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પરદે કે પીછે

ભારતીય સૈ્્યને સિામ કે તેણે રાજ ઠાકરે 
દ્ારા બલહષકાર અને લર્રોધ ન કરર્ા માટે 
કરણ જોહર દ્ારા આપર્ામાં આર્ેિા પાંચ 
કરોડ રૂલપ્યાનો અસર્ીકાર કરી દીધો કે, 
દાદાગીરીથી મજબૂર થઇને આપર્ામાં આર્ી 
રહેિા પૈસાનો તે સર્ીકાર કરશે નહીં. ટેકસની 
ચોરી કરીને બચાર્ર્ામાં આર્ેિા રૂલપ્યાને 
કાળડું નાણં કહેર્ામાં આર્ે છે અને છેલિી 
ચૂંટણીમાં તેને ઉજાગર કરીને દરેક ભારતી્યને 
પંદર િાખ દેર્ાનું હર્ાઈ ર્ચન આપર્ામાં 
આવ્યું હતું, જેને પૂરું કરર્ાનો ઇશારો તે સમ્યે 
પણ નહોતો, જ્યારે તે બોિર્ામાં આવ્યું હતું. 
તે રૂલપ્યાની આશામાં ઘણા િોકોએ બેંકમાં 
ખાતા ખોિાવ્યાં હતાં અને તે માટેના ર્ાપરેિા 
રૂલપ્યા વ્યથ્સ જર્ાનો પણ ઘણા િોકોને 
અફસોસ છે.

કાળા નાણાંનો ઉદ્્ભર્ બીજા લર્શ્વ્યુદ્ધ 
સમ્યે થ્યો હતો. કાળા બજારો પણ ત્યારે જ 
ઉદભવ્યાં હતાં અને તે પરરનસથલતઓ કેટિાક 
િોકોને રાતોરાત શ્ીમંત બનાર્ી દીધા હતા. 
જેમ કે, કેરોસીનના એક ર્ેપારી પાસે પાંચ 
હજાર રૂલપ્યાનું કેરોસીન હતું, જેને ર્ેચીને 
તેને કલપના બહારનો નફો થ્યો. આ કારણે 
તે ર્ધારે માિ ખરીદી શક્યો અને તેનો નફો 
ર્ધતો ગ્યો. કાળા બજાર અને કાળડું નાણં 
જોરડ્યા ભાઈ જેર્ા છે. 

56 ઇંચની છાતી આજે મજાક બની 
ગઇ છે, જેને ક્યારેક શનકતપ્રદશ્સન કરર્ા 
દશા્સર્ર્ામાં આર્ી હતી. બુિેટપ્રૂફ જેકેટ 
પહેરર્ાથી પણ છાતી 56 ઇંચની થઇ જા્ય છે. 
આજે એ ર્ાત ખૂબ લચંતાજનક બની ગઇ છે 
કે, અલભન્ય કરનારા િોકો રાજકારણમાં 
ખૂબ મહત્ર્ના બની ગ્યા છે. તેમના અંગત 
િશકર માટે ફંડ કેર્ી રીતે એકઠડું કરર્ામાં આર્ે 
છેω. ર્ેપારીઓ અને દુકાનદારોને અલધકૃત 
સરકારોને ટેકસ આપર્ો પડે છે અને આની 
સાથે જ તેમને એક પ્રકારનો ટેકસ રંગદારોને 
પણ આપર્ો પડે છે અને આ રીતે પોતાના 
ર્ધેિા બજેટ પર પોતાની દુકાનોના ખચ્સ અને 
્યોગ્ય નફાને જોડે છે તો બજેટ ર્ધી જા્ય છે 

અને બજારના રકંમતો ઓછી થઇ શકતી નથી. 
બીજી બાજુ સામાનથી ભરેિા ટ્રકને ટ્રારફક 
પોિીસ ર્ાળો રોકે છે અને બધા કાગળો મા્્ય 
હોર્ા છતાં િાંચ માગે છે. ત્યારે તે એ નથી 
જાણતો કે, તેને િાંચમાં આપેિા રૂલપ્યા પણ 
ર્ેપારી ર્સતુના બજેટમાં જોડી દે છે. જાણે કે, 
ટ્રારફક પોિીસ દ્ારા િેર્ામાં આર્ેિી િાંચને 
કારણે તેની પતની બજારમાં ર્ધારે રકંમત ચૂકર્ે 
છે. િાંચનો દરેક રૂલપ્યો પ્રજાએ ચૂકર્ર્ો પડે 
છે. મુ્શી પ્રેમચંદ દ્ારા રલચત ‘નમક કે 
દરોગા’ હર્ે ક્યાં્ય દેખાતા નથી. 

બાિ ઠાકરેએ લશર્સેનાના લનમા્સણ 
સમ્યે મુંબઇમાં ર્સેિા દલષિણ ભારતી્ય 
િોકોને લનશાનો બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેમની 
મ્યા્સલદત સંખ્યાને જોઇને તેમણે લબહાર 
અને ઉત્તરપ્રદેશના મુંબઇમાં ર્સેિા િોકોને 
લનશાન બનાવ્યા. જો આ પ્રાંતોમાં ર્સેિા 
મહારાષટ્રના િોકોને ત્યાં લનશાન બનાર્ર્ામાં 
આર્ે, તો દેશમાં અરાજકતા વ્યાપી જા્ય. 
મૂળ મરાઠી ભાષી િોકો સંતોષી જીર્ના છે, 
જેમની જીર્નશૈિીનો આધારભૂત લસદ્ધાંત 
વ્યાજબીપણં, ઓછા ખચા્સ છે અને પછેડી 
જેર્ડી સોડ તાણે છે તથા તેમને રંગમંચ અને 
સંગીતમાં રુલચ છે. પોતાના અંગત સર્ાથ્સ 
માટે આ સર્્યંભૂ નેતાઓએ આ કિાલર્દોની 
ખોટી છલબ રચી છે. દેશમાં પ્રાદેલશકતા 
ર્ધર્ાથી ર્ૈચારરક સંકુલચતતાનો ઉદ્ય થ્યો 
છે, જે દેશના બંધારણી્ય માળખા માટે ખતરો 
છે. આ સંદભ્સમાં સૈ્્ય દ્ારા ધમકાર્ીને ર્સૂિ 
કરા્યેિા પૈસાનો અસર્ીકાર કરર્ો, તેના 
દ્ારા ઉડીમાં દેખાડર્ામાં આર્ેિા પરાક્રમથી 
ઓછડું મહત્ર્પૂણ્સ ન આંકી શકા્ય. 

