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ભાગતી કાર સામે
કાયદાનું સ્લો મોશન

--

યોગાનુયોગે બે ‘હિટ એન્ડ રન’ના કિસ્સાઓને લગતી બે ઘટનાઓ
સાથે સાથે બની છે. એક તરફ સુપ્રીમ કોર્ટે સંસદને અનુરોધ કર્યો કે પુરપાટ વેગે
અને બેદરકારીથી કાર ચલાવી કોઇને ઇજા પહોંચાડતા કે કોઇને મોતને ઘાટ
પણ ઉતારી દેતા કારચાલકો સામે આઇપીસી ૩૦૪ (અ)ની કલમ બહુ હળવી
છે. આ કલમ હેઠળ મહત્તમ બે વર્ષની સજા જ થાય છે. મોટાભાગે પૈસાદાર
અને વગદાર પરિવારોના નબીરા છટકી જાય છે. આવા કારચાલકોને કાયદાની
ધાક બેસે એટલા માટે કાનૂની જોગવાઇ શક્ય તેટલી કડક બનાવવી જોઇએ.
બીજી તરફ, એક્ટર સલમાન ખાન સામેના ‘હિટ એન્ડ રન’ કેસમાં અચાનક
સલમાનના ડ્રાઇવર અશોકસિંહે કોર્ટમાં એવી જુબાની આપી છે કે ફૂટપાથ પર
કચડતી વેળાએ કાર સલમાન નહીં પણ હું ચલાવતો હતો. ખાસ નોંધવાલાયક
એ છે કે આ ગુન્હો આચર્યાની કબુલાત કરનારા ડ્રાઇવરનું આ બયાન કોર્ટમાં
એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે આ ઘટનાને રોકડા ૧૩ વર્ષ વીતી ચૂકયાં છે.
ભારતીય ન્યાય વ્યવસ્થાની જે તકલીફ છે એ અહીં જ છે. ભાગતી કારો સામે
કાયદાકીય કાર્યવાહી બિલકૂલ સ્લો મોશનમાં ચાલે છે. માની લો કે સુપ્રીમ
કોર્ટની સલાહ બાદ સંસદને શૂર ચડે અને
રાતોરાત હિટ એન્ડ રન જેવા કેસોમાં સજાની
જોગવાઇ બે વર્ષથી વધારીને ૨૦ વર્ષની કરી
દેવાય તો પણ શું ? આવા કેસોમાં ઝડપી
કાનૂની કાર્યવાહી ચાલશે એવી ગેરન્ટી કોઇ
આપી શકતું નથી. અમદાવાદને તો હમણાથી
વગદાર પરિવારોના નબીરાઓ દ્વારા ‘હિટ
એન્ડ રન’ના અનેક કેસો સાથે પનારો પડયો
છે. બહુ ગાજેલા વિસ્મય શાહ કેસમાં પણ હજુ ચુકાદો બાકીછે. અગાઉ, નિર્ભયા
કાંડ વખતે પણ ચર્ચાયું હતું તેમ માત્ર કડક સજાની જોગવાઇ કાયદાની ધાક
બેસાડવા માટે પુરતી નથી પરંતુ તેની સાથે સાથે ઝડપી ખટલો ચાલે તે પણ
એટલું જ મહત્વનું છે. બીજી ખાસ વાત તો એ કે કોઇપણ કાયદાકીય જોગવાઇ
કે ન્યાયપ્રણાલિ પ્રતિરોધક તરીકે કામ કરવાં જોઇએ. આ વ્યવસ્થા એટલી
જડબેસલાક હોવી જોઇએ કે કોઇ દારૂ પીને કે પછી બેફામ રીતે કાર ચલાવતાં
પહેલાં સો વાર વિચાર કરે. મોટાં શહેરોમાં હવે ટેકનોલોજીના જમાનામાં તો
પુરપાટ ભાગતી કારો પર કન્ટ્રોલ કરવાનું બહુ અઘરું નથી. અમદાવાદમાં તો
સ્પીડ બાઇકિંગ કે કાર રેસિંગના જોખમી ખેલ મધરાતે કયા એરિયામાં ચાલે
છે તેની હજારો ફરિયાદો અગાઉ જ પોલીસ સુધી પહોંચી ચુકી હોય છે. પરંતુ
મોટાભાગે પોલીસ કોઇ ગુન્હો બને તેની રાહ જોતી હોય છે. સી સી કેમરે ાથી
માંડીને ઓન રોડ વિજિલ અને ખાસ તો લોકો દ્વારા પોલીસ કન્ટ્રોલમાં કોઇપણ
ભાગતી કાર વિશે સ્પોટ રિપોર્ટિંગ અને તેના પર તત્કાળ સુધારાત્મક પગલાં
જેવા અનેક ઉપાયો છે જેના દ્વારા બેફામ કાર ચલાવતા નબીરાઓ કોઇ અકસ્માત
સર્જે તે પહેલાં જ તેમની સાન ઠેકાણે લાવી શકાય છે.

