
ડીલ કરતાાં આવડે આકાશ સાથે જો તને, 
લેમ્પને બદલે ત  ાં ઘરમાાં ચાંદ્ર પણ ટાાંગી શકે !

- ગ ાંજન ગાાંધી
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એક તરફ સીરરયામાાં હમુલાઓ
થઈ ગયા છે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ધમાકેદાર
શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પણ રિકેટપ્રેમીઓ
આઈપીએલમાાં સચવાઈ ગયા છે, બોર્ડની
પરીક્ષાઓ ઓલમોસ્ટ પરૂી થઈ ગઈ છે, ઘણાનાાં
મોંઘા ભાવના ફેસબકૂ એકાઉન્ટની મારિતીઓ લીક
થઈ ગઈ છે, દેશની અસ્સ્મતાઓ અને વારસાનો
એક લપે લગાવી દેશ અંદરથી ખોખલો થતો જાય
છે. ખતરનાક ગરમી વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક
ક્લાઈમેટ ચને્જને લીધે માવઠુાં પણ પર્ી જાય છે,

ને બજારમાાં ‘સારી’ કિી શકાય કેરી િજી આવી
નથી, ગજુરાત સ્થાપના રદન નજીક આવી રહ્યો છે.
એક તરફ એક સરકારી અધધકારીએ લાાંચ માાંગી
િોવાના પરુાવા મારી પાસે ના િોવાથી હુાં એની
ધવરુદ્ધ કાંઈ કરી શકતો નથી અને બીજી તરફ
સાાંભળ્ુાં છે કે સોધશયલ મીરર્યામાાં એક નાની
છોકરીનાાં બળાત્કાર પર જબરો ગસુ્સો અને િમદદી
બતાવવામાાં આવ્યા છે.

બસ બીજુ ાં તો શુાં..! ‘પાંખ’નો
સત્તાવીસમો અંક આપની સમક્ષ િાજર છે, ઘણી
નવી વાતો સાથે. આ અંક તમને સ્ટીફન િોરકિંગના
પ્રેરણાદાયી જીવન ધવષે ‘Catalyst’ કોલમમાાં
અવગત કરાવશે. ‘ટેક્વેરરયા’ તમને ‘મેજજક
રીઅલલઝમ’ની એક અલગ દુધનયામાાં લઈ જશે

અને ‘અસ્પર્શયડ’માાં તમને સાંવેદનશીલતા પર
સાંવેદનથી ભરપરુ આટીકલ વાાંચવા મળશે.
‘Humourરસ’માાં તમને ભરબપોરે લાઈટ જાય ત્યારે
શુાં થાય, એ પર એક રમજુ મળશ,ે તો
‘લઝિંદગી.com’ તમને આ િાઈટેક ્ગુમાાં પાછલી
ઉંમરના પ્રેમધવશ્વમાાં દોરી જશે. ‘તમને મળયાનુાં
યાદ’ તમને નેિા પરુોરિતની પાાંચ ‘મોનોઇમેજ’

સ્વરૂપની કધવતાઓનો આસ્વાદ કરાવશ,ે નરેશ
સોલાંકીની કધવતાઓ સાથેસાથે એક ‘લપર્ાક’
રીઝવેશન સીસ્ટમ પર પણ લાગશ.ે
‘Knowtamin’માાં ‘ગજુરાત સ્થાપના રદન’ ધનધમતે
ગજુરાત ધવષે કેટલીક જાણીઅજાણી વાતો જણાવશે
અને ‘પેરરસ્કોપ’ તમને પોતાની જાત માટે સમય
કાઢવાનુાં અને પોતાને પે્રમ કરવાનુાં શીખવશ.ે

‘પાંખ’એ ચાલુ કરેલ એક નવા
ઉપિમ ‘DEAR POSTCARD’ અંતગડત અમારી પાસે
ટપાલો આવવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે. તમે એના
ધવષે અજાણ િોય, તો આ અંકમાાં તમને એ ધવષે
વધુ મારિતી મળશે. નવા અનભુવ માટે તૈયાર થઈ
જાવ.
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- યાજ્ઞિક વઘાપ્રસયા
સાંપાદકની કલમે

जहााँ रहेगा वह ीं रौशनी लुटाएगा,
किसी चराग िा अपना मिान नह ीं होता

- वसीम बरेलवी

ટપક ાં
પ  સ્તક એક એવ ાં સપન ાં છે, જે તમે

હાથમાાં પકડી શકો છો.
- અિાત



“તમારી કમજોરીઓન,ે તમારી
ઉણપને ક્યારેય તમારી ઉપર િાવી ન થવા દો,
એને એક બખ્તરની જેમ પોતાના પર ધારણ કરી
લો. અને પછી તમે જોશો કે એ વાત ક્યારેય
તમને નકુશાન પિોંચાર્વા માટે, તમારી ધવરુદ્ધ
વપરાઈ નિીં શકે.” આ શબ્દો છે જ્યોર્જ
આર.આર. માટીનની મિાન નવલકથા ‘ગેમ ઓફ
થ્રોન્સ’ના એક મિત્વના પાત્ર ટીરીયન
લધેનસ્ટરના! કેટલાક લોકો પોતાની અપાંગતાને
પોતાની કમજોરી માનીને આખુાં જીવન ઉદાસીમાાં
અથવા ભગવાનને કોસવામાાં ધવતાવી નાખે છે
અને અમકુ લોકો એ જ અપાંગતાને પોતાની
તાકાત બનાવીને કાંઇક એવુાં કરી બતાવે છે કે
આખી દુધનયાની આંખો એમની ધસદ્ધદ્ધઓથી અંજાઈ
જાય છે.

એક એકવીસ વષડનો નવ્વુાન
છોકરો, એક સફળતમ કારરકદી, એક ઉજળાં
ભધવષ્ય જેની રાિ જોઈ રહ્ુાં છે એ ્વુાનને જયારે
ખબર પરે્ કે એને એક અસાધ્ય બીમારી લાગુ
પર્ી ચકુી છે અને કદાચ વધમુાાં વધુ એ ૨ કે ૩
વષડનો મિમેાન છે, ત્યારે એના મનમાાં ધવચારોનુાં
કેવ ુાં ્દુ્ધ માંર્ા્ુાં િશ?ે બાંધ આંખે જોયલેા સપના
જયારે ખલુ્લી આંખે કકર્ભસૂ થતા દેખાય, એ

પીર્ા કદાચ કોઈ શારીરરક પીર્ા કરતા પણ વધુ
દુુઃખદાયક િોય છે. પણ એ જ એકવીસ વષડનો
્વુાન પોતાના દ્રઢ મનોબળથી આગળ વધે છે
અને માત્ર એટલુાં જ નિીં, પોતાની ધનબડળતાને એ
એટલી નીર્રતાથી િરાવે છે કે આવનારી અનેક
પેઢીઓ એનુાં નામ એક આદર સાથે યાદ રાખશ.ે
જીવન જીવવા પ્રત્યેનો એનો અસામાન્ય
િકારાત્મક અલભગમ જ એને મિાનતમ
વ્યસ્ક્તઓની યાદીમાાં એક ઉચ્ચતમ પદવી પર
મકૂી દે છે.

આ વ્યસ્ક્ત એટલે બીજુ ાં કોઈ નિી
પણ જેને આપણા માટે બ્રહ્ાાંર્ની સમજને સિજ
બનાવી, એક વણખરે્ાયેલ રસ્તાને આપણા માટે
સગુમ કરી નાખ્યો એવા સ્ટીફન િોરકિંગની! ૮
જાન્્આુરી,૧૯૪૨ ના રદવસે જન્મેલ સ્ટીફન
કદાચ બ્રહ્ાાંર્ના રિસ્ય ઉકેલવા માટે જ સજાડયા છે
એમાાં કુદરતનો પણ ઈશારો િોય તેમ બરાબર એ
જ રદવસે ગેલીલલયોની ૩૦૦મી પણુ્યધતથી પણ
િતી! આપણને જાણીને આશ્ચયડ થશે કે આટલા
પ્રધતભાસાંપન્ન અને બધુ્ધ્ધધનષ્ઠ એવા સ્ટીફન જયારે
૯ વષડના િતા ત્યારે એ પોતાના વગડના સૌથી
ઠોઠ ધવદ્યાથી િતા,

Catalyst
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- અનાંત ગોહહલ

A Brief history of 
Stephen Hawking
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તેમના માકડ બાકી બધા ધવદ્યાથીઓ કરતા ઓછા
રિતેા. આટલા ઓછા માકડ છતાાં પણ સ્ટીફનના
ધમત્રો અને તેના ધશક્ષકોને પરૂો ભરોસો િતો કે
આગળ જતા આ વ્યસ્ક્ત દુધનયાના ‘જીધનયસ’
વ્યસ્ક્તઓમાાંથી એક બનશ,ે અરે ત્યાાં સધુી કે
સ્ટીફનનુાં હલુામણુાં નામ પણ ‘આઇન્સ્ટાઇન’ િત ુાં!

સ્ટીફનને બાળપણથી જ ગલણત
ધવષય પ્રત્યે થોર્ો વધુ લગાવ િતો. પણ, તેના
ધપતા ‘ફે્રન્ક’ની ઈચ્છા તેને ‘મેરર્સીન’ ભણાવવાની
િતી. પણ સ્ટીફનને બાયોલોજી-જીવધવજ્ઞાન
ધવષય પસાંદ નિોતો, એને લાગત ુાં કે બાયોલોજી
વધુ ‘ર્ીસ્િીપ્ટીવ’ છે. બાયોલોજી જેવા વણડનાત્મક
ધવષય કરતા એ તેનુાં માઈન્ર્ કોઈ ‘પ્રીસાઈઝ’
અને કોઈ એક ચોક્કસ ‘કોન્સેપ્ટ’ િોય તેવા
ધવષયમાાં લગાવવા માાંગતા િતા.

િાઈ-સ્કૂલમાાં ઓછા માકડ િોવા
છતાાં પણ સ્ટીફનને ‘ઓક્સફર્ડ ્ધુનવસીટી’માાં
એર્મીશન મળી ગ્ુાં. પણ તકલીફ એ થઇ કે
ઓક્સફર્ડમાાં મખુ્ય ધવષય તરીકે ‘ગલણત’ ધવષય
ઉપલબ્ધ નિોતો. એથી પોતાની ઈચ્છાઓ સાથે
થોડુાં કોમ્પ્રોમાઈઝ કરીને ‘રફઝીક્સ’ મખુ્ય-ધવષય
સાથે સ્ટીફને પોતાની ઓક્સફર્ડની સફર શરુ કરી.

