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ઉડાન...

સમજો છો શું અમોને, સ્વયં પ્રકાશ છીએ!
દિપક નથી અમે કે ઠાયાા ઠરી જવાના.

-અમતૃ ઘાયલ
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અમને નાખો જજિંિગીની આગમા,ં આગને પણ ફેરવીશું બાગમા,ં
સર કરીશુ ંસહ ુમોરચા, મોતને પણ આવવા િો લાગમા!ં

- શેખાિમ આબવુાલા
વ્િાલા વાચકશમત્રો,

સૌ પ્રથમ તો અમરનાથ યાત્રામાં મતૃ્ય પામેલા યાત્રીઓને અને ભારતના વીર સૈશનકો જે ક્ાકં
Border ઉપર તો ક્ાકં નકસલીઓના િાથે િિીદ થયા છે એમને ભાવભીની શ્રદ્ાજંલલ.

રામનાથ કોશવિંદજી ને ભારતના 14માં રાષ્ટ્રપશત બનવા બદલ અને ભારતીય મહિલા હિકેટ ટીમ ને
વલ્ડડકપ ફાઇનલમાં પિોંચવા બદલ ખ બ ખ બ અલભનદંન, સાથે સાથે ફાઇનલમાં ખબૂ જ સાર ં પ્રદિડન કરીને જીત
મેળવે એવી શ ભેચ્છાઓ.

િાલમાં ભારત અને ચીન વચ્ચનેા સબંધંો જે રીતે વણસી રહ્યા છે એ ભારત સરકાર માટે લચિંતા નો
શવષય છે. શ આ વણસેલી વાત ય દ્ સ ધી પિોંચિ?ે શ આ ય દ્ િક્ છે? જો આ ય દ્ થાય તો World ની આ બે
Fastest Growing economy ની શ દિા થિ?ે અને જો ના તો આ વાત કઈ રીતે પ  રી થિ?ે ચીન પાછળ િટિે કે
ભારત? આપના આ શવષય ને લગતા શવચારો મોકલી આપો.
pankhemagazine@gmail.comપર

આજના અંકમાં ભાઈ-બિનેના સબંધં અને શ્રાવણ માસ ને ખાસ ધ્યાનમાં રાખ્યો છે. અશનવાયડ
સજંોગોને કારણે યાલિક વઘાશસયા ની કૃશતઓ આ અંક પરૂતી Skip કરેલી છે જેની ખાસ નોંધ લેવી.

પખં મેગેઝીન નો August મહિનાનો special અંક દેિભક્તત અને કૃષ્ટ્ણભક્તત ઉપર છે તો એને related

આહટિકલ,કશવતા, ફોટોગ્રાફ્સ મોકલી આપો અમને અમારા mail idપર.
આપ સૌને રક્ષાબધંનની અને શ્રાવનમાસની ખબૂ ખબૂ શ ભકામનાઓ....
"ૐ નમઃ શિવાય"

કોનો સાથ જીવનમા ંસારો,
શનૂ્દ્ય તમે પોતે જ વવચારો,
મહનેત પાછલ બબ્બે બાહુ 
દકસ્મત પાછળ માત્ર હથેળી.

-શનૂ્દ્ય પાલનપરુી

mailto:pankhemagazine@gmail.com
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FEAR AND GREED ARE THE VERY FOUNDATIONS OF HUMAN BEHAVIOUR.

–ARISTOTLE

FOR LIFE AND DEATH ARE ONE, EVEN AS THE RIVER AND THE SEA ARE ONE.

–KHALIL GIBRAN

વિલેી સવારે આપણે ઉઠીને નજીકના કોઈક ગાડડનમાં ચાલવા માટે નીકળ્યા. સરસ એવ ં વોક કય ું.
બિાર જઈને કોઈક િલે્થી જ્ય સ પીધ .ં રોજ સાથે વોક કરતા શમત્રો જોડે બેસીને થોડા ગપ્પા માયાડ અને એ પછી
સમયન ં તથા કામન ં ભાન થતા આપણે થોડ ં જલ્દીથી ઘર તરફ આવવા નીકળ્યા અને જેવો રસ્તો િોસ કરવા
જઈએ છીએ અને આપણી સિજે જ બાજ માથંી પ ર ઝડપે એક બસ નીકળે છે. આપણે બસ એક ઇંચ માટે રિી ગયા
એ બસની અડફેટે આવતા-આવતા, એ બસ આવી અને આપણા સબ-કોક્સસયસ માઈસડએ નજીવા સમયમાં આ
ઘટના કેપ્ચર કરી એ વખતે આપણા મનમાં શ ં ચાલત  ં િોય?, “એ મયાડ..!”

બીજી કોઈ ઘટના લઈએ, માનો કે આપણે કોઈ પ્લનેમાં બેસ્યા છીએ. એકદમ ફે્રિ છીએ, કંપનીન ં
મોટ ં કામ મળ્ય ં છે અને કામ સાથે સાથે એ દેિ પણ ફરી લઈશ ં એવા શવચાર સાથે આપણે મનોમન જ ફરવાની
જગ્યાના ફોટો મનના સ્લાઈડ-િોમાં િર કરી દીધા િોય છે. પ્લેનમાં પણ શવસડો-સીટ મળેલી છે અને બિારનો વ્ય 
પણ સારો છે. એર-િોસ્ટેસ પણ ખ બ શવનયપવૂડક ટેસ્ટી ફૂડ સવડ કરી રિી છે, આખી જની સ ખપવૂડક પરૂી થવાને િવે
બસ એક જ કલાકની વાર િોય છે અને એટલી જ વારમાં કોઈક ક દરતી આફત આવી ચડે અને પ્લેન િાલક-ડોલક
થાય છે અને ઉપરથી એકદમ ઝડપથી નીચેની હદિામાં ગશત કરત  ં જત  ં િોય અને તમામ-એ-તમામ લોકો બ મો
પડી રહ્યા િોય, ઓક્તસજન માસ્ક નીચે આવી ગયા િોય અને આમ અફરા-તફરીનો માિોલ િોય ત્યારે આપણને શ ં
શવચાર આવ?ે, “એ મયાડ, આજ તો જીવતા નહિ જ બચીએ..!”

િવે મેઈન વાત, આપણા માથંી કેટલા લોકો એવા છે જેને સમજણા થયા પછીથી એવી ખબર ના
િોય કે મતૃ્ય શનશિત છે? આપણામાથંી કેટલા લોકો એવા છે જેને ઓછામાં ઓછા એક માણસને, આઈ રીપીટ માય
વડડડસ ઓછામાં ઓછા એક માણસને ૨૦૦ વષડ જીવ્યો િોય એવ ં જોય ં િોય, અરે ૧૫૦ રાખો ચાલો, બોલો છે કોઈ
એવ ?ં િવે મને કિો કે આપણામાથંી કોઈ એવ ં છે જેને કોઈ માણસ અમર િોય એવ ં જાણવા પણ મળ્ય ં િોય? હ ં
કરસટ સમયની વાત કર ં છં રામ-કૃષ્ટ્ણ વખતની નહિ એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં લેવી.
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તો ઇન-િોટડ આપણને બધાને જ લગભગ-લગભગ આમ પાક્કી ખબર છે કે એક હદવસ તો આપણા દાહંડયા ડલૂ
થવાના જ છે, મતલબ કે મતૃ્ય થવાન ં છે એ વાત તો સોળ આના ખરી વાત છે, બરાબર?

આટલો કોસસપે્ટ તલીયર થઇ ગયો. િવે આગળ, કે જો આપણને ખબર જ છે કે આપણ ં અને આપણી
સાથે રિતેા બધા જ સગા-સબધંીઓ, શમત્રો, આપણા નજીકના લોકોન ં મતૃ્ય  શનશિત જ છે તો પછી મતૃ્ય નો એટલો
બધો ‘ડર’ - ‘ભય’ શ ં કામ? શ ં કામ આપણે મતૃ્ય થી એટલા બધા ડરીએ છીએ? શ ં કામ છાતીમાં થોડો એવો દ ખાવો
થાય કે તરત આપણે ડોતટર પાસે દોડી જઈએ છીએ? કેમ આપણે ભ વા- તાશંત્રક કે જ્યોશતષો પાસે આંટા-ફેરા કરીએ
છીએ? કેમ રોજ સવારે પિલેા છાપાન ં ત્રીજ ં પાન ં ખોલીને આપણી રાિીન ં ભશવષ્ટ્યફળ વાચંીએ છીએ? કેમ સ્ત્રીઓ
પશતઓની ઉંમર વધારવા માટે વ્રતો કરે છે? કેમ કે,