કપાયેલી પાંખે ઉડ્ડયનક્ષેત્ર
ઊડી નહીં શકે

--

ખામી ભરેલી નીતિઓને કારણે ભારતનું નાગરિક ઉડ્ડયનક્ષેત્ર
એક તરફ જોઈએ તેવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી શક્યું નથી અને સાથે
રોજગારીનું સર્જન કરવામાં પણ નિષ્ફળ રહ્યું છે. એક તરફ વિમાનના
સમારકામ માટેની વ્યવસ્થા - મેન્ટેનન્સ રિપેર એન્ડ ઓવરહોલ
(એમઆરઓ) ઓપરેશન્સ દેશમાં વિમાનોના ઉડ્ડયન વિસ્તારવા માટે
આવશ્યક છે તે કરવેરાના ગુંચવાડામાં અટવાયેલું છે. અલબત્ત, છેલ્લા
થોડા મહિનામાં આ બાબતમાં રાહત આપવાનાં પગલાં લેવાયા છે
પરંતુ તે એટલા સાધારણ છે કે તેનો કોઈ અર્થ જ નથી. બીજું, નોનશિડ્યુલ એરલાઈન ઓપરેશન્સ તેમજ બિઝનેસ ટ્રાવેલ વચ્ચે ટૅરિફમાં
જંગી તફાવત છે જેની સીધી અસર ટૅક્સ પર પડે છે, પરિણામે આ
બાબત પણ અવરોધક સાબિત થઈ રહી
છે. એમઆરઓમાં ઊંચા કરવેરાનો
અર્થ એ છે કે આપણે આવી સેવાઓ
આયાત કરવાનો ખર્ચ આપણા વિમાનો
સિંગાપોર, દુબઈ અને કોલંબો કે ઢાકા
મોકલવા જેટલો થાય છે. મોટાભાગનાં
એમઆરઓ ઓપરેશન્સ પ્રાદેશિક રીતે
ભારતીય ટૅલેન્ટને ખેંચી જાય છે. હવે આ
સંદર્ભમાં અહીં એમઆરઓ સેવાઓને ડોમેસ્ટિક ટૅરિફ એરિયાથી બહાર
નોટિફાઈ કરવી જોઈએ જેથી સર્વિસ ટૅક્સ, આયાત ડ્યુટી તેમજ અન્ય
વેરા ટાળી શકાય. આ તમામ વેરા મળી બહાર મેન્ટનન્સ કરાવીએ તેના
કરતાં પણ ડોમેસ્ટિક ઓપરેશન ઉપર ૪૦ ટકા વધુ બોજ પડે છે. આ
કારણોસર એમઆરઓ ઉદ્યોગને એક્સપોર્ટનો દરજ્જો આપવો જોઈએ
કેમકે વિમાનો આ હેતુ માટે જ વિદેશમાં જવાના છે. આઘાતજનક
બાબત તો એ છે કે આપણા એમઆરઓ બિઝનેસનો ૯૦ ટકા હિસ્સો
માત્ર કરવેરાને કારણે વિદેશમાં જતો રહે છે. એ સાચું કે વિદેશી વિમાનો
માટેની એમઆરઓ સેવાઓને હવે એક્સપોર્ટના લાભ મળે છે કેમકે
વેરા અને સેવાઓ માફ કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ આપણે આવા લાભ
ડોમેસ્ટિક વિમાનોને આપવાની જરૂર છે જેથી દેશને આર્થિક લાભ થઈ
શકે. સાથે સાથે આપણે બિઝનેસ એરક્રાફ્ટ તેમજ એર ટૅક્સી માટે પણ
કરવેરા વાજબી બનાવવાની જરૂર છે.

ભારતમાં સ્ત્રી સ્વતંત્રતા
આ રીતે આવશે, દીપિકા?

--

બોલિવૂ઼ડ અભિનેત્રી દીપિકા પદુકોણ આજકાલ ‘હૉટ’ ચર્ચામાં
છે, ખાસ કરીને દેશના એલિટ ક્લાસમાં. સ્ત્રી સ્વતંત્રતાની હિમાયતના
નામે દીપિકાએ એક વિડીયોમાં અભિનય અને અવાજ આપ્યો છે જે
ભારે ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. સ્વાભાવિક રીતે જ દીપિકાના આ ‘પરાક્રમ’
બાદ દેશનો બુદ્ધિજીવી વર્ગ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયો છે. વાસ્તવમાં
કેરસી ખંભાતાની કવિતા ‘માય ચૉઈસ’ને આધારે હોમી અદજણિયાએ
એક વિડીયોનું દિગ્દર્શન કર્યંુ છે. આ વિડીયોનું મુખ્ય થીમ સ્ત્રી સ્વતંત્રતા
છે, જેમાં અત્યંત વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રી માટે
જીવનમાં એકલા હોવું એમાં કંઈ ખોટું નથી, તે કોઈપણ પુરુષ સાથે,
ઈચ્છે તે સમયે સેક્સ માણી શકે છે, ઈચ્છે
ત્યારે ઘરેથી જઈ શકે છે, ઈચ્છે ત્યારે
આવી શકે છે. આ વિડીયોમાં લેખિકા,
અભિનેત્રી, શાક વેચનાર સ્ત્રી, સીઈઓ,
ફૂલ વેચનારી, મરિન બાયોલોજિસ્ટ,
ફોટોગ્રાફર, ડાન્સર, પત્રકાર, ટીવી શો
હોસ્ટ જેવી સમાજની લગભગ તમામ
વર્ગની મહિલાઓને આવરી લઈ તેમની
સ્વતંત્રતાની વાત કરવામાં આવી છે. પરંતુ વિડીયોના વિષયે સમાજમાં
સ્ત્રી સ્વતંત્રતા અને લક્ષ્મણ રેખા વચ્ચેની ભેદરેખા બાબતે ફરી ચર્ચા
જગાવી છે. ડિજિટલ જનરેશનના યુગને ધ્યાનમાં લઈને વાત કરીએ
તો આ વિષય બોલ્ડ અને બ્યુટિફૂલ છે... પરંતુ તેની સામે મુંબઈ,
ચેન્નઈ, બેંગલોર, કંઈક અંશે દિલ્હી અને કંઈક અંશે અમદાવાદ જેવા
મહાનગરોને બાદ કરીએ તો મોટાભાગની સ્ત્રીઓ અને તેમની સાથે
વ્યાપક સમાજ હજુ પણ પરંપરાગત મૂલ્યો સાથે જીવે છે. તેમના માટે
આ વાત સ્વીકારવાની વાત તો દૂર રહી, સાંભળી લેવાનું પણ શક્ય
નથી. ખાસ કરીને શહેરી ભારતમાં સ્ત્રી સ્વતંત્રતાનો કોઈને ઈનકાર
ન હોઈ શકે, પરંતુ સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય કે આવા વિડિયોથી એ
સ્વતંત્રતા કે સમાનતા લાવી શકાશે?

