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--  ખામી ભરેલી નીતિઓને કારણે ભારિનું નાગરરક ઉડ્ડયનક્ેત્ર 
એક િરફ જોઈએ િેવી ઊંચાઈ પ્ાપિ કરી શકયું નથી અને સાથે 
રોજગારીનું સજ્જન કરવામાં પણ તનષફળ રહું છે. એક િરફ તવમાનના 
સમારકામ માટેની વયવસથા - મેનટેનનસ રરપેર એન્ડ ઓવરહોલ 
(એમઆરઓ) ઓપરેશનસ દેશમાં તવમાનોના ઉડ્ડયન તવસિારવા માટે 
આવશયક છે િે કરવેરાના ગુંચવા્ડામાં અટવાયેલું છે. અલબત્ત, છેલલા 
થો્ડા મતહનામાં આ બાબિમાં રાહિ આપવાનાં પગલાં લેવાયા છે 
પરંિુ િે એટલા સાધારણ છે કે િેનો કોઈ અથ્જ જ નથી. બીજું, નોન-
તશડ્ુલ એરલાઈન ઓપરેશનસ િેમજ તબઝનેસ ટ્ાવેલ વચ્ે ટૅરરફમાં 
જંગી િફાવિ છે જેની સીધી અસર ટૅકસ પર પ્ડે છે, પરરણામે આ 

બાબિ પણ અવરોધક સાતબિ થઈ રહી 
છે. એમઆરઓમાં ઊંચા કરવેરાનો 
અથ્જ એ છે કે આપણે આવી સેવાઓ 
આયાિ કરવાનો ખચ્જ આપણા તવમાનો 
તસંગાપોર, દુબઈ અને કોલંબો કે ઢાકા 
મોકલવા જેટલો થાય છે. મોટાભાગનાં 
એમઆરઓ ઓપરેશનસ પ્ાદેતશક રીિે 
ભારિીય ટૅલેનટને ખેંચી જાય છે. હવે આ 

સંદભ્જમાં અહીં એમઆરઓ સેવાઓને ્ડોમેસસટક ટૅરરફ એરરયાથી બહાર 
નોરટફાઈ કરવી જોઈએ જેથી સતવ્જસ ટૅકસ, આયાિ ડ્ુટી િેમજ અનય 
વેરા ટાળી શકાય. આ િમામ વેરા મળી બહાર મેનટનનસ કરાવીએ િેના 
કરિાં પણ ્ડોમેસસટક ઓપરેશન ઉપર ૪૦ ટકા વધુ બોજ પ્ડે છે. આ 
કારણોસર એમઆરઓ ઉદ્ોગને એકસપોટ્ટનો દરજ્જો આપવો જોઈએ 
કેમકે તવમાનો આ હેિુ માટે જ તવદેશમાં જવાના છે. આઘાિજનક 
બાબિ િો એ છે કે આપણા એમઆરઓ તબઝનેસનો ૯૦ ટકા તહસસો 
માત્ર કરવેરાને કારણે તવદેશમાં જિો રહે છે. એ સાચું કે તવદેશી તવમાનો 
માટેની એમઆરઓ સેવાઓને હવે એકસપોટ્ટના લાભ મળે છે કેમકે 
વેરા અને સેવાઓ માફ કરી દેવામાં આવી છે. પરંિુ આપણે આવા લાભ 
્ડોમેસસટક તવમાનોને આપવાની જરૂર છે જેથી દેશને આતથ્જક લાભ થઈ 
શકે. સાથે સાથે આપણે તબઝનેસ એરક્ાફટ િેમજ એર ટૅકસી માટે પણ 
કરવેરા વાજબી બનાવવાની જરૂર છે. 

કપાયેલી પાંખે ઉડ્ડયનક્ેત્ર 
ઊિી નહીં શકે

--  બોતલવૂ઼્ડ અતભનેત્રી દીતપકા પદુકોણ આજકાલ ‘હૉટ’ ચચા્જમાં 
છે, ખાસ કરીને દેશના એતલટ કલાસમાં. સત્રી સવિંત્રિાની તહમાયિના 
નામે દીતપકાએ એક તવ્ડીયોમાં અતભનય અને અવાજ આપયો છે જે 
ભારે ચચા્જસપદ બનયો છે. સવાભાતવક રીિે જ દીતપકાના આ ‘પરાક્મ’ 
બાદ દેશનો બુતધિજીવી વગ્જ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયો છે. વાસિવમાં 
કેરસી ખંભાિાની કતવિા ‘માય ચૉઈસ’ને આધારે હોમી અદજતણયાએ 
એક તવ્ડીયોનું તદગદશ્જન કયયંુ છે. આ તવ્ડીયોનું મુખય થીમ સત્રી સવિંત્રિા 
છે, જેમાં અતયંિ તવવાદાસપદ તનવેદન કરવામાં આવયું છે કે સત્રી માટે 
જીવનમાં એકલા હોવું એમાં કંઈ ખોટું નથી, િે કોઈપણ પુરુષ સાથે, 

ઈચછે િે સમયે સેકસ માણી શકે છે, ઈચછે 
તયારે ઘરેથી જઈ શકે છે, ઈચછે તયારે 
આવી શકે છે. આ તવ્ડીયોમાં લેતખકા, 
અતભનેત્રી, શાક વેચનાર સત્રી, સીઈઓ, 
ફૂલ વેચનારી, મરરન બાયોલોતજસટ, 
ફોટોગ્ાફર, ્ડાનસર, પત્રકાર, ટીવી શો 
હોસટ જેવી સમાજની લગભગ િમામ 
વગ્જની મતહલાઓને આવરી લઈ િેમની 