આપણને ડર ‘મતૃ્ય ’નો નથી, આપણને ડર છે ‘પીડા’નો ! આપણા બધાના મનમાં એવી ગ્રથંી ક્સ્થર
થઇ ગઈ છે કે મતૃ્ય વખતે પીડા િિે જ. આપણે ઘણીવાર લોકોને કિતેા સાભંળ્યા િિે કે દાદાન ં મોત સાર ં િત  .ં
આપણને ક ત  િલ થાય કે મતૃ્ય પણ વળી સાર ં કઈ રીતે િોઈ િકે? સામે પછૂતાં જવાબ મળે કે, દાદા પરૂી ઉમર
નરવી અને રોગમ તત ભોગવીને ગયા છે, છોકરાના છોકરા રમાડીને ગયા છે અને મોત પણ કેવ ં આવ્ય ં બપોરે બધા
સાથે જમતા’તા અને જમીને િાથ ધોઈ િજ સોફા પર બેસતા જ િતા કે કંઇક થય ં ને દાદાના શ્વાસ બધં થઇ ગયા.
બસ કોઈ વધારે તકલીફ વગર દાદા અનતંની યાત્રા એ ઉપડી ગયા! અને આપણને મનમાં થાય કે આપણે પણ
આવી રીતના જ જઈએ તો સાર ં!
કોઈને દ ઃખ અથવા િારીહરક કે માનશસક પીડા જોઈતી નથી. પેલ ં કિે છે ને કે ‘સ્વગડમાં તો જવા બધા તૈયાર છે પણ
એના માટે મરવ ં કોઈને નથી!’ અને આપણને મતૃ્ય થી વધારે પીડા કે દ ઃખનો ભય િોય એન ં કારણ પણ આપણી
આસપાસના લોકો, આપણી આસપાસન ં વાતાવરણ જવાબદાર છે, અને ઘણા અંિે આપણે ખ દ પણ! કોઈ હફલ્મમાં
કોઈ સ્ટંટનો સીન છે જેમાં પ  ર ઝડપે બાઈક ભગાવે છે અને અમ ક જાતભાતના સ્ટંટ કરે છે. એ લોકોનો કિવેાનો
આિય એમ કે ઝડપમાં મજા છે, હદલધડક સ્ટંટમાં મજા છે, પણ એ સ્ટંટ કરતા કોઈ મરી ગય ં િોય, ઓર કોઈને
એકદમ સખત ઈજા થઇ િોય એવ ં બતાવવ ં િોય તો એ લેસ લાઈકલી છે.
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કાર કે બાઈક દ ઘડટનામાં મતૃ્ય પામતા લોકોની સખં્યા રોજની િજારોમાં િિે પણ આપણે “ધ મોસ્ટ ઈસટેલીજસટ
માનવજાત” વ્િીકલમાં સેફટી-ફીચસડ વધારીશ ં પણ સ્પીડ કસરોલ કરવાન ં નહિ શવચારીએ! બીડી-શસગારેટના પાકીટમાં
મોઢાના કેસસરવાળા કોઈ વ્યક્તતનો શવકૃત થયેલો ચિરેો તો જોઈશ ં પણ બે કસ મારતા-મારતા શવચારીશ ં તો એમ જ
કે મને કંઈ નહિ થાય, એલા ભાઈ આટલો બધો કોન્સફડસસ?

િકીકતમાં તો આપણે મોજમજાની સામે તકલીફોને બહ જ અસડર-એન્સ્ટમેટ કરીએ છીએ અને એટલે જ
જયારે એ તકલીફ ખરેખરમાં આપણી સામે આવીને શવરાટરૂપ ધારણ કરે ત્યારે આપને નાસીપાસ થઇ જઈએ છીએ,
ભાગંી પડીએ છીએ, ભગવાનને શવનતંી કરીએ છીએ કે, “આના કરતા તો મતૃ્ય આપી દે તો સાર ં!” ય થનેેશસયા- મસી
હકલલિંગ- ઈચ્છામતૃ્ય નો કોસસેપ્ટ જ આ છે ને કે કોઈ પીડા મારાથી સિન નિી થાય એટલે મને કાયમ નો ‘ખસી-
મારગ’ આપો!

આ બધી જ વાતોની વચ્ચે આપણો ધ્યેય બસ એટલો જ િોવો જોઈએ કે મારે કંઇક એવ ં જીવવ ં છે કે
માર ં મતૃ્ય  એક દ ખદ સભંારણ ં નહિ પણ એક મિા-ઉત્સવ િોય! બાકી રોજ લાખો માણસો મરે છે પણ આપણે એને
યાદ રાખતા નથી, પણ એક અબ્દ લ કલામ સાિબે જેવા કોઈ મોક્ષનિીન થાય ત્યારે એ ઇશતિાસમાં તો અમર થાય
જ છે અને સાથે સાથે આપણા મનમાં પણ અમર થઇ જાય છે!
આફ્ટર-શોક : દુુઃખ શોધ કોઈ કાયમ છોડી ક્ષણણક સખુોને,

કંઈ મખૂા વમત્રો કરતા ંએક ડાહ્યો શત્ર ુસારો. 
એવુ મરણ કરો કે ઝખેં જીવન તમોને
ડબૂો તો એમ ડબૂો શોધે સ્વય ંદકનારો.

–અમતૃ ઘાયલ
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વર્ાના આ બાર મદહનામાં શ્રાવણમાસની (જુલાઈ થી ઓગસ્ટ) ગણતરી સૌથી પવવત્ર મદહનામાં થાય
છે. આ મદહના િરમ્યાન ભગવાન વશવની પજૂાનું મહત્વ અનેરંુ છે. આ આખો મદહનો ધાવમિક તહવેારોથી ભરપરુ છે,
જેમ કે નાગપાચંમ, શ્રાવણી પણૂણિમા, ઋવર્ પચંમી, અને રક્ષાબધંન. કારણકે આ મદહનો પવવત્ર માસ તરીકે
ઓળખાય છે અને વશવજીનો મદહમા પણ આ માસ િરમ્યાન હોવાને કારણે ભક્તો તન, મન, ધનથી ભક્ક્ત કરવામાં
પાછીપાની નથી કરતા.ં આ માસ િરમ્યાન વશવણલિંગની ભવ્ય પજૂા ઠેરઠેર થાય છે. આ મદહનામાં વશવપજૂા ઉપરાતં
ઉપવાસનો પણ મદહમા છે. અનેક ઠેકાણે મદંિરોમાં ઘીનાં કમળ પણ પ્રિવશિત થાય છે.

િંતકથા મજુબ, આ સમય િરમ્યાન જ સમરુમથંન િરમ્યાન મોતી, માણેક, હાથી,
પાણીિાર ઘોડા, ઝવેરાત, સુિંરી, સરુા, અને અમતૃ નીકળેલ જેને માટે િેવ-િાનવ વચ્ચે હરીફાઈ અને પડાપડી
થઇ...મથંન િરમ્યાન હળહળ વવર્ પણ નીકળેલ જેને િેવ-િાનવોએ એ શ્રી શભંનેુ પ્રાથાના કરી વવનવ્યા. ભોળાનાથ
તો ભોળાનાથ છે ....તૈયાર થઇ ગયા અને ગટગટાવી પણ ગયા,ં શ્રી પાવાતી
િોડતાં આવ્યાં ને ગળે પોતાનાં હાથ અડાડી વવર્ને ગળેથી શરીરમાં પ્રસરતા અટકાવ્્ુ.ં વવર્ને કારણે ગળુ નીલા
રંગનું થતાં નીલકંઠના નામે ઓળખાયા.

બીજી પ્રચણલત કથા મજુબ સવતમાતાએ ભગવાન વશવને પવત રૂપે પ્રાપ્ત કરવા કઠોર
તપ ક્ુુઁ હત ું અને અંતે પ્રસન્ન થઇ ભગવાન વશવે વરિાનરૂપે એમની મનોકામના પરૂી કરી હતી. આ શ્રાવણ
મદહનામાં જ માતાએ કઠોર તપ ક્ુું હત ું અને મનોઈચ્છા પણૂા થઇ હતી તેથી વશવને પણ આ માસ અવત વપ્રય છે.
કંુવાદરકાઓ પણ મનવાવંછત વર માટે આ મદહનામાં ઉપવાસ તથા અણભરે્કનું વ્રત રાખી તપ કરતી હોય છે.

આ મદહના િરમ્યાન વશવણલિંગ પર ચડાવાતા બીલીપત્રનો પણ અપાર મદહમા છે. કહવેાય છે કે એક
ડાકુ પોતાનાં જીવન વનવાાહ માટે રાહ્ગીરોને લુટંતો. એક રાત્રીએ એક વકૃ્ષ પર બેસી એ પોતાના વશકારની તાકમાં
બેઠો હતો, પરંત ુ લાબંા સમય સધુી જયારે કોઈ ત્યાથંી પસાર નાં થ્ું ત્યારે ડાકુના હૃિયમાં વલોપાત શરુ થયો.
પોતાનાં કમોને યાિ કરતાં કરતાં એ વકૃ્ષની ડાળીએથી એક એક કરી પાન ને તોડી નીચે નાખતો હતો. એના કોઈક
સારા કમાના દહસાબે એ વકૃ્ષની નીચેજ વશવણલિંગ હશે તે પણા રૂપે અવવરત એનાથી અજાણતા સવાર સધુી અણભરે્ક
થયો. અને એ વકૃ્ષ એ બીજુ ં કંઈ નદહ પણ ણબલ્વનુ.ં બસ, ભોળાનાથ પ્રસન્ન, અને એના દુુઃખો સમાપ્ત કરી સાચો
માગા બતાવી એનું કલ્યાણ કરે છે. આમ બીલીપત્રનું સ્થાન પણ આ મદહનામાં અિકેરંુ છે.



