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યાજ્ઞિક વઘામસયા

સપંાદકની કલમે

ઘણા સમયથી વિચારતો હતો કે, ‘પખં’નો
અંક કોઈ ખાસ વિષય પર રાખિો. ગયા મહહને
જ સશુાતંવસિંહ રાજપતૂની આત્મહત્યા પછી થયું
કે, માણસની અંદર ચાલતી અિઢિ, એની
ભીતર ચાલતા યદુ્ધ વિશે એક અંક બનાિીએ
તો? હકીકતમાં માણસની અંદર ચાલતી જૈવિક
પ્રહિયાઓ સમજિી પ્રમાણમાં સરળ છે. પણ
માણસની અંદરની વિચારોની અકળામણ અને
અથડામણ સમજિી અશક્ય છે, એમ કહીએ તો
પણ એમાં અવતશયોક્તત નથી! જેમ માણસના
શરીરનાં બાધંા અને તાસીર પર ઘણા પહરબળો
અસર કરતા હોય છે, એમ માણસના મન પર
પણ ઘણા બાહ્ય અને આંતહરક પહરબળો કામ
કરતા હોય છે.

માણસના મન પર એક ઉપર એક એમ
કેટલા આિરણ ચડલેા હોય છે, એ ખદુ એ
માણસને પણ નથી ખબર હોતી! કદાચ એ
હમંેશા માટે ‘અનાવતૃ’ જ રહી જાય છે. સ્ટેન્ડ-
અપ કોમેડી કરતો કોઈ વ્યક્તત પોતે એ સ્ટેજ પર
જ હસતો હોય, એવું બની શકે. હું આ લખું છ,ં
ત્યારે મારા મગજમાં આ લખિા વસિાયની કઈ
અિઢિ છે, એ આપના માટે અને આ િાચંતી
િખતે તમારા મગજમાં બીજુ ં શુ ં ચાલે છે, એ
મારા માટે પણ તો ‘અનાવતૃ’ જ છે ન!ે

હદનકર જોષી પોતાના એક લખેમાં લખે
છે કે, “જગતમાં સહુથી અકળ અને અજાયબ

ચીજ માણસનું મન છે. લાખો અને કરોડો માઈલ
દૂર િસેલા સયૂય, ચદં્ર અને તારા ઉપર અત્યારે,

આ ક્ષણે કેવું હિામાન હશે કે એની સપાટી પર
શું ચાલત ું હશે એ િજૈ્ઞાવનક સાધનો િડે
ખાતરીપિૂયક કહી શકાય એમ છે. પણ આપણી
તદ્દન લગોલગ બેઠેલા માણસના મનમાં શું ચાલે
છે, એ દુવનયાની કોઈ તાકાત કહી શકતી નથી.
હજારો િષો પછી પણ સયૂય-ચદં્રના ગ્રહણો ક્યારે
થશે એની ચોતસાઈપિૂયકની આગાહી આજે કરી
શકાય, પણ ઘડીક પછી કોઈ માણસ શું કરશ,ે
એનું ભવિષ્ય ભાખવું તદ્દન અશક્ય છે.”

શારીહરક સમસ્યાઓ પર આપણે એટલું
ધ્યાન આપીએ છીએ, એટલું માનવસક સમસ્યાઓ
પર આપતા નથી. માણસનું મન એટલું અટપટંુ
છે કે, સોવશયલ મીહડયા પરનો આપણો કોઈ
વમત્ર, આપણી ઓહિસનો સહકમયચારી કે આપણા
સહાધ્યાયી તો દૂર, આપણા ઘરમાં સતત સાથે
રહતેો વ્યક્તત પણ અંદરઅંદર કેટલું ઘ ૂટંાય છે,
એ પણ આપણે સમજી શકતા નથી.

ટૂંકમા,ં આ અંકનો વિષય છે - ‘અંતરયદુ્ધ’.
અમે મહત્તમ પ્રયત્ન કયો છે કે, અલગ-અલગ
કોલમના પ્રકારનું પોતાનું સાતત્ય જળિાય અને
સાથે સાથે આ અંકનો વિષય પણ સાથયક થાય,
એ રીતે આ અંકનું વનમાયણ થાય. આશા છે કે
અમારંુ આ પગલું આપને પસદં આિશ.ે
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વાત જાણે એમ કે...

હજુ સિારમાં લોકો દાતણ-પાણીએ
માડં પરિારે ત્યાં રોજની માિક વનરજ
અને રેણનુી કચકચ શરૂ થઈ ગઈ.
પાડોશીઓ માટે આ હિે રોજનું હત ુ.ં
તેઓના સિારના રૂહટનમાં બકેગ્રાઉન્ડ
તરીકે એ બનંેની કચકચ અચકૂ સભંળાતી.

િાત અસલમાં એમ હતી કે મુબંઈ
જેિા શહરેમાં રેણુ અને વનરજ બનંે એક જ
એપાટયમેન્ટના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રહતેા.
બનંેને બે રૂમ રસોડાના ફ્લટે હતા અને
બયે ફ્લટે ની િચ્ચે લગભગ દસેક ફુટ ની
જગ્યા કોમન હતી જયાં એક નાનકડી
ચોકડી બનાિેલ હતી. પણ આ ચોકડીમાં
કોણ પહલે ું કામ કરશે એ િાતે તેઓને
રોજનો ઝઘડો થતો.

રેણુ તેના પપ્પાના અિસાન બાદ
તેની માનો એક માત્ર સહારો હતી.
રોજેરોજ ઘરકામ પરિારી તેને નોકરી પર
જવું પડત ુ.ં આમ તો વ્યાજની રકમ
આિતી પણ મુબંઈ જેિા શહરેમાં પરંુૂ
થાય એમ નહોત ુ.ં િળી એની માને હમંેશા
એ જ ચચિંતા રહતેી કે રેણનુા લગ્ન પછી

પોતાનું શું થશે અને પછી એ કોના સહારે
જીિશ?ે અને એજ િાત રેણનુે પણ
મ ૂઝંિતી જ હતી. કદાચ એટલે જ એ
લગ્નની િાતને હમંશેા ટાળી દેતી. જો કે
પોતે બહુ દેખાિડી નહોતી, એટલે એક
ઉંમર જતી રહે પછી યોગ્ય પાત્ર
મેળિિામાં તકલીિ પડે એમ જ હતુ.ં
છતાયં એ આ બાબતે આંખ આડા કાન
કરતી.

એક હદિસ દર િખતની માિક
સિારના પહોરમાં જ િાતાિરણમાં રેણુ
અને વનરજનો કકળાટ વ્યાપી ગયો.
“ચાલ એય.. આ બાલટી ખસાિી દે કહ્ું
ને. મારે આઠ િાગ્યાની બસ પકડિાની છે
એટલે પહલેા કપડાં મારે ધોિાના.” રેણએુ
શરૂઆત જ ગસુ્સાથી કરી.
“ચાલ જા જા.. િહલેા તે પહલેા. પહલેો
ચોકડીમાં હુ ં આવ્યો એટલે હું જ પહલેા
કપડાં ધોિાનો.” વનરજે પણ એિી જ
કડકાઈથી જિાબ આપ્યો. અને હમંેશ
મજુબ િરી એક િખત દ્વદં્વ શરૂ થઈ ગયુ.ં

પામી દેસાઈ
દસ ફૂટની જગ્યા
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ઘણીિાર તો તઓેના ઝઘડામાં
સામસામે બાલટીઓ ઉછળતી અને ક્યારેક
તો એંઠા િાસણ સધુ્ધાયં. બમેાથંી કોઈ
ઝૂકે એમ નહોત ુ.ં પડોશીઓ પણ બનંેને
સમજાિીને હિે હાર માની ચકુ્યા હતા.

વનરજ ક્યારેક મનમાં વિચારતો,
“સામે સ્ત્રી છે. ક્યાં િધુ પડતી હળઝગડ
કરિી!” અને એ જતું કરિા પણ મડંાતો.
પણ રેણનુા આિોશભયાય શબ્દો એને ગસુ્સે
કરી જ દેતા અને પછી એ બરાબરની
ટક્કર આપતો. જો કે એનેય જબરાઈ કયાય
વિના છૂટકો જ નહોતો. ઘરમાં લકિાગ્રસ્ત
વપતાની સેિા-ચાકરી, નોકરી, રસોઈ, ઘરનું
કામ એ બધું એને જ જોવું પડત ુ.ં લગભગ
આઠેક મહહનાનું લગ્નજીિન ગાળ્યા બાદ
સસરાની જિાબદારીથી કંટાળીને એની
પત્ની તેઓને છોડીને ચાલી ગઈ હતી. હજુ
ગયા મહહને જ તેઓ કાયદાકીય રીતે છટા
પડયા હતા. પત્નીના ખરાબ સ્િભાિના
લીધે વનરજને હિે તમામ સ્ત્રીઓ જાણે
ખરાબ જ લાગતી અને એટલે જ તે રેણુ
જોડેય ઝઘડિામાં પરેૂપરૂો પહોંચતો. જેવું
આિડે એવું રાધંતો અને પપ્પાને
ખિડાિીને પોતે નોકરી એ જતો.

આમ જોિા જઈએ તો પોતપોતાની
રીતે વનરજ અને રેણુ બનંે સારા સ્િભાિના
જ હતા પણ સજંોગોના લીધે એકબીજા

જોડે તેઓને ઝગડા થયા જ કરતા અને એ
પાછળનું મખુ્ય કારણ હત ું પેલી દસ ફૂટની
જગ્યા. હકીકતમાં બનંેના મનમાં એ જગ્યા
પચાિી પાડિાની જ દાનત હતી. કોઈ
ઉણે ઉતરે એમ નહોત ું અને પહરણામ..
રોજની પેલી કચકચ!

બરાબરનું ચોમાસુ બઠંુે હત ુ.ં એમાયં
આ તો મુબંઈનો િરસાદ! સતત પાચં
કલાક મશુળધાર િરસાદ પડયો. ઠેરઠેર
પાણી ભરાઈ ગયા હોિાથી બસ અને ટે્રન
સેિા ઠપ થઈ ગઈ હતી. રાત્રે સમયસર
ઘરે પહોંચવું એ વનરજ માટે લગભગ
અશક્ય હતુ.ં તેના મગજમાં સતત
લકિાગ્રસ્ત વપતાના જ વિચાર આિતા.
જેમ તેમ કરીને રાત્રે છેક સાડાબારે તે ઘરે
પહોંચ્યો. “પપ્પાની શી હાલત હશ?ે” એ
વિચારે તે મનોમન ખબૂ મ ૂઝંાઈ ગયેલો
હતો.
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ઘરે જઈને જોયું તો પપ્પા ઘરમાં
હતા જ નહીં. તપાસ કરતાં ખબર પડી કે
રેણુ અને એના મમ્મી ચબમાર પપ્પાને
એમની ઘરે લઈ ગયા હતા. એમને
ખિડાવ્યું અને અત્યાર સધુી તમેની
દેખરેખ રાખી. વનરજે મનોમન આશ્ચયય
સાથે બનંેનો આભાર માન્યો અને ઘરે
ગયો. જોયું તો રસોડામાં એની જમિાની
થાળી ઢાકંીને મકેૂલી હતી. ભખૂ્યો તો એ
હતો જ, એમાયં આજે તો તૈયાર અને
સ્િાહદષ્ટ રસોઈ મળી! આજે બહુ િખતે એ
સતંોષની લાગણીથી જમ્યો.
ગઈ કાલે વનરજના પપ્પા સાથે થોડોક
સમય ગાળ્યો પછી રેણનુે સમજાયું કે પોતે
ધારે છે એટલું વનરજ માટે આ જીિન
સહલેું નથી. એક પરુુષ વ્યક્તત નોકરી
ઉપરાતં ઘરની તમામ જિાબદારી ઉપાડી
શકે એ િાતે આજે પહલેી િાર એને
આશ્ચયયચહકત કરી મકૂી હતી. એને
મનોમન વનરજની દયા આિી.