સવિંત્રિાની વાિ કરવામાં આવી છે. પરંિુ તવ્ડીયોના તવષયે સમાજમાં 
સત્રી સવિંત્રિા અને લક્મણ રેખા વચ્ેની ભેદરેખા બાબિે ફરી ચચા્જ 
જગાવી છે. ર્ડતજટલ જનરેશનના યુગને ધયાનમાં લઈને વાિ કરીએ 
િો આ તવષય બોલ્ડ અને બયુરટફૂલ છે... પરંિુ િેની સામે મુંબઈ, 
ચેનનઈ, બેંગલોર, કંઈક અંશે તદલહી અને કંઈક અંશે અમદાવાદ જેવા 
મહાનગરોને બાદ કરીએ િો મોટાભાગની સત્રીઓ અને િેમની સાથે 
વયાપક સમાજ હજુ પણ પરંપરાગિ મૂલયો સાથે જીવે છે. િેમના માટે 
આ વાિ સવીકારવાની વાિ િો દૂર રહી, સાંભળી લેવાનું પણ શકય 
નથી. ખાસ કરીને શહેરી ભારિમાં સત્રી સવિંત્રિાનો કોઈને ઈનકાર 
ન હોઈ શકે, પરંિુ સવાલ એ ઉપસસથિ થાય કે આવા તવર્ડયોથી એ 
સવિંત્રિા કે સમાનિા લાવી શકાશે?

ભારતમાં સ્ત્રી સ્વતંત્રતા 
આ રીતે આવશે, દીપપકા?

--   યોગાનયુોગ ેબે ‘તહટ એન્ડ રન’ના રકસસાઓન ેલગિી બે ઘટનાઓ 
સાથ ેસાથ ેબની છે. એક િરફ સુપ્ીમ કોટટે સંસદન ેઅનરુોધ કયયો કે પરુપાટ વગેે 
અન ેબેદરકારીથી કાર ચલાવી કોઇન ેઇજા પહોંચા્ડિા કે કોઇન ેમોિન ેઘાટ 
પણ ઉિારી દિેા કારચાલકો સામ ેઆઇપીસી ૩૦૪ (અ)ની કલમ બહુ હળવી 
છે. આ કલમ હેઠળ મહત્તમ બે વષ્જની સજા જ થાય છે. મોટાભાગ ેપસૈાદાર 
અન ેવગદાર પરરવારોના નબીરા છટકી જાય છે. આવા કારચાલકોન ેકાયદાની 
ધાક બેસે એટલા માટે કાનનૂી જોગવાઇ શકય િટેલી ક્ડક બનાવવી જોઇએ. 
બીજી િરફ, એકટર સલમાન ખાન સામનેા ‘તહટ એન્ડ રન’ કેસમાં અચાનક 
સલમાનના ડ્ાઇવર અશોકતસંહે કોટ્ટમાં એવી જબુાની આપી છે કે ફૂટપાથ પર 
કચ્ડિી વળેાએ કાર સલમાન નહીં પણ હંુ ચલાવિો હિો. ખાસ નોંધવાલાયક 
એ છે કે આ ગનુહો આચયા્જની કબુલાિ કરનારા ડ્ાઇવરનું આ બયાન કોટ્ટમાં 
એવા સમય ેઆવયુ ંછે જ્યાર ેઆ ઘટનાન ેરોક્ડા ૧૩ વષ્જ વીિી ચકૂયાં છે. 
ભારિીય નયાય વયવસથાની જ ેિકલીફ છે એ અહીં જ છે. ભાગિી કારો સામે 
કાયદાકીય કાય્જવાહી તબલકૂલ સલો મોશનમાં ચાલે છે. માની લો કે સુપ્ીમ 

કોટ્ટની સલાહ બાદ સંસદન ેશૂર ચ્ેડ અને 
રાિોરાિ તહટ એન્ડ રન જવેા કેસોમાં સજાની 
જોગવાઇ બે વષ્જથી વધારીન ે૨૦ વષ્જની કરી 
દવેાય િો પણ શંુ ? આવા કેસોમાં ઝ્ડપી 
કાનનૂી કાય્જવાહી ચાલશે એવી ગરેનટી કોઇ 
આપી શકિું નથી. અમદાવાદન ેિો હમણાથી 
વગદાર પરરવારોના નબીરાઓ દ્ારા ‘તહટ 
એન્ડ રન’ના અનકે કેસો સાથ ેપનારો પ્ડયો 

છે. બહુ ગાજલેા તવસમય શાહ કેસમાં પણ હજ ુચકુાદો બાકીછે. અગાઉ, તનભ્જયા 
કાં્ડ વખિે પણ ચચા્જયું હિંુ િેમ માત્ર ક્ડક સજાની જોગવાઇ કાયદાની ધાક 
બેસા્ડવા માટે પરુિી નથી પરિં ુિેની સાથ ેસાથ ેઝ્ડપી ખટલો ચાલે િ ેપણ 
એટલંુ જ મહતવનું છે. બીજી ખાસ વાિ િો એ કે કોઇપણ કાયદાકીય જોગવાઇ 
કે નયાયપ્ણાતલ પ્તિરોધક િરીકે કામ કરવાં જોઇએ. આ વયવસથા એટલી 
જ્ડબેસલાક હોવી જોઇએ કે કોઇ દારૂ પીન ેકે પછી બેફામ રીિ ેકાર ચલાવિાં 
પહેલાં સો વાર તવચાર કર.ે મોટાં શહેરોમાં હવ ેટેકનોલોજીના જમાનામાં િો 
પરુપાટ ભાગિી કારો પર કનટ્ોલ કરવાનું બહુ અઘરું નથી.  અમદાવાદમાં િો 
સપી્ડ બાઇરકંગ કે કાર રતેસંગના જોખમી ખેલ મધરાિે કયા એરરયામાં ચાલે 
છે િેની હજારો ફરરયાદો અગાઉ જ પોલીસ સુધી પહોંચી ચકુી હોય છે. પરિું 
મોટાભાગ ેપોલીસ કોઇ ગનુહો બન ેિનેી રાહ જોિી હોય છે. સી સી કેમરેાથી 
માં્ડીન ેઓન રો્ડ તવતજલ અન ેખાસ િો લોકો દ્ારા પોલીસ કનટ્ોલમાં કોઇપણ 
ભાગિી કાર તવશે સપોટ રરપોરટિંગ અન ેિનેા પર િતકાળ સુધારાતમક પગલાં 
જવેા અનકે ઉપાયો છે જનેા દ્ારા બેફામ કાર ચલાવિા નબીરાઓ કોઇ અકસમાિ 
સજજે િે પહેલાં જ િેમની સાન ઠેકાણ ેલાવી શકાય છે.