સળગતી સરહદ પર લન્યુકત 
સૈલનક રજાઓ ગાળર્ા ઘરે આર્ે છે અને 
સમાજમાં વ્યાપેિી અસમાનતા અને 
અ્્યા્ય જુએ છે ત્યારે તેના મનમાં પ્રશ્ન 
ઊઠે છે કે શું તે આ િોકોની સુરષિા માટે 
આટિા આક્રમક ર્ાતાર્રણમાં, દુગ્સમ સથાનો 
પર, લર્ષમ પરરનસથલતઓમાં જાગે છેω. 
પરરણામે,  તે પોતાના ઘરે રજાઓમાં પણ 
આરામ કરી શકતો નથી. 

એક ર્ીર સૈલનકને જ તેનો રૂઆબ 
દેખાડર્ાનો અલધકાર છે. સર્્યંભૂ નેતાઓને 
તેમની જ કડર્ી દર્ા આ રીતે પીર્ડાર્ર્ામાં  
આર્ી છે.

જયપ્રકાશ ચોક્સે
jpchoukse@dbcorp.in

સરહદ પારના પરાક્રમ પછી 
હવે સૈનયનો આંતરરક પ્રહાર

તમે જ્યારે લદર્ાળી જેર્ા તહેર્ારોમાં 
બજારમાં જાઓ, તો લભખારીઓથી બચી 
શકતા નથી. તમારા મન પર તરત અસર 
થઈ જશે કે તમે એક એ ર્ી જગ્યાએ ઊભા 
છો, જ્યાં તમે પૈસાને એક રીતે સળગાર્ર્ા 
માટે ખચીચી રહ્ા છે. મારો ઇશારો ફટાકડા 
તરફ છે. આનાથી દુકાનદારો ચીડાઈ જા્ય 
છે, જેમને તહેર્ારોની આખી સીઝનમાં સારા 
ર્ેપારની આશા રહે છે. આ ટાળી શકા્ય 
તેર્ી બાબત છે, જેમાંથી આપણે બધા પસાર 
થ્યા હોઈએ છીએ. ભાગ્યે જ કોઇએ આ 
સમસ્યાનું સમાધાન શોધ્યું હશે, પરંતુ પૂણેના 
સદાલશર્ પેઠના શલનપાર લર્સતારમાં એક 
દા્યકાથી ર્ધારે સમ્યથી સીઝનિ વ્યાપાર 
કરનારા સથાલનક સટ્રીટ ર્ે્ડર સુરે્દ્ર ગડર્ેએ 
આનું ્યોગ્ય સમાધાન શોધ્યું છે. તેઓ છેલિા 
છ લદર્સથી પોતાના લર્સતારમાં આ સમાધાન 
અજમાર્ી રહ્ા છે. તેને ગ્ાહકો અને 
દુકાનદારોએ જ નહીં, ખુદ લભખારીઓએ 
પણ સર્ીકા્યુું છે. 

શલનપાર માત્ રોલજંદા શાકભાજી માટે 
જ જાણીતું નથી, પરંતુ તે સીઝનની બધી 
ર્સતુઓ ઉપિબધ કરાર્ર્ા માટેની મુખ્ય 
જગ્યા છે. દરેક દુકાનદાર પોતાને ત્યાં ર્ધુમાં 
ર્ધુ ગ્ાહકોને ખેંચર્ાના પ્ર્યતનમાં હો્ય છે. 
જોકે, આ બજાર 20થી ર્ધારે લભખારીઓનો 
પણ ગઢ છે, જેમની સંખ્યા સપતાહના અંતે 30 
સુધી પહોંચી જા્ય છે. તેઓ ચોતરફ ગંદકી 
ફેિાર્ે છે, ઉપરાંત પૈસા માગીને ત્યાં 
આર્નારી દરેક વ્યનકતને પરેશાન કરી દે 
છે. ધમકાર્ર્ાથી પણ તેમના પર કોઇ અસર 
થતી નથી. લભખારીઓથી સંરષિણ મેળર્ર્ા 
માટે ન તો કોઇ કા્યદો છે, ન તો તેમાં પોિીસ 
કોઇ મદદ કરે છે.

પરંતુ ગડર્ેના તકકે છેલિા એક 
સપતાહમાં આખા લર્સતારનું દૃશ્ય જ બદિી 
નાખ્યું છે. તેઓ થોડા સમ્ય માટે ફેરી કરે છે 
માટે તેઓને લબઝનેસમેન તો ન કહી શકા્ય. 

સીઝન પ્રમાણે તેઓ અને તેમનો પરરર્ાર 
પ્રોડકટ બદિતા રહે છે. જેમ કે, લદર્ાળી 
દરલમ્યાન માટીના દીર્ાઓને પેઇ્ટ કરીને 
ર્ેચે છે. જ્યારે તહેર્ારના લદર્સો નજીક 
હો્ય છે, ત્યારે તેમના ગ્ાહકોની સંખ્યા 
અનેક ગણી ર્ધી જા્ય છે અને પેઇન્ટિંગ પર 
ધ્યાન રાખર્ાની સાથે ગ્ાહકોને સમજાર્ર્ા  
સરળ હોતું નથી. તેની માગ પર પણ મોટી 
અસર પડે છે. આ ર્ષવે માટીના દીર્ાની 
રડમા્ડ તુિનાતમક રીતે ર્ધારે છે, કારણ 
કે આ ર્ષવે બજારમાં ચાઇનીઝ ઉતપાદનોના 
પ્રલતબંધની િહેર છે. 

