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રિતલાલ ચદંરયા 
હવે આપણી વ4ચે નથી એમ માનવા 6દય તૈયાર નથી... પણ તે હક�કત છે.. 

 

જ:મ : વીજયાદશમી : ૨૪–૧૦–૧૯૨૨ ... િનવા0ણ : વીજયાદશમી : ૧૩–૧૦–૨૦૧૩ 

(Cવગ0Cથ પEનીFુ ંનામ પણ ‘વીજયા’) 

અને હવે વાચંો આજની આ ‘સ.મ.’ 

HIુા હોગા તેરા બાપ ! 
–જયેશ અLયાMુ 

હમણા ં થોડા દ�વસ પહNલા ં OપુરCટાર અમીતાભ બ4ચનનો ૭૨મો જ:મદ�વસ ગયો. 

હવે તમાર� આસપાસની સીQેર–પચંોતેરની વ4ચેની કોઈ પણ પાચં Sય(તીઓને લઈ લો અને 

એમની શાર�ર�ક–માનસીક CથીતીFુ ંઅવલોકન કરો. એ પાચંમાથંી ઓછામા ંઓછા Tણ જણને 

માથે તો U
ૃાવCથાના ં કાળા ં ડ�બાગં વાદળો ઘેરાઈ XYુા ં હશે. .વનને ખરા અથ0મા ં

‘.વવા’ની એમની ઈ4છા Zીણ થઈ Xકુ� હશે. અને દ�વસમા ંએટલીCટ, એક વાર તો તેઓ આ 

મતલબFુ ંવાY બોલતા ંજ હશે, ‘આપણે હવે આ બ[ુ ંકર�ને \ુ ં કરUુ ં છે ? આપણે તો બ^ુ 



ગઈ ને થોડ� રહ� !’ આપણે Eયા ંદોઢડાહ� નહ`; બલકN અઢ�–સાડા Tણ ડાહ� bુનીયા, હ. સાઠ 

વષ0 ન થયા ંહોય તો પણ ‘દાદા, તમે Lયાન રાખજો’ ટાઈપના ંવાYો ફeક� ફeક�ને Sય(તીના 

મગજમા ંઠસાવતા રહN છે કN, ‘બૉસ, તમે હવે HIુા થયા. જરા સાઈડમા ંખસી gઓ; નહ`તર 

નાહકના લેવાઈ જશો.’ 