ભાગતી કાર સામે 
કાયદાનંુ સ્લલો મલોશન

 આપણી પુરોગામી પેઢી 
પાસેથી એમના સમયની વાિો 
સાંભળીએ છીએ, તયારે ખયાલ આવે છે 
કે િેમનું જીવન કેટલું સંઘષ્જમય હિું.  
આપણા વ્ડવાઓએ કેવી કેવી અગવ્ડો 
અને તવટંબણાઓ વેઠી હિી !  બહુ દૂરનું 
નહીં પણ આજથી પચાસ વષ્જ પહેલાની 
જ વાિ કરીએ િો રસોઇ કરવા માટે 
માટીના ચૂલા છાણાં–લાક્ડાંનું બળિણ,  
વારેવારે થિો ધૂમા્ડો, બળિી આંખો 
ફૂંકણીથી વારંવાર ફૂંક મારીને પેટાવવો 
પ્ડિો અસગન – કેટલી બધી અગવ્ડો 
હિી! અને હવે રાંધણ ગેસ, ઇલેકટ્ીક 
સગ્ડી, માઇક્ોવેવ- ઓવન આવિાં 
ગૃતહણીઓનાં ફેફસાં, હાથ અને મુખને 
રાહિ થઇ ગઇ ! માત્ર એક તદવાસળી 
ઘસો કે ચાંપ દબાવો એટલે અસગનદેવ 
હાજર થઇ જાય ! વળી રસોઇનું કામ 
પણ ખૂબ સહેલાઇથી અને તવરાથી  

થઇ જાય છે. 
પરંિુ હવે િો સવીચ દબાવવા કે 

્ડાયલ ઘૂમાવવા જેટલી પણ મહેનિ 
કરવાની ન રહી! માત્ર આંગળીનો 
અછ્ડિો સપશ્જ કે મુખથી ઉચ્ારણથી 
યંત્રો કામ કરવા લાગે છે ! આંગળીના 
સપશ્જથી (touch screen)  કે રીમોટ 
કનટ્ોલથી કાય્જ કરિાં ઉપકરણો પણ હવે 
જૂના થવા લાગયાં છે. હવે િો એવાં 
નવાં ઉપકરણો બનાવવામાં આવયાં છે  
જેને માત્ર પહેરવાથી કે ધારણ કરવાથી 
ઘણાં કાયયો થઇ શકે છે. આવાં ઉપકરણો 
દ્ારા આપણને સવયંભુ સેવાઓ મળિી 
રહે છે. ગુગલ ગલાસ (google glass) 
આવો જ એક દાખલો છે. 

આ મતહનાની શરૂઆિમાં Apple 
કંપની જેનાં i-pod, i-pad અને 
i-phone ખૂબ જ પ્ખયાિ છે - એ 
જ કંપનીએ હવે અતયંિ આધુતનક 
smart ધર્ડયાળ, apple–watch 
ને લોકો સમક્ મૂકી છે. માત્ર આ 
એક જ ઘર્ડયાળ કાં્ડા પર બાંધવાથી 
ફોન, SMS, email, alert, voice 
command, મૌતખક આદેશો િેમજ 
આધુતનક સમાટ્ટ ફોનની મોટાભાગની 
સેવાઓ મેળવી શકાશે. એ ઉપરાંિ 
આ નાનક્ડું યંત્ર આપણા શરીર અને 
સવાસ્થયના જુદાજુદા માપદં્ડો એકઠા 
કરીને આપશે, જેના પરથી યોગય 

ઉપચારો પણ કરી શકાશે! આવા શ્ેષઠ 
યંત્રોથી આપણે જીવનમાં સુતવધાઓ, 
હળવાશ, મોકળાશ અને િેના 
પરીણામે આનંદ પણ મળે જ છે. સાથે 
સાથે આ બધાની સાથે એક એવો ભય 

પણ ્ડોરકયું કરીને આપણને તચંતિિ 
કરી દે છે; કે આ બધાં યંત્રો અને 
મશીનોની મોહક જાળમાં ફસાઇને 
આપણે કેદી િો નથી બની જિાં 
ને? જાણયે અજાણયે પણ આપણે આ 
સમૃસધધની ગરીબીને ફેલાવી િો નથી 
રહાંને ? 

ગયા અઠવા્ડીયે મારા એક ખાસ 
તમત્રના તપિાજીનો  દેહાંિ થિાં એમના 
અસગન સંસકારની વેળાએ અચાનક એક 
વાિ મનમાં ઝબકી ગઇ. ગુજરાિના 

સમુદ્ર કાંઠે રહેિા અગરરયાઓ અતયંિ 
ગરમ િેમજ ખારા પાણીમાં રહીને મીઠું 
પકવિા હોય છે. ખુલલે પગે, ખારાં 
પાણીમાં કલાકો સુધી રહેવાથી એમના 
પગમાં ચીરા અને છાલાં પ્ડી જાય છે.  