એક સપતાહ પહેિાં ગડર્ેએ એક 
લભખારીને ચીડાઇને પૂછું કે, શું તે દીર્ાઓના 
પેઇન્ટિંગ માટે તેમની સાથે કામ કરર્ા ઇચછે 
છે, કારણ કામ ઘણં ર્ધારે છે. આશ્ચ્ય્સની 
ર્ાત એ હતી કે, તે લભખારીએ  સહમલત 
આપતા માથું હિાવ્યું. થોડા સમ્ય માટે કામ 
કરનારાઓને શોધર્ા અઘરું હો્ય છે, તેથી 
તેમણે બેકાર બેઠેિા અ્્ય લભખારીઓને 
પણ આ જ કામ કરર્ા માટે કહ્ું. એક 
લભખારીને ગડર્ેની મદદ કરતો જોઇને, મોટા 
ભાગના અ્્ય લભખારીઓ પણ અસથા્યી 
શ્મબળનો ભાગ બનર્ા માટે તૈ્યાર 
થઇ ગ્યા. આ પુનર્્સસન જેર્ી પહેિથી તેમને 
જરૂરી મજૂર મળી ગ્યા અને લભખારીઓ 
રસતા પરથી હટીને ઉતપાદક કા્ય્સમાં જોતરાઇ 
ગ્યા. આજુબાજુના દુકાનદારો પણ 
ભીખારીઓથી પીછો છૂટર્ાથી ઘણા ખુશ છે. 

આજે દરેક લભખારી રોજ 150 રૂલપ્યા 
કમાઇ રહ્ો છે અને ઘણા રૂલપ્યા બચાર્ી 
પણ રહ્ો છે, કારણ કે દારૂ પીર્ા માટે સમ્ય 
જ મળતો નથી, જે સામા્્યપણે તેમની કા્યમી 
આદત હતી. લદર્ાળી પહેિાં આર્નારા 
શલનર્ાર અને રલર્ર્ારે ગડર્ે ખૂબ જ વ્યસત 
છે, કારણ કે તેમને બહડુ ર્ધારે ર્ેપાર મળી 
રહ્ો છે. 

મધર ટેરેસાએ એકર્ાર કહ્ું હતું કે, 
દીર્ાને પ્રજર્લિત રાખર્ા માટે આપણે તેમાં 
તેિ પૂરતાં રહેર્ું પડે છે અને ગડર્ેએ એક નર્ો 
લસદ્ધાંત રચ્યો છે કે, સારા વ્યર્સા્ય માટે તેિ 
પૂરર્ાની નહીં, થોડો પરોપકારનો ઉતસાહ 
પૂરર્ાની જરૂર છે.

મેનેજમેન્ટ ફંડા

 દદવાળીના દીવા ઝળહળાવવા 
માત્ર તેલ રરૂરી નથી

એન. રઘુરામન
raghu@dbcorp.in

આરકકિટેકચર એટિે કે 
ર્ાસતુલશલપને 

મલહિાઓનું ષિેત્ નહોતું માનર્ામાં આર્તું. 30-
35 ર્ષ્સ પહેિાં એટિે કે 1979માં તો સામાલજક 
મ્યા્સદાઓ તો હતી જ, એટિી તકો પણ નહોતી. 
રડઝાઇન, એન્જલન્યરરંગ અને કંસટ્રકશન માટે રર્યિ 
એસટેટ ઇ્ડસટ્રી પુરુષો પર જ ભરોસો કરતી હતી. 
મારું માનર્ું છે કે તમામ ષિેત્ોમાં સત્ીઓની સામાલજક 
સર્ીકૃલત તેમની પ્રાસંલગકતા અને મુશકેિીઓના 
લનરાકરણ તથા ટીમ લનમા્સણ અંગે સંર્ેદનશીિતાના 
કારણે મળી. એ કેર્ો સમ્ય હતો, એ ર્ાત સટેટ ટોપર 
હોર્ા છતાં આરકકિટેકચર સકકૂિમાં ડીને પૂછું હતું કે શું 
તમે કોઈ પુરુષને પસંદગીની તકથી ર્ંલચત તો નથી 
રાખી રહ્ાને? િૈંલગક ભેદભાર્નો આટિી ખુલિી રીતે 
મેં ક્યારે્ય સામનો નહોતો ક્યકો.

બાળપણથી કળા અને લશલપ મને આકલષ્સત 
કરતાં. હડું મારા ઘર અને બગીચાને નર્ું રૂપ આપર્ાના 
સકેચ બનાર્તી રહેતી. બીજા લર્શ્વ્યુદ્ધના િશકરમાં 
અલધકારી એર્ા મારા લપતા મને પ્રોતસાલહત કરતા. 
હજી તો માંડી રકશોરર્્યે પહોંચી હોઈશ, ત્યારે મારા 
લર્ચારોનો અમિ થતો જોઈ ર્ધારે આનંદ થતો. હડું 
સમજી ગઈ કે મારે ર્ાસતુલશલપમાં જ મારી કરર્યર 
બનાર્ર્ી છે.

