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ડિઝાઇન વિશ્વની નિયતી બદલી શકે છે

એવું ન માનો કે જીતવું એ જ પૂરતું છે, વધારે અગત્યનું એ છે કે તમે
કોઈ આદર્શ માટે સંઘર્ષ કરતા રહો. જો તમે કોઈ આદર્શ પર સ્થિર ન
રહી શકો, તો તમે જીતશો શું?

- વિલિયમ જેમ્સ, અમેરિકન દાર્શનિક

પ્રેરણા| પર્યાવરણના ભાવિ અને પ્રાકૃતિક સંસાધનોની સુરક્ષા મુદ્દે ફ્યુચર કાઉન્સિલમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ

શુભ વિચાર

શીલા શ્રીપ્રકાશ

ડૉ. આલોક ટંડન, રિસર્ચ
ફેલો, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ
ફિલોસોફિકલ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ

સહાનુભૂતિની નહીં,
સમાનુભૂતિની જરૂર છે

સહાનુભૂતિમાં આપણે બીજાના દુ:ખને સમજીને તેને દૂર કરવા વિશે વિચારીએ
છીએ, પરંતુ ખુદ દુ:ખી નથી થતા. પરિણામે, દયા કરવાથી આપણી શ્રેષ્ઠતાનો
અહંકાર આવે છે. સમાનુભૂતિ મતલબ, બીજા જે અનુભવે છે એ અનુભવવું. તેમાં
વ્યવહારમાં જ સંવેદના છલકે છે. બંનેમાં સંવેદનાના ઊંડાણનો ફરક છે.
વ્યક્તિવાદના અતિરેકથી પીડાતા જે હિંસક સમાજમાં આજે આપણે જીવીએ છીએ,
તે આક્રમક સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપીને વ્યક્તિને સામસામે ઊભા રાખી દે છે.
આપણે એવા સંવેદનાવિહીન ટોળામાં ફેરવાઈ રહ્યા છીએ, જ્યાં દર બીજી વ્યક્તિ
આપણી સ્પર્ધક છે, તેનું સુખ-દુ:ખ આપણને અસર નથી કરતું. માનવીય સંબંધો
તૂટવા પાછળથી માંડીને બે દેશો વચ્ચેની અથડામણ માટે પણ આ જ જવાબદાર છે.
સમાનુભૂતિનો અર્થ છે, ‘બીજા જેવી લાગણી અનુભવવી.’ આના માટે ખુદને
બીજાની જગ્યાએ રાખીને વિચારવાનું હોય છે. સહાનુભૂતિમાં આપણે બીજાના
દુ:ખને ઓળખીને તેની મદદ કરવાનું વિચારીએ છીએ. આપણું ખુદ દુ:ખી હોવું
જરૂરી નથી. તેમાં એક દૂરી હોય છે, જ્યારે સમાનુભૂતિમાં ખુદ પણ એ જ લાગણી
અનુભવવાના કારણે સમાનતા હોય છે. સહાનુભૂતિમાં અવારનવાર દયા કરવાથી
આપણી શ્રેષ્ઠતાનો અહંકાર ઊભરે છે. સહાનુભૂતિ દ્વારા તમે કોઈ ગરીબને મદદરૂપ
થઈ શકો છો, પરંતુ જેણે એકના એક દીકરાને ગુમાવી દીધો હોય, તેની સામે
તમારા પુત્રની આવડતો અને વૈભવની વાતો ન કરવી એ સમાનુભૂતિનું ઉદાહરણ
છે. આના માટે હૃદયની વિશાળતા જોઈએ, મોઢામોઢની મોટી વાતો નહીં. આવું
કરવાથી કરુણાનો જન્મ થાય છે.
બીજાની લાગણીઓ સમજવા અને વહેંચવાના માનવીય સંબંધોને મધુર અને
કાયમી બનાવવામાં પોતાની જવાબદારીથી કોણ પીછેહઠ કરી શકે. મિત્રતાની
શરૂઆત પણ સામાન્ય રીતે આ જ વિશ્વાસ સાથે થાય છે કે સામેની વ્યક્તિ આપણી
લાગણીઓ અને વિચારોને નિર્ણાયક બન્યા વિના વહેંચી અને વિચારી શકશે.
આધ્યાત્મિક ગુરુઓ કે મનોવિશ્લેષકોની સફળતાનું રહસ્ય પણ આ જ છે કે સાધકબીમારને એવો સંપૂર્ણ ભરોસો બેસી જાય છે કે મનોવિશ્લેષક તેને સંપૂર્ણ રીતે સમજે
છે અને તેની સામે હૃદય ઠાલવી શકાય તેમ છે. સામાજિક જીવનમાં પણ જ્યાં
અથડામણ લાગે છે, ત્યાં પણ વાતચીતની સફળતાની શક્યતા ત્યારે વધારે હોય
છે, જ્યારે બંને પક્ષ એક બીજાના દૃષ્ટિકોણને યોગ્ય રીતે સમજે છે અને તેમના પ્રત્યે
સંવેદનશીલ થાય છે. મહાત્મા ગાંધી અને માર્ટિન લ્યૂથર કિંગનો સત્યાગ્રહ આનું
સુંદર ઉદાહરણ છે. દલાઈ લામા તેના આધુનિક પ્રવક્તા છે.
સમાનુભૂતિના અભાવમાં લોકો ખોટા નિર્ણયો લે છે અને ખુદને અને
આસપાસના લોકોને નુકસાન પહોંચાડે છે. સારી વાત એ છે કે સમાનુભૂતિને આપણે
શીખી પણ શકીએ છીએ અને જીવનને વધારે પ્રસન્ન અને ઓછું જટીલ બનાવી
શકીએ છીએ. ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાની આદત, બીજાની ભલાઈની ખરેખર ચિંતા,
પરંતુ નિર્ણાયક બનવાથી બચવું અને તેની ભાવનાઓને ઔચિત્્ય આપવું વગેરે
એવી રીતો છે, જેનાથી આપણે સમાનુભૂતિ વિકસાવી શકીએ છીએ. વાસ્તવિક
હાસ્ય સાથે વાતચીતની શરૂઆત શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. સમાનુભૂતિ, સહનશીલતા અને
સહાનુભૂતિ પછીનું પગલું સંવેદનાવાળો વ્યવહાર નહીં, વ્યવહારમાં સંવેદના
ઝળકાવવાનું છે. ત્યારે જ કોઈ બુદ્ધ અને ગાંધી બની શકે છે. સંસારને કરુણા,
અહિંસા અને પ્રેમનો પ્રેરક સંદેશો આપી શકે છે.
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આર્કિટેક્ચર