આ તરિ વનરજના પપ્પાએ ગઈકાલે
રેણુ અને એની મમ્મી સાથે થોડોક સમય
ગાળ્યો ત્યાર પછી રેણુ માટે તેઓને માન
િધી ગયુ.ં પોતે બોલી શકિા કે
હલનચલન કરિા અસમથય હોિા છતાં
તેઓ વનરજને સતત રેણનુા ઘર તરિ
ઈશારો કયાય કરતા. વનરજ પપ્પાની મુગંી

ભાષા સમજતો હતો. પણ એ ચપૂ જ
રહતેો.

પરંત ુ હિે એને ક્યારેક ઓહિસથી
આિતા મોડું થિાનું હોય તો મનમાં એક
રાહત રહતેી અને પપ્પાનું ટેંશન ઓછં
રહતે ુ.ં જો કે પેલી જગ્યા માટે તો હજુય
ઘણીિાર તેઓ ચચાયમાં ઉતરી જ પડતા.
પણ એક બદલાિ રૂપે હિે ક્યારેક રેણુ
પણ ગમ ખાઈ જતી.

એક હદિસ વનરજે કાયમી સમાધાન
અથે એક બદુ્ધદ્ધનું કામ કયુું. એણે એ
ચોકડીમાં એક બીજુ ં નળનું કનેતશન લઈ
લીધુ.ં હિે કોઈ જ ઝઘડા વિના કપડા-ં
િાસણ શાવંતથી ધોિાતા. ક્યારેક તો
એકમેકની મદદ પણ થઈ જતી.

આજે એ બધી િાતોને લગભગ બે
િષય થિા આવ્યા છે. વનરજ અને રેણુ એ
ઝઘડાઓને યાદ કરી ખબૂ હસી રહ્યા છે.
પેલા બે રૂમ રસોડાના બે ફ્લટે હિે એક
વિશાળ પાચં રૂમના ફ્લટેમાં િેરિાઈ ગયો
છે. અને પેલી દસ ફુટ ની જગ્યા! અરે..
ત્યાં જ તો થોડા ઘણા ફૂલછોડની િચ્ચે
એક સરસ મજાના હહિંચકે એ બનંે હાથમાં
હાથ નાખી ગીત ગણગણી રહ્યા છે:
“એ તેરા ઘર એ મેરા ઘર... યે ઘર બહોત
હસીન હૈ..”
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મવપ લ હડિયા

Tech-Talk

થોડા હદિસો પહલેા બોલીવડુ
એતટર સશુાતંવસિંહ રાજપતુે કોઈ કારણસર
આત્મહત્યા કરી લીધી. અલગ-અલગ
સમાચાર માધ્યમોમાં એમને શ્રધ્ધાજંલી
સાથે અલગઅલગ સમાચાર પણ છપાયા.
આિા સમાચારોમાં એક સમાચારે મારંુ
ધ્યાન ખેંચ્યુ;ં “સશુાતં વસિંહ રાજપતૂની
છેલ્લી ટ્વિટ ૨૭ હડસેમ્બર, ૨૦૧૯ની
હતી.” આ િાચંી મને વિચાર આવ્યો કે જો
એ છેલ્લી ટ્િીટ એમણે આત્મહત્યા કરી
એ જ રાત્રીની હોત તો એમની એ
સમયની માનવસક અિસ્થા વિષે કદાચ
કશું જાણી શકાત. આમ તો આખી
ઘટનાને આઈ.ટી. ક્ષતે્ર સાથે કોઈ સબધં
નથી,પણ અહીં આઈ.ટી. ક્ષતે્રને અનલુક્ષીને
એક મદુ્દા પર વિચારિા જેવું ખરંુ!

એક સમયે મતૃ્યુ તો દરેક વ્યક્તતનું
થિાનું જ છે. એમની દરેક સ્થાિર
વમલકત કે અન્ય ઉપકરણો જેિા કે
બાઈક, કાર, મોબાઈલ િોન આ બધું
એમના િારસદારોને મળી જિાનું છે.

પરંત ુ અલગ-અલગ િેબસાઈટ પર
બનેલા એમના એકાઉન્ટનું શુ?ં કદાચ
પહલેી જ િખતમાં તમારા મનમાં એવું
આવ્યું હોય કે એ તો જેને િોન મળે એને
આપોઆપ બધું મળી જશે ને! તો થોડું
વનરાતંે વિચારો. એિી િેબસાઈટનું શું
જેનો પાસિડય માત્ર મરનાર વ્યક્તતના
મગજમાં હતો? માની લો કે સશુાતં
વસિંહના એકાઉન્ટમાં હજારો મેસેજ હશે પણ
જો પાસિડય કાયમ માટે એમની સાથે જ
જતો રહ્યો હશે તો? અહીં માત્ર એમનો
િોન તમને મળે એટલે એમનું િેસબકૂ
મળી જાય એિી િાત નથી, અહીં િાત
અવધકારીક કબજાની છે.

તમારા મતૃ્ય  પછી તમારા િીઝીટલ 
એકાઉન્ટન  ંશ  ંથાય છે?
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તમે ખરીદેલ પપેરબકે પસુ્તક
તમારા પહરિારના કોઈ સભ્યને મળી જશે
પણ તમે ગગૂલ રીડ્સ કે કીન્ડલમાં ખરીને
રાખલેા પસુ્તકનું શુ?ં તમે પૈસા તો એના
માટે પણ એટલા જ ચકૂવ્યા છે. પણ
આજના જમાનામાં કદાચ વ્યક્તતગત
ગોપનીયતા વસિાય કશું અગત્યનું નથી.
આપણા િોનમાં આજે આપણે ખાસ
વસક્યોર લોક રાખીએ તો ૯૦% એનું
કારણ આપણા સોવશયલ મીહડયા
એકાઉન્ટના ઈનબોતસ જ હોય છે. કદાચ
મયાય પછી પણ એ કોઈના હાથમાં ના
જાય એવું આપણે ઇચ્છતા હોઈએ. અથિા
કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તતને જ એનો એતસેસ
મળે એિી ઈચ્છા પણ હોય એવું પણ બની
શકે.

આ કેસમાં િેસબકૂ તમને તમારા
મતૃ્યુ પછી તમારા એકાઉન્ટ સાથે શું કરવું
એ નક્કી કરિાની સવુિધા આપે છે. આિા
કેસમાં કાં તો તમે તમારંુ એકાઉન્ટ હમશેા
માટે ડીલીટ કરાિી શકો છો અથિા તમે
તમારી અન્ય સ્થાિર વમલ્કતની જેમ
તમારા િારસદારની વનમણકુ કરી શકો
છો. િેસબકૂના અવધકારીક વનયમ મજુબ
િારસદાર એ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ
સાધારણ એકાઉન્ટની જેમ ના કરી શકે. એ
તમારી યાદીઓનું સ્મારક કહિેાશે. િેસબકૂ
એને ‘મેમોરીયાલાઈઝ્ડ એકાઉન્ટ’ કહે છે.

તમારંુ એકાઉન્ટ તમારા મતૃ્યુ પછી
‘મેમોરીયાલાઈઝ્ડ એકાઉન્ટ’ બને એ માટે
તમારે ‘લગેેસી કોન્ટેતટ’ સેહટિંગ કરિાનું
રહે છે. જે વ્યક્તતને તમે તમારા લગેસેી
કોન્ટેકટમાં સેિ કરશો એ તમારા મતૃ્યુ
પછી તમારા એકાઉન્ટમાં અમકુ મયાયહદત
હસ્તક્ષપે જ કરી શકશે. એ ખરેખર તમારા
એકાઉન્ટમાં log in નહહ થઇ શકે. માત્ર
તમારી પોસ્ટ્સ જોઈ શકશે અને જરૂર
પડયે એની પ્રાઈિસી સેટ કરી શકશે.

જેમને તમે લગેસેી કોન્ટેતટ બનાવ્યા
હશે એ નક્કી કરી શકશે કે તમારી
પ્રોિાઈલ પર કોણ શ્રદ્ધાજંચલ પોસ્ટ કરી
શકે, અથિા કોઈનો શ્રદ્ધાજંચલ મેસજે
ડીલીટ કરી શકશ.ે નિી ફે્રન્ડ રીતિસે્ટ
સ્િીકારી શકશે, પણ મોકલી નહીં શકે. આ
વસિાય એ પ્રોિાઈલ કે કિર િોટો પણ
બદલી શકશ.ે અહીં તમારી ગોપનીયતાને
પરેૂપરંુૂ સમ્માન મળશ,ે કેમ કે લગેેસી
કોન્ટેતટ ક્યારેય તમારા ઈનબોતસમાં
પડેલ મેસેજ નહીં િાચંી શકે.
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તમે તમારા િેસબકૂ
એકાઉન્ટમાં સેહટિંગ્સ મેનનુા
“મેમોરીયાલાઈઝશેન સેહટિંગ્સ”માં જઈને
લગેેસી કોન્ટેતટ સેટ કરી શકો છો. અને
સૌથી જરૂરી િસ્ત,ુ આ બધું શક્ય બને
એટલા માટે કોઈ અન્ય વ્યક્તત એકાઉન્ટ
ધારકના મતૃ્યનુી જાણ િેસબકૂને કરે એ
ખબૂ જરૂરી છે. આ માટે તમે પ્રોિાઈલ
રીપોટય કરિાના ઓપ્શનમાં જઇને
િેસબકૂને જરૂરી માહહતી આપી શકો. જે-તે
વ્યક્તતના મતૃ્યનુી ખાતરી કરીને િેસબકૂ
એમના સેહટિંગ મજુબ કાં તો એમનું
એકાઉન્ટ કાયમ માટે ડીલીટ કરશે અથિા
લગેેસી કોન્ટેતટ સેહટિંગ મજુબ િારસાઈ
અવધકાર આપશે.

ટ્િીટ્ટરને યઝુરના મતૃ્યુ પછી
એમના એકાઉન્ટમાં રસ નથી. િેસબકૂની
માિક ટ્િીટ્ટર પણ યઝુરના મતૃ્યુ એમના
પહરિારના સૌથી નજીકના સગાને એમનો
સપંકય કરિાની છૂટ આપે છે, પણ ત્યાં
માત્ર એક જ ઓપ્શન છે કે જરૂરી માહહતી
મેળવ્યા બાદ ટ્િીટ્ટર એમના યઝુરના
મતૃ્યનુી ખાતરી કયાય બાદ એમનું એકાઉન્ટ
બધં કરી દે છે.

ઈન્સ્ટાગ્રામ હિે િેસબકૂ હસ્તકની જ
કંપની છે. એટલે જે વનયમો િેસ્બકુને લાગુ
પડે છે એજ વનયમો યઝુરના મતૃ્યુ બાદ
ઈન્સ્ટાગ્રામમાં પણ લાગુ પડે છે.