િેમાં પાછું ગરમ – ખારું પાણી, સિિ 
અ્ડકિું રહે િો અસહ પી્ડા સહેવી પ્ડે 
છે! મેં એવું પણ સાંભળયું હિું કે િેમના 
મૃિદેહને જ્યારે બાળવામાં આવે 
છે, તયારે િેમના હાથ પગ ક્ારના 
પ્કોપથી બળિાં પણ નથી.

એકબાજુ આંગળી પણ હલાવવી 
ન પ્ડે િેવી સુતવધા અને આરામ 
આપણને આધુતનક યંત્રોએ બક્યા છે, 
િો બીજીબાજુ એની સાથોસાથ સાંપ્િ 
સમયમાં જ આટલી પી્ડા જે સારી 

રીિે જીવવા પણ ન દે અને મયા્જ પછી 
દેહને પંચમહાભૂિમાં તવલીન થવા 
પણ ન દે! શું આવા વંતચિ, કચ્ડાયેલા 
આપણાં જ સાથીઓ માટે તવજ્ાન, 
પ્ૌદ્ોતગકરણ, િકનીકી સંશોધન કંઇ 
ન કરી શકે? આવા કપરા જીવન 
સામે ઝઝૂમિા લોકો માટે પગરખાં 
અને ગમ બુટસ (gum boots) ની 
વયવસથા િો અનેક યોજનાઓ અને 
પ્કલપો  દ્ારા કરવામાં આવી છે. પરંિુ 
મીઠું બનાવવાની પ્તક્યામાં આ બુટ કે 
પગ ઉપરનું કોઇપણ પ્કારનું આવરણ 
એમને આ્ડું આવે છે. મીઠું બનિું હોય 
છે, તયારે િેનું એક પાિળું પ્ડ બને છે, 
એ નીચેની રેિી સાથે ભળી ન જાય 
એની તવશેષ કાળજી રાખવી પ્ડિી 
હોય છે. અગરરયાઓ પોિાના પગના 
સપશ્જથી, સંવેદનથી જ આ કરી શકે છે. 

શ્ીમંિ અને સમૃધધ લોકોના સુખ, 
સગવ્ડ માટેના સંશોધનો પાછળ 
અબજો રૂતપયા વાપરવામાં આવે છે. 
િેનો થો્ડોક અંશ આવા જીવન સાથે 
ઝઝૂમિા, પીર્ડિ લોકો માટે કેમ નથી 
થિો? સમાજ અને વૈતવિક વયવસથામાં 
આવા ઉદ્મી, પરરશ્મી કારીગરો અને 
શ્મયોગીઓની સિંભ જેવી અગતયની 
ભૂતમકા િો છે જ ને!  જેના ઉપર 
આખાયે સમાજની વયવસથા ટકી રહે 
છે! સમાજના િાણાવાણા બનનેની 

ઉચ્ અભીપસાઓને સતક્ય રીિે 
પરરપૂણ્જ કરવા માટે સમાજ, શૈક્તણક 
સંશોધન અને સરકારના સામંજસયપૂણ્જ 
કાયયો થાય િે ખૂબ જ જરૂરી છે. 

અગરરયાઓના પગની પી્ડાને દૂર 
કેવી રીિે કરી શકાય? મારા મનમાં 
ઘૂંટાઇ રહેલા આ પ્શ્નનો મને 
જવાબ મળયો; IIT – ગાંધીનગરમાં 
પ્ો. ભાસકર ભટ્ટની ટુક્ડીએ આપણા 
અગરરયાઓની વયાવસાતયક વયથા, 
દદ્જ અને શારીરરક કષટને દૂર કરવા 
Poly urethane ના પાિળાં micro 
fleece material થી આચછાતદિ 
બુટની ્ડીઝાઇન કરી બનાવવાનો 
પ્કલપ હાથ ધયયો છે. IIT ગાંધીનગરના 
તવદ્ાથીથીઓએ અગરરયાઓના જેવા જ 
ખારાપાટ પોિાની સંસથામાં બનાવયા 
છે, જેમાં િેઓ સંશોધનનું કામ હાથ 
ધરી રહા છે. 

િો આ બધાં આધુતનક નવીન, 
પહેરી શકાય િેવા (wearable 
devices) ઉપકરણોની ્ડીઝાઇન, 
રચના અને ઉતપાદન જેમ જેમ થિાં 
રહે અને સમૃધધ કક્ાના લોકોને સુખ 
સગવ્ડ મળિી રહે, એ જ રીિે આપણે 
એવી ભાવનાથી સતક્ય પ્યતનો 
કરીએ કે સમાજના એક સિંભ જેવા 
આ ગરીબ અને કચ્ડાયેલા લોકોના 
જીવનમાં પણ સગવ્ડ આવે િો કેવું ?

સમૃધ્ધ કાંડા તેમજ ગરીબ પગ બન્ે માટે યોગય ઉપચાર
 IIT ગાંધીનગરના વિદ્ારીથીઓએ અગરરયાઓના જેિા જ ખારાપાટ પોતાની સંસરામાં બનાવયા છે, જેમાં તઓે સંશોધન કરી રહ્ા છે

સુવર્ણ રેખા
ડો. જયંતી રવિ

�� હવે અમદાવાદની વસિી 65 
લાખ કરિા વધી ગઈ છે. િેમાં એસજી 
હાઈવેની પતચિમના તવસિારોનો 
સમાવેશ કરવામાં આવે િો આ વસિી 
75 લાખે પહોંચે. હવે આપણી પાસે પંચ  
િારક હોટેલો છે, પરદેશ સીધા જવાય  
એ માટે તવમાનની સગવ્ડ છ.ે પહેલા બે  
હિી, હવે દસ યુતનવતસ્જટીઓ છે. હવે 
બીઆરટીએસ છે અને મેટ્ો આવશે. 
હવે મોલમાં ખરીદી કરવા જિા લોકો 
છે. પહેલા માત્ર ત્રણ પ્કારની ગા્ડીઓ 
(કાર) હિી, હવે પંદર જાિની ગા્ડીઓ 
છે. ઘો્ડાગા્ડીઓ અદ્રશય થઇ ગઈ છે. 
હવે ઓન લાઈન બુરકંગ થઇ શકે િેવી 
જીપીએસ તસસટમથી સજ્જ ટેકસી સેવા 
છે. હવે 22 માળના મકાનો છે. પરંિુ 
અમદાવાદીઓનું વિ્જન બદલાયું છે? 