એટલે
કે
વાસ્તુશિલ્પને
મહિલાઓનું ક્ષેત્ર નહોતું માનવામાં આવતું. 3035 વર્ષ પહેલાં એટલે કે 1979માં તો સામાજિક
મર્યાદાઓ તો હતી જ, એટલી તકો પણ નહોતી.
ડિઝાઇન, એન્જિનિયરિંગ અને કંસ્ટ્રક્શન માટે રિયલ
એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી પુરુષો પર જ ભરોસો કરતી હતી.
મારું માનવું છે કે તમામ ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક
સ્વીકૃતિ તેમની પ્રાસંગિકતા અને મુશ્કેલીઓના
નિરાકરણ તથા ટીમ નિર્માણ અંગે સંવેદનશીલતાના
કારણે મળી. એ કેવો સમય હતો, એ વાત સ્ટેટ ટોપર
હોવા છતાં આર્કિટેક્ચર સ્કૂલમાં ડીને પૂછ્યું હતું કે શું
તમે કોઈ પુરુષને પસંદગીની તકથી વંચિત તો નથી
રાખી રહ્યાને? લૈંગિક ભેદભાવનો આટલી ખુલ્લી રીતે
મેં ક્યારેય સામનો નહોતો કર્યો.
બાળપણથી કળા અને શિલ્પ મને આકર્ષિત
કરતાં. હું મારા ઘર અને બગીચાને નવું રૂપ આપવાના
સ્કેચ બનાવતી રહેતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધના લશ્કરમાં
અધિકારી એવા મારા પિતા મને પ્રોત્સાહિત કરતા.
હજી તો માંડી કિશોરવયે પહોંચી હોઈશ, ત્યારે મારા
વિચારોનો અમલ થતો જોઈ વધારે આનંદ થતો. હું
સમજી ગઈ કે મારે વાસ્તુશિલ્પમાં જ મારી કરિયર
બનાવવી છે.
હવે જુઓ કે પ્રેરણા ગમે ત્યાંથી મળી જાય
છે. હું બે-ત્રણ વર્ષની હોઈશ, જ્યારે 1958માં
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કરન્ટ અફેર્સ વિશે 30 વર્ષથી ઓછી
વયના યુવાનોનો અભિપ્રાય
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હવે સૈન્યનો આંતરિક પ્રહાર
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ભારતીય સૈન્યને સલામ કે તેણે રાજ ઠાકરે
દ્વારા બહિષ્કાર અને વિરોધ ન કરવા માટે
કરણ જોહર દ્વારા આપવામાં આવેલા પાંચ
કરોડ રૂપિયાનો અસ્વીકાર કરી દીધો કે,
દાદાગીરીથી મજબૂર થઇને આપવામાં આવી
રહેલા પૈસાનો તે સ્વીકાર કરશે નહીં. ટેક્સની
ચોરી કરીને બચાવવામાં આવેલા રૂપિયાને
કાળું નાણું કહેવામાં આવે છે અને છેલ્લી
ચૂંટણીમાં તેને ઉજાગર કરીને દરેક ભારતીયને
પંદર લાખ દેવાનું હવાઈ વચન આપવામાં
આવ્યું હતું, જેને પૂરું કરવાનો ઇશારો તે સમયે
પણ નહોતો, જ્યારે તે બોલવામાં આવ્યું હતું.
તે રૂપિયાની આશામાં ઘણા લોકોએ બેંકમાં
ખાતા ખોલાવ્યાં હતાં અને તે માટેના વાપરેલા
રૂપિયા વ્યર્થ જવાનો પણ ઘણા લોકોને
અફસોસ છે.
કાળા નાણાંનો ઉદ્્ભવ બીજા વિશ્વયુદ્ધ
સમયે થયો હતો. કાળા બજારો પણ ત્યારે જ
ઉદભવ્યાં હતાં અને તે પરિસ્થિતિઓ કેટલાક
લોકોને રાતોરાત શ્રીમંત બનાવી દીધા હતા.
જેમ કે, કેરોસીનના એક વેપારી પાસે પાંચ
હજાર રૂપિયાનું કેરોસીન હતું, જેને વેચીને
તેને કલ્પના બહારનો નફો થયો. આ કારણે
તે વધારે માલ ખરીદી શક્યો અને તેનો નફો
વધતો ગયો. કાળા બજાર અને કાળું નાણું
જોડિયા ભાઈ જેવા છે.
56 ઇંચની છાતી આજે મજાક બની
ગઇ છે, જેને ક્યારેક શક્તિપ્રદર્શન કરવા
દર્શાવવામાં આવી હતી. બુલેટપ્રૂફ જેકેટ
પહેરવાથી પણ છાતી 56 ઇંચની થઇ જાય છે.
આજે એ વાત ખૂબ ચિંતાજનક બની ગઇ છે
કે, અભિનય કરનારા લોકો રાજકારણમાં
ખૂબ મહત્ત્વના બની ગયા છે. તેમના અંગત
લશ્કર માટે ફંડ કેવી રીતે એકઠું કરવામાં આવે
છેω. વેપારીઓ અને દુકાનદારોને અધિકૃત
સરકારોને ટેક્સ આપવો પડે છે અને આની
સાથે જ તેમને એક પ્રકારનો ટેક્સ રંગદારોને
પણ આપવો પડે છે અને આ રીતે પોતાના
વધેલા બજેટ પર પોતાની દુકાનોના ખર્ચ અને
યોગ્ય નફાને જોડે છે તો બજેટ વધી જાય છે