હિે સૌથી જરૂરી એિા ગગુલની
િાત! ગગુલ તમને ‘ઇનએતટીિ એકાઉન્ટ
મેનેજર’ નામનું િીચર આપે છે. મતૃ્યુ કે
અન્ય કોઇપણ કારણસર જો યઝુર એમનું
એકાઉન્ટ િાપરિા સક્ષમ ના હોય એિા
કેસમાં યઝુરે જેને ‘ઇનએતટીિ એકાઉન્ટ
મેનેજર’ તરીકે વનમલેા હશ,ે એ વ્યક્તતને
એમના એકાઉન્ટનો એતસેસ મળશ.ે યઝુરે
એમના ગગુલ એકાઉન્ટમાં કેટલા સમયની
ઇનએતટીિ પહરક્સ્થવતને ‘ઇનએતટીિ’
કહિેી એ નક્કી કરિાનું રહે છે. માની લો
કે હું મારા એકાઉન્ટમાં ચાર મહહનાનો
સમય સેટ કરંુ છ.ં તો આ કેસમાં જો
સળંગ ચાર મહહના સધુી હું ગગુલની
કોઇપણ સવિિસ – સચય, યટુયબુ, િોટોઝ,
ડ્રાઈિ, કેલને્ડર, િગેરેનો ઉપયોગ નહીં
કરંુ, તો ગગુલ ચાર મહહના પછી મારા
એકાઉન્ટને ઇનએતટીિ તરીકે માકય કરશે
અને મારા સેહટિંગ મજુબના વ્યક્તતને મારા
ઇનએતટીિ એકાઉન્ટ વિશે જાણ કરશ.ે
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પણ ગગુલ શક્યતાના દરેક
પાસાને ધ્યાનમાં લશેે. એવું પણ બની શકે
કે ચાર મહહના સધુી હું એિી જગ્યા કે
પહરક્સ્થતમાં હોિ કે મારી પાસે ઈન્ટરનેટ
એતસેસ ના હોય, એ વસિાય હું સપંણૂય
સ્િસ્્ય અને સભાન હોિ. એટલે
‘ઇનએહકટિ એકાઉન્ટ મેનેજર’ને જાણ
કરતા પહલેા ગગુલ શોટય મેસેજ સવિિસ
દ્વારા એક કરતા િધુ િખત મારો સપંકય
કરિા પ્રયત્ન કરશે. જયારે આિા તમામ
પ્રયત્નો વનષ્િળ જશે ત્યારબાદ જ
‘ઇનએતટીિ એકાઉન્ટ મેનેજર’ને મારા
એકાઉન્ટનો અવધકાર આપિામાં આિશે.

ગગુલમાં કયા-કયા ડેટા ‘ઇનએતટીિ
એકાઉન્ટ મેનેજર’ એતસેસ કરી શકશે એ
માટે તમારે જાતે જ સેટીંગ કરિાનું રહે છે.
તમે જેટલી માહહતી માટે મજૂંરી આપશો
એટલી માહહતી ‘ઇનએતટીિ એકાઉન્ટ
મેનેજર’ એતસેસ કરી શકશે.

અને જો તમે ઇનએતટીિ એકાઉન્ટ
કોઈ અન્ય મેનેજ ના કરે પણ એ હમંેશ
માટે ડીલીટ કરી દેિામાં આિે એવું કરિા

માગંતા હોિ તો િેસબકૂ, ટ્િીટ્ટર અને
ઈન્સ્ટાગ્રામની માિક તમે કોઇપણ
ઇનએતટીિ એકાઉન્ટ મેનેજરની વનમણકૂ
કયાય વિના એકાઉન્ટ ડીલીટ કરિા માટે
પણ સેહટિંગ કરી શકો છો.

આપણા દેશમાં હજુ સધુી કોઈ મતૃ
વ્યક્તતના એકાઉન્ટના અવધકાર માટે કે
એના દુરઉપયોગ બાબતના િોજદારી કેસ
નથી બનતા, એટલે આ બધી મહહતી
મેળિિા લોકો ઉત્સકુતા નથી દાખિતા
પણ ક્યારેક એિી નોબત આિે તો માહહતી
ઉપયોગી નીિડશે એિી આશા છે. તમે
જોયું હશે કે ડેટા સરુક્ષાની બાબતમાં માકય
ઝુકરબગય અને સુદંર પીચાઈ જેિા
વ્યક્તતઓએ અમેહરકાની સેનેટમાં હાજર
રહી ત્યાનંા નેતાઓના સિાલોના જિાબો
આપિા પડે છે. આપણે અહીં એિા કોઈ
મતં્રીઓ જ નથી જે આિી કંપનીઓના
માચલકોને એિા અઘરા સિાલો પછૂી શકે.
કદાચ એટલે જ આપણે ત્યાં એિી
કંપનીઓ પણ નથી!
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કાજલ કાજંજયા 'ડિઝા'

Connecting... કમવતા

અંતે તો સઘળુય ખોિાનુ ંહત ુ,ં
તો પછી અહીંયા શુ ંપોતાનુ ંહત ુ?ં

જજિંદગીના ંપાહટયા પર કોઈને,
ચોક માિક બસ ઘસાિાનુ ંહત ુ.ં

યતં્રિત ચાલ્યા કરે પગલા હજી,

થોભિાનુ ંકોઈ ના બ્હાનું હત ુ.ં

અન્યના ંકાજે જ એ છોડ્ું છે મેં
સખુ, જે કાયમ મારા ંહહસ્સાનુ ંહત ુ.ં

રોજ જેને હુ ંધબકત ુ ંસાભંળંુ,

ક્યા ંકદી એનેય જોિાનુ ંહત ુ.ં
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દદયને એ રાખે છે સમજી દિા,
ભાગ્યમા ંજેના ંનથી સખુની હિા.

તુ ંસહન હદ બ્હારનુ ંપ્હલેા ંકરે,

એ પછી હદ પાર મન મળશે જિા.

મન ચડેલો મેદ થોડો પીગળ્યો,
બોજ ઓછો ત્યાજં લાગ્યો 'તો થિા.

યોગ્ય ઉત્તર જજિંદગી આપી શકે,

ગભયમા ંએિા ંજ પ્રશ્નો રાખિા.

આવ્યુ ં'તુ ંમળિા તને સખુનુ ંહરણ,

ને ત ુ ંલાગ્યો એની પાછળ ભાગિા!
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વાતાાન   ંઆકાશ

નરેશ રાજય કક્ષાની િકૃત્િ સ્પધાયમાં
પ્રથમ આવ્યો હતો. સ્ટેજ પર ઇનામ લિેા
જિા ઊભો થયો ત્યારે નરેશ અને નરેશના
વપતાની જેમ સરલાબહનેની આંખો પણ
ભીની હતી.

નામ તો એનું નરેશ જ હત ુ.ં પણ
છેલ્લા બે િષયથી એના હરઝલ્ટ, િાણી,
િતયન અને સ્કૂલમાં કરાતાં તોિાનોથી એ
નરેશમાથંી નહરયો બની ગયો હતો. એ
િગયની અંદર કરતાં બહાર િધારે સમય
રહતેો. ને મોટેભાગે તો સ્કૂલની પણ બહાર.
જે હદિસે સ્કૂલમાં ગાપચી મારતો ત્યારે
ગામથી દૂર આિલેાં વશિમહંદરમાં જઈ
સનૂમનૂ બસેતો. ને સ્કૂલનો સમય પરુો
થતાં પાછો ઘરે.

“રોલ નબંર ત્રીસ..” િગયમાં બે િાર
બોલાયુ,ં પણ સામે જિાબ પડઘાયો નહહ.
“નહરયો નથી આવ્યો?”
"ના, સાહબે."

સાહબે આગળ હાજરી પરુી ભણાિિા
લાગતા.ં આવું ઘણી િાર બનતુ.ં હિે
સાહબેો માટે પણ આ જાણે દરરોજની

ઘટના હતી. નહરયાના ઘરે િારે િારે
સ્કૂલમાથંી િહરયાદ જતી. નહરયો બે હદિસ
સ્કૂલે આિતો અને પાછો ગાપચી મારિા
લાગતો. નહરયાના બપા પણ હિે કંટાળી
ગયા હતા.ં

વશક્ષક તરીકે નિા આિેલા
સરલાબહેનેે ઘણી િાર એને િગયની બહાર
જોયો હતો. પણ એ િગયમાં એ જતાં નહહ,
એટલે ઝાઝું જાણતાં નહહ. હા, સ્ટાિરૂમમાં
એના વિશે થતી િાતોના આધારે થોડું ઘણું
જાણિા મળ્યું હત ુ.ં ધીમ-ેધીમે એમણે
નરેશની બાબતમાં રસ લિેા માડંયો. એના
વિશે માહહતી મેળિિા માડંી.
નહરયો પગ િાળીને માથું હઢિંચણ પણ
મકુીને િગયની બહાર બઠેો હતો. આંખો
ચપોચપ બધં હતી. િગયમાં થયેલી હસાહસ
અને મોટેથી બોલાયેલા સાહબેના, “ત ું
ડિોળ છે, ડિોળ.” - એ શબ્દો મગજમાં
ઘમુરાયા કરતાં હતા.ં મનમાં લાગ્યું કે
આજે'ય સ્કુલે ન આવ્યો હોત તો સારંુ હોત.
ગાલ આજે પણ ગચણતના આલખેની
જગ્યાએ આંસનુા આલખેથી ચચતરાયેલા

હીરલ વ્યાસ
નડરયો
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હતા.ં
આજે સરલાબહેનેે તક ઝડપી લીધી.

“બટેા નરેશ. શું થયુ?ં કેમ આમ અહીં બઠેો
છે?” એક પ્રેમાળ હાથ માથા પર િયો.
પહલેાં તો ‘નરેશ’ નામ સાભંળિાની જાણે
આદત જ રહી ન હોય એમ એનું પોતાનું
નામ બીજા કોઈનું જ લાગ્યુ.ં ‘નહરયા’ જેિા
તોછડા નામથી ટેિાયેલા નરેશને નિાઈ
લાગી.

“કંઈ નહહ..” ઊંચુ જોયા િગર જ
નરેશે જિાબ આપ્યો.

“ત ું મને કહી શકે બટેા. હું બીજા
કોઈને તારી િાત નહહ કહુ.ં હું તારી મા
જેિી જ છ.ં.”

‘મા’ શબ્દ સાભંળતાં જ નરેશ
સરલાબનેના ખોળામાં માથં ું મકુીને ધ્રસૂકે-
ધ્રસૂકે રડિા લાગ્યો. એની મા વિશનેી,
માના મતૃ્યનુી, ભણિાની, પહરણામની,
િગયમાં થતા ઉપેચક્ષત િતયનની બધી િાતો
સરલાબહનેે શાવંતથી સાભંળી.

બે િષય પહલેાં ટૂંકી ચબમારીમાં માના
અિસાનથી નરેશને આઘાત લાગ્યો હતો.
સતત માનો પીડાભયો ચહરેો આંખ સામે
તરિયાય કરતો. ભણિામાં પણ મન લાગતું
નહહ. એની અસર સીધી પહરણામ પર
થતી. પહરણામ ઓછં આિતાં બાપ ખબૂ
મારતો. ભણિા બસેે ત્યારે “ડિોળ છે..તું
ડિોળ..” પડઘાયા કરત ુ.ં હિે ભણિાની,

પરીક્ષાની કે પહરણામની િાત વિચારીને
જ મન આળંુ થઈ જતુ.ં િધારામાં વશક્ષકો
દ્વારા થત ું અપમાન અને સાથી વમત્રોની
મજાક બળતામાં ઘી હોમત ુ.ં જાત પરથી,
ઈશ્વર પરથી જાણે વિશ્વાસ ઊઠી ગયો હતો.
માડં દસ-અચગયાર િષયના બાળકની
નાજુક મનઃક્સ્થવત પર કેટલો ભાર હતો જે
તે હદિસે હળિો થઈ ગયો હતો.

“બધું બરોબર થઈ જશે. બસ તું
વનયવમત સ્કૂલે આિિાનું શરંુ કર.”
સરલાબહનેના આ શબ્દો પર વિશ્વાસ
રાખીને નરેશ દરરોજ સ્કૂલે આિતો થયો.