િાજિેરના જહુાપરુાના કેટલાક પાકા 
મકાનો િો્ડી પાડ્ા િનેો ખુબ તવરોધ 
થયો, પરંિુ એ તવરોધ સથાતનક સિરે 
થયો. જો 2000ની સાલ હોિ િો આ 
બનાવ પછી કોમી હુલલ્ડો ફાટી નીકળયા 
હોિ. પહેલા એક નાનો બનાવ બનિા 
આખું શહેર ભ્ડકે બળિું, હવે ખાસ 
ફરક પ્ડિો નથી. આ બનાવ દશા્જવે છે 

કે અમદાવાદમાં સામાતજક ફેરફાર પણ 
આવયા છે. આ સવાલ માત્ર લઘમુિીના 
મકાનો િો્ડવા તવષે નથી. બે-ત્રણ વષયો 
પહેલા કેટલાક ગરેકાયદ ે મંતદરો િો્ડી 
પ્ડાયા તયાર ેપણ કોઈ બબાલ નહોિી 
થઇ. હજી પાંચ તદવસ પહેલા થલિેજમાં 
એક મંતદર િો્ડી પ્ડાયું, િેના કોઈ પ્ડઘા 
નથી પડ્ા. 

પહેલા અમદાવાદમાં સામુદાતયક 
જીવન બહુ મહત્વનું હિું. પ્ડોશ એક 
મહત્વનો સમદુાય છે. આ લેખક 1964માં 
અમદાવાદ આવયા તયાર ેપા્ડોશીઓએ 
જરૂરી વસિઓુ પરૂી પ્ેડલી. બહાર જઈએ 
તયાર ે પ્ડોશીઓ ઘરનું ધયાન રાખિા. 
રોજ સાંજ ેલોકો ઓટલે બેસી વાિો કરિા 
અન ેિેમાં બધા જ પ્કારની વાિો આવી 
જિી. કોન ેઘરે શંુ શાક બનયુ ંિે ચચા્જિંુ. 
માર ેઘરે નવી  વસિ ુબન ેિો પા્ડોશીને 
પણ મોકલવામાં આવિી. આ વાટકી 
વયવહાર બંધ થયો છે. હવે ઓટલા નથી, 
એટલે ઓટલા પરરષદ નથી ભરાિી. હવે 
ગલીના નાકાની પરરષદ (સટ્ીટ કોન્જર 
ગધેરરગં) ભરાય છે, જ્યાં ચાય પ ેચચા્જ 
થાય છે. િેમાં પોિાન ેઘરે જનેી ચચા્જ ન 
થઇ શકે િ ેવાિો યવુાનો અહીંં કર ેછે, 
આથી નાની ગનુા ટોળીઓ અહીં વધી 
ગઈ છે, નાના પ્કારના ગનુાઓ પણ 
વધી ગયા છે. પ્ડોશ જ્યાર ેમજબુિ હિો 
તયાર ેએક સામાતજક તનયંત્રણનું કામ પણ 

થિું, હવ ેિ ેપ્ડોશ તનયંત્રણ ચાલયુ ંગયું 
છે. પ્ડોશ-સંસથા સંપણૂ્જપણ ેનાશ પામી 
છે. હવ ે હંુ મારા પા્ડોશી સાથ ે તદવસો 
સુધી વાિ નથી કરિો અન ેકરું છંુ તયારે 
માત્ર સાહેબજી સલામ કરું છંુ. સંબંધો 
હવ ેસામદુાતયક નતહ, નાના કુટંુબગિ 
બની ગયા છે. કદાચ એવું પણ બન ેકે 
ભતવષયના સંબંધો નાના કુટંુબમાંથી 
બહાર નીકળી  વયસકિગિ બની જાય.  

આ સંદભજે એક વાિ નોંધવા જવેી 
એ છે કે પહેલા રસોઈ સંપણૂ્જપણ ેઘરમાં 
બનિી. આખા વષ્જનો સામાન ભરાિો. 
અથાણાં ઘરે બનિા, અનાજ સાફ ઘરે 
થિું. પાપ્ડ- વ્ડી બનિાં. હવ ેિૈયાર ખાદ્ 
પદાથયો બજારમાંથી લાવવાનું વલણ વધી 

ગયું છે, એ પ્માણમાં કુટંુબના કાયયો ઘટિાં 
જાય છે. વયોવૃધધોના રાખ-રખાવનું કાય્જ, 
નાના બાળકોના ઉછેરનું કાય્જ વગરે ેપણ 
ધીમ ેધીમ ેકુટંુબની બહાર જિા જાય છે.