સાથે વ્યક્ત કરવી એવું જ છે, જાણે કોઈ વાસ્તુશિલ્પના
વિચારને જમીન પર સાકાર કરવો. 1979માં પુત્રજન્મ
પછી મેં મારો ડિઝાઇન સ્ટુડિયો ‘શિલ્પા’ શરૂ કર્યો.
ગ્રાહકોની જરૂરિયાત અને રચનાત્મકતામાં સમતુલા
સ્થાપવામાં મને લલિતકળાઓનું પ્રશિક્ષણ કામ
આવ્યું. ત્યારથી 36 વર્ષની આ યાત્રામાં વિવિધ પ્રકૃતિ
અને કદના અનેક મોટા પ્રોજેક્ટ પૂરા કર્યા - અંગત
મકાનો, ટાઉનશિપથી માંડીને ફેક્ટરી અને ઑફિસ
બિલ્ડિંગ્સ, હોટેલ, શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને મ્યુઝિયમ
તથા થિયેટર પણ.
આર્કિટેક્ચરની યાત્રામાં ત્યારે એક સ્થાન હાંસલ
થયું, જ્યારે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમના રૂપમાં મને
પસંદ કરીને ગ્લોબલ એજન્ડા કાઉન્સિલ ઑન
ડિઝાઇન ઇનોવેશન ફોર 2010-12 માટે આમંત્રિત
કરવામાં આવી. અબુ ધાબીમાં યોજાયેલા સંમેલનમાં
ફોરમે સર્વાંગીણ ટકાઉપણાના આધારે શહેરોની
ડિઝાઇનને રેટિંગ આપવાના રેસિપ્રોકલ ડિઝાઇન
ઇન્ડેક્સની ખૂબ પ્રશંસા કરી. ત્યાં જ મને કામ અને
નેતૃત્વ કરવાની તક મળી. આવું પ્રથમ વાર હતું કે
શહેરોનો દરજ્જો તેમની ડિઝાઇનના અધારે નક્કી
કરવામાં આવી રહ્યો હતો. આશા છે કે ભારત
પ્રત્યે વિશ્વની વધતી રુચિ અને મારા ભારત કેન્દ્રિત
સમાધાનોની લોકપ્રિયતા વધશે અને આર્કિટેક્ચરમાં
ગત સદીનું પશ્ચિમી પ્રભુત્વ પૂરું થઈને ભારતીય
અસર વધશે. આપણી ચારે તરફ સમૃદ્ધ વારસો, કલા
અને લોકકળાના રૂપમાં સૌદર્ય વિખેરાયેલું પડ્યું છે.
મારો પ્રયત્ન તેના અને આધુનિક ટેક્નોલોજી તેમજ
નિર્માણ સામગ્રીમાં સમતુલા સ્થાપતિ કરવાની હોય
છે. આ વર્ષે 2016-18 માટે પર્યાવરણના ભાવિ અને
પ્રાકૃતિક સંસાધનોની સુરક્ષા અંગે યોજાનારી ગ્લોબલ

