
ન ધ : આ પાના પર કાિશત લેખોમા યકત 
થયેલા િવચારો લેખકોના પોતાના છ. િદ ય 
ભા કર તેની સાથે સમત હોય એ જ રી નથી.
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ફડા એ છ ક- િગ ટ એવી હોવી ýઇએ, જેને મેળવનારની દરનુ બાળક ýગી ýય. યારે જ 
તે ભેટ ઉપયોગી ઉપહાર ગણાશે. નહીંતર મા  ઔપચા રકતા બની રહશે.

મેનેજમે ટ ફડા 

ણા વષ  પહલા યાર ેહ મારા 
દાદ-દાદીન ેમળવા ગામમા ગયા 
હતો, યારે મ તમેના માટ ોલર 

( હીલવાળ સૂટકસ) લઇન ેગયો હતો. જથેી 
તમેન ે મસુાફરીમા સરળતા રહ. ત ેસમયે 
દશેના કોઇ પણ ગામની જમે મારા ગામમા 
પણ વીજળી ડલ રહતી હતી. તથેી હ જ ેિદવસ 
પહ યો હતો, ત ેિદવસ ેમન ે ઘ આવી રહી 
નહતી અન ેપાસ ફરવી ર ો હતો. યારે જ મ 
દાદાøન ેપોતાની પથારીમાથી ઊઠીન ેસૂટકસ 
ýઇ રહતા ýયો, જ ેહ તમેના માટ લા યો 
હતો. મ ન ી કય ુક હ આવી રીત ેજ પ ો 
રહીશ. હ 82 વષના  લોકોન ેબાળકો જવેી 
હરકતો કરતા ýવા મગતો હતો. તમેણ ેસૂટકસ 
બે વખત ખોલી અન ેબધ કરી. તને ેચાર ેબાજુથી 
ýઇ અન ેપચી જમીન પર મકૂી દીધી. તમેણે 
હ ડલ ખ યો તા ેત ેએકદમ બહાર આવી ગયો. 
તઓે એક ણ માટ ડરી ગયા. ýક તમેન ેએ 
ýઇન ેમý પડી ક હ ડલથી સૂટકસ ખચવી 
કટલી સરળ છ. તમેણ ેઓછામા ઓછા ણ 
વખત સૂટકસન ેકમરામા ઉપર-નીચ ેખચી. 
તમેણ ેઆવ ુધીમ-ેધીમ ેકય,ુ કારણ ક હ ýગી 
ન ý . પોતાના આ અ યાસ સ થી સતુ ટ 
થયા બાદ તમેણ ે સૂટકસ પરત રાખવાનો
િનણય લીધો.
પરતં ુતઓે એ ýણતા નહતા ક બટન 

દબાવીન ેહ ડલ કવી રીત ે દર કરી શકાય 
છ. એ બટન જ ેસામા ય રીત ેહ ડલની વ ે 
હોય છ. બીø 20 િમિનટ માટ તઓે ટ પરરી 
િમકિનક બની ગયા. પરતં ુપછી તમેણ ેસૂટકસ 
એ જ થિતમા મકૂી દીધ.ુ કારણ ક તમેન ેબટન 
મળત ુનહત.ુ ત ેિદવસે મ તમેના ચહરા પર 
બે વ ત ુýઇ. 1. એક બાળકની જમે તઓે 
પોતાના નવા રમકડાન ેલઇ, તને ેખોલવા, 
બધ કરવા ગ ેઉ સાિહત હતા. 2. તઓે ડરી 
ર ા હતો ક તમેણ ેતને ેખરાબ તો નથી કરી 
દીધ ુઅન ેતથેી દ:ુખી પણ થઇ ર ા હતા. હ 

 લોકોની આ બાળકો જવેી માસૂિમયત ýઇ 
મુ કરાયો અન ેપછી ઘી ગયો.
બીø સવારે મ એવો દખેાવ કય  જમે રા ે 

મ કશ ુજ ýય ુજ નહી. એ ‘બાળક’ પાછો મારી 
પાસે આ યો, એ ýણવા માટ ક હ ડલ કવી 
રીત ેબધ થઆય છ. પછી તમેણ ેમન ેક  ુક શુ 
હ કાપડન ુકવર લાવી શક છ, જથેી નની સીટ 
નીચ ેસૂટકસ મકૂતી વખતે તનેા પર િનશાન ન 
પડી ýય. હ થાિનક બýરમાથી એવ ુકવર 
લઇ આ યા અન ેતમેણ ેતરુત જ તને ેસૂટકસ 
પર ચઢાવી દીધ.ુ
મન ેઆ ઘટના યારે યાદ આવી યાર ેમ 