રફઝીક્સ ધવષયમાાં બે ફાાંટા પર્તા િતા. એક િતુાં
‘પારટિકલ રફઝીક્સ’ કે જેમાાં નાના અણ-ુપરમાણનુા
સ્વભાવ ધવશે સમજવાનુાં િત ુાં. અને બીજી બાજુ
િત ુાં, ‘કોસ્મોલોજી’ જેમાાં સમગ્ર બ્રહ્ાાંર્ તથા તેની
ગધતધવધધઓ ધવશે ભણવાનુાં રિતે ુાં. તે વખતે
કોસ્મોલોજી ધવષયનુાં એટલુાં ચલણ નિોત ુાં એ છતાાં
પણ સ્ટીફને કોસ્મોલોજી ધવષય સાથે ઓક્સફર્ડમાાં
ભણવાનુાં શરુ ક્ુું. તે કિતેો કે પારટિકલ રફઝીક્સ
‘બોટની’-વનસ્પધત શાસ્ત્ર જેવુાં છે. જેમાાં કોઈ
ચોક્કસ ધથયરી નથી, એટલે એણે કોસ્મોલોજી
ધવષય પર પોતાની પસાંદગી ઉતારી. આ ધનણડય
સાથે જ બ્રહ્ાાંર્ના રિસ્યો જાણવાની એની શોધ
શરુ થઇ ગઈ િતી.

આ શોધની સાથોસાથ એની
ગાંભીર બીમારીના લક્ષણો દેખાવાની પણ શરૂઆત
થઇ ગઈ િતી. એને ચાલવામાાં તકલીફ પર્વા
લાગી િતી, એને કોઈ વસ્ત ુ પકર્વામાાં મરુ્શકેલી
થતી િતી, ત્યાાં સધુી કે બોલવામાાં પણ એને ઘણી
જ તકલીફ થવા લાગી િતી. રિસમસની રજાઓ
દરધમયાન જયારે તે ઘરે આવ્યો ત્યારે તેનુાં કુટુાંબ
તેની આ બીમારીને કારણે લચિંતામાાં મકુાઈ ગ્ુાં
અને વિલેામાાં વિલેી તકે કોઈ તજજ્ઞ ર્ોક્ટરને
દેખાર્વાનુાં નક્કી ક્ુું. પણ આ ખરાબ સમયમાાં જ
સ્ટીફન સાથે એના જીવનની સૌથી સુાંદર ઘટના
બની ગઈ.
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ન્્ુ યરની પાટીમાાં એની
મલુાકાત ‘જેન’ સાથે થઇ. જેનને સ્ટીફનની સેન્સ
ઓફ હ્મુર અને એની સ્વતાંત્ર કાયડશૈલી ખબૂ જ
ગમી ગઈ. આ પસાંદ ક્યારે પ્રેમમાાં ફેરવાઈ ગઈ
એની ખબર ના તો સ્ટીફનને રિી, ના તો જેનને!

એ પછીના સમયમાાં સ્ટીફન એના
શરીરમાાં શુાં ગરબર્ ચાલી રિી છે તનેી તપાસ
માટે બે અઠવારર્યા સધુી િોસ્સ્પટલમાાં દાખલ
થયો. બધી જ તપાસ કયાડ બાદ ધનદાન થ્ુાં કે
સ્ટીફનને એ.એલ.એસ (એમાયોટ્રોધપક લટેરલ
સ્કલરેોધસસ) નામની ગાંભીર ‘ન્્રુોલોજીકલ’
બીમારી લાગુ પર્ી ચકુી િતી. આ બીમારીમાાં
મગજમાાં આવેલા ચતેાતાંતઓુ સ્ના્ઓુ પર
પોતાનો કાંટ્રોલ ગમુાવી બસેે છે. ર્ોક્ટરોએ તેને
જણાવ્્ુાં કે આ બીમારી સાથે તે બસ અમકુ વષો
સધુી જ જીવી શકશે! સ્ટીફન માટે એ સૌથી
દુુઃખદાયક પળ િતી, એ સાવ ધનરાશ થઇ ચકુ્યો
િતો. એને સમજ નિોતી પર્તી કે એને શુાં કરવુાં
જોઈએ?

એ સમયે િોસ્સ્પટલમાાં એણે એક
નાની ઉંમરના છોકરાને લ્્કેુધમયા (બ્લર્-કેન્સર)
નામની બીમારીના કારણે મરતા જોયો, બસ આ
જ પળે તેને ધવચારી લીધુાં કે ધવશ્વમાાં બીજા કેટલા

બધા એવા લોકો છે જેની પરરસ્થધત તો તેનાથી
પણ ખરાબ છે. એ પોતાના જીવન ધવશે ખબૂ જ
આશાવાદી બની ગયો. સમય જતા જેન સાથે
એનો પ્રેમ પાાંગયો અને બન્નેએ ટૂાંક સમયમાાં
સગાઇ પણ કરી લીધી. આ વાતે સ્ટીફનને
જીવવાનુાં વધુ એક કારણ આપી દીધુાં.

એ પછી તો સ્ટીફને કદી પાછાં
વાળીને જો્ુાં જ નથી. એક પછી એક સફળતાના
સોપાનો એણે સર કયાડ. માત્ર વ્િીલચરેના સિારે
એણે આખા બ્રહ્ાાંર્ની સફર ખરે્ી. કેટલાય
ધવદ્યાથીઓ માટે તેમણે આ રદશામાાં એક
‘પાયોનીયર’ તરીકે કામ ક્ુું.

આ બધુાં થ્ુાં પણ એની પાછળનુાં
કારણ છે સ્ટીફન િોરકિંગનો િકારાત્મક અલભગમ,
એની કોઈપણ પરરસ્સ્થધતને પિોંચી વળવાની
‘ફાઈટીંગ સ્પીરીટ’. મયાડ ત્યાાં સધુી પોતાના
ક્ષતે્રની મિત્તમ મારિતી પ્રાપ્ત કરી અને માત્ર
એટલુાં જ નિી, એ મારિતીને સામાન્ય માણસ
સમજી શકે એટલી સિજ રીતે પ્રસ્તતુ પણ કરી.
માચડ મરિનાની ૧૪મી તારીખે તેમનુાં અવસાન
થ્ુાં ત્યારે આઇન્સ્ટાઇનની ૧૩૯મી જન્મધતથી
િતી, જાણે કે જન્મથી માાંર્ીને મતૃ્્ુ સધુી તેઓ
માત્ર બ્રહ્ાાંર્ માટે જ સજાડયા ના િોય!

આફ્ટર-શોક :
“I’M NOT AFRAID OF DEATH, BUT I’M IN NO HURRY 

TO DIE. I HAVE SO MUCH I WANT TO DO FIRST.
- STEPHEN HAWKING
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- સ્પશશ હાહદિક

મેજજક રીઅજ્ઞલઝમ / વન
હન્દ્રેડ યસશ ઓફ 

સોજ્ઞલટયડૂ / જાદૂમાાં
વાસ્તવને રોપવાની કળા

૧૯૬૦ અને ૧૯૭૦ ના દાયકા
દરધમયાન લરેટન અમેરરકાનાાં થર્ડ વલ્ર્ડ કાંટ્રી
કિવેાતા આજરેટના, કોલાંલબઆ, બ્રાલઝલ, લચલી
અને પેરુ જેવા દેશોની રાજકીય અને સામાજીક
પરરસ્સ્થધતથી અસર પામીને જન્મેલી સારિત્ય
ચળવળ, ‘લરેટન અમેરરકન બમૂ’એ એક નવાાં
પ્રકારની કથાશૈલીને પોષણ આપેલુાં જે આજે
‘મેજજક રરઅલલઝમ’ નામે જાણીતી છે.

‘મેજજક’ માને જાદૂ અને
‘રીઅલલઝમ’ માને વાસ્તવવાદ જેવા બે શબ્દોનુાં
સ ાંધાન પ્રથમ નજરે અસાંગત લાગી શકે. ઘણી
રીતે આ ટમડને વ્યાખ્યાધયત કરવામાાં આવી છે.
સરળ શબ્દોમાાં કિીએ તો, મેજજક રીઅલલઝમ
એટલે એવી કથાશૈલી, જે વાતાડઓમાાં બે દૃષ્ટીકોણ
સ્વીકારે છે : એક દૃષ્ષ્ટકોણ વાતાડજગતમાાં પાત્રો
અને ઘટનાઓને વાસ્તધવક રૂપે જોવાનો, બીજો
દૃષ્ટીકોણ આ જ વાતાડજગતમાાં જાદૂઈ અને
સપુરનેચરલ બાબતોનાાં અસ્સ્તત્વનાાં સ્સ્વકારનો.

એવો પ્રશ્ન થવો સાિજીક છે કે
ફેન્ટસી યાને કલ્પનાકથાઓ કરતા મેજજક
રીઅલલઝમ કેવી રીતે જૂદુાં પર્ે છે? મેજજક
રીઅલલઝમની વાતાડઓ વાસ્તવવાદને વધારે
અસરકારક બનાવવા માટે જાદૂઈ તત્વોનો સિારો
લે છે અને વાતાડઓ સાંપણૂડપણે વાસ્તધવક ધવશ્વમાાં

જ આકાર લે છે. સર્જક જ્યારે ફેન્ટસી
એલલમેન્્સનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે તે આવા
જાદૂઈ તત્વો અંગે કશી ચોખવટ નથી કરતો.
સર્જક જાદૂઈ તત્વોને પણ વાસ્તધવક તત્વો જેટલી
જ સાિજીકતાથી દશાડવે છે. જ્યારે ફેન્ટસી
જોન્રા/કથાશૈલીમાાં મોટાભાગે વાતાડઓ વાસ્તધવક
જગતને બદલે કોઈ કાલ્પધનક પષૃ્ઠભમુાાં આકાર લે
છે.

મેજજક રીઅલલઝમ શૈલીમાાં
ઘટનાઓની સચોટતા અંગે લખેક ઘણીવાર
અસ્પષ્ટ વલણ દાખવે છે. ઘટના ખરેખર બની
િતી એ વાાંચકનાાં મનમાાં ઠસાવવા લખેક વધારે
પ્રયત્ન નથી કરતાાં. જ્યારે ફેન્ટસી વાતાડઓમાાં
ઘટના બને એટલી સ્પષ્ટ અને જાદૂઈ રીતે રજૂ
થાય એનુાં ધ્યાન રખાય છે જેથી વાાંચક વાતાડથી
અલભભતૂ થઈ શકે.