હવે આ જ બધી વCiઓુ અમીતાભ બ4ચન પર એjલાય કરો. છે કોઈની મgલ કN 

એમને HIુા, ડોસા કN ઈવન (પૌTી આરાLયા સીવાય !) કોઈ દાદા પણ કહ� શકN ? (આમ તો એ 

બ^ ુશાલીન છે; પર:i ુએમને આUુ ંકોઈ કહN તો સામે એવો જવાબ મળ� શકN, ‘HIુા હોગા તેરા 

બાપ !’) એ OપુરCટાર છે, કરોડો Mુપીયા કમાય છે, દરરોજ એમના ઘરની આગળ ચાહકોનો 

મેળો gમે છે... આ બધી વાતો એક મીનીટ માટN lલુી gઓ, એમની આસપાસ રચાયેલા 

‘Cટાર ઓફ ધી મીલેનીયમ’ અને ‘સદ� કN મહાનાયક’ �વા ંઆભામડંળને ઉતાર�ને બાnુએ oકુ� 

દો. એ પછ� � રહNશે એ અમીતાભ ‘બ4ચન’ pી વાCતવ એઝ અ પસ0ન. આપણે Eયા ં �ને 

‘સ:ંયCતાpમ’ કહNવામા ંઆવે છે તે સમયગાળાના rબરN પહsચેલો એક માણસ. �ના ચહNરા પર 

કરચલીઓ પડ� Xકુ� છે, વાળ તો Yારનાયે ધોળા થઈ XYુા છે. શર�રમા ંઅઢળક Sયાધીઓ 

છે, છાશવારN હૉCપીટલના ંચtર કાપવા ંપડN છે; છતા ંકોઈ ફર�યાદ નહ`. ઈન ફN(ટ, એ અગાઉ 

YારNય નહોતા એટલા આ� એ(ટ�વ છે. ફ�uમના કN એvસના સેટ પરથી કNબીસીના સેટ પર 

અને વીવીધ ઈવે:wસના સેટ વ4ચે દોડતા રહN છે. આટxુ ંyરુi ુ ંન હોય એમ તેઓ (આ લખાય 

છે Eયા ંOધુી) છેuલા ૨૦૦૫ દ�વસથી એટલે કN લગભગ સાડા પાચં વરસથી લzકર� શીCતથી 

પોતાનો �લોગ( http://srbachchan.tumblr.com/ )લખે છે. એમની સાથે દNખાદNખીમા ં

�લોગોCફ�યરના રવાડN ચડNલા આમીર, શાહMુખ વગેરNના �લો{સના ં પાટ�યા ં પડ� ગયા ં છે. 

(ઈવન �મણે વીચારો વહeચવાનો ઠNકો લીધો છે એવા લેખકો–પTકારો પણ બ4ચન �ટલી 

નીયમીતતાથી �લોગ`ગ નથી કર� શકતા). 

તેઓ પોતાનો બગંલે હોય કN અમેર�કા, ભોપાલ કN સાસણ–ગીર હોય; પોતાFુ ં લેપટૉપ 

સાથે જ રાખે છે. રાતે બાર વા{યા હોય કN બે–Tણ કN ઈવન સવારN ચાર વા{યે પણ; તેઓ 

પોતાના �લોગ પર વીચારો ઠાલSયા પછ� જ Oએુ છે. એવા હgરો વાચકો હશે � મ:દ�રN 

જવાની નીયમીતતાથી એમની �લોગપોCટની રાહ જોતા હશે. ને માઈ:ડ વેલ, એ પોતાના 

�લોગ પર ‘કૉલમીયા લેખકો’ની �મ પોતાના જ છપાયેલા આટ|કuસ ‘પેCટ’ કર�ને એને 

‘�લોગપોCટ’ તર�કN નથી ખપાવતા. બલકN રોજ કોઈ ઓ�ઝવ}શન, વીચારો – ઈન શોટ0  – ક\ુકં 

નUુ ં oકુN છે. �મ કN ફ�uમ ‘સEયા~હ’ના  \ટુ`ગ સમયે �યારN તેઓ ભોપાલમા ં હતા EયારN 

એમના Mુમની બાuકનીમા ંક�ચન ગાડ0ન હતો, �ના ં�ંુડામા ંલાલચ�ાક ટમેટા ંઉગેલા ંહતા.ં એના 

ફોટા પાડ�ને પણ એમણે �લોગ પર oકુNલા ! આ ઉપરાતં એમના �લોગ પર બીnુ ં\ુ ં\ુ ંહોય છે 

એ તો પાછો અલગ અને ખાCસી ઈ:ટરNCટ`ગ ચચા0નો વીષય છે. ઈ:ટરનેટના બાશ`દાઓ gણે 



છે કN અમીતાભ બ4ચન ફNસHકુ અને wવીટર ઉપર પણ એટલી જ શી�તથી સ��ય છે. અગાઉ 

કNટલાક વાકંદNખાઓ શકંા Sય(ત કરતા હતા કN, ‘એ તો બ4ચનના નામે કોઈ lતુીયા લેખકો 

એમનો �લોગ લખતા હશે’; પર:i ુ�દુ ‘બીગ બી’એ એકથી વ[ ુવાર કરNલી ચોખવટ પરથી એ 

શકંાનો છેદ ઉડ� gય છે. 