અમદાવાદના øવન સ યા ઓ ડ એજ હોમના 
ચાર ો ગ ેવા ય.ુ જઓે ઝથી િસગાપોર 
અન ેમલેિશયાની યા ાએ જઇ ર ા હતા. આ 
તમેની થમ િવદશે યા ા છ. તઓે પણ આવા 
જ ો પછૂી ર ા છ, જમે ફાઇવ ટાર હોટલ 
કવી રીત ેતરી શક છ? ક અમે ોલી લઇને 
કવી રીત ેફરી શકીએ છીએ, જવે ુ ફ મોમા 
બતાવાય છ? તમેની 20થી 28 ફ આુરીએ 
શ  થઇ રહલી આ િ પનો સપણૂ ખચ એક 
એનઆરઆઇ ારા ચલાવાતા ઇ્નટરનશેનલ 
ફાઉ ડશન ઉઠાવી ર  ુછ. ાવેલ બેગથી લઇ 
પાસપોટ, વીઝા, ખાણી-પીણી અન ેરહવા 
સુધીન ેબધી સુિવધા રઝવાન ફાઉ ડશન ેકરી 
છ. તને ુહટ વાટર પવૂ આિ કામા છ અન ેતનેે 
એનઆરઆઇ રઝવાન અદાિતયા ચલાવી 
ર ા છ. ા મના ટીએ ચારયે ોની આ 
િ પ માટ પસદગી કરી છ. તમેણ ેતમેના સારા 
આરો ય ઉપરાત તમેણ ે ા મની કરલેી સેવા 
અન ેતમેના હ પÓલ યવહારને ýઇ ઇનામ 
તરીક આ િ પ આપી છ. આ મના અ ય 173 
સાથી તમેના માટ બહ ખુશ છ. તમામ 177 
ો એવા છ, જમેણ ેપોતાની યવુાનીનો સપણૂ 

આનદ પોતાના બાળકોન ુભિવ ય બનાવવા 
યાગી દીધો. તઓે યારયે િવમાનમા પણ 
બેઠા નહતા. પછી ગત વષ જ આ તમામ 
ોએ િવમાનથી મબુઇની મસુાફરી કરી હતી. 

જ ે ોન ેતમેના પ રવાર ેøવનસ યાના આ 
તબ  એકલા છોડી દીધા હતા, તમેણ ે યારયે 
સપનામા પણ િવચાયુ નહત ુક તઓે િવદશે 
યા ાએ જશે. આ ચાર ોમા િદનશે િમ ી 
(71), મજલુા નાયક(67), હસુમિત ઉપા યાય 
(66) અન ે વીણ પચાલ(69) સામેલ છ. 
આ યા ીઓને નવી ોલી બેગ આપવામા 
આવી છ.મન ેકહવાયુ ક તઓે હજ ુપણ તનેે 
વાપરવાની રીત શીખી ર ા છ.

િગ ટ અેવી હોવી ઇએ ક 
દરનુ બાળપણ ýગી ýય

એન. રઘુરામન 
raghu@dbcorp.in
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પરદે કે પીછે 

ગારેટ ડરાસની અમે રકન ફ મ 
‘ઇ ડયા સો ગ’ 1975મા 
દિશત થઇ હતી. ભારતમા તે 

સમયગાળો કટોકટીનો હતો. ટોરી ભારતમા 
થત િ ટશ દૂતાવાસમા કામ કરતી એના 
મા રયા ટરની છ. ટોરીનો સાર એ છ ક 
દેશ અને મિહલાઓ દરેક કારના દબાણનો 
સાથક િવરોધ કરી શક છ. તે ી દૂતાવાસના 
પ રસરની બહાર નથી જતી. તેના મ ત કમા 
કટલાક રહ યમય અવાજ હમેશા વિનત 
થતા રહ છ. તેના પોતાના øવનમા કોઇ 
અભાવ ક ક ટ નથી પણ અý યાઓની 
પીડા તેને હમેશા સાલે છ. તે અýણતા જ 
અý યા લોકોની હમદદ બની ગઇ છ.

ફ મકાર િશવમ નાયર ક જેમની તાપસી 
પ નૂ અિભિનત ‘નામ શબાના’ સફળ સાથક 
ફ મ હતી તેમની એક પટકથા પા ક તાનમા 
થત ભારતીય દૂતાવાસ પર ક ત છ. ઘરેલુ 
િહસા અને રમખાણોના કારણે દૂતાવાસની 
ઇમારત ખાલી કરાવાઇ અને તાળ મારી 
દેવાયુ. આ દોડધામમા એક ભારતીય મિહલા 
કમચારી દર જ રહી ગઇ. તે તેના કામમા 
એટલી મ ન હતી ક તેને વા તિવકતાનુ ભાન 
જ ન થયુ. તે ઘણા િદવસો સુધી મમા એકલી 
બધ રહી. વાિલયરની રે  શમાએ તે ીની 
મનોદશા પર ગીત લ યુ હતુ, ‘દીવાર  પર 
સીલન જ દી બયા નહીં હોતી, કાન તો હોતે 
હ, પરંતુ ઉનકી જુબા નહીં હોતી, આવાજ 
લેકર ગૂગે હ ઇસ બ તી મ લોગ, સબક 
દર દીમક સબકો એક હી રોગ, િદલ ને 