ઉત્તર પ્રદેશમાં હરીફોએ ભાજપને થાળી તૈયાર કરી આપી

પરદે કે પીછે

જયપ્રકાશ ચોક્સે

આવેલી અભિનેત્રી વૈજયંતિ માલાની ક્લાસિક
ફિલ્મ ‘મધુમતિ’ની ડાન્સ સિકવન્સે મારા પર ઊંડી
છાપ છોડી. મારાં માતા પણ કર્ણાટક સંગીતનાં
પ્રતિભાવાન ગાયિકા હતાં, પરંતુ રૂઢિચુસ્તતાના
કારણે તેમને ક્યારેય જાહેર પ્રસ્તુતિની તક ન મળી.
કદાચ એટલા માટે જ સાડા ચાર વર્ષની ઉંમરે તેમણે
મને મુંબઈના રાજરાજેશ્વરી નાટ્ય કલામંદિરમાં દાખલ
કરાવી દીધી. કલ્યાણસુંદરમ પિલ્લઈ મારા પ્રથમ ગુરુ
હતા અને હું તેમને પ્રથમ શિષ્યા! માત્ર છ વર્ષની
ઉંમરે મુંબઈના ષણ્મુખાનંદ હાૅલમાં રજૂઆત કરીને
મેં સમીક્ષકોની પ્રશંસા મેળવી હતી. અભ્યાસ અને
પરીક્ષાઓની વચ્ચે કલાની સાધના ચાલતી રહી. પછી
પિતાજીની બદલી ચેન્નઈ થઈ ગઈ અને પરિવાર
ચેન્નઈ આવી ગયો. હવે ધંડેયુદ્ધપાણી પિલ્લઈ મારા
ગુરુ બન્યા. વધતી ઉંમરની સાથે મને પદ્મભૂષણ
કમલા લક્ષ્મણ અને પદ્મશ્રી પદ્મ સુબ્રહ્મણ્યમ જેવા
અદ્્ભુત કલાકારોની સાથે પ્રસ્તુતિ આપવાની તક
મળી. જ્યારે પદ્મવિભૂષણ ડૉ. વેંપટ્ટીચિન્ના સત્યમ
પાસેથી કુચીતુડી નૃત્ય શીખી, તો અભિનેત્રી હેમા
માલિનીની સાથે નાટ્યસંગીતનો અવસર મળ્યો.
આ રજૂઆત દરમિયાન જ વીણાના સ્વરોએ મને
આકર્ષી અને હું પદ્મભૂષણ ચિત્તીબાબુ પાસે વીણા
શીખવા પહોંચી ગઈ. તેઓ અદ્્ભુત કલાકાર
હતા. શરૂઆતના તબક્કામાં આટલી અતિવ્યસ્તતા
વિશે મારું માનવું છે કે ખુદને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કામે
લગાડવાની ક્ષમતા વિકસાવવી ખૂબ જરૂરી છે. તમને
થશે કે વાસ્તુશિલ્પની વાતમાં નૃત્ય-સંગીત ક્યાંથી
આવી ગયાં. હું તમને જણાવું કે લલિતકળાઓ દ્વારા
જ અમૂર્ત વિચારોને મૂર્તરૂપ આપવાની કળા આવડે
છે. કોઈ વિચાર છે, કથા છે, તેને નૃત્યની ભાવમુદ્રાઓ

અને બજારના કિંમતો ઓછી થઇ શકતી નથી.
બીજી બાજુ સામાનથી ભરેલા ટ્રકને ટ્રાફિક
પોલીસ વાળો રોકે છે અને બધા કાગળો માન્ય
હોવા છતાં લાંચ માગે છે. ત્યારે તે એ નથી
જાણતો કે, તેને લાંચમાં આપેલા રૂપિયા પણ
વેપારી વસ્તુના બજેટમાં જોડી દે છે. જાણે કે,
ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા લેવામાં આવેલી લાંચને
કારણે તેની પત્ની બજારમાં વધારે કિંમત ચૂકવે
છે. લાંચનો દરેક રૂપિયો પ્રજાએ ચૂકવવો પડે
છે. મુન્શી પ્રેમચંદ દ્વારા રચિત ‘નમક કે
દરોગા’ હવે ક્યાંય દેખાતા નથી.
બાલ ઠાકરેએ શિવસેનાના નિર્માણ
સમયે મુંબઇમાં વસેલા દક્ષિણ ભારતીય
લોકોને નિશાનો બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેમની
મર્યાદિત સંખ્યાને જોઇને તેમણે બિહાર
અને ઉત્તરપ્રદેશના મુંબઇમાં વસેલા લોકોને
નિશાન બનાવ્યા. જો આ પ્રાંતોમાં વસેલા
મહારાષ્ટ્રના લોકોને ત્યાં નિશાન બનાવવામાં
આવે, તો દેશમાં અરાજકતા વ્યાપી જાય.
મૂળ મરાઠી ભાષી લોકો સંતોષી જીવના છે,
જેમની જીવનશૈલીનો આધારભૂત સિદ્ધાંત
વ્યાજબીપણું, ઓછા ખર્ચા છે અને પછેડી
જેવડી સોડ તાણે છે તથા તેમને રંગમંચ અને
સંગીતમાં રુચિ છે. પોતાના અંગત સ્વાર્થ
માટે આ સ્વયંભૂ નેતાઓએ આ કલાવિદોની
ખોટી છબિ રચી છે. દેશમાં પ્રાદેશિકતા
વધવાથી વૈચારિક સંકુચિતતાનો ઉદય થયો
છે, જે દેશના બંધારણીય માળખા માટે ખતરો
છે. આ સંદર્ભમાં સૈન્ય દ્વારા ધમકાવીને વસૂલ
કરાયેલા પૈસાનો અસ્વીકાર કરવો, તેના
દ્વારા ઉડીમાં દેખાડવામાં આવેલા પરાક્રમથી
ઓછું મહત્ત્વપૂર્ણ ન આંકી શકાય.
સળગતી સરહદ પર નિયુક્ત
સૈનિક રજાઓ ગાળવા ઘરે આવે છે અને
સમાજમાં વ્યાપેલી અસમાનતા અને
અન્યાય જુએ છે ત્યારે તેના મનમાં પ્રશ્ન
ઊઠે છે કે શું તે આ લોકોની સુરક્ષા માટે
આટલા આક્રમક વાતાવરણમાં, દુર્ગમ સ્થાનો
પર, વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં જાગે છેω.
પરિણામે, તે પોતાના ઘરે રજાઓમાં પણ
આરામ કરી શકતો નથી.
એક વીર સૈનિકને જ તેનો રૂઆબ
દેખાડવાનો અધિકાર છે. સ્વયંભૂ નેતાઓને
તેમની જ કડવી દવા આ રીતે પીવડાવવામાં
આવી છે.

ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે આંતરિક કલહ અને ‘અહમ્
બ્રહ્માસ્મિ’ની અનુભૂતિ અનેક રાજકીય પક્ષોને ખાડે લઈ ગઈ
છે, પરંતુ યુપીની લોકચર્ચા આ વખતે કંઈક અલગ જ ઇશારો
આપી રહી છે. 2012ની યુપી વિધારનસભા ચૂંટણીઓમાં
ટીમ અખિલેશે જે કમાલ કરી હતી, તેની આ વખતે ધૂંધળી
શક્યતાઓ છે. સમાજવાદી પક્ષની લાખો ખરાબીઓ છતાં
અખિલેશના કામથી લોકો ખુશ હતા. નવા નેતૃત્વએ ખાસ
કંઈ નહીં, તો પણ કંઈ ક તો હકારાત્મક ફેરફારો ચોક્કસ કર્યા
છે. પરંતુ, હવે સાયકલમાં પંક્ચર પાડવાનું શ્રેય પણ એમને જ
આપવામાં આવશે, જેમની દેખરેખમાં સાયકલ બનાવાઈ અને
ખૂબ ચાલી પણ ખરી. સાયકલ બે પૈડાંનું વાહન ચોક્કસ છે,
પરંતુ તેને ચલાવવા માટે સીટ પર એક જ વ્યક્તિ (અખિલેશ)
ની જરૂર હોય છે. આ સીટ મેળવવાની ખેંચતાણમાં સાયકલ
હચમચી ગઈ. બીજી તરફ રાહુલ ગાંધી માટે પ્રશાંત કિશોરના
એડવાઇઝરી બોર્ડે પણ ખાસ કોઈ કારનામું નથી કર્યું. કૉંગ્રેસની

આગામી 20 દિવસમાં સમગ્ર વિશ્વને ખ્યાલ
આવી જશે કે અમેરિકાના નવા રાષ્ટ્રપતિ
કોણ બનશે. આ જંગ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને
દિવ્ય ભાસ્કર સાથેના વિશેષ કરાર હેઠળ
હિલેરી ક્લિન્ટન વચ્ચે છે. રાજકીય પંડિતોએ
હિલેરીના જીતવાની ભરપૂર શક્યતાઓ દર્શાવી છે. બીજી તરફ, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેને એકતરફી હારનો સામનો
કરવો પડ્યો, તો આ ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પડકારવા માટે તેની પાસે કાયદાકીય અધિકાર છે. આનાથી તેમની ખુદની
પાર્ટીને પણ શંકા છે કે ક્યાંક ટ્રમ્પ સત્તાના હસ્તાંતરણની અમેરિકન પરંપરાને નુકસાન ન પહોંચાડી બેસે.

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ પદ માટેના રિપબ્લિકન પાર્ટીના
ઉમેદવાર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મતદાન પહેલાં જ ચૂંટણીનાં
પરિણામે અંગે ચર્ચા શરૂ કરી દીધી છે. તેમણે કહ્યું
કે ચૂંટણી પરિણામો તેમના હકમાં ન આવ્યા, તો
તેઓ તેમને સ્વીકારવા બંધાયેલા નથી. ટ્રમ્પના
આ વિધાનના કારણે બંને મુખ્ય પક્ષોમાં ચિંતાનું
વાતાવરણ છે કે શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં સત્તા
હસ્તાંતરણની અમેરિકન પરંપરા ટ્રમ્પના કારણે તૂટી
ન જાય. વાત જ્યારે વિવાદ સુધી પહોંચી, તો ટ્રમ્પ
પોતાની વાત સુધારીને કહ્યું કે એકતરફી પરિણામોના
કિસ્સામાં તેઓ વિવાદ નહીં કરે.
8મી નવેમ્બરે અમેરિકામાં મતદાન થવાનું છે
અને એ પહેલાં ટ્રમ્પના નિવેદનોએ તેના પ્રત્યે પક્ષના
નેતાઓને શંકાની સ્થિતિમાં લાવી દીધા છે. તેમણે
હજી સુધી એવું નથી કહ્યું કે તેઓ જનાદેશનો સહર્ષ
સ્વીકાર કરશે. ધ ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના પોલ અનુસાર
ડેમોક્રેટિક ઉમેદવાર હિલેરી ક્લિન્ટનની અેકતરફી
જીતવાની શક્યતાઓ ઝડપી ગતિએ વધી રહી છે.
ગયા અઠવાડિયે 89 ટકાની સામે આ અઠવાડિયે
શક્યતા 93 ટકા હિલેરીના પક્ષમાં છે.
ડેલોવેર (ઓહાયો)માં સભા સંબોધતા ટ્રમ્પે
કહ્યું કે તેમની સામે ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું છે
ટ્રમ્પે કહ્યું કે - જો હું જીતીશ તો પરિણામોનો સ્વીકાર
કરીશ. આ ચૂંટણી માટે ઐતિહાસિક સાબિત થઈ
છે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે જો જ્યોર્જ ડબલ્યૂ બુશે
પરિણામોને પડકારવાની વાત ન કરી હોત, તો
2000ના વર્ષની અલ ગોર સામેની ચૂંટણી તેઓ