ફ્રાન્ઝ કાફકાની ‘ધ મેટમોફોધસસ’
આ કથાશૈલીની પ્રારાંલભક કૃધતઓમાાં સૌથી વધુાં
પ્રખ્યાત છે, જેમાાં કથાનુાં મનષુ્યપાત્ર અંતે ધવશાળ
જ ાંત ુ બની જાય છે. કથા એ રીતે રજૂ કરવામાાં
આવી છે જાણ,ે આવા બનાવો સામાન્ય િોય!
‘લાઈફ ઓફ પાઈ’ નવલકથા પણ મેજજક
રીઅલલઝમ કથાશૈલીનો ઉપયોગ કરે છે.
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મધસાગરે ઘટેલી એક િોનારતને
કારણે જિાજ ડબૂી જતાાં પાઈ નામનો છોકરો
લાઇફબોટમાાં એક વાઘ સાથે ફસાઈ ગયો છે. આ
વાતાડ વાસ્તધવક ધવશ્વમાાં આકાર લે છે જેમાાં આવી
દુઘડટના થવી સાંભવ છે, પણ આગળ જઈને વાતાડ
મેજજકલ એલલમેન્્સ છતા કરે છે. પાઈ એક સમયે
અંધ થઈ જાય છે, ભ્ાાંધતની અવસ્થામાાં સમદુ્રના
અવાજો સાથે વાત કરે છે, સેંકર્ો ધમરકે્સનુાં
આવાસ એવા જાદુઈ ટાપુ પર આવી પિોંચે છે
જ્યાાં પરોપજીવી વનસ્પધતઓ બીજા સજીવોનુાં
ભક્ષણ કરે છે.

ફે્રન્ચ રેવલ્્શૂન પછી લચત્રકળા
અને સારિત્યમાાં એવા સર્જકોનો દોર શરુાં થયો
િતો જે વાસ્તવવાદના તરફદાર િતાાં. અગાઉનાાં
સર્જકોએ, ખાસ તો લચત્રકારોએ એમની કૃધતઓમાાં
જે રીતે જીવન, પ્રકૃધત અને સમાજના સુાંદર
પાસાઓની કલાત્મક રજૂઆતો કરીને દુ:ખ અને
અસુાંદરતા ધરાવતી મનષુ્યજીવનની
વાસ્તધવકતાઓને અવગણી િતી, એનાાં ધવરોધમાાં
ઘણા લચત્રકારોએ એવા લચત્રો દોરવાની શરુાંઆત
કરી જે ધનભળે સચ્ચાઈ રજૂ કરતાાં િતાાં. લખેનમાાં
પણ જ્યોર્જ ઈલલઅટે ‘ધમર્લમાચડ’ જેવી નવલકથા
આપી િતી.

આ મવૂમેન્ટ પછી કળાક્ષતે્રે
‘એક્સપ્રેશધનઝમ’ની બોલબાલ વધી જેમાાં સર્જક
અલભવ્યસ્ક્ત માટે વાસ્તવની ભધૂમ છોર્ીને
એબસ્ટે્રક્ટનાાં આકાશમાાં પોતાને અલભવ્યક્ત
કરવામાાં મોકળાશ અનભુવતો. કૃધતઓમાાં આ
કારણે અથડનુાં નાધવન્ય અને ઊંર્ાણ તો ઉમેરાયા
પણ, સર્જક વાસ્તવ જગતથી દૂર થવા લાગ્યો.

આ મવૂમેન્ટની વ્યાપક અસરનાાં
ધવરોધમાાં એવા કેટલાક સર્જકો ઊભા રહ્યાાં જે િજુ
પણ માનતા િતાાં કે વાસ્તવવાદમાાં અલભવ્યસ્ક્તની
મજબતૂ અને ધવશાળ શક્યતાઓ છે. આમા મખુ્ય
િતાાં જમડન કલાકારો જેમની આ ચળવળ ’ન્્ ૂ
ઓબ્જેષ્ક્ટધવરટ’ તરીકે ઓળખાઈ. લટેીન અમેરરકન
સર્જકોએ આ ચળવળ પરથી પ્રરેણા લઈને
પોતાની કથાઓ સરરિઅલ બનાવી, પોતપોતાની
સાંસ્કૃધતમાાંથી દાંતકથાઓનાાં તત્વો એમાાં ઉમેયાડ.
આ રીતે ‘મેજજક રીઅલલઝમ’નો જન્મ થયો. આ
કથાશૈલીને પછી ધવશ્વભરનાાં સર્જકોએ પણ
વધારી. સલમાન રર્શદીની નવલકથા ‘ધમર્નાઇટ
લચલ્રન’ પણ મેજજક રીઅલલઝમ માટે પ્રખ્યાત છે.
વાતાડ મજુબ, ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ની મધ્યરાત્રીએ
બારથી એક વાગ્યા વચ્ચે જન્મેલા બાળકો પાસે
ખાસ પ્રકારની શસ્ક્તઓ છે.

6
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કોલધ્મ્બઅન લખેક ગેલબ્રએલ
ગાધશિઆ માકેઝ ‘વન િન્રેર્ યસડ ઓફ સોલલટયરૂ્’
નવલકથાને કારણે મેજજક રીઅલલઝમનાાં ધપતામિ
ગણાય છે અને આ પસુ્તક આજે પણ ધવશ્વની
શ્રેષ્ઠતમ નવલકથામાાં સ્થાન પામે છે.

.

કથાનુાં ફલક મકેોન્ર્ો નામનાાં
કાલ્પધનક ગામનાાં, એક જ પરરવારની સાત
પેઢીઓનાાં જીવન દરધમયાન ફેલાયેલુાં છે. આ
કથાનાાં પાત્રો ધવદેશથી આવેલાાં જીપ્સી પાસેથી
મળતા નવા વૈજ્ઞાધનક જ્ઞાનનાાં સાક્ષી બને છે,

મેકોન્ર્ો ગામનાાં પાત્રોને કોલધ્મ્બઆ દેશની નવી
બનેલી સરકાર સાથે રાજરકય મતભદેો જન્મે છે,

ગામ સધુી રેલ્વે આવે છે, ઉદ્યોગો નખાય છે જે
મરૂ્ીવાદકેન્દ્રીત સમસ્યાઓને જન્મ આપે છે.
આગળ આવતી દરેક ઘટના કોઈને કોઈ રીતે
ધવશ્વનાાં દરેક દેશનાાં સામાજીક અને સાાંસ્કૃધતક
ધવકાસની કોઈ ઘટનાનુાં મેટાફર બની રિે છે.
આધધુનક માનવસભ્યતાનાાં ધવકાસને એક ધવશાળ
કથાનકમાાં ગ ૂાંથીન,ે એમાાં જાદૂઈ તત્વોનુાં ધમશ્રણ
કરી, મનષુ્ય અને સમાજની કરુણ
વાસ્તધવકતાઓને અસરકારક રીતે રજૂ કરતી આ
નવલકથા સારિત્યપ્રેમીઓ માટે ‘મસ્ટ રીર્’ છે.

(ગજુરાતી અનવુાદ - ‘સો વષડ એકાાંતના’ – ગરુ્જર
ગ્રાંથ પ્રકાશન)

ઘણાાં લટેીન અમેરરકન લખેકોએ
મેજજક રીઅલલઝમ કથાશૈલી સાાંપ્રત સરકારની
નીધતઓ અને નાગરરકોનાાં કષ્ટદાયી જીવન
અંગેની સચ્ચાઈઓ અલભવ્યક્ત કરવા વાપરી છે.
માકેઝે પણ ઘણી જગ્યાએ કોલધ્મ્બઆના રાજરકય
અને સામાજીક ઈધતિાસની વરવી ઘટનાઓને
કથામાાં વણી લીધી છે. નવલકથામાાં, ૧૯૨૮માાં
કોલધ્મ્બઆની ‘્નુાઇટેર્ ફ્રૂટ કાંપની’એ િર્તાલ
પર ઉતરેલા િજારો કારીગરોની સામરુિક િત્યા
કરેલી એ ઘટનાનુાં રદલ ધ્રજૂાવી દેત ુાં વણડન છે.
આશરે બથેી ત્રણ િજાર કારીગરોને કાંપનીએ
સરકારી લર્શકરની મદદથી મશીનગન વર્,ે એમની
સ્ત્રી અને બાળકો સરિત વીંધી નાખ્યાાં િતાાં.

નવલકથામાાં આ જઘન્ય
િત્યાકાાંર્માાંથી ફક્ત એક જ વ્યસ્ક્ત જીવતી બચી
જાય છે અને જ્યારે તે જાતે આ ઘટનની
છાનબીન કરવા નીકળે છે ત્યારે, તેને આવુાં કશુાં
બન્યાનાાં પરૂાવા જ નથી મળતા. વધારામાાં
ગામનો દરેક વ્યસ્ક્ત આવુાં કશુાં બન્્ુાં િોવાનો
સ્પષ્ટ ઈનકાર કરી દે છે! માકેઝે લખલેી આ
ઘટના ધવશ્વનાાં તમામ પ્રકારના િત્યાકાાંર્ો અને એ
પછી એમના પર થયેલા ઢાાંકધપછોર્ાની પ્રવધૃતનુાં
રૂપક બની રિે છે. આ રીતે મેજજક રીઝલલઝમ
જાદૂઈ તત્વોનો ઉપયોગ કરીને વાસ્તવને તીવ્ર
રીતે અલભવ્યક્ત કરે છે.

બીજી એક ઘટના રરમેર્ીઓસ
નામની ્વુતી સાથે જોર્ાયેલી છે.



મેકોન્ર્ો ગામનાાં ઈધતિાસમાાં સૌથી સુાંદર ્વુતી
રરમેર્ીઓસ નગ્ન ફરતી અને પોતાનાાં શરીર પ્રત્યે
બદેરકાર રિતેી. રરમેર્ીઓસ એક મોર્ી બપોરે
બિાર સકૂવેલી ચાદરો વાળતી વખતે પોતાનાાં
પરરવારનાાં દેખતા આકાશ તરફ ઊર્વાાં લાગી
અને જીસસ િાઇસ્ટ જેમ સ્વગાડરોિણ કરી ગઈ!
જાદૂઈ લાગતા આ પ્રસાંગ પાછળ વાસ્તધવક અને
તકડબદ્ધ સચ્ચાઈ એ છે કે આટલી સુાંદર ્વુતી
ખરેખર કોઈના પ્રમેમાાં પર્ી ભાગી ગઈ િતી.
પરરવારે આબરુાં સચવાય અને રરમેર્ીઓસનાાં
રદવ્ય સૌંદયડ પર લાાંછન ન લાગે એ માટે સાચી
વાત છૂપાવવા એ પ્રસાંગને દૈવી ઘટના ગણાવી
િતી.

માકેઝ આ પ્રકારની જાદૂઈ
ઘટનાઓ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા કિે છે,

“અધતવાસ્તવ અમારી ગલીઓમાાં વિે છે!”
બિારનાાં ધવશ્વ માટે આ ઘટનાઓ તરાંગી અને
અવાસ્તધવક છે પણ જે સમાજ-જીવનમાાં તેઓ
ઊછયાડ છે ત્યાાં આવી વાતો અને દાંતકથાઓ

સામાન્ય છે. લરેટન અમેરરકન સામાજવ્યવસ્થાનાાં
તળનાાં માણસો વાસ્તધવક દુ:ખ ભલૂવાાં, એનાાં પર
જાદૂઈ તત્વોનુાં આરોપણ કરીને પીર્ાઓને પણ
રાંગીન બનાવે છે.