જબ ઢાઢસ પાયા, એક યહી દીવાર કા સાયા, 
દીવાર  પર િલખા લેતા હ ý દુિનયા સે કહ 
નહીં પાયા, સુનતે આયે થે ક ઇનમ ý નહીં 
હોતી, કાન તો હોતે હ, પરંતુ દીવાર  કી જુબા 
નહીં હોતી.’ ýક, પટકથા પર ફ મ હજુ 
સુધી બની શકી નથી. દરેક ફ મ માટ થોડી 
મહનત, થોડો જુગાડ કરવો પડ છ. અધૂરી 
રહલી ફ મો અને પટકથા લ યા પછી ન 
બની શકલી ફ મોની સ યા રલીઝ થયેલી 
ફ મોથી વધુ છ.

‘ઇ ડયા સો ગ’નુ થોડ શૂ ટગ ીલકામા 
થયુ હતુ. ન ધનીય છ ક દીપા મેહતાની ફ મ 
‘વોટર’નુ શૂ ટગ તોફાનીઓએ બનારસમા ન 
થવા દીધુ તો દીપાએ ીલકામા શૂ ટગ કયુ. 
યા બનારસ સાથે થોડ સા ય છ અને કમી 

સેટ ઊભો કરીને પૂરી કરી લેવાય છ. ýન 
અ ાહમ અિભિનત ફ મ ‘મ ાસ કાફ’નુ 
શૂ ટગ પણ ીલકામા થયુ હતુ. ફ મમા 
લડન થત મ ાસ કાફમા રાøવ ગાધીની 
હ યાનુ કાવતરુ ઘડાયુ હોવાનુ દશાવાયુ હતુ. 
ડિવડ લીનની ફ મ ‘ધ િ જ ઓન ધ રવર 
કાઇ’નુ શૂ ટગ પણ ીલકામા થયુ હતુ.
એક જમાનામા ભારતીય ફ મોના 

ગીતોનુ રે ડયો સીલોન પરથી સારણ થતુ 
હતુ. અમીન સયાનીની િબનાકા ગીતમાલા 
ઘણી લોકિ ય હતી. કહવાય છ ક અમે રકા 
ીલકામા ‘વોઇસ ઓફ અમે રકા’ નામક 

રે ડયો ટશન શ  કરવા ઇ છતુ હતુ. આ 
તાિવત ચારત  એિશયાના રાજકારણને 
ભાિવત કરી શકતુ હતુ. ીલકામા 
અમે રકન રે ડયો ટશન શ  ન થાય તે માટ 
રિશયાએ ભારત પર દબાણ કયુ. કહવાય છ 
ક ભારતે પરો  રીતે એલટીટીઇને મદદ કરી. 
ઉ ેશ પ ટ હતો ક ીલકામા અશાિત ફલાતા 
જ અમે રકા તેના તાિવત રે ડયો ટશનનો 
િવચાર રદ કરી દેશે. એમ પણ કહવાય છ 
ક બોફોસ સોદામા કિમશન એલટીટીઇને 
સશ ત કરવા માટ અપાયુ હતુ.
રાજકારણના તમામ રહ યો યારેય 

ઉýગર નથી થતા. દેશની સુર ા માટ 
થોડી ગુ તતા રખાય છ અને થોડક ભૂલો 
ઢાકી રાખવા માટ કરાય છ. કલડીમા ગોળ 
ભાગવામા આવે છ ક યાક જનતા હકીકત 
ýણી ન લે. ઓિલવર ટોને રાજકારણ પર 
‘ýન એફ ક’ બનાવી હતી. તેમની ફ મ 
‘પૈટન’ પણ મહાન ગણાય છ. આપણે યા 
કાશ ઝાએ ‘ યુદડ’ અને ‘ગગાજલ’ 
બનાવી. ડિવડ લીનની ફ મ ‘ધ િ જ ઓન 
ધ રવર કાઇ’મા એક ાિતકારીને તેની બહન 
મળવા આવે છ. 
આ મિહલાના સમાજક યાણના કાય ના 

કારણે જનતા તેને પૂજે છ. ાિતકારી ભાઇ 
બહનની બેગમા એક બો બ મૂકી દે છ. 
બહનને તેની ખબર નથી હોતી. ાિતકારીનો 
એક સાથી પૂછ છ ક તેણે આવુ કમ કયુ? 
ાિતકારી જવાબ આપે છ ક તેની બહન 
પકડાશે યારે જના ોશ વધશે અને તે આ ોશ 
આપણી ાિતની સફળતા માટ જ રી છ. 
ાિતના લાલ ર તા પર આ કારની કબાની 
અપાય છ. શહાદતના લેખા-ýખા યારેક 
ઉýગર નથી થતા. એ કહવુ મુ કલ છ ક 
‘ઇ ડયા સો ગ’ની કોઇ િ ટ ઉપલ ધ છ ક 
નહીં? માણસોની જેમ ફ મો પણ લાપતા થઇ 
ýય છ.