એડિટ
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નદીની રેતમાં રમતું નગર મળે ન મળે
અમદાવાદનું સામાજિક કલેવર બદલાય છે
“હું ક્યાં એકે કામ તમારું કે મારું કરવા આવ્યો છું, હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું”

સામાજિક પ્રવાહો
વિકાસ સુરતી

�� હવે અમદાવાદની વસતી 65
લાખ કરતા વધી ગઈ છે. તેમાં એસજી
હાઈવેની પશ્ચિમના વિસ્તારોનો
સમાવેશ કરવામાં આવે તો આ વસતી
75 લાખે પહોંચે. હવે આપણી પાસે પંચ
તારક હોટેલો છે, પરદેશ સીધા જવાય
એ માટે વિમાનની સગવડ છે. પહેલા બે
હતી, હવે દસ યુનિવર્સિટીઓ છે. હવે
બીઆરટીએસ છે અને મેટ્રો આવશે.
હવે મોલમાં ખરીદી કરવા જતા લોકો
છે. પહેલા માત્ર ત્રણ પ્રકારની ગાડીઓ
(કાર) હતી, હવે પંદર જાતની ગાડીઓ
છે. ઘોડાગાડીઓ અદ્રશ્ય થઇ ગઈ છે.
હવે ઓન લાઈન બુકિંગ થઇ શકે તેવી
જીપીએસ સિસ્ટમથી સજ્જ ટેક્સી સેવા
છે. હવે 22 માળના મકાનો છે. પરંતુ
અમદાવાદીઓનું વર્તન બદલાયું છે?
તાજેતરના જુહાપુરાના કેટલાક પાકા
મકાનો તોડી પાડ્યા તેનો ખુબ વિરોધ
થયો, પરંતુ એ વિરોધ સ્થાનિક સ્તરે
થયો. જો 2000ની સાલ હોત તો આ
બનાવ પછી કોમી હુલ્લડો ફાટી નીકળ્યા
હોત. પહેલા એક નાનો બનાવ બનતા
આખું શહેર ભડકે બળતું, હવે ખાસ
ફરક પડતો નથી. આ બનાવ દર્શાવે છે

કે અમદાવાદમાં સામાજિક ફેરફાર પણ
આવ્યા છે. આ સવાલ માત્ર લઘુમતીના
મકાનો તોડવા વિષે નથી. બે-ત્રણ વર્ષો
પહેલા કેટલાક ગેરકાયદે મંદિરો તોડી
પડાયા ત્યારે પણ કોઈ બબાલ નહોતી
થઇ. હજી પાંચ દિવસ પહેલા થલતેજમાં
એક મંદિર તોડી પડાયું, તેના કોઈ પડઘા
નથી પડ્યા.
પહેલા અમદાવાદમાં સામુદાયિક
જીવન બહુ મહત્ત્વનું હતું. પડોશ એક
મહત્ત્વનો સમુદાય છે. આ લેખક 1964માં
અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે પાડોશીઓએ
જરૂરી વસ્તુઓ પૂરી પડેલી. બહાર જઈએ
ત્યારે પડોશીઓ ઘરનું ધ્યાન રાખતા.
રોજ સાંજે લોકો ઓટલે બેસી વાતો કરતા
અને તેમાં બધા જ પ્રકારની વાતો આવી
જતી. કોને ઘેર શું શાક બન્યું તે ચર્ચાતું.
મારે ઘેર નવી વસ્તુ બને તો પાડોશીને
પણ મોકલવામાં આવતી. આ વાટકી
વ્યવહાર બંધ થયો છે. હવે ઓટલા નથી,
એટલે ઓટલા પરિષદ નથી ભરાતી. હવે
ગલીના નાકાની પરિષદ (સ્ટ્રીટ કોર્નર
ગેધરિંગ) ભરાય છે, જ્યાં ચાય પે ચર્ચા
થાય છે. તેમાં પોતાને ઘેર જેની ચર્ચા ન
થઇ શકે તે વાતો યુવાનો અહીંં કરે છે,
આથી નાની ગુના ટોળીઓ અહીં વધી
ગઈ છે, નાના પ્રકારના ગુનાઓ પણ
વધી ગયા છે. પડોશ જ્યારે મજબુત હતો
ત્યારે એક સામાજિક નિયંત્રણનું કામ પણ