આ મહિનામાં સોમવારન ં મિત્વ સૌથી વધ છે. આ વાર મિાદેવનો વાર ગણાય છે. ઉપવાસ તથા અલભષેક માટે પણ
આ હદવસ અશત પશવત્ર ગણાય છે. આ સમય દરમ્યાન જ ઘણાં મહંદરોમાં ઘીના કમળ થાય છે. સ થાર લાકડાનાં અશત
સ દંર નકિીદાર અવનવી ડીઝાઇનના કટઆઉટ બનાવે – જેમ કે કમળ, લક્ષ્મીમાતા, ગણપશત, મોર, િકંર પાવડતી
વગેરે. બ્રામ્િણો આખી રાત બરફ ની લાદી પર વનસ્પશત ઘીને ઠારી એમાં અવનવા રંગ ઉમેરી પેલા લાકડાના
કટઆઉટ પર ઢાળીને અદ્દલ આબેહ બ આકાર ઉપજાવી સવારે તો દિડનાથે આવનાર ભતતોના હદલ જીતી લેતા.ં આ
કમળ જોવા માટે પણ ખાસ એક ભીડ રિતેી.

આ માસમાં શિવજીને આકડાના ફૂલ, ભસ્મ, અબીલ, કેવડો, ર દ્રાક્ષ, દૂધ, બીલીપત્ર, લબલ્વ, અને
ધસત  રાના ફૂલથી રીઝવવામાં કોઈ કમી નથી રિતેી. શ્રાવણ મહિનો – શિવજી – અને સોમવાર એકબીજાના પયાડય
જાણે છે. શ્રાવણ મહિનો ચોમાસા દરમ્યાન આવે છે. ઉપવાસન ં મિત્વ એ કારણસર પણ આગવ ં છે કે ચોમાસાની
ઋત  માં િારીહરક પાચનિક્તત નબળી રિે છે. વ્યહકત અગર એકટાણ ં કે ઉપવાસી રિે તો અનેક રોગ માથંી બચી િકે.
આ ઋત દરમ્યાન જીવજતં  ઓનો ઉપદ્રવ પણ વધ ં રિે છે. એક ટંક ખોરાક કે ફળ ફળાદી નો મતલબ કે કદાલચત
જીવજતં  જો અનાજમાં િોય તો રોગચાળો ફેલાય ના. ગમે તે કારણ િોય ....સારા જીવનસાથીની આિા, િારીહરક
કાળજી, ધાશમિકતા ...શ્રાવણ અને શિવજી આગવા છે.
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માર ં જે કંઈ છે, અિીં તાર ં ય છે,
એટલે કે સઘળં સહિયાર ં ય છે!
સાજં વીતી રિી છે,ચાલો ઘર તરફ,
સિજે અજવાળં છે, અંધાર ં ય છે !
િાથ લઈ લે છે ત  ં આપી િાથમા,ં
તાર ં મન થોડ કં વ્યવિાર  ય છે !
આ ,જગત કંઈ એટલ ં સ  દંર નથી,
િોય ત  ં ત્યારે જરા સાર ં ય છે !
િોય બાજ માં જ મીઠી વીરડી,
જળ સમદંરન ં બધ ં ખાર ં ય છે !

તારી આંખોમા ંજે દહરયા િોય તે,
ઊંઘવા જાઉં ને સપના િોય તે !
િાથ તારો િોય મારા િાથમા,ં
િોય દ ઘડટના કે ઘટના િોય તે ?
પગથી તે માથાં સ  ધીનાં લચત્ર નિીં,
પણ તને મળવાના નકિા િોય તે !
એકબીજાને જો મળવ ં િોય તો,
િોઉં અરધો હ ં ને અરધાં િોય તે !
આપણે આજે મળ્યાં નો'તા કિે,
જાણ  ંછં હ ં ખોટી અફવા િોય તે !



િમણાં અમારે કોલેજમાં એક presentation િત  ,ં એમાં સ્લાઈડ્સમાં મોટા-મોટા વાક્ો િતા, બ લેટ-
પોઈસટની જગ્યાએ. જે સરનાં સામે સબશમટ કરન ં િત  ં એમને ભલૂ કાઢી અને આખા તલાસ વચ્ચે કીધ ં કે આવ ં ના
ચાલે અને આ ને ત.ેિવે સરની વાત સાચી જ િતી. વાકં studentsનો િતો. થય ં િત  ં એવ ં કે એ જે ગ્ર પનાં સ્ટ ડસટ
િતાં એમને સરનાં સામે present કરતા પિલેા અમ ક classmatesને બતાવેલ ,ંમેં પણ જોયેલ .ંતો એમાનંા એક
દોસ્તએ તલાસ પત્યાં પછી આવીને કીધ ં કે “મેં તો પિલેા જોય નંે ત્યારે પણ કીધ ં િત  ં કે સર નહિ ચલાવ.ે”

તમે કોઈ ગેમ રમતા િોય અને કોઈ એક લેવલ પર અટકી ગયા િોવ, કોઈ ફે્રસડ આવીને પાર કરી
આપે અને કિે કે “સાવ સિલે  ં િત  ં મારા માટે તો, તને આટલ ં ના આવડ્ ?ં” તો મનમાં શ ં આવ?ે તમે તમારા
નાના ભાઈ-બિનેને કૈક કરવાની ના પાડી િોય કે અને એ કરવા જાય અને કૈક નાન -ંમોટ ં વાગી જાય કે તટૂી
જાય તો આપણે શ ં કિીએ?”મેં તો પિલેા જ કીધેલ ,ં િવે ભોગવ”કોઈ બે ય વાનો એકબીજાને પ્રેમ કરતા િોય અને
સાથે રિવેાન ં નક્કી કરે અથવા લગ્ન કરી લે તો ઘણા કિે છે કે “મને તો ખબર જ િતી, આવ ં જ કૈક થિ”ે

આ જે પણ આગળની પહરક્સ્થશતઓની ચચાડ કરી એ વાચંીને આપણે સૌ અલગ અલગ react

કરીશ .ં અમ કને િો-ઓફ્ફ લાગિ,ે તમે અમ ક વાચકો કેહ્િો કે “એમાં શ ં છે, તમારી ભલૂ િતી તો કિીએ પણ
ખરા,ચ પચાપ સ્વીકારી લેવાન ”ં વગેરે...માની લીધ ં કે દરેકને પોતાની ભલૂન ં ભાન િોવ ં જોઈએ અને એની
જવાબદારી લેવી જોઈએ.પણ આ બધી ઉપરની પહરક્સ્થશતઓમાં જોવાની વસ્ત  એ છે કે જે તમારી પાસે આવે છે
અથવા અમ ક વખતે તો તમે સામેથી એમની પાસે જાઓ છો(!) એ લોકોને already ખબર જ છે કે એમનાથી ભલૂ
થઇ છે અથવા કામ બગડ્ ં છે.

જે માણસને પોતે અફસોસ છે જ ભલૂનો અને એ ખરાબ મડૂ સાથે તમારા પાસે આવ્યો છે એને એવ ં
કેિવ ં કે “મેં તો પિલેા જ કીધેલ ”ં એ કોઈ સમજદારીની વાત તો નથી જ.તમારો શમત્ર કે પ્રેમી કે ભાઈ-બિને
તમારા પાસે આવે છે ત્યારે એવી અપેક્ષાએ નથી આવતા કે આ મને એમ કેિિે કે મારો જ વાકં છે. એમને ખબર
જ છે કે એમનાથંી ભલૂ થઇ છે. આપણે એવ ં કેમ ના કિીએ કે િમણાં પ  રત  ં ભલૂી જા આ અને ચાલ આપણે ચા
પીવા જઈએ અને ગપ્પા મારીએ.િા આપણી ફરજ બને છે કે જ્યાં આપણા પોતાના વ્યક્તતની ભલૂ િોય ત્યાં એને
િકથી સમજાવીએ અને ટોકીય,ે પણ એક વાર ભલૂ થઇ ગયા પછી એન ં એ યાદ કરાવાનો કોઈ મતલબ??
જોવાની વાત છે કે જેમની સાથે આપણે જાણે અજાણે “મેં તો પિલેા જ કીધ ં િત  ”ં વાળં પત્ ં ખોલીએ છીએ એ
બધાં આપણા નજીકનાં િોય છે, આપણા પોતાના.એ જ રીતે સામેવાળં ખાડામાં પડત  ં િોય તો એને સમજાવ્યાં કે
રોક્ા વગર એ પડે પછી ”મને તો ખબર જ િતી” કિીને ઉભા રેિવ ં એ કોઈ શરૂવીરતાન ં કામ નથી.

જુલાઈ , 2017 9 પખં મેગેઝીન



જુલાઈ , 2017 10 પખં મેગેઝીન

આપણે ક્ાકં પોતાની જાત અને પોતાના મતંવ્યોને સાચા સાલબત કરવાની એટલી બધી ટેવ પાડી
લીધી છે કે આવ ં કઈ પણ થાય આપણે એક પણ મોકો જવા નથી દેતા પોતાની વાત કે મત યાદ કરાવાનો.ક્ાકં
આપણને ખ િી મળે છે કે મેં તો કીધ ં િત  ં કે આમ ના કરાય, એ ના માસયો અને િવે પસ્તાયો. હ ં એના કરતા વધારે
સમજદાર છ,ં વધારે િોશિયાર છ.ંમાસય ં કે તમે િિો સમજદાર પણ આમ બોલીને સાલબત કરવ ં એ મારા મતે ખોટી
રીત છે.સમજદારી તમારા વતડન અને શવચારોમાં દેખાવી જોઈએ.પણ આપણે સૌ આમ ઉતાવળમાં છીએ પોતાની
જાતને સાચી અને િોશિયાર સાલબત કરવાની અને એમાં ક્ાકં આપણે આપણા પોતાનાને દ ઃખ પિોંચાડી દઈએ
છીએ.