હર્ે જુઓ કે પ્રેરણા ગમે ત્યાંથી મળી જા્ય 
છે. હડું બે-ત્ણ ર્ષ્સની હોઈશ, જ્યારે 1958માં 

આર્ેિી અલભનેત્ી ર્ૈજ્યંલત માિાની કિાલસક 
રફલમ ‘મધુમલત’ની ડા્સ લસકર્્સે મારા પર ઊંડી 
છાપ છોડી. મારાં માતા પણ કણા્સટક સંગીતનાં 
પ્રલતભાર્ાન ગાલ્યકા હતાં, પરંતુ રૂરઢચુસતતાના 
કારણે તેમને ક્યારે્ય જાહેર પ્રસતુલતની તક ન મળી. 
કદાચ એટિા માટે જ સાડા ચાર ર્ષ્સની ઉંમરે તેમણે 
મને મુંબઈના રાજરાજેશ્વરી નાટ્ય કિામંલદરમાં દાખિ 
કરાર્ી દીધી. કલ્યાણસુંદરમ લપલિઈ મારા પ્રથમ ગુરુ 
હતા અને હડું તેમને પ્રથમ લશષ્યા! માત્ છ ર્ષ્સની 
ઉંમરે મુંબઈના ષણમુખાનંદ હાૅિમાં રજૂઆત કરીને 
મેં સમીષિકોની પ્રશંસા મેળર્ી હતી. અભ્યાસ અને 
પરીષિાઓની ર્ચ્ે કિાની સાધના ચાિતી રહી. પછી 
લપતાજીની બદિી ચે્નઈ થઈ ગઈ અને પરરર્ાર 
ચે્નઈ આર્ી ગ્યો. હર્ે ધંડે્યુદ્ધપાણી લપલિઈ મારા 
ગુરુ બ્્યા. ર્ધતી ઉંમરની સાથે મને પદ્મભૂષણ 
કમિા િક્મણ અને પદ્મશ્ી પદ્મ સુબ્રહ્મણ્યમ જેર્ા 
અદ્્ભુત કિાકારોની સાથે પ્રસતુલત આપર્ાની તક 
મળી. જ્યારે પદ્મલર્ભૂષણ ડૉ. ર્ેંપટ્ીલચ્ના સત્યમ 
પાસેથી કુચીતુડી નૃત્ય શીખી, તો અલભનેત્ી હેમા 
માલિનીની સાથે નાટ્યસંગીતનો અર્સર મળ્યો. 
આ રજૂઆત દરલમ્યાન જ ર્ીણાના સર્રોએ મને 
આકષીચી અને હડું પદ્મભૂષણ લચત્તીબાબુ પાસે ર્ીણા 
શીખર્ા પહોંચી ગઈ. તેઓ અદ્્ભુત કિાકાર 
હતા. શરૂઆતના તબક્ામાં આટિી અલતવ્યસતતા 
લર્શે મારું માનર્ું છે કે ખુદને લર્લર્ધ ષિેત્ોમાં કામે 
િગાડર્ાની ષિમતા લર્કસાર્ર્ી ખૂબ જરૂરી છે. તમને 
થશે કે ર્ાસતુલશલપની ર્ાતમાં નૃત્ય-સંગીત ક્યાંથી 
આર્ી ગ્યાં. હડું તમને જણાર્ું કે િલિતકળાઓ દ્ારા 
જ અમૂત્સ લર્ચારોને મૂત્સરૂપ આપર્ાની કળા આર્ડે 
છે. કોઈ લર્ચાર છે, કથા છે, તેને નૃત્યની ભાર્મુદ્રાઓ 

સાથે વ્યકત કરર્ી એર્ું જ છે, જાણે કોઈ ર્ાસતુલશલપના 
લર્ચારને જમીન પર સાકાર કરર્ો. 1979માં પુત્જ્મ 
પછી મેં મારો રડઝાઇન સટડુરડ્યો ‘લશલપા’ શરૂ ક્યકો. 
ગ્ાહકોની જરૂરર્યાત અને રચનાતમકતામાં સમતુિા 
સથાપર્ામાં મને િલિતકળાઓનું પ્રલશષિણ કામ 
આવ્યું. ત્યારથી 36 ર્ષ્સની આ ્યાત્ામાં લર્લર્ધ પ્રકૃલત 
અને કદના અનેક મોટા પ્રોજેકટ પૂરા ક્યા્સ - અંગત 
મકાનો, ટાઉનલશપથી માંડીને ફેકટરી અને ઑરફસ 
લબનલડિંગસ, હોટેિ, લશષિણ સંસથાઓ અને મ્યુલઝ્યમ 
તથા લથ્યેટર પણ.

આરકકિટેકચરની ્યાત્ામાં ત્યારે એક સથાન હાંસિ 
થ્યું,  જ્યારે ર્લડ્ડ ઇકોનોલમક ફોરમના રૂપમાં મને 
પસંદ કરીને ગિોબિ એજ્ડા કાઉન્સિ ઑન 
રડઝાઇન ઇનોર્ેશન ફોર 2010-12 માટે આમંલત્ત 
કરર્ામાં આર્ી. અબુ ધાબીમાં ્યોજા્યેિા સંમેિનમાં 
ફોરમે સર્ાુંગીણ ટકાઉપણાના આધારે શહેરોની 
રડઝાઇનને રેરટિંગ આપર્ાના રેલસપ્રોકિ રડઝાઇન 
ઇ્ડેકસની ખૂબ પ્રશંસા કરી. ત્યાં જ મને કામ અને 
નેતૃતર્ કરર્ાની તક મળી. આર્ું પ્રથમ ર્ાર હતું કે 
શહેરોનો દરજજો તેમની રડઝાઇનના અધારે નક્ી 
કરર્ામાં આર્ી રહ્ો હતો. આશા છે કે ભારત 
પ્રત્યે લર્શ્વની ર્ધતી રુલચ અને મારા ભારત કેન્દ્રત 
સમાધાનોની િોકલપ્ર્યતા ર્ધશે અને આરકકિટેકચરમાં 
ગત સદીનું પલશ્ચમી પ્રભુતર્ પૂરું થઈને ભારતી્ય 
અસર ર્ધશે. આપણી ચારે તરફ સમૃદ્ધ ર્ારસો, કિા 
અને િોકકળાના રૂપમાં સૌદ્ય્સ લર્ખેરા્યેિું પડું છે. 
મારો પ્ર્યતન તેના અને આધુલનક ટેકનોિોજી તેમજ 
લનમા્સણ સામગ્ીમાં સમતુિા સથાપલત કરર્ાની હો્ય 
છે. આ ર્ષવે 2016-18 માટે પ્યા્સર્રણના ભાલર્ અને 
પ્રાકૃલતક સંસાધનોની સુરષિા અંગે ્યોજાનારી ગિોબિ 