સામાતજક સંબંધોનું સવરૂપ બદલાયું 
છે. પહેલા પણૂ્જ સંબંધો હિા હવ ે ખં્ડ 
સંબંધો છે. પહેલા મારા સહ કમ્જચારીના 
કુટંુબ તવષે, િનેા સગા વહાલા તવષે, 
િનેા વિન તવષે, િનેા જ્ાતિ રીવાજો 
તવષે મન ેખબર હિી. હવ ેમારા સહ 
કમ્જચારી તવષે મન ેમાત્ર િનેા કામ અંગે 
ખબર છે, અનય બાબિો તવષે હંુ કશંુ જ 
જાણિો નથી, આમ સંબંધો માત્ર ખપ 
પરુિા બનિા જાય છે. કદાચ એવું પણ 
બન ેકે થો્ડાં વષયો પછી પાનવાળો િમને 

કોઈનું ઘર ન બિાવ,ે કારણ કે િને ેિે 
ખબર જ ન હોય. જયાર ે સંબંધો પણૂ્જ 
કક્ાના હોય તયાર ેલોકો એક બીજાની 
મદદ ેઊભા રહે છે, જયાર ેખં્ડ સંબંધો 
બન ેતયાર ેસેવાઓ સંબંધોની રીિે નથી 
મળિી, પસૈા આપી ખરીદવી પ્ેડ છે. 
જ્યાં જનુા સંબંધો છે તયાં હજી આ વાિ 
થો્ડા પ્માણમાં ચાલુ રહી છે. મારા જનુા 
પા્ડોશી હજી મારુ ં વીજળી કામ કરી 
જાય છે અન ેએ આવ ેતયાર ેકામ પછી 
ચા પીવાય છે અન ેપરસપરના કુટંુબની 
વાિો થાય છે. નવા તવસિારોમાં આ 
શકય નથી. 

હવ ેજો સેવાઓ સંબંધોની રીિે ન મળે 
અન ેખરીદવી પ્ડિી હોય િો તશક્ણ 
અન ેસવાસ્થય બાબિમાં પણ આમ બન.ે 
પહેલા મારે મારા સહપાઠીઓ સાથે 
સહકાર હિો, હવ ેહરીફાઈ છે. પહેલા 
તશક્ક મારામાં રસ લેિા અન ેમારા તપિા 
સાથ ેમારા તશક્ણ અંગ ેવાિ કરિા. િે  
રસ િો આજે પણ લે છે, પરંિુ મારે 
ટુ્શન કલાસના પસૈા ખચ્જવા પ્ેડ છે. 
એવી જ રીિ ેહંુ બીમાર પ્ંુડ િો પહેલા 
ફેતમલી ્ડૉકટર દવા આપિા અન ેવષજે 
પસૈા ચકૂવિા. ્ડોકટરન ેમારી િાસીરની 
જાણ હિી એટલે  મન ેિપાસયા તવના  
દવા આપિા અન ેહંુ સાજો થઇ જિો. હવે 
ફેતમલી ્ડૉકટરની પ્થા િટુિી જાય છે, 
એટલે મારા ્ડૉકટર મન ેઓળખિા નથી, 

માટે માર ેબધા ટેસટ કરાવવા પ્ેડ છે અને 
િેના પસૈા ખચ્જવા પ્ેડ છે.  ્ડૉકટર મને 
જોઇન ેનતહ, ટેસટના પરરણામો જોઇને 
દવા લખી આપ ેછે, જ ેમાર ેકેતમસટને  
તયાંથી ખરીદવાની હોય છે.

આનો અથ્જ એ પણ થયો કે સામાતજક 
સંબંધોનું સથાન આતથ્જક સંબંધો લેિા જાય 
છે. હવ ેકોઈ વયસકિ અનય વયસકિન ેકામ 
તવના મળિી નથી. આથી એવું બન ેકે 
મારે જરૂર હોય પણ િમારે જરૂર ન 
હોય િો સંબંધ આકાર ન લે,માત્ર સંબંધ 
ખાિર સંબંધ હવ ેટકિા નથી. 

આ સારું છે કે ખરાબ િનેી ચચા્જ નથી 
કરવી. આપણન ેગમયુ ંમાટે િો આપણે 
આ ફેરફાર લાવયા છીએ. પછી પહેલા 
બધું સારું હિંુ અન ેહવ ેબધું બગ્ડી ગયું 
છે એમ કહેવાનો કોઈ અથ્જ નથી. હા, 
પરિં ુતનરજંન ભગિની માફક હવ ેકોઈ 
નતહ કહે, 

“હું કયાં એકે કામ તમારું કે 
મારું કરવા આવયો છું, 

હું તો બસ ફરવા આવયો છું”. 
મહાકતવ કાતલદાસે પણ કહું છે, 

“પુરાણમીતયેવ ્  સા્ુધ સવવં, ્ ાચાપી 
કાવયમ  ્વમતયવદ્યમ , સનતતઃ 
પરીક્ષનતરદ ભજનતે , મૂઢા પરતઃ 
પ્રતયય ્ેય બુદ્ધિહી.” ફકિ આપણે 
બીજાના દોરવાયા દોરવાઈ જઈ મૂઢ ન 
બની જઈએ િે ખયાલ રાખવાનો. 

“હું કયાં એકે કામ તમારું કે મારું કરિા આવયો છું, હું તો બસ ફરિા આવયો છું”

નદીની રેતમાં રમતંુ નગર મળે ન મળે 
અમદાિાદનું સામાવજક કલિેર બદલાય છે

સામાજિક પ્રવાહો 
વિકાસ સુરતી

 ઓરફસમાં નૌિમલાલના 
હાથમાં આજ ેસટીકન ેબદલે છત્રી જોઇને 
રણછો્ડ બોલી પડ્ો: ‘આ ચોમાસા 
માટે કે ઉનાળા માટે!’ નૌિમલાલે િરિ 
રરપલાય કયયો-‘આગોિરું આયોજન, 
આપ માટે!’ રણછો્ડ મૂંઝાઇન ે જોઇ 
રહો. નૌિમલાલે આગળ ચલાવયું-
‘કાશમીરમાંય ચાલે ન ેતદલહીમાંય ચાલે. 
વરસાદી િોફાનમાં માથ ે ઓઢાય ન ે
ઝા્ુડવાળી પાટીથીમાં થઇ એવી ધમાલમાં 
આના હેન્ડલ વ્ેડ કોઇનો પગ ખેંચવાય 
કામ આવ.ે’ આજનો નૌિમલાલનો મ્ૂડ 
કંઇક જદુો જ હિો. 