થતું, હવે તે પડોશ નિયંત્રણ ચાલ્યું ગયું
છે. પડોશ-સંસ્થા સંપર્ણૂ પણે નાશ પામી
છે. હવે હું મારા પાડોશી સાથે દિવસો
સુધી વાત નથી કરતો અને કરું છું ત્યારે
માત્ર સાહેબજી સલામ કરું છું. સંબંધો
હવે સામુદાયિક નહિ, નાના કુટુંબગત
બની ગયા છે. કદાચ એવું પણ બને કે
ભવિષ્યના સંબંધો નાના કુટુંબમાંથી
બહાર નીકળી વ્યક્તિગત બની જાય.
આ સંદર્ભે એક વાત નોંધવા જેવી
એ છે કે પહેલા રસોઈ સંપર્ણૂ પણે ઘરમાં
બનતી. આખા વર્ષનો સામાન ભરાતો.
અથાણાં ઘેર બનતા, અનાજ સાફ ઘેર
થતું. પાપડ- વડી બનતાં. હવે તૈયાર ખાદ્ય
પદાર્થો બજારમાંથી લાવવાનું વલણ વધી

ગયું છે, એ પ્રમાણમાં કુટુંબના કાર્યો ઘટતાં
જાય છે. વયોવૃધ્ધોના રાખ-રખાવનું કાર્ય,
નાના બાળકોના ઉછેરનું કાર્ય વગેરે પણ
ધીમે ધીમે કુટુંબની બહાર જતા જાય છે.
સામાજિક સંબધં ોનું સ્વરૂપ બદલાયું
છે. પહેલા પૂર્ણ સંબંધો હતા હવે ખંડ
સંબંધો છે. પહેલા મારા સહ કર્મચારીના
કુટુંબ વિષે, તેના સગા વહાલા વિષે,
તેના વતન વિષે, તેના જ્ઞાતિ રીવાજો
વિષે મને ખબર હતી. હવે મારા સહ
કર્મચારી વિષે મને માત્ર તેના કામ અંગે
ખબર છે, અન્ય બાબતો વિષે હું કશું જ
જાણતો નથી, આમ સંબંધો માત્ર ખપ
પુરતા બનતા જાય છે. કદાચ એવું પણ
બને કે થોડાં વર્ષો પછી પાનવાળો તમને

કોઈનું ઘર ન બતાવે, કારણ કે તેને તે
ખબર જ ન હોય. જયારે સંબંધો પૂર્ણ
કક્ષાના હોય ત્યારે લોકો એક બીજાની
મદદે ઊભા રહે છે, જયારે ખંડ સંબંધો
બને ત્યારે સેવાઓ સંબંધોની રીતે નથી
મળતી, પૈસા આપી ખરીદવી પડે છે.
જ્યાં જુના સંબંધો છે ત્યાં હજી આ વાત
થોડા પ્રમાણમાં ચાલુ રહી છે. મારા જુના
પાડોશી હજી મારું વીજળી કામ કરી
જાય છે અને એ આવે ત્યારે કામ પછી
ચા પીવાય છે અને પરસ્પરના કુટુંબની
વાતો થાય છે. નવા વિસ્તારોમાં આ
શક્ય નથી.
હવે જો સેવાઓ સંબંધોની રીતે ન મળે
અને ખરીદવી પડતી હોય તો શિક્ષણ
અને સ્વાસ્થ્ય બાબતમાં પણ આમ બને.
પહેલા મારે મારા સહપાઠીઓ સાથે
સહકાર હતો, હવે હરીફાઈ છે. પહેલા
શિક્ષક મારામાં રસ લેતા અને મારા પિતા
સાથે મારા શિક્ષણ અંગે વાત કરતા. તે
રસ તો આજે પણ લે છે, પરંતુ મારે
ટ્શ
યુ ન ક્લાસના પૈસા ખર્ચવા પડે છે.
એવી જ રીતે હું બીમાર પડું તો પહેલા
ફેમિલી ડૉક્ટર દવા આપતા અને વર્ષે
પૈસા ચૂકવતા. ડોક્ટરને મારી તાસીરની
જાણ હતી એટલે મને તપાસ્યા વિના
દવા આપતા અને હું સાજો થઇ જતો. હવે
ફેમિલી ડૉક્ટરની પ્રથા તુટતી જાય છે,
એટલે મારા ડૉક્ટર મને ઓળખતા નથી,

માટે મારે બધા ટેસ્ટ કરાવવા પડે છે અને
તેના પૈસા ખર્ચવા પડે છે. ડૉક્ટર મને
જોઇને નહિ, ટેસ્ટના પરિણામો જોઇને
દવા લખી આપે છે, જે મારે કેમિસ્ટને
ત્યાંથી ખરીદવાની હોય છે.
આનો અર્થ એ પણ થયો કે સામાજિક
સંબંધોનું સ્થાન આર્થિક સંબંધો લેતા જાય
છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિને કામ
વિના મળતી નથી. આથી એવું બને કે
મારે જરૂર હોય પણ તમારે જરૂર ન
હોય તો સંબંધ આકાર ન લે,માત્ર સંબંધ
ખાતર સંબંધ હવે ટકતા નથી.
આ સારું છે કે ખરાબ તેની ચર્ચા નથી
કરવી. આપણને ગમ્યું માટે તો આપણે
આ ફેરફાર લાવ્યા છીએ. પછી પહેલા
બધું સારું હતું અને હવે બધું બગડી ગયું
છે એમ કહેવાનો કોઈ અર્થ નથી. હા,
પરંતુ નિરંજન ભગતની માફક હવે કોઈ
નહિ કહે,
“હું ક્યાં એકે કામ તમારું કે
મારું કરવા આવ્યો છું,
હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું”.
મહાકવિ કાલિદાસે પણ કહ્યું છે,
“પુરાણમીત્યેવ ન સાધુ સર્વં, નાચાપી
કાવ્યમ નવમત્યવદ્યમ , સન્તઃ
પરીક્ષન્તરદ ભજન્તે , મૂઢા પરઃ
પ્રત્યય નેય બુદ્ધિહી.” ફક્ત આપણે
બીજાના દોરવાયા દોરવાઈ જઈ મૂઢ ન
બની જઈએ તે ખ્યાલ રાખવાનો.