હું સ્પષ્ટ પરિણામોનો સ્વીકાર કરીશ, મને શંકા
પડી તો તેમને પડકારવાનો અધિકાર મારી પાસે
અબાધિત છે. હું નિયમો અને પરંપરાઓનું
સંપૂર્ણપણે પાલન કરીશ. જ્યાં સુધી જીતવાની
વાત છે, તો અમે દરેક જગ્યાએ જીતીશું.

-ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
હારી ગયા હોત. અલબત્ત, પક્ષની ચિંતા ઘટાડતા
ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ચૂંટણી પછીની ગતિવિધિઓ દેશ
પર થોપવાની યોજનાઓ બનાવી રહ્યા છે. એક
પત્રકારના સવાલના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે - ઑફ
કોર્સ, હું સ્પષ્ટ પરિણામોનો સ્વીકાર કરીશ, પરંતુ
પરિણામો પર શંકા ગઈ, તો તેને કાયદાકીય રીતે
પડકારવાનો અધિકારી મારી પાસે અબાધિત છે. શું
તમે હારનો સહર્ષ સ્વીકાર કરશો? એવા સવાલના
જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે મારી સામે જે કોઈ ઉમેદવાર
આવશે, હું નિયમો અને પરંપરાઓનું પૂર્ણપણે પાલન
કરીશ. જ્યાં સુધી જીતવાની વાત છે, તો અમે તમામ
વર્ગમાં વિજય મેળવીશું.
પોલ અનુસાર ટ્રમ્પ અને હિલેરી વચ્ચે અનેક
રાજ્યોમાં જોરદાર ટક્કર થશે. એ રાજ્યોમાં તેમના
વોટની ટકાવારીમાં ખાસ ફરક નહીં હોય. જોકે,
રિપબ્લિકન કરતાં ડેમોક્રેટિકના ઉમેદવારો આગળ
હશે. રાજ્યોમાં જ્યારથી રિપબ્લિકન ઉમેદવારોના
પરિણામો આવી રહ્યાં છે, તે પાર્ટીને ઊંડે ઊંડે ખૂંચી
રહ્યાં છે, એટલે ટ્રમ્પની ચેતવણીને કોઈ નજર અંદાજ
નથી કરતું કે તેઓ પરિણામો અંગે કાયદાકીય વિવાદ
ઊભો કરી શકે છે.
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‘ફરી વખત સાબિત થઈ ગયું કે ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રપતિ પદને લાયક નથી’

ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ ચૂંટણીને પડકારવાના ટ્રમ્પના
નિવેદન અંગે કહ્યું કે આના પરથી ફરી વખતે સાબિત
થઈ ગયું કે તેઓ રાષ્ટ્રપતિ બનવાને લાયક નથી.
{ ક્લિન્ટની પ્રવક્તા ક્રિસ્ટિના રોનાલ્ડ્સ કહે છે કે
અમે તેમને (ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને) માત્ર હરાવવાના જ
નથી, પરંતુ હિલેરી ક્લિન્ટનની એકતરફી જીત પણ
સાબિત કરીશું.

પૉઝી -ટૂન

‘ખાટ પે ચર્ચા’ના તીરની અસર થાય એ પહેલાં જ ભાજપે
તેના કિલ્લામાં બાકોરું પાડી દીધું. રીટા બહુગુણા જોશીના
ભાજપમાં સામેલ થવાથી નવાં રાજકીય સમીકરણો બનવાં
લાગ્યાં છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પંગુ બની ગયેલો કૉંગ્રેસ ઇચ્છે, તો
પણ હાથમાં કોઈ કીમતી વસ્તુ જાળવી શકે તેમ નથી. બીજી
તરફ, હાથીને જે બાબતોના કારણે પસંદ કરવામાં આવતો
હતો, સત્તામાં આવ્યા બાદ ‘અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ’ની નીતિ
અપનાવવાના પ્રયત્નમાં તેણે પોતાનું રાજકીય કદ નાનું કરી
નાખ્યું છે. યુપીના નાગરિકો હાથીને અપનાવે, એ પહેલાં જ
તેના અનેક મોટા સહયોગીઓ કમળની સાથે ચાલ્યા ગયા,
કારણ કે રાષ્ટ્રભક્તિનો ઇજારો માત્ર કમળની પાસે છે. આ
દોડમાં જે રીતે મોટા ખેલાડીઓ ટીમ બીજેપીમાં સામેલ થયા
છે, તેને જોઈને અંદાજ લગાવવો અઘરો નથી કે અન્ય તમામ
પક્ષોએ ભાજપને થાળી તૈયાર કરી દીધી છે. ભાજપ તેનો લાભ
લઈ શકે છે કે નહીં, 2017ની ચૂંટણી એ સ્પષ્ટ કરી દેશે.