માકેઝે આ કથાશૈલીમાાં ઘણી ટૂાંકી
વાતાડઓ પણ લખી છે. તેમની એક વાતાડમાાં
રોમમાાં પોતાની દીકરીનુાં કૉરફન લઈને ફરતા
માણસની વાત છે. એની દીકરીનુાં શરીર કોિવાત ુાં
નથી એટલે તે ધમડગરુુઓ પાસે માાંગ કરે છે કે
તેને સાંતનો દરજ્જો આપવામાાં આવે. વષો સધુી
આ માાંગ સાથે ધમડગરુુઓને મળવા શિરેની સર્કો
પર ફરતો રિતેો એ માણસ અંતે ખદુ જ સાંતની
કક્ષા પામે એ પ્રકારનો વાતાડનો મમડ છે.
વાસ્તવમાાં પનપતી વાતાડઓને માકેઝ મેજજક
રીઅલલઝમ કથાશૈલીથી રાંગીને જીવનની
જદ્દોજિત પ્રબળ રીતે રજૂ કરતા રહ્યા છે જેના
કારણે તે સદીનાાં મિાન સારિત્યકારોમાાં સ્થાન
પામ્યા છે.
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કૉહફ-સ્ક્સ્િપ્ટ
‘વસ્તઓુ પણ પોતાની રીતે જીવાંત િોય છે.’ જીપ્સીએ કકડશ 
અવાજે જાિરે ક્ુું. ‘જરૂર છે માત્ર એમના આત્માને જાગતૃ 

કરવાની.’ 
(વન િન્રેર્ યસડ ઓફ સોલલટયરૂ્)
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તમે આ વાાંચી રહ્યા છો, ત્યારે
દસમાાં બારમાાં ની પરીક્ષાઓ "ફરીથી" પરૂી થઈ
ગઈ િશ,ે ‘ઉનાળાની બળબળતી બપોર’ ધવષે
ફરીથી દસમાાંની પરૂવણીઓમાાં ધનબાંધ લખાયા
િશ,ે વો્સએપમાાં ‘SAVE WATER’ના સધુવચારો
ફરતા થઈ ગયા િશ,ે રસ્તા પર ચારેકોર લારીઓ
જ લારીઓ િશે (સવારે શેરર્ીના રસની ને રાત્રે
બરફના ગોળાની), કાળઝાળ ગરમીમાાં ફરીથી
છોકરીઓ મોઢા પર ISIS ના આતાંકવાદીઓની
બકુાની બાાંધીને એષ્ક્ટવા ચલાવતી િશ, અને
બીજા રદવસે એમના એ જ ફોટા છાપામાાં “આ વષડ
ની ગરમીએ પાછલા બધા વષોના રેકોર્ડ
તોર્યા”ની ટેગલાઈન સાથે આવશે. ટૂાંકમાાં
ઉનાળાનુાં ધર્ાકાભરે આગમન થઈ ગ્ુ િશે.

ઉનાળાના મધ્યાિન માાં આપણને
ખબર પર્ે કે ટ્રમ્પ અને રકમ જોંગની બબાલ

કરતા ખતરનાક, અરરજીતના ગીતોથી પણ દુુઃખદ,

રાખી સાવાંતની એષ્ક્ટિંગ કરતાય ભયાંકર, સ્ત્રી-
સશસ્ક્તકરણ જેવા મદુ્દાથી પણ ગાંભીર પ્રોબ્લમે છે
- બપોર બપોરમાાં ઇલકે્ટ્રીસીટી (લાઈટ) જવાનો!

જસ્ટ ઈમેજીન... િમણા િમણા
૧૧ વાગે તમે રાતનુાં ઉંઘીને ઉઠયા િોવ, ત્યારે ૨૫
ર્ીગ્રી તાપમાન િોય અને બસ ૧ વાગે બપોરનુાં
ઉંઘવા જાઓ ત્યારે એકદમ જ તાપમાન ૪૦ ર્ીગ્રી
ટચ કરી જાય ત્યારે સાલુ લાગી તો આવે જ ને!

િવે આપણામાાં રરવાજ છે એક
વાટકી વ્યવિાર જેવો, લાઈટ જાય (િા, અમારામાાં
ઇલકે્ટ્રીસીટીને લાઈટ જ કે’વાય), એટલે
આજુવાળા અને બાજુવાળા બાંનેને પછૂવા જવાનુાં.
પણ આ ઉનાળો છે એટલે જો ખરા બપોરે ૩ થી
વધુ લોકો ઘરની બિાર ઉભા ઉભા કાંઈક ખાસ
ચચાડ કરતા િોય તો સમજી લવેુાં કે બધાના ઘરની
લાઈટ ગઈ છે!

9

- દપ્રશિલ ચૌહાણ
Humourરસભર બપોરે લાઈટ 

જાય ત્યારે...
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લાઈટ જાય ત્યારે બે પ્રકારના લોકો
જોવા મળે. એક તો ગામરર્યા (એધ્ન્જધનયર
જેવા, જે ગમે એવી પરરસ્સ્થધત માટે તૈયાર િોય.
ઇંધ્ગ્લશમાાં- THEY DON’T GIVE A

SHIT, ગજુરાતીમાાં- એમને કબજજયાત થઈ ગયો
િોય છે.) અને બીજા શિરેી (આટટડસ વાળા,
એમને કાંઈક નાનુાં-અમથુાંય દુખ આઈ જાય તો
ગભરાઈ જાય!)

િવે જે એધ્ન્જધનયર ટાઇપ ના
માણસો િોય છે એમને ખબર િોય છે કે
ટોરેન્ટવાળા આપણા માનધસક તરાંગો વાાંચી
શકવાના નથી એટલે એ લોકો ઘરની બિાર
નીકળીને બફાટ કયાડ વગર ચપુચાપ દેશી
ઈલાજ જેવા કે દર પાાંચ ધમધનટે મોં ધોવુાં, ખસ
ના પર્દાાં લગાવી દેવા, પસ્તીમાાં ન અપાયેલા
પેપર નો િોમમેર્ પાંખો બનાવી લવેો, વગેરે
કરી નાખે છે!

પણ આપણા આટટડસ વાળા, ઝાલ્યા
ના રિ.ે આજુબાજુ અને આજુબાજુના પણ
આજુબાજુવાળાને ઘરે જઈને ઇન્કવાયરી કરી
આવશ,ે બહમુતીથી ઠરાવ પાસ કરાવશે, કોઈ
એક જણ ટોરેન્ટમાાં ફોન કરશે, એમને ગાળો દેશે

અને પાછા િતા ત્યાાં ને ત્યાાં! અમકુ ખાસ લવેલ
ના HP(િરખપદુર્ા)ઓ તો ઘરની બધી જ
સ્વીચો ચાલુ કરી નાાંખ.ે ગમે તે જગ્યાએ બઠેા
િોય, લાઈટ આવે એટલે ઝટ ખબર પર્ે ને!
(પેલા ‘લગાન’ ધપક્ચર માાં પેલો ઢોલી િોય છે
ને, દૂરથી આવતા વાદળો જોઈને ગામમાાં ઢાંઢેરો
પીટીને આખુ ગામ ગાાંડુ કરે છે. િા બસ, આ ઈ
જ લોકો.)

સાાંજે પાાંચ વાગ્યે જ્યારે લાઈટ
પાછી આવે ત્યારે પાછા વો્સએપ માાં સ્ટેટસ
મેકશ,ે જ્યારે જરૂર પર્ે ત્યારે જ તમારી
મનગમતી વસ્ત ુ તમારો સાથ છોર્ી ને જતી રિે
છે!

તો આ વાતાડથી શીખવા એ મળ્ુ
કે, એક નાનકર્ા એરરયામાાં કરાતો વીજળીકાપ
આખી દુધનયાની વીજળીને ‘બવેફા’ ઘોધષત
કરાવી દે છે !

દશશવાણી
મોટા ભાગના લોકો "લાઈટ" પાછી આવી કે નઈ 
એ ચેક કરવા "પાંખો" ચાલ  કરીને જોવે છે!
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- નરેશ સોલાંકી
લ્યો.. લખાઈ ગઈ કપ્રવતા

અમે અલગથી મારગ લીધો તમે લીધીતી કેડી
હજ  ગીતન ાં મ ખડ ાં ગાય ાં અલગ તરજ તે છેડી

નથી ઝાડને છાાંયો એવ ાં
ઝાડ ઉગય ાં છે ફળીએ

નથી કોલ કે વાવડ બોલો
ક્ાાં જઇ રાતે વળીએ

પથ્થરમાાં ધબકાર ભરીને છાતી સ કકી ખેડી
હજ  ગીતન ાં મ ખડ ાં ગાય ાં અલગ તરજ તે છેડી

કોઇ પીપળન ાં પાન હલે ત્યાાં
ખમકારે હ ાં ધ  ણ ાં

ઉભો રેજે પવન વાયરા
પાન ત  ટે ના ક ણ ાં

શયનવાસમાાં ભ્રમરની સાથે વનલતા કાાં વેડી
હજ  ગીતન ાં મ ખડ ાં ગાય ાં અલગ તરજ તે છેડી

11

ધ મ્મપ્રસયા મ્હલેની પટરાણી હ ાં
સખી,સરૂજ ઉગતા જ ગ મ થાઉ

અંજળ વીનાની સાવ કોરીકટ ડાળ
છતા લીલપને વળગીને ચ પ

પગને ફાંટેલ સ ક્કા રસ્તાન ાં ભાન
અને ડાંખે છે ધોધમાર ધ પ

ધારદાર ખ શ્બનેૂ કોતરતા કોતરતા
નાનકડ  ફૂલ બની જાઉ

સખી,સરૂજ ઉગતા જ ગ મ થાઉ

પારદશશક ઝળઝળીયા ઓઢીને કેમ કરી ચ્હરેાને શેરીમાાં ઢોળાં
તારલાની હાર કયાાંક ખરી પડે આંખથી તેથી આ રાત નહી ઓળાં

પગલા વીણીને કાાંઇ કોઠલા ભયાશ ને
પછી નીતરતા મબલક ભીંજાઉ
સખી,સરૂજ ઉગતા જ ગ મ થાઉ
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- ઉમા પરમાર
જ્ઞઝિંદગી.com

સુાંદર મજાની વસાંતની ઢળતી
સાાંજ િતી. બગીચામાાં ચોતરફ પાંખીના કલરવ
સાંભળાઈ રહ્યા િતા. મસ્ત ઠાંર્ા પવનની લિરેખી
વાતી િતી. કોઈ બેંચ પર ્વુાન કપલ બાળકને
લઈને બઠુેાં િત ુાં તો કોઈ પર કોઈ આધેર્ કપલ
ચપૂચાપ બસેીને આજુબાજુની રિલચાલ જોઈ રહ્ુ
િત ુાં. એક ઝાર્ નીચે ચાર-પાાંચ વદૃ્ધો બસેીને ગપ્પા
મારી રહ્યા િતા. એમની વાતોનો સાર એટલો જ
કે, “ભાઈ, આપણો તો જમાનો જ અલગ િતો.
ભલનેે ટેકનોલોજી એટલી નિોતી ધવકસી, પણ
જીવવાની અલગ મજા અને અલગ અંદાજ િતા.
આજના જેવુાં તો નરિ, બધુાં જ જાણે કે નકલી.”