ખાંસી મટી તો જીભ લથડી, ઝાડુપાર્ટીમાં સૌની સટકલી!!
ચૂંટાયેલા નેતાઓ પ્રજાને એપ્રિલ ફુલ બનાવે સે, શાયેબે મોંઘવારી વધારીને બનાવ્યા, આ એકે૪૯ હિટલરશાહી ચલાવે સે..
પહેલો પુરુષ બહુવચન
મયંક વ્યાસ

ઓફિસમાં નૌતમલાલના
હાથમાં આજે સ્ટીકને બદલે છત્રી જોઇને
રણછોડ બોલી પડ્યો: ‘આ ચોમાસા
માટે કે ઉનાળા માટે!’ નૌતમલાલે તરત
રિપ્લાય કર્યો-‘આગોતરું આયોજન,
આપ માટે!’ રણછોડ મૂંઝાઇને જોઇ
રહ્યો. નૌતમલાલે આગળ ચલાવ્યું‘કાશ્મીરમાંય ચાલે ને દિલ્હીમાંય ચાલે.
વરસાદી તોફાનમાં માથે ઓઢાય ને
ઝાડુવાળી પાર્ટીમાં થઇ એવી ધમાલમાં
આના હેન્ડલ વડે કોઇનો પગ ખેંચવાય
કામ આવે.’ આજનો નૌતમલાલનો મૂડ
કંઇક જુદો જ હતો.
તેઓ કંઇ અળવીતરું બોલે એ
પહેલાં રણછોડે રઘવાટથી ગુગલી
ફેંકી દીધો:‘સાલું આ તો સાવ નાલેશી
કહેવાય! સાહેબનું રાજ હોય ને પડોશી
પાકિસ્તાનવાળા દિલ્હીમાં આવીને

પાકિસ્તાનદિવસ ઉજવી જાય ને એમાં
આતંકવાદી ઉસ્તાદોનેય બોલાવે!!
પાકિસ્તાન દિવસ ક્યારે આવે છે
એની આટલાં વર્ષો કોઇને ખબર હતી?
સાહેબના રાજમાં જ પડી. શરમની વાત
છે. પાછા પેલા જનરલ વી.કે.સિંહે નાકલીટી તાણવી પડે! લશ્કરી દળોનાંય માથાં
ઝૂકી ગયાં!’ રણછોડ જાણે નૌતમલાલને
ઉશ્કેરવાનું નક્કી કરીને આવ્યો હતો.
છતાં નૌતમલાલે વિશ્વકપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા
સામે હારવા બેઠેલી ભારતીય ક્રિકેટ
ટીમના ઉત્સાહી બેટ્સમેનની જેમ આડું
બેટ વીંઝ્યું: ‘એ તો ડિપ્લોમસીની
ઇન્ટરનેશનલ વાત છે. તમને એ નહીં
સમજાય. હજુ તમે ઘણા કાચા છો.’
વચમાં બાબ્ભઇ બોલી ઊઠ્યા- ‘કાં!
હુશિ
ં યાર તો તમે જ એકલા ને બીજા
હંધાય મૂરખ!’ નૌતમલાલે ખુરશીમાં
જરા ટટ્ટાર થઇને રણછોડની સામું જોઇને
જવાબ આપ્યો:‘તમારા જેવી આંતરિક
ગરબડ કોઇ પાર્ટીમાં નથી. ભાજપમાં
અડવાણી-મુ ર લીમનોહર-સુ ષ માજીરાજનાથ....જેવા કંઇક નેતાઓને
સાઇડમાં કરી દીધા છતાં કોઇ કંઇ બોલે
છે! શિસ્ત આને કહેવાય! બીજાનું જે
થવું હોય તે થાય, પાર્ટીનું સારું થાય છે
ને! આજે સભ્યોની નોંધણીમાં તો એ