એની વે, આપણી વાતનો પૉઈ:ટ એ છે કN અમીતાભ બ4ચનFુ ંશર�ર U
ૃ થ�ુ ં હોઈ 

શકN; પર:i ુએમને ‘ઘરડા’, ‘ડોસા’ કN ‘ઓuડ મૅન’ કહNતા ંઆપણી .ભ ઉપડN નહ`. એ અમારા 

પjપાની ઉ�મરના ચાહકોમા ં �ટલા લોક�ીય છે, એટલા જ, કદાચ એના કરતાયેં વધારN 

અમાર� અને ઈવન અમારા પછ�ની બ4ચાલંોગવાળ� પેઢ�મા ં પણ લોક�ીય છે. એ શાલ 

ઓઢ�ને આSયા હોય EયારN વડ�લ લાગે; પણ .:સ–�લેઝરમા ંહોય EયારN ‘�ુલ–ડ�ડુ’ જ લાગે. 

આ બધો કંઈ ઈ�ર�ય ચમEકાર નથી. �ુદરતે કંઈ એમને ‘ચીર યૌવન’ કN ‘ઈ4છાU
ૃEવ’ �Uુ ં

વરદાન નથી આj�ુ;ં પર:i ુએમને બદલાતા સમય સાથે તાલમેળ gળવી રાખીને ~ેસ�લી 

‘~ો’(U
ૃ નહ` !) થતા ંઆવડN છે. એ પjપાલોગની પેઢ�ને પોતીકા લાગે છે; કારણ કN આ� પણ 

એ એમની �વુાનીના ‘સારા ઝમાના’ �વા ંગીતો પર થીરક� શકN છે અને ‘હા,ં હમ� મહો�બત હ�’ 

નો ડાયલોગ એટલા જ પેશનથી બોલી શકN છે. એ અEયારની ફNસHકુ જનરNશનને wવીટર પર 

yછેુ છે કN ‘અરN ભાઈલોગ, આ મારા મૅક Hકુ �ોમા ં ફNસHકુ બરાબર ડ�Cjલે નથી થi ુ ંઅને 

wવીટર પર પોCટ થવામા ંપણ લોચા થઈ ર�ા છે. આ સમCયાનો કોઈ (વીક ઉકNલ ખરો ?’ 

અને ટNણીયામેંણીયા ંસાથે મળ�ને એ મેગી ખાતા જોવા મળે છે. ઈન શોટ0 , કોઈ પણ જનરNશનને 

એ ‘અપનેવાલે’ જ લાગે. એમની સાથે કોઈને જનરNશન ગેપ હોઈ શકN એવો વીચાર OLુધા ંન 

આવે. અમીતાભ બ4ચનના સમ~ બીહNવીયરમા ંકઈ ર�તે મોટા થUુ,ં કઈ ર�તે ‘ડોસા’ ન થUુ,ં 

કઈ ર�તે સતત .વ:ત રહNUુ ંએની માCટર ક� �પાયેલી છે. 

૨૦૧૧ની એમની બથ0 ડNની �લોગ પોCટમા ં એમણે આવી જ એક ચાવી આપેલી : 

‘આપણે આ જગતને � �Uુ ંછે એ જ Mુપમા ંઅને એ પોતે � આકારમા ંઢળવા માગે છે એ જ 

Mુપમા ંએને Cવીકાર� લેUુ ંજોઈએ. Sય(તીઓFુ ંપણ એUુ ંજ છે.’ બીલ�ુલ સહ� ! ‘અEયારનો 

જમાનો ખરાબ છે. nુવાનીયાવં વઠં� ગયા ંછે, bુનીયા Cવાથ� છે,  કોઈને વડ�લો �Eયે માન ર�ુ ં

નથી....’  આવી ફર�યાદો કરતા રહ�\ુ ંએટલે તરત જ આપણે આસપાસના લોકોથી કપાઈ 

જઈ\ુ.ં હશે એક જમાનામા ં Mુપીયો ગાડાના ં પૈડા ં �વડો, મળiુ ં હશે એ જમાનામા ં દસ–વીસ 

પૈસામા ં Oુડંલો ભર�ને Oખુ; પણ હવે એ સમય વીતી ગયો છે અને એને માટN ગમે તેટલો 

કકળાટ કરવાથી પણ પાછો આવવાનો નથી. મા:�ુ ંકN તમારો જમાનો ~ેટ હતો; પણ આ સમય 

પણ કંઈ એટલો નાખી દNવા �વો તો નથી. અને બાય ધ વે, આ પણ તમારો જ જમાનો છે ! 

