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વ્શારા લાચક વભત્ર,
વશ્યમર ભીડડમા એટરે રકનુ,ું રક દ્વાયા ચારતુ ું ુને રક ભાટે ન ુ ું ભાધ્મભ. વવળમર ભીડડમા
એટરે ભફાુઇર ુને કમ્પ્યુટયની એલી એક્્રકેળન જેભાું વલચાય ુને ભાડશતીને લશેચલાની સુવલધા છે . જે
વશેરાુઆથી ુને ઝડથી મગ્મ વ્મશ્લત સુધી શોંચાડલા ભાટે યચામેરી છે . વવળમર ભીડડમા એટરે તાના
વલચાય કે રાગણીઓને ુભબવ્મલત કયલાનુ ું ભાધ્મભ. લાતચીત કયલાનુ ું એવુ ું ભાધ્મભ કે જેના દ્વાયા ુઅણે
એકફીજા વાથે જડાુઇને યશી ળકીએ છીએ.
ુઅજના ુઅ યુગભાું ખ ૂફ જ ક્ાુંવત થુઆ યશી છે . જેન શ્રેમ વવળમર ભીડડમાને પાે ણ જામ છે .
જેનાથી ુનેક રકને ુનેક ઘણા પામદા છે . તભાભ પ્રકાયનુ ું કાભ ખ ૂફ જ ઝડથી ુને વય ફની ગયુ ું છે .
છે લ્રા ૩-૪ લષથી ુઅણે વવળમર ભીડડમા ય લધુ ડતાું એક્લટલ થુઇ ગમા છે . લાસ્તવલક દુ વનમાથી દુ ય

ભાળે નેણીભાઈ મીરાણી

પેવબુક, લટ્વએ, ટૌ વલટય ય એક ુરગ દુ વનમા યચાુઆ ગુઇ છે . ુઅ દુ વનમા એટરી રબાભણી ુને ભામાનગયી જેલી છે કે તેના લગય
ુઅણને કુઇને ચારતુ જ નથી.
ુઅ વવળમર ભીડડમા જ છે , જેને કાયણે કેટરામ રકની કેટરી ફધી પ્રવતબાઓ ફશાય ુઅલી છે . યુ ટય ૂફ કે પેવબુક ય જુઇએ
ત ખફય ડે કે રકની વર્જનાત્ભકતાની કુઇ કભી નથી!! કે ટરામ રકને વારુું ગાતા ુઅલડે છે , ત કુઇને વાય ુભબનમ ુઅલડે છે , ત
કુઇને વાયી યવુઇ ફનાલતા ુઅલડે છે . ુઅટલુું જ નશીં ણ ુઅલી ત ુનેક જાતના કરાના વલડડમનુ ું પ્રદળષન કયલાભાું ુઅલે છે . તભે
તભાયી ુઅલડત પલત ફતાલી જ ના ળક, એભાુંથી ઘયે ફેઠા ફેઠા લધુ ને લધુ વાયી યીતે ળીખી ણ ળકામ. જે રક ાવે ુદભ ૂત લકૃત્લ
કા શતી. તે ણ ુઅ ભાધ્મભ દ્વાયા ખુફ ખીરી છે . ુઅ પેવબુક ુને યુ ટય ૂફે એ ત ુનેક રેખક , કવલઓ, કથાકાય તથા કરાકાયને
નલ જન્ભ ુઅ્મ છે . કેટરામની અંદય છુામેરી કા ફશાય ુઅલી છે ુને રકને એક વાફૃ ્રેટપભષ ણ ભળયુ ું છે .
ફીજુ ,ું ુઅણને ઘણીલાય એવુ ું રાગે છે કે વવળમર ભીડડમાને કાયણે રકનુ ું લાુંચન ઘટયુું છે યું ત ુ શકીકત ત એ છે કે લાુંચન ઘટયુું
નથી ણ ખુફ લધ્યુ ું છે . પલત ભાધ્મભ ફદરાુઇ ગમ છે . રક પલત કાગ ય છામેરા ળબ્દ લાુંચલાને ફદરે ડડજજટર ભીડડમા દ્વાયા
ભતા લાુંચનને લધુ વુંદ કયતા થમા છે . કાયણ કે એભના ભાટે લધાયે વગલડબયુું છે . ુઅ નવુ ું ભાધ્મભ એભને લાુંચલા ુઈયાુંત
વાુંબલાન ુને જલાન વલકલ્ ણ ુઅે છે . શલે ત ુસ્તકને લાુંચલાને ફદરે વાુંબી ણ ળકામ છે . એટલુું જ નશીં ણ કણ ફરે
છે એને ુઅણે જુઇ ણ ળકીએ છે .
દુ વનમા ુઅગ લધી યશી છે ુને પ્રગવતન ગ્રાપ ુઉચ ને ુઉચ થત જામ છે . વવળમર ભીડડમાભાું જડાુઆ યશેલાને કાયણે એકફીજા
વાથે પલત વલચાયની ુઅ-રે જ નથી થતી ણ ુઅણે ઘણી વાયી લાત જાણી ુને વભજી ળકીએ છે . એટલુું જ નશીં ચચાષ ભાટે તાની
તકષ ળશ્લતન વલકાવ ણ કયી ળકામ છે .
ઘણા રકને એવુ ું રાગે છે કે વવળમર ભીડડમા ુઅવ્મા છી

રક એકરલામા થુઇ યહ્યા છે . કુઇની વાથે વુંફધ
ું નથી

યાખતા...લગેયે લગેયે. ુઅણે ણ ુઅવુ ું ઘણીલાય ફરતા ુને વાુંબતા શમ છે . ણ ખયી યીતે જુઇએ ત એવુ ું નથી. શલે રકની યીત
ફદરાુઆ ગુઇ છે . ુઅણે જાણીએ છીએ કે ભાણવ એ એક વાભાજજક પ્રાણી છે . તે ક્યાયે મ એકર ના યશી ળકે. તે તાને ગભતા વ્મશ્લત
વાથે ુને તાના વભમે વુંફધ
ું યાખત જ શમ છે . વવળમર ભીડડમાથી ુઅણે જે રક વાથે વુંકામેરા છે તે

શલે ુઅણ

નલ

ડયલાય છે . ુઅ ડયલાયભાું એલા કે ટરામ વભ્મ શમ છે કે જેભને ુઅણે કદાચ ક્યાયે મ જમા કે ભળમા ણ નથી શતા. છતાું ણ એ
રક વાથે ઘવનષ્ઠ વુંફધ
ું ફુંધાુઇ જામ છે . ુઅ એક એવુ ું ભાધ્મભ છે જમાું ફધા શી-ભીને યશેતા શમ છે . એકફીજાને ભદદફૃ થલા શુંભેળા
તત્ય યશેતા શમ છે . યસ્ય એકફીજાની કાજી ણ યાખતા શમ છે . ુઅભ ુઅણે કશી ળકીએ કે વવળમર ભીડડમાએ વભાજ ુને દે ળને
જડલાનુ ું કાભ કયે છે .
છે લ્રે વભત્ર, એટલુું જ કશીળ કે વવળમર ભીડડમાના વાયા ાવા ણ ઘણાું છે ુને ખયાફ ણ ઘણાું છે . એ ત ફધી જ લસ્તુભાું
યશેલાના. એ ુઅણા ુઈય છે કે ુઅણે તેને કુઇ યીતે રુઇએ છીએ. ુઅણે તેને શથકડીની જેભ કડીને તેના ફુંધનભાું યશીએ છીએ કે
છી પ્રેભના ફુંધનથી રક વાથે જડામ છે . જેભ કે એક છયીથી ુઅણે વપયજન વભાયીને ુઅણી તભફમત વાયી ફનાલી ળકીએ છે
ુથલા ત એ જ છયીથી કુઇનુ ું ખ ૂન ણ કયી ળકીએ છે . વલાર ુઅણી વ ૃવિન છે . યજનીળજીએ કહ્ુું છે ને કે ુઅણે તરલાયથી નથી
ડયતા ણ એ કના શાથભાું છે એના ય ુઅણ ુઅધાય છે . તેલી જ યીતે એ ુઅણાું ય છે કે ુઅણે વવળમર ભીડડમાન ુઈમગ કે લી
યીતે કયીએ છીએ રકને જડલા ભાટે કે છી તડલા ભાટે .!!
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ુઅ અંકભાું
અંકભાું
ુઅ
શોસય મીડડયાનો
જીળન ર પ્રભાળ
પ્રદી સિળેદી –૧૧

મો. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯
________[૩૭]

તેજ ાષ – ૧૫

શોશ્ય મીડડયા

શોસય

શ્રા કે

અને

મીડડયા

ળરદાન?

સળળેક બદ્ધુ િ
ધીરૂભાઈ મીરાણી - ૧૮

શોસય મીડડયા
ાઈક અને

પષ્ુ ા ડકોર ગાા – ૨૧
મ ૃગજભાું નાલડી તયતી શલાન
બાવ એટરે વવળમર ભીડડમા....

સમત્ત ટે – ૨૮

બાવ-ુઅબાવની દુવનમા
શોસય મીડડયાના આટાાટા

ુલ્ા લવા – ૩૧

શોશ્શ્ય મીડડયાની માનળ જાત

પ્રીવત બટ્ટ – ૩૩

વવળમર ભીડડમા ફહુ વ્મશ્લતગત!!!!

ય થુઇ યશેરી ુલી ુવય

ે ભાઈ ારે ખ – ૩૭
ચંદ્ર
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શોસય મીડડયા
જાણે દડરયો...

શોશ્શ્ય મીડડયાનો શ ંુ આણા જીળન ર
પ્રભાળ ડી કે ખરો?

જાદળજી કાનજી ળોરા – ૪૬

રાસ ભસળષ્ય

ાજી શર – ૪૯

કેતન ોટ – ૫૨

વ્શારા લાુંચક,

વર્જનશાયન દયે ક અંક ભડશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે સ્ટ કયલાભાું ુઅલે
છે . ણ શભણાું કયનાની ભશાભાયીને કાયણે સ્ટ કયવુું ળક્ય નથી. જેથી
PDF ડીજીટર ભકરલાભાું ુઅલેર છે . જેની નધ રેલા વલનુંતી.
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વર્જનશાય ગુજયાતી ભાવવકને
વવળમર ભીડડમા ય ફટન
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ુ રાતી શામાસયક
ભારતમાં આણ ંુ ષેળષેલ ં ુ ડીજીટ ગજ

ુ રાતી માસશક
શર્જનષાર ગજ
એક માિ જેને ૧૮ રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય એળોડષ પ્રાપ્ત થયા..

એક જ સળવય ર અળનળા મૌલક સળચારો
શર્જનષાર મેગેઝીનના માધ્યમથી ળાંચળા અને
ષળે સળડીઓમાં શાંભલળા માટે

તમે ણ “શર્જનષાર” ળાંચો અને બીજાને ણ ળંચાળો...
જુન -–૨૦૨૧
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ુ જ
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II“શર્જનષાર
જ

www.sarjanhar.com

રેખકના નાભ ય

CLICK કયીને વલડડઓ જલ

ક્લક કરો

ક્લક કરો

ક્લક કરો

ક્લક કરો

અને

અને

અને

અને

અને

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

ુલ્ા
લવા
અલ્ા ળશા

અલ્ા ળશા

જદળજીભાઈ ળોરા
પ્રીસત ભટ્ટ

પ્રીસત
પ ૂળી ભટ્ટ
મોદી મકાણ

જાદળજી કાનજી ળોરા

ક્લક કરો

પ્રદીભાઈ
સિળે
દી
પુષ્ા ડકોર
ગાા

ક્લક કરો

ક્લક કરો

ક્લક કરો

ક્લક કરો

અને

અને

અને

અને

અને

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

જુ ઓ સળડીયો

સ્ળાસત ાષ

પ ૂળી મોદી મકાણ

પ્રદી સિળેદી

સમત ટે 

ક્લક કરો

તેજ ાષ

અલચિતા ંડયા

ક્લક કરો
અને
જુ ઓ સળડીયો

ાજી શર

જુન -–૨૦૨૧
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ુ રાતી
ુજ
II“શર્જનષારગગજ
રાતીમાસશક”II
માસશક”II
II“શર્જનષાર

ુઅણુ ું ળયીય બરે ાુંચ તત્લનુ ું ફનેલ ુું શમ, ણ ુઅણુ ું જીલન ત કુઇ ને કુઇના પ્રબાલથી જ ઘડાત ુું શમ છે .
ુઅણા જીલન ય કુઇ ને કુઇ ભશાનુબાલન પ્રબાલ ુલયમ કાભ કયત શમ છે ! શા, તભે કુઇ ણ વ્મશ્લતને રેળ ત
તેના જીલનભાું કુઇ નેતા, ુભબનેતા, કરાકાય, વુંત, ભશાત્ભા, રેખક, કવલ, કે ઘયની કુઇ વ્મશ્લત વલગેયેન પ્રબાલ ડેર
જળ જ.
ુયે ! ભાનલ ુઅ સ ૃક્ષ્ટ ય ુઅવ્મ ત્માયે વો પ્રથભ તેના ય શુ, ુંખી, જચયપ્રાણી, વલગેયેન પ્રબાલ શત
એટરે જ તે.. પ્રાણીની જેભ.. દડતા ુને ભાછરીની જેભ તયતા ળીખ્મ! ુઅ ફધાના પ્રબાલ શેઠ જ તેન વલકાવ થમ
શત. ુંખીઓને ુઈડતા જુઇને તે ણ ુઈડલા ભાટે પાુંપા ભાયલા રાગ્મ શત કેભ કે ુંખીઓની ુઈડાનન પ્રબાલ શત.
જેભ જેભ વુંસ્કૃવતન વલકાવ થત ગમ, નલી નલી ટેકનરજીની ળધ થતી ગુઇ, તેભ તેભ ભાનલીના જીલન ય
તેન પ્રબાલ ડેર જલા ભે છે . એ પ્રબાલ જ તેના વલકાવ ભાટે , ુઈત્કષ ભાટે ન ુ ું કાયણ ફનત ુું જલા ભળયુ ું છે .
ુઅણે ુઅણા યાષ્રવતા ભશાત્ભા ગાુંધીજીનુ ું જ ુઈદાશયણ રુઇએ ત ભશાત્ભા ગાુંધીજીના જીલન ય શ્રીભદ
યાજચુંદ્ર ુને વવનેભા "યાજા શડયળચુંદ્ર" ન પ્રબાલ યહ્ય શત.
એ વભમે વુંત, ભશાત્ભાઓ, નેતાઓ, ભશાનુબાલન પ્રબાલ ુઅભ ભાનલી ય યશેર જલા ભે છે . જમાયે
વલનફા બાલે ય શ્રીભદ બાગલત ુને વલષ્ણુ વશસ્ત્રનાભન, ડપલ્ભ કરાકાય વલનદખન્ના ય ઓળ યજનીળન ગાઢ
પ્રબાલ શત. ુઅભ થલાનુ ું કાયણ કે એ લખતે શારભાું જલા ભત.ુું નેટલકષ ધયાલત ુું વવળમર ભીડડમા ના શત,ુું ણ, ુઅલી
વલભ ૂવતઓ જ જયદાય નેટલકષ ધયાલતી શતી. જે તે ભશાનુબાલના ુઅદળષઓ વવદ્ાુંત, વલચાય, વત્મવનષ્ઠતા, કામષવનષ્ઠતા,
યશેણીકયણી વલગેયેન પ્રબાલ ભાનલજીલન ય યશેત.
જુન
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ુ રાતી
II“શર્જનષારગગજ
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માસશક”II
ુજ
II“શર્જનષાર

જમાયે વવળમર ભીડડમા, એ ુઅધુવનક યુગની એક વોથી ભટી દે ણ છે . એકલીવ લીવભી વદીના પ્રાયું બે જ
વવળમર ભીડડમાએ, વવળમર કન્ટે કભાું ુઅમુર ડયલતષન રાલી દીધુ!ું ુને દુવનમા ફદરી નાુંખી! "કય ર દુવનમા મુઠ્ઠી
ભે!" અંતય ભુંતય જતય.
ું
ભેયી મુઠ્ઠી ભેં ક્યાું શૈ?? ભેયી મુઠ્ઠીભેં શૈ વાયી ુઅખી દુવનમા! મુઠ્ઠીભાું ુઅખી દુવનમા બયી દીધી!
ુઅખી દુવનમા મુઠ્ઠીભાું ુઅલી ગુઇ!. ુઅખી દુવનમા ુને ભાનલજગત લચ્ચેન ુ ું અંતય વાલ ઘટાડી નાખ્યુ ું શમ ત એ છે
વવળમર ભીડડમા.
વવળમર ભીડડમા એ ુનેક ખલાુઇ ગમેરા વફુંધ જડી ુઅ્મા છે ુને ુનેક મ ૃતપ્રામ થમેરી રાગણીઓને
ુન: જીવલત કયી ુઅી છે . વલચયભાું ુઅલતી લાતાષ ની જેભ ભેાભાું ખલાુઇ ગમેરા બાુઇ, ફશેન કે વભત્રને ુઅ વવળમર
ભીડડમા એ ભેલી ુઅીને. ુઅણા જીલનભાું ભુરામેરા, ખલામેરા, વફુંધને ુન: જડી ુઅલાભાું, ુન: ફાુંધી
ુઅલાભાું ભશત્લન બાગ બજવ્મ છે . ળાા, કરેજ, ઓડપવ કે ાડળભાું યશેતા. વભત્ર ુને સ્નેશીજન વાથે મુરાકાત
કયાલીને વફુંધના ફગીચાને રીરછભ કયી દીધ છે , ભશેંકત કયી દીધ છે .
ુયે ! શજાય ભાુઇર દૂ ય યશેતા ુઅણા વભત્ર, વુંફધ
ું ી કે સ્નેશીજનને ુઅણા ડ્રઈંગ ફૃભભાું તેને ખેંચી રાલીને
ુઅણી વાથે રાગણી લશેંચતા કયી દીધા છે . એક ફીજાના દળષન કયી દે તા કયી દીધા છે . વવળમર ભીડડમાએ, સ્થનુ ું
ુને ડદરનુ ું અંતય વાલ ઘટાડીને ુઅણા શાથભાું ુઅી દીધુ ું છે .!
વવળમર ભીડડમાથી ુઅણે એક વાથે ઘણા ફધા કાભ ખુફ જ વયતાથી ુને ઝડથી કયી ળકીએ છીએ. એક
વાથે ઘણા ફધાને વુંદેળાઓ ભકરી ળકીએ છીએ ુને સ્ટ કે કુડયમયન ખચષ તેભ જ વભમ ફચાલી ળકીએ છીએ.
ુઅણા જીલનના કેટરામ ટે ન્ળનને વવળમર ભીડડમાએ શલા ુને વય કયી ુઅ્મા છે . વવળમર ભીડડમાથી ુઅણુ ું
જીલન ખુફ ઝડી ુને ચકવાુઇલાફૄું ફન્યુ ું છે .
વવળમર ભીડડમાથી એક-ફીજા ખુફ નજીક ુઅવ્મા છે ુને લધુ રક વાથે વભત્રતા કેલાુઇ છે . ઓખાણ લધી
છે . રાગણીઓ લશેંચાુઇ છે . ઘયે ફેઠા ફધા કાભ થલા રાગ્મા છે . ઘયે ફેઠા ળવિંગ ળક્ય ફન્યુ ું છે , ેભેન્ટ વય ફન્યુ ું છે ,
ધક્કા ખાલાના ફચ્મા છે . ભાકે ટ લધુ ઓન ફન્યુ ું છે .
વવળમર ભીડડમા શારના વભમભાું ખુફ જ ુઅળીલાષ દ ફૃ વાભફત થયુ ું છે . વવળમર ભીડડમા થ્રુ તભે ુઅ
ભશાભાયી ુને કયા વુંજગભા તભાયી શશ્સ્ટરની જફૃડયમાત, વભત્રના સ્નેશ ુને શુબકાભનાઓ ભેલી ળક્યા છ.
વવળમર ભીડડમાભાું નાખલાભાું ુઅલેરી ભદદની ટશેરને વાય પ્રવતવાદ ભે છે , વવળમર ભીડડમા તભાયી કુઇ ણ
પ્રકાયની ભદદની જફૃડયમાતને ડય ૂણષ કયી ળલલાભાું ભશત્લનુ ું ફન્યુ ું છે .
વવળમર ભીડડમા એક દ્રક્ષ્ટએ ુઅળીલાષદ ફૃ છે ત ફીજી દ્રક્ષ્ટએ.. તરલાયની ધાય જેટલુું જખભી ણ છે .
વશેજ ક્યાુંક રખાુઇ ગયુ ું કે મુકાુઇ ગયુ ું ત તરલાયન ઘવયક ડયા લગય યશેત નથી. વવળમર ભીડડમા એટરે "ફૂર ન
લયવાદ ુને રટકતી તરલાયનુ ું જખભ "દયે ક વવક્કાની ફે ફાજુ શમ છે એભ ુશીં ફુંને ફાજુ ધાયદાય છે . એટલુું જ નડશ
ણ વલળા જનવમ ૂશ ુઅને પ્રેભ, સ્નેશ કે ફૂરથી નલડાલી નાખે ુને તરલાયથી લધેયી ણ નાખે!. શા ુઅ વવળમર
ભીડડમા છે , જે થડી ક્ષણભાું ત ુઅખી દુવનમાભાું લાુઇયર થુઇ જામ છે .! વવળમર ભીડડમા જેટલુું વારુ છે , ગભતીલુું છે ,
એટલુું જ રવણુ ું ણ છે ! કમાયે કુંુઇ ખાુઇભાું ડી જળ તેન ખ્માર ણ નશીં યશે! વવળમર ભીડડમા યનુ ું દયે ક ગલુું
વલચાયણીમ શવુ ું જુઇએ.
જ
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જ