ફ્યુચર કાઉન્સિમાં મને 25 સભ્યોની આંતરરાષટ્રી્ય 
ટીમના તજજ્ઞ સભ્ય તરીકે આમંલત્ત કરર્ામાં 
આર્ી છે. આ ટીમને દુલન્યાની દશા સુધારર્ા માટે 
નર્ી દૃનષટ લર્કસાર્ર્ા અને સહ્યોગાતમક સમાધાન 
દશા્સર્ર્ા કહેર્ા્યું છે. હોલિનસટક સસટેનેલબલિટીના 
મારા લનધા્સરનાં મૂળ ભારતી્ય પરંપરા અને સંસકૃલતમાં 
છે, જેને આંતરરાષટ્રી્ય સતરે મા્્યતા મળી છે. આ 
લનધા્સરનો અથ્સ એ માળખામાં સંતુિન સાધર્ાનું 
છે, જે સતત લર્લર્ધ લદશઓ અને તીવ્રતા ધરાર્તી 
પ્રાકૃલતક શનકતઓનો લનરંતર સામનો કરતું રહ્ું છે. 
દેશમાં સમાટ્ડ લસટી પ્રોગ્ામ ચિાર્ર્ામાં આર્ી રહ્ો 
છે. કોઈ પણ શહેરનો પ્રાથલમક ઉદ્ેશ તદ્ન અિગ 
અને અનોખો હો્ય છે.

હડું આરકકિટેકચરને ખૂબ જર્ાબદારીપૂણ્સ વ્યર્સા્ય 
માનું છડું, કારણ કે તેની અસર આજીર્ન રહે છે, તેના 
કારણે શહેરની રહેણાકની લર્લશષટતા ર્ધે છે. કોઈ 
પણ શહેરનો મુખ્ય હેતુ કનેનકટલર્ટીનો હોર્ાની સાથે 
મૂળભૂત પા્યો, સુરષિા અને સાંસકૃલતક અિગપણં પણ 
આપોઆપણ જોડાઈ જા્ય છે. સર્ાુંગીણ કનેનકટલર્ટી 
માટે સમતુિા મેળર્ર્ી જરૂરી છે. ્યુર્ા આરકકિટેકટ 
અને રડઝાઇનસ્સને એ ખ્યાિ હોર્ો જોઈએ કે આપણે 
ભાગ્યશાળી છીએ કે કિા, પરંપરા અને સંસકૃલતનો 
આપણો સમૃદ્ધ ર્ારસો છે. ર્ાસતુલશલપમાં તેમાંથી 
પ્રેરણા મેળર્ર્ી જોઈઅે. આપણે અિગ અિગ 
સથળોને અિગ અિગ પ્રલતલક્ર્યા આપીએ છીએ 
અને આરકકિટેકચર દ્ારા જે ર્ાતાર્રણનું લનમા્સણ થા્ય 
છે, તે મુજબ વ્યર્હારનો તાિમેળ બેસાડીએ છીએ. 
એ અથ્સમાં આરકકિટેકચ પર ખાસ જર્ાબદારી હો્ય 
છે, કારણ કે તેઓ ખરેખર રડઝાઇનના માધ્યમથી 
દુલન્યાની લન્યલત બદિી શકે છે.

રિઝાઇન દવશ્વની દનયતી બદલી શકે છે
શીલા શ્ીપ્રકાશ
આરકકિટેકટ, લર્શ્વના ટોપ 50 
ર્સતુલર્દ્ોમાં સામેિ, ચે્નઈ
studio@shilpaarchitects.com

પ્રેરણા| પ્યા્સર્રણના ભાલર્ અને પ્રાકૃલતક સંસાધનોની સુરષિા મુદ્ે ફ્યુચર કાઉન્સિમાં ભારતનું પ્રલતલનલધતર્

ઉત્તર પ્રદેશમાં હરીફોએ ભારપને થાળી તૈયાર કરી આપી
ઇદતહાસ સાષિી છે કે આંતરરક કિહ અને ‘અહમ્ 
બ્રહ્માનસમ’ની અનુભૂલત અનેક રાજકી્ય પષિોને ખાડે િઈ ગઈ 
છે, પરંતુ ્યુપીની િોકચચા્સ આ ર્ખતે કંઈક અિગ જ ઇશારો 
આપી રહી છે. 2012ની ્યુપી લર્ધારનસભા ચૂંટણીઓમાં 
ટીમ અલખિેશે જે કમાિ કરી હતી, તેની આ ર્ખતે ધૂંધળી 
શક્યતાઓ છે. સમાજર્ાદી પષિની િાખો ખરાબીઓ છતાં 
અલખિેશના કામથી િોકો ખુશ હતા. નર્ા નેતૃતર્એ ખાસ 
કંઈ નહીં, તો પણ કંઈ ક તો હકારાતમક ફેરફારો ચોક્સ ક્યા્સ 
છે. પરંતુ, હર્ે સા્યકિમાં પંકચર પાડર્ાનું શ્ે્ય પણ એમને જ 
આપર્ામાં આર્શે, જેમની દેખરેખમાં સા્યકિ બનાર્ાઈ અને 
ખૂબ ચાિી પણ ખરી. સા્યકિ બે પૈડાંનું ર્ાહન ચોક્સ છે, 
પરંતુ તેને ચિાર્ર્ા માટે સીટ પર એક જ વ્યનકત (અલખિેશ)
ની જરૂર હો્ય છે. આ સીટ મેળર્ર્ાની ખેંચતાણમાં સા્યકિ 
હચમચી ગઈ. બીજી તરફ રાહડુિ ગાંધી માટે પ્રશાંત રકશોરના 
એડર્ાઇઝરી બોડડે પણ ખાસ કોઈ કારનામું નથી ક્યુું. કૉંગ્ેસની 