આ વી�ને પોતે � ર�તે વીકસUુ ંહશે એ ર�તે જ એને વીકસવા દો ને ! જો ઈ�રમા ંમાનતા 

હોઈએ તો � કંઈ થઈ ર�ુ ંછે એ આપણને ન ગમiુ ંહોવા છતા;ં એની ઈ4છા �માણે જ થi ુ ં 



હશે ને ? તો પછ� � છે એને એ જ ર�તે શા માટN Cવીકાર� ન લેUુ ં? અને ખMંુ yછુો તો બ[ુ ં

કંઈ એટxુ ંખરાબ હોi ુ ંનથી �ટxુ ંઆપણે ધારતા હોઈએ છ�એ. 

બદલાતી bુનીયા સાથે એની ભાષામા ંવાત કરશો તો તરત જ એની સાથે કને(ટ થઈ 

જશો. નાના બાળક જોડN કાલા ંકાલા ંઘેલા ંકાઢવાને બદલે કા�ુ0ન નેટવક0ના પોકNમોન, ડોરNમોન 

કN છોટા ભીમની વાત કરજો, એ તરત જ તમાર� સાથે રસyવુ0ક વાતો કરવા માડશે. બસ, આ 

જ છે જનરNશન ગેપ bુર કરવાનો આઈડ�યા. બાળકો, �વુાનોની bુનીયામા ં– એમની ટ�કા કયા0 

વીના – રસ લેશો, તો એક તો એમાનંા એક થઈને રહNશો અને તમાર� સમZ પણ એક નUુ ં

વી� �લુી જશે. 

૨૦૧૦ના બથ0 ડNની પોCટમા ંબ4ચને લખેxુ ં કN :‘મારા શર�રની ઉ�મર વધી છે; પણ 

માMંુ માઈ:ડ–મન આ� પણ ૧૯૪૨મા ંહi ુ ંએUુ ંને એUુ ંજ છે.’ અને જો આ જ Cપીર�ટ હોય તો 

કોઈ પણ ઉ�મરN, કોઈ પણ નવી વCi ુશીખવાનો તરવરાટ બરકરાર રહN. ખરNખર� U
ૃાવCથા એ 

શર�રFુ ંનહ`; મનFુ ંU
ૃEવ છે. અEયારN ટ�વી પર ચાલતી ‘વોડાફોન’ કંપનીની ‘મેઈડ ફોર ધ 

યગં’ સીર�ઝની એ�્ ( http://www.youtube.com/watch?v=uhYgHPdVUEs ) જોઈ લો 

એટલે આ વાત OપેુરN સમgઈ જશે. 

મોટN ભાગે લોકો એમને સતત ઈ:વોuSડ રાખે અને છતા ંબધો જ થાક ઉતાર� દN એવો 

કોઈ શોખ વીકસાવતા જ નથી. અને ઉપરથી આપણા સમાજની ‘આ ઉ�મરN આUુ ંકરાય અને 

આUુ ંન કરાય’ એવી ભગંાર–ફાલi ુવાતો. એટલે વડ�લો માટN ઘરમા ંnુના ંફન�ચરની �મ કN 

મ:દ�રોના ઓટલે અણગમતા અતીથીની �મ, બેસી રહNવા સીવાય કોઈ રCતો જ નથી બચતો. 

હવે તો વી�ાન પણ કહN છે કN મગજને �ટxુ ં એ(ટ�વ રાખશો; અuઝાઈમસ0 �વા Sયાધી 

તમારાથી bુર રહNશે. યાદ રાખો, તમને ગમiુ ં કરવામા,ં પહNરવામા,ં ફરવામા ં તમારN કોઈ 

ઉ�મરની ચ`તા કરવાની જMુર નથી. તમાર� લાઈફ છે, એમા ંબીg કહNવાવાળા કોણ છે વળ� ?  