સરલાબહનેે બધી િાત બીજા
વશક્ષકોને પણ કરી. અને સૌ વશક્ષકોની
મદદથી નરેશનો આત્મવિશ્વાસ પાછો
આવ્યો. ધીમે-ધીમે એનું પહરણામ અને
સ્િભાિ બધું રાગે પડ્ુ.ં એ બધાના લીધે
જ આજે નરેશ સ્ટેજ પર પોતાનું ઈનામ
લિેા ઊભો હતો. સરલાબહને દ્વારા
‘નહરયા’ની થયેલી કોમળ માિજતથી જ
એ િરી ‘નરેશ’ બની શક્યો.
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શબ્દ-સપં ટ

એક વ્યક્તતએ આઈન્સ્ટાઈનને
તેમના વિચારો ટૂંકમાં લખી મોકલિા
વિનતંી કરી હતી. તેના જિાબમાં
આઈન્સ્ટાઈને પણ માત્ર અમકુ શબ્દો જેિા
કે, દેશ, ઈશ્વર, વિજ્ઞાન િગેરે લખી મોકલ્યા
હતા. શબ્દ ઘણી િાર લાબંા િાક્યો કરતાં
િધારે સચોટ અને અસરકારક બની શકે
છે. એ િાતને યાદ કરીને એક ભાઈએ મને
પત્ર લખ્યો હતો કે, “સોનેરી શબ્દો તો ઠીક
છે, પણ સૌથી આઘાતજનક શબ્દો કયા છે,

તે કહશેો?”
એમની િાત વિચારિા જેિી હતી.

દરેક ભાષામાં અમકુ શબ્દો અત્યતં કડિા,
તોિાની, આઘાતજનક હોય છે. એ વસિાય
અમકુ સજંોગોમાં અમકુ સામાન્ય શબ્દ
પણ ખબૂ જ આઘાતજનક બની જાય છે.

એક િાર નિા પરણલેાં પવત-પત્ની એક
વનર્જન રસ્તે એકલા જઈ રહ્યાં હતા.ં પવત
સ્િાભાવિક રીતે જ પોતે ભતૂકાળમાં કરેલાં
પરાિમોની િાત કરતો હતો. બચપણમાં
પોતે કેિો તોિાની હતો, કોલજેમાં અભ્યાસ

કરતો ત્યારે કેિા ગુડંાઓ સાથે બાથ ભીડી
હતી, સી.આર.ની અને જી.એસ.ની
ચ ૂટંણીઓમાં કેિાં પરાિમો કયાું હતાં એનું
બયાન કરતો હતો. અચાનક એ િખતે બે
માણસ બાજુમાથંી નીકળી આવ્યા ને છરી
કાઢીને એક જણ બોલ્યો: “જે હોય તે જલદી
આપી દો!” બહાદુર પવતએ જીભના લોચા
િાળતાં કંઈક બોલિા પ્રયત્ન કયો, પણ
પેલાએ છરીનો આછો ઘસરકો કયો એટલે
તરત એ શાતં થઈ ગયો. છરીિાળા માણસે
એની પાસેથી અને એની નિિધ ૂ પાસથેી
જે કાઈં હત ું તે લઈ લીધું અને જતા-ંજતાં
નિિધ ૂ સાથે થોડાં અડપલાં પણ કરતો
ગયો અને િટથી હસતો-હસતો ચાલ્યો
ગયો.

પોતે તો ઢીલોઢિ થઈ ગયો. પત્ની
પણ અિાક બની ગઈ. થોડીિાર પછી

િૉ. કામતિક શાહ

‘શબ્દ’ન  ંસામર્થયા
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બનંેના જીિમાં જીિ આવ્યો, ત્યારે
પત્નીએ માત્ર એટલું જ કહ્ુ,ં “ચાલો હિ!ે”
એ બનંે શબ્દો સામાન્ય હતા, પણ
સજંોગોને કારણે પવત માટે છરીની ધાર
કરતાં પણ એ િધારે તીક્ષ્ણ બની ગયા.
એટલે કોઈ પણ ભાષામાથંી સારા
ઉત્સાહપ્રરેક શબ્દો શોધિાનું સહલે ું છે,

પરંત ુ આઘાતજનક શબ્દો શોધિાનું કામ
એટલું સહલે ું નથી. ઘણી િાર ‘લાિો’, ‘લ્યો’,
‘આિો’ જેિા સરળ શબ્દો પણ
આઘાતજનક બની જતા હોય છે. છતાં
અમકુ શબ્દો આઘાતજનક જ હોય છે. જેમ
કે ‘જા-જા’, ‘હટ’, ‘ફૂટ અહીંથી’, ‘છટ’ િગરેે
શબ્દો કોઈને માન આપિા માટે િપરાતા
નથી.

પણ આિા શબ્દો એકદમ ખલુ્લા
હોય છે. એના ઉચ્ચારથી આપણને સીધો
જ આઘાત લાગે છે. કોઈ મહોરાં નીચે
છપાઈને પછી એ પ્રગટ થતા નથી. પરંત ુ
કેટલાક શબ્દો બહરુૂપી હોય છે. આિા એક
શબ્દ વિશે િષો પહલેાં મેં એક લખે
િાચં્યો હતો એની છાપ હજુયે ઝાખંીઝાખંી
જળિાયેલી છે. લખે તો પરૂો યાદ નથી,
પણ શબ્દ યાદ રહી ગયો છે : ‘ઓહ!’. આ
‘ઓહ!’ શબ્દ માત્ર ગજુરાતી, હહન્દી કે
અંગ્રેજીમાં િપરાતો નથી, જગતની ઘણી
ભાષાઓમાં એ જુદા-જુદા સ્િરૂપે િેલાયલેો
છે. ‘ઓહ!’, ‘આહ!’, ‘એહ!’ અને ‘યેહ!’ િગેરે

એનાં જ રૂપ છે અને ઘણી િાર એ
જોડકામાં જન્મે છે. ત્યારે એ િધારે
આઘાતજનક બની જાય છે.

ધારો કે તમારા ગળામાં થોડો
દુઃખાિો થાય છે. ધારો કે એ િખતે તમારી
પાડોશમાં રહતેા કોઈક જયતંીલાલ
ગળાના કેન્સરથી મતૃ્યુ પામે છે. (અહીં
કોરોના શબ્દપ્રયોગ ઇરાદાપિૂયક ટાળુ છ!ં)
તમને તમારંુ ગળંુ દગો દઈ રહ્ું હોય એમ
લાગે છે. ધારો કે એ જ િખતે તમે
માનિજાતના લાભાથે છપાયેલી કેન્સર
વિશેની કોઈક જાહરેાત િાચંો છો: “કેન્સર
એક જીિલણે રોગ છે, પરંત ુ પ્રાથવમક
તબક્કામાં જો એનું વનદાન થાય તો તે
મટી શકે છે. જો તમને શરીરમાં ક્યાકં ગાઠં
દેખાય, તમારા અિાજમાં િેરિાર થાય,

તમારી કુદરતી હાજતોના સમયમાં િેરિાર
થાય, ગળિામાં તમને કાઈં તકલીિ થાય,

િગેરે… તો જલદી કોઈ વનષ્ણાત ડૉતટરની
સલાહ લો.” આમ તો તમે મજબતૂ મનના
છો, પણ પાડોશી જયતંીલાલ ગળાના
કેન્સરથી મતૃ્યુ પામે છે અને કેન્સરનાં
ચચહ્નોમાથંી કેટલાકં એકસાથે તમારા
શરીરમાં પ્રગટ થઈ રહલેાં તમને દેખાય
છે : અિાજ ભારે થઈ ગયો છે, ગળામાં
દુઃખે છે, ગળિામાં થોડી તકલીિ પણ પડે
છે, કબજજયાત તો ઘણા િખતથી હરેાન
કરે છે! જલદી ડૉતટરને બતાિિાની જરૂર
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છે. પરંત ુ તમે મજબતૂ મનના છો, એટલે
જલદી તો નહીં પણ મોડેમોડે ડૉતટર પાસે
તો પહોંચો જ છો. (મોડેમોડે એટલે
કેન્સરનાં ચચહ્નો વિશેની જાહરેાત િાચં્યા
પછી છત્રીસ કલાકે! જોકે તમને છત્રીસ
હદિસ જેટલું મોડું કયુું હોય એમ લાગે છે.)

ડૉતટર વનષ્ણાત છે. તમને ખરુશીમાં બસેાડે
છે. તમારંુ મોં ખોલાિી તપાસ શરૂ કરે છે.

કપાળ પર હરિલકેતટિંગ મીરર છે. િચ્ચે
િચ્ચે તમને ક્યારેક પ્રશ્નો પછેૂ છે. તમારી
જીભ બહાર કઢાિે છે. જીભ પર ટન્ગ-

હડપ્રેસર દબાિે છે અને કોણ જાણે કેમ,

એકાએક એ ગભંીર બની જાય છે! તમે
હબેતાઈ જાઓ છો.

ડૉતટર ગભંીર છે. ચપૂ છે. તપાસ
ચાલુ છે. તમારા ગળામાં એ તાકી રહે છે.

અચાનક એનું મોં ખલૂે છે અને માત્ર
એક જ શબ્દ બહાર નીકળે છે: ‘ઓહ!’.
તમારા મોવતયા મરી જાય છે, શરીર
પરસેિે રેબઝબે થઈ જાય છે, આંખે
અંધારાં આિી જાય છે !

તપાસ પરૂી થાય છે. ડૉતટર હજી ચપૂ છે. ..

.. .. હાથ ધએુ છે. ખરુશી પર બસેે છે.

તમને સામેની ખરુશી પર બસેાડે છે
અને કોઈ ઉચ્ચ અદાલતનો ન્યાયાધીશ
િેંસલો ઉચ્ચારે એમ શબ્દો ઉચ્ચારે છે:

“તમને માત્ર કાકડાની તકલીિ છે. કેન્સર
જેવું કશું જ નથી.” કહે છે કે ગયલેો જીિ
ક્યારેય પાછો આિતો નથી, પરંત ુ તમારા
જીિનમાં તો ચમત્કાર બને છે. ઊડી
ગયેલો જીિ એકાએક જાણે શરીરમાં પાછો
આિે છે.
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તમારંુ હૃદય આનદંથી ધડકી ઊઠે
છે. અને ઘણી િાર પછી તમે સકંોચ સાથે
ડૉતટરને પછૂો છો:
“સાહબે, ખરેખર કશું ગભંીર નથી?”
“ના, કશું જ ગભંીર નથી.”
“પણ….”
“કાકડા છે. બીજુ ં કશું જ નથી.”
“પણ ગળંુ તપાસતી િખતે તમે ગભંીર
થઈને ‘ઓહ!’ બોલ્યા હતા, એટલે મને તો
એમ કે…”
ડૉતટર હસી પડે છે,

“અરે, ભાઈ, એ તો…..”
“એવું કેમ બોલ્યા હતા, સાહબે?”
“િાત એમ છે…” ડૉતટર મલકે છે. “મારા
ટેચલિોનનું ચબલ ભરિાનું બાકી છે. આજે
એ ભરાઈ જ જવું જોઈએ. ન ભરાય તો
િોન કપાઈ જાય. આ િાત મને બરાબર
તમારંુ ગળંુ તપાસતી િખતે જ યાદ
આિી ગઈ એટલે મારાથી બોલાઈ ગયું કે
‘ઓહ! સારંુ થયું કે યાદ આિી ગયુ,ં નહીં
તો િોન કપાઈ જાત!”

બોલો, વિના કારણ કે અન્ય કારણે
બોલાયેલા ‘ઓહ!’ની પણ કેટલી તાકાત
છે! ભલભલા માણસના હૃદયના ધબકારા
િધારી દેિાની તો ક્યારેક બધં કરી
દેિાની પણ શક્તત તે ધરાિે છે. એનો
ઉપયોગ કઈ રીતે થયો છે એના ઉપર
એની આઘાતજનક શક્તતનો આધાર છે.