જય કાશ ચો સે
jpchoukse@dbcorp.in

મા

‘ઇ ડયા સો ગ’ : એક 
મિહલાના બદલાની ફ મ

અમે રકામા 10 વષમા ડૉગ પાક 40 ટકા વ યા

સાસા ાસ લાઉરે

અમે રકાના શહરોમા ાનો માટ અલગ પાક 
સામા ય સુિવધાઓમા સામેલ થઇ ગયા છ. 1979મા 
દેશનુ થમ ડૉગ પાક બકલે, કિલફોિનયામા ખુ યુ 
હતુ. યાર બાદ તેની સ યા સતત વધી રહી છ. 
ડૉગ પાકમા ફિસગથી ઘેરાયેલા મેદાન દોડવાનુ નાનુ 
ે  અને અ ય સુિવધા છ. પ લક લે ડ ટ મુજબ 

2009 પછી ડૉગ પાકનુ િનમાણ 40 ટકા વ યુ છ. 
આમ તો ઘણા િન ણાતો માને છ ક આ ાનો માટ 
બહ ઉપયોગી નથી. ઘણી સમ યા સø શક છ. 

2018મા રા ીય પાક એસોિસએશનના સરવે 
મુજબ 91 ટકા અમે રકી િવ ાસ કરે છ ક ડૉગ 
પાકથી ફાયદો છ. આ વાત 24થી 39 વષના લોકો 

(િમલેિનય સ) અને 40થી 60 વષની વય(જનરેશન 
એ સ)ના લોકો પર લાગૂ થાય છ. તેઓ ડૉગ પાકને 
ઉપયોગી સુિવધા જણાવે ચે. 60 ટકા લોકો િવચારે છ 
ક આ પાક કતરાને એકસરસાઇઝ કરવા, મુ તપણે 
ફરવાની સુવધા આપે છ. 48 ટકા માને છ. તેમા 
ાનો એક-બીý અને અ ય લોકો સાથે હળી મળી 

શક છ. આ ખાસ કરીને શહરી ાનો માટ સારા છ. 
કારણ ક તેમને ફરવા માટ પૂરતી જ યા મળતી નથી.

ોફશનલ ડૉગ નસ એસોિસએશનના મુખ 
િનક હોફ કહ છ ક ડૉગ પાક 6થી 12 મિહનાના 
પપીઓના મેલýલની સુરિ ત જ યા નથી. 
નાના ાન શ આતના મિહનાના અનુભવ યે 
સવેદનશીલ હોય છ. તેથી ખરાબ અનુભવ તેમને 
તમામ કતરા યેસચેત રહવા માટ ે રત કરશે. 
પાકમા ાન એક-બીýની ખરાબ ટવો શીખે છ. 
ાન સામાિજક ાણી હોય ચે. તેથી ડૉગ પાકનો 

બનાવટી ઢાચો તેમના માટ પડકાર પ હોઇ શક છ.

નાની વયના ાનને આવા 
પાકમા ફરવવાથી બહ નુકસાન

ભા કર જૂથ સાથેના 
િવશેષ કરાર હઠળ

કડ મે જ, એડમ સેટ રયાનો

અમે રકા અને યુરોપના 
ઘણા દેશોમા આ ટ ફિશયલ 
ઇ ટિલજ સ સાથે ýડાયેલી 
િસ ટમ (અ ગો રધમ) લોકોના 
øવન સાથે સબિધત ઘણા 
મહ વપૂણ િનણયો કરે છ. 
ભિવ યવાણી કરતા તથાકિથત 
અ ગો રધમનો ઉપયોગ થાિનક 
અિધકારીઓ પોલીસ તહનતા 
કરવા, કદીઓની સý અને તેમને 
ોબેશન પર છોડવાના િનયમો 
ઘડવા માટ કરે છ. નેધરલે ડમા 
એક અ ગો રધમે સમાજ 
ક યાણના કાય મા છતરિપડીના 
ýખમની માિહતી આપી હતી. 
િ ટનના એક શહરમા એ 
ýણવામા આવે છ ક કયો યુવક 
ગુનો કરી શક છ?