એકપક્ષીય હાર થઈ, તો
ટ્રમ્પ ચૂંટણીને પડકારશે
એલન રેપપોર્ટ અને એલેક્ઝાન્ડર બર્ન્સ

ફ્યુચર કાઉન્સિલમાં મને 25 સભ્યોની આંતરરાષ્ટ્રીય
ટીમના તજજ્ઞ સભ્ય તરીકે આમંત્રિત કરવામાં
આવી છે. આ ટીમને દુનિયાની દશા સુધારવા માટે
નવી દૃષ્ટિ વિકસાવવા અને સહયોગાત્મક સમાધાન
દર્શાવવા કહેવાયું છે. હોલિસ્ટિક સસ્ટેનેબિલિટીના
મારા નિર્ધારનાં મૂળ ભારતીય પરંપરા અને સંસ્કૃતિમાં
છે, જેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મળી છે. આ
નિર્ધારનો અર્થ એ માળખામાં સંતુલન સાધવાનું
છે, જે સતત વિવિધ દિશઓ અને તીવ્રતા ધરાવતી
પ્રાકૃતિક શક્તિઓનો નિરંતર સામનો કરતું રહ્યું છે.
દેશમાં સ્માર્ટ સિટી પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવી રહ્યો
છે. કોઈ પણ શહેરનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ તદ્દન અલગ
અને અનોખો હોય છે.
હું આર્કિટેક્ચરને ખૂબ જવાબદારીપૂર્ણ વ્યવસાય
માનું છું, કારણ કે તેની અસર આજીવન રહે છે, તેના
કારણે શહેરની રહેણાકની વિશિષ્ટતા વધે છે. કોઈ
પણ શહેરનો મુખ્ય હેતુ કનેક્ટિવિટીનો હોવાની સાથે
મૂળભૂત પાયો, સુરક્ષા અને સાંસ્કૃતિક અલગપણું પણ
આપોઆપણ જોડાઈ જાય છે. સર્વાંગીણ કનેક્ટિવિટી
માટે સમતુલા મેળવવી જરૂરી છે. યુવા આર્કિટેક્ટ
અને ડિઝાઇનર્સને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણે
ભાગ્યશાળી છીએ કે કલા, પરંપરા અને સંસ્કૃતિનો
આપણો સમૃદ્ધ વારસો છે. વાસ્તુશિલ્પમાં તેમાંથી
પ્રેરણા મેળવવી જોઈઅે. આપણે અલગ અલગ
સ્થળોને અલગ અલગ પ્રતિક્રિયા આપીએ છીએ
અને આર્કિટેક્ચર દ્વારા જે વાતાવરણનું નિર્માણ થાય
છે, તે મુજબ વ્યવહારનો તાલમેળ બેસાડીએ છીએ.
એ અર્થમાં આર્કિટેક્ચ પર ખાસ જવાબદારી હોય
છે, કારણ કે તેઓ ખરેખર ડિઝાઇનના માધ્યમથી
દુનિયાની નિયતિ બદલી શકે છે.

{ હિલેરી ક્લિન્ટનની પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડતા
સેનેટર ટિમ કાઇને કહે છે કે, ટ્રમ્પ હવે કણસવા
લાગ્યા છે, જો તેઓ હારી ગયા, પરિણામો
એકતરફી આવ્યાં, તો મને નથી લાગતું કે લોકો
તેમની સાથે ઊભા રહેશે. મને નાગરિકો પર પૂર્ણ
વિશ્વાસ છે. પરિણામ એટલા સ્પષ્ટ આવશે કે ટ્રમ્પ
તેમને પડકારી નહીં શકે.