‘ખાટ પે ચચા્સ’ના તીરની અસર થા્ય એ પહેિાં જ ભાજપે 
તેના રકલિામાં બાકોરું પાડી દીધું. રીટા બહડુગુણા જોશીના 
ભાજપમાં સામેિ થર્ાથી નર્ાં રાજકી્ય સમીકરણો બનર્ાં 
િાગ્યાં છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પંગુ બની ગ્યેિો કૉંગ્ેસ ઇચછે, તો 
પણ હાથમાં કોઈ કીમતી ર્સતુ જાળર્ી શકે તેમ નથી. બીજી 
તરફ, હાથીને જે બાબતોના કારણે પસંદ કરર્ામાં આર્તો 
હતો, સત્તામાં આવ્યા બાદ ‘અહમ્ બ્રહ્માનસમ’ની નીલત 
અપનાર્ર્ાના પ્ર્યતનમાં તેણે પોતાનું રાજકી્ય કદ નાનું કરી 
નાખ્યું છે. ્યુપીના નાગરરકો હાથીને અપનાર્ે, એ પહેિાં જ 
તેના અનેક મોટા સહ્યોગીઓ કમળની સાથે ચાલ્યા ગ્યા, 
કારણ કે રાષટ્રભનકતનો ઇજારો માત્ કમળની પાસે છે. આ 
દોડમાં જે રીતે મોટા ખેિાડીઓ ટીમ બીજેપીમાં સામેિ થ્યા 
છે, તેને જોઈને અંદાજ િગાર્ર્ો અઘરો નથી કે અ્્ય તમામ 
પષિોએ ભાજપને થાળી તૈ્યાર કરી દીધી છે. ભાજપ તેનો િાભ 
િઈ શકે છે કે નહીં, 2017ની ચૂંટણી એ સપષટ કરી દેશે.

અદમત કુમાર દસંહ, 27
રરસચ્સ સકોિર, એમસી્યુ, 
ભોપાિ
twitter.com/Amit9boltu

અંડર -
કરન્ટ અફેર્સ વિશે 30 િર્સથી ઓછી 

િયના યુિાનોનો અવિપ્ાય

 પૉઝી -્ૂન

ફંિા એ છે કે  લદર્ાળીમાં દીર્ાઓને પ્રજર્લિત રાખર્ા માટે તેમાં તેિ પૂરર્ા લસર્ા્ય પણ અ્્ય 
ઉપા્યો છે. જેનાથી માત્ દીપક જ નહીં, આપણી આશાઓ પણ ઝળહળી ઊઠે છે.

એકપક્ીય હાર થઈ, તો 
ટ્રમપ ચૂં્ણીને પિકારશે

આગામી 20 લદર્સમાં સમગ્ લર્શ્વને ખ્યાિ 
આર્ી જશે કે અમેરરકાના નર્ા રાષટ્રપલત 
કોણ  બનશે. આ જંગ ડોનાલડ ટ્રમપ અને 
લહિેરી નકિ્ટન ર્ચ્ે છે. રાજકી્ય પંરડતોએ 

દદવય ભાસકર સાથેના દવશેષ કરાર હેઠળ

લહિેરીના જીતર્ાની ભરપૂર શક્યતાઓ દશા્સર્ી છે. બીજી તરફ, ટ્રમપે કહ્ું કે તેને એકતરફી હારનો સામનો 
કરર્ો પડો, તો આ ચૂંટણી પ્રલક્ર્યાને પડકારર્ા માટે તેની પાસે કા્યદાકી્ય અલધકાર છે. આનાથી તેમની ખુદની 
પાટીચીને પણ શંકા છે કે ક્યાંક ટ્રમપ સત્તાના હસતાંતરણની અમેરરકન પરંપરાને નુકસાન ન પહોંચાડી બેસે.

એલન રેપપોર્ટ અને એલેક્ઝાન્ડર બન્ન્સ

અમેરરકન રાષટ્રપલત પદ માટેના રરપનબિકન પાટીચીના 
ઉમેદર્ાર ડોનાલડ ટ્રમપે મતદાન પહેિાં જ ચૂંટણીનાં 
પરરણામે અંગે ચચા્સ શરૂ કરી દીધી છે. તેમણે કહ્ું 
કે ચૂંટણી પરરણામો તેમના હકમાં ન આવ્યા, તો 
તેઓ તેમને સર્ીકારર્ા બંધા્યેિા નથી. ટ્રમપના 
આ લર્ધાનના કારણે બંને મુખ્ય પષિોમાં લચંતાનું 
ર્ાતાર્રણ છે કે શાંલતપૂણ્સ ર્ાતાર્રણમાં સત્તા 
હસતાંતરણની અમેરરકન પરંપરા ટ્રમપના કારણે તૂટી 
ન જા્ય. ર્ાત જ્યારે લર્ર્ાદ સુધી પહોંચી, તો ટ્રમપ 
પોતાની ર્ાત સુધારીને કહ્ું કે એકતરફી પરરણામોના 
રકસસામાં તેઓ લર્ર્ાદ નહીં કરે.

8મી નર્ેમબરે અમેરરકામાં મતદાન થર્ાનું છે 
અને એ પહેિાં ટ્રમપના લનર્ેદનોએ તેના પ્રત્યે પષિના 
નેતાઓને શંકાની નસથલતમાં િાર્ી દીધા છે. તેમણે 
હજી સુધી એર્ું નથી કહ્ું કે તેઓ જનાદેશનો સહષ્સ 
સર્ીકાર કરશે. ધ ્્યૂ્યોકકિ ટાઇમસના પોિ અનુસાર 
ડેમોક્રેરટક ઉમેદર્ાર લહિેરી નકિ્ટનની અેકતરફી 
જીતર્ાની શક્યતાઓ ઝડપી ગલતએ ર્ધી રહી છે. 
ગ્યા અઠર્ારડ્યે 89 ટકાની સામે આ અઠર્ારડ્યે 
શક્યતા 93 ટકા લહિેરીના પષિમાં છે.