તમારા વિચાર બદલો અને એ દ્વારા તમે
તમારી દુનિયા બદલી શકશો.
- નોર્મન વિન્સેન્ટ

દુનિયાની સૌથી મોટી પાર્ટી બની ગઇ
ને! ને તમારા આ એકે૪૯ યાદવ-ભૂષણ
જેવા બે-ચાર ભિન્ન વિચારધારીઓને છ
મહિનાય સહન કરી શક્યા નહીં. એમની
માગણીઓ પણ કંઇ ખોટી નહોતી. તેઓ
પાર્ટીમાં પારદર્શિતા, સ્થાનિક એકમોની
સ્વાયત્તતા, પાર્ટીમાં આરટીઆઇ,
ભ્રષ્ટાચારના કિસ્સા માટે લોકપાલ,
મુખ્ય મુદ્દાઓમાં ગુપ્ત મતદાન વગેરને ી
વાત તેઓએ કરી હતી. ઝાડુવાળા
મોટા ઉપાડે ભાજપ-કોંગ્સરે નો વિકલ્પ
થવા નીકળ્યા હતા! કોઇ જુદો મત
જણાવે એટલે બાઉન્સરવાળી કરવાની?
રમજાન ચૌધરીને ઉલાળીને હડસેલી
મૂક્યા. રાષ્ટ્રીય કારોબારી જેવા તમાશા
કોઇ પાર્ટીમાં થયા નથી. તમે જ પોતાને
નીચા દેખાડ્યા છે.’ રણછોડ કે બાબ્ભઇ

બેમાંથી કોઇ નૌતમલાલને આજે ક્રોસ
કરી શકે એમ નહોતા. નૌતમલાલે
આગળ ચલાવ્યું :‘સંગઠનમાં ભલે ચાલે
પણ પોલિટિકલ પાર્ટીમાં હિટલરશાહી
ન ચાલે. એ.કે.49ને યોગેન્દ્ર યાદવ
અને પ્રશાન્ત ભૂષણ તો આજે વિરોધી
દેખાયા પણ 2014ના જાન્યુઆરીમાં
વિનોદકુમાર બિન્નીનું શું થયેલં!ુ
ત્યારે દિલ્હીમાં સરકાર રચાઇ હતી.
કેજરીવાલને બિન્નીએ સરમુખત્યાર
ગણાવ્યા હતા. એ પછી શાઝિયા ઇલ્મી
પણ આવા જ કારણે પાર્ટી છોડી ગયાં.
પેલાં નર્મદાબચાવો આંદોલનવાળાં મેધા
પાટકર તો સામો ભય દેખાય કે નાસી
જવા ટેવાયેલાં છે. ગોપીનાથ અને પેલાં
અંજલિ દમણિયાએ પણ એકે49નો
અસલ ચહેરો સામે આવતાં પાર્ટી છોડી

વિચારધારાઓ આપણને અલગ કરે છે,
સ્વપ્ન અને વેદના આપણને નજીક
લાવે છે.
- યુગેન લોનેસ્કો

હતી. મનીન્દરસિંઘ ધીર તો સ્પીકર હતા,
તેમણે પણ આંતરિક લોકશાહીનો મુદ્દો
ઊઠાવ્યો હતો.’
નૌતમલાલની એકધારી બેટિંગથી
બાબ્ભઇને પણ ચાનક ચડી. તેઓ
બોલ્યા- ‘ઇ ઝાડુવાળામાંનો ઓલો
ચળવળિયો આત્મા ધૂણી ઊઠ્યો લાગે
સે...ઇમની ખાંસી મટી તો ગળામાં જાણે
લોચો પડ્યો ને માંલી કોરથી નીકળવા
મંડ્યાં સ્ટિંગ ઓપરેશનું ને ઇમાં ભળી
ભૂડં ાબોલી ગાળ્યું! ઝાડુપાર્ટીમાં જાણે
સૌની સટકલી!!
લ્યાનત સે તમને! જીત-હાર, વિરોધવંટોળ તો રાજકારણમાં આઇવા કરે,
ઇમ કાંઇ આ ઝાડુવાળાની પેઠે ઘાંઘા નો
થવાય! આખી દિલ્લીમાં આબરુ કાઢી, થૂ
થૂ થઇ ગ્યા આવડા આ હંધાય ઝાડુવાળા।’
નૌતમલાલે કહ્યું-‘ પકડો ઝાડુ ને ખાંસતું
ગળું ગાળો ભાંડે, ખાંસતા ગળામાંથી
ગાળો ખરે! અડિયલ થઇને રહેવં,ુ
વાતે વાતે વાંકું પડવું અને ટોળાશાહી
ઊભી કરવી એ બધું આંદોલનમાં ચાલે,
રાજકીય પક્ષમાં નહીં. આટલો કકળાટ
થયો તોય એ સમાધાન માટે કંઇ કહે
છે ! જે પાર્ટીમાં આંતરિક વિશ્વાસની
દીવાલ તૂટી જાય એ પછી સરખું રાજ
ન કરી શકે.’ વિશ્વાસની વાત આવતાં

આત્માની સૌથી મોટી ભૂલ તેને યોગ્ય
રીતે નહીં ઓળખવાની છે. આ ભૂલ માત્ર
આત્મજ્ઞાન દ્વારા જ સુધારી શકાય.
- મહાવીર સ્વામી