પરંત,ુ આમાથંી એક િાત એ પણ શીખિા
મળે છે કે : આપણા ગળા કરતા,ં કેન્સર
કરતાં કે આપણી જજિંદગી કરતાં પણ
ડૉતટરને મન એનું ટેચલિોનનું ચબલ િધારે
અગત્યનું હોઈ શકે છે!

એિી જ રીતે દરેક વ્યક્તતને એની
પોતાની જ નાનકડી તકલીિો િધારે
મહત્િની લાગતી હોય છે. દરેક માણસ
પોતાની દુવનયામાં જ રમમાણ હોય છે.

એટલે કોઈ શબ્દના ઉચ્ચાર-માત્રથી
આપણે આઘાત ન પામિો. એ શબ્દ જુદા
કારણે પણ ઉચ્ચારાયેલો હોઈ શકે છે.

આમ, આઘાતજનક શબ્દોમાં ‘ઓહ!’ જેિો
નાનકડો શબ્દ પણ આપણને કેટલો
ધારદાર લાગે છે! લાબંાં િાક્યો અને હાસંી
કરતાં કે ઠપકા કરતાં એક શબ્દ િધુ
આઘાત પહોંચાડી શકે છે! એટલે જ
શબ્દોનો બહુ જ જોખી જોખીને ઉપયોગ
કરિો! નહહતો એ જોખમી પણ સાચબત
થઈ શકે..
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જસ્ટ બે મમમનટ

“સમુી, હિે શ્વાસ રૂધંાય છે યાર!
કેટલા ટાગેટ પરૂાં કરિાના?”
“શશી, ટાગેટ તો પરૂાં કરિા જ પડશે ન.ે
એ મસમોટા પગારથી તો આપણાં સપના
પરૂાં થાય છે. ને હજુ તો આપણો ફ્લટે
લિેાનો, એમાં મારંુ ગમતું િવનિચર
કરાિિાનું ને વશમલા-મનાલીની ટ્રીપ તો
બાકી જ છે હોં..”

એક મહહના પછી મેન્ટલ
હોક્સ્પટલના ચબછાના પર પડયો પડયો

શશી બબડી રહ્યો હતો,
"સમુી, બધાં ટાગટે પરૂા.ં હિે આપણે
એય..ને.. મોજથી જીિશુ.ં”

સમુીની આંખમાં ઝળઝચળયા આિી
ગયા. આંસનુા પડણની પેલે પાર દેખાતા
વિશ્વમાં તે હોક્સ્પટલના ચબલ પેમેન્ટ અને
શશીના માનવસક સ્િાસ્્યના મસમોટા
ટાગેટ કેમ પરૂાં કરિા તેનો જિાબ શોધી
રહી હતી.

િૉ. રંજન જોષી
ટારે્ગટ
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વાતાા-સેત  

તેજલ શાહ
સ્મમૃતલોપ

ખ્યાતનામ સાહહત્યકાર હહમાશંી
શેલતના િાતાયસગં્રહ ‘ઘટના પછી’માથંી
આજની િાતાય લિેાનું કારણ પસુ્તકના
શીષયક પરથી લખાયેલી િાતાય પ્રત્યનેી
ઉત્કંઠા. જીિનમાં અમકુ ઘટના ઘટે પછી
એ ઘટનાનો ઝઝંાિાત આપણી માનવસક
ચક્ષવતજને તકય-વિતકયના સીમાડેથી ખાલી
હાથે પાછા ધકેલે છે. ક્યારેક લાગણીના
દહરયાની થપાટો ઝીલ્યા પછી તળેથી
“કેમ?” - એિો પ્રશ્નાથય માત્ર હાથ લાગ.ે
આજની િાતાય ‘સ્મવૃતલોપ’ એવું જ કંઈક
લઈને આિી છે.
*****
“રમત એટલે કેિી રમત?”

કેતકીએ સ્પષ્ટતાની અપેક્ષાથી
ડૉતટર શમાય સામે જોયુ.ં ડૉતટર હજી
િાઈલમાં પાનાઓં પર અટક્યાં હતા.
એટલે એ જે કંઈ બોલતા હતા એ તટૂક-
તટૂક, િચ્ચે િચ્ચે અટકીને એ ઊંડા અને
ભારે શ્વાસ લતેા હતા.
“રમત એિી કે જે મનને રોકી રાખ.ે

સમવથિંગ ધેટ કેન રીઅલી ઑક્યપુાય હર..
જેમ કે રંગીન બ્લોતસ, લાલ-પીળા-ંલીલા
વમતસ અપ કરીને છૂટા પાડિાના.
મીંડાિંાળા બોડયનાં મીંડાં ગણિાનાં અથિા
કાપેલાં ચચત્રો ગોઠિિાના.ં યુ નો, આવું
બધું જાતજાતનું મળે છે બજારમાં હિે તો.
જસ્ટ સી ધટે શી કીપ્સ હર-સેલ્િ બીઝી.
મેન્ટલી એકતટિ રહવે ું આ સ્ટેજ પર એમને
માટે એકદમ જરૂરી છે.”
“પણ બા તો અચાનક જ થાકી જાય છે
અને પછી કશુયંે કરિા તૈયાર થતાં નથી.”
“એઝ સચ મોડું થઈ થયું છે. આ સ્ટેજ
પરથી હિ.ે.. યુ સી, જરા મશુ્કેલ છે. એની
િે, િી હિે ટુ ટ્રાય અિર બસે્ટ.”

‘થેન્કસ’ કહીને કેતકી માડંમાડં ઊભી
થઈ. ભાગંી પડિાનું પોસાય નહીં. પ્રયત્ન
કરિો પડ.ે આખા હદિસની દોડધામથી
શરીર કળતું હત ુ.ં અઢી-ત્રણ િષયથી
આટલાં બધાં કામની ટેિ જ કયાં રહી
હતી? હરક્ષા રોકિા જેિા સામાન્ય
કામમાયંે િાર લાગતી હતી.
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મોડું થઈ જ ગયું છે તો થોડું િધારે.
બાને રમતી કરિાનું ડૉતટર કહે છે તો
રમકડાં લઈને જઈએ. રમકડાનંી ખરીદીમાં
બાને ગમતા રંગો યાદ રાખ્યા. કોઈનીય
સામે ન જોતી બાને હિે રમતમાં રોકિાની
હતી. આ પ્રવવૃતને અઘરી કહિેી કે
અલ્પોક્તત.
“જુઓ, મેં નહોત ું કહ્ું કે એ હમણાં આિી
જશે!” (કેતકીએ એની બહને જયનાનો
ઉલ્લખે કરતાં કહ્ુ.ં)

બા જપંી ગઈ હતી. સતત મ ૂઝંિણ
અનભુિાતી હોય તિેો એનો થાકેલો ચહરેો
અત્યારે એકદમ શાતં દેખાતો હતો. જમતી
િખતે જાગશે કે કેમ? શી ખબર! જયનાને
ઓળખે છે કે નહીં. ગજબ છે ને આય!ે બા
ઓળખે નહીં એટલે શુ?ં

બાને કૉિી પીિી બહુ ગમ.ે “અમારા
જમાનામાં સ્ત્રીઓને ભાગે કૉિી પીિાનું
ભાગ્યે જ આિે. પરુુષોય ખાસ ન પીએ.” -
આવું બોલતાં એ પરૂા રસથી ઘ ૂટં ભરે.
“એટલે ડૉતટરનું એમ કહવે ું છે કે બહુ મોડું
થઈ ગયું છે?”
“હા, પહલેા-પહલેા બહુ ખબર ન પડ.ે
બારીક ઑબ્ઝિેશનમાં જ જરાતરા ખ્યાલ
આિે. હિે ચામાં બે િાર ખાડં નખાઈ
જાય કે કપડાનંી ગડી કરિાને બદલે
કબાટમાં ખોસાય અથિા નાની અમસ્તી
બાબતમાં કમાન છટકે એવું તો નોમયલ
લોકોનેય ક્યાં નથી થત ુ?ં કોઈનાં નામઠામ
યાદ ન આિે એય બને જ છે ને! વ્યક્તતને
બહુ ધ્યાનથી જુઓ ત્યારે જ કંઈક
એબનોમયલ પકડાય.
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“બાને કોઈએ ઑબ્ઝિય કરી હોત તો
મામલો આ હદે ન પહોંચત.”
“તે કોણ ઑબ્ઝિય કરે? બાપજુી હતા
ત્યારેય બાને ઑબ્ઝિય નહોતા કરતા, બીજુ ં
તો કોણ છે આ ઘરમા?ં”
“અશોકને પણ િાત કરી એ બહારગામ છે
અને ભાભી કહે છે કે ઈમરજન્સી હોય તો
આવુ.ં હિે આમાં ઈમરજન્સી જેવુ શું
કહિેાય?”
“અલ્ઝાઈમસયમાં તો એવું કે પોતાનું
નામઠામેય ભલૂી જિાય. આપણા
જેન્તીમાસાના દોસ્તારને થયેલો. ઘરમાથંી
નીકળી જાય અને ગમે ત્યાં બસેી રહ.ે
નામ આપે નહીં. જાતે ઘરે પાછા િરિાનો
રસ્તો યાદ રહે નહીં. છેિટે તો
તાળાકંૂચીમાં રાખિા પડતા. એમાજં
ગજુરી ગયા.”

ટપકાં ગણતાં બા થાકી જાય છે.
ક્યારેક અડધી રાતે આરતી બોલિા માડંે
છે અને કેતકી પાસે તાળી પડાિે છે.
મળિા આિનારી વ્યક્તતને કરેક િખતે

અલગ-અલગ નામે બોલાિે છે. કેતકી
કોઈ હદિસ ચપંા તો કોઈ હદિસ દુગાય છે.
એક સિારે િળી એ ગોદાિરી બની જાય
છે! બાની બાનું નામ!

ડૉતટરના કહિેા મજુબ કોઈ ભારે
આઘાત પણ અલ્ઝાઈમસયનું કારણ હોઈ
શકે. વપ્રય વ્યક્તતનું મતૃ્યુ અથિા એણે
આપેલો આઘાત. એની કાઈન્ડ ઑિ ટ્રોમા
ઓર પેઈનફુલ ઈિેન્ટ.
*****

બાના જીિનમાં એિી તે શું ઘટના
ઘટી? કેતકી કે જયનાની કોઈ સમસ્યાએ
બાને આંચકો આપ્યો? બાપજુી બાને
ઑબ્ઝિય નહોતા કરતા માટે કે બાપજુીનું
અિસાન? અશોક બાથી જુદો રહિેા ગયો
માટે કે પછી બાનો પોતાનો આકરો
સ્િભાિ? આ સિાલોના જિાબ જાણિા
માટે તમારે હહમાશંી શેલતની િાતાય
‘સ્મવૃતલોપ’ તો િાચંિી જ પડ.ે

આપ મને tejnikalme@gmail.com

પર ઇમેઇલ પણ કરી શકો છો.
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રાજ લ ભાન શાલી

તમને મળ્યાન  ંયાદ

ટ ચકાથી કોઈ જાતની ન થઈ અસર મને.
લાર્ગી છે કંઈક એ હદે મારી નજર મને.
લાવીને આપો ક્ાકંથી મારી ખબર મને.
શોધે છે ક્ારની બધે મારી નજર મને.
અળર્ગો કયો' તો એટલો આવ્યો નજીક હ ;ં 
ના જાણે કેમ ચાલય   ંના મારા વર્ગર મને.
વષો થયા છતાયં ઠરીઠામ ના થયો;
સરનામ  ંપછેૂ એટલે માર ં  જ ઘર મને.