ડિજટલ રાઇ સ માટ 
કામ કરતા વૈ છક સગઠન 
ઇલે ોિનક ાઇવસી ઇ ફમશન 
સે ટરના જણા યાનુસાર 
અમે રકાના લગભગ દરેક 
ટટમા આવી િસ ટમનો ઉપયોગ 
થઇ ર ો છ. બિલનના સગઠન 

અ ગો રધમ વૉચે યુરોપના 16 
દેશમા આવા કાય મો હોવાનુ 
શોધી કા ુ છ. સરકારના ઘણા 
ે ોમા યવ થાના ચલન 
વ ે યુએનના તપાસકારો, 
માનવાિધકાર વકીલો, મજૂર 
સગઠનો અને સામુદાિયક 
સગઠનોએ િવરોધમા અવાજ 
ઊઠા યો છ. તેઓ ઓટોમે ટક 
િસ ટમ પર વધતી િનભરતાથી 
નારાજ છ. માણસો બહાર 
રહવાના અને પારદિશતાના 
સવાલ પણ આ િ યા સાથે 
ýડાયેલા છ. ýિત, અમીર-
ગરીબ અને ભૌગોિલક થિતના 
આધારે ભેદભાવ ગે પણ લોકો 
િચિતત છ. ક યૂટર અ ગો રધમ 
ટાફની અછતથી ભાિવત 
એજ સીઓનો બોજ ઘટાડવા, 
સરકારી ખચમા કાપ મૂકવા અને 
માનવીય પ પાત ખતમ કરવાના 
હતુથી બનાવાયુ છ. િવરોધીઓનુ 
કહવુ છ ક સરકારોએ તે વાતમા 
વધુ રસ દાખ યો છ ક માણસોને 
િનણય લેવાની િ યાથી દૂર 
કવી રીતે રાખવા? ભિવ યવાણી 
કરતા અ ગો રધણ જૂના 

ડટાનો ઉપયોગ કરીને ભાિવ 
ઘટનાઓની શ યતાની ગણતરી 
કરે છ. કડાશા  પર િનિમત 
ટ નોલોøનો વષ થી ઉપયોગ 
થઇ ર ો છ. ક યૂ ટગની શ ત 
અને ડટા વધવાથી મતા બહતર 
થઇ છ. ાઇવેટ સે ટર હમેશા 
આવા હિથયારોનો ઉપયોગ કરે 
છ. અમે રકામા પેનિસ વેિનયા 
સિહત ઘણા ટટમા એક 
અ ગો રધમ અલાદતોને દોિષત 
ય તની સý ગે િનણય 
લેવામા મદદ માટ બનાવાયુ છ. 
ટ નોલોø લાગુ કરવા ગે 
િવચારવા માટ બનેલા પચના 
સ ય ટોડ ટીફ સ જણાવે છ 
ક અ ગો રધમ લોકો ગે 
માિહતી એકઠી કરીને સબિધત 
ય ત ારા કોઇ ગુનો કરવાની 
ભિવ યવાણી કરશે. અમે રકન 
િસિવલ િલબટીઝ યુિનયન 
અને સામુદાિયક સમૂહોએ આ 
યોજનાનો ýહરસભાઓમા 
િવરોધ કય  છ. તેઓ કદીઓની 
સý, તેમના ોબેશનમા 
અ ગો રધમના દુરુપયોગની 
આશકા ય ત કરે છ.

સયુ ત રા  સિહત માનવ અિધકાર સમૂહો ારા િવરોધ 

ઘણા દેશોમા સýના િનયમ સો ટવેર 
ઘડ છ, ભાિવ અપરાધો ગે ýણ કરે છ
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નસીહત
- ઈ માઇલ મેરઠી
કર ેદુ મની કોઈ તમુ સે અગર
જહા તક બન ેતમુ કરો દરગજુર
કરો તમુ ન હાિસદ કી બાતો પ ેગૌર
જલે ý કોઈ ઉસ કો જલન ેદ ેઔર
અગર તમુ સે હો ýએ સરજદ કસૂર
તો ઈકરાર ઓ તૌબા કરો િબ જરરુ
બદી કી હો િજસ ન ેતુ હારે િખલાફ
ý ચાહ મઆુફી તો કર દો મઆુફ
નહી,ં બ ક તમુ ઔર એહસા કરો
ભલાઈ સે ઉસ કો પશમેા કરો
હ શિમદગી ઉસ ક િદલ કા ઈલાજ
સý અૌર મલામત કી યા એહિતયાજ
ભલાઈ કરો તો કરો બે-ગરજ
ગરજ કી ભલાઈ તો હ ઇક મરજ
ý મહુતાજ માગ ેતો દો તમુ ઉધાર
રહો વાપસી ક ન ઉ મીદ-વાર
ý તમુ કો ખુદા ન ેિદયા હ તો દો
ન િખ સત કરો ઈસ મ ý હો સો હો

(રે તામાથી)

 ઉજલી િખડકી
ýગો ફર...
સૂયકાત િ પાઠી “િનરાલા’

ýગો ફર એક બાર!
યાગ જગાત ેહએ હારે સબ તાર ેતુ હ
અરણુ-પખ તરણુ-ક રણ
ખડી ખોલતી હ ાર-
ýગો ફર એક બાર!
ખ ેઅિલય -સી