બાબ્ભઇના કાન સરવા થઇ ગયા.
તેમણે કહ્યું,‘આ વિશ્વાસ તો કવિ છે
ને ઊંચી માયા છે. મેકઅપ કરીને ફરે
છે. અમેઠીમાં એમણે ચૂંટણીલીલાઓય
કરેલી. આવા પર વિશ્વાસ મૂકો ને
ભૂષણ જેવાને દુષણ ગણો. વિરોધ
થાય એટલે પછી સ્ટિંગ કરાવો, ગાળો
ભાંડો ! અત્યાર સુધી જે ગળું ખાંસતું
હતું, તેનો ઇલાજ કરાવી આવ્યા પછી
એમાંથી જાણે હવે ગાળો ખરી રહી છે.’
નૌતમલાલની આ વાત બાબ્ભઇએ જરા
જુદી રીતે ઝીલી. ‘એલા, જે સત્તામાં
આવે ઇ હિટલર જ થઇ જાય! એક
ઓછા હતા તે આ બીજા થ્યા! વિકલ્પ
થવા નીકળ્યા ને એક ઓર હિટલર બની
બેઠા, જાણે આપોઆપ શુંય સમજી
બેઠા! કેટલા ઉમંગથી લોકોએ ચૂંટેલા!
ઓલા લોકોએ પ્રજાને માથે મોંઘવારી
ઝીંકી ને આ લોકો મહાભારત ખેલવા
બેઠા ! બાપડી પ્રજાએ કોના પર ભરોસો
રાખવો? પ્રજાએ ચૂંટેલા નેતાઓ પ્રજાને
જ જાણે આજે એપ્રિલફુલ બનાવવા બેઠા
છે… બાબ્બઇની વાત પૂરી થાય પહેલાં
નૌતમલાલ છત્રી લઇ ઊભા થઇને
જવા લાગ્યા. જતાં જતાં બોલ્યા કે ‘હવે
કોઇના હાથે એપ્રિલ ફુલ બનવું નથી…’-ને
એમણે એકદમ એક્ઝિટ મારી દીધી.

રણમાં ઝરણાની સમાધિ પણ મળે,
ને નદીમાંથી વિરાની પણ મળે,
અવગણો છો નેસડો સમજી તમે
એના કણકણમાંથી કાશી પણ મળે.
- રાકેશ હાંસલિયા

સમૃધ્ધ કાંડા તેમજ ગરીબ પગ બન્ને માટે યોગ્ય ઉપચાર
IIT ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થીઓએ અગરિયાઓના જેવા જ ખારાપાટ પોતાની સંસ્થામાં બનાવ્યા છે, જેમાં તેઓ સંશોધન કરી રહ્યા છે

સુવર્ણ રેખા
ડો. જયંતી રવિ

આપણી પુરોગામી પેઢી
પાસેથી એમના સમયની વાતો
સાંભળીએ છીએ, ત્યારે ખ્યાલ આવે છે
કે તેમનું જીવન કેટલું સંઘર્ષમય હતું.
આપણા વડવાઓએ કેવી કેવી અગવડો
અને વિટંબણાઓ વેઠી હતી ! બહુ દૂરનું
નહીં પણ આજથી પચાસ વર્ષ પહેલાની
જ વાત કરીએ તો રસોઇ કરવા માટે
માટીના ચૂલા છાણાં–લાકડાંનું બળતણ,
વારેવારે થતો ધૂમાડો, બળતી આંખો
ફૂંકણીથી વારંવાર ફૂંક મારીને પેટાવવો
પડતો અગ્નિ – કેટલી બધી અગવડો
હતી! અને હવે રાંધણ ગેસ, ઇલેકટ્રીક
સગડી, માઇક્રોવેવ- ઓવન આવતાં
ગૃહિણીઓનાં ફેફસાં, હાથ અને મુખને
રાહત થઇ ગઇ ! માત્ર એક દિવાસળી
ઘસો કે ચાંપ દબાવો એટલે અગ્નિદેવ
હાજર થઇ જાય ! વળી રસોઇનું કામ
પણ ખૂબ સહેલાઇથી અને ત્વરાથી

થઇ જાય છે.
પરંતુ હવે તો સ્વીચ દબાવવા કે
ડાયલ ઘૂમાવવા જેટલી પણ મહેનત
કરવાની ન રહી! માત્ર આંગળીનો
અછડતો સ્પર્શ કે મુખથી ઉચ્ચારણથી
યંત્રો કામ કરવા લાગે છે ! આંગળીના
સ્પર્શથી (touch screen) કે રીમોટ
કન્ટ્રોલથી કાર્ય કરતાં ઉપકરણો પણ હવે
જૂના થવા લાગ્યાં છે. હવે તો એવાં
નવાં ઉપકરણો બનાવવામાં આવ્યાં છે
જેને માત્ર પહેરવાથી કે ધારણ કરવાથી
ઘણાં કાર્યો થઇ શકે છે. આવાં ઉપકરણો
દ્વારા આપણને સ્વયંભુ સેવાઓ મળતી
રહે છે. ગુગલ ગ્લાસ (google glass)
આવો જ એક દાખલો છે.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં Apple
કંપની જેનાં i-pod, i-pad અને
i-phone ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે - એ
જ કંપનીએ હવે અત્યંત આધુનિક
smart ધડિયાળ, apple–watch
ને લોકો સમક્ષ મૂકી છે. માત્ર આ
એક જ ઘડિયાળ કાંડા પર બાંધવાથી
ફોન, SMS, email, alert, voice
command, મૌખિક આદેશો તેમજ
આધુનિક સ્માર્ટ ફોનની મોટાભાગની
સેવાઓ મેળવી શકાશે. એ ઉપરાંત
આ નાનકડું યંત્ર આપણા શરીર અને
સ્વાસ્થ્યના જુદાજુદા માપદંડો એકઠા
કરીને આપશે, જેના પરથી યોગ્ય

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

સમુદ્ર કાંઠે રહેતા અગરિયાઓ અત્યંત
ગરમ તેમજ ખારા પાણીમાં રહીને મીઠું
પકવતા હોય છે. ખુલ્લે પગે, ખારાં
પાણીમાં કલાકો સુધી રહેવાથી એમના
પગમાં ચીરા અને છાલાં પડી જાય છે.