ઘોળીને પીધી હોત ના બીમારી એક પણ;

તો કરતી કોઈ પણ દવા સીધી અસર મને.
અવર્ગણના થાય તો હવે કરવી છે મારી પણ;

નહીંતર કદી થશ ેનહીં મારી કદર મને.
ઢોળાઇ જઉં, ર્ગમે ત્યા ંહ ં એ પહલેા ંઆવીને;

મારામા ંકોઈ રીતે િકત ખાલી કર મને.
~ ર્ગૌતમ પરમાર 'સર્જક‘

'તમને મળ્યાનું યાદ’માં આજે કવિ
શ્રી ગૌતમ પરમારને મળીએ. મળૂ
િડોદરાના અને હાલ નોકરી અથે
સામખીયાળી ખાતે રહતેા ગૌતમભાઈ
વમકેવનકલ એન્જીનીયર છે, પણ મળેૂ
એમનો જીિ કળાનો છે. શબ્દોની સાથે
સાથે એમની પેક્ન્સલ પર પણ ગઝબની

હાથોટી છે. તેઓ પોટે્રઇટ બનાિે છે.
જેટલી બારીકાઈથી તેઓ કાગળ
પર શબ્દોમાં વિવિધ ભાિ આલખેે છે
એટલી જ બારીકાઈથી માણસના ચહરેા
પરના વિવિધ ભાિોને પણ આલખેે છે.
'સર્જક' એમનું તખલ્લસુ છે.

જીિન એક કલાકૃવત છે. એમાં રંગ
પરૂિા એ મનષુ્યનો સૌથી વપ્રય શોખ હોિો
જોઈએ. હોિો તો જોઈએ, પણ બધાનો
હોતો નથી. જીિન જયારે માત્ર આદતોનું
પોટલું બની જાય છે, જયારે એમાથંી
'હળિાશ'ની બાદબાકી થઈ જાય છે.

પહલેો િરસાદ પડે અને તમારંુ મન
પ્રફુલ્લ્લત ન થાય, સાિ નાના બાળકનું
મનમોહક ક્સ્મત તમને ન સ્પશે,
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િસતંનું આગમન થતાં જ સભંળાતા
કોયલના ટહકુા તમને કણયવપ્રય ન
લાગતાં હોય, ક્યાકં શેકાતા શીરાની સુગંધ
તમારી જીભને તરબોળ ન કરતી હોય, કે
પછી સરસ મજાનો ટુચકો સાભંળીને તમને
હસવું ન આિતું હોય તો? તો.. ક્યાકં કશીક
ગડબડ છે એમ સમજવું બોસ!
ટ ચકાથી કોઈ જાતની ન થઈ અસર મને.
લાર્ગી છે કંઈક એ હદે મારી નજર મને.

કવિએ આ િાતને અહીં બહુ જ
વિલક્ષણ રીતે મકૂી છે. કોઈના ટુચકાની
એટલે કે કોઈના અણસારા કે સકેંતની કોઈ
અસર થતી નથી. કોઈ હકસ્સા કે કહાણીમાં
રસ પડતો નથી અને એનું કારણ એ છે કે
એમને પોતાની જ નજર લાગી ગઈ

છે! આપણી અંદર બે પ્રકારની ઉજાય હોય
છે. સકારાત્મક અને નકારાત્મક. આ ઊજાય
આપણાં વિચારો, િતયન, વ્યિહાર, સ્િભાિ
અને કાયોથી બનતી હોય છે. સકારાત્મક
ઊજાય તો હોય જ, પણ જયારે બીજા કોઈ
કારણસર જો નકારાત્મક ઊજાય ભીતર
પ્રિેશ કરી જાય, ત્યારે જે પહરક્સ્થવત
વનમાયણ થાય છે એ ચચિંતા કરાિે એિી હોય
છે. કવિએ અહીંયા એ પહરક્સ્થવત માટે
'નજર લાગી જિી' જેિો રૂઢીપ્રયોગ િાપયો
છે. આિી ક્સ્થવત આિિાના અનેક કારણ
હોઈ શકે. એમાં અહકંાર, િધુ પડતો
આત્મવિશ્વાસ કે િધુ પડતો અિસાદ પણ
હોઈ શકે.
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લાવીને આપો ક્ાકંથી મારી ખબર મને.
શોધે છે ક્ારની બધે મારી નજર મને.

માણસને ભલૂ કરિાનો જન્મવસદ્ધ અને
ભલૂ સધુારિાનો જીિનવસદ્ધ અવધકાર છે.
પરંત ુ આપણો સમાજ કે પહરિાર કે િત ુયળ
ઘણીિાર આ સ્ખલનને ઉદારભાિે નથી જોઈ
શકતો. માણસ પાસેથી એનું માણસપણું
ખ ૂચંિી લિેાનો કોઈને અવધકાર નથી. ભલૂ
થઈ જાય પછી એનું સૌંદયય વનખાલસ
કબલુાતને માગે પ્રગટ થતું હોય છે. દરેક
વ્યક્તતમાં કંઈક તો માઇનસ પોઈન્ટ હોય જ
છે. અપણૂય હોવું એ વનતાતં માનિીય ઘટના છે
અને આ એક સનાતન સત્ય છે કે એમાં ક્યાયં
કોઈ અપ્રામાચણકતા નથી. પરંત ુ આ સત્યને
જયારે નકારિામાં આિે, ત્યારે એની વિપરીત
અસર ક્યારેક માણસને વછન્નચભન્ન કરી
નાખ,ે તો ક્યારેક એને વનરાશાની ગતાયમાં
ધકેલી દે એવું બને છે. માણસ તટૂી જાય,

એનો ખદુ સાથનેો સપંકય છૂટી જાય, એ
નાનીસનૂી િાત નથી. એ માણસ જયારે િરી
ખદુ સાથે સપંકય સ્થાવપત કરિા મથતો હોય,

જાતને શોધતો હોય ત્યારે એને જરાક જેટલી
મદદ કરિી જોઈએ એટલી પ્રામાચણકતા જે
હદિસે દરેક માણસ દાખિશે ને પછી આિા
દાખલા પણ મળતા અટકી જશે.
અળર્ગો કયો' તો એટલો આવ્યો નજીક હ ;ં 
ના જાણે કેમ ચાલય  ંના મારા વર્ગર મને.

વષો થયા છતાયં ઠરીઠામ ના થયો;
સરનામ  ંપછેૂ એટલે માર ં  જ ઘર મને.
જયારે ખદુને ખદુ િગર ચાલી જાય

ત્યારે જાણજો કે જીિન ખતમ થયું છે. શબને
કોઈ ઝખંના હોતી નથી. જો તમારામાં
થોડીઘણીય ઝખંના બાકી રહી છે તો એનો
અથય એ કે તમે જીિો છો. તમને તમારા િગર
ન ચાલતું હોય તો જાણજો કે તમે જીિો છો.
જીિનમાં નિા નિા ખણૂા ન સજાયય ત્યારે
જુના ખણૂા બઠુ્ઠા થઈ જાય એ પહલેાં એમને
સાચિી લિેા જોઈએ. ઘર એક એિો ખણૂો છે.
જીિનભરની રઝળપાટ પછી કોઈક એક
હદિસે તમે ઘરે પાછા િરો ત્યારે એટલું મોડું
ન થઈ ગયું હોવ ું જોઈએ કે તમારંુ ઘર તમને
તમારંુ સરનામું પછેૂ!
ઘોળીને પીધી હોત ના બીમારી એક પણ;

તો કરતી કોઈ પણ દવા સીધી અસર મને.
અવર્ગણના થાય તો હવે કરવી છે મારી પણ;

નહીંતર કદી થશે નહીં મારી કદર મને.
ઢોળાઈ જઉં, ર્ગમે ત્યા ંહ ં એ પહલેા ંઆવીને;

મારામા ંકોઈ રીતે િકત ખાલી કર મને.
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જે વ્યક્તત દુઃખી થિાની હઠ લઈને
બઠેી હોય એને જગતની કોઈ પણ િસ્ત ુ કે
બાબત સખુી કરી શકતી નથી. સખુી થિા
માટે સૌ પ્રથમ એ હઠને ત્યાગિી પડે છે!
પ્રત્યેક પળે જાગતૃ રહીને પોતાના
જીિનને અિલોકતાં રહવે ું અને
જતનપિૂયક ઉજમાળંુ બનાિિા મથવું એ
પ્રત્યેક જીિની નૈવતક િરજ છે અને એ જ
ખરી જીિનસાધના છે. માણસનો અહમ,

એની ઉદાસીનતા, વનરાશા એની ઝખંનાની
સીમને સાકંડી બનાિે છે. એનાથી
બચિાનું છે, મતુત થિાનું છે, હરતત થિાનું
છે. પ્રયત્નપિૂયક એની અિગણના કરિી
પડે તો એમ કરીને પણ ઝખંનાનો વ્યાપ
ઓછો થિા દેિાનો નથી. આપણે એક
પણ આપણા 'હુ'ં અનેક હોય છે! એનાથી

મતુત થતાં પહલેાં આપણા ખરા 'સ્િ'ને
સમજી લિેો પડશે અને એ 'સ્િ'ને સમજે
એ સ્િસ્થ છે!

કાવ્ય સિંેદનાનું વિશ્વ ઘણું મોટંુ છે.
માણસની પ્રકૃવતનું નાજુક સ્િરૂપ, તનેે માટે
જાગતો િસિસો તો સામે પક્ષે એમાથંી
નીકળી જિાની પ્રબળ આકાકં્ષા, એને
પ્રયત્નસાધ્ય બનાિિા માટે ખદુના
સહકારની ઝખંના! જાણે આ આખી
પ્રહિયા, આખી કિાયત એના અનભુવૂતના
વિશ્વને, એના િતુયળને પણૂય બનાિે છે!
આખી ગઝલમાં નાયક પોતાના 'હુ'ં સાથે
સિંાદ સાધે છે. આ એક સરસ ભાિ છે,

સરસ અનભુવૂત છે; જે બહુ મોટી િાત કહી
જાય છે.
અસ્ત.ુ
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મને મારો જ પ્રશ્ન

ઈશ્વરે દરેક માનિીને ચભન્ન બનાવ્યો
છે. કોઈ કલામાં વનપણુ હોય તો કોઈ
શારીહરક તાકાતમા,ં કોઈ યાદશક્તતમાં તો
કોઈ વનણયય લિેાની ક્ષમતામાં આગળ
હોય. કોઈને દૂરંદેશી કે દીઘયદ્રકષ્ટ આપી છે
તો કોઈને સ્પશયને સમજિાની કાબચેલયત.
દુવનયામાં જેટલા જીિ, એટલી જ ચભન્નતા
અને દરેકની એટલી જ વિવશષ્ટતા.

બાળપણથી જેમ માણસ મોટો થતો
જાય તેમ, વિવિધ અનભુિોથી, િાચંનથી,
જુદા જુદા લોકો અને માધ્યમોથી મેળિેલ
જ્ઞાન અને તેની સમજ સતત બદલાતી
રહે અને જીિનના કોઈ પણ ચોક્કસ
સમયે તનેા વિચાર અને િતયન ઉપર બહુ
જ મોટી અસર કરે. વિશ્વનો કોઈ પણ જીિ
આ પ્રહિયાથી બાકાત નથી. એટલે
દુવનયાના કોઈ પણ બે માણસના કોઈ એક
બાબત માટે વિચાર સરખા જ હોય એવું
ચબલકુલ જરૂરી નથી અને પોતાના વિચાર
અન્ય કોઈ વ્યક્તત સમક્ષ વ્યતત કરિાની
આપણી કાબચેલયત પણ જુદી હોિાથી
આપણો વિચાર બીજો માણસ આપણે જે

દૃકષ્ટથી જોઈએ કે જે ભાિથી સમજીએ તે
જ રીતે જોઈ કે સમજી શકિાનો નથી, એ
પણ નિાઈની િાત નથી. આ સજંોગોમાં
પોતાનું મતંવ્ય, વિચાર, લાગણી કે તનેો
ભાિ અને તેનો ઇરાદો કે ઉદે્દશ્ય કોઈ
સમજતું નથી એિો પ્રશ્ન થિો સ્િાnભાવિક
છે, અને તરત જ મનમાં આિે કે, “મને
કેમ કોઈ સમજતું નથી?”