કલ મધ ુકી ગિલય  મ ફસી,
બદ કર પાખે
પી રહી હ મધ ુમૌન
અથવા સોયી કમલ-કોરકો મ?-
બદ હો રહા ગýુર -
ýગો ફર એક બાર!
અ તાચલ ચલે રિવ,
શિશ-છિબ િવભાવરી મ
િચિ ચ હઈ હ દખે
યાિમનીગધા જગી,
એકટક ચકોર-કોર દશન-િ ય,
આશાઓ ભરી મૌન ભાષા બહ
ભાવમયી
ઘરે રહા ચ  કો ચાવ સે
િશિશર-ભાર- યાકલ કલ
ખુલે Ôલ ઝકૂ હએ,
આયા કિલય  મ મધરુ
મદ-ઉર-યૌવન ઉભાર-
ýગો ફર એક બાર-

(સપાિદત)

ધૂપ કા ટકડા | બોધકથાબોધપાઠ : કિત કોઈની 
સાથે ભેદભાવ નથી કરતી 
અને બધાને સમાન તક 
આપે છ પણ આ આપણા 
પર િનભર છ ક આપણે એ 
તકનો ઉપયોગ કરીને પોતાનુ 
ભા ય કવી રીતે બનાવીએ 
છીએ. આ કથાથી સમý -

કિત સૌને સમાન તક આપે છ, આપણા પર િનભર છ ક આપણે તેને કવી રીતે આપ ં નસીબ બનાવીએ છીએ
ઘણા સમય પહલાની વાત છ. એક ગરુøુના આ મમા 
અનકે િવ ાથી અ યાસ કરતા હતા. દરરોજ સવારે 
લાસ પછી સવાલ-જવાબન ુસેશન આયોિજત થત.ુ યા 
ત ેિશ યોની િજ ાસાનુ સમાધાન કરતા હતા. તનેા માટ તે 
યોગોના મા યમથી શીખ આપતા હતા. એક િદવસ એક 
િશ યએ તમેન ેસવાલ કય  ક ગરુøુ તમ ેઅમન ેબધાને 
એક જવેી વ તઓુ શીખવાડો પણ અહીંથી નીક યા પછી 
બધા લોકો એક જવેા કામ નથી કરતા. ý ત ેએક જવેા 
કામ કર ેતો પણ તનેા પ રણામ જદુા-જદુા આવ ેછ. આ 

સાભળીન ેતમેણ ેિવ ાથીઓન ેએક બટાક, એક ડ અને 
એક ગોળનો ગાગડો લાવવા ક .ુ તમેણ ેિવ ાથીઓને 
પૂ  ુક બટાક કવ ુછ? સૌન ેક  ુક કઠોર છ. તનેા પછી 
તમેણ ે ડા િવશે પૂ  ુતો બધાએ ક  ુક સપાટી કઠોર છ 
પણ તર નરમ છ. ગોળ વશે બધાએ ક  ુક ન તો વધુ 
નરમ અન ેન તો અ યત કઠોર છ. ગરુøુએ આ ણેય 
વ તઓુન ેએક વાસણમા પાણી ભરીન ેતમેા ડબાડી ચલૂા 

પર મકૂવા ક .ુ પાણીમા ઘણી વાર સુધી ઉકા યા પછી 
ગરુøુએ િશ યોન ે ણેય વાણસો લાવવા ક .ુ
તનેા પછી તમેણ ેબટાકાન ેબહાર કાઢી િશ યોને 

ક  ુક ત ે ણેય વાસણોન ે યાનથી જએુ. તમેણ ેપૂ ુ 
ક હવે બટાક કવ ુદખેાય છ. સૌએ ક  ુક આ પહલાની 
તલુનાએ નરમ થઇ ગય ુછ. તનેા પછી તમેણ ે ડ કા ુ 
તો બધાએ ક  ુક આ પહલાની તલુનાએ કઠોર છ. ગોળ 
પાણીમા ભળી ગય ુહતુ અન ેતણે ેસપણૂ પાણીન ેમીઠ 
કરી ના ય ુહતુ.હવે ગરુøુએ સમý યુ ક ણ અલગ 

અલગ વ તઓુન ેસમાન પ ર થિતનો સામનો કરવો 
પ ો, ણેયન ેસમાન પ ેસમાન સમય સુધી પાણીમા 
ઉકાળાયુ પણ બહાર આવતા ણેય વ તઓુ એક જવેી 
ન મળી. બટાક જ ેકઠોર હતુ ત ેમલુાયમ થઇ ગય,ુ ડ 
પહલાથી કઠોર થઈ ગય ુઅન ેગોળ પણ પોતાન ુ વ પ 
બદલી ના ય.ુ બધાન ેસમાન તક મળ છ અન ેમુ કલી પણ 
આવ ેછ, પણ આ સપણૂપણ ેતમારા પર િનભર કર ેછ ક 
તમ ેપરશેાનીનો સામનો કવી રીત ેકરો છો અન ેમુ કલીના 
દોરથી નીક યા પછી શુ બન ેછ.