અશોકભાઈનો ચાલવાનો બીજો
રાઉન્ર્ પરૂો થયો એટલે એમણે પણ આ લોકોને
જોઈન ક્ુું. થોર્ા ફૂલલેા શ્વાસ સાથે બઠેા. બીજા
લોકોની વાતોમાાં એ, િા એ િા કરતા જતા િતા,
પણ એમની નજર તો આખા બગીચામાાં ફરી વળી
િતી. આજે મધબુને દેખાયા નિી. િશ!ે ઘરે કઈ
કામ આવી પર્્ુાં િશ.ે

મધબુિનેના િસબાંર્ મનીષભાઈ,
દસેક મરિના પિલેા િાટડ એટેકમાાં ગજુરી ગયા.
પાાંચકે વષડથી એ પોતે રીટાયર થયેલા અને એક
જ સોસાયટીમાાં રિતેા બધા એટલે એકમકે સાથે
ઓળખાણ અને ધમત્રતા પણ ખરી. લગભગ બધા

જ સાાંજે આ નજીકના ગાર્ડનમાાં ભગેા થતા. એક-
મેક સાથે વાતો થતી, ધવચારોની આપ-લે થતી,
ક્યાાંક રમજૂ ભળતી ને ક્યાાંક સખુ-દુુઃખ વિેંચાતા.
બસ, આમ જ આ લોકોનો સમય જતો.

અશોકભાઈ ગાર્ડનના ગેટ તરફ
તાકી રહ્યા ને ધવચારનુાં વ ાંટોળ ભીતર ઉઠત ુાં રહ્ુાં.
પત્ની નીલાબિને પથારીવશ િતા. અચાનક
બાથરૂમમાાં સ્લીપ થઇ ગયા અને િમેરેજ થ્ુાં,
પછી ઉઠી જ ન શક્યા. એના અવસાનને બે વષડ
થઈ ગયા િતા, પણ િજુ જાણે િમણાાંની જ વાત
િોય એવુાં લાગ્્ુાં. એ ઘણીવાર ઘરમાાં એમની
િાજરીને મિસેસૂ કરતા. ધસત્તરેે પિોચલેાાં પોત,ે
સમય પારખી ધીમે ધીમે નોમડલ લાઈફ તરફ
વળયા િતા. ફેધમલીમાાં બે દીકરા-વહ.ુ પણ એકલા
જ રિતેા. એ લોકો આવતાજતા રિતેાાં.
નીલાબિને િતા, ત્યારથી એમણે કાયમી એક
બાઈ કામ માટે રાખી િતી તે જ ઘરનુાં કામ કરી
જતી.
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પાનખરનો િેમ
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ગાર્ડનમાાં બીજા લોકોની સાથે
ધીમે ધીમે અશોકભાઈ અને મધબુિને પણ આંટો
મારતા. એકબીજાની ખબઅંતર પછૂતા. ઘટુણના
દદડથી માાંર્ીને કમરના દદડ સધુીની વાત થતી.
મધબુિનેે છોકરા વહનુી કીધેલી વાત યાદ એમને
આવી ગઈ.
“અશોકભાઈ, િવે આ લોકોને આપણે છટ્ટા મકૂી
દેવા પર્ે. આપણે એર્જસ્ટ કરી લવેાનુાં. બીજુ ાં શુાં!
તમે એમની સાથે એમના જેવા થઈને રિો છો તો
તમે એમને ગમો છો, નરિ તો તમારી બધી જ
વાત માટે એમને અણગમો છે એવુાં માનવુાં.”
“તમે કઈ રીતે રિો છો?” - અશોકભાઈએ પછૂયુાં.
“મારુાં તો શુાં છે,હુાં તો કોઈ પણ રીતે મેનેજ કરી
લઉં. મને ઘણી વાર આ બળ્ુાં ફાસ્ટ ફૂર્ ફાવત ુાં ને
ભાવત ુાં નથી પણ હુાં ના નથી પાર્તી, ખાઈ લઉં
છાં. ક્યાાં એમને અલગ બનાવવાની તકલીફ
આપવી?”

આવી તો ઘણી ઘણી વાતો
મધબુિને કરતા અને કેટલી સલાિ આપતા.
કેટલુાંય વાત વાતમાાં સમજાવી દેતાાં. ઘરે આવીને
એ ધવચારતા ત્યારે એમની સમજણ માટે માન
થતુાં. કારણ પોતે જરા તીખાાં રદમાગના િતા અને
કઈ પણ ચલાવી નિોતા લતેા. અત્યારે એમની
વાતો વગર અને એમના વગર કઈક અધરુૂાં
લાગત ુાં િત ુાં. એમને બ-ેત્રણ વાર ધવચાર આવી
ગયો કે ધમત્રોને એમના ધવષે પછૂી લઉં. પણ પછી
થ્ુાં, નાિક આ લોકો શુાં ધવચારશે? ચારેક રદવસ
એમ જ રાિ જોવામાાં જ વીતી ગયા. એક રદવસ
આમ જ ચાલતાાં િતા ને દેવજીભાઈ મળી ગયા.

“કેમ,આમ આજે એકલા? તમારી સાથે પલેા બિને
ચાલતા િોય છે ન?ે” ને અશોકભાઈને પછૂવાની
તક મળી ગઈ.
“િા,દેવજીભાઈ,તમેય ઘણાાં રદવસે દેખાયા ને કાંઈ?
એટલે જ પછૂો છો. એ મધબુિને ચારેક રદવસથી
દેખાયા જ નથી. એમનો ઘર નાંબર યાદ નથી
રહ્યો એટલે કાંઈ ખબર નથી પર્ી.”
“ઓિ! એવુાં છે? ચાલો કઈ નરિ, ક્યાાંક બિાર
ગયા િશે ફેમીલી સાથે, આવશે એટલે અિીં પણ
આવી જશ.ે જુઓ ન,ે હુાં પણ બિારગામ જ ગયો
િતો.”

અને એક રદવસ પછી મધબુિને
આવ્યા. પિલેાના િમ મજુબ થોડુાં ચાલ્યા. એમની
આંખોએ પણ અશોકભાઈને શોધ્યા. એ ન દેખાયા.
એમને થ્ુાં, “િશે !દીકરાઓને ત્યાાં ગયા િોય
કદાચ.” સોસાયટીના બીજા બિનેો સાથે વાતો
કરતા રહ્યા કે પોતે કેવા બીમાર થઇ ગયેલાાં, ને
દીકરા-વહએુ કેટલુાં ધ્યાન રાખ્્ુાં.. વગેરે. બીજા બે
રદવસની સાાંજ વીતી. ફરી એ જ રાબતેા મજુબનો
િમ, ફરી એ જ રાિ જોવાની ને મનમાાં લચિંતા
કરવાની. અચાનક શુાં થ્ુાં તે એ બિનેો પાસથેી
ઉઠયા અને ભાઈઓના ટોળામાાં પિોચ્યાાં. એકાદ
જણને અશોકભાઈના ઘરનુ પછૂયુાં ને પછી
ગાર્ડનમાાંથી બિાર નીકળયા.
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ર્ોરબલે સાાંભળી અશોકભાઈની વહએુ બારણુાં
ખોલ્્ુાં.
“અશોકભાઈ છે?” એમણે પછૂયુાં.
“િા, છે ન.ે આંટી, તમે કોણ?”
“હુાં એમની ધમત્ર. અમે ગાર્ડનમાાં સાથે ચાલીએ.”
એમણે કહ્ુાં.
“ઓિ! આવો. પપ્પાને તો માઈલ્ર્ િાટડ એટેક
આવ્યો િતો.”
“અરેરે...એ તો ધનયધમત ચાલતા િતાાં,તો પણ?”
“િા, િજુ િમણાાં જ ઘરે લઇ આવ્યા,એમને આરામ
કરવા કીધુાં છે.” કિતેા વહુ એમના રૂમ બાજુ દોરી
ગઈ.

અશોકભાઈ આંખો બાંધ કરી સતૂા
િતાાં. મધબુિને બાજુમાાં ખરુશી લઇ અવાજ ન
થાય એમ બઠેાાં. થોર્ી વાર એમ જ બસેી રહ્યા,
એમને ર્ીસ્ટબડ કરવા યોગ્ય ન લાગ્્ુાં એટલે
જવાનો ધવચાર કયો. એમના ધનસ્તજે ચિરેાને
તાકી રહ્યા, ને િળવેથી એમની િથેળી
અશોકભાઈના િાથ પર પસવારી. પગરવ
સાંભળાતા એમણે િાથ લઇ લીધો. એમની વહુ
લીંબુ શરબત લઈને આવી િતી. ના પાર્ી,પણ
પછી આગ્રિને વશ થઇ પી લીધુાં.

“પપ્પા ઉઠે એટલે મધબુિને આવ્યા’તા એમ
કિજેો. ને પપ્પાની કાળજી રાખજો.” એમણે જતાાં
જતાાં કહ્ુાં. એમની વહએુ મોબાઈલ નાંબર િોય તો
આપવા કહ્ુાં. એમણે આપ્યો. રસ્તે એમણે ધવચા્ુું,
કદાચ એમનો જાગ્યા પછી ફોન આવે પણ ખરો !
ને ફરી સાાંજ થઇ. મોબાઈલમાાં મેસજે આવ્યો
િતો,અશોકભાઈનો. “થેંક ્,ુ મળવા આવવા માટે.
જે કામ હુાં ન કરી શક્યો તે તમે ચપટી વગાર્તા
કરી દીધુાં.”

મધબુિનેના ચિરેા પર સ્સ્મત
રેલાઈ રહ્ુાં. તેમને થ્ુાં, “જબરી આ ટેકનોલોજી
છે. પોતાનાને દૂર કરે અને દૂર િોય એને પાસે
લાવે!”

બે રદવસ પછી એ આવ્યા. ધીમુાં
ધીમુાં બ ાંને ચાલ્યાાં. “તમે આવ્યા ને દવા અસર
કરી ગઈ. તમારી વાતો સાાંભળયાને ઘણો સમય
થઇ ગયો.”