પ્રલતષભાન વભમભાું ુઅણા જીલન ય જ કુઇ વોથી ુવયકાયક "પ્રબાલ" ાડત ુું શમ ત એ છે ."વવળમર
ભીડડમા". શા, ુઅણા જીલનભાું તેન વોથી ભટ પ્રબાલ જલા ભે છે . જેના કાયણે ુઅજે ભાનલનુ ું જીલન ુદભુત યીતે
વલવલધ યું ગથી યું ગામેલ ુું જલા ભી યહ્ુું છે . વવળમર ભીડડમાનાું કાયણે ભાનલીના જીલનભાું ુઅનુંદ પ્રભદન લધાય
થમ છે ણ "તુંદુયસ્ત ખુળી"ભાું ઘટાડ થમ છે . એક ભાું દુવનમા વાથે વફુંધ ફાુંધત ભાનલી વાલ નજીક કે એક
ઘયભાું યશેતા "ડયલાય" થી દૂ ય થત ગમ છે . ઢગરાફુંધ રાુઇક ભેલત ભાનલી ુઅજે નજીકનાું રકને વભમ નડશ
ુઅી ળકલાને કાયણે "ુનરાુઇક" થત ગમ છે . વવળમર ભીડડમા ય રખાતા સુવલચાય ુને ુઈદે ળન એટર ફધ
ભાય ચારે છે કે તે શલે વાલ ુઅડટિડપળીમર ફ્રાલાય જેલા રાગી યહ્યા છે . સુગધ
ું લગયના ફૂર જેલા થુઇ ગમા છે !
વવળમર ભીડડમા એટરે દુવનમા ભેયી મુઠ્ઠી ભે ણ મુઠ્ઠીબયના નજીકના રક મુઠ્ઠી ફશાય!! ુઅણે વવળમર
ભીડડમાથી દુવનમાબયના રક વાથે વફુંધ યાખલા. ુઅખ ડદલવ વવળમર ભીડડમાભાું યચ્મા ચ્મા યશીમે છીએ ણ
ુઅણી નજીક યશેતા ડયલાયજન કે વભત્ર ભાટે વભમ શત નથી! ુઅ ણ એક કડવુ ું વચ છે . વવળમર ભીડડમાભાું ુઅ
ત એવુ થામ કે "હુ ું ત ભાુંગ ુ ખફ ુને ત ુું (વવળમર ભીડડમા) ત દુઇ દે દડયમ! ણ એ દડયમ ખાય શમ... ળ
કાભન? એ કયતા ત ખફા જેલડ ુઅન વલયડ લધુ વાય!! ખરુું ને?
વવળમર ભીડડમાન ુઅજકાર રકના જીલન ય પ્રફ પ્રબાલ જલા ભી યહ્ય છે . જેના કાયણે યાજકીમ,
ુઅવથિક, ળૈક્ષભણક, વાભાજજક, જેલા ુનેક ક્ષેત્રે જફયદસ્ત ડયણાભ ુઅવ્મા છે . વતાઓભાું ણ બવ્મ ડયલતષન ુઅવ્મા છે
કાયણ કે વવળમર ભીડડમાન ુઅભ જનતા, ભાનલજગત ય જફયજસ્ત પ્રબાલ. ુઅજે ભટી ભટી ભશાવતાઓ વવળમર
ભીડડમાનાું પ્રબાલના કાયણે જ ફદરાુઇ છે .! ુઅજથી થડા લો શેરા વવળમર ભીડડમાન ુઅટર ફધ પ્રબાલ ના
શત. ુઅજે ુઅખી દુવનમા વવળમર ભીડડમાના પ્રબાલ શેઠ ચારી યશી છે , વનણષમ રુઇ યશી છે .

વવળમર ભીડડમાના પ્રબાલનુ ું કાયણ તેની ચભક દભક છે . ુઅધુવનકતાન માષ મ છે . રક  ૂછે છે કે, તભાયે
ટૌ વલટય એકાુઈન્ટ નથી?? તભે બ્રગ રખતા નથી? તભે ુઇન્વરાગ્રાભન યુઝ કયતા નથી? ત તભે છાત ગણાઓ
છ!! ુઅ ફધા એકાુઈન્ટ શમ ત તભે ુઅધુવનક ગણાઓ!! ુઅલી એક ભાનવવકતા થુઇ ગુઇ છે જે ુઅણા જીલન ય
પ્રબાલ ાડે છે . વવળમર ભીડડમાન પ્રબાલ જ એટર છે કે તભાયે એની વાથે તણાવુ ું ના શમ ત ણ તણાવુ ું ડે
છે .
વવળમર ભીડડમા વભમ ફહુ ખાુઇ જામ છે , એકાગ્રતા તડે છે , એના ય કુઇ અંકુળ ના શમ તેન ફેપાભ
ુઈમગ થામ છે ુને રક થડા સ્લછુંદી ફની જામ છે . વવળમર ભીડડમા એ એક જાશેય ્રેટપભષ છે . એટરે ફીજા
કુઇ જે કુંુઇ સ્ટ કયે તેની વીધી ુવય જીલન ળૈરી ય ડે છે .
ુઅભ વવળમર ભીડડમા પ્રલતષભાન વભમભાું ભાનલ જીલન ય ઘણ ુવયકાયક પ્રબાલ ાડી યહ્ુું છે .
ુઅખયે ત "Man is social Animal" એ વાભાજજક પ્રાણી છે . તે વભાજભાું યશે છે ુને વભાજની ગવત વલધીઓથી તે
ુભર્ત યશી ના ળકે. ુઅજે ુઅખી દુવનમા વવળમર ભીડડમાના પ્રલાશભાું તણાુઇ યશી છે . એટરે તેન વાય, નયવ
પ્રબાલ ત ાડલાન જ. ુઅજે ુઅણુ ું જીલન ુને કામષળૈરી વવળમર ભીડડમાથી લતા -ઓછા અંળે પ્રબાવલત થમેલ ુું
જલા ભે છે .
Email id: pradip_trivedi57@yahoo.co
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તેજ ાષ, અમદાળાદ
ુઅણે જાણીએ છીએ કે વશ્યમર ભીડડમા વ્મશ્લતગત જીલનન ુભબન્ન બાગ છે . છે લ્રા ફે લષભાું એન
લયાળ ુનેકગણ લધી ગમ છે . લૈવિક સ્તયે વ્માેરી ભશાભાયીભાું ફાકનુ ું બણતય વચલાુઇ ગયુ.ું તાના
સ્લજન વાથે દુવનમાનાું કુઇણ ખ ૂણેથી વુંકષ જાલી ળકામ. દુકાન ફુંધ શતી ણ લસ્ત ુ શાથલગી. વ્મલવામ
ુ કયી ળક્યા ુને
ુને નકયી ફુંનેની તક લધી. યવુઇ, યભત કે ુન્મ કરાક્ષેત્રે જડામેરા રક તાની કરા પ્રસ્તત
રુભચ ધયાલનાયા ળીખી ળક્યા.
વશ્યમર ભીડડમાના લયાળથી જેટર પામદ થામ છે , તેનાથી લધુ નુકળાન લેઠવુ ું ડે છે . ુઅણુ ું ુઅખુ ું
વાભાજજક ભાખુું ડયલતષન ાભી યહ્ુું છે . કુંકત્રી શમ કે કાત્રી! ફધુ ું વશ્યમર ભીડડમા ય ુઅલે. કુઇને ભવુ,ું
ભનાલવુ,ું ભીઠી યલઝક ુને એની ાછ ુઅજીલન માદ યશેતી ઘટનાઓ જાણે લુ્ત થુઇ યશી છે ુને ઘટનાઓનુ ું
સ્થાન રીધુું છે , એક વીધી વાદી સ્ટે ુને શા! ુઅ સ્ટ ભ ૂતકાભાું ટારી ુઅીને જત ત્માયે ુનુબલાતા યભાુંચ
ુને વલસ્ભમ લગયની રાગે. સ્ટ, લાત કે વલચાય ફૃે લટ્વ એ, પેવબુક, ુઇન્સ્ટાગ્રાભ કે ભરિંલડ-ુઇન ક્યાુંમ ણ શુઇ
ળકે. ુઅ ફધી એ્વ નડટડપકેળન્વથી પનને ધભધભત યાખે ણ એકેમ કાભ ય ુઅણને પકવ ના કયલા દે .
એટલુું જ નશીં ણ ભાનવવક તાણ, ફેચેની, વ્મગ્રતા ુને છે લ્રે ડડપ્રેળન સુધી દયી જામ છે .
શતાળા ભાત્ર વશ્યમર ભીડડમાના લયાળથી ુઅલે છે એવુ ું નથી ણ એના લયાળથી ડડપ્રેળનની વુંબાલના
ુનેકગણી લધી જામ છે . વશ્યમર ભીડડમા ય ળબ્દથી ફૃફફૃ થલાનુ ું શમ એટરે રખેરા ળબ્દ ક્યાયે ક વુંફધ
ું ભાું
ગચ
ું ૂ લાડા ુને કડલાળ ુઉબા કયનાયા શમ છે . રખનાય ત રખીને જત યશે છી એણે કમા ુથષભાું રખ્યુ ું છે ુને
લાુંચનાય કમા ુથષભાું રેળે એ કી ળકાતુ ું નથી. ફીજુ ું વ્મશ્લતને વતત તાની તયપ ધ્માન ખેંચલાની ુઅદત ડતી
જામ છે . ગ્રુના એડભીન શમ કે ગ્રુના વભ્મ, ફીજાથી એવુ ું શુ ું જુદુું કયીએ કે ફધાનુ ું ધ્માન જામ! ુઅભાું ત વખત
તાણ ુનુબલામ કાયણ કે દયે ક લખતે નવુ ું શુ ું રાલલાનુ?ું એટરે વ્મશ્લત

વતત સ્ધાષ ત્ભક તાણ ુનુબલે. તભે

વલચાય, યજ એક નલી શયીપાુઇભાું બાગ રેલ ડે ત ળી દળા થામ?
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ુઅણે વશ્યમર ભીડડમા ય પટા કે ભાડશતી જુઇએ એ નયી લાસ્તવલકતા નથી શતી, ુધષવત્મ શમ છે છતાું
રક રઘુતાગ્રુંવથન વળકાય ફને છે . કુઇન પયે ન રીન પટ, બાયે દાગીના, ડડઝાુઇનય ુઅુઈટપીટ્વ, નલી ગાડી,
નવુું ઘય ફધુું જતાુંની લાયભાું ભનભાું ઓછુું ુઅલે. દયે ક જણ એવુ ું જ ધાયે કે ફીજાને જરવા જ છે . પટા ાછની
ઘટના ુને તકરીપ ુઅણે ક્યાું જલા ગમા? ભાટે કુઇન એક પટ જુઇ તાની સુખ-ળાુંવતને દીલાવી ચાુંલી
નશીં. ુઅનાથીમે ભટી વભસ્મા છે વામફય બુભરિંગ. કુઇની નાની વયખી સ્ટભાું વલયધાબાવ ળધી કાઢલ. એના
વલળે નકાયાત્ભક ફરવુ,ું વ્મશ્લત વલળે ુપલા મ ૂકલી, ુબદ્ર ટીકા ટી્ણી કયલી, ધાક-ધભકી ુઅલી લગેયે. ઘણીલાય
ત યીતવયના ફે જૂથ ડી જામ ુને કટ્ટયલાદીની જેભ વાભેલાા વ્મડકતના ુઅત્ભવલિાવ ય પ્રશાય થામ. કુઇ
વશન કયી ળકે ત ફચી જામ ફાકી ઢીર ચ વ્મડકત ક્યાું ત વશ્યમર ભીડડમાને ુરવલદા કશે ક્યાું ત તાની
જજિંદગીને.
વભત્ર, ુત્માય સુધી ુઅણે લાત કયી ભાનવવક વભસ્માઓની. એ ુઈયાુંત વશ્યમર ભીડડમા ય શેડકિંગને
રીધે ુઅવથિક ુને વ્મલવાવમક યીતે નુકળાન લેઠલાન લાય ુઅલે છે . ડેટા ભેલલ શેકય ભાટે વય લાત છે . ભટે
બાગે જાણતાું-ુજાણતાું ુઅણે તે જ ુઅણ ડેટા ુઅી દે તાું શુઇએ છીએ. વાભાન્મ નાગડયકને શેકવષ કદાચ
વનળાન ન ફનાલે ણ નાભાુંડકત વ્મશ્લત કે કુંનીનુ ું પેવબુક ુકાુઈન્ટ કે લટ્વએ એકાુઈન્ટ જમાયે શેક થામ ત્માયે
નાણાકીમ ાવાું ુને પ્રવતષ્ઠા ફુંને શડભાું મ ૂકામ છે . દે ળભાું દય દવ વભવનટે એક વાુઇફય ક્ાુઇભ નોંધામ છે . ચયી
થલાના બમથી ઘયની ફશાય જ ન નીકીએ એવુ ું ુઅણે કયતાું નથી ણ ઘયને સુયભક્ષત કયીને જુઇએ એ લાત
વશ્યમર ભીડડમાને ણ રાગુ ડે છે . વશ્યમર ભીડડમા ુઅળીલાષ દ છે કે ુભબળા એ ત પ્રત્મેકના લયાળ ય જ
વનબષય કયે છે .

Email id .: tejnikalme@gmail.com
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શોશ્ય મીડડયા
અને
સળળેક બદ્ધુ િ

ધીફૃબાુઇ ભીયાણી, ઘાટકય
જૂનની ફીજી તાયીખે વભાચાય ત્રભાું ફે વભાચાય લાુંચ્મા. એક વભાચાય ુભદાલાદના શતા, ુભદાલાદના
ુઈજારા વકષ ર ાવે એક વ ૃધ્ધ બ્રાહ્મણ ખ ૂફ જ ખયાફ ડયશ્સ્થતીભાું એકરા યશેતા શતા, એક ગે ુઇજા થુઇ શતી,
કુદયતી ડક્માઓ જમાું ફેઠા શતા ત્માું જ કયતા શતા. કુઇ બરા ભાણવના ધ્માનભાું ુઅ લાત ુઅલી, તેણે ટ્લીટયના
ભાધ્મભથી કરેકટય કચેયીએ ુઅ લાત શોંચાડી. એડડળનર કરેલટય વાશેફે તયત એક ટીભને ુઈજારા વકષ ર ય
ભકરી. વ ૃધ્ધની શારત જુઇને ટીભના વભ્મ ણ શરી ગમા, તેભણે તાના વાશેફ વાથે લાત કયી ુને વ ૃધ્ધ
બ્રાહ્મણને કુઇ વાયા વ ૃદ્ાશ્રભભાું ભકલ્મા જમાું તેભની ખ ૂફ વાયી યીતે વુંબા રેલામ છે .
ફીજા એક ડકસ્વાભાું કાયભીયની એક નલ દવ લષની ફાકીએ ટ્લીટય ય લડા પ્રધાન શ્રી નયે ન્દ્ર ભદીને
પડયમાદ કયી કે ઓન રાુઇન ય લધુ ડતુ ું શભ લકષ ુામ છે , તેને યભલા ભાટે વભમ ભત નથી, તેની આંખને
નુકળાન થામ છે , ચલીવ કરાકભાું પ્રધાનભુંત્રી કામાષરમભાુંથી ુઅ પડયમાદની નોંધ રુઇને મગ્મ કામષલાશી કયલાભાું
ુઅલી.
કયનાના ુઅ કયા વભમભાું કેટરામ રક ભાનવવક તાણ ુનુબલે છે , ુઅ લખતે મત્ૃ યુન દય ણ ભટ
યહ્ય. મ ૃત્યુ ાભેરા કેટરામ રકના કુઇ ડક્માકાુંડ થમા નશીં. ુઅ મ ૃતાત્ભાઓની વદગવત ભાટે ુને શમાત
ુ ી શભણાું ુભાયી વુંસ્થા શ્રી રશાણા ભશાડયદ દ્વાયા ઓનરાુઇન બાગલત
વ્મશ્લતઓને ભાનવવક ળાુંવત ભે તે શેતથ
વ્તાશ જ્ઞાનમજ્ઞનુું ુઅમજન કયલાભાું ુઅવ્યુ.ું ઝૂભ એ ુને પેવબુક તથા યુ ટયુફના ભાધ્મભથી દે ળ વલદે ળના
ુનેક રકએ ુઅ ુઅમજનન રાબ રીધ ુને તાન યાજી વ્મલત કમો.
વયમર ભીડડમાના ભાધ્મભના ુઅલા ુનેક વકાયાત્ભક ડયણાભ ુઅણને વોને દે ખામ છે ણ વાથે વાથે
તેની કેટરીમ નકાયાત્ભક લાત ણ નજય વાભે ુઅલે છે . કેટરામ રક યુ ટયુફ ુને ુન્મ ભીડડમાના ભાધ્મભથી
જ
૨૦૨૧
જુ ન -–૨૦૨૧