ડેિોર્ેર (ઓહા્યો)માં સભા સંબોધતા ટ્રમપે 
કહ્ું કે તેમની સામે ષડ્યંત્ રચર્ામાં આર્ી રહ્ું છે 
ટ્રમપે કહ્ું કે - જો હડું જીતીશ તો પરરણામોનો સર્ીકાર 
કરીશ. આ ચૂંટણી માટે ઐલતહાલસક સાલબત થઈ 
છે. ટ્રમપે એમ પણ કહ્ું કે જો જ્યોજ્સ ડબલ્યૂ બુશે 
પરરણામોને પડકારર્ાની ર્ાત ન કરી હોત, તો 
2000ના ર્ષ્સની અિ ગોર સામેની ચૂંટણી તેઓ 

હારી ગ્યા હોત. અિબત્ત, પષિની લચંતા ઘટાડતા 
ટ્રમપે કહ્ું કે તેઓ ચૂંટણી પછીની ગલતલર્લધઓ દેશ 
પર થોપર્ાની ્યોજનાઓ બનાર્ી રહ્ા છે. એક 
પત્કારના સર્ાિના જર્ાબમાં ટ્રમપે કહ્ું કે - ઑફ 
કોસ્સ, હડું સપષટ પરરણામોનો સર્ીકાર કરીશ, પરંતુ 
પરરણામો પર શંકા ગઈ, તો તેને કા્યદાકી્ય રીતે 
પડકારર્ાનો અલધકારી મારી પાસે અબાલધત છે. શું 
તમે હારનો સહષ્સ સર્ીકાર કરશો? એર્ા સર્ાિના 
જર્ાબમાં ટ્રમપે કહ્ું કે મારી સામે જે કોઈ ઉમેદર્ાર 
આર્શે, હડું લન્યમો અને પરંપરાઓનું પૂણ્સપણે પાિન 
કરીશ. જ્યાં સુધી જીતર્ાની ર્ાત છે, તો અમે તમામ 
ર્ગ્સમાં લર્જ્ય મેળર્ીશું.

પોિ અનુસાર ટ્રમપ અને લહિેરી ર્ચ્ે અનેક 
રાજ્યોમાં જોરદાર ટક્ર થશે. એ રાજ્યોમાં તેમના 
ર્ોટની ટકાર્ારીમાં ખાસ ફરક નહીં હો્ય. જોકે, 
રરપનબિકન કરતાં ડેમોક્રેરટકના ઉમેદર્ારો આગળ 
હશે. રાજ્યોમાં જ્યારથી રરપનબિકન ઉમેદર્ારોના 
પરરણામો આર્ી રહ્ાં છે, તે પાટીચીને ઊંડે ઊંડે ખૂંચી 
રહ્ાં છે, એટિે ટ્રમપની ચેતર્ણીને કોઈ નજર અંદાજ 
નથી કરતું કે તેઓ પરરણામો અંગે કા્યદાકી્ય લર્ર્ાદ 
ઊભો કરી શકે છે. © The New York Times

હું સ્પષ્ટ ્પરરણામોનો સિીકાર કરીશ, મને શંકા 
્પડી તો તેમને ્પડકારિાનો અવિકાર મારી ્પારે 
અબાવિત છે. હું વનયમો અને ્પરં્પરાઓનું 
રં્પૂણ્સ્પણે ્પાલન કરીશ. જયાં રુિી જીતિાની 
િાત છે, તો અમે દરેક જગયાએ જીતીશું. 
 -્ડોનઝાલ્ડ ટ્રમપ

‘ફરી િખત રાવબત થઈ ગયું કે ટ્રમ્પ રાષટ્ર્પવત ્પદને લાયક નથી’
િેમોક્રેર્ક પા્ીટીએ ચૂં્ણીને પિકારવાના ટ્રમપના 
દનવેદન અંગે કહું કે આના પરથી ફરી વખતે સાદબત 
થઈ ગયું કે તેઓ રાષ્ટ્રપદત બનવાને લાયક નથી.
{ નકિ્ટની પ્રર્કતા લક્રનસટના રોનાલ્ડસ કહે છે કે 
અમે તેમને (ડોનાલડ ટ્રમપને) માત્ હરાર્ર્ાના જ 
નથી, પરંતુ લહિેરી નકિ્ટનની એકતરફી જીત પણ 
સાલબત કરીશું.

{ લહિેરી નકિ્ટનની પાટીચીમાંથી ચૂંટણી િડતા 
સેનેટર રટમ કાઇને કહે છે કે, ટ્રમપ હર્ે કણસર્ા 
િાગ્યા છે, જો તેઓ હારી ગ્યા, પરરણામો 
એકતરફી આવ્યાં, તો મને નથી િાગતું કે િોકો 
તેમની સાથે ઊભા રહેશે. મને નાગરરકો પર પૂણ્સ 
લર્શ્વાસ છે. પરરણામ એટિા સપષટ આર્શે કે ટ્રમપ 
તેમને પડકારી નહીં શકે.

વયકકતવાદના અલતરેકથી પીડાતા જે લહિંસક સમાજમાં આજે આપણે જીર્ીએ છીએ, 
તે આક્રમક સપધા્સને પ્રોતસાહન આપીને વ્યનકતને સામસામે ઊભા રાખી દે છે. 
આપણે એર્ા સંર્ેદનાલર્હીન ટોળામાં ફેરર્ાઈ રહ્ા છીએ, જ્યાં દર બીજી વ્યનકત 
આપણી સપધ્સક છે, તેનું સુખ-દુ:ખ આપણને અસર નથી કરતું. માનર્ી્ય સંબંધો 
તૂટર્ા પાછળથી માંડીને બે દેશો ર્ચ્ેની અથડામણ માટે પણ આ જ જર્ાબદાર છે.