પણ ડોકિયું કરીને આપણને ચિંતિત
કરી દે છે; કે આ બધાં યંત્રો અને
મશીનોની મોહક જાળમાં ફસાઇને
આપણે કેદી તો નથી બની જતાં
ને? જાણ્યે અજાણ્યે પણ આપણે આ
સમૃધ્ધિની ગરીબીને ફેલાવી તો નથી
રહ્યાંને ?
ગયા અઠવાડીયે મારા એક ખાસ
મિત્રના પિતાજીનો દેહાંત થતાં એમના
અગ્નિ સંસ્કારની વેળાએ અચાનક એક
વાત મનમાં ઝબકી ગઇ. ગુજરાતના

તેમાં પાછું ગરમ – ખારું પાણી, સતત
અડકતું રહે તો અસહ્ય પીડા સહેવી પડે
છે! મેં એવું પણ સાંભળ્યું હતું કે તેમના
મૃતદેહને જ્યારે બાળવામાં આવે
છે, ત્યારે તેમના હાથ પગ ક્ષારના
પ્રકોપથી બળતાં પણ નથી.
એકબાજુ આંગળી પણ હલાવવી
ન પડે તેવી સુવિધા અને આરામ
આપણને આધુનિક યંત્રોએ બક્ષ્યા છે,
તો બીજીબાજુ એની સાથોસાથ સાંપ્રત
સમયમાં જ આટલી પીડા જે સારી

રીતે જીવવા પણ ન દે અને મર્યા પછી
દેહને પંચમહાભૂતમાં વિલીન થવા
પણ ન દે! શું આવા વંચિત, કચડાયેલા
આપણાં જ સાથીઓ માટે વિજ્ઞાન,
પ્રૌદ્યોગિકરણ, તકનીકી સંશોધન કંઇ
ન કરી શકે? આવા કપરા જીવન
સામે ઝઝૂમતા લોકો માટે પગરખાં
અને ગમ બુટ્સ (gum boots) ની
વ્યવસ્થા તો અનેક યોજનાઓ અને
પ્રકલ્પો દ્વારા કરવામાં આવી છે. પરંતુ
મીઠું બનાવવાની પ્રક્રિયામાં આ બુટ કે
પગ ઉપરનું કોઇપણ પ્રકારનું આવરણ
એમને આડું આવે છે. મીઠું બનતું હોય
છે, ત્યારે તેનું એક પાતળું પડ બને છે,
એ નીચેની રેતી સાથે ભળી ન જાય
એની વિશેષ કાળજી રાખવી પડતી
હોય છે. અગરિયાઓ પોતાના પગના
સ્પર્શથી, સંવેદનથી જ આ કરી શકે છે.
શ્રીમંત અને સમૃધ્ધ લોકોના સુખ,
સગવડ માટેના સંશોધનો પાછળ
અબજો રૂપિયા વાપરવામાં આવે છે.
તેનો થોડોક અંશ આવા જીવન સાથે
ઝઝૂમતા, પીડિત લોકો માટે કેમ નથી
થતો? સમાજ અને વૈશ્વિક વ્યવસ્થામાં
આવા ઉદ્યમી, પરિશ્રમી કારીગરો અને
શ્રમયોગીઓની સ્તંભ જેવી અગત્યની
ભૂમિકા તો છે જ ને! જેના ઉપર
આખાયે સમાજની વ્યવસ્થા ટકી રહે
છે! સમાજના તાણાવાણા બન્નેની

ઉચ્ચ અભીપ્સાઓને સક્રિય રીતે
પરિપૂર્ણ કરવા માટે સમાજ, શૈક્ષણિક
સંશોધન અને સરકારના સામંજસ્યપૂર્ણ
કાર્યો થાય તે ખૂબ જ જરૂરી છે.
અગરિયાઓના પગની પીડાને દૂર
કેવી રીતે કરી શકાય? મારા મનમાં
ઘૂંટાઇ રહેલા આ પ્રશ્નનો મને
જવાબ મળ્યો; IIT – ગાંધીનગરમાં
પ્રો. ભાસ્કર ભટ્ટની ટુકડીએ આપણા
અગરિયાઓની વ્યાવસાયિક વ્યથા,
દર્દ અને શારીરિક કષ્ટને દૂર કરવા
Poly urethane ના પાતળાં micro
fleece material થી આચ્છાદિત
બુટની ડીઝાઇન કરી બનાવવાનો
પ્રકલ્પ હાથ ધર્યો છે. IIT ગાંધીનગરના
વિદ્યાર્થીઓએ અગરિયાઓના જેવા જ
ખારાપાટ પોતાની સંસ્થામાં બનાવ્યા
છે, જેમાં તેઓ સંશોધનનું કામ હાથ
ધરી રહ્યા છે.
તો આ બધાં આધુનિક નવીન,
પહેરી શકાય તેવા (wearable
devices) ઉપકરણોની ડીઝાઇન,
રચના અને ઉત્પાદન જેમ જેમ થતાં
રહે અને સમૃધ્ધ કક્ષાના લોકોને સુખ
સગવડ મળતી રહે, એ જ રીતે આપણે
એવી ભાવનાથી સક્રિય પ્રયત્નો
કરીએ કે સમાજના એક સ્તંભ જેવા
આ ગરીબ અને કચડાયેલા લોકોના
જીવનમાં પણ સગવડ આવે તો કેવું ?