આ જ વસ્ત  દ ઃખ ભલૂવા ના દેવાને પણ લાગ પડે છે. કોઈની સાથે કૈક ખરાબ થય ,ં કોઈન ં મતૃ્ય થઇ
ગય ં કે કોઈ દીકરી સાથે ગેરવતડન થય .ં આપણામાથંી કેટલા એમની પાસે જઈને જે થય ં છે એના શસવાયની વાત
કાઢવાની કે કશ ં જ ના પછૂવાની સમજદારી બતાવે છે?આપણે એમને મળવા જઈએ, કેિવાય શ ં કે દ ઃખમાં સાથ
આપવા ગયા, પણ ત્યાં જઈને “કેવી રીતે થય ?ં” “શ ં થય ?ં” વગેરે પછૂીને એ વ્યક્તતને વારે વારે યાદ દેવડાઈએ
અથવા તો આપણી જ ધનૂમાં આપણી વાતો કરીએ.(બેસણામાં ખાસ આવ ં િોય છે, અમ ક સબંધીઓ માટે તો એ બહ 
વખત પછી મળવાની બેઠક છે!!)

માર ં માનવ ં છે કે ખ િ રેિવ ં િોય તો જીવનમાં અપેક્ષાઓ ના રાખિો.પરંત  બીજાને ખ િ રાખવા િોય
તો કોઈ મેિનત કરવાની જરૂર નથી. એમની સાદી અપેક્ષાઓને સમજો અને એ રીતે વતડન કરો.એનાથી વધારે કઈ
કરવાની જરૂર નથી.મને લાગે છે દ શનયાનાં અડધાં પ્રોબ્લેમ્સ ઓછા થઇ જિે જો આપણે આપણી અપેક્ષાઓને પકડી
રાખ્યા વગર બીજાની અપેક્ષાઓ અને લાગણીઓને ધ્યાનમાં લઈશ .ં હ ં કોઈ બહ એક્ષ્પટડ નથી કે ના મેં બહ દ શનયા
જોઈ છે. પણ જો હ ં સામાસય છોકરી તરીકે આ શવચારથી convinced છં તો આપ સૌ તો સમજદાર છો.

જયારે કોઈ વ્યક્તત already દ ઃખી કે ભલૂ સમજીને આપણી પાસે આવે છે ત્યારે એમને આપણા
supportની જરૂર વધારે િોય છે ના કે આપણા criticismની.આપણે જાણ-ેઅજાણે પહરસ્થશત વધારે બગાડીએ
છીએ.”મેં તો પિલેા પણ કીધેલ ”ં અને “મને તો ખબર જ િતી”એ વાક્ોને તમારા જીવનમાથંી ઓછાં કરીને કે કાઢીને
જ ઓ અને મને જણાવો કે કેવ ં લાગે છે? આવ ં જ કૈક આપની સાથે થય ં િોય અથવા આપનો કોઈ મત િોય તો પણ
લખી નાખંો manorishah@gmail.comપર.

P.S.: ઉવેિ પ્રજાપશતનો ઉલ્લેખ કરવો રહ્યો એમના e-mail માટે. હ ં પ્રયત્ન કરીિ કે આમ જ લખતી રહ ં જે આપ સૌ
વાચકોને ગમત  ં રિ.ે આપનો સમય કાઢીને વાત કરવા માટે આભાર.
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સોનેરી કોરની લાવીને વાિળી,
ચિંરવા ચાર કોર બાધંશું જી રે,

એની તે હઠે અમે રહશેું બે ભાઈબહને,
ભાવતી રસોઈ રોજ રાધંશું જી રે !

- બાલમકુુન્દ્િ િવે
અને હ ં ખ  િ છં કે મારા મેરેજના હદવસે એક અભતૂપવૂડ ઘટના બની ગઈ, કોઈ એ કલ્પી ના િોય

એવી, કદાચ અત્યાર સ ધીમાં કોઈ સાથે આવ ં બસય ં જ નહિ િોય, પણ િા એ મારી સાથે થય ં અને એ પળની હ ં
કાયમ ઋણી રિીિ, એ ક્ષણ જ્યારથી આ બધ ં િર થય ં એ ક્ષણ મને અદ્દલો-અદ્દલ યાદ છે, જાણે કે એ કાલ રાતની
જ વાત ના િોય...

એ રાત્રે મારે ઘર માટે નીકળતા-નીકળતા સવા અલગયાર જેવ ં થઇ ગય ં િત  .ં આમ તો કોઈ છોકરી
આવા ટાઇમ એ બિાર િોય તો સ્વાભાશવક રીતે જ એમના પેરેસ્સને લચિંતા થાય જ પણ મારા ડેડીને મારામાં પરૂો
શવશ્વાસ, આમ પણ હ ં એમની એકની એક જ એટલે એમને મારા પર વ્િાલ પણ બહ જ અને થોડી-ઘણી છૂટછાટ
પણ વધ મળે, એ છતાં પણ મેં એમને ફોન કરીને એટલ ં તો જણાવી જ દીધ ં િત  ં કે મારે આવતા નહિ-નહિ તોય
એકાદ કલાક જેવ ં તો નીકળી જ જિ.ે આમ તો હ ં શનયશમત રિવેામાં માન ં પણ એ હદવસે ખબર નિીં ને કેમ લેટ
થઇ ગય .ં કદાચ ગલ્સડ વાતોએ વળગે એટલે આવ ં થવ ં સામાસય િિે. ઓફીસના એક કલીગના ઘરે જ ડીનર િત  ં
એટલે અમે એ પતાવીને વાતોએ વળગ્યા અને એમાં જ કેટલો ટાઇમ થઇ ગયો એ ખબર જ ના રિી.

આમ તો બિાર નીકળતા-નીકળતા શ્ર શતએ મને કહ્ ં કે મને ઘરે મકૂી જાય પણ મને થય ં કે આટલી
રાતે એ ક્ાં મને મ કવા આવે અને પછી એ એના ઘરે જાય, તો એને પિોચતા કેટલ ં લેટ થઇ જિ.ે એટલે મેં એને
ના કિી કે હ ં કેબ કે રીક્ષામાં જતી રિીિ. પણ થોડી જ વારમાં ધોધમાર વરસાદ તટૂી પડયો. મને થય ં કે શ્ર  શતને િા
પાડી દીધી િોત તો સાર ં િોત પણ વાતાવરણમાં મસ્ત ઠંડક િતી તો મને પણ થય ં કે થોડ ં ટિલેતા ચાલ અને પછી
કોઈક વાિનમાં ઘરે જતી રિીિ, પણ આ વરસાદ! િવે તો કોઈ રીક્ષા પણ મળિે કે કેમ? એમ તો ૨-૩
રીક્ષાવાળાને ઉભા રાખીને મેં પછૂ્  ં પણ ખરા, પણ હ ં રહ ં છં ત્યાં અત્યારે આવવા કોઈ તૈયાર ના થય .ં મને થય ં કે
થોડ ં ચાલી નાખ ં આગળ કંઇક ને કંઇક તો મળી જ રિિેે આમ પણ વરસાદ સિજે ધીમો તો થયો જ છે, પણ એમ
કરતા-કરતા ૧૨ વાગી ગયા િતા.

િવે મને સિજે લચિંતા થતી િતી કેમ કે હ ં જે એહરયામાં િતી એની છાપ કંઈ સારી નિોતી, અિીં
અવાર-નવાર ઘણા બનાવ બનતા િોય છે. અને અચાનક મારી ખ િી વચ્ચે મને એક ટેતસી દેખાણી, મેં િાથ ઉંચો
કરીને એને રોકી અને એ ડ્રાઇવરએ રોકી પણ ખરી.
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પાછળ એક પેસેસજર બેઠો િતો પણ મને અત્યારે આવા ટાઇમએ ઘરે પિોંચવા શસવાય બીજો કોઈ શવચાર ના
આવ્યો. ડ્રાઇવર સાથે પણ માત્ર િા-ના માં જ વાત થઇ એટલે મને વધ કંઈ અણસાર પણ આવ્યો નહિ કે કંઈ ખોટ ં
થિે એવો શવચાર પણ મગજમાં આવ્યો નહિ.
પણ ટેતસીમાં બેસ્યા પછી એક બેચેની જેવ ં લાગત  ં િત  ,ં જાણે કે એક નજીવી ગ ગંળામણ ના થતી િોય, અને સ્ત્રીના
મનમાં એક રેડ-લાઈટ િમેિા િોય જ છે કે કંઇક બનાવ બનવાનો િોય એનો ભણકાર એને આવી જ જાય. એટલે મેં
િળવેથી સેફટી માટે થઈને મારી બાજ ના દરવાજાન ં ડોર-લોક ઓપન જ રાખ્ય ં િત  .ં
આમ તો બધ ં બરાબર જ ચાલત  ં િત  ં પણ મારા ઘરે પિોંચતા પિલેા એક નાનકડો રસ્તો પડે છે જે આગળ જતા
નેિનલ િાઇવે સાથે કનેતટ થાય છે અને એ મોટાભાગે સ મસામ જ િોય અને ત્યાં અવરજવર પણ ઓછી જ િોય.
આ ડ્રાઇવરએ એ ત્યાં જઈને ગાડી રોકી, ડ્રાઇવરને પછૂતાં એ કિે કે એસજીનમાં કંઇક શમસ્ટેક લાગે છે એમ કિી એ
ટેતસીમાથંી ઉતયો, ઘહડયાળમાં ટાઇમ જોતા એમાં સાડા બાર થઇ ગયા િતા, થય ં કે પપ્પાને જાણ કરી દવ પણ
મોબાઈલમાં જોતા એમાં પણ નેટવકડ નિોત  ં આવત .ં