અને જેિો આ પ્રશ્ન મનમાં આવ્યા
કરે, એ સતત આપણને એક અજબ
પ્રકારની માનવસક ક્સ્થવત તરિ લઈ જાય,
જયાં કોઈ જિાબ ભાગ્યે જ મળે, કોઈ
વનરાકરણ જિલ્લે જ દેખાય, અને અંતે
નકારાત્મકતા તરિ આપણને ધકેલ.ે સમય
જતાં આ નકારાત્મકતા ખબૂ ખરાબ
ભાિનાત્મક પહરક્સ્થવતમાં પહરણામે જેને
આપણે ‘હડપ્રેશન’ તરીકે ઓળખીએ છીએ
કે જાણીએ છીએ.

ધમેન્ર જોષી 

પ્રશ્ન ૩: મને કેમ કોઈ સમજત  ંનથી?
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આ માનવસક અને ભાિનાત્મક
ક્સ્થવતમાં વ્યક્તત પોતાને, પોતાની
મયાયદાઓને કે ભલૂોને શોધિા, સમજિા કે
સ્િીકારિા તૈયાર ના થાય અને પોતાની
સાથે બનેલી ઘટનાઓ માટે તમામ દોષનો
ટોપલો અન્યો ઉપર ઠાલિ.ે એને એમ જ
લાગે કે પોતે આટલી મોટી દુવનયામા,ં
પોતાના ઘરના લોકો અને વમત્રો અથિા
સહકમીઓ િચ્ચે પણ એકલો જ છે, કોઈ
તેનું પોતાનું કહિેાય એવું નથી, કોઈ તનેી
િાત સાભંળિા તયૈાર નથી, કોઈ તેને
મદદ કરી શકે એમ નથી અને જે
પહરક્સ્થવતઓ ઊભી થઈ છે એમાં કશું જ
સકારાત્મક થઈ શકે એમ નથી. િધુ
સમય આિા જ વિચારો આિિાથી અને
એિી જ નકારાત્મકતામાં રહિેાથી તે પોતે
જ દુવનયાથી દૂર રહિેા લાગે છે, એકલો
બસેી રહે છે, મ ૂઝંાયલેો રહે છે, રડયા કરે
છે, અને ગમુસમુ રહે છે. અને જયારે આ
એકલતા તેની ચરમસીમાએ પહોંચે ત્યારે
આત્મહત્યા કરી બસેે.

બીજાને ચોક્કસ એમ જ થાય કે
આત્મહત્યા કરનાર વ્યક્તત કેટલી બધી
મશુ્કેલીમાં હશે અથિા એના મનની
પહરક્સ્થવત કેટલી ખરાબ હશે કે એણે આવું
પગલું ભયુું. મોટાભાગે લોકો એને ચબચારો
કહી જાણે દુવનયાએ એની સાથે બહજુ
ખરાબ કયુું હશે એિી સહાનભુવૂત દશાયિે.

પણ આત્મહત્યાથી કઈ િાતનું વનરાકરણ
આવ્યુ?ં કઈ મશુ્કેલીનો અંત આવ્યો? કયા
ઘાિ ઉપર રૂઝ આિી? સશુાતંવસિંહ
રાજપતૂની આત્મહત્યા માટે કે એની એ
માનવસક પહરક્સ્થવત માટે જિાબદાર
ગણાતા કે મનાતા કયા વ્યક્તતને કોઈ
િરક પડયો? નકુસાન કોને થયુ?ં તકલીિ
કોને થઈ? સૌ પ્રથમ તો પોતાને, પછી
પોતાના પહરિારને, જેમને તમે ત્યજી
દીધા, અને પછી તમારા અન્ય સગા,ં
વમત્રો અને સહકમીઓ, જેમને તમારા માટે
લાગણી કે હમદદી હતી, પણ તમે જાણી
ના શક્યા કે માણી ના શક્યા.

પણ મોટો પ્રશ્ન એ છે, જે આપણે
સૌએ વિચારિા યોગ્ય છે – આિી
મનોક્સ્થવત માટે જિાબદાર કોણ? "મને
કેમ કોઈ સમજતું નથી?"-માથંી "મારંુ
દુવનયામાં કોઈ નથી."-સધુી એ માણસ
કેિી રીતે આવ્યો? જિાબ છે: "સામે
આિેલી પહરક્સ્થવતઓની અસ્િીકૃવત." બહુ
જ જરૂરી છે કે આપણે જે રીતે પહોંચ્યો
અને કેમ પહોંચ્યો? સજંોગો કે
પહરક્સ્થવતઓ આિે તેને સ્િીકારિા જ
રહ્યા. ‘મારી’ સાથે આવું કેમ થાય? તે
‘મને’ આવું કીધુ?ં ‘મારી સાથે જ આવું
બને છે’ – આ પહરક્સ્થવતની સ્િીકૃવત નથી.
જયાં સધુી સ્િીકૃવત નથી, ત્યાં સધુી આપણે
વનરાકરણ કે બહાર નીકળિા કે જિાબ
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શોધિા કે સામનો કરિા સક્ષમ બનતા જ
નથી. જે છે તે છે, જયાં છીએ ત્યાં છીએ,
જે બન્યું છે તે બન્યું છે, હિે શું કરવુ?ં
આમાથંી આગળ કેમ િધવુ?ં આનો
જિાબ મેળિિા જે બન્યું છે, તેને
સ્િીકારવું જ રહ્ુ.ં

િાકં આપણા ઉછેરનો પણ છે. કેમ
આપણે એમ ઈચ્છીએ છીએ કે આપનું
બાળક હમંેશા દરેક બાબતમાં સૌથી
અવ્િલ જ આિે? બાળપણથી જ આપણે
એના પર ભણતર ઉપરાતં વિવિધ પ્રવવૃત્ત
ઠૂસી દઈએ અને એ દરેકમાં પહલેો જ
આિે એિી અપેક્ષા રાખીએ. પરીક્ષામાં
૧૦૦% ની અપેક્ષા, ગાિામા,ં િગાડિામા,ં
રમતમા,ં ચચત્રકામમા,ં નતૃ્યમા,ં તરિામા,ં
વનબધં અને િકતતૃ્િ સ્પધાયઓમા,ં શાળા
વસિાયની બહારની બધી જ પહરક્ષાઓમાં
આપનું બાળક પ્રથમ જ આિવું જોઈએ.
નહીં તો િળી આપણું નામ લજિાય,
અથિા આપણાં પૈસા એળે જાય.
સમાજમાં આપણી ઇજ્જત શું રહ.ે.?
આટલું કોના માટે કરંુ છ,ં કોના માટે
કમાિ છ,ં કોના માટે દોડું છ,ં અને એનું
આ પહરણામ? આિી સાિ િાહહયાત
અપેક્ષાઓ પણૂય કરિા માટે આપણે એનું
ઉપર એટલું દબાણ કરીએ કે બાળક
હમેશા ટેન્શનમાં જ રહ,ે ક્યારેય તેને કોઈ
પણ પ્રવવૃત્તમાં ખશુી મળે જ નહીં; કેમ કે

એને એક કામ કરતા કરતા બીજાની ચચિંતા
થતી હોય. ભણતો હોય ત્યારે ટેવનસ નો
વિચાર આિે, હિકેટ રમતો હોય ત્યારે
તબલાનો, ગાતો હોય ત્યારે ટયશુનનો.
અને પછી જેમાં પણ ધાયુું પહરણામ ના
આિે એટલે આિી બન્યુ,ં પહલેા તો
ધમકાિિાનુ,ં પછી મારિાનુ,ં પછી ટોણા
મારિાનુ,ં અન્ય સાથે સરખામણી કરીને
નીચા દેખાડિાનુ,ં ગમે તેમ કરીને
વનષ્િળતા ગણાિી, બતાિીને િધુ દબાણ
કરિાનુ,ં એવું માનીને કે જો આમ દબાણ
ના રાખીએ તો બાળક બગડી જાય,
કહ્યામાં ના રહ.ે અને પછી આપણે એને
એિી દલીલ કરીએ કે દુવનયા બહુ જ
ખરાબ છે, સિયશ્રષે્ઠ ના હોઈએ તો
સિળતા ના મળે, ઉચ્ચ હોદ્દા ના મળે,
અને લોકોના તાબા હઠેળના િાલત ુ કામ
કરિા પડ.ે આવું બધુ સમજાિીએ આપણ.ે
પરંત ુ આપણે કદી તેને વનષ્િળતા
સ્િીકારતા ના વશખિાડીએ, તેને કદી
મશુ્કેલ પહરક્સ્થવતનો સામનો કરતાં ના
વશખિાડીએ, પોતાની મયાયદાઓને
સ્િીકારતા ના વશખિાડીએ, તો એમાથંી
બહાર નીકળિા, સધુારો કરિા જરૂરી
બદલાિ લાિિાનું એ બાળક કેિી રીતે
શીખશ?ે ગમે તેિી ખરાબ પહરક્સ્થવત
આિે તેમાં આપણે તેની સાથે, તેની
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પાછળ, તેને મદદ કરિા તૈયાર ઉભા રહીશું
એિો એહસાસ ના આપી શકીએ તો જયારે
તે એકલો પોતાનું જીિન જીિશે, પોતે
નોકરી-ધધંો કરશે અને અલગ અલગ
પ્રકારના લોકો અને પહરક્સ્થવતઓનો સામનો
કરિાનો આિશે, અને વનરાશા, હતાશા કે
વનષ્િળતા મળશે, ત્યારે એ કેિી રીતે મક્કમ
રહી શકશે?

માનવસક અને ભાિનાત્મક મક્કમતા
માટે જોઈએ પોતાનામાં અડગ વિશ્વાસ,
અને એ ઉછેરમાથંી આિે, માતા-વપતાએ
કરેલ િતયન અને આપેલ વશક્ષણમાથંી
આિે. બાળકને છાતીએ િળગાડી રાખીન,ે
આપણને જે મશુ્કેલીઓ પડી તે એને ના
પડે એિી પ્રકારના ભ્રમમાં રહીને આપણે જ
તેના વ્યક્તતત્િને વનબયળ બનાિી છીએ.
મશુ્કેલ પહરક્સ્થવતઓમાથંી રસ્તો કેિી રીતે
નીકળે, એિા સમયમાં કોની પાસે જિાય,
નાના પગલાં ભરીને ધીમે ધીમે કેિી રીતે
બહાર વનકળાય, અને એિી કોઈક
વનષ્િળતાથી જીિન સમાપ્ત નથી થઈ જતુ,ં
જીિનમાં બીજુ ં ઘણું બધુ માણિાનું હોય છે
એ જો આપણે નહીં વશખિાડીએ તો હડપ્રેશન
આિી શકે છે અને તેના ગભંીર પહરણામો
પણ આિી શકે છે. બધં પડેલી ઘહડયાળ
પણ હદિસમાં બે િાર સાચો સમય બતાિે
તેમ, ગમે તેિી ખરાબ પહરક્સ્થવત હોય,
તેમાથંી કાઇંક તો સકારાત્મક નીકળે જ અને
એ જ પકડીને તેમાથંી બહાર નીકળી શકાય

એવું દરેક માબાપે બાળકોને વશખિાડવું જ
રહ્ુ.ં

જીિનનો ધ્યેય ખશુી જ છે, અને એક
પહરક્સ્થવતમાથંી જો ખશુી ના મળે તો બીજા
ઘણા બધા રસ્તાઓ હોઈ શકે છે. દરેક
બેટ્સમને સચચન ના બની શકે, દરેક એતટર
અવમતાભ ના બની શકે, દરેક બીઝનસેમેન
રતન ટાટા ના બની શકે, દરેક વિદ્યાથી
પહલેો નબંર ના લાિી શકે, પરંત ુ દરેકને
પોતાની આિડત, ધગશ અને પોતાની
મયાયદા પ્રમાણે દુવનયામાં સ્થાન મળે જ છે.
જો બેટ્સમેન છે, તો બોલર પણ છે, જો
એન્જીનીર છે, તો કામદાર પણ જોઈએ જ
છે. કાર છે, તો ડ્રાઇિર પણ જોઈએ જ છે,
સિાઇ કમયચારી પણ જોઈએ જ છે, દરેકનું
સરખું જ મહત્િ છે. જો આપણે દરેકને
મહત્તા આપીશું તો કોઇનું માનવસક સ્િાસ્્ય
વનબયળ નહીં બને અને કોઈને ક્ષચણક
આિેગથી આત્મહત્યા નહીં કરિી પડે.