આિદવાસીઓનુ ઋણ છ આપણા બધા 
પર, બગ દપતી તેનો િહ સો ચૂકવી ર ુ છ  

આ નવા દસકાની શ આતમા સદનસીબથી 
મન ેએક ાચીન િવ તારમા જવાની 

તક મળી, જ ેહાલ અનકે મુ કલીઓનો સામનો 
કરી ર ો છ. િવદભનો ગઢિચરોલી િવ તાર. આ 
ભારતના સૌથી પછાત િવ તારોમાનો એક છ. 
અહીં ગ ડ આિદવાસીઓના વન ે મા દશેના 8 
કરોડ આિદવાસીની જમે ગ ડ લોકોનો સામનો પણ 
અ ત વ સાથે ýડાયેલા સવાલોથી થાય છ. આધિુનક 
આ મણકારી દિુનયા સાથે તમેણ ેકટલ ુઆ મસાત થવુ 
ýઈએ? તઓે પોતાની પરુાતન સા કિતક થાઓને 
કવી રીત ે øિવત રાખી શક છ, જ ેજગલ સાથે 
ýડાયેલી છ? તઓે પરપંરાગત ાનન ેઆવનારી 
પઢેીઓમા કવી રીત ેસુરિ ત રાખી શક છ, જમેની 
મહ વાકા ાઓ ઝડપથી બદલાઈ રહી છ?

34 વષથી આ સમુદાયો સાથે øવતા અન ેકામ 
કરતા ડૉ. અભય અન ેરાની બગ ેપણ આ સવાલો 
અનભુ યા. તઓે ગાધીø અન ેિવનોબા ભાવેથી ખૂબ 
ભાિવત હતા. અમે રકાથી મે ડિસનનો અ યાસ 
કરનારા આ બનએે આિદવાસીઓની આરો યની 
પાયાની જ રયાતો પર યાન ક ત કય.ુ વષ વષ 
જ ેýય,ુ સાભ યુ અન ેવા ય ુતનેા આધાર ેઆરો યનુ 
એવ ુમોડલ ઊભ ુકય ુછ, જ ેઆ સમુદાયની વા તિવક 
જ રયાતો સાથે સકળાયેલુ  છ. તનેો પ રણામો 
શાનદાર છ. જમે ક, બાળ યુદર ઘ ો છ અને 
બીø બીમારીઓનો બોજ એવા તર ેપહ યો છ, યા 
દશેભરમાથી નહી ંપરતં ુબાકીના દશેો ખાસ કરીને 

આિ કામા પણ આ મોડલ અપનાવાય ુછ. તમેના 
સગઠનન ુનામ ‘સચ’ છ, સોસાયટી ફોર એ યકુશન, 
એ સન એ ડ રસચ ઈન ક યિુનટી હ થ. અન ે55 
એકરમા બનલુે તમેન ુસુદર ક પસ ‘શોધ ામ’ તરીક 
ઓળખાય છ. જદુા જદુા ે ોના યવુાન ોફશનલોને 
પણ તમેણ ેઅહીં આવીન ેકામ કરવા તમેજ આ 
સમાજની અસા ય મુ કલીઓનો ઉકલ લાવવા ે રત 
કયા છ. તમેની ટીમની લગન અન ે િતબ તા 
અનકુરણીય છ. હ યા હતી યારે એક સજરી ક પ 
ચાલતો હતો, જનેા માટ સજનો દરૂ દરૂથી મદાન 
આપવા આ યા હતા. આ ડૉ ટરોએ મન ેક  ુક, આવુ 
મદાન તમેના માટ Ôિત ભરનાર ુસાિબત થય ુછ. 

આ સતોષજનક અનભુવ તઓે વારવંાર લેવા માગ ેછ. 
એવી જ રીત,ે દદીઓન ુકહવ ુહતુ ક તઓે અહીં એટલે 
આ યા છ કારણ ક, અહીં તમેન ેસુદર મે ડકલ કરની 
સાથે દયા અન ેગ રમાનો પણ અનભુવ થઈ ર ો છ. 
જ ેબાબતે મન ેઅહીં સૌથી વધ ુ ભાિવત કરી, ત ેછ 
બગ દપતીએ ધ િવચારધારામા પોતાના ટકોણને 
કઠોર નથી કય . યાર ેદશેન ુઅ યત વુીકરણ થઈ 
ર  ુછ, યારે આ ખુ લા િવચારો ધરાવત ુસગઠન 
મળવુ સુખદ છ. સચ પોતાની વૈ ાિનક િજ ાસા અને 
સા ય આધા રત ટકોણની સાથે સાથે માનવતાવાદી 
ધારણન ેબરકરાર રાખી છ. ડૉ. રાની પોતાના િદલનુ 
વધ ુસાભળ છ અન ેડૉ. અભય મગજથી િવચારે છ. 
અન ેએ બનથેી યાર ેભલૂ થાય છ, યારે તઓે તનેે 
માનવા ક વીકારતા ખચકાતા નથી. ડૉ. અભય કહ 
છ ક, િવ ાની તરીક હ િસકલ સેલના કસ પર સશોધન 
કરવા માગતો હતો. પરતં ુમન ેલા યુ ક, આિદવાસી 
સમુદાયની મળૂભૂત સમ યા એ નથી. યમુોિનયા, 
બાળ યુ અન ેનશાની લત પર કામ કરવ ુવધુ 
જ રી છ. જ ેસ થાની શ આત આિદવાસીઓ માટ 
થઈ હતી, હવે ત ેતમેના øવન સાથે ýડાઈ ગઈ 
છ. અહીં તાલીમ લઈ ચકૂલી જના બાઈ ગવથી 