અને આપણે Eયા ં આમેય કસરત કર�ને શર�રને Obૃુઢ રાખવાનો મહ�મા નથી. જો 

�વુાનીમા ંજોગ`ગ–સાઈ(લ`ગ–Cવીમ`ગ–એ(સસા0ઈઝ–યોગ–�ાણાયામ માટN રોજનો એક કલાક 

પણ કાઢ�ો હોય, તો શર�ર લાબંો સમય માટN XCુત–bુરCત રહN એ કોઈને પણ સમgય એવી 

વાત છે. પરંi ુકોઈને એUુ ંક\ુ ંકરUુ ંહોય નહ`; પછ� શર�રને ઘડપણ વહNxુ ં�બી gય એમા ં

શી નવાઈ ? આપણે રાજકારણીઓ કNટલા ��ટાચાર� છે એની ટ�કાઓ ઉછળ� ઉછળ�ને કર�\ુ;ં 

પણ એમની નીયમીત લાઈફ–Cટાઈલ અને ખાવાપીવા પરના કં�ોલ વીશે એક હરફ OLુધા ંનહ` 

ઉ4ચાર�એ ! 

થોડા દ�વસ પહNલાનંા કNબીસીના એપીસોડમા ં પTકાર Oમુીત અવCથીએ બ4ચનને 

સવાલ yછેુલો, ‘તમે આ ઉ�મરN પણ સખત કામ કરો છો, રાTે સાવ ઓછ� કહNવાય એવી rઘ 

લો છો અને ખાવામા ંમાT દાલ–રોટ�. તો પછ� આટલા બધા ઉધામા શા માટN કરો છો ? હવે 



શાતંીથી આરામ કરો ને !’ EયારN બ4ચને એક જ વાYનો (લાસીક જવાબ આપેલો, ‘જબ તક યે 

શર�ર ચલ રહા હ� તબ તક તો કામ કરતા ર^ુગંા. ઔર અગર મ�ને કામ કરના બદં કર દ�યા 

તો ભાઈસા’બ, Yા કMંુગા ? મ� તો બીમાર પડ grગા !!’ 

હnુ થોડા દ�વસ પહNલા ંજ બીગ બીએ લખેxુ ં : ‘ક\ુ ંપણ શીખવા માટN YારNય મો�ુ ં

નથી હોi ુ.ં સવાલ માT \ુ ંશીખUુ ંછે એ નt� કરવાનો જ હોય છે. �મ કN હ. મારN ક�j�ટુર 

શીખવાFુ ં છે. એ(ટ`ગ શીખવાની છે. કોઈ વા� વગાડતા ંઅને ગાતા ંશીખવાFુ ં છે. કોઈ નવી 

ભાષા શીખવાની છે. પણ મને લાગે છે કN ક\ુકં નUુ ંશMુ કર� દNU ુ ંજોઈએ. બાક�Fુ ંબ[ુ ંઆપમેળે 

પાછળ પાછળ આવશે...’ થે:ક � ુ અમીત., ફોર બી�ગ ફોર એવર યગં, એનજ }ટ�ક એ:ડ 

ઈ:CપીરNશન ફોર ઓલ ઓફ અસ ! 
 

–જયેશ અLયાMુ – ( jayeshadhyaru@gmail.com ) 

‘દ�Sય ભાCકર’ દ�નીક અખબારની Hધુવાર�ય yતુ� ‘કળશ’મા ંલેખક ઘણા સમયથી ‘oડુ 

ઈ:ડ�ગો’ નામક લોક�ીય કૉલમ કરN છે. એમના ં લખાણ જરા હટકN હોય છે. દNખાતી 

પર�Cથીતીની બી. બાnુના ં દશ0ન તેઓ nુદN �ણેુથી બ�બુી કરાવે છે. તા. ૧૮ ઑ(ટોબર, 

૨૦૧૩ના ‘કળશ’મા ં �કાશીત થયેલો આ લેખ, લેખકભાઈ pી જયેશ અLયાMુ અને ‘દ�Sય 

ભાCકર’ના સૌજ:યથી સાભાર.. ઉQમ ગ¡જર.. 
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પાછળ, મકરબા-વેજલyરુ રોડ, વેજલyરુ,  અમદાવાદ - 380 051 !જુરાત, ભારત 
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