ફરી એ સાાંજ ખરા અથડમાાં સ ુાંદર
બની રિી. કાચી ઉંમરનો પ્રેમ અને પાછલી
ઉંમરની લાગણીમાાં આ જ તો ફરક છે. એકમાાં
મગુ્ધતા અને આકષડણ પણ પ્રેમ લાગે છે, અને
એકમાાં આત્મીયતા અને સમજણનુાં લાગણી સાથે
સાંધાન થાય છે. છેવટે પાનખર પછી તો કૂાંપણ
ફૂટે છે!
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ધારો કે તમે કોઈ કારમાાં રોર્-
ટ્રીપ પર જાવ છો અથવા તો એમ ને એમ જ કોઈ
બસમાાં લાાંબી મસુાફરી કરો છો, તો તમે વચ્ચે બ્રકે
લો ખરાાં કે નિી? વોશરૂમ જવા માટે, નાસ્તો
કરવા માટે, ધસગારેટ ફૂાંકવા માટે કે પછી ખાલી
મોઢુાં ધોવા માટે? એમાાંથી એકેય કરવા ના ઉતરો,
તો પણ સતત બસેવાથી જે થાક લાગેલો િોય
અને પીછવાર્ામાાં જે દુુઃખાવો ઉપર્યો િોય, શરીર
જકર્ાઈ ગ્ુાં િોય, એનાથી રાિત મળે, એટલે તો
એટલે પણ, બસમાાંથી કે કારમાાંથી ઉતરો તો ખરાાં
જ. આવી અર્ધા-એક રદવસની મસુાફરીમાાં જો
તમે એટલા બ્રકે લો છો અને પોતાને આરામ
આપો છો, ફે્રશ થાવ છો; તો જજિંદગી તો આનાથી
ઘણી, ઈનફેક્ટ ઘણી લાાંબી મસુાફરી છે. એમાાં તમે
એક જગ્યાએ ઉભા રિીને તમને ખદુને કેટલીવાર
બ્રકે આપ્યો?

આ બધી વાત થાય ત્યારે તરત
મને ‘લગે રિો મનુ્નાભાઈ’ ની આર.જે. જિાનવી
(ધવદ્યા બાલન) યાદ આવે. “શિર કી ઇસ દૌર્ મેં
દૌર્ કે કરના ક્યાાં િૈ. દોસ્તો અગર યિી જીના િૈ,

તો રફર મરના ક્યાાં િૈ?”

ઇન્ટરનેટ પરની એક બહચુલચિત
રિન્દી શોટડ-રફલ્મ ‘જ્્સુ’ જોઈ છે તમે? એની
લીર્-એક્ટે્રસ માંજુ (શેફાલી શાિ) એક િાઉસ-
વાઈફ છે, ઘર સાંભાળે છે. એના પધતના ઓરફસના
ધમત્રો અને એમની પત્નીઓ ઘરે ર્ીનર માટે
આવ્યા છે. બધી સ્ત્રીઓ અંદર રસોર્ામાાં ગરમીમાાં
રસોઈ બનાવતી િોય છે અને બધા પરુુષો બિાર
રોઈંગરૂમમાાં એઈર-કૂલર પાસે બસેીને
અલકમલકની વાતો કરે છે. ગરમી સિન ના થતાાં
માંજુ ઉપર માલળયામાાંથી એક નાનો ખરાબ થઈ
ગયેલો પાંખો નીચે ઉતારે છે અને ઘણો પ્રયત્ન
કરવા છતાાં ચાલુ ના થતા બિાર આવીને એના
પધતને એ સરખો કરી આપવા કિે છે.
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and love yourself

Loving yourself is not vanity, it’s sanity.

પોતાની જાતને િેમ કરવો, એ કોઈ આડાંબર કે ભપકો નથી, પણ 
બૌદ્ધિક સ્વસ્થતા છે.
- Katrina Mayer



પાંખ magazine

1અંક ૨૭ એપ્રિલ, ૨૦૧૮

પધતના એના દોસ્તો સાથનેી વાતોમાાં ‘ધવક્ષપે’ પર્ે
છે. ઘણીવાર છતાાં એનો પધત ઉભો નથી થતો. આ
બધુાં ચાલત ુાં િોય છે, ત્યાાં અલગ રૂમમાાં ધવર્ીયો-
ગેમ રમતા એમના બાળકો રોઈંગરૂમમાાં જઈ
દોર્ાદોર્ી કરવા લાગે છે, મસ્તી કરે છે. એનો પધત
બમૂ પાર્ીને એને છોકરાાં સ ાંભાળવાનુાં અને
થોર્ીવાર પછી થાળીઓ તૈયાર કરવાનુાં કિે છે.
િજી પાંખો તો સરખો કરવા એ ઉભો થયો જ નથી.
રસોર્ામાાં રિલેી માંજુ કાંઈ બોલ્યા વગર રફ્રજમાાંથી
એક જ્્સુની બોટલ કાઢે છે અને એક ગ્લાસમાાં
ઠાલવે છે. એક િાથમાાં જ્્સુ લઈ, બીજા િાથથી
ખરુશી ઘસર્ીને રોઈંગરૂમમાાં બધા પરુુષો સામે
જઈને કૂલર પાસે મકેુ છે, અને ધનરાાંતે ખરુશી પર
બસેીને ઠાંર્ા પવનમાાં જ્્સુની ચસુ્કી લે છે.

રસોર્ામાાં રિલેી જે સ્ત્રીઓ આવુાં કરી શકી નથી, એ
દાંગ રિીને દરવાજે ઉભી રિીને આ જોયા જ કરે
છે. આ વખતના માંજુના, એના પધતના, એના
પધતના ધમત્રો અને એમની પત્નીઓના જે
એક્સપ્રેશન કેમેરા દ્વારા કેપ્ચર થયેલા છે, એ
અદ્ભુત છે. સ્ટોરી તમારી સામે મેં ખલુ્લી પાર્ી
દીધી છે. છતાાં પણ પાંદર ધમનીટ કરતા પણ
ઓછા સમયમાાં પરૂી થઈ જતી આ રફલ્મ બધાએ

અચકૂ જોવા જેવી છે. જો કે એમાાં આપવામાાં
આવેલ મેસેજ આનાથી થોર્ો અલગ, સ્ત્રીઓના િક
અને જજિંદગી પર સવાલ ઉઠાવતો છે. પણ
સરવાળે ભાવાથડ એ જ છે કે, ક્યારેક બધુાં મકુીન,ે

પોતાની જાતને પણ પ્રેમ કરવો.
ધારો કે, તમને થીએટરમાાં જઈ

કોઈ રફલ્મ જોવા જવાની ઈચ્છા થઇ છે. રફલ્મના
રીવ્્ુ ખરાબ છે અથવા કેવી છે, એ તમને ખબર
જ નથી. રફલ્મ જોયા પછી મસ્ત રેસ્ટોરન્ટમાાં
‘મેસ્ક્સકન’ ફૂર્ ખાવુાં છે. તમે ઘણા બધા લોકોને
પછૂો છો, પણ મોટાભાગનાને ટાઈમ નથી,
અમકુને એ રફલ્મ નથી જોવી, ને ઘણાને મેસ્ક્સકન
નિી, ‘ચાઇનીઝ’ કે ‘ઈટાલીયન’ ફૂર્ ખાવુાં છે,

ઘણાને બિાર જવાનો કાંટાળો આવે છે. તો તમે શુાં
કરો? આપણામાાંના બધા સાથે ક્યારેકને ક્યારેક
તો આવુાં થ્ુાં જ િશે. આવુાં થાય, ત્યારે આખરે
પ્લાન કેન્સલ થઈ જાય છે. પણ િવે આવુાં થાય,

ત્યારે આમ મન મારીને ઘરે ના પર્યા રિતેા,
એકલા જ જાવ. એકલા રફલ્મ જોવો, એકલા ખાવા
જાવ. તમને જે ઈચ્છા થઇ છે, એ પરૂી કરો. બની
શકે કે તમને એકલા-એકલા મજા ના આવે. પણ
ટ્રસ્ટ મી. ઘરે બસેી રિવેા કરતા તો મજા જ
આવશે.
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ક્યારેક ખદુ માટે ટાઈમ કાઢો.
ક્યારેક બધુાં મકુીને એકલા જ બાઈક લઈને
નીકળી પર્ો. ક્યારેક કાનમાાં િરે્ફોન લગાવી,
તમારા ફેવરીટ ગીતો સાાંભળતા સાાંભળતા ઘરેથી
દુર નીકળી જાવ, ચાલતા ચાલતા. ક્યારેક
મોબાઈલ સ્વીચ-ઓફ કરીને મનગમતી બકૂનુાં
રીવીઝન કરો. ક્યારેક બાલ્કનીમાાં ખરુશી નાખી
આંખો પર રૂમાલ નાખી, ટીપોય પર પગ લાાંબા
કરીને બસેો. ક્યારેક ઓરફસેથી લીવ લઈને ઘરે
સતુા રિો. ક્યારેક એકલા કોઈ સારા ઢાબા પર
જઈ પેટ ભરીને જમો. ‘ક્યારેક લોકો શુાં કિશે?ે

લોકો મારા વગર શુાં કરશે? લોકોને મારી જરૂર
પર્શે તો? મારા વગર મેનેજ કઈ રીતે થશ?ે’ –

આવા પ્રશ્નોના ઉત્તર ધવચાયાડ વગર બધુાં મકુીને
તમારે જે કરવુાં છે એ કરો. તમારા વગર દુધનયા
અટકી નિી પર્.ે ટ્રાય કરી લો. જવાબદારીમાાંથી
ભાગો નિી, પણ એમાાંથી થોર્ો બ્રકે લઈ, એ
બચલેો ટાઈમ પોતાના માટે જીવો.

આપણે બિારની દુધનયાને પ્રમે
કરવા, એને ઈમ્પ્રેસ કરવા, એના માટે બલલદાન
આપવામાાં ક્યારેક અરીસામાાં આપની સામે
દેખાતા માણસને ભલૂી નથી ગયા ન?ે ધવચારવા
જેવુાં છે.

પોતાને પ્રમે કરવો, પોતાનો
ખયાલ રાખવો, એ ‘સ્વાથી’પણુાં નથી. પોતાને
ખશુ રાખવુાં પણ એટલુાં જ જરૂરી છે. ક્યારેય
‘પોતાપણુાં’ બતાવવામાાં શરમાવ નિી. તમે તમને
પ્રેમ કરો. તમારા ટેલને્ટન,ે તમારા અવાજન,ે

તમારા નામન,ે તમારી ખરાબ આદતોને, તમારી
સ્ટાઈલને. બાથરૂમમાાં મોટામોટા અવાજે ગાવ,

બરે્ પર કે સોફા પર કુદકા મારો, કોઈ નાના
ગલરુર્યાને રોર્ પરથી ઉઠાવી એની સાથે રમો,
ચમચી મકુીને િાથથી જ દાળભાત ખાવ. એવુાં
બધુાં કરો, કે જે તમે કરતા નથી, પણ કરવાની
ઈચ્છા છે.
કર કે દેખો. અચ્છા લગતા િૈ.
PACK UP

I’m mine,

before I’m ever anyone else.