18
૧૮

ુ રાતી
II“શર્જનષાર
જ
ુ રાતીમાસશક”II
II“શર્જનષારગગ
જ
માસશક”II

www.sarjanhar.com

ખટા ખટા વભાચાય પેરાલે છે , જેના દ્વાયા પ્રજાની ભવત ભ્રવભત કયલાભાું ુઅલે છે . ુઅ વવલામ વલિની ફધી ગુંદકી
વયમર ભીડડમા ય ઠરલામ છે ુને યુલાનીભાું ગ ભાુંડતા ુને કેટરામ રક તેન બગ ફને છે .
વયમર ભીડડમાન વ્મલશ્સ્થત યીતે બુદ્ધદ્ ૂલષક ુઈમગ કયલાભાું ુઅલે ત તેના જેલી વુંદેળ વ્મલશાયની
ઝડ ક્યાુંમ ણ નશીં ભે . બાયતના ખ ૂણાભાું ફેવીને વલિના કુઇ ણ ખ ૂણે ફેવેરા ુઅણા સ્લજનન વુંકષ કયી
ળકામ ુને તેભને તભાયા પન કે કમ્પ્યુટય ય જુઇ ણ ળક. ઘડીના છઠ્ઠા બાગભાું તભે તભાયા સ્નેશીને તેને
જુઇતી તભાભ વશામ કુઇ ણ જ્ગગ્માએ શોંચાડી ળક.
ુભાયી ઉંભયના કેટરામ વવવનમય વવટીઝન ભાટે લો સુધી વયમર ભીડડમાની લાત વાતભી ુજામફી
જેલી રાગતી શતી. ુઅજે ણ ભાયા જેલા ુનેક વવવનમય વવટીઝન વયમર ભીડડમાના ફધાું પભેટથી ુલગત નથી
શતા, ુભે ફધાું લટવએ કે યુ ટયુફથી ુઅનુંદ ભાણીએ, તેનાથી ુઅગ ુભારુું ગજુ ું નશીં.
વુંદેળ વ્મલશાયની જે શારાકી ુભે બગલી છે , તેની નલી ેઢી કલ્ના ણ કયી ળકે નશીં. ૧૯૯૦ સુધી
ઘયભાું વાદ ટેભરપન શમ તે ણ રલઝયી ગણાતી શતી. મુફ
ું ુઇથી ગુજયાત વોયાષ્ર કચ્છભાું પન કયલ શમ ત છ
થી વાત કરાક સુધી યાશ જલી ડે. વલદે ળના પનની ત લાત જ ન થામ. ત્રણ વભવનટ લાત કયલાન ચાર્જ ણ
ખ ૂફ લધાયે શમ. શલે ત જીઓ ુને ુન્મ નેટલકષ તથા લટવએ પનના ભાધ્મભ દ્વાયા તભે રાુંફી રાુંફી લાત
કયી ળક ુને તે ણ ફ્રી. તે વભમે શ્રી યાજીલ ગાુંધી લડા પ્રધાન શતા ુને તેભણે વાભ વત્રડાના વાથ વશકાયથી
બાયતબયભાું STD, PCO ુઈબા કમાષ, ુભને ત તે લખતે જાદુ જેવુ ું રાગત ુ ું કે ુઅણે પન ુઈઠાલી ડામર કયીને એક
એક ફૃવમાના વવક્કા નાખતા જુઇએ ુને ઘયે ુથલા વુંફધ
ું ી વાથે કુઇ ણ રાુંફી યાશ જલડાવ્મા લગય ડામયે લટ
લાત કયી ળકીએ. ભફાુઇર પન ત તેના ઘણા વભમ ફાદ ુઅવ્મા. ત્માયે સ્લાબાવલક યીતે ભફાુઇર પન ભોંઘા
શતા ુને ભફાુઇર ય લાત કયલાનુ ું ણ ખ ૂફ ભોંઘુ ું ડે. છતાું જેની ાવે ૈવા શતા તેઓ વભાજભાું લટ ાડલાના
એક ભાત્ર શેત ુથી ભફાુઇર પન દ્વાયા જાશેયભાું ુઈબા યશીને લાત કયતાું જેથી ફધાું તેભની વાભે ુશબાલ વ્મલત
કયીને જુઇ યશે.
છે લ્રા ૨૦ થી ૨૫ લષભાું wifi ુને ગુગર, GPS

જેલા ુનેક વયમર નેટલડકિંગન ખ ૂફ વલકાવ થમ.

ુલકાળભાું ભકરેરા ુઈગ્રશના ભાધ્મભથી વલિ ફહુ નાનુ ું થુઇ ગયુ,ું ુઇચ્છા ુવનચ્છાએ ફધુ ું ખુલ્લુું થુઇ ગયુ,ું જભીન ય
ડેરી છ ઇંચ જેટરી નાની લસ્ત ુના પટા ુલકાળી જાસુવી ુઈગ્રશ રુઇ ળકે છે , ુઅણા દયે કના જીલનભાું એક ુદ્રયમ
જાસ ૂવ વયમર ભીડડમાના ભાધ્મભથી દાખર થુઇ ગમ છે ુને ુઅણને તેન ખ્માર ણ નથી.
વયમર ભીડડમાનુ ું કામષ ુલ્રાદીનના જાદુુઇ ભચયાગ જેવુ ું છે , ભચયાગભાુંથી જીન ફશાય ુઅલી જામ છે ુને તેની
ાવેથી વલલેકબુદ્ધદ્ લાયીને કામષ ન કયાલીએ ત છી તે જીન ુઅણુ ું જ ગફૄું દફાલીને ખાનાખયાફી વજ ે છે .
કયાના કયા વભમભાું ઘયે ફેવીને કેટરામ રક એ ુઈમગી કામષ વયમર ભીડડમાના ભાધ્મભથી કમાષ , લકષ ફ્રભ
શભન એક સુદય
ું
વલચાય વભસ્ત વલિભાું પ્રચભરત થમ, ફાકને ણ વળક્ષણ ઓન રાુઇન ુઅલાની પ્રથા ળફૃ થુઇ.
ણ તેના પામદા વાથે ુનેક ગેયપામદા ણ નજય વભક્ષ ુઅવ્મા છે .
Email id :-dhiru_t1806@yahoo.com
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પષ્ુ ા ડકોર ગાા, ખાર
ુ ાનોને એકા ાડે છે ."
"મોબાઈ અને શોસય મીડડયા જે વ ૃિોની એકતા ભાંગે છે અને યળ

૨૧ભી વદીને

જ્ઞાન ુને ભાડશતીની વદી કશેલાભાું ુઅલે છે . લતષભાન વભમભાું ુઅધુવનક ટે કનરજી ુને

વવળમર ભીડડમાન વ્મા એટર ઝડથી લધ્મ છે કે ફહુ ઓછા વભમભાું ુનેક રક સુધી શોંચી ળકામ છે . એના
ભાટે લટ્વએ, પેવબુ ક, ટ્લીટય, ુઇન્વટાગ્રાભ જેલી ુનેક app છે . જેનાથી તભે ફધા વાથે જડાુઇ ળક છ ુને એલી
ફીજી app ણ ઘણી ફધી છે જે વુંકષ વાથે ફીજી ટે કનરજીથી બયુય શમ છે . ુમુક appન ુવતયે ક થતા નુકળાન
કાયક ફની ત ફેન્ડ ણ થુઇ ગુઇ. જેલી યીતે ુનેક ગેભની app છે . જેભાું ભાણવ વતત નલય થતા યભલા રાગી જામ
છે . એલી એક ગેભ ફજી કયીને શતી જેભાું છકયાઓ એલા પવાુઇ જતા કે ુઅત્ભશત્મા કયલા ભજબ ૂય થુઇ જતા શતા ભાટે
ગેભ ફુંધ કયલાભાું ુઅલી. નકર ણ ુક્કરથી કયલી.
૨૦૧૦ થી 30 ભી જૂનના વવળમર ભીડડમા ડદલવ તયીકે દય લે ભનાલલાભાું ુઅલે છે . ઘણા રક વવળમર ભીડડમા
ય વેભરભબ્રટીઝના સુદય
ું
પટા જુઇ તે રઘુતાગ્રુંથીથી ીડામ છે . ઘણા કરના પટા યભેક્ન્ટક ુને ખુળ દે ખામ છે યું ત ુ
લાસ્તવલકતાભાું શતા નથી. કાયણ કે વવળમર ભીડડમા એકવ યે જેલી નથી કે જે શમ તે દે ખામ એ ત મુખલટા જેલી છે . જે
ચશેયા ય ભશયા શેયેરા શમ ુને ુઅણે વત્મ ભાની રુઇ દુ:ખી થુઇએ. ઘણા પેવબુક ુને ફીજી app ય ખટા એકાુઈન્ટ
ફનાલે ુને ઘણા રક એની ભામાજાભાું પવાુઇ જામ ુને ક્યાયે ક નુકવાન ણ બગલે છે . ક્યાુંક એવુ ું લાુંચ્યુ શતુ ું કે વતત્ની ખટુું એકાુઈન્ટ ફનાલી ચેટ કયતા શતા ુને એભાું ફન્નેન બેટ થમ ુને ભલા ભાટે ગઠવ્યુ ું ત્માયે ખફય ડી કે ફુંને
તે વત-ત્ની જ છે . શલે એક ફીજાને શુ ું કશે? ુને કેટરા ળયવભિંદા થમા શળે. ુઅને કશેલામ "ુક્કર લગયની નક્કર." ુઅ
વયમર ભીડડમાભાું ણ તભને પ્રેયણાત્ભક કોયે ટ કથાઓ ઘણુ ું ળીખલી જામ છે .
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(૧) Yahoo એ google ને નકાયી શતી ુને Nokia એ androidને જાકાય ુઅ્મ શત. ત એભાુંથી એ ળીખલાનુ ું છે કે તભાયી
જાતને વભમ વાથે ુડેટ કયતા યશ નશી ત પેકાુઇ જળ. ફીજુ ું જખભ ન રેવ ુ ું એ વોથી ભટુું જખભ છે . વાશવી ફન. નલી
નલી ટેકનરજી સ્લીકાયતા યશ.
(૨) Google એ youtube ુને android ને શસ્તગત કયી રીધા ુને Facebook એ whats App ુને Instgram ને શસ્તગત કયી
રીધા. ત એભાુંથી એ ળીખલાનુ ું છે કે એટરા ળશ્લતળાી ફની જાઓ કે તભાયા ળત્રુઓ કે પ્રવતસ્ધીઓ ણ તભાયા દસ્ત
ફની જલા પયજ ડે.
ુઅભ ત ુઅ કયના કાે વવળમર ભીડડમાની ભશત્લ લધાયી દીધી. કાયણ કે સ્કુર કરેજથી રુઇ ભફઝનેવ ુને મગ,
ધાવભિક ડક્માઓ, રાુઇલ દળષન, ગૃગેભ, ન્યુ યે વીી ચેનર, વલડડમ કભરિંગ, રકડાુઈનભાું ઘયે ફેવીને ફશાય શુ ું થામ છે તેના
દ્રયમના વલડડમ લગેયે ઘણુ ું ફધુ ું ટેકનરજીના ુઅધાયે થયુ ું ુને ુઅયગ્મ વેત ુ જેલી app ુઅલી ુને યવીકયણ ય appથી
બુડકિંગ થલા રાગ્યુ.ું યું ત ુ ટેકનરજીન ુવતયે ક થતાું ભફાુઇર ુને કમ્પ્યુટય લાયતા ળયીયના અંગ જેલા કે આંખ, કાન,
કભયને નુકવાન થતાું ઘણાું ફીભાયીઓન બગ ણ ફન્મા. ુને વભાયું બ ણ પેવભરીભાું ુઈજલી ુને ફીજી link ભકરી દે
એટરે ફધા તતાના સ્થે થી જડાુઇ ળકે છી રગ્ન પ્રવુંગ શમ કે મ ૃત્યુન પ્રવુંગ શમ. ુને ુઅલી linkથી

ફીજા

ુજાણ્મા ણ જડાુઇ ળકે એ ભાટે વાલધાન ણ યશેવ ુ ું ડે છે .
ુઅ વવળમર ભીડડમાભાું લાુંચનનુ ું ભશત્લ બરે ઓછુું થયુ ું શમ યું ત ુ ઓડડમ બુકનુ ું વાુંબલાથી જ્ઞાન ખ ૂફ જ લધ્યુ ું છે .
ુબણ તથા વ્મસ્ત યશેતા રક લધાયે ને લધાયે એન ુઈમગ કયતા થમા છે . મુંગસ્ટવષઓ ણ ખ ૂફ જ ુઅભાું જડામ છે
ુને ગ્રુ ફનાલી ઓડડમ બુકની ુઅ રે કયે છે . ુને ુઅ ઓડડમ બુકભાું વર્જનશાય ભાવવક અંક ણ જડાયુ ું છે ુને તુંત્રીશ્રી
'બાલેળ ભીયાણી'ની ુથાગ ભશેનતથી ખ ૂફ જ પ્રગવત કયી યહ્ુું છે . જે ુભાયા રેખક ભાટે ગોયલની લાત છે ુને રક ુભને
દે ળ-વલદે ળભાું લાુંચી યશમા છે એ ુઅ વવળમર ભીડડમાની ભશેયફાની જ છે . ુને એ ુઇ-બુક ઘણી શળે યું ત ુ ુઇ-ભેગેઝીન ફહુ
ઓછી શળે. જે પ્રગવતના ુંથે છે ુને વપતા ભેલી યહ્ુું છે . ુઅ વર્જનશાય ભેગેભઝનનુ ું શ્રેમ lockdown ભાું ફુંધ થમેરી પ્રેવ
ુને વવળમર ભીડડમાની નલી એને જામ છે .
ુઅ વવળમર ભીડડમાથી ડયમારીટી વ 'કન ફનેગા કયડવત' ુને 'ુઇક્ન્ડુન ુઅુઇડર' ુને ફીજા ણ ઘણા ફધા
ળ થમા ુને એભા રક ુઇનાભ ણ જીત્મા ુને પેભવ ણ થમા. જે રક ગાભડાની ગયીફીભાું જીલતા શતા ુને ટેરેન્ટ
દફામેરી શતી એની ુઅ વવળમર ભીડડમાએ નલી ઓખ ુઅી. ફધાને ખફય છે કે યાનુ ભુંડર જે ગીત ગાુઇને બીખ ભાુંગતી
શતી ુને એન ુલાજ ખ ૂફ જ સુદય
ું
શલાથી એક યુલાને યે કડડિંગ કયી ુને વલડીમ લામયર કમો ુને યાતયાત પેભવ થુઇ
ગુઇ ુને ઘણા ળ ભાું એને રાલલાભાું ુઅલી, યું ત ુ ુઅ ભીડડમા કુઇને પેભવ ણ કયી દે ુને અંધાયી ગુભયાશભાું ધકેરતા
ણ લાય ન કયે . જે રકના કયડ ચાશક શમ એ ણ એકરતાની જજિંદગી જીલતા થુઇ જામ. કાયણ કે ુશીંમા ફધા ુઈગતા
ૂ ુ ું શમ ુને ઘણા ત વ્મવનના યલાડે ચડી જામ ુને ુઅઘાત કયતાું
સ ૂયજને  ૂજલા લાા છે એટરે એનુ ું ુઅયુષ્મ ફહુ ટુંક
ણ નથી ુચકાતા ુને એની ુવય બ્બ્રક ય જલા ભે છે કે જીલનભાું જયા ણ નાવીાવ થામ ુથલા પેલયે ટ એલટય
ૂ ાલી દે ભાટે એટરી શદે ભીડડમાન લગણ શવુ ું જુઇએ નડશ.
કુઇ ગલુું રે ત તે ણ જીલન ટુંક

ુઅજના જભાનાભાું નલ રે ન્ડ ુઅવ્મ છે 'પ્રી-લેડડિંગ શ ૂટ' ુને 'ફેફી ળાલય' ુઅ ફુંને વિભી ુનુકયણ છે . યું ત ુ
મુંગસ્ટવષભાું એન વ્મા ખ ૂફ જ લધી ગમ છે ુને ફૃડઢચુસ્ત ડયલાય ણ ુઅભાુંથી ફાકાત નથી યહ્યાું ુને કરના
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ઝ ુને

પ્રેગનેન્વીના

ઝ જુઇ ઘણી લખત લડીર વુંકચ ુનુબલે છે ુને ાછા વવળમર ભીડડમા ય મ ૂકી

લધાયે ને લધાયે રાુઇક ુને કભેન્ટ ભેલી ગલષ ુનુબલે. યું ત ુ ક્યાયે ક ુઅ ુવતયે ક જેવુ ું રાગે છે જે ુઅણી વુંસ્કૃવત
નથી.
ુઅણે ફશાયગાભ જુઇએ એટરે સ્ટેટવ ુને સ્ટયી મ ૂકીએ છીએ

જે ક્યાયે ક ખતય ણ ફને છે ુને ઘયભાું

ચયીના ફનાલ ફને છે . ફશાયગાભ ણ પ્રકૃવતને ભાણતા નથી ુને પટ ુરડ કયી ુને કણે જમા એભાું વ્મસ્ત
યશીએ છીએ. શલે ત ભાણવ online દે ખામ એટરે ફયાફય છે એભ વભજી રેવ ુ ું ુને ુણગભતાને બ્રક કયી ડીજીટર
ડાુઇલવષ ુાુઇ જામ છે . ુને ુઇભજીથી શાલબાલ વ્મલત કયે છે ુને બુઠ્ઠી રાગણીઓ ળેય થામ છે . ુને app ભાું ગ્રુ
ગેંગ એટરી લધી છે કે ન  ૂછ લાત ુને શલે ત link ળેય થામ છે ુને ગ્રુ ફને છે ુને પયલડષ ભેવેજની ભાયાભાયી
થામ છે . ુને ફથષડે, એવનલવષયી ુને શ્રદ્ાુંજભર ુામ છે .
ુઅ ભીડડમા દ્વાયા જૂના વભત્ર ણ ભળમા જે ુઅનુંદની લાત છે . ુને ુપેય લધ્મા એ દુુઃખની લાત છે . કમ્પયુવનટી
જેલી app ફની જે ુઅળીલાષદ ફૃ છે ત ભફબસ્ત લીડીમ ુને પટવ શ્રા ફૃી છે . વવળમર ભીડડમા કભાણીનુ ું વાધન
ણ છે ત ખચષન ુ ું ખાત ુું ણ છે . ભેભયી વાચલલાનુ ું વાધન છે ત ુણછાજત ુ ુરડ કયલાથી બ્રેકભેર ણ થામ છે .
ફ્રી ભાું ભતી સ્કીભ લયદાન ફૃ છે . ત ઝુંટલાુઇ જત કીભતી વભમ શ્રા ફૃ છે . પરલય લધે એ લયદાન ફૃ છે યું ત ુ
અંગત રક દૂ ય થુઇ જામ એ શ્રા ફૃ છે . શલે લેફ વીયીઝન જભાન ુઅવ્મ છે ુને એનુ ું લગણ ત ગજફનુ ું છે
જેભાુંથી છૂટવુ ું ુળક્ય છે . શેરા વાત વ્મવનન શતા. શલે ુઅઠમુ ું વ્મવન ભીડડમા ણ છે ુઅભ વાયી યીતે લાય ત
ુઅળીલાષ દ ફૃ છે નશીં ત શ્રાફૃ ફને છે . ભાટે એન વદુમગ કય ગુરાભ ન ફન.
અંતભાું જે ુઅણી ુઅનુંદની ક્ષણ ભીડડમા લગય ભાણી શમ એ જ ુઅણી ુને જે ુઅણી ુઅનુંદની ક્ષણ ભીડડમા
વાથે ભાણી શમ એ બ્બ્રકના ુઅનુંદની છે .
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વવળમર ભીડડમા રાુઇક
ુને
રાુઇભરાુઇટની વપય

સળરાજ ંડયા, ભાળનગર
શારના વભમભાું વ્મશ્લત તભને કળે જલા ભળે કે ના ભે તે ુચ ૂક વવળમર ભીડડમા ય

જલા ભળે.