િેઓ કંઇ અળવીિરું બોલે એ 
પહેલાં રણછો્ેડ રઘવાટથી ગગુલી 
ફેંકી દીધો:‘સાલંુ આ િો સાવ નાલેશી 
કહેવાય! સાહેબનું રાજ હોય ન ેપ્ડોશી 
પારકસિાનવાળા તદલહીમાં આવીને 

પારકસિાનતદવસ ઉજવી જાય ન ે એમાં 
આિંકવાદી ઉસિાદોનયે બોલાવ!ે! 
પારકસિાન તદવસ કયાર ે આવ ે છે 
એની આટલાં વષયો કોઇન ેખબર હિી? 
સાહેબના રાજમાં જ પ્ડી. શરમની વાિ 
છે. પાછા પલેા જનરલ વી.કે.તસંહે નાક-
લીટી િાણવી પ્ેડ! લશકરી દળોનાંય માથાં 
ઝકૂી ગયાં!’ રણછો્ડ જાણ ેનૌિમલાલને 
ઉશકેરવાનું નક્ી કરીન ે આવયો હિો. 
છિાં નૌિમલાલે તવવિકપમાં ઓસટે્તલયા 
સામ ે હારવા બેઠેલી ભારિીય તક્કેટ 
ટીમના ઉતસાહી બેટસમનેની જમે આ્ંુડ 
બેટ વીંઝયું: ‘એ િો ર્ડપલોમસીની 
ઇનટરનશેનલ વાિ છે. િમન ેએ નહીં 
સમજાય. હજ ુ િમ ે ઘણા કાચા છો.’ 
વચમાં બાબભઇ બોલી ઊઠ્ા- ‘કાં! 
હંુતશયાર િો િમ ે જ એકલા ન ે બીજા 
હંધાય મરૂખ!’  નૌિમલાલે ખુરશીમાં 
જરા ટટ્ટાર થઇન ેરણછો્ડની સામું જોઇને 
જવાબ આપયો:‘િમારા જવેી આંિરરક 
ગરબ્ડ કોઇ પાટીથીમાં નથી. ભાજપમાં 
અ્ડવાણી-મુરલીમનોહર-સુષમાજી-
રાજનાથ....જવેા કંઇક નિેાઓને 
સાઇ્ડમાં કરી દીધા છિાં કોઇ કંઇ બોલે 
છે! તશસિ આન ે કહેવાય! બીજાનું જે 
થવું હોય િે થાય, પાટીથીનું સારું થાય છે 
ન!ે આજ ે સભયોની નોંધણીમાં િો એ 

દતુનયાની સૌથી મોટી પાટીથી બની ગઇ 
ન!ે ન ેિમારા આ એકે૪૯ યાદવ-ભષૂણ 
જવેા બે-ચાર તભનન તવચારધારીઓન ેછ 
મતહનાય સહન કરી શકયા નહીં. એમની 
માગણીઓ પણ કંઇ ખોટી નહોિી. િેઓ 
પાટીથીમાં પારદતશ્જિા, સથાતનક એકમોની 
સવાયત્તિા, પાટીથીમાં આરટીઆઇ, 
ભ્રષટાચારના રકસસા માટે લોકપાલ, 
મખુય મદુ્ાઓમાં ગપુિ મિદાન વગરેનેી 
વાિ િેઓએ કરી હિી.  ઝા્ુડવાળા 
મોટા ઉપા્ેડ ભાજપ-કોંગ્સેનો તવકલપ 
થવા નીકળયા હિા! કોઇ જદુો મિ 
જણાવ ેએટલે બાઉનસરવાળી કરવાની? 
રમજાન ચૌધરીન ે ઉલાળીન ે હ્ડસેલી 
મકૂયા. રાષટ્ીય કારોબારી જવેા િમાશા 
કોઇ પાટીથીમાં થયા નથી. િમ ેજ પોિાને 
નીચા દખેાડ્ા છે.’ રણછો્ડ કે બાબભઇ 

બેમાંથી કોઇ નૌિમલાલન ે આજ ે ક્ોસ 
કરી શકે એમ નહોિા. નૌિમલાલે 
આગળ ચલાવયું :‘સંગઠનમાં ભલે ચાલે 
પણ પોતલરટકલ પાટીથીમાં તહટલરશાહી 
ન ચાલે. એ.કે.49ન ે યોગનેદ્ર યાદવ 
અન ેપ્શાનિ ભષૂણ િો આજ ે તવરોધી 
દખેાયા પણ 2014ના જાનયઆુરીમાં 
તવનોદકુમાર તબનનીનું શંુ થયલંુે! 
તયાર ે તદલહીમાં સરકાર રચાઇ હિી. 
કેજરીવાલન ે તબનનીએ સરમખુતયાર 
ગણાવયા હિા. એ પછી શાતઝયા ઇલમી 
પણ આવા જ કારણ ેપાટીથી છો્ડી ગયાં. 
પલેાં નમ્જદાબચાવો આંદોલનવાળાં મધેા 
પાટકર િો સામો ભય દખેાય કે નાસી 
જવા ટેવાયલેાં છે. ગોપીનાથ અન ેપલેાં 
અંજતલ દમતણયાએ પણ એકે49નો 
અસલ ચહેરો સામ ેઆવિાં પાટીથી છો્ડી 

હિી. મનીનદરતસંઘ ધીર િો સપીકર હિા, 
િમેણ ેપણ આંિરરક લોકશાહીનો મદુ્ો 
ઊઠાવયો હિો.’ 