બીજાનો તો પછી, પિલેા હુાં મારો પોતાનો છાં.
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ર્ીયર ર્ાયરી,
કલમ િાથમાાં લઉં અને

સાંવેદનાઓ જાણે ટેરવા પર ઝાંકૃત થઈ ઉઠે છે.
એવુાં લાગે છે જાણે લાગણીશીલ િોવુાં એ માત્ર
એકાાંતમાાં ભજવાતો ભાગ છે, સાંવેદનશીલ િોવુાં
એ દુધનયાદારીનો રિસ્સો નથી માત્ર ર્ાયરી પર
આવતી સચ્ચાઈ છે.. શુાં ખરેખર સાંવેદનશીલ
િોવુાં એ નબળાઈ છે?

એક-એક ક્ષણ જાણે એક રદવસ
જેવી વીતે છે, લાાંબી લાગે છે એમ નરિ, પણ
જ્યારથી સાંવેદનાની આંખે દુધનયા જોઉં છાં ત્યારે
બધુાં જ સુાંદર, ધવસ્મયપ્રેરક, ભવ્ય લાગે છે, િા
એક ક્ષણ પણ ખરા અથડમાાં કેટલી ભવ્ય િોય

શકે એ સમજાય છે... ક્ષણના પણ ભાગમાાં કેટલી
ક્ષણો િોય છે ને.. જો આ એક-એક પળને ભગેી
કરીએ તો એક મોટો રદવસ બન,ે અને આ એક-

એક રદવસનો અથડપણૂડ ઉપયોગ કરીએ તો
આપણી મનગમતી જજિંદગી બન,ે બધુાં આ એક
ક્ષણ પર ધનભડર છે, વીતી ગયેલી કે આવનારી
ક્ષણ નરિ પણ આ જ ક્ષણ, અત્યારની, જે તમારી
પાસે છે, તમારા ખોળામાાં બઠેી છે, જાણે રાિ
જોઈ રિી છે કે તમે એને કઈ રીતે શણગારશો..!
તમારી કલ્પનાના, મિનેતના, જ્ઞાનના ક્યાાં
વાઘા પિરેાવશો આ ક્ષણન?ે

જે પળ આપે તે કોઈ જ ના
આપી શકે, જયારે તમે અત્યારની ક્ષણનુાં મલૂ્ય
સમજવા લાગો અને આજની સ્વયાં ઘર્ીમાાં
જીવનને ભરપરુ જીવવા લાગો ત્યારે તમને લાગે
કે જીવન ક્ષણભાંગરુ છે, બધી જ સજીવ-ધનજીવ
વસ્તનુે વાચા છે, સાંવેદના છે, બધુાં જ બોલે છે,
તમે પથૃ્વી સાથે સાચા અથડમાાં તાદ્દાત્મ્ય સાધી
શકો. જીવન જીવવાની આ દ્રષ્ષ્ટ કોઈ શાળા-
કોલજેમાાં કે ટ્રીપમાાં નથી મળી મન,ે પરાંત ુ
પસુ્તકોએ આપી છે..!

અસ્પશ્યશ
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પસુ્તકો, કે જે તમારી ભીતરના
આનાંદને વિણે આપે છે, તમારા આત્માને સ ુાંદર
ધવચારકલણકાઓથી તપૃ્ત કરે છે, પસુ્તકો કે જે
તમારામાાં ચઢેલા બિારી દાંભી કોચલાને ઉખરે્ીને
તમને ખદુ સાથે મળાવે છે, એ પસુ્તકો જ કે જે
તમારી અંદરના ખાલીપણાને પણ ધવસ્મ્યાનાંદમાાં
પરરવધતિત કરે છે, જે જીવનની મુાંજવણને
શબ્દોથી શબ્દસ્થ કરીને ઉકેલ આપે છે. મારે મન
પસુ્તક એટલે શબ્દોથી મઢેલુાં સાચકુલુાં કુદરત!

હુાં જાણુાં છાં મારી અંદર એક શાાંત
નદી પણ છે અને ખળખળ વિતેો દરરયો પણ.
સ્વભાવ નદીના પાણી જેવો છે, જયારે હુાં જીવુાં છાં
વિતેા દરરયાની જેમ - ફાસ્ટ અને ફયરુીયસ. એક
ક્ષણને પરૂી જીવી ના િોય ત્યાાં હુ ાં આવનારી
ક્ષણમાાં પિોંચી જાઉં છાં અને પછી ફરરયાદ કરુાં છાં
કે રદવસ તો કેટલા જલ્દી પસાર થઈ જાય છે,
જીવન તો ખબુ નાનુાં છે, રદવાળી તો કેટલી જલ્દી
આવી જાય છે. લાગે છે ને આ તમારી પણ

વાત? કારણ આ મારુાં જ નરિ, કદાચ બધાનુાં જ
જીવન છે. એક ક્ષણમાાં કેટલી ભવ્યતા િોય છે એ
જોવાની આપણી દ્રષ્ષ્ટ જ નથી!

આ એક ક્ષણ જીવાર્ી પણ શકે
અને મતૃ્્નુા મખુમાાં પણ ખેંચી લઈ જઈ શકે.
એથી વધુ તો ક્ષણની મિત્તા શુાં િોય શકે?

છાલક
કેવ ુાં િશે એ હૃદય?

જયારે 
ખશુી,
પીર્ા,

લાગણી,
શબ્દો ,
ગીત,

ને 
મન

બધુાં જ 
એક ક્ષણમાાં ખાલી થઈ જતુાં િશ?ે

કેવો િશે એ પાાંગળા હૃદયનો ચિરેો ?
ખરેલા પાન બાદની ર્ાળી જેવો,

કે નરૂ ધવનાના સ્સ્મત જેવો?
જયારે હૃદય ખાલી થઈ જતુાં િશ,ે

એ ભાવને શુાં ચિરેો ઝીલી શકતો િશ?ે

મીરા જોશી
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'તમને મળયાનુાં યાદ'માાં આજે
આપણે મળીશુાં ભાવનગરના કવધયત્રી શ્રી નેિા
પરુોરિતને. એમના પ્રકાધશત કાવ્ય સાંગ્રિનુાં નામ
છે 'પરપોટાની જાત'.

હ ાં અને ત  ાં (મોનોઇમેજ)
૧)

મને શોખ છે સયૂોદય માણવાનો..
એને વિલેી સવારના સપના જોવાનો !

૨)
અસ્ગ્નની ચોતરફ

અમે સાથે ફેરા ફરેલા..
હુાં ઉત્તરમાાં વળી,

એ પ્રશ્નોમાાં !
3)

કેટલુાં સિજ સ્વીકારી લીધુાં છે,

એણ ે- મારુાં ચાિતા રિવે ુાં
મેં - એનુાં ચાખતા રિવે ુાં !

૪)
હુાં

એની આંખોમાાં
મારુાં ભાધવ જોયા કરુાં છાં,

એ મારી આંખોમાાં
ફાંફોસ્યા કરે છે
મારો ભતૂકાળ!

૫)
અમે

એકમેક માટે સરૂજ થઈને ઝળિળવાના
સોગાંદ ખાધા ...

મને પોષ માફક આવ્યો ,

એને વૈશાખ !
~~ નેિા પરુોરિત

‘મોનોઇમેજ’ એટલે એક જ
ધવષયને લઈને લખાયેલા લઘકુાવ્યોનુાં ગચુ્છ.
િા, ભાવમાાં વધૈવધ્ય િોઈ શકે. 'હુાં અને ત ુાં' આ શીષડક
િઠેળ લખાયેલા આ કાવ્યો આપણી સમક્ષ એક
આખુાં શબ્દ લચત્ર ખડુાં કરે છે.

‘ભલ ેગલણતે એક ને એક બ ેથાય
તમે બ,ે બનેાાં એક થાજો!’

આવી સલાિ દરેક સાસરે જતી
દીકરીને મળતી િોય છે. લગ્ન એક સાંસ્કારકમડ છે.
બે સાંસ્કૃધતનુાં ધમલન. એમાાંથી ઉદ્દભવે છે ત્રીજી
સાંસ્કાર શૃાંખલા. બે લભન્ન વ્યસ્ક્ત, લભન્ન સ્વભાવ,

લભન્ન પસાંદ નાપસાંદમાાંથી સમુેળ સાધવાનો િોય.
સાંપણૂડ મેળ થઈ શકે? િા, પણ બન્ને એ થોડુાં થોડુાં
બદલવુાં રહ્ુાં. બન્ને જો તીવ્રતા સાથે રિે અથવા
એક જ પાત્રને ભાગે સતત મેળ સાધવાની
જવાબદારી આવે અને બીજુ ાં પાત્ર બદેરકારી
દાખવે તો સિજીવન નથી બનતુાં, બની રિે છે
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માત્ર સિઅસ્સ્તત્વ! અને છેવટે કોઈક પળ એવી
આવે છે કે સિઅસ્સ્તત્વનો થાક લાગવા માાંર્ે છે.
અિીં એવી જ કશીક વાત ઈંલગત થાય છે.

૧)
મને શોખ છે સયૂોદય માણવાનો..

એને વહલેી સવારના સપના જોવાનો !
નાધયકા કિે છે કે એને સયૂોદય

માણવાનો શોખ છે. સયૂોદયની પિલેા એક ઘર્ી
એવી ખાસ િોય છે કે જ્યારે અંધારુાં અને અજવાળાં
એકમેકને મળે છે. અંધારા અને અજવાળા વચ્ચે
સમુેળ ન િોઈ શકે એ વાત ખોટી પાર્ે છે. ધીમે
ધીમે ફેલાતો કોકરવણો પ્રકાશ એને આકષે છે.
કુદરત આકષે છે. પણ નાયક.. નાધયકા કિે છે કે
નાયકને વિલેી સવારના સપના જોવાનો શોખ છે!
ટુાંકમાાં નાયકને મોર્ે સધુી ઉંઘવાની ટેવ છે!
કવધયત્રી આ વાત નાજુકાઈથી મકેુ છે.

૨)
અગ્ગનની ચોતરફ

અમે સાથે ફેરા ફરેલા..
હ ાં ઉત્તરમાાં વળી,

એ
િશ્નોમાાં!