વાભાજજક વાયા ભાઠા પ્રવુંગભાું વ્મશ્લતની શાજયી શળે કે નશીં એ નક્કી નડશ ણ વવળમર ભીડડમાભાું વ્મશ્લતની
શાજયી ુચ ૂક શળે જ.
ુઅભ જુઓ ત ુઅજના વભમભાું વવળમર ભીડડમાન પ્રબાલ દયે ક વ્મશ્લતની જજિંદગીભાું જલા ભી યહ્ય છે .
લમસ્ક ત ઠીક ણ નાના નાના ફાકભાું ણ ુઅ એક્લટવલટીનુ ું પ્રભાણ ભચિંતાજનક યીતે લધી યહ્ુું છે .
ુઅણે નાના શતા ત્માયે ુઅણી યભત ુઅુઈટડય લધુ શતી ુને ુઇનડૉય યભતભાું લેાય, ચેવ, કેયભ જેલી
બુદ્ધદ્ કોળલ્મ, ુને જજભેન્ટને લધાયતી યભત શતી. ુઅજના ફાક ચેવ યભે ત ણ એ ભફાુઇરભાું ુથલા
કમ્પ્યુટયભાું.
એક યીતે જુઓ ત બણલાનુ ું ણ ુઅજકાર ુઇન્ટયનેટના ભાધ્મભથી થુઇ ગયુ ું છે . ુને એલી જ યીતે
ુઅજકાર ફધી ભટી ભટી કુંનીઓ, તાનુ ું ભટા બાગનુ ું કાભ ણ ઘયે ફેઠાું ુઇન્ટયનેટના ભાધ્મભથી કયી યહ્યા
છે .

ુઅ ત ુઇન્ટયનેટના ભાધ્મભની લાત થુઇ. ણ ુઇન્ટયનેટ થકી ચારતી એક્્રકેળનભાું ભાણવ વવળમર

ભીડડમાના પ્રબાલભાું લધુને લધુ ુઅલતા જામ છે . તાના પટગ્રાફ્વ ુરડ કયલા તે ક્યાું પયલા જામ ત
તયત એનુું સ્ટેટવ મ ૂકવુ,ું તાની ે ની વલગત મુકલા રક ુઅતયુ શમ છે .
તાની જાત ભાટે ુને તે તાના વ્મલશાય ભાટે ભાણવ વવળમર ભીડડમા ુઈય જેટરા વડક્મ છે .
એટરા તાના વ્મશ્લતગત ુને નીજી વ્મલશાય ુને વુંફધ
ું ભાું વડક્મ નથી. ુઅભ એક યીતે જુઓ ત વ્મશ્લત ક્યાુંક
જજુ નુ ન –- ૨૦૨૧
૨૦૨૧
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ને ક્યાુંક વયમર વભડીમા ુને ુઇન્ટયનેટથી ઘેયામેરી જ યશે છે . નાછૂટકે ણ ુઅણને એના ુઅડદ ફનતા જુઇએ
છીએ. વાયા પ્રવુંગની માદી ુને રાગતા પટા એ ત ફધે તયત જ ુરડ થતા જલા ભે છે . યું ત ુ ુઅજકાર
ૃ દે શ વાથે તાના પટા ુરડ
મ ૃત્યુ વાથે ણ વવળમર ભીડડમા એ શદે જડાત ુ ું જામ છે કે ના  ૂછ લાત. મત
કયી ુઅણે કુઇ રાગણીને વ્મલત કયીએ

છીએ? ુને કુઇ રાગણીની ભજાક ફનાલી યહ્યા

છીએ? એ વભજાત ુ ું

નથી.
એક યીતે જુઓ ત રક તાની ડયશ્સ્થવત તયત જ જાશેય કયી દે તા થુઇ ગમા છે . જે ફન્યુ ું એ વારુું શમ કે
ખયાફ ફવ તયત જ જાશેય કયી દે વ ુ ું એ એક પેળન ફની ગુઇ શમ એભ રાગી યહ્ુું છે .

રાુઇક, કૉભેન્ટ્વના

ભાધ્મભથી વ્મશ્લત તાની જાતનુ ું મ ૂલ્માુંકન કયત થુઇ ગમ છે .
જેભ જેભ વભમ ફદરાત જામ. નલી નલી ળધ થતી જામ છે , એભ ભાણવ ુઅધુવનક થતા જામ છે .
વલજ્ઞાન, ટેકનરજીન વલકાવ વભમ જળે તેભ લધુ ને લધુ થળે. એભ જ ભાણવ ણ ટે કનરજી વાથે જડાત જળે.
એન  ૂય ુઈમગ કયત જળે. વ્મશ્લત બણેલ ુું શમ કે ુબણ યું ત ુ વળીમર ભીડડમાભાું તાની એક પ્રપાુઇર
ફનાલીને એ વભાજ વાથે વતત વુંકષ ભાું યશેત થુઇ ગમ છે .
ુશીં

ુઅ દયે ક લસ્તુ એકુંદયે પામદાકાયક ણ છે . ુને ક્યાુંક ને ક્યાુંક નુકવાનકાયક ણ. જ કુઇ ણ

લસ્ત ુન મગ્મ ુને વલચાયીને ુઈમગ કયલાભાું ુઅલે ત વવળમર ભીડડમા, ટે કનરજી, ુને ગેઝેટ્વ યુગ, ણ
એક યીતે પામદાકાયક છે .

તભાયા દૂ ય લવતાું સ્લજનને ુઅ વવળમર ભીડડમા નજીક યાખલાનુ ું ભાધ્મભ ફને છે .

ુઅલા રક ભાટે વવળમર ભીડડમા એક લયદાન જેવુ ું જ વાભફત થામ છે . દૂ ય વલદે ળભાું લવતા તાના રક,
ુભ્માવ ભાટે ગમેરા તાના વુંતાન, ુઅ ફધા ુઇન્ટયનેટ ુને વવળમર ભીડડમાના ભાધ્મભથી તભાયી ાવે જ
શમ એવુું તભને રાગે છે . ફહુ જ દૂ ય શલા છતાું વાલ નજીક શલાન ુનુબલભાું ણ વવળમર ભીડડમા કાયગત
નીલડ્ુું છે . ુઅભ જ લયવથી એક ફીજાને ભળમા કે જમા ના શમ એલા રક ણ ુઅ વવળમર ભીડડમા થકી પયી

ભી ળક્યા છે .

ુઅ એક ુનખ ુઅનુંદ છે . કે જે રક ફશાય નીકી તાના વલવયામેરા વભત્રને ક્યાયે ભી

નથી ળકમા એ રક ભફાુઇરભાું ઘયે ફેઠા જ તાના જુના વભત્ર સ્લજનને પયી ભી ફૃફફૃ ભળમા જેટર ુઅનુંદ
રે છે . ુઅભ વવળમર ભીડડમા ુઅજના વભમનુ ું એક ુગત્મનુ ું ાસુ ું શલા વાથે એક મુખ્મ જફૃડયમાત ણ ફની
ગુઇ છે .
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મ ૃગજભાું નાલડી તયતી શલાન બાવ એટરે વવળમર ભીડડમા...

સમત્ત ટે  "ડરભાવા", અમદાળાદ
વુંલેદના, રાગણી લગેયેન ુ ું ુઅદાન-પ્રદાન શેરાુંના વભમભાું ફૃફફૃ થત.ુ ું "શાજયી"નુ ું ુને "ુઈશ્સ્થવત"નુ ું
ભશત્લ શતુ.ું ળબ્દનુું ટાુઇવિંગ સ્લફૃ ન શતુ,ું ત્માયે ળબ્દ બાલના ુનુબલથી હપ
ું ૂ ભતી. જાણે તકરીપની ક્ષણભાું,
ુઅનુંદની ક્ષણભાું, ુવભુંજવની ક્ષણભાું, તીકુું તાણુ ું કુઇએ કયુું શમ તેવ ુ ું ુનુબલાત.ુ ું
નિય શતુ ું છતાુંમ.. વાિતન ુનુબલ શત...
ભાથે શાથ શત કુઇન, ને ખ વયબય શત...
વ્મલસ્થા ુઅ કેલી કે લુંચામ ફધુ ું ણ વુંલેદામ કદીક જ...
કેલ શેર ફૃફફૃ ભલાન સુદય
ું ડયલાજ શત...
ાડયલાડયક વુંફધ
ું ભાું ડયલાયની બાલનાનુ ું તત્લ, રાગણીના વુંફધ
ું ભાું રાગણીનુ ું તત્લ, વ્મલવાવમક
વુંફધ
ું ભાું પ્રપેળનર તત્લ, ફધા વવળમર ભીડડમાભાું ળધતા થમા છે ત્માયે માદ યાખવુ ું ઘટે કે શીંચકે વુંગાથે
ઝૂરલાની ભજા, વભત્ર ુને વગા-વુંફધ
ું ીઓને ગે ભલાની ભજા, ફૃફફૃભાું પ્રેભન એકયાય કયલાની ભજા, વાથે
બેગા ભીને લાુંચલાની ભજા, બેગા ભીને કેયભ, િા યભલાની ભજા, કુટુુંફ બેગ ુું થામ ુને યાત્રે ભડા ચાનાસ્તાની ભશેડપર ુઉજલલાની ભજા, વભમે કવભમે વાથે ચા ીલાની ભજા, જીલનન વાચ ુઈત્વલ ુને વાચ
દાગીન છે . જેને લીવયવુ ું એટરે કે વાચાું જીલન ુઅનુંદને ચ ૂકવુ ું જેવુ ું ગણામ. ભાટે ુઅ ુઅનુંદની ુલેજીભાું વવળમર
ભીડડમા ય વભમ વાય કયી રેલ તે મગ્મ નથી જ તાની ખુળી ભાટે .
કેટી સદ
ંુ ર ષોય જ્યારે ળશળશો ણ વ્યલત કરી કું ....
ુ ીને ષશી કે રડી કું ...
કેવ ંુ મનને ભાળે... જ્યારે ખ
ખભો ષોય, ખોલો ષોય, સમિો કેરો ળડો ષોય...
ુ ીને જીળી કું ....
કેટલ ંુ સદ
ંુ ર ષોય, જ્યારે જીળનને જીળનભર ખ
જુન -–૨૦૨૧
૨૦૨૧
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ઘણીલાય ુઅણે નક્કી કયીએ છીએ કે વવળમર ભીડડમાન વભવનભભ ચક્કવ વભમ ભાટે જ લયાળ કયીશુ ું
ુ ી ુવતળમશ્લત શુંભેળા
ણ ુઅ વ્મવન કુંુઇ જેવુ ું તેવ ુ ું થડુું છે ? ુવતળમશ્લત વલષત્ર ત્મજતે... કુઇ ણ લસ્તન
નુકવાન જ કયે . વવળમર ભીડડમાની ુઅદત ક્યાયે વ્મવન ફની જામ છે , તે વ્મશ્લત તાને ફહુ ભડી ખફય ડે છે .
ુને તેભાુંથી નીકવુ ું ખયે ખય ુઘરુું છે ણ ુળક્ય નથી. શા, તભાયા ભાટે તેના લયાળ લગય યશેવ ુ ું ળક્ય નથી.
પ્રપેળનરીને ફીજી યીતે તભને તેની જફૃય ડલાની ણ તભારુું ભન ભગજ વતત તેભાું યલામેલ ુું યશે ત તભાયી
ટેરેન્ટ, તભાયાું કોટુુંભફક વુંફધ
ું , રાગણીના વુંફધ
ું ની ગુણલિા ય ચક્કવ ુવય થામ. તે ભાટે થડાુંક ગરાું રુઇ
ળકામ..
* તભે વવળમર ભીડડમાના નડટડપકેળન વાુઇરેન્ટ ભડ ય યાખી ળક. જેથી નડટડપકેળનના ટનથી તભારુું ભન તેને
લાયે લાયે ખરીને જલાું ભાટે રરચામ નશીં.
* એક વાુઇકરજજકર લસ્તુ છે . ભટે બાગે ભફાુઇર ુઅખ ડદલવ તભાયી ુઅજુફાજુ જ યશેત શમ છે . જેથી તભારુું
ધ્માન વતત એરેલટ કયે છે . તભે તેને નજયથી દુય ફીજી ફૃભભાું ુથલા ાકીટભાું કે ડ્રલયભાું યાખી ળક. પન ુઅલે
ત યીંગટનથી ખફય ડળે જ.
* ચક્કવ વભમ નક્કી કય વવળમર ભીડડમા ઓન કયલાન ુને તેભાું ુડગ યશ. શા, ુઅ ફધુ ું ભક્કભ ભનફ
ભાુંગી રે તેવ ુું છે . ણ એક લાત વતત માદ યાખલી ઘટે કે
"ુઅણાથી ટેકનરજી છે ટે કનરજીથી ુઅણે નથી. ટે કનરજી ુઅણને કુંરર કયે તે શેરાું તાનાું
ભનને એ યીતે કેલી ર કે ુઅણે ટે કનરજીને કુંરર કયી ળકીએ".
Email ld.: - mitalpatel56@gmail.com
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પેવબુક, ટ્લીટયના બયામા િાવ બીતય,
જુઇ અંદય કીધા એણે ખ ૂફ જતય
ું ભુંતય.
જીલુંતતા ને ચેતના થુઇ ગુઇ વાલ ડીરીટ,
ભાનલી ને ભાનલતા લચ્ચે થુઇ ગયુ ું અંતય.
ખયે ખય, ુઅણે વો જાણીએ છીએ કે ુઅ ુઅબાવી દુ વનમા છે , છતાું ુઅણે એન બય ૂય ુઈમગ કયીએ છીએ. એના પામદા ુને
ગેયપામદા ફન્ને છે . ફવ, સ્ભાટષ ુઅણે યશેલાનુ ું છે , પને નશીં. છે લ્રાું એક દવકભાું સ્ભાટષ પન ુને વવળમર ભીડડમાએ વોને શયતા-પયતા વભાચાય
ત્રી ુને ખફયીઓ ફનાલી દીધા છે . કુઇણ ઘટના, ફનાલ, ુકસ્ભાત કે પ્રવુંગની વલળે ુને લશેરી જાણકાયી ત્રકાય શોંચે તે શેરા ત
વવળમર વભડીમા ય ૂઝવષ ાવે શમ છે ! વભાચાયન ુઇજાય શલે ુખફાય, યે ડડમ કે ન્ય ૂઝ ચેનલ્વન યહ્ય જ નથી. ુખફાય ત ચલીવ કરાકે
ૃ ભાું પયલડષ થુઇ જામ છે .
ભે , ણ લટ્વુ, પેવબુક ુને ટ્લીટય ય ત એક વેકુંડભાું લુંચામ ુને ુઅગ ુનેક ગ
વલાય થતાુંની વાથે જ આંખ ખુરે ુને વીધ ુઅણ શાથ ુઅણા સ્ભાટષ પન ય જત યશે છે . પ્રથભ નટીપીકેળન જતા શુઇએ છીએ
પેવબુક ુને લટ્વુની. ુઅણી ફાજુ ભાું જે સ ૂતા શતા તે ફાજુ ભાું છે કે નશીં તેની ખફય ણ નથી શતી. ત્માું વલાયે પ્રથભ પ્રભુ દળષનની લાત
ત ફહુ દૂ ય યશી. ટચ ૂકડ ભફાુઇર વાગય જેલ ુગાધ છે . ુઅ વવળમર વભડીમા વભમ ખાુઈ છે . એકલાય શાથભાું ુઅવ્મા છી ફધા કાભ, પયજ,
વુંફધ
ું ફધુ ું વલવયાુઇ જામ ુને ુઅખે ુઅખ ડદલવ નીકી જામ. ફાક ુને તરુણએ બ્લુ વ્શેર જેલી યભત યભીને જીલ ણ ખમા છે . ફાક
વભમ કયતાું લશેરા ુખ્ત થુઇ જામ છે . એભને ગેયભાગે દયતા ુનેક યસ્તાઓ ુશીંથી જ નીકે છે . વવળમર વભડીમાના લધાયે ુને ખટા
લયાળથી વવળમર રાુઇપ સ્ુઇર થતાું લાય નથી રાગતી.
વાશેફ, ુઅ વવળમર વભડીમા ત નલ યવ બયે ર ળાશી થા છે . તભાયા ળયીય ુને ભનને જે મગ્મ શમ તે લાયલાનુ.ું ુશીં ચોંવઠે કા
જલા, વભજલા ુને ભાણલા ભે છે . તભે નલી કા ળીખી ણ ળક ુને જેભાું યવ શમ તે લધુ વલકવાલી ણ ળક. તભે કુઇ કાભાું ાલયધા
શલ ત ફીજાને એ ળીખલી ળક, વાથે વાથે ૈવા ણ યી ળક. દે ળ દુ વનમાના રકને તભે ઓખતા થાલ ુને રક તભને ઓખતા થામ.
વવળમર વભડીમાભાું પ્રલેળ કમાષ છી કુઇ ગુરુ ળધલાની જફૃય નથી ડતી. ુઅખ ડદલવ ડાશી ડાશી લાત, ુઅધ્માજત્ભક જ્ઞાન, વુંફધ
ું ને
ટકાલી યાખલાની વભજ લગેયેન ખડકર થત યશે છે . એ પયલડષ કયી કયીને વો તાને શોંવળમાય, ફાશળ, જ્ઞાની ુને अहं ब्रह्मास्मम ભાનલા
રાગ્મા છે . ુઅ જ્ઞાન ગુંગા વાથે એના રખનાય ુને ભકરનાયન સ્નાન સ ૂતકનમ વુંફધ
ું નથી શત. ુઅ તે થુઇ એક ુઅડ લાત.
ુઅ રકડાુઈનના કયા કાભાું વવળમર વભડીમા લયદાન ફૃ વાભફત થયુ ું છે . ુઅ ુઅ ુઅટરા દૂ ય ફેઠાું, વવળમર વભડીમા દ્વાયા જ ભને
જુઇ, વાુંબી ુને લાુંચી યહ્યા છ ને ફયફયને! ચાર, પયી ભીશુ ું ુશીં જ વવળમર વભડીમા ય જ.
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પ્રીવત બટ્ટ, નલવાયી
લતષભાન વભમભાું ુઅણે એક ણ ડદલવ વવળમર ભીડડમા લગય વાય કયલાની કલ્ના ણ કયી ળકીએ
ખયા?? તયત જ ુઅણા વોન એક જલાફ જ ુઅલે "ના". તેભાું