અને એક સેકસડ માટે મારી આંખ બધં થઇ િિે અને મારી બાજ માં બેસેલ વ્યક્તતએ મારો િાથ પકડી
લીધો એટલી વારમાં તો ડ્રાઇવર પણ બીજી બાજ થી આવી ચડયો, મનોમન તો ખરાબમાં ખરાબ શસચ્ય એિનની
કલ્પના કરી લીધી િતી, આમ તો રોજ છાપામાં રેપના સમાચાર વાચં્યા િોય પણ એ જયારે તમારી સાથે થાય ત્યારે
જ એની ભયાનકતાનો ખ્યાલ આવ.ે એટલે જેવ ં પેલા બન્ને લોકો મારા પર કંઈ જ જબરદસ્તી કરવા જાય એ પિલેા
જ હ ં જીવ પર આવીને જોરથી એ બન્ને ને ધક્કો મારીને જેમ-તમે કરીને ગાડીની બિાર નીકળી ગઈ અને આગળ-
પાછળ કંઈ પણ જોયા વગર બસ ભાગવા જ લાગી. પણ એ લોકો પણ મારો પીછો છોડે એવા િતા નિીં, બ-ે એક
વાર તો હ ં જરા માટે પકડાતા બચી, પણ એ હદવસે જ મારા નસીબ ખરાબ િિે અને એક જગ્યાએ પગ કીચડમાં
પડતા હ ં લપસી પડી અને એ સાથે જ મને થય ં કે આજનો હદવસ એ મારા માટે મોતથી પણ બદતર બની રિિેે.
અને પેલા બન્ને આવી ચડયા. એક એ મને કચકચાવીને લાફો માયો, મારો િોઠ લચરાઈ ગયો ને એમાથંી લોિી વિવેા
લાગ્ય ,ં પણ માર ં મન એકદમ સ ન્ન પડી ગય ં િત  ,ં એ પ્રશતકાર તો કરત  ં િત  ં પણ મારા કાબ માં નિોત  .ં અને અચાનક
જ એક બાઈકનો િોનડ સભંળાયો મન!ે

મારામાં િતી એટલી તાકાતથી મેં “િલે્પ મી” એવી બ મો પાડી અને જાણે આકાિ ચીરીને એ અવાજ
સીધો જ ભગવાન પાસે પિોંચ્યો િોય તેમ એ બાઈકની લાઈટ મારી તરફ વળી, અને હ ં િજી જોઈ રહ ં ત્યાં તો એ
મારી સામે આવી પિોચ્યો, એને જોઇને પેલા બન્ને સિજે ગભરાયા તો ખરા પણ ડ્રાઇવર ગાડીમાથંી ઉતરીને નિો
કરી આવ્યો િિે એટલે એને સામે મારવા માટે ગયો, જોત-જોતામાં તો એ ય વકે બન્ને ને એકલા િાથે લડીને મારા
િીલની રક્ષા કરી. મને જાણે કે એનામાં સાક્ષાત ભગવાનના દેખાયા િોય, પણ બધ ં એટલ ં જલ્દી-જલ્દી બસય ં કે િોક
લાગવાને કારણે હ ં એને મારો મોબાઈલ બતાવતી-બતાવતી ત્યાં જ બેભાન થઇ ગઈ.
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બીજા હદવસે બપોરે જયારે મારી આંખ ખ લી ત્યારે હ ં િોસ્પીટલમાં િતી અને મારા પપ્પા મારો િાથ પકડીને મારી
બાજ માં બેઠા િતા અને જેવી મારી નજર સામે પડી ત્યારે મેં એ ય વાનને પિલેી વાર એકદમ નજીકથી અને આંખો
ભરીને જોયો. કેટલો સ દંર િતો એ! કોઈપણ છોકરી એની બનવા માટે થનગની ઊઠે એવો એ કામદેવ જેવો ય વક,
એના કપડા પર સ કાયેલા કીચડના દાગ િતા એટલે મને લાગ્ય ં કે એ કાલ રાતથી અિીં જ િિે અને પપ્પા એ પણ
કહ્ ં કે એ જ મને અહિયાં લાવ્યો અને એને જ પપ્પાને ફોન કરીને બોલાવ્યા િતા. અને જ્યાં સ  ધી મને િોિ ના આવે
ત્યાં સ  ધી જવાનો પણ સાફ ઇનકાર કરી દીધો િતો. બસ પ્રેમમાં પડવા માટે આનાથી વધારે કારણોની કોઈ જરૂર
ખરી?

બસ એ પછી તો અમે ફે્રસડસ બની ગયા. ઘણીવાર કોફીિોપ પર, મવૂીઝમાં અને અલગ જગ્યાઓએ
ફરવા પણ ગયા. પણ સાચ ં કહ ં તો એ સાચોસાચ “પ ર ષ” િતો. સાચા અથડમાં સસં્કારી, અત્યાર સ ધીમાં એક વાર પણ
એને મારો ગેરલાભ લેવાની કોશિિ નિોતી કરી. અને સાચ ં કહ નંે તો અમારી વચ્ચેનો સબંધં ‘િારીહરક’ િતો જ નહિ!
ના એને કદી આવ ં કરવાની જરૂર પડી કે ના મને પણ એવી કંઈ જરૂરીયાત લાગી.

બસ પછી તો ધીમે-ધીમે અમારા લગ્ન કરવાની વાતો થઇ, બન્નેમાથંી કોઈની ફેશમલીમાં પણ કોઈને
વાધંો નિોતો. અને અમારા લગ્ન લેવાન ં નક્કી થય .ં અમારા વચ્ચે રોજ વાતો થતી પણ આમ કહ નંે તો એમાં
રોમાસસ કે ઇરોટીક વાતોને કોઈ સ્થાન નિોત  .ં મારી જે ફે્રસડસના લગ્ન થઇ ગયા છે એમને પછૂં તો એ જેવ ં કિે એવી
વાતો તો અમારે કોઈ હદવસ થતી જ નિોતી.

એવામાં હ ં એકવાર કૃષ્ટ્ણને લગત ં કોઈક પ સ્તક વાચંતી િતી અને મને અચાનક બધ ં સમજ પડવા
લાગ્ય .ં જાણે કે મારા મન આગળથી એ દીવાલ જ કકડભસૂ થઈને પડી ગઈ. અને મેં કંઇક નક્કી કરી લીધ ં િત  !ં
પિલેા તો મને લાગ્ય ં કે હ ં એને કિીિ તો એને કેવ ં લાગિે કેમ કે આ વાત કંઈ નાની-સ ની નિોતી. લોકો કંઇક-
કેટલીય વાતો કરિે અને સમાજમાં ફેમીલીની ઈજ્જત જિે એ અલગથી. પણ થય ં કે એને હ ં એકવાર વાત તો કરી
જ જોઉં પછી એ જેમ કિિેે એમ જ હ ં કરીિ.

એ સાજંે અમે એક કોફીિોપમાં અમે મળ્યા. હ ં અસમજંસમાં િતી કે એને કઈ રીતે આ વાત કહ .ં પણ
પછી હિિંમત કરીને મેં એને એ વાત કિી જ નાખી. અને તમે સાચ ં નિીં માનો પણ એને પણ મને કહ્ ં કે આ વાત
એના મગજમાં પણ આવી િતી પરંત  આવ ં કઈ રીતે િક્ બનિે એવ ં શવચારી એને જ આ વાત મનમાં દબાવી રાખી
િતી. િવે જયારે અમે બન્ને સરખ ં જ શવચારીએ છીએ પછી બીજાની રજા-મરજી લેવાની કોઈ જરૂર જ નિોતી.

એન ં કિવે  ં િત  ં કે આવી વસ્ત  લગ્નમાં ના કરવી પણ હ ં ખ  બ જ મક્કમ િતી કે આ વાતની જાિરેાત તો
લગ્નમાં જ થિે અને ખ બ ધામધ મથી થિે. આ વાત થઇ તો ગઈ પણ સાચ ં કહ ં તો હ ં મનમાં ને મનમાં ગભરાતી
િતી કે મેં જે નક્કી કય ું છે એ ખોટ ં તો નથી ન,ે લોકો શ ં શવચારિે, પપ્પા શ ં શવચારિ?ે પણ થોડી હિિંમત પણ િતી કે
જે થિે એ સાર ં જ થિે અને એવ ં કરતા કરતા લગ્નનો હદવસ પણ આવી ગયો.
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અને અમે બન્ને લગ્નની ચોરીમાં ઉભા િતા અને અમે બન્ને એ જાિરે કય ું કે અમે આ લગ્ન નથી કરી રહ્યા. અને જાણે
કે લગ્નમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો. બધા એક-બીજાની સામ ં જોવા લાગ્યા. અને મેં મારી બાજ માં ઉભેલા એની સામે
જોય ,ં એની આંખોમાં મારા માટેનો શવશ્વાસ જોઈ હ ં આગળ વધી.