નૌિમલાલની એકધારી બેરટંગથી 
બાબભઇન ે પણ ચાનક ચ્ડી. િઓે 
બોલયા- ‘ઇ ઝા્ુડવાળામાંનો ઓલો 
ચળવતળયો આતમા ધણૂી ઊઠ્ો લાગે 
સે...ઇમની ખાંસી મટી િો ગળામાં જાણે 
લોચો પડ્ો ન ેમાંલી કોરથી નીકળવા 
મંડ્ાં સસટંગ ઓપરશેનું ન ેઇમાં ભળી 
ભૂ્ંડાબોલી ગાળયુ!ં ઝા્ુડપાટીથીમાં જાણે 
સૌની સટકલી!!

લયાનિ સે િમન!ે જીિ-હાર, તવરોધ-
વંટોળ િો રાજકારણમાં આઇવા કર,ે 
ઇમ કાંઇ આ ઝા્ુડવાળાની પઠેે ઘાંઘા નો 
થવાય! આખી તદલલીમાં આબર ુકાઢી, થૂ 
થ ૂથઇ ગયા આવ્ડા આ હંધાય ઝા્ુડવાળા।’ 
નૌિમલાલે કહું-‘ પક્ડો ઝા્ુડ ન ેખાંસિંુ 
ગળંુ ગાળો ભાં્ેડ, ખાંસિા ગળામાંથી 
ગાળો ખર!ે અર્ડયલ થઇન ે રહેવું, 
વાિ ે વાિ ે વાંકંુ પ્ડવું અન ે ટોળાશાહી 
ઊભી કરવી એ બધું આંદોલનમાં ચાલે, 
રાજકીય પક્માં નહીં. આટલો કકળાટ 
થયો િોય એ સમાધાન માટે કંઇ કહે 
છે ! જ ે પાટીથીમાં આંિરરક તવવિાસની 
દીવાલ િટૂી જાય એ પછી સરખંુ રાજ 
ન કરી શકે.’ તવવિાસની વાિ આવિાં 

બાબભઇના કાન સરવા થઇ ગયા. 
િેમણ ે કહું,‘આ તવવિાસ િો કતવ છે 
ન ેઊંચી માયા છે. મકેઅપ કરીન ે ફરે 
છે. અમઠેીમાં એમણ ે ચૂંટણીલીલાઓય 
કરલેી. આવા પર તવવિાસ મકૂો ને 
ભષૂણ જવેાન ે દષુણ ગણો. તવરોધ 
થાય એટલે પછી સસટંગ કરાવો, ગાળો 
ભાં્ડો ! અતયાર સુધી જ ેગળંુ ખાંસિંુ 
હિંુ, િેનો ઇલાજ કરાવી આવયા પછી 
એમાંથી જાણ ેહવ ેગાળો ખરી રહી છે.’ 
નૌિમલાલની આ વાિ બાબભઇએ જરા 
જદુી રીિ ે ઝીલી. ‘એલા, જ ે સત્તામાં 
આવ ે ઇ તહટલર જ થઇ જાય! એક 
ઓછા હિા િે આ બીજા ્થયા! તવકલપ 
થવા નીકળયા ન ેએક ઓર તહટલર બની 
બેઠા, જાણ ે આપોઆપ શંુય સમજી 
બેઠા! કેટલા ઉમંગથી લોકોએ ચૂંટેલા! 
ઓલા લોકોએ પ્જાન ે માથ ે મોંઘવારી 
ઝીંકી ન ેઆ લોકો મહાભારિ ખેલવા 
બેઠા ! બાપ્ડી પ્જાએ કોના પર ભરોસો 
રાખવો? પ્જાએ ચૂંટેલા નિેાઓ પ્જાને 
જ જાણ ેઆજ ેએતપ્લફુલ બનાવવા બેઠા 
છે… બાબબઇની વાિ પરૂી થાય પહેલાં 
નૌિમલાલ છત્રી લઇ ઊભા થઇને 
જવા લાગયા. જિાં જિાં બોલયા કે ‘હવે 
કોઇના હાથ ેએતપ્લ ફુલ બનવું નથી…’-ને 
એમણ ેએકદમ એસકઝટ મારી દીધી.

રણમાં ઝરણાની સમાવધ પણ મળે,
ને નદીમાંરી વિરાની પણ મળે,
અિગણો છો નેસડો સમજી તમે

એના કણકણમારંી કાશી પણ મળે.
- રાકેશ હાંસલિયા

વિચારધારાઓ આપણને અલગ કરે છે, 
સિપન અને િેદના આપણને નજીક  

લાિે છે.  
- યુગેન િોનેસકો

આતમાની સૌરી મોટી ભૂલ તેને યોગય 
રીતે નહીં ઓળખિાની છે. આ ભૂલ માત્ર 

આતમજ્ાન દ્ારા જ સુધારી શકાય.  
- મહાવીર સવામી

તમારા વિચાર બદલો અને એ દ્ારા તમે 
તમારી દુવનયા બદલી શકશો.   

- નોમ્ચન લવનસેન્ટ

ખાંસી મટી તો જીભ લથડી, ઝાડુપાટીટીમાં સૌ્ી સટકલી!!
ચંૂટાયલેા નતેાઓ પ્રજાને એવપ્રલ ફુલ બનાિે સે, શાયબેે મોંઘિારી િધારીન ેબનાવયા, આ એકે૪૯ વહટલરશાહી ચલાિ ેસે..

પહેલો પુરુષ બહુવચન
મયંક વયાસ