ણ યુલાન વોથી લધુ વવળમર ભીડડમાના

જાદુથી યું ગામેરા જલા ભળે. વલિના ઘણા ભટા જનવમુશની જીલન પ્રણારી ુઅની જ ચાયે ફાજુ પયતી જલા
ભળે.
વશજ ત્માયે પ્રશ્ન થામ કે ુઅ વવળમર ભીડડમા છે શુ?
ું ? ત્માયે વાભાન્મ વભજ ધયાલનાય વમુશ એના
જલાફભાું કશી દે ળે કે વવળમર ભીડડમા એટરે ુઇન્ટયનેટ. ત પયી ફીજ પ્રશ્ન થામ ુઅ ુઇન્ટયનેટ એટરે? ત વાત
ુઅઠ લષન ુું ફાક ણ ફરી દે ળે યુ ટયુફ દે ખામ, ભફાુઇરભાું કાટૂષ નને વલડીમ જમાું જલા ભે ને તે. ત ફીજા
થડા ભટા ુને વભજુ રક કશેળે ુઅ લટ્વેએ, પેવબુક, ુઇન્વટા, ટૌ વલટય જેલી એક્્રકેળન દ્વાયા એકફીજાના
વુંકષ ભાું યશી ળકીએ ુને દુવનમાબયની લાત ુઅણે જાણી ળકીએ તેભ જ ુઅખી દુવનમાને જણાલી ળકીએ તેને
વવળમર ભીડડમા કશેલામ.
ત.. ત ુઅ લાત વાુંબીને વોના ભોં ભાુંથી એક ળબ્દ તયત વયી ડે.. "ુયે લાશ.."
દયે કના ભન ભગજભાું એક જ લાત પયલા ભાુંડે 'ત ત વવળમર ભીડડમા કેટલુું વયવ કશેલામ ુને ઘણુ ું
ુઈમગી ણ.' શા.. ુઅ લાત ત વાચી ુને વાયી ણ છે ુને ુઈમગી ણ છે કે ુઅણે ઘય ફેઠા દુવનમાના કુઇ
ણ ખ ૂણે ફેઠેર વ્મશ્લતન વુંકષ કયી ળકીએ છીએ, લાત કયી ળકીએ, જુઇ ળકીએ ુઈયાુંત વાત વમુદ
ું ય ાય યશેરી
લસ્ત ુઓ ણ વયતાથી ઘયફેઠાું ભેલી ળકીએ. ુઈધગવત ધીરુબાુઇ અંફાણીના ળબ્દ.. "કય ર દુવનમા મુઠ્ઠીભેં"
એ એકદભ વાચી રાગે કાયણ કે ુઇન્ટયનેટના ભાધ્મભથી વવળમર ભીડડમા ુઅખુ ું ધભધભત ુ ું ફની ગયુ ું છે ુને તેને
કાયણે વાચે જ ુઅખી દુવનમા એક નાનકડા ભફાુઇર કે કમ્પ્યુટયની સ્કીનભાું વભાુઇ ગુઇ છે ુને ુઅણે વો ુઅખી
દુવનમા ગજલાભાું યાખીને પયતાું થુઇ ગમા છે .
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ુઅ ફધી જ વવળમર ભીડડમાનના ્રેટપભષની વકાયાત્ભક ુવય તયીકે ુઅણે ભીર દૂ ય યશેરા ુઅણા
ફાક, ભાતા-વતા ુને ફીજા વગાઓથી લાત કયી ળકીએ છીએ તેને જુઇ ળકીએ છીએ તેના કાયણે ળાયીડયક
અંતય ભટી ગમા શમ એવુ ું ુનુબલી ળકીએ. ુઈયાુંત લો શેરા ુઅણાથી દૂ ય થમેરા સ્કૂર, કૉરેજના વભત્રને
ણ જુદી જુદી વવળમર વાુઇટ્વની ભદદથી ળધી ળકીએ છીએ ુને પયી જુની માદ લતષભાનભાું તાજી કયી ળકીએ.
એક ક્લરકથી કુંુઇ કેટરા મુઝ
ું લતા પ્રશ્નનુ ું વનયાકયણ ભી જામ છે .
શારના કયના જેલી ભશાભાયીના વભમે ુઅણી ભજબુયીને કાયણે ુઅણા અંગત વગા વુંફધ
ું ીઓ પ્રત્મે
પ્રત્મક્ષ જલાફદાયી  ૂયી નશી કયી ળકીએ ત્માયે ણ ુઅ ભીડડમા ુઅણી જલાફદાયીને  ૂણષ કયલાભાું ભટી ભદદ
કયી ળકે છે . એ ભાટે ઘણી ફધી એક્્રકેળન ુઈરબ્ધ છે .
જેનાથી ઘણી વેલાઓના રાબ ભાત્ર એક ક્લરક કે પન દ્વાયા ભેલી ળકામ છે ુને તનાલ યડશત થુઇને
વુંફધ
ું ીઓ કે વભત્ર પ્રત્મેની જલાફદાયી ુદા કયલાભાું ુઅ એક્્રકેળન તફીફી સુવલધાથી રુઇને, વલવલધ પ્રકાયની
ખયીદી, ઘયની સુયક્ષા, શટે ર બુડકિંગ, કેફ બુડકિંગ લગેયેથી વુંફવું ધત ફધી જ સુવલધાઓ  ૂયી કયલાભાું વશામક ફને
છે . ઘય ફેઠા તભે તભાયા વ્મલવામને કે ધુંધાને એક નલી ઉંચાુઇ ુઅી ળક છ. ુઈયાુંત શારના તનાલ ુને વ્મસ્ત
વભમભાું વ્મશ્લત વ્મશ્લત લચ્ચે વુંફધ
ું ને જડી યાખલાભાું ણ ુઅ ભીડડમા જગત ભદદફૃ થામ છે . એભાું ણ ખાવ
ડદલવની શુબકાભના ુને દુ:ખના વભમે પ્રકટ કયે ર વુંલેદનાઓ મુખ્મ ભ ૂવભકા બજલે છે . વવળમર ભીડડમાથી કામષ
વય થુઇ જામ છે . ુઅણે ુઅણી બાલનાઓ વલચાયને વલળા પરક ુઅી વાયા વુંફધ
ું ન ામ નાખી ળકીએ
છીએ. ભાનલીનુું જીલન એભ ત પ્રેભ ુને વલિાવના ામા ય ટકેલ ુું છે . એભાું ુઅ વવળમર ભીડડમા થકી નલા
વુંફધ
ું ના દ્વાય ણ ખુરે છે . દયે કના સ્લબાલ ુને ફૃભચઓના ુનુફૃ એક જેલા વલચાય ધયાલતા વ્મશ્લતઓની વાથે
વભત્રતા લધે છે . જેની વાથે ુઅણે ુઅણી ુભબવ્મશ્લતને ુઈડાન ુઅી ળકીએ ુને જીલનને નલી ડદળા ુઅી
પ્રગવત કયી ળકીએ.
વવક્કાની ફે ફાજુ શમ છે એભ જ વવળમર ભીડડમાની ણ ુઅ ફધી લાત ત એક તયપી થુઇ. દયે ક
લસ્ત ુની શકાયાત્ભક ુને નકાયાત્ભક એભ ફુંને જ ુવય શમ છે . એ જ યીતે વવળમર ભીડડમાની ણ ફીજી ફાજુ
એટરે કે નકાયાત્ભક ાસુ ું ણ યશેલ ુું જ છે . તભે કશેળ કે ુઅટરી વાયી ુવય છે ત નકાયાત્ભક ય નજય કયલાની
જફૃય ક્યાું છે ?? શકાયાત્ભક ાવા ુઈય જ બાય ુઅલાન શમ ને! શા, લાત વાચી કે શકાયાત્ભક કે વાયી ફાફત
વવળમર ભીડડમાની છે જ ણ તેની વાભે નકાયાત્ભક ુવય કે ાવાને નજય અંદાજ ણ કયી ળકામ તેભ નથી જ.
ુઅ ભીડડમા જગતને કાયણે જ વુંફધ
ું નુ ું પરક વલળા ફન્યુ ું છે . ત તેની વાભે જીલનના કેટરાક વુંફધ
ું નુ ું ગભણત
ુવ્મલશ્સ્થત ણ થુઇ ળકે છે .
વવળમર ભીડડમાના નકાયાત્ભક ાવાના ુવયની લાત કયીએ ત એક ફાજુ ખ ૂફ દૂ યના વુંફધ
ું ુને
ુડયભચત રકને ાવે રાલી યહ્ય છે ત ફીજી ફાજુ તાના વગા દૂ ય થતા જુઇ યહ્યા છે . ભીર દૂ યના વગાઓની
-ની ખફય ુઅણને વેકન્ડભાું ભી ળકે છે યું ત ુ તેની વાભે ઘયના ફીજા ખ ૂણાભાું જીલનવાથી, ભાતા-વતા,
ફાક વો એકફીજાથી ુઈેભક્ષત ણ થુઇ યહ્યા છે . ઘણીલાય ુઅણાું ઓનરાુઇન વુંફધ
ું  જે ખ ૂફ દૂ ય છે , છતાું તે
ુઅણા ુઅત્ભીમ કે વોથી નજીકના થુઇ જામ છે ુને વતકા જે વતત ુઅણી ાવે યશેતા શમ તે ઓપ રાુઇન
વુંફધ
ું ની રાુઇપ રાુઇન ભફાુઇર કે ટે બ્રેટની સ્કીનની રાુઇટ ભાપક ધીયે ધીયે ઓછી થતાું-થતાું ઓપ થુઇ જામ છે .
ૃ પ્રામ ફની જતી શમ છે .
એ જ યીતે વુંફધ
ું ની અંદય યશેરી રાગણી હપ
ું ૂ ણ એક ડદલવ મત
જુન -–૨૦૨૧
૨૦૨૧
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ુઅજના યુલા લગષ ત વવળમર ભીડડમાની ભશભામા ફૃી જાભાું એટરી શદે પવાુઇ ગમા છે કે વાચુ ું ખટુું
જલાની ક્ષભતા જ ખુઇ યહ્યાું છે . વતકા વુંફધ
ું ની ડકિંભત તેની અંદય યશેરા પ્રેભ, વભષણ, ત્માગ ુઅ ફધા જ
બાલથી દૂ ય થલા રાગ્માું છે , ઘયભાું વાથે યશેતા શલાું છતાું ભાનવવક યીતે ુરગ થતાું જુઇ યહ્યાું છે . વલચાયથી તેભ
જ ઘણીલાય તન ભન ધન ફધાથી જ જુદા થતા જવુ ું એ એક ટે લભાું ડયણભી યશી છે . યુલા લગષ, ફાક તથા ોઢ
શય કુઇ વવળમર ભીડડમા વાથે જડામા છી એક કાલ્વનક જીલનભાું યશેતા થુઇ જામ છે ુને ુઅબાવી દુવનમાભાું
યચ્માચ્મા યશેતાું શલાથી લાસ્તવલક વુંફધ
ું ભાું ુઈદાવીનતાન વાભન કયલ ડે છે .
વવળમર ભીડડમાભાું જીલન ળધતાું ળધતાું જાત જાતની લેફવાુઇટ ુઈય ુઅબાવી જીલન જીલતાું ઘણીલાય
વાચા વુંફધ
ું ભાું જાણે ુજાણ્મે એક ડદ ુઅલત થુઇ જામ છે . જેથી વાચુ ું ખટુું ફધુ જ ુઅ ડદા ાછ ાવલડષ
ફનીને છૂાુઇ જામ છે . ખટી ુઅુઇડી ુને ખટા પ્રપાુઇર થકી તાની પ્રવ ૃવિઓ રક ગુ્ત યાખતા થુઇ જામ છે .
ુઅ ફધા કામોભાું કુંુઇક ુરગ જ ુઅનુંદ ુનુબલતાું થુઇ જતાું કોટુુંભફક વુંફધ
ું ભાું અંતય ુઅલલા રાગે છે , ળુંકા ેદા
થલા ભાુંડે છે . જેનાથી વુંફધ
ું ભાું ુણફનાલ ુઅલે છે . ધીયે ધીયે વનયવતા ુઅલે છે . વભાજભાું લગય વલચાયી કુંુઇ
કેટરા ખટાું ગરાું ણ બયતા જલા ભે છે .ફીજાની બાલનાને વભજમા લગય વાભેના વ્મશ્લતઓ વ્મકવતગત
બાલનાને વાલષજવનક ફૃથી વ્મલત કયતાું કુંુઇ કેટરા વુંફધ
ું  ફનતા શેરા જ તેભાું વભઠાળને ફદરે કડલાળ બયી
દે તા શમ છે . વવળમર ભીડડમા ુઈય તાના ુઅનુંદની લશેંચણી ફૃે ળેય થમેરા પટાઓ કે ભાડશતીન ુમુક લગષ
દુરુમગ ણ કયતાું શમ છે . જેથી ુકાયણ ઘણાું વુંફધ
ું  લચ્ચે કડલાળ ેદા થામ છે ુને ખટી લાશલાશીના
ુશભને વલા વુંફધ
ું  વવળમર વાુઇટ ુઈય વાલ કૃવત્રભ ફની જામ છે . વત-ત્ની, ફાક ુને ભાતા વતા ણ
એકફીજાથી ુકાયણ જ ઘણી લાત છૂાલતા થુઇ જામ છે . ખટા ુને ુઅબાવી વુંફધ
ું  વનબાલલાના ચક્કયભાું
વાચા વુંફધ
ું  લચ્ચે ખટયાગ ુઈબ થુઇ જામ છે . જ ુઅ ખટયાગને વભમ લતે દૂ ય કયલાભાું ન ુઅલે ત વાચા વુંફધ
ું 
ખટા વુંફધ
ું  વાભે ફરી ચઢી જતાું શમ છે , ુઅટલુું જ નશી ખટા ુને વ્મશ્લતગત સ્લાથષ ખાતય ુમુક લગષ ુઅલા
વવળમર ભીડડમાને તાન શાથ ફનાલી ધભષ ુને યાજનીવતથી વુંકામેરી બાલના વાથે ણ છે ડછાડ કયતાું શમ
છે . જેથી કુઇ ણ ઠવ કાયણ લગય જ રક લચ્ચે લૈભન્વમ ુઈત્ન્ન થત ુ ું શમ છે જે ુઅગ જતાું ગુંબીય
ડયશ્સ્થવતનુું વર્જન કયી નાુંખે છે .
ુઅ ુઅખી ચચાષ યથી એટલુું જ પભરત થામ છે કે.. ુઅણે ુઅણી વલલેક બુદ્ધદ્ન વલળે ુઈમગ કયીને
વભજવુું ડળે કે વવળમર ભીડડમા જે યું ગફેયુંગી વના ફતાલે છે . એ કેટરા વાચા છે ુને ુઅણા જીલનભાું કેટરા
ુઈમગી છે એ નક્કી કયીને જ તેન ક્યાયે કેટર ુને કેલી યીતે ુઈમગ કયલ. લેાય, લાભણજમ, વાભાજજક વુંસ્થા,
વયકાયી તુંત્ર, વાડશત્મ ુને ુઅણા વોના વ્મશ્લતગત જીલન ફધુ જ શારભાું વવળમર ભીડડમા વાથે વુંકામેલ ુું છે .
ત્માયે ુઅણે ુઅણા તાના વતકા વુંફધ
ું ને કેટર વભમ ુઅલ ુને તેને વભજલાન પ્રમત્ન કયલ કે
વવળમર ભીડડમાના ુઅબાવી વુંફધ
ું  ાછ દડવુ ું એ ુઅણી તાની વભજ ય જ અંતે ત વનબષય છે .
ુઅણી વાભે વવળમર ભીડડમાના ફુંને જ ાવા ખુલ્રા છે ત ફવ, શલે ુઅણે ુઅણી સુષ્ુ ત ળશ્લતને
કાભે રગાડી આંખ ખરીને વનણષમ રેલાન વભમ ુઅલી ગમ છે . ુઅણે ુઅણા ભન ુને ભગજ ફુંનેન વપ્રભાણ
ુઈમગ કયી વવળમર ભીડડમાન ુઈમગ કયીશુ ું ત વનવિત તેના વાયા ાવાુંઓ થકી ુઅણે ુઅણાું જીલનભાું
પ્રગવત વાધી જ ળકીશુ,ું ુને જ જમાું જાણ્માું છી ણ ખટી લાતને પ્રત્વાશન  ૂરુું ાડશુ ું ત તેના કડલા પ ણ
ચાખલાું જ યહ્યાું.
ુ ન -–૨૦૨૧
જ
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ચંદ્ર ેભાઈ ારે ખ, ઘાટકોર
વવળમર ભીડડમા શારભાું ુઅણી જીંદગીન એક ભશત્લ ૂણષ બાગ ફની ગમ છે . ડયશ્સ્થવત એલી છે કે તાની
જીંદગી વાથે જડામેરી નાનાભાું નાની લાત રક વવળમર ભીડડમા દ્વાયા ળેય કયલા રાગ્મા છે . ભટાબાગના રક
તાન ખારી વભમન ુઈમગ વવળમર ભીડડમાભાું સ્ટ કયલા ુથલા સ્ટ લાુંચલાભાું વાય કયલા રાગ્મા છે .
ડયણાભે વ્મશ્લતગત જીલનભાું વવળમર ભીડડમાના લધતા જતા શસ્તક્ષેે ુઅણા ળયીયભાું કેટરાક કુપ્રબાલ ણ
નાખલાનુ ું ળફૃ કયી દીધુ ું છે . વલિબયભાું ૩૦ભી જુ નને વલિ વવળમર ભીડડમા ડદલવ તયીકે ુઈજલલાભાું ુઅલે છે . ૨૦૧૦થી
વવળમર ભીડડમા ડે ુઈજલલાની ળફૃુઅત કયલાભાું ુઅલી. ભેળેફર વુંસ્કૃવતએ લૈવિક વુંચાય ય વાભાજજક ભીડડમાના
પ્રબાલને ઓખલા ભાટે ુઅ ડદલવની ુઈજલણી કયી શતી.
તે કુપ્રબાલભાું એક યાતે ઉંઘ ન ુઅલલાની વભસ્મા ણ છે . ડયશ્સ્થવત ત્માું સુધી શોંચી ગુઇ છે કે ુઅ
વભસ્માથી યે ળાન થુઇ ચ ૂકેરા રક શારભાું શશ્સ્ટરના ચક્કય રગાલી તાની ઊંઘ ળધલાના પ્રમત્ન કયી યહ્યા છે .
વવળમર ભીડડમાના રીધે ઊંઘ ન ુઅલલાની વભસ્મા વલળે ુભે ઇંદ્વપ્રસ્થ ુર શશ્સ્ટરના ડ. તફૃણ વાશની વાથે
લાત કયી. ુઅલ જાણીએ કમા પ્રાકયે વવળમર ભીડડમાના રીધે ઉંઘ ન ુઅલલાની વભસ્મા ુઈત્ન્ન થામ છે . કયનાની
લૈવિક ભશાભાયીને રીધે ુઅજે ુયા વલિભાું ઓનરાુઇન વળક્ષણ તયપ લધુ બાય ુઅલાને રીધે ુનેક ળાા કરેજ ુને
ખાનગી ટયુળન કરાવવવભાું ઓનરાુઇન વળક્ષણકામષ ુાુઇ યહ્ુું છે ત્માયે ુઅ ભામવમા નાભની વભસ્મા ફાક ુને
ડકળયભાું જલા ભી છે . વલિ ુઅયગ્મ વુંસ્થાના ુશેલાર પ્રભાણે