એ ક્ષણ કે જયારે મને લાગ્ય ં કે હ ં હ ં નથી, હ ં કંઇક હદવ્ય િક્તત છ.ં અને મેં બોલવાન ં િર કય ું, “િા અમે
બન્ને લગ્ન કરવા નથી માગંતા, એટલે નિીં કે અમારા વચ્ચે કંઈ મનભેદ કે મતભેદ થયા છે પણ એટલે કે અમે
એકબીજાના મન ન ં સમજી િકીએ છીએ, અમે કોઈપણ દંભ વગર આ સ્વીકારી િકીએ છીએ. આજથી અમારો નવો
જ સબંધં િર થિે એ પણ આ અક્ગ્નની સાક્ષીએ, આ યિની સાક્ષીએ અને તમારા બધા વડીલોની સાક્ષીએ. પણ એ
સબધં પશત-પત્ની તરીકેનો નહિ પણ “ભાઈ-બિને” તરીકેનો િિે!” આખી જગ્યા સ્તબ્ધ! મને થોડીવાર બેચેની લાગી
પણ ફરી સ્વસ્થ થતા મેં મારી વાત ફરી િર કરી, “તમને થિે કે આવ ં જ કરવ ં િત  ં તો લગ્નના નામે એટલો બધો
ઠઠારો કેમ? પણ હ ં પછૂં છં કે કોઈ પ ર ષ અને સ્ત્રી લગ્નથી પશત-પત્ની બને તો એ ઉત્સવ ગણાય પણ કોઈ ભાઈ-
બિને બને એ ઉત્સવ કેમ ના ગણી િકાય? એ શવશધપવૂડક એક પશવત્ર બધંનમાં બધંાય તો એમાં સમાજને શવરોધ
કેમ? જે સમાજને ખબર છે કે દ્રૌપદી મનોમન કૃષ્ટ્ણને વરી ગયા િોવા છતાં પણ એમનો સબધં ભાઈ-બિને તરીકેનો
રહ્યો અને ભગવાને કોઈએ તેનો સાથ ના આપ્યો ત્યારે આવીને એના ચીર પયૂાડ, બસ અમારો સબંધં પણ કંઇક આવો
જ છે.”

“મને રાધા થઈને એની શપ્રયતમા બનતા કે ર ક્તમણી થઈને એમની પત્ની બનવા કરતા દ્રૌપદી બનીને
એમની બિને બની રેિવ ં વધારે ગમિે, કેમ કે શપ્રયતમાને શવરિન ં દ ઃખ સિન કરવ ં પડ,ે પશત-પત્ની િોય તો
ડીવોસડની બીક રિે પણ “ભાઈ-બિને” એક જ સબંધં એવો છે જે જીવનભર લીલો-પલ્લવ જ રિ,ે અને એન ં સ્મરણ
કરતા જ મારા અંતરમાતં્રથી બીક દ ર થઇ જાય.” બસ આટલ ં કિીને હ ં અટકી ગઈ, અટકવ ં પડ્ ં કેમ કે મારાથી
મારા િષડના આંસ રોકી િકાયા નિીં.

પછી શ ં થય ં એમ? પછી શ ં થાય બધાની આંખના ખ િીના આંસ ના તોરણ િઠેળ મેં એને શવશધપવૂડક
“રાખડી” બાધંી. અને જાણે કે રાખડી એ શવરાટ-સ્વરૂપ ધારણ કય ું િોય એટલો તેજ એ જગ્યામાં થઇ ગયો.

પ્રેમ-અલભષેક : આ લેખ એ બધા જ ભાઈ-બિને માટે જેઓ લોિીથી જોડાયા ના િોવા છતા ંપણ 
એકબીજાની એટલી જ સભંાળ રાખે છે. આ લેખ એ બધા જ ભાઈઓ માટે જે સ્ત્રીઓની રક્ષા કરવાને પોતાની ફરજ 
સમજે છે. એ બધી જ બિનેો માટે કે જેઓ એક રાખડી બાધંવા માટે આખ  ંવષડ રાિ જોવે છે અને પ રા હદલથી 
પોતાના ભાઈના ક િળ-મગંળની પ્રાથના કરે છે. ભગવાન તમારા આ સબંધંને “દીઘાડય  ” આપે એ જ પ્રાથના!
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ઘણી ઠોકરો વાગે પછી લખાય છે, ગઝલ ;

હૈ્ ુ િિાથી ભરાય ને લખાય છે , ગઝલ  ;

નથી ફુટતી એમ કંઈ લાગણીની ટશરો ;

આંસ ુિિાના રેલાયને લખાય છે, ગઝલ

ખબુ સઘંર્ોના ઘાવથી ઝઝૂમે છે જજિંિગી;
ભીના રક્તથી રંગાય ને લખાય છે,ગઝલ ;

અહં  ખરે  પેલા  પાનખરની જેમ ય જો  ;

પછી વસતં લહરેાયને લખાય  છે, ગઝલ ;

પ્રણયમા ંમળે ક્ાકં જો િિા  ,આંસ,ુ વેિના ;

િિા  ભીનુ ંછલકાયને લખાય છે  ,ગઝલ ;

આજ  શબ્િોમા ંતમે મળ્યા એમ સમજુ છં ;

મારી  ગઝલમા ંઝળહળ્યા એમ સમજુ છં ;

આમ તો રોજ તમારા િશાન જ ક્ા ંથાય છે;

મારી ગઝલમા ંય િેખ્યા એમ સમજુ  છં ;

એટલે જ તો હોઠો પર રહ ેછે  નામ તમારૂ ;

મારી  ગઝલમા ંણખલ્યા એમ  સમજુ  છં;

શબ્િોની ખશૂ્બુ બની આવો છો અમ રુદિયે તો;
મારી ગઝલમા ં મહેંક્ા એમ  સમજુ  છં; 

કે નથી  થત ુ ં આગમન  તમારૂ આમ છતા;ં
મારી ગઝલમા ંશોભાવ્યા એમ  સમજુ  છં;
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ધરી ધીરજ ઘણી તો પણ મને મારી ધીરજના
ફળો મીઠા નથી િેતી ને કડવા પણ નથી િેતી,
કહ ેછે વમત્ર છો મારા તમે સૌથી કરીબી પણ

નથી એ પે્રમમાં પડતી ને પડવા પણ નથી િેતી
-હમેતં

"હ ં તો એને ભલૂવાની બહ કોશિિ કર ં છં પણ ભલૂી જ નથી િકતો, ખબર નહિ ગમે તેમ કરીને ઇ જ હદલો
હદમાગમાં ઘમૂ્યા કરે છે. Mobile માં એની સાથે વાત પણ નથી કરતો છતાયંે મનમાં ને મનમાં બબડયા કર ં છ.ં
મારા અંદર રિલેા બે વ્યક્તતત્વો સદાય ઝઘડયા કરે છે, એક બોલે છે - શ છે તારે , ભલૂી જા ને એને , એણે ક્ારેય
તારી કદર કરી છે, તારા પ્રેમની કદર કરી છે, િમેિા તને hurt જ કયો છે. પછી તરત જ બીજો બડાિ કાઢતા બોલે
છે ચલ નીકળ કઈ રીતે ભલૂ  ં એને, હ ં એને પ્રેમ કર ં છં , પ્રેમમાં તે કંઈ અપેક્ષા િોય , ના કદર કરે તો કાઈં નહિ
પણ હ ં તો એને પ્રેમ કયાડ જ કરીિ , જાન છે ઇ મારી જાન , એને કઇ રીતે ભલૂી જાવ ભાઈ ,આખી જજિંદગી એની
જોડે શવતાવવાની છે બસ આ બન્ને સતત આવી રીતે એક બીજા સાથે વાતો કયાડ કરે. આમ મારો પ્રેમ ક્ાં છે?? હ ં
કેવો પ્રેમી છં !??? મારો પ્રેમ પારંગત છે કે નિીં!?? મને તો કઈ જ ખબર નહિ પડતી કે શ ં કરવ !ં?? મગજની
બેસડ વાગી ગઈ છે!!! ત ં જ કઈંક રસ્તો બતાવ દોસ્ત..."
"જો સાભંળ આમ તારો કાઈં જ વાકં નથી આ general tendancy છે અમ ક ઉંમર સ ધી તમને આવા attachement

રિ,ે પણ જ્યારે કોઈક તને આવી જ રીતે પ્રેમ આપિે ત્યારે તારો આ કિવેાતો 'ઉપર છલ્લો' પ્રેમ કદાચ અદ્રશ્ય
થઈ જિે, પણ િા તારે એની કદર કરવી પડિે િો, એને સ્વીકારવાની તૈયારી બતાવવી પડિ,ે એને એટલી જ
તીવ્રતાથી પ્રેમ આપવો પડિે, અત્યારે ત  ં બહ વધારે પડત  ં શવચારે છે અને જેટલ ં ત  ં જે વ્યક્તત શવિે શવચારે એટલો
ત  ં એમાં ઊંડો ઉતરતો જાય. અને હ ં માન ં છં ત્યાં સ  ધી તો તારા case માં ખબર નહિ તમે બન્ને શ કરવા માગંો
છો!!!"
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"એ ભાઈ, માર તો દર વખતન ં છે હ ં તો confuse જ િોવ છ,ં પણ એક વાત તો નક્કી છે એને મારી જોડે કોઈ જ
future નથી બનાવવ ,ં જો બનાવવ ં િોય તો આટલા વષોમાં કાઈ કેટલાય એવા સરસ પ્રસગંો બસયા અને એને ઘણી
તક મળી"
"વાત future બનાવવાની નહિ, વાત સમજણની અને સ્વીકારની છે, તને શ ખબર એને તને મનથી, હદલથી,
હદમાગથી સ્વીકારી લીધો િોય, પણ ખ દ એને પણ ના ખબર િોય કારણ કે ઘણીવાર બિારનો િોર- બકોર એટલો
બધો થતો િોય કે આપણે આપણી અંદરનો જ અવાજ નથી સાભંળી િકતા"
"લે આના પરથી યાદ આવ્ય ,ં સાલ ં મારી અંદરનો અવાજ જ મને નહિ સભંળાતો, િમણાં જ કીધ ં ને કે ઓલા બે
અંદરને અંદર ઝઘડયા કરે છે. પણ હ ં તો ક્ાં છં એ જ નિીં ખબર, બધી વખતે એક બાજ આમ સાર ં પાસ ં શવચાર ં
પણ પછી તરત જ બીજી બાજ જોવ એટલે મન મરી જાય, કરવ ં તો શ ં કરવ ?ં અંદરનો અવાજ જ સ્પષ્ટ્ટ નહિ થતો?"
"આ બધા પ્રશ્નો ત  ં નહિ બોલતો આ બધા પ્રશ્નો તારા કોિવાઈ ગયેલા શવચારોમાથંી ઉદભવે છે. તારી તે લ ૂટંાવી
દીધેલી self respect ને કારણે, મેં એક speech માં સાભંળ્ય ં ત  ં કે જો તમે ખ દ પોતાને વફાદાર ના િોવ, તો દ શનયામાં
કોઈની પ્રત્યે વફાદાર ના બની િકો, એટલે ભલે ત  ં એના પ્રત્યે વફાદાર િોય, તને લાગત  ં િોય કે તારો પ્રેમ માત્ર ને
માત્ર તેના પ્રત્યે જ વફાદાર રિિેે તો એ સાલબત કરવા સૌથી પિલેા તારે ખ દ પ્રત્યે વફાદાર બનવ ં પડિે."