કહ છ ક, મારી દખેરખેમા છ લા અનકે વષ મા એક 
પણ બાળકન ુમોત નથી થય.ુ પછી તઓે અમન ેએક 
બાળકના ઘર ેપણ લઈ ગઈ. નાના નાના કામથી આ 
શ ય બ ય ુછ. નવી માતાઓ પહલા બાળકોન ેકપડા 
િવના રાખતી, જનેાથી તમેન ેહાઈપોથિમયાનો ખતરો 
રહતો. આજ ેપ રવાર અન ેહ થ વકર બાળકોની 
િનયિમત દખેભાળ રાખે છ. ટીમ એ સુિનિ ત કરવા 
માટ ખૂબ મહનત કરી હતી ક, ત ેપોતાની ધારણા 
આિદવાસીઓ પર ના થોપ.ે સરકાર સાથે મળીને 
ચલાવાતા ો ામ ‘મુ તપથ’ થકી દા  અન ેતમાક 
પરના ખચન ેપણ ઘટાડી દવેાયો છ. અગાઉ તનેા પર 
સરકારી યોજનાઓથી પણ વધ ુખચ થતો હતો. થોડા 
વષ  પહલા સુધી તો આ ન સલવાદનો ગઢ હતો. 
અહીંના આિદવાસીઓ ન સલો અન ેપોલીસ વ ે 
ýરી સકýના કારણ ેસુર ાદળોના બાતમીદારોમા 
ફસાઈ જતા હતા. આસપાસના જગલોમા અનકે 
આવા ન સલો છપાયા છ. તમેની િવચારધારા સરકાર 
કરતા બગ દપતીની િનરતંર ાિત િવરુ  વધાર ેછ. એ 
ાિત જ ેગ ડ આિદવાસીઓના ઉ થાન અન ેસ િ  
માટ િન વાથ રીત ે િતબ  છ. આજ ેએ ગઢિચરોલી 
ક યા પહલા સુરિ ત પહ ચવુ પણ અશ ય હતુ, 
ત ેઆજ ેદશેની મુ યધારા સાથે ýડાઈ ગય ુછ. હવે 
અહીં દકુાનો, કોલજે અન ેહો પટલ પણ છ, સારા 
ર તા અન ેકને ટિવટી પણ છ. પરતં ુશુ આિદવાસી 
આપણા જવેા આધિુનક બનશ?ે ક આપણી તમેની 
પાસેથી કઈ શીખી શકીશુ? સવાલો િનરુ ર છ. 
ગઢિચરોલીથી પાછા આવતી વખતે અમે અમારી 
દર ખૂબ શુ  હવા ભરીન ેઆ યા. અમે આભારી 

છીએ, એ મહવા, સાગ અન ેટીમરનુા ોના, એ 
ગ ડ આિદવાસીઓના જ ેઆ ાચીન જગલોની સેવા 
કરી ર ા છ. આ આિદવાસીઓન ુઆપણા દશે પર 
ઘ  ંમોટ ઋણ છ અન ેબગ દપતી તનેો એક નાનકડો 
િહ સો ચકૂવવાનો વષ થી યાસ કરી ર  ુછ.

  બિદશ  સે પરે
આ સ તાહ

ફાઉ ડર અને ચેરમેન,
અ યમ

 રોિહણી િનલેકણી 

અખા જનýિત ચીનથી નીકળીને યાનમાર, 
લાઓસ તથા થાઇલે ડ સુધી ફલાઈ ચૂકી છ

આ ફોટો યાનમારમા રહતી અખા જનýિતની યુવતીઓનો છ. આ સમુદાય યાનમાર ઉપરાત 
થાઇલે ડ, લાઓસ તથા ચીનના યુ નાનમા ચાઈવાળા િવ તારોમા રહ છ. આ લોકો 20મી સદીની 
શ આતમાથી ચીનથી દિ ણ-પૂવ એિશયા થઇને આ દેશો સુધી પહ યા. યાનમાર તથા લાઓસમા 
હયુ ને કારણે આ સમુદાયના આશરે 80 હýર લોકોને થાઇલે ડમા શરણ લેવી પડી હતી. આ લોકો 

િતબે ટયન અને બમા મૂળની અખા ભાષા બોલે છ. દુિનયાભરમા આ જનýિતની દાિજત સ યા 
ચાર લાખ છ. } luminousjourney.net