ભામવમા નાભની વભસ્મા ૩૩% ફાક ુને

ડકળયભાું જલા ભી છે એટરે કે ુયા વલિભાું ૨૫૮૪ કેવ ુઅ ભામવમા નાભની વભસ્માના જલા ભે ર છે ુને
૨૦૫૦ સુધીભાું ુઅ આંકડ લધીને ૫૨% એટરે કે ુયા વલિભાું ૪૯૪૯ વભભરમન ફાકભાું ુઅ વભસ્મા જલા ભળે. શાર
૨૦૨૧ભાું ુભેડયકાભાું ૩૦ વભભરમન ફાક-ડકળય ુઅ વભસ્માન બગ ફન્મા છે . ુઅ વભસ્માના રક્ષણભાું ખાવ કયીને
આંખ સુકાુઇ જલી, આંખભાું ાણી ુઅલાલા, આંખ વજી જલી, આંખ રાર થુઇ જલી, આંખભાું તણાલ ુઈત્ન્ન થલ.
ડદલ્શીના નાભાુંડકત આંખના સ્ેળારીસ્ટ ડ.વુંજમ ચોધયીનુ ું ભુંતવ્મ છે કે ુઅ વભસ્માભાું નજીકની ચીજલસ્ત ુ કે વ્મશ્લત ત
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ફયાફય દે ખામ છે યું ત ુ દૂ યની ચીજલસ્ત ુ કે વ્મશ્લત ફયાફય વાપ દે ખાતી નથી ુને જ કુઇ ચીજ્લસ્ત ુ કે વ્મશ્લત ૨ થી ૬
ભીટય દુય શમ ત તે ણ ફયાફય વાપ દે ખાતી નથી ુને દયે ક ચીજલસ્ત ુ કે વ્મશ્લત ઝાુંખી ુને ઘુન્ઘરી દે ખામ છે .
ુઅજથી ૫૦ લષ શેરાું કુઇએ ―વવળમર ભીડડમા‖ નાભન ળબ્દ વાુંબળમ નશત. ુઅજે જે ુખફાયભાું રખે છે
કે ટીલી ય ુશેલાર ુઅે છે , તેઓ જ ણ ત્રકાય નથી. જેભના શાથભાું સ્ભાટષ પન છે , સ્ભાટષ પનભાું ટૌ વલટય, પેવબુક,
ુઇન્સ્ટાગ્રાભ કે વ્શટ્વએ છે તે ફધા ણ સ્લમું વનવભિત ત્રકાય છે . વપ્રન્ટ ભીડડમા ુને ુઇરેલરવનક ભીડડમા ત કાન ૂનની
ભમાષ દાભાું યશી કાભ કયે છે યું ત ુ રકને ટૌ વલટય ય, પેવબુક ય કે વ્શટ્વએ જેલા ્રેટપભષ ય જે રખવુ ું શમ તે
રખી નાખે છે . એભાુંથી કેટરાક રખાણ

દ્વે ૂણષ,  ૂલષગ્રશયુલત, ુઈયકેયણી પેરાલનાયા ુને ુપલાઓ પેરાલનાયા ણ

શમ છે . ુઅ એક ખતયનાક ડયશ્સ્થવત છે .
ુઅ ્રેટપભષ ય રખાતા રખાણને વવળમર ભીડડમા કશે છે . ુઅજે વવળમર ભીડડમા ભાત્ર બાયત ભાટે જ નશીં
યું ત ુ ુઅખી દુવનમા ભાટે ભચિંતાન વલમ ફની ગમ છે . દયે ક દે ળ ુઅ મુદ્દે ભુંથન કયી યહ્ય છે . પેવબુક, ટૌ વલટય,
ુઇન્સ્ટાગ્રાભ કે વ્શટ્વએ ય દયે કને તાની લાત ખ ૂરીને કશેલાન ુલવય ુઅે છે . એક યીતે જુઇએ ત એભ ણ
કશી ળકામ કે દયે ક નાગડયકને ુભબવ્મશ્લતની ુઅઝાદી ભી છે યું ત ુ ુભબવ્મશ્લત ભાટે ુલવય ફનેરાું ુઅ ્રેટપભષવ જ
ુવનમુંવત્રત ફની જામ ત તે વભાજની ળાુંવત ુને શ્સ્થયતા ભાટે જખભી ફની જામ છે . મુયકેરી ત ત્માયે ળફૃ થુઇ કે
વલિના તભાભ દે ળની યાજકીમ ાટીઓએ વવળમર ભીડડમાને તાના પ્રચાયનુ ું વાધન ફનાલી દીધુ.ું ુભેડયકાભાું ત
વવળમર ભીડડમાન વોથી લધુ દુરુમગ થમ છે . દે ળભાું ુને વલદે ળભાું દયે ક ભરડટકર ાટીઓ ાવે તાનુ ું ુઅુઇટી
વેર શમ છે . તેભાું ભટી વુંખ્માભાું ુઅુઇટી વનષ્ણાતની બયતી કયામ છે , કેટરાક રક ત નકરી પેવબુક કે ટૌ વલટય
એકાુઈન્ટ ફનાલી પ્રવતસ્ધી ાટીના રકને ફદનાભ કયલાનુ ું કાભ કયે છે . વાભેલાી વ્મશ્લત ભાટે નપયત પેરાલલાનુ ું
કાભ કયે છે . શા, ફધાું જ એલાું નથી.

તેભાું કેટરાક રક વલચાયધાયા પ્રેડયત ણ છે . કેટરાક પ્રેયણાત્ભક લાતન પ્રવાય ણ કયે છે . યું ત ુ
દુબાષગ્મની લાત એ છે કે જુઠ્ઠાણાું, ુપલાઓ, નપયત પેરાલલાા રક શકાયાત્ભક રક કયતાું લધુ તાકાતલય ફની
ગમા છે . રર નાભની એક નલી પ્રજાવત ેદા થુઇ છે . કુઇ ુભબનેત્રીએ વશેજ ઓછાું લસ્ત્ર શેમાું શમ ત તેની
વલરુદ્ ણ રખામ છે . તેને રભરિંગ કશે છે . ુઅલા રક વવળમર ભીડડમાના ્રેટપભષ ય ગા ણ રખે છે ુને
ધભકીઓ

ણ ુઅે છે . ુઅ ફધાનુ ું ડયણાભ એ ુઅવ્યુ ું છે કે ગુંબીય ુને જલાફદાય રકએ શલે વવળમર

ભીડડમાથી અંતય યાખલાનુ ું ળફૃ કયુું છે . ુઅલા નાગડયક પેવબુક, ટૌ વલટય કે ુઇન્સ્ટાગ્રાભ છડી યહ્યા છે .
વવળમર ભીડડમાને ુઅધાયકાડષ વાથે જડલાની લાત લાજફી છે . તેભ થલાથી નકરી એકાુઈન્ટ ફનાલલા ય
વનમુંત્રણ ુઅલી ળકે છે ુને વભાજભાું નપયત તથા ુપલાઓ પેરાલનાયા રક ય કાબ ૂ ુઅલળે. કેટરીકલાય
વવળમર ભીડડમાના દુરુમગ યાષ્રવલયધી ઝેય પેરાલલા કેટરાક યાષ્રવલયધી તત્લ કયે છે . કાયભીય જેલા યાજમભાું
કેટરાુંક ુઅતુંકલાદી તત્લ યુલાનને ગુભયાશ કયલાનુ ું કાભ ણ ુઅ જ ભાધ્મભ દ્વાયા કયે છે . કેટરીક લાય વલદે ળી
એજન્વીઓ ફૃાી યુલતીઓની તવલીય મ ૂકી નકરી એકાુઈન્ટ ફનાલે છે ુને બાયતના વુંયક્ષણ વાથે જડામેરા
રકને શનીરેભાું પવાલી ડકિંભતી ભાડશતી પ્રા્ત કયલાનાું ણ પ્રમાવ કયે છે . દે ળની ુખુંડડતતા ુને સુયક્ષાના
ડશતભાું ણ વવળમર ભીડડમા ય વનમુંત્રણ જફૃયી છે .
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ફીજી ફાજુ પેવબુકનુ ું ભાનવુ ું છે કે પેવબુકને ુઅધાયકાડષ વાથે જડલાથી નાગડયકની પ્રાુઇલવીનુ ું શનન થળે યું ત ુ
પેવબુકની ુઅ દરીર મગ્મ નથી કાયણ કે નકરી પેવબુક એકાુઈન્ટ ધયાલનાય વ્મશ્લત કુઇનીમે વલરુદ્ ગુંદી ગાથી
બયે રી ુને ુયરીર વાભગ્રી સ્ટ કયી દે છે . ુઅલા રકને

ઓખી ળકામ ુને તેભની વાભે કાન ૂની ગરાું રુઇ

ળકામ તે ભાટે તે એકાુઈન્ટ કના છે તે વયકાયે જાણલા જફૃયી છે . પેવબુકને ુઅધાયકાડષ વાથે જડલાથી તેલા રકને તયત
જ ુરગ તાયલી ળકાળે. એટરે વવળમર ભીડડમા ભાટે કડકભાું કડક કાન ૂનની જફૃય છે .

વવળમર ભીડડમાને કેટરાક

રક ુઅઝાદીની ુભબવ્મશ્લત નશીં ણ સ્લચ્છુંદતા ભાની ફેઠા છે . બાયત ુનેક ધભષ, ુનેક કભ ુને જ્ઞા।વતઓ ુને
ુનેક વુંસ્કૃવતઓથી બયે ર લૈવલધ્મ ૂણષ દે ળ છે ત્માયે ુશીં કુઇને એક ફીજાના ધભષ, જ્ઞા।વત કે વુંસ્કૃવત વલરુદ્ ઝેય
પેરાલલાની સ્લચ્છુંદતા ુઅી ળકામ નશીં.
એ જ યીતે પેક ન્ય ૂઝ ણ વોથી લધુ વવળમર ભીડડમાભાું જ લશેતા નજયે ડે છે . લાસ્તવલલતા કુઇ ઓય શમ
ુને રખાયુ ું કુઇ ઓય જ શમ. કુઇ યાજકીમ નેતાની જનવબા વલળા થુઇ શમ યું ત ુ કેટરાક રક એ વબા ળફૃ
થલાના ફે કરાક શેરાની ખારી ખુયળીઓની તવલીય ાડી વવળમર ભીડડમાભાું મ ૂકીને કશે છે કે પરાણા નેતાની
વબાભાું ખુયળીઓ ખારી શતી. વબા ળફૃ થલાની તવલીય તેઓ મ ૂકતા જ નથી. ુઅ કેલી સ્લચ્છુંદતા? ુઅલા દુષ્પ્રચાયની
ુવય વભાજની ળાુંવત ુને વભયવતા ય ડે છે . કેટરીકલાય વવળમર ભીડડમા વભાજના તાણાલાણા વછન્નભબન્ન કયી
નાખલાનુ ું કાભ કયે છે . કેટરાક સ્થ ય ભફ ભરિંભચિંગ થયુ ું તેન ુ ું કાયણ ણ વવળમર ભીડડમા ય પેરામેરી ુપલાઓ
જ શતી. વાથે વાથે એ લાત ણ જાણી ર તભાય ભફાુઇર પન તભાયા ય જાસુવી ણ કયી ળકે છે .
ડ. વાશનીના ુનુવાય ભટાબાગના રક વલાય શમ કે વાુંજે વવળમર ભીડડમા ય રાગેરા યશે છે . વલાયે
જાગ્મા ફાદ, તેભનુ ું શેલ ુું કાભ ભફાુઇર ય ુઅલેરા ભેવેજ ુને વવળમર ભીડડમાના સ્ટ ચેક કયલાનુ ું શમ છે . જ
ુઅણે વલાયના વભમે તાના જીલનભાુંથી ભફાુઇર પનને કાઢી દુઇએ ત રક વલાયે જાગીને ઘયભાુંથી ફશાય
નીકળે, લક કયળે, ફ્રેળ એય રેળે. જેની વકાયાત્ભક ુવય ુઅણા ળયીય ુને સ્લાસ્્મ ય ણ ડળે. શારભાું
ુઈરબ્ધ આંકડા દળાષલે છે કે ભટા બાગના રક યજ ફે કરાક તાના સ્ભાટષ પન ાછ લીતાલે છે . તેભાુંથી ભટા
બાગન વભમ વવળમર ભીડડમાભાું વાય થત શમ છે .

ઘણા રક ડદલવ દયવભમાન ાુંચથી છ કરાક ુઇન્ટયનેટ

લાયે છે .
એલા લધુ ને લધુ ુયાલા ભી યહ્યા છે કે લધાયે ડત નેટન ુને વવળમર ભીડડમાન ુઈમગ ભાનવવક
ુઅયગ્મ વાભે ખતય ુઉબ કયી છે . ખાવ કયીને ડકળય ુને યુલાન ય ુઅડુવય થુઇ ળકે છે . સ્ભાટષ પન જેલા
ુઈકયણ વાથે ુઅણા વુંફધ
ું  વલળે વુંળધન કયી યશેરા કમ્પ્ય ૂટય લૈજ્ઞાવનક પ્રપેવય ભેટ જન્વ કશે છે : "જે ુઈકયણ તભે
ખયીદ તેનાથી તભને શાની થલાની છે તેલી લાત શમ ત તે ફહુ સ્ટુીડ ભફઝનેવ છે ુને ખયાફ ભાકે ડટિંગ છે ". ુઅ
પ્રકાયે ડદલવભાું રક કાભ કયતી લખતે દય ફે વભવનટે તાન ભફાુઇર પન ુને તેભાું ુઅલેરા ભેવેજ લાુંચલાનુ ું ળફૃ
કયી દે છે . ુઅભ કયલાથી ડડસ્રેલળન ેદા થામ છે , જેથી ુઅણુ ું કાભ, યે સ્ટ ુને ુઅણી સ્રી ય નેગેડટલ ુવય ડે
છે . ડ. વાશનીની વરાશ છે કે વવળમર ભીડડમા ય ૂઝ કય યું ત ુ એક ઇંસ્ૂભેંટની ભાપક, ુઅ ુઅદભ ુઅણા કુંરરભાું શલ
જુઇએ, તેન ુઅણા ય કુંરર ન શલ જુઇએ. જેભ-જેભ ટૅલનૉરૉજીન લધાયે ડત ુઈમગ શાવનકાયક છે તેવ ુ ું
રકને વભજાત ુું જળે તેભ-તેભ કુંનીઓએ ણ ફહુ ઝડથી તેન પ્રવતવાદ ુઅલ ડળે.
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સ્ળાસત ાષ, અમદાળાદ
"ુનુ ફેટા શલે ત ભફાુઇર ફાજુ ય મુક! ક્યાું સુધી ુઅ પેવબુક ુને ટૌ વલટયભાું પમાષ કયીળ? ુભે ણ ુશીં ફેઠાું છીએ.
તાયી વાથે લાત કયલી શમ ત ણ યાશ જલી ડે કે ફેનફા ક્યાયે પન ફાજુ ય મુકળે!" "ભમ્પભી, પન શાથભાું રીધ એટરે શુંભેળાું
પેવબુક ટૌ વલટય ના શમ. ફીજા ણ ઘણાું કાભ શમ."
ભાતા ુને દીકયીન યજન ુઅ વુંલાદ વુંજમબાુઇ ભાટે વાભાન્મ થુઇ ગમ શત. તેઓ વભજતા શતા કે તેભની દીકયી શુ ું
ુને કેટલુું કાભ કયે છે . વુંજમબાુઇ તાની ુનુ વાથે ઘણી લાત કયતાું. જભાનાભાું શુ ું ચારી યહ્ુું છે લગેયે લાત જભલાના ટેફર
ય વનખારવતાથી થતી.
એક ડદલવ ુનુ એ જ વુંજમબાુઇને લાત કયી કે એના લરાવની યીચા પેવબુક ફ્રેન્ડભાું પવાુઇ ગુઇ. છકય ફહુ ખયાફ
નીકળમ. ત્માયે વુંજમબાુઇએ કહ્ુું શતુ ું કે ુઅ જ ત વવળમર ભીડડમાની ખયાફ ુવય છે .
ુઅ ત ચાર વુંજમબાુઇ ુને ુનુ એટરા ફ્રેન્ક શતા. યું ત ુ ઘણાું ડયલાય શજી વવળમર ભીડડમાને સ્લીકાયી નથી ળકતા.
એભના ફાકને વાચ ુને ખટ ુઈમગન ખ્માર નથી શત. ડયલાયના ુઈછે ય ુને લાતાલયણ ફહુ ભટ બાગ બજલે છે .
એની વાભે જ વ્મશ્લતના વાભાન્મ જ્ઞાન લધાયલાભાું ઘણ ભટ પા વવળમર ભીડડમા બજલે છે . યું ત ુ ુઅ જ વાભાન્મ
જ્ઞાન વાચુ ું કે ખટુું તેન કુઇ ુયાલ નથી.
ુઈદાશયણ તયીકે રેલાભાું ુઅલે ત દીકયી ગબષધાયણ કયે ત્માયથી ગુગરબાુઇ કશે તે ભાને, નશીં કે તેઓને સ્લસ્થ યીતે જન્ભ
ુઅનાયી જનતાનુ ું ભાને.
વનવ ૃિ રકને વવળમર ભીડડમાથી પામદા ણ થમાું છે . એ રકની એકરતા દૂ ય કયલાભાું વવળમર ભીડડમા ઘણ વાય
બાગ બજલે છે .
ણ ટકાલાયી જતાું વવળમર ભીડડમાના પ્રબાલ શેઠ ભટાબાગના રક છે . ભેચ્મડયટી કેલી છે ! વવળમર ભીડડમાની વાયા
ુને ખટા ાવાની વભજ શલી ફહુ જરુયી છે . ઘણીલાય વ્મશ્લતને વાયા ખટાની વભજ નથી શતી.
ુઅભ વવળમર ભીડડમાના પ્રબાલ શેઠ ભટાબાગના રક ુઅલી ગમાું છે . છી તે કુઇ ણ ઊંભયના ના શમ! ુત્માયે
ુઅણે જુઇએ ત ુઅણે ફધાું ણ વવળમર ભીડડમાને ુઅધાયે જ ભળમા ને! ુને એન કેટર ફધ પામદ થામ છે . એક ુનુની
ફ્રેન્ડને ખટ ુનુબલ થમ. ફીજા કેટરા ફધાું ુઅણાું જેલાું છીએ જેને ુનેક પામદા થમા છે . એટરે જ ભને ુઅ લાત ફહુ
વ્મશ્લતગત રાગે છે .
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વવળમર ભીડડમા
જાણે દડયમ..