મારા વ્િાલા ભઈલા,

આજે મારે તને હદલ ખોલીને વાત કરવી છે. હ ં જયારે મમ્મીના પેટમાં િતી ને ત્યારે મને સતત ડર
રિતેો કે હ ં આ દ શનયા જોઈ િકીિ કે નહિ ? મમ્મી દવાખાને જવા તૈયાર થાય અને મને મોત આવત ં દેખાય. ભાઈ
આ નવ મહિનામાં હ ં નવ વાર મરી છં અને નવ વાર જસમી છ.ં આખરે મને આ દ શનયા જોવા મળી. મારા ચિરેા
પર ક્સ્મત િત  ં પણ ઘણાના ચિરેા ઝાખંા પડી ગયાં િતા,ં ભાઈ! તારા જસમ વખતે પેંડા વેંચનાર માતા- શપતા મારા
જસમ વખતે પતાસા વેંચવાન ં પણ ભલૂી ગયા.પણ મેં મારા મનને મારીને જીવતા િીખી લીધ .ં ભાઈ તને યાદ છે
જ્યારે ઘરે મિમેાન આવે અને કંઈક ખાવાન ં સાથે લાવે તો મને એ બધ ં ખાવાની ઈચ્છા થતી પણ ત ં તો બિાર
રમવા ગયો િોય, એટલે મારા ભઈલાને મકૂીને કેવી રીતે ખાઈ િક ં ? પણ ત ં તો એકલો જ મને યાદ કયાડ વગર
બધ ં ખાઈ જતો. મને ઈંગ્લીિ મીડીયમમાં ભણવાનો ખબૂ જ િોખ િતો પણ પપ્પા આપણી બનંનેી ફી ભરી િકે
તેવી ક્સ્થશત ન િતી. એટલે મને ભણવ ં ગમત  ં નથી એવો ઢોંગ કયો જેથી ત  ં ભણી ને મોટો સાિબે બની િકે. મને તો
આજે પણ નથી સમજાત ં કે મેં એવા તે કેવા પાપ કયાડ િિે કે મને તારા જેવા કપડા,ં બટૂ, રમકડાં કંઈ જ ન મળ્ય .ં
પણ કંઈ વાધંો નિીં અરે! મારા ભાઈ ને તો આ બધ ં મળ્ય ં એટલે હ ં રાજી છ.ં

ભાઈ એક વાત પછૂં ? તારી ગલડફે્રસડ માટે કેટલી લગફ્ટ અને ચોકલેટ લાવતો િોઈિ. તને કયારેય
એવ ં ના થાય કે મારી બિને માટે કંઈક લઈ જાવ. ભાઈ તારા લગ્ન કરવાના િતાં ત્યારે તને પછૂ્  ં કે છોકરી ગમે
છે ? અને મારા લગ્ન વખતે આવ ં કંઈ ન પ છ્ .ં આ લાજ કાઢીને પરણવાની પ્રથા ખબૂ જ સારી છે. તમારા આંસ 
કોઈને દેખાય જ નહિ ન.ે ભાઈ આજે ત ં તારા ઘરે છો અને હ ં મારા ઘરે. એક સવાલ પછૂ?ં ભાઈ તારે માં જણી બિને
િોવા છતાં પણ તારે ધમડની બિનેને બનાવવાની જરૂર પડી. ફેસબ ક અને વ્િોટડ સએપ પર ત  ં કેટલાય ને યાદ કરતો
િોઈિ. કેટલાય તને મેસજે કરતા િિે, પણ મને તો આવા મેસેજ કરતા નથી આવડત  . પણ સાચ ં કહ ં ભઈલા હ ં તો
તને દરરોજ યાદ કર ં છં અને તને એક વચન આપ ં છ,ં કે ભાઈ તને જીવનમાં કોઈ પણ ખણૂે તકલીફ પડે ને તો
મને યાદ કરજે.તારા માટે હ ં મોત સામે પણ બાથ ભીડીિ.

લી.
તારી વ્િાલી બેન
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જેને બિને ન િોય કે જેને ભાઈ ન િોય એમને પછૂીએ તો ખબર પડે આ સબંધંની. વ્િોટડ સએપ પર આવેલો ફોરવડેડ મેસેજ છે પણ જેમણે
પણ લખ્ય ં છે એમણે ખરેખર હદલની વ્યથા લખી (ઠાલવી) છે. વધારે તો હ ં પણ નહિ લખી િક ં એટલે બસ આટલ ં જ.

છેલ્લ ં ટપક ં -

કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી,
ભાઈ ની બેની લાડકી ને ભઈલો ઝુલાવે,

બેનડી ઝુલે, ભઈલો ઝુલાવે ડાળખી

ગ જરાતી ચલલચત્ર : સોનબાઈ ની ચ ૂદંડી (1976)

િબ્દો અને સ્વર : શ્રી અશવનાિભાઈ વ્યાસ



રાત અંધારી
અંધારા મા ંવધારો કરતી આગળ વધી રહી હતી....

તારલાઓ જાણે નામશેર્ થઈ ગયા હોઈ તેમ
ચારે કોર ણચચ્યારી કરત ુ ંઅંધારંુ ....

રૂપલી...ઘરે ઘર મેળો માગી ઘરે જવા નીકળ ત્યાજં કાળી ભમ્મર ણબલાડીએ પગ પાસે આવી રસ્તો 
કાપી નીકળી ગઈ ને ટગર ટગર રૂપલી ને જોવા લાગી

રખોપા કરો માવડી કહી તેણી
ઝટ લાબંા લાબંા ડગલાં ભરી ઘરે પોહચી ત્યા ંતો.

ટોળંુ જોઈને હબેતાઈ ગઈ
બધા રાતી આખે રૂપલી સામે જોવા લાગ્યા
ઘરમાથંી આવતો ચાબકુ મારવા નો અવાજ

ને ભવુાભાતી ઓની ચીસ..
ચાલ બોલ કોણ છે ? ....ને હું કામ આવયોશે....!!

રઘવાઈ થઇ ને એક બે જાણને હડસેલી બારસખ પાસે આવી ને બોલી
એલયા હટો.. પેટ મવુાવો... શેની ભીડ માડંીશે
તમોન ખબર નથી.....મારા એ માિંા પડીયાશે..

ને સામેનુ ંરસ્ય જોઈને...રૂપલી ના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ..
ન ઉકેલવા ઇચ્છતી... એ ભતૂકાળની ઘડી

સામે ઉભી હતી.
જાણે ખનુના છાટંા તેના મખુ પર જ ઉડીયા હોય.

આવ રૂપા...!!
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રૂપલીની આખો બાર નીકળી ગઈ
માથા પરથી માગંી લાવેલું મેળાનું તગારંુ નીચે પડી ગ્ુ.ં..

જગલો ધણૂતો શાતં થઈ ગયો..
ને જોર જોર થી

રૂપા રૂપા.....ની બમૂો પાડવા માડંયો....
રૂપલી ને રૂપા કહીંને માત્ર ધીરજ જ બોલાવતો

બનેંના પે્રમ પ્રકરણની જાણ થતા
રૂપલી ના કાકા બાપા મળી ને ધીરજના રામ રમાડી.આબરૂ રાખવા જગલા હાથે ઘદડયા લગ્ન કરાવી 

આપીયા હતા.
રૂપા હું આવી ગયો....મેં કહ્ુ ંત ુ ંને ત ુ ંમારી છે...

તુ ંકોઈની નઈ થઈ શકે......
પોતાના ઘણીમાં પોતાના પે્રમીને જોઈ.

દૂર ભાગતી બાબત ને એટલા નજીક આવીને જોતા ડરી ગઈ
ઘડીક જગલા ને ઘડીક ભીડને જોતા જોતા જ

ડેલીએજ તમર ખાઈ ને પડી ગઈ.......