સમાનુભૂલતનો અથ્સ છે, ‘બીજા જેર્ી િાગણી અનુભર્ર્ી.’ આના માટે ખુદને 
બીજાની જગ્યાએ રાખીને લર્ચારર્ાનું હો્ય છે. સહાનુભૂલતમાં આપણે બીજાના 
દુ:ખને ઓળખીને તેની મદદ કરર્ાનું લર્ચારીએ છીએ. આપણં ખુદ દુ:ખી હોર્ું 
જરૂરી નથી. તેમાં એક દૂરી હો્ય છે, જ્યારે સમાનુભૂલતમાં ખુદ પણ એ જ િાગણી 
અનુભર્ર્ાના કારણે સમાનતા હો્ય છે. સહાનુભૂલતમાં અર્ારનર્ાર દ્યા કરર્ાથી 
આપણી શ્ેષઠતાનો અહિંકાર ઊભરે છે. સહાનુભૂલત દ્ારા તમે કોઈ ગરીબને મદદરૂપ 
થઈ શકો છો, પરંતુ જેણે એકના એક દીકરાને ગુમાર્ી દીધો હો્ય, તેની સામે 
તમારા પુત્ની આર્ડતો અને ર્ૈભર્ની ર્ાતો ન કરર્ી એ સમાનુભૂલતનું ઉદાહરણ 
છે. આના માટે હૃદ્યની લર્શાળતા જોઈએ, મોઢામોઢની મોટી ર્ાતો નહીં. આર્ું 
કરર્ાથી કરુણાનો જ્મ થા્ય છે.

બીજાની િાગણીઓ સમજર્ા અને ર્હેંચર્ાના માનર્ી્ય સંબંધોને મધુર અને 
કા્યમી બનાર્ર્ામાં પોતાની જર્ાબદારીથી કોણ પીછેહઠ કરી શકે. લમત્તાની 
શરૂઆત પણ સામા્્ય રીતે આ જ લર્શ્વાસ સાથે થા્ય છે કે સામેની વ્યનકત આપણી 
િાગણીઓ અને લર્ચારોને લનણા્સ્યક બ્્યા લર્ના ર્હેંચી અને લર્ચારી શકશે. 
આધ્યાનતમક ગુરુઓ કે મનોલર્શ્ેષકોની સફળતાનું રહસ્ય પણ આ જ છે કે સાધક-
બીમારને એર્ો સંપૂણ્સ ભરોસો બેસી જા્ય છે કે મનોલર્શ્ેષક તેને સંપૂણ્સ રીતે સમજે 
છે અને તેની સામે હૃદ્ય ઠાિર્ી શકા્ય તેમ છે. સામાલજક જીર્નમાં પણ જ્યાં 
અથડામણ િાગે છે, ત્યાં પણ ર્ાતચીતની સફળતાની શક્યતા ત્યારે ર્ધારે હો્ય 
છે, જ્યારે બંને પષિ એક બીજાના દૃનષટકોણને ્યોગ્ય રીતે સમજે છે અને તેમના પ્રત્યે 
સંર્ેદનશીિ થા્ય છે. મહાતમા ગાંધી અને મારટ્ડન લ્યૂથર રકંગનો સત્યાગ્હ આનું 
સુંદર ઉદાહરણ છે. દિાઈ િામા તેના આધુલનક પ્રર્કતા છે.

સમાનુભૂલતના અભાર્માં િોકો ખોટા લનણ્સ્યો િે છે અને ખુદને અને 
આસપાસના િોકોને નુકસાન પહોંચાડે છે. સારી ર્ાત એ છે કે સમાનુભૂલતને આપણે 
શીખી પણ શકીએ છીએ અને જીર્નને ર્ધારે પ્રસ્ન અને ઓછડું જટીિ બનાર્ી 
શકીએ છીએ. ધ્યાનપૂર્્સક સાંભળર્ાની આદત, બીજાની ભિાઈની ખરેખર લચંતા, 
પરંતુ લનણા્સ્યક બનર્ાથી બચર્ું અને તેની ભાર્નાઓને ઔલચત્્્ય આપર્ું ર્ગેરે 
એર્ી રીતો છે, જેનાથી આપણે સમાનુભૂલત લર્કસાર્ી શકીએ છીએ. ર્ાસતલર્ક 
હાસ્ય સાથે ર્ાતચીતની શરૂઆત શ્ેષઠ ઉપા્ય છે. સમાનુભૂલત, સહનશીિતા અને 
સહાનુભૂલત પછીનું પગિું સંર્ેદનાર્ાળો વ્યર્હાર નહીં, વ્યર્હારમાં સંર્ેદના 
ઝળકાર્ર્ાનું છે.  ત્યારે જ કોઈ બુદ્ધ અને ગાંધી બની શકે છે. સંસારને કરુણા, 
અલહિંસા અને પ્રેમનો પ્રેરક સંદેશો આપી શકે છે.

શુિ વિચાર
િૉ. આલોક ્ંિન,  રરસચ્સ 
ફેિો, ઇન્ડ્યન કાઉન્સિ ઑફ 
રફિોસોરફકિ રરસચ્સ પ્રોજેકટ

સહાનુભૂલતમાં આપણે બીજાના દુ:ખને સમજીને તેને દૂર કરર્ા લર્શે લર્ચારીએ 
છીએ, પરંતુ ખુદ દુ:ખી નથી થતા. પરરણામે, દ્યા કરર્ાથી આપણી શ્ેષઠતાનો 
અહિંકાર આર્ે છે. સમાનુભૂલત મતિબ, બીજા જે અનુભર્ે છે એ અનુભર્ર્ું. તેમાં 
વ્યર્હારમાં જ સંર્ેદના છિકે છે. બંનેમાં સંર્ેદનાના ઊંડાણનો ફરક છે.

સહાનુભૂદતની નહીં, 
સમાનુભૂદતની રરૂર છે

એર્ું ન માનો કે જીતર્ું એ જ પૂરતું છે, ર્ધારે અગત્યનું એ છે કે તમે 
કોઈ આદશ્સ માટે સંઘષ્સ કરતા રહો. જો તમે કોઈ આદશ્સ પર નસથર ન 
રહી શકો, તો તમે જીતશો શું? 
 - દવદલયમ રેમસ, અમેરરકન દાશ્જદનક

^