ુભચિતા દીક ુંડયા, ુભદાલાદ
વવળમર ભીડડમા જાણે એક વલળા વમુદ્ર. વલિના ફધે ખ ૂણે શોંચે. એભાું નજય કય ત અંત ન દે ખામ. એના
દડયમાુઇ ભજાું ય વશેર કય ત ભઝા! જાત જાતનુ ું જ્ઞાન, રાગણીવબય લાત, વભત્ર ુને સ્નેશી વુંફધ
ું ીઓના વુંકષ ભાટે
વલુર ખજાન, બય ૂય જ્થ. ણ ાણી એનુ ું ખારુું ખરુું શોં! ીલાના કાભભાું ન ુઅલે.
વવળમર ભીડડમાના નપા છે ત નુકવાન ણ છે . તભે વુંમત ન શ ત વવળમર ભીડડમા વાથેન ુ ું તભારુું જડાણ
તકરીપ ુઉબી કયી ળકે છે . જ કે ુઅજકાર રકને વવળમર ભીડડમાન ુઈમગ કેલી યીતે કયલ એ વભજાલા રાગ્યુ ું છે .
એક ગીત માદ ુઅલી ગયુ.ું જે ૧૯૪૯ની વારભાું વી. યાભચુંદ્રનના વુંગીત ડદગ્દળષનભાું ડપલ્ભ તુંગાનુ ું ગાવમકા ળભળાદ
ફેગભે ગામેલ ુું શતુ.ું
'મેરે સયા ગયે રં ગ ૂન... ળષાં શે ડકયા ષૈ ટેલફૂન... તમ્ુ ષારી યાદ શતાતી ષૈ.'
વવળમર ભીડડમાના ુઅ જભાનાભાું ુઅવુ ું ગીત ફનલાની કલ્ના જ ન કયી ળક. કાયણ ુઅણાું સ્લજન ક્યાુંક દૂ ય
જુઇ યહ્યા શમ ત ણ ુઅણી જડે એકેએક વભવનટ વવળમર ભીડડમાથી વુંકષ ભાું યશી ળકે છે .
એક પ્રવુંગ માદ ુઅલે છે . એક વ્મશ્લત એક ુજાણ્મા ળશેયભાું વભત્ર વાથે પમાષ છી એલા વભમે છૂટી ડી જામ છે
જમાયે એના પનની ફેટયી ઝીય થુઇ ગુઇ છે . વભત્રની ફાુઇક ય ફૅગ યશી ગુઇ છે જેભાું ચાર્જય શતુ.ું એ વ્મશ્લત એક ભેડડકર
ળૉના ઓનયના રેટ યથી તાના એકાુઈન્ટભાું રગ ુઇન થુઇ વવળમર ભીડડમા દ્વાયા ભેવેજ ભકરીને વભત્રન વુંકષ
કયે છે ુને ુઅ તકરીપદામક વભમભાુંથી ફશાય ુઅલે છે . વવળમર ભીડડમા ુઅ યીતે ભદદફૃ ણ થામ છે .
એક વભમ શત કે ુન્મ દે ળભાું કુઇન વુંકષ એ ભોંઘી ુને ુઘયી લાત શતી. ુઅજે કેટરીમ યીત છે કે તભે વાભેની
વ્મશ્લતને જુઇને લાત કયી ળક છ. પટઝ, વલડડમઝ ુને વલડડમ કૉભરિંગ એ વાભાન્મ થુઇ ગયુ ું છે . સ્લજન વલિના કુઇણ
ખ ૂણે શમ છતાું તભે યજ લાત કયી ળક એ વવળમર ભીડડમાની દે ન છે .
ુઅણાું રાગણીના વલિને ભદદફૃ થતાું ુઅ ભાધ્મભ જ્ઞાન ભેલલા ભાટે ણ ુત્મુંત ુઈમગી વાભફત થમા છે . ુઅ
કયના કા દયવભમાન બણલા ુઈયાુંત ણ કેટરી ુરગ ુરગ પ્રવ ૃવિના ઓનરાુઇન લગો ચારે છે . એ ફધાુંની
વ્માલવાવમક વલજ્ઞાન ણ વવળમર ભીડડમા દ્વાયા થામ છે . એકદભ સ્થભગત થમેરા ુઅ જીલનભાું વવળમર ભીડડમા જફૃયથી
ઈંધણ  ૂયી જીલુંત યાખી ળકે છે . ુગત્મનુ ું એ છે કે ુઅ ભશાવાગયભાું તભે તભાયી જાત વાથે ખલાુઇ ન જાલ. કુઇણ વ્મશ્લત
ભાટે વોથી ભશત્લની લાત છે એન તાન વલકાવ ુને સ્લાસ્્મ. ુઅ વચલામ ત દડયમાની વલળાતા ભાણલાભાું ુઅનુંદ જ
છે !
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ુ ડ
જાદળજી કાનજી ળોરા,મલ
ંુ
વશ્યમર ભીડડમાન શુ ું ુઅણા જીલન ય પ્રબાલ ડી ળકે ખય? જલાફ સ્ષ્ટ જ છે . ુલયમ, શા, શા ુને શા!!!
ુઅજે વશ્યમર ભીડડમાન જેભના જીલન ય પ્રબાલ ન ડય શમ એલા ભાુંડ આંગીને લેઢે ગણી ળકામ એલા ગણ્મા
ગાુંઠયા જ શુઇ ળકે! વાભાન્મ યીતે લેફ ુઅધાડયત એક્્રકેળન જેને ુઅણે રેટ, કમ્પયુટય કે ક્યાયે ક ભફાુઇર ય
ડાુઈનરડ કયીને લાયતા શુઇએ છીએ એને વશ્યમર ભીડડમા કશેલામ છે . ુઅજે વશ્યમર ભીડડમા એટરે કે લટ્વએ,
પેવબુક, ટક્વ્ટય, યુ–ટયુફ, સ્નેચેટ, ટેરીગ્રાભ, ુઇન્સ્ટાગ્રાભ લગેયે લગેયે. ુઅ એક એલ ભુંચ છે , જમાું કેટરાક વ્મશ્લતઓ કે
વભાજના કેટરાક વ્મશ્લતઓન વમુશ વાથે ભીને ચચાષ ઓ, વલચાયણાઓ ુને વુંદેળાઓની ુઅરે કયત શમ છે . ુઅલી
જ એક વેલાનુ ું નાભ ુઅુઇ.ુઅય.વી.ટી.વી. છે જમાું ફહુ જ વશેરાુઇથી યે લ્લે ુને વલભાનની ડટડકટ ખયીદી કે કેન્વર કયી
ળકામ છે .
ભને માદ છે કે એક વભમ શત. જમાયે ુભે ફીજા ડદલવે કુઇક રાુંફી મુવાપયીની ડટડકટ કઢાલલાની શમ ત્માયે
ુઅગરા ડદલવની યાત્રે જ મુફ
ું ુઇ વેન્રર સ્ટેળનની ડટડકટફાયીની ાવે જુઇને ગુણાટ ાથયીને સ ૂુઇ જતા ુને ફીજા
ડદલવની વલાયે જેલી કે ડટડકટફાયી ખ ૂરે કે તયત જ રાુઇનભાું ુઉબા યશીને ડટડકટ કઢાલતા. જમાયે શારભાું તાજેતયભાું જ
ભને ુનુબલ થમ જમાયે ુભે યાત્રે દળેકને સુભાયે કચ્છભાું ુભાયા ફુંગરાની ટે યેવભાું ફેઠા શતા ુને ભાયી ત્નીને ભન
થયુ ું કે ચાર ને ચાયે ક ડદલવ ભાટે છકયાઓને ભી ુઅલીએ. ભેં કહ્ુું કે ભને ભફાુઇરભાું ુઅુઇ.ુઅય.વી.ટી.વી. ય જુઇ
રેલા દે કે ડટડકટ ભે એભ છે . ભેં જયુ ું ત ચાયે ક ડદલવ છીની ડટડકટ ભી ળકે એભ શતી. તયત જ ડટડકટ કઢાલી
રીધી ુને ચાયે ક ડદલવ ભાટે મુફ
ું ુઇ ુઅલીને છકયાઓને ભીને ાછા કચ્છભાું ણ શોંચી ગમા. શલે ભટા બાગની
લસ્ત ુઓની ખયીદી કે બુકીંગ ઓનરાુઇન જ થામ છે . તભને જ એન રાબ રેતાું ુઅલડત ુું શમ ત તભે ચક્કવણે પલત
એક ભફાુઇર ધ્લાયા જ કેટરામ કાભ વશેરાુઇથી કયી ળક છ!
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વશ્યમર ભીડડમાન ુઅણા જીલન ય શકાયાત્ભક ુથલા નકાયાત્ભક એભ ફુંને પ્રકાયે પ્રબાલ ડી ળકે છે . પ્રશ્ન
એ છે કે તભે ુઅ વશ્યમર ભીડડમાન ુઈમગ કેલી યીતે કય છ કે એને કેલી યીતે લ્મ છ. જીલનભાું શુંભેળા ફદરાલની
યાશ જુ ઓ, ફદરાલને ખુલ્રા ડદરે સ્લીકાય ુને તેને ભાણ. ુઅત્ભશ્રધ્ધા યાખ ુને શકાયાત્ભક દ્રક્ષ્ટકણથી વલચાય !
ુગય ખેતયભાું ફીજ ન લાલીએ ત કુદયત એને ઘાવ-ફુવથી બયી દે છે , નક્કામુ ું ઘાવ તાની જગ્મા ફનાલી જ રે છે .
એલી જ યીતે ડદભાગભાું વકાયાત્ભક વલચાય ન બયીએ ત નકાયાત્ભક વલચાય તાની જગ્મા ફનાલી જ રે છે . જજિંદગીને
ખયે ખયી ભાણલા ભાટે ુઅણા જીલનની દયે ક  વકાયાત્ભલતાથી બયુય શલી જુઇએ.
કચ્છભાું ુભાયા ગાભની ગણત્રી પ્રભાણભાું એક ભટા ગાભ તયીકે થામ છે . ુભાયા ગાભના જ ભાયા એક વુંફધ
ું ી
શ્રી ડદનેળબાુઇ ગગયી જેભને વશ્યમર ભીડડમાનુ ું ખાસુ ું એવુ ું શકાયાત્ભક ુઅકષણ છે . એભના એક વકાયાત્ભક વલચાયે જાણે
કે એક વભાજવેલાનુ ું લટવ ૃક્ષ ુઉભુ ું કયુું છે . એભને વલચાય થમ કે ગાભન દયે ક જણ જ વભમાુંતયે નાનકડી એલી ભાત્ર
ુઢીવની યકભ દાન તયીકે ુઅે ત ગાભભાું લવતા નાના ગજાના ભાણવ જેભને દલાદાફૃના નાનાું નાનાું ખચાષઓ ણ
યલડતા નથી એભનુ ું કાભ થુઇ ળકે. એભણે તાન વલચાય ગાભના ુમુક વ્મશ્લતઓ ાવે યજુ કયીને તેને ભફાુઇર
ુઈય એક વાભાજીક ગ્રુ ફનાલીને ત્માું પ્રગટ કમો. જતજતાભાું ૧૦૦–૧૦૦ જણાુંના ૪ ગ્રુ ફની ગમા. ૪૦૦ જણ
ાવેથી ત દય લખતે એકાદ રાખ જેલી યકભ એકઠી કયી ળકામ. એભાું ણ ાછી એલી સ્લમું વુંચાભરત વ્મલસ્થા
ગઠલી છે કે જેને ણ ભદદની જફૃયત શમ એણે ુયજીત્રક, ુમુક દસ્તાલેજ તથા ફેંકની ચેકબુકન પટ લટ્વએ
ુઈય એડભીનને ભકરાલી દે લાન. વાભાન્મ યીતે ફે–ત્રણ એડભીન્વ પન ુઈય જફૃયી ચચાષ કયીને વનણષમ રે ુને તયત
જ ફધામ વભ્મને લટ્વએ ુઈય જ વુંદેળ ભકરલાભાું ુઅલે જેભાું ફેંકની વલગત ણ ુઅલાભાું ુઅલે જેથી કુઇએ
ણ ૈવાની કુઇ જ રેલડદે લડ કયલાની નશીં ણ વીધા જ એ રાબકતાષના ખાતાભાું બયાલી દે લાના. ભાત્ર ુઢીવ જેલી
નાની નાની યકભ ધ્લાયા જફૃયીમાતલાા ભાટે ૨૫૦૦૦–૫૦૦૦૦ કે ક્યાયે ક એકાદ રાખ જેવુ ું કાભ ણ થુઇ જામ. ુઅભ
એક વાય વલચાય ુને વશ્યમર ભીડડમાના વાથ વશકાય લડે ુઅજે કેટરામ રકને ુણીને લખતે વશામકતાષ થુઇ ળકાયુ ું
છે . ુત્માય સુધીભાું કેટરામ રકને રાખની ભદદ કયી ળકામ છે .
ુઅજે

વશ્યમર ભીડડમાની જીલન ુઈય કેટરીક લખત નકાયાત્ભક ુવય ણ થતી શમ છે . છે લ્રા ુંદયે ક

ભડશનાથી કયનાએ ભનુષ્મના જીલન ુઈય ફહુ જ કાયભ કેય ુઈજાવ્મ છે . ભાયા એક વુંફધ
ું ીની દીકયી રકડાુઈન લખતે
ઘયભાું જ યશી શતી ુને વતત ટી.લી, લટ્વએ, ભેવેન્જય લગેયે તથા છાાઓભાું પ્રગટ થતી નકાયાત્ભક વભાચાયની
તેના ભગજ ય એલી ુવય ડી કે તે શતાળા, નકાયાત્ભકતા તથા ડડપ્રેળનથી ીડાલા રાગી ુને રકડાુઈન ખ ૂલ્મા છી
ણ તેના ભગજ ુઈય વતત તાણ ુનુબલતી શલાથી તેણીને વાભાન્મ થલા ભાટે ભાનવળાસ્ત્રીને ફતાલીને તેન ુઇરાજ
કયાવ્મા ફાદ જ તે નભષર થુઇ ળકી શતી ુને તાના યજીંદા કામોભાું યલી ળકાુઇ.
વ્શારા વભત્ર, વશ્યમર ભીડડમા એક વાધન છે ણ તેન ુઈમગ કેલી યીતે કયલ એ વું ૂણષણે ુઅણા ુઈય જ
વનબષય શમ છે . ધ્માનભાું યશે કે વલજ્ઞાનના ુઅવલષ્કાય ધ્લાયા યજેયજ નલા નલા વગલડના વાધનન પેરાલ લધત
જામ છે . એ ુઅણા ુઈય ુઅધાયીત છે કે ુઅણે એન ુઈમગ કેલી યીતે, વકાયાત્ભક કે છી નકાયાત્ભક કયીએ છીએ.
ચાર ુઅણે ુઅજથી જ નક્કી કયી રુઇએ કે ુઅણે શલે છી ભાત્ર ને ભાત્ર વકાયાત્ભક વુંદેળાઓ તથા વલચાયન જ
પેરાલ કયીને દયે કના જીલનને વકાયાત્ભક ુઈજાષથી બયુું બયુું ફનાલલાન મજ્ઞ ુઅદયીશુ!ું !!
Email id :- jkv1950@yahoo.co.in
જુ ન -–૨૦૨૧
૨૦૨૧
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ુ ડ
ાજી શર,મલ
ંુ
“આંધી ભા ન કાગ” શમ કે ધ ૂભકેત ૂની નલભરકા ―સ્ટ ઑડપવ―ન દીકયીના ત્રની યાશ જલાભાું સ્ટ ઓડપવના
ગવથમા ઘવી નાખત બુઝગષ વતા- એ ફધા વુંલેદના ઝીરલા ભથતા ાત્રની તરાળના પ્રવતક છે . ુઅ તરાળને વભમના
કુઇ ફુંધન નથી શતા. ગુઇ કારે એ તરાળ શતી, ુઅજે ણ છે ુને ુઅલતી કારે ણ તરાળ યશેળે. શા, વભમ વાથે એના
સ્લફૃ જફૃય ફદરામા છે . લતષભાન વભમભાું ુઅ તરાળ વવળમર ભીડડમાના ફૃે ુઉબયી ુઅલી છે , એભ કશેલાભાું જયા ણ
ુવતળમશ્લત નશીં શમ. એટરે જ ત વવળમર ભીડડમાને Extended Family (E.F.)-વલસ્તાડયત ડયલાય નાભ ુઅલાભાું
ુઅવ્યુ ું છે . વવળમર ભીડડમાથી ુઅણે જે રક વાથે ઘવનષ્ટતાથી જડામેરા છીએ, એ શલે ુઅણ નલ ડયલાય છે . ુઅણા
વષનર લટ્વઍ/પેવબુક ગ્રુભાું ણ એલા ઘણા વભ્મ શમ છે , જેભાુંથી ઘણાને ુઅણે લયવના લચરે દશાડે ભતા
શુઇએ, કેટરાકને કદાચ કમાયે મ ણ ન ભળમા શુઇએ કે એક જ લાય ભળમા શુઇએ એવુ ું ણ ફને. ુઅભ છતાું એભની વાથે
ુઅણે ગ્રુભાું ડેુઇરી ફેભઝવ ય ુઇન્ટયે લળન થતુ ું શમ, જેને કાયણે ુઅણને એભની વાથે એક પ્રકાયની ુઅજત્ભમતા ુઉબી
થતી શમ છે , ુઅણે એલફીજાનાું દુુઃખે દુુઃખી ુને સુખે સુખી થતા શુઇએ છીએ, એલી ુનુભ ૂવત કયતા શુઇએ છીએ, જાણે
રશીની વગાુઇ શમ એ યીતે.
ભનુષ્મ એક વાભાજજક પ્રાણી છે . ુઅ ભનુષ્મે વભાજની યચના કયી. વભાજ એટરે કેટરીમે વ્મશ્લતઓન વમ ૂશ, જેભાું
પ્રત્મેક વ્મશ્લતની બાગીદાયી શમ છે . ુઅ વભાજ ળબ્દનુ ું વલળેણ છે - વાભાજજક ુને જેનુ ું અંગ્રેજી ફૃાુંતય છે વવળમર. શલે
એની વાથે જડામેર ળબ્દ છે ભીડડમા. ભીડડમા ળબ્દ ભીડડમભથી ફનેર છે , જેન ુથષ છે -ભાધ્મભ. ુથાષત વવળમર ભીડડમા
એટરે વાભાજજક ભાધ્મભ. ુઅ વાભાજજક ભાધ્મભથી લચુુ
ષ ર વુંવાયનુ ું વનભાષણ થયુ ું છે .
ુઅ વવળમર ભીડડમા- વલસ્તાડયત ડયલાયના ાુંચ મુખ્મ સ્તુંબ-ટૌ વલટય, લટ્વએ, પેવબુક, યુ ટયુફ ુને
ુઇન્સ્ટાગ્રાભ, ુઅ વોથી જાણીતા ુને લધુ લયાતા ભાધ્મભ છે . જ કે એક દામકા ભાટે ુઅલેરા ઓયકુટને ણ કેભ ભુરામ?
૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ સુધી ુઅ ઓયકુટે ણ વલિના દયે ક ખુણે લવતી વ્મશ્લતઓને ખુફ નજદીક રાલી દીધેરી. ઓયકુટ ય
ભાણેરી એ ક્ષણ ુને એ વુંફધ
ું  ભધુય વુંબાયણા ફનીને યશી ગમા છે . ુશીં લધુ ફે નાભ ુઈભેયી ળકામ. લલયા ુને
ુ ન –- ૨૦૨૧
જજુ ન
૨૦૨૧
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કદાચ