તમારી કવૃત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો
E-mail – pankhemagazine@gmail.com



"અલ્યા,મારા પપ્પા તો બહુ જ ચીંગસુ.. કોઈ પણ ખચા માટે પૈસા માગંીએ એટલે એમનું કરકસર વવશે લાબંલુચ
ભાર્ણ શરુ થઇ જાય. તેઓ નાના હતા ત્યારે કઈ રીતે પૈસા વાપરતા એ બધી વાતો તો હવે હું ય શબ્િે શબ્િ
બોલી શકંુ એટલી વાર એમણે મને કહી હશે", હર્ા પોતાના પપ્પા પ્રત્યેનો અસતંોર્ વવનય અને સાદહલ સામે
ઠાલવી રહ્યો હતો. વવનય અને સાદહલની પદરક્સ્થવત કંઈ વધારે સારી નહતી પરંત ુ તે બને્ન ઘરમાં બધું જોતા અને
સમજતા. પોતાના પપ્પા દિવસરાત કેટલી મહનેત કરે છે ત્યારે બે છેડા ભેગા થાય છે તેવું તે જાણતા! જે કંઈ
સગવડ મળે તેમાં ખશુ રહવે ું એવું તે શીખ્યા હતા.

હર્ાની મોટી બહને કૃવતકા ઓછા પૈસે ભણીને સારા ગણુ લાવી હતી. જોકે સોફ્ટવેર એન્ન્દ્જવનયર કવૃતકાનો
ભાઈ (હર્ા) પાવસિંગ માક્સાથી જ સતંષુ્ટ રહતેો!! કૃવતકાના લગ્ન બે વર્ા પહલેા જ ભાવેશ સાથે થયા હતા. ભાવેશ
આવથિક રીતે મધ્યમ કહી શકાય તેવા પદરવારનો, પણ સસં્કારી િીકરો હતો. બને્નની મલુાકાત એ જ કંપનીમાં થઇ
હતી જયાં તેઓ નોકરી કરતા. એક-બે વર્ા સાથે રહ્યા બાિ પાગંરેલો પે્રમ સાિગીભયાા લગ્નમાં પદરણમ્યો.
મિિેભાઈ ચોક્કસપણે કૃશતકાની જવાબદારીમાથંી મ તત થયા િતા પરંત  તેમને િષડની લચિંતા રિતેી.

િષડ નાનપણથી જ જીદ્દી િતો, પોતાને ગમતી વસ્ત  મેળવવા માટે તે િઠે ચડતો અને જે તે વસ્ત  
મેળવીને જ જપંતો. મિિેભાઈ તેને ખ બ સમજાવતા કે જજદ્દના પહરણામ સારા નથી િોતા પણ િષડ એ સાભંળ્ય ં ન
સાભંળ્ય ં કરતો. વળી એકનો એક દીકરો િોવાથી િોભાબિને િષડને ખ બ જ લાડ લડાવતા, પરંત  દરેક વસ્ત  ની એક
મયાડદા િોય છે તે તેઓ શવસરી ગયા િતા. જેમ જેમ િષડ મોટો થતો િતો તેમ તેની જજદ્દ વધતી જતી િતી.

મિિેભાઈ સ્વભાવે સીધાસાદા અને સરળ માણસ િતા, જજિંદગીમાં કંઈ ખોટ ં કરેલ ં નિી ને નીશતથી
જીવવામાં માનનારા. મહિને જે અઠ્ઠાવીસ-ત્રીસ િજાર મળતા એમાં પ્રભ કૃપા માનીને સાદાઈ અને ખ િીથી જીવતા.
િષડને એન્સજશનયરીંગન ં છેલ્લ ં વષડ ચાલત  ં િત  .ં સવારે શિરામણમાં તેણે વાત મકૂી, "પપ્પા... ત્રણ-ચાર હદવસમાં
ચાળીસેક િજારની વ્યવસ્થા કરી રાખજો, ફી ભરવાની છે."

"પણ બેટા, ફી તો િરિમંેિ તેંત્રીસ િજાર પાચંસો િોય છેને?!!!"
"િા, પણ મેં શમત્રો સાથે આબ જવાનો કાયડિમ બનાવ્યો છે તો થોડાક ખણખલણયા જોઇિે."

"દીકરા, આપણે આવા ખોટા િોખ ન કરીએ તો ન ચાલ?ે? અમે તો ફરવાન ં મન થાય ત્યારે
કાકંહરયામાં આંટો મારી આવતા." બને તેટલા મદૃ અવાજે મિિેભાઈએ કહ્ .ં

"એ તો તમારી વખતે જતા િિે કાકંહરયા. મારા બધા શમત્રો તો છેક હદલ્િી સ ધી ફરી આવ્યા છે અને હ ં
અમદાવાદની બિાર પણ નથી નીકળ્યો."

"જો બેટા, અત્યારે તો તારી ફીના પણ માડં-માડં થાય છે! ત ં સમજે તો સાર ં બાપલલયા."
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"એ હ ં કંઈ ન જાણ .ં મારે ત્રણ-ચાર હદવસમાં પૈસા જોઇિે. મારો મડૂ ખરાબ કરી નાખ્યો." નાસ્તાને િડસેલો મારી
િષડ ઉભો થયો ને પોતાના રૂમમાં ભરાઈ ગયો.

મિિેભાઈની તગતગતી આંખોને િષડના મમ્મી જોઈ રહ્યા. તેમની િાલત સડૂી વચ્ચે સોપારી જેવી િતી.
પશતની લાચારી તેમનાથી જોઈ ન િકાતી અને દીકરા પ્રત્યેનો પ્રેમ તેમને વ્યશથત બનાવી મ કતો.
આ વાતને બે-ત્રણ હદવસ થયા િિે ને સતૂેલા િષડની ઊંઘમાં અવાજથી ખલેલ પડી. રૂમની બિાર ધીમા સાદે થતો
ગણગણાટ તેણે સાભંળ્યો. અવાજ ન થાય તેમ બારણાનો નોબ ઘ માવી અધ કડ ં બારણ ં ખોલીને તેણે બિાર જોય .ં
દૂરના ક ટ ંબી શવમલભાઈને િષડના પપ્પા શવનવી રહ્યા િતા. ખબૂ ધીમેથી બોલાયેલ એકેએક િબ્દમાં િષડને લાચારી
મિસે  સ થઈ, "તમે િવે થોડાક મહિના ખમી જાવ. મારો િષડ થોડા સમયમાં જ કોઈ નોકરી િોધી લિે.ે હ ં બહ જલ્દી
તમારા પૈસા વ્યાજસહિત ચકૂવી આપીિ. બે લાખ રૂશપયાની વ્યવસ્થા તાત્કાલલક થાય એમ નથી. તમે થોડ ં સમજો."

"જ ઓ મિિેભાઈ, મારે રૂશપયાની જરૂર ન િોત તો આમ અધી રાતે ઉઘરાણી કરવા ન આવત. વળી, તમારા
શપતાજીએ મારા શપતાજીને ભતૂકાળમાં મદદ કરેલી એટલે હ ં તમારી િરમ ભર ં છ.ં અત્યારે તો જઉં છં પણ જેમ બને
તેમ જલ્દી વ્યવસ્થા કરી દેજો." શવમલભાઈના અવાજમાં કડકાઈ િતી.

એમના ગયા પછી િષડની િાજરીથી અજાણ મિિેભાઈએ િષડના મમ્મીને કહ્ ,ં "જોજે, િષડને આ વાતની
ખબર ના પડે. ખોટી ઉપાશધ કરિે તો તેના અભ્યાસ પર અસર પડિે." પપ્પાની લાગણી િષે મિસે  સ કરી.

તેની િાલત ખરાબ થઇ ગઈ. અણગમત ં પણ વરવ ં સત્ય જોઈ-સાભંળીને તેની આંખોમાં આંસ આવી
ગયા. ઓશિકામાં મ્િોં રાખી તે ધ્ર  સકે-ધ્ર સકે રડયો. અત્યાર સ ધી કરેલી ખોટી જજદ્દ માટે તેને પસ્તાવો પણ થયો. તેને
વધારે દ ઃખ તો એ બાબતન ં િત  ં કે પપ્પાને ઓળખવામાં પોતે થાપ ખાધી િતી.

આખી રાત િષડને ઊંઘ ન આવી, તેણે કંઇક શનણડય કયો. બીજા હદવસે સવારે મિિેભાઈએ ચાળીસ િજાર
આપ્યા ત્યારે તે ગણીને સાડા છ િજાર પાછા આપતા િષે કહ્ ,ં "તમે ફી માટે આપ્યા છે તેન ં ઋણ પણ ક્ારેય અદા
નિીં કરી િક ! આઈ લવ ય ૂ પપ્પા." િષડના ગળે ડમૂો બાઝયો.

િષડના આવા વતડનથી મિિેભાઈને ખબૂ આિયડ થય .ં િષડમાં આવેલો બદલાવ તેમને મન કોઈ ચમત્કાર જ
િતો. તેઓ અને િોભાબિને મનોમન ખ િી અન ભવી રહ્યા.

તમારી કવૃત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો
E-mail – pankhemagazine@gmail.com
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‘પખં’ની 
ઉડાનમા ં

સહભાગી પાખંો
યાણિક વઘાવસયા

દરકીન ધડુક
મનોરી શાહ

અનતં ગોદહલ
ભાગ્યેશ પટેલ
કે્રુ દુધાત

સહ્રિય આભાર 
ભરત વવિંઝુડા
વનકેતા વ્યાસ

કવવ જાન જાિવ નરેશ
તીથા ગજ્જર 
હાદિિક કયાડા
જીગ્નેશ સોલકંી
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