મેનેજમેન્ટ ફંડા

દિવાળીના દીવા ઝળહળાવવા
માત્ર તેલ જરૂરી નથી
એન. રઘુરામન
raghu@dbcorp.in

તમે જ્યારે દિવાળી જેવા તહેવારોમાં
બજારમાં જાઓ, તો ભિખારીઓથી બચી
શકતા નથી. તમારા મન પર તરત અસર
થઈ જશે કે તમે એક એવી જગ્યાએ ઊભા
છો, જ્યાં તમે પૈસાને એક રીતે સળગાવવા
માટે ખર્ચી રહ્યા છે. મારો ઇશારો ફટાકડા
તરફ છે. આનાથી દુકાનદારો ચીડાઈ જાય
છે, જેમને તહેવારોની આખી સીઝનમાં સારા
વેપારની આશા રહે છે. આ ટાળી શકાય
તેવી બાબત છે, જેમાંથી આપણે બધા પસાર
થયા હોઈએ છીએ. ભાગ્યે જ કોઇએ આ
સમસ્યાનું સમાધાન શોધ્યું હશે, પરંતુ પૂણેના
સદાશિવ પેઠના શનિપાર વિસ્તારમાં એક
દાયકાથી વધારે સમયથી સીઝનલ વ્યાપાર
કરનારા સ્થાનિક સ્ટ્રીટ વેન્ડર સુરેન્દ્ર ગડવેએ
આનું યોગ્ય સમાધાન શોધ્યું છે. તેઓ છેલ્લા
છ દિવસથી પોતાના વિસ્તારમાં આ સમાધાન
અજમાવી રહ્યા છે. તેને ગ્રાહકો અને
દુકાનદારોએ જ નહીં, ખુદ ભિખારીઓએ
પણ સ્વીકાર્યું છે.
શનિપાર માત્ર રોજિંદા શાકભાજી માટે
જ જાણીતું નથી, પરંતુ તે સીઝનની બધી
વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેની મુખ્ય
જગ્યા છે. દરેક દુકાનદાર પોતાને ત્યાં વધુમાં
વધુ ગ્રાહકોને ખેંચવાના પ્રયત્નમાં હોય છે.
જોકે, આ બજાર 20થી વધારે ભિખારીઓનો
પણ ગઢ છે, જેમની સંખ્યા સપ્તાહના અંતે 30
સુધી પહોંચી જાય છે. તેઓ ચોતરફ ગંદકી
ફેલાવે છે, ઉપરાંત પૈસા માગીને ત્યાં
આવનારી દરેક વ્યક્તિને પરેશાન કરી દે
છે. ધમકાવવાથી પણ તેમના પર કોઇ અસર
થતી નથી. ભિખારીઓથી સંરક્ષણ મેળવવા
માટે ન તો કોઇ કાયદો છે, ન તો તેમાં પોલીસ
કોઇ મદદ કરે છે.
પરંતુ ગડવેના તર્કે છેલ્લા એક
સપ્તાહમાં આખા વિસ્તારનું દૃશ્ય જ બદલી
નાખ્યું છે. તેઓ થોડા સમય માટે ફેરી કરે છે
માટે તેઓને બિઝનેસમેન તો ન કહી શકાય.

સીઝન પ્રમાણે તેઓ અને તેમનો પરિવાર
પ્રોડક્ટ બદલતા રહે છે. જેમ કે, દિવાળી
દરમિયાન માટીના દીવાઓને પેઇન્ટ કરીને
વેચે છે. જ્યારે તહેવારના દિવસો નજીક
હોય છે, ત્યારે તેમના ગ્રાહકોની સંખ્યા
અનેક ગણી વધી જાય છે અને પેઇન્ટિંગ પર
ધ્યાન રાખવાની સાથે ગ્રાહકોને સમજાવવા
સરળ હોતું નથી. તેની માગ પર પણ મોટી
અસર પડે છે. આ વર્ષે માટીના દીવાની
ડિમાન્ડ તુલનાત્મક રીતે વધારે છે, કારણ
કે આ વર્ષે બજારમાં ચાઇનીઝ ઉત્પાદનોના
પ્રતિબંધની લહેર છે.
એક સપ્તાહ પહેલાં ગડવેએ એક
ભિખારીને ચીડાઇને પૂછ્યું કે, શું તે દીવાઓના
પેઇન્ટિંગ માટે તેમની સાથે કામ કરવા ઇચ્છે
છે, કારણ કામ ઘણું વધારે છે. આશ્ચર્યની
વાત એ હતી કે, તે ભિખારીએ સહમતિ
આપતા માથું હલાવ્યું. થોડા સમય માટે કામ
કરનારાઓને શોધવા અઘરું હોય છે, તેથી
તેમણે બેકાર બેઠેલા અન્ય ભિખારીઓને
પણ આ જ કામ કરવા માટે કહ્યું. એક
ભિખારીને ગડવેની મદદ કરતો જોઇને, મોટા
ભાગના અન્ય ભિખારીઓ પણ અસ્થાયી
શ્રમબળનો ભાગ બનવા માટે તૈયાર
થઇ ગયા. આ પુનર્વસન જેવી પહેલથી તેમને
જરૂરી મજૂર મળી ગયા અને ભિખારીઓ
રસ્તા પરથી હટીને ઉત્પાદક કાર્યમાં જોતરાઇ
ગયા. આજુબાજુના દુકાનદારો પણ
ભીખારીઓથી પીછો છૂટવાથી ઘણા ખુશ છે.
આજે દરેક ભિખારી રોજ 150 રૂપિયા
કમાઇ રહ્યો છે અને ઘણા રૂપિયા બચાવી
પણ રહ્યો છે, કારણ કે દારૂ પીવા માટે સમય
જ મળતો નથી, જે સામાન્યપણે તેમની કાયમી
આદત હતી. દિવાળી પહેલાં આવનારા
શનિવાર અને રવિવારે ગડવે ખૂબ જ વ્યસ્ત
છે, કારણ કે તેમને બહુ વધારે વેપાર મળી
રહ્યો છે.
મધર ટેરેસાએ એકવાર કહ્યું હતું કે,
દીવાને પ્રજ્વલિત રાખવા માટે આપણે તેમાં
તેલ પૂરતાં રહેવું પડે છે અને ગડવેએ એક નવો
સિદ્ધાંત રચ્યો છે કે, સારા વ્યવસાય માટે તેલ
પૂરવાની નહીં, થોડો પરોપકારનો ઉત્સાહ
પૂરવાની જરૂર છે.

ફંડા એ છે કે દિવાળીમાં દીવાઓને પ્રજ્વલિત રાખવા માટે તેમાં તેલ પૂરવા સિવાય પણ અન્ય
ઉપાયો છે. જેનાથી માત્ર દીપક જ નહીં, આપણી આશાઓ પણ ઝળહળી ઊઠે છે.
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