ટીીકર વવળમર ભીડડમાભાું વભાલેળ ન કયલાભાું ુઅલે, તમ એની ેયીપેયીભાું ત ુઅલે જ. ુઅ

ફધા ભાધ્મભથી ુઅણે જે રક વાથે રાગણી વબય યીતે જડામેરા છીએ એ ુઅણુ ું નવુ ું પેવભરી- ુઇ.એપ. છે . યુ ટયુફ
ચેનર ળફૃ કયનાયા કે ફીજાઓની યુ ટયુફ ચેનરના ચાશક ફની જનાયાઓને ુનુબલ શળે કે ુઅ ભાધ્મભથી કેટરી ફધી
ુઅત્ભીમતા કેલામ છે .!
ુઅ વવળમર ભીડડમાન વકાયાત્ભક ુઈમગ વાયી લસ્તુઓ ળીખલાડે છે . વલદ્યાથીઓ ણ ુઅ વવળમર ભીડડમાના
ભાધ્મભથી ઘણુ ું નવુ ું નવુ ું જાણી ળકે છે . વવળમર ભીડડમાના ભાધ્મભથી ન્યુઝ, દુવનમાભાું ફનતા ફનાલ , યાજકીમ ભાડશતીની
ુઅ-રે લગેયે વયતાથી કયીને ુઅણે ુઅણી જાતને ુડેટ યાખી ળકીએ છીએ ુને ફીજાને ણ. વવળમર ભીડડમાથી
દુવનમા ખ ૂફ નજીક ુઅલી ગુઇ છે . રકવપ્રમતાના પ્રવાયભાું ુઅ વલસ્તાડયત ડયલાય એક ફશેતયીન ્રેટપભષ છે , જમાું વ્મશ્લત
તાને ુથલા તાના કુઇ ુઈત્ાદનને લધુ રકવપ્રમ ફનાલી ળકે છે . ુઅજે ડપલ્ભના રેરય, ટી.લી. પ્રગ્રાભના પ્રવાયણ ણ
ુઅ વવળમર ભીડડમાના ભાધ્મભથી કયલાભાું ુઅલી યહ્યા છે . લીડીમ ુને ઓડડમ ચેટ ણ વવળમર ભીડડમાના ભાધ્મભથી
વયતાથી થુઇ ળકે છે —જેભાું પેવબુક, લટ્વએ, ઈંસ્ટાગ્રાભ ુઅ ખાવ ભુંચ છે . ભશાયાષ્રના મુખ્મ પ્રધાન ભાનનીમ શ્રી ુઈધ્ધલ
ઠાકયે કયના ભશાભાયી ભાટે તે ુઈઠાલેરા કદભની જાણકાયી ુઅલા ભાટે પેવબુક રાુઇલ ુઅલલાનુ ું વુંદ કયે છે . ુન્ના
શજાયે ન ુ ું ભ્રષ્ટાચાય વાભેન ુ ું આંદરન શમ કે વનબષમા શત્માકાુંડ વાભેન ુઅક્ળ ચયભવીભાએ શોંચાડનાય ુઅ વવળમર ભીડડમા
જ છે . ુઅણા ચાશીતા ભેગઝ
ે ીન “વર્જનશાયે ” ણ ુઅ વવળમર ભીડડમાથી ગજફની રકચાશના શાુંવવર કયી છે .
ુઅ વલસ્તાડયત ડયલાય, વવળમર ભીડડમા એ એક લચુુ
ષ ર વુંવાય ણ છે . જેની એક નયી લાસ્તવલકતા ણ
સ્લીકાયલી યશી. જાણે ુજાણે ુઅણે ુઅણાભાું દ્ધદ્વમુખી વ્મશ્લતત્લને જન્ભ ુઅી યહ્યા છીએ. વવળમર ભીડડમા ુઈય
લાસ્તવલકતાના નાભ ય શુ ું છે , એની ુઅણને ખફય નથી. વાભે એક ુઅબાવી દુવનમા છે , જેને લચુુ
ષ ર ડયમાભરટી ણ
કશેલાભાું ુઅલે છે . એલા ુનેક ડકસ્વાઓ જલા ભળમા છે કે જેભાું પેવબુક/લટ્વએ ય ભે રી ફે વ્મશ્લતઓ જમાયે ફૃફફૃ ભે
છે ત્માયે તેઓ એકદભ ુરગ યીતે લતે છે . વુંળધન કશે છે કે વ્મશ્લત પ્રત્મક્ષ કશી ળકત નથી તે ુપ્રત્મક્ષ ફૃે રખી ળકે છે .
ુઅલી યીતે ુઅણી અંદય દ્ધદ્વ વ્મશ્લતત્લન જન્ભ થામ છે . જેભાું એક વ્મશ્લત ફે વ્મશ્લતઓ જેવુ ું લતષન કયે છે . એક વાચુ ું
વ્મશ્લતત્લ છે , ફીજુ ું વવળમર ભીડડમાનુ ું વ્મશ્લતત્લ છે . ુઅજે વ્મશ્લત લાસ્તવલકતાથી લધુ દે ખાડલાની કવળળ કયે છે . ુઅલી યીતે
એ વ્મશ્લત એ ખમારભાું યશે છે કે નલી સ્ટ શુ ું કરુું જેનાથી લધુ રાુઇલવ ભે , ણ શુ ું એ વ્મશ્લત એલી છે .? ળેલવવમયની
એક જાણીતી ુઈશ્લત છે . તભાયી ાવે છે , એનાથી ઓછુું ફતાલ ુને જે દળાષલ છ એનાથી લધુ તાની ાવે યાખ. ુઅ
લચુુ
ષ ર વુંવાયના લધુ ડતા કેવભાું ુઅનાથી ભફરકુર ુઈલ્ટુું જલા ભે છે .
ુઅ વલસ્તાડયત ડયલાય, વવળમર ભીડડમા એના વભ્મને ભનલાુંક્ચ્છત ્રેટપભષ  ૂફૃું ાડે છે . વાભાન્મ ડયલાયભાું
ણ જેભ ુરગ ુરગ વ્મશ્લતત્લન વલકાવ થામ છે , તેભ ુશીં ણ વ્મશ્લતત્લ નીખયી ુઉઠે છે , જેભાું દ્ધદ્વમુખી વ્મશ્લતત્લની
ળક્યતા નકાયી ળકામ નશીં.

એકુંદયે ડયલતષનળીર વુંવાયભાું ડયલતષન વનાતન છે .

એ ુઈશ્લતને વાથષક કયતાું વવળમર

ભીડડમા એ એક ુઅલકાયદામક ડયલતષન છે . ક્યાુંક નકાયાત્ભકતા જલા ભે ત આંખ ુઅડા કાન કયલા યહ્યા, ઝીટીલીટી
સ્લીકાયલી યશી. દીલાવીથી નાની કુડટમાભાું પ્રકાળ પ્રગટાલી ળકામ ત એ જ દીલાવીથી કુઇના ઝુંડાને ુઅગથી તાયાજ
ણ કયી ળકામ. ણ એભાું દીલાવીને દ ુઅલ કેટર મગ્મ છે ? ુઅ દીલાવી જેના શાથભાું છે , એણે ુઅત્ભભચિંતન
કયવુ ું યહ્ુ.ું ુઅ ફાફત વવળમર ભીડડમા ભાટે ણ એટરી જ ફુંધ ફેવતી ુઅલે છે .
ये शमा तो जऱी रोशनी के लऱए….
ईस शमासे गर आग ऱग जाये

तो ये शमा क्या करे ?
ુ ન -–૨૦૨૧
જ
૨૦૨૧
જુ ન

Email id: - laljisir@gmail.com
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ુ ડ
કેતન ોટ, મલ
ંુ

૧૫/૦૬/૨૧ થી ૧૪/૦૭/૨૧

મેવ: ુઅત્ભવલિાવની વ ૃદ્ધદ્એ જલાફદાયીઓ રેલાની તત્યતા શલી જુઇએ. ુઅ ળીખાભણ ુઅલાથી દૂ ય યશી વાશવ યુલત
વનણષમ રેજ. લાણીએ

ચીલટતા વાયી ણ ડયણાભરક્ષી વ્મલશાય ુવનલામષ. વર્જનાત્ભક વલચાય વપતા શેત ુ ુવનલામષ

જાણી ચાર. નલા વભત્ર વાયા વાચા વરાશકાય નીલડી ળકે છે . વલષ ક્ષેત્રે જલાફદાયી ફદરાલ ભાટે તત્ય યશ. ુઅવથિક
જલાફદાયીઓ લધુ ગુંબીય ફને.

વ ૃવભ: ાડયલાડયક ફાફત વન્મુખ ુઅલી ુઉબી યશે ત્માું ટા ટા ના કયતાું. થડીક ભાનવવક મઝ
ું ૂ લણ વાથે ભાગષ કાઢી
ળકળ. ફોદ્ધદ્ક ુને કભષઠતાની ક્ષભતા દળાષલલાની તક જતી ના કયતાું. સુદાભા જેલા વલદ્વાન વભત્રની

ુેક્ષા વુંતલાનુ ું

યખે તક ના ગુભાલતા. શયીપ તાની ભમાષદા વભજીને ચારી યહ્યાું છે . વશમગીઓન વ્મલશાય લધુ ડત ુેક્ષા યાખનાય
ફની યહ્ય છે . ત ભ ૂતકાના વ્મલશાય તે શેત ુ જલાફદાય ગણ.

ુ : અંગતજન વાથે વ્મલશાય ફગડે નશીં તેની તકેદાયી યાખ. સ્લયાક્ભી થવુું ખટુું નથી. વશમગીઓની ક્ષભતાની
સમથન
ભમાષદા જફૃય ડે ુઈજાગય કયલી જુઇએ. જેથી મગ વશકાય બાલ ાભી ળક. કામદાકીમ ફાફત એ વભાધાન વ ૃવિ વાયી.
ગાભ ુઈાવધ ુઅની જલાફદાયીઓથી ુઅને વલમુખ કયી ળકે છે . ભટાુઇ બરે ગભતી ણ વભમ-ળશ્લતના લેડપાટની
ગણતયી યાખજ. ુઅવશ્રત લગષના બયવે કામષને ના છડતાું.

કકષ : ુઅવથિક ક્ષેત્રની પ્રગવત ાડયલાડયક સુખાકાયી શેત ુ ુઈમગી ફનલી જુઇએ. વરાશ સ ૂચન ુઅલા ભાટે નશીં મગ્મ યીતે
ુભર કયલા મગ્મ ણ ભાનવવકતા યાખ. ખાલાીલાની ુઅદત ના ફગડે તેની તકેદાયી યાખજ. વુંતાન તયપથી ુેક્ષા
યાખલી જુઇએ ણ ુઅગ્રશ નશીં. લડીર ભાટે વભમ પાલલ યહ્ય. ફશાનાથી અંતય યાખી ચારજ. લૈબલી લાતાલયણની
ુેક્ષા બરે વુંતાનની છતાું વુંમભી ફન. વભત્ર ુઈમગી ના થુઇ ળકે.
સશિંષ: એકાગ્રતા વળસ્તયુલત ુઅ ુઅની વપતા મગ્મ પ્રકૃવત છે . ખચષ ફાફતે વાલધાની યાખી ચાર. વનણષમની સ્લતુંત્રતા
ુઅણી પ્રકૃવત છે . કષ્ટ ફૃ નશીં ફન. ુઅદે ળ યુલત ડયણાભની ુેક્ષા કયતાું શ્રવભક પ્રકૃવતએ લધુ રાબ ાભી ળકળ.
ુ ન –- ૨૦૨૧
જજુ ન
૨૦૨૧
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ાડયલાડયક જલાફદાયીઓ ુઅનુંદનુ ું કાયણ ફની ળકળે, ભચિંતાનુ ું નશીં. ુઅવથિક ક્ષેત્રે ભચિંતા કયામ ભચિંવતત ન થલામ. વુંકોન
મગ્મ ુઈમગ કયી ળકળ, જીદ છડી ચાર.

કન્યા: કયકવય યુલત પ્રકૃવત ુઅને ુઅવથિક વ્માવધ ુઉબી થલા નશીં દે . ાડયલાડયક ક્ષેત્રે લધતી ુેક્ષાઓ થડી બરે
થકલી નાખતી. વભજાજની ળાુંવત મગ્મ વરાશ ુને જફૃય ડે જલાફદાયી  ૂણષ કયલાની ડદળા દે ખાડી ળકળે.
બાુંડયડાઓના ુસ્ષ્ટ લરણે મથામગ્મ સ ૂચન ુઅી ળકળ. વશમગીઓ મગ્મતાનુવાય કાભ ુઅલી ળકે તેભ છે .
વભત્રની વ્મલશાડયક ચુંચતા મઝ
ું ૂ લી નાખે. વરાશ સ ૂચનથી ભાગે રાલલાના વનષ્પ પ્રમત્ન યશેળે.

ુ ા: ખચષની ફાફત ુવનલામષ બરે યશી છતાું વાચલીને ચારવુું યહ્ુ.ું ુઅત્ભવલિાવ વાય છે જાલી વાચલી ચાર. કભષ ક્ષેત્રે
ત
ુઅવથિક રાબભાું ુન્મને બરે વશમગી ફનાલલા ડે. વુંગાથન રાબ વરાશસ ૂચનની દ્રક્ષ્ટ એ ુવનલામષ. ળત્રુઓની ુઈત્વિ
લાણીએ કભષની વપતાએ વુંબલ શમ ત્માું વપતા ણ વાચલીને ાભ તે વારુું. ાડયલાડયક ફાફત ભાન વ ૃદ્ધદ્ કયનાયી
નીલડી ળકે છે . ભશત્લ ભાનનુ ું કે રાબનુ ું ુઅ વલચાય.

વ ૃસિક: લતષભાને પ્રવ ૃવિઓન વ્મા ુઅને દડતા કયી દે ળે જેથી સુખ સુવલધાઓન ત્માગ ન કયી ળકલાની શ્સ્થવત એ ણ
મુયકેરી એ નડશ ુઅલે. ુનેકનુ ું ણ થામ તેલી તક ગુભાલતા નશીં. કામષન ફજ શોંચી તેટર જ યશેળે. નાશક ળીમાષ
લીમાું ન થાતા. લાલટુતા એ ફલ્મે ફુંધાલની શ્સ્થવત ુઈબી થુઇ ળકે છે , વાચલી ચાર. અંગતજન ભાટે ુઅવથિક ઘવાય
ૂ ા ભાગે ધન પ્રાક્્તની ુઅળા ત્મજી ચાર.
બગવ્મે છૂટક. ટુંક

ધન:ુ લડીર કે ુઈયીઓને પલત વરાશ ુઅલા કયતાું વરાશ સ્લીકાયલાન ુનુબલ લતષભાને રેલ રાબ કતાષ નીલડળે. હુું
ણાથી ુઈય ુઅલ. ુઅવશ્રત લગષની ભશેનતન લતય ચચાષન વલમ ન ફનાલતાું ભાન્મ કયજ. ુઅની વપતાના
બાગીદાય છે વાથે મગ્મ નેત ૃત્લની ુેક્ષા યાખી ળકામ. ુઅવથિક જલાફદાયીઓ લધી યશી છે . ુઅગતરુું ુઅમજન ડશતાલશ ખચષ
કમાષ ફાદ ખચષના ડશવાફે ના ફેવામ.

મકર: ુઅની ુઅમજન ફદ્ કામષદ્વત રક દ્રક્ષ્ટએ બરે ફેદયકાયી બયી રાગતી, ડયણાભની પ્રાક્્ત ુન્મ ભાટે
ચચાષન વલમ ફની ળકે. ુઅ ભાટે ાયકી ુંચાત ુઅવથિક ઘવાયા વવલામ કશુ ું નથી. ાડયલાડયક પ્રશ્ન ભાટે વપ્રમ
ાત્રના વલચાયને ભાન ુઅ. લાણીને ુઈગ્રતા વફુંધીઓ ભાટે ુઅિમષ જન્ભાલળે. બાુંડયડાઓ વાથેના વ્મલશાય એ
ભ્રષ્ટ ફનલાન શારના તફક્કે મગ્મ. વુંતાન ખચષ કયાલળે.
કું ભ: વશમગીઓને વભજલા ુન્મની વરાશને ફદરે તેભના વ્મલશાયન ુઅ મ ૂલ્માુંકન કયજ. સ્થાલય વભરકત
ફાફતે જન્ભના ગ્રશ વશકાય ુઅતા શળે ત રાબાથી ફનળ. અંગતજન વાથે વલચાય વલવનભમની ુવનલામષતા
વભજ. વુંતાન યાજાળાશી વભજાજ બરે ધયાલતા વભમ ુઅનુંદદામી વાય કયી ળકળ. ત ુભને ણ શેત ુ
ુઅની ુવનલામષતા વભજાળે. શયીપને તાનુ ું કામષ કયલા દમ.
મીન: ખાલાીલાના ળખના ણ શેત ુ વાલધાની ના ગુણ ને જાગફૃક કયજ. શયીપ અંગેની લધાયે લૈચાડયકતા
ુઅની ક્ષભતાન ક્ષમ કયે છે . ુઅની ુઈદાયતાન ગેયરાબ રેલાભાું ુઅલી યહ્ય છે . તે ભાનવવકતાથી મુલત થાઓ.
ુઅવથિક ક્ષેત્રની ભચિંતા વ્માજફી ગણામ ડયશ્સ્થવત કાબુ શેઠ શલાની ખાતયી યાખી ળકળ. વ્મલવામ વ ૃદ્ધદ્ શેત ુ મગ્મ
ુઅમજન કય. વભત્ર ુઈયની વનબષયતા એ ુઈદાયતા જતી કયજ.
ુ ન –- ૨૦૨૧
જજુ ન
૨૦૨૧
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