આપણે ખદુને સમજીએ, ખદુનું મહત્િ
સમજીએ, આપણે જીિનમાં શું જોઈએ છે એ
સમજીએ, તો બીજા આપણને સમજે છે કે
નહીં, તે વિચાર નહીં કરિો પડ.ે અને જો
નહીં સમજતા હોય, તો દુ:ખ નહીં થાય,
હતાશા નહીં આિે, જીિન ટૂંકાિિાના
વિચાર નહીં આિ.ે ઊલટંુ, મન શાતં રહશે,ે
રસ્તો દેખાશે અને મક્કમતાથી આગળ
િધાશે.
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Knowtamin

દર િષે વિશ્વનાં ૨૬૪ વમચલયન(૨,૬૪૦,૦૦,૦૦૦)થી િધારે લોકો હડપ્રેશનથી
પીડાય છે. જેમાથંી ૫૦ ટકા કરતા પણ ઓછા લોકોને આ રોગની સારિાર લે છે. ઘણા
દેશોમાં ૧૦% કરતા પણ ઓછા દદીઓ આ રોગની સારિાર લે છે.
અન્ય રોર્ગોનો ડિપે્રશન સાથે સબંધં:

હડપ્રેશન એ વિશ્વમાં િેલાતી જતી અપગંતાનું એક મખુ્ય પહરબળ છે, તેને લીધે
વિશ્વમાં અન્ય રોગોનું પ્રમાણ પણ િધી રહ્ું છે.
ચોથા ભાગના કેન્સરના દદીઓ હડપ્રેશન થી પીડાય છે.
ત્રીજા ભાગનાં હ્રદયરોગના દદીઓ હડપ્રેશન થી પીડાય છે
પાહકિન્સન રોગના અડધા દરદીઓને હડપ્રેશન આિે છે.
ઇટીંગ હડસઓડયર ધરાિતા ૨૫-૫૦ ટકા દદીઓને હડપ્રેશન હોય છે.

ડિપે્રશન અને મડહલાઓ:
પરુુષો કરતાં િધારે મહહલાઓ હડપ્રેશનથી પીડાય છે.
હડપ્રેશનને લીધે મહહલાઓનાં હાડકાં નબળા થઈ જાય છે, અને તેમનાં તટૂિાની
સભંાિના િધે છે.
વપ્ર-મેન્સટ્રુઅલ અને વપ્ર-મેનોપોઝ સમયગાળામાં આ રોગ રોગ થિાની શક્યતાઓ
િધારે છે.
૧૦-૧૫% મહહલાઓ બાળકનાં જન્મ પછી હડપ્રેશન અનભુિે છે, જેને ‘પોસ્ટપાટયમ
હડપ્રેશન’ કહે છે.

આપણા સમાજમાં ઘણા લોકોનું માનવું છે કે હડપ્રેશન જેવું કશું હોત ું નથી,
એના વિશે િાત ના કરાય, આિી તકલીિ માટે ડોતટર પાસે જિાની જરૂર નથી,
સમય જતાં બધું સરખું થઈ જશે. પરંત ુ ના. આ બધા જ લોકો અહીં ખોટા છે.
હડપ્રેશન એક માનવસક બીમારી છે અને તેની યોગ્ય અને સમયસર સારિાર જરૂરી
છે.

મવરલ જોશી
ડિપે્રશન
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જો તમારી આસપાસની નજીકની કોઈ પણ વ્યહકતમાં નીચનેા િેરિારો ઘણાં લાબંા
સમય સધુી તમને દેખાય, તો તરત તમેની જોડે િાત કરો, એમની િાત સાભંળો, એમને
કહો કે, “It's okay! It's okay to feel down! And it's also okay and necessary to rise above

that.”
ડિપે્રશનનાં લક્ષણો:

ગમતી િસ્તઓુ અને ગમતાં કાયોમાથંી રસ ઊડી જિો
વન:સહાયતા અનભુિિી
જલ્દી અકળાઈ ઉઠવું
ભખૂ ના લાગિી અથિા ખબૂ ભખૂ લાગિી
ખબૂ ઊંઘવું અથિા ચબલકુલ ઊંઘ ના આિિી
ખબૂ જલ્દી ગસુ્સો આિિો, કારણ િગર અકળામણ થિી
કોઈ પણ કામમાં કે બાબતમાં ધ્યાન કેકન્દ્રત ના કરી શકવું
બહાર જિાનુ,ં લોકોને મળિાનું ટાળવુ;ં એકલાં રહિેા પસદં કરવું
સસુ્તતા અનભુિિી
મતૃ્યનુાં વિચારો આિિા
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હડપ્રેશનનાં ઘણા દદીઓ સામેથી જ પોતાની પહરક્સ્થવત સમજી ડોતટરની સલાહ
લતેા હોય છે. પણ અમકુ એિા દદીઓ પણ હોય છે, જેમને ડોતટર પાસે કોઈ દ્વારા
લાિિામાં આિે છે. દદી માટે િાયદાકારક સાચબત થાય એ માટે દદીને ડોકટર પાસે લઈ
જતી િખતે નીચે િણયિેલા આ પાચં ‘C’ સતંોષાય એ જરૂરી છે.
(૧) Consistency:

સાથે આિેલી વ્યક્તત દ્વારા ડોતટરને આપતી માહહતી દરિખતે સરખી હોિી જોઈએ.
(૨) Coherence:

ડોતટરને અપાતી માહહતી અને વિગતો દદીની પહરક્સ્થવત સાથે તાહકિક રીતે સસુગંત
હોિી જોઈએ.
(૩) Chronological Information:

સાથે આિેલી વ્યક્તત દરેક ઘટનાઓની િાત સમય પ્રમાણે િમમાં કરી શકિી
જોઈએ.
(૪) Closeness with Patient:

દદી સાથે જે વ્યક્તત ડોતટર પાસે જાય છે, એ દદીને નજીકથી ઓળખતો હોિો
જોઈએ, ઘણા સમયથી સાથે હોિો જોઈએ અને દદી વિશે તેને બધી ખબર હોિી જોઈએ.
(૫) Concern with Patient:

દદી સાથે એ વ્યક્તતને લગાિ હોિો જોઈએ, એમાં એનો પોતાનો કોઈ સ્િાથય ના
હોિો જોઈએ.
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(૧) માત્ર શ્રવુત ગજુરાતી િોન્ટમાં િડય િોમેટમાં ટાઈપ કરી ભાષા અને
જોડણીની ભલૂો ચકાસી રચના મોકલિી. ભાષાશદુ્ધદ્ધ અને જોડણીમાં જો િધુ
ભલૂો હશે તો કૃવત સ્િીકારિામાં આિશે નહહ, જેની નોંધ લેિી.
(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કે ઓિલાઇન પ્લેટિોમય પર અપ્રકાવશત હોય,
એિી જ કૃવત મોકલિી. કૃવત સ્િરચચત અને મૌચલક હોિી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાં મોટેભાગે ગજુરાતી જ ટાઈપ કયુું હોય એ જરૂરી છે. અમકુ
શબ્દો ગજુરાતી, હહન્દી અથિા સસં્કૃત ભાષામાં ટાઈપ કરેલા ચાલશે. પણ
એ શક્ય હોય ત્યાં સધુી ઓછા રાખિા. જેથી સમરસતા સચિાઈ રહ.ે
(૪) કૃમત માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે. અમાર ં મેઇલ-એડે્રસ
નીચે મ જબ છે:
pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇલ કયાય પછી જો વસલેતટ થશે તો જાણ કરિામાં આિશે.
(૬) 'પખં' ચબન-વ્યિસાવયક મેગેઝીન હોિાથી અમારા તરિથી કોઈ પણ
પ્રકારનો પરુસ્કાર આપિામાં આિતો નથી.
(૭) તમે મોકલેલી કૃવત-સ્િીકારનો અંવતમ વનણયય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.

લેખ/વાતાા/માઈક્રોડિક્શન/કમવતા મોકલવા માટે

જ લાઈ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

mailto:pankhemagazine@gmail.com
https://pankhmagazine.com/


'પખં'ની ઉિાનમા ંસહભાર્ગી પાખંો

યાજ્ઞિક વઘામસયા
કેય ર દ ધાત
મનોરી શાહ
અનતં ર્ગોડહલ
મવરલ જોશી

હોઝેિા અર્ગવાન
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"પાનખર આવે ત્યારે કોઈ વકેૃ્ષ આત્મહત્યા કરી હોય એવ  ંસાભંળ્ય  ંછે? વકૃ્ષ 
વસતંમા ંછલકાય છે ખર ં , પણ પાનખરમા ંપોતે પોતાને પીિત   ંનથી."

- સ રેશ દલાલ
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રાજ લ ભાન શાલી
પામી દેસાઈ
ધમેન્ર જોષી
તેજલ શાહ
મવપ લ હડિયા 
િૉ. રંજન જોષી

હીરલ વ્યાસ
િૉ. કામતિક શાહ
કાજલ કાજંજયા

િૉ. મનોજ એલ. જોશી 
ધ્ર મવલ ચોિવિીયા

આ અંકમા ંસહભાર્ગી પાખંો

અમમત સોલકંી (ફ્રન્ટ કવર)
જય સોલકંી (બેક કવર)

િોટોગ્રાિી
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અમારી સાથે 
ઉિવાના 

આકાશી માર્ગો

https://www.instagram.com/
pankhemagazine/

pankhemagazine@gmail.com

http://www.facebook.com/p
ankhemagazine

https://wa.me/91635595335

5?text=%E0%AA%A8%E0%A

A%AE%E0%AA%B8%E0%AB%

8D%E0%AA%A4%E0%AB%87 https://twitter.com/pankh_e
magazine

https://www.youtube.co

m/channel/UCakmCpwf4
oF2ZICl-YPlVDg
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ન તારી ન મારી નથી કોઈની પણ,
સ્સ્થમત સાવ સારી નથી કોઈની પણ.

કદી સ્હજે ઉપર, કદી સ્હજે નીચે,
દશા એકધારી નથી કોઈની પણ.
જ્ઞબછાને નહીં તો હશે મનમા ંકાટંા,
ફૂલોની પથારી નથી કોઈની પણ.
બધા જજિંદર્ગીને ર્ગળે લઈ િરે છે,

અને એ ધ તારી નથી કોઈની પણ.
જરા આયના પાસ બેસી મવચારો,

બધી ચીજ પ્યારી નથી કોઈની પણ.

- િૉ. મનોજ એલ. જોશી ‘મન’
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