જુદા જુદા વ્યસ્ક્તત્વ, શોખ અને
આદતો ધરાવતા બે પાત્ર લગ્નસાંબાંધથી જોર્ાય
છે. બન્ને સમાધાન અને અનકુુલનના માગડ પર
અર્ધુાં અર્ધુાં ચાલીને એક લબિંદુ પર મળે ત્યારે જ
આ સાંબાંધ સાથડક થાય. નાધયકા કિે છે કે અમે
સાથે ફેરા ફરેલા. આગળની સફર પણ સાથે
કાપવાની િતી. બે વ્યસ્ક્તમાાંથી એકાદ બીજાને
પામવાને બદલે માપવાના પ્રયાસમાાં લાગી જાય

એ સૌથી પીર્ાદાયક બાબત છે. આ પ્રયાસોમાાં
શ્રદ્ધા ઓછી થતી જાય છે. એકબીજામાાં શ્રદ્ધા િોવી
એ સાંબાંધની ચતેના છે. નાધયકા કિે છે કે હુાં
ઉત્તરમાાં વળી, એ પ્રશ્નોમાાં! સતત ખલુાસા આપવા
પર્ે છે, ર્ગલપેગલે છલકતા અધવશ્વાસ સામે
પોતાને સાલબત કરવુાં પર્ે છે.

3)
કેટલ ાં સહજ સ્વીકારી લીધ ાં છે,

એણે - માર ાં  ચાહતા રહવે  ાં
મેં - એન ાં ચાખતા રહવે  ાં !!

આિ..
સામાન્ય રીતે સ્ત્રીને પોતે પરરવાર

માટે શુાં શુાં ક્ુું એ ધવચારવામાાં રસ િોતો નથી.
એને માટે પ્રેમ એટલે સિજ સ્વીકાર. પોતાની
વ્યધ્ક્ત્તને એના ગણુ દોષ સરિત ચાિવુાં એ એને
માટે સિજ છે. પણ દુુઃખની વાત એ છે કે પરુુષ
આ પ્રેમ કે સિજ સ્વીકૃધતને સ્ત્રીની ફરજના ભાગ
રૂપે જુએ છે. સામે પોતે એટલી સિજતાથી
સ્વીકાર કરી શકતો નથી. કવધયત્રીએ આના માટે
ખબૂ વેધક શબ્દ વાપયો છે.. ચાખવુાં.. વાનગીનો
ઉપભોગ કરતાાં પિલેા ચાખી જોવી. જો સ્વાદ
પસાંદ પર્યો તો આરોગવી. અિીં નાધયકાએ દરેક
વખતે ગમતા રિવેા પરીક્ષા આપવી પર્ે છે.
નાયક પોતે જેવો ઈચ્છે તેવો, તેટલો અને પોતાને
ગમતો પ્રેમ કરાવવા માાંગે છતાાં એ બાબતને પણ
નાધયકાએ સિજતાથી સ્વીકારી છે.
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૪)
હ ાં

એની આંખોમાાં
માર ાં  ભાપ્રવ જોયા કર ાં  છાં,

એ મારી આંખોમાાં
ફાંફોસ્યા કરે છે
મારો ભતૂકાળ!!

સ્ત્રી માટે પ્રમે એ જજિંદગીનો ભાગ
નથી, પણ જજિંદગી છે. પ્રેમમાાં િોવાની અનભુધૂત
પણ પ્રેમ છે, સખુ છે. પોતાના ગમતા પરુુષની
આંખમાાં એ પોતાનુાં ભાધવ જોયા કરે છે. ક્યારેક,

કદીક તો એ રીઝશ,ે પ્રેમનો પર્ઘો પાર્શે એ
આશા સાથે આખી જજિંદગી રાિ જોવાની નાધયકાની
તૈયારી છે.. એકબીજાની સાથે રિતેા બે માણસો
એકબીજાની સાથે જીવવા માાંગતા િોય તો
દુધનયાની કોઈ શસ્ક્ત એમને સખુી થતાાં રોકી શકે?

પણ નાયક ભતુકાળમાાંથી બિાર જ ન આવવા
નથી માાંગતો .આગળ થયેલી ભલૂો, ઘષડણ જેને
માટે એણે ક્યારેક નાધયકાને જવાબદાર ઠેરવી િોય
એ પ્રસાંગો નાધયકાની આંખોમાાં એ સતત ફાંફોસ્યા
કરે છે.

૫)
અમે

એકમેક માટે સરૂજ થઈને ઝળહળવાના
સોગાંદ ખાધા..

મને પોષ માફક આવ્યો,
એને વૈશાખ !

સરૂજ, પોષની કર્કર્તી ટાઢમાાં
કેવો હુાંફાળો લાગે અને વૈશાખમાાં દઝાર્ી દેતો
િોય એટલો તપ.ે સાંબાંધની શરૂઆતમાાં એકમેક
માટે સરૂજ થઈને ઝળિળવાના કૉલ આપ્યા િોય.
નાધયકા પોષના સરૂજ જેટલી હુાંફ આપે અને સામે
એને વૈશાખનો કાળઝાળ તર્કો મળે ત્યારે કેટલી
બળતરા િશે ધવચારો.
ઈમરોઝના શબ્દો યાદ આવ્યા.

જ્યાદાતર લોગોંકી તરક્કી િોતી િૈ..
ધમયાાં બીવી કી તરક્કી કભી સનુી નિીં.. સનુને કો 

જી ચાિતા િૈ,

ધમયાાં તરક્કી કરતે કરતે મિબેબૂ બન જાય,ે ઔર 
બીવી તરક્કી કરતે કરતે મિબેબૂા..

દાાંપત્ય જીવનની ક્ષણોને જીવાંત
કરી દેવા માટે િોય. કાશ કે ઈમરોઝના શબ્દો
પ્રમાણે દરેક દાંપધત્તની તરક્કી થતી િોત!
અસ્ત.ુ
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થોર્ાક રદવસ જ જાણે શાાંધત રિી
અને પાછો મારો દેશ રિિંસાનાાં ઓછાયા નીચે
આવી ગયો. આ વખતે બિાનુાં છે - માનનીય
સપુ્રીમ કોટે જાિરે કરેલ ૧૯૮૯માાં બનેલા
અનસુલુચત જાધત અને અનસુલુચત જનજાધત
માટેનાાં અત્યાચાર ધનવારણ એક્ટ (scheduled

caste (SC) and scheduled tribes (ST) (Prevention

of atrocities) act, 1989) માાં સધુારાનુાં.
પિલેા આ એક્ટ ધવષે વાત

કરીએ. બાંધારણમાાં આટીકલ 17ની ચોખવટ અને
૧૯૫૫માાં અમલમાાં આવેલો અસ્પરૃ્શયતાને લગતા
ગનુાઓ ધવશેનો કાયદો જેને ૧૯૭૬માાં
નાગરરકોના અધધકારોનાાં રક્ષણ માટેનાાં કાયદા
(Protection of civil rights Act) માાં જ સમાવી
લવેામાાં આવેલો - તે અનસુલુચત જાધત તથા
જનજાધત માટે પોતાનુાં કામ કરી શકતાાં નથી એવુાં
લાગતા સરકાર ૧૯૮૯માાં આ “એટ્રોધસટી એક્ટ”
અમલમાાં લાવી. એટલે આપણે માની લઈએ કે એ
વષો સધુી તો atleast ‘SC/ ST’ દેશવાસીઓ સાથે
અસ્પરૃ્શયતા-દુવ્યડવિાર અને એમના પર ઘાતકી
અત્યાચારો અટકવાનુાં નામ નરિ લતેા િોય.
એકદમ સામાન્ય ભાષામાાં કિીએ તો આ જે એક્ટ
છે એમાાં અમકુ પ્રકારનાાં વ્યવિારોની યાદી
આપેલી છે, જે તમે કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત જે SC/ST

સમિુમાાંથી આવતુાં િોય એની સાથે કરો તો
ફરરયાદનાાં આધારે લબનજામીનપાત્ર ગનુો તમારા
પર લાગ.ે (એક્ટમાાં ખરેખર તો ખબુ ધવગતથી
સજાની અને ફરરયાદથી કેસનાાં ધનકાલ સધુીની
પ્રરિયાની જાણકારી આપેલ છે, જે હુાં અિી સમાવી
શકુાં એમ નથી.) અને એ જે યાદી છે એમાાં જે જે
પ્રકારની ઘટનાઓ કે ‘વ્યવિારો’ સામેલ કરાયા છે
એ બધુાં કોઈ એક જાધત કે સમાજ જ કેમ, કોઈ
પણ જીવ સાથે ના થવુાં જોઈએ. (આ યાદી એ
વખતનાાં ધવદ્વાનોએ જુના કેસ અને એ સમયે
પ્રવતડમાન રીતભાતો જોયા પછી જ બનાવી િશે
ને? આપણા દેશમાાં પિલેાનાાં સમયમાાં લોકો
બીજા વ્યસ્ક્તઓને આટલો ત્રાસ આપતા િશ?ે શુાં
કામ?) જે રીતે લોકસભામાાં પ્રસ્તતુ કરતા પિલેાાં
પવૂડભધૂમકા બાાંધવામાાં આવી િતી (જે મેં વાાંચી જ
છે, જોઈ નથી), એ મજુબ આ એક્ટનો ઉદે્દર્શય સવડ
વ્યસ્ક્તઓને દેશનાાં-સોસાયટીનાાં અલભન્ન અંગ
તરીકેનો અિસેાસ કરાવાનો અને સમાન અધધકારો
મેળવવામાાં રક્ષણ આપવાનો િતો.

- મનોરી શાહ
લપડાક
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પછાતપણ ાં: કાયદાન ાં કે 
માનપ્રસકતાન ાં



િવે બસ સપુ્રીમ કોટે થોર્ો સધુારો
કયો છે કે એમને અમકુ શરતો થોર્ી ઢીલી મકૂી છે
કે ફરરયાદ થતાાં જ જે ધરપકર્ થતી િતી તે િવે
નરિ કરી શકાય; ફરરયાદ પછી એક પ્રીલીમીનરી
ઈન્કવાયરી કરી શકાય તો િાથ ધરવી અને પછી
જરૂરી લાગે એમ પગલા ભરવા. આનુાં મખુ્ય
કારણ છે આ એક્ટ િઠેળ થતી ખોટી ફરરયાદો
અને આ એક્ટ વર્ે ઉપલબ્ધ સગવર્ોનો ઉઠાવાતો
‘ગેરફાયદો’. કોટડનાાં આ સધુારા પાછળ તેમનો
આશય ધનદોષો કે ખોટી રીતે ફસાવયેલાને
પોતાની વાત સાલબત કરવાનો મોકો આપવાનો
અને બાંને પક્ષે સમાન રીતે ન્યાય માટેની પ્રરિયા
ઉપલબ્ધ કરાવવા જેટલો જ છે. બાંને વખતનાાં
આશયમાાં મને તો ક્યાાંય ખોટુાં નથી લાગત ુાં. તો
િવે આ જે રિિંસક ધવરોધ અને ભારત બાંધની
અપીલ થઇ એ કેમ? આમાાં જેમના માટે આ એક્ટ
છે (જે ખરેખર તો ઘણાાં આપણા SC – ST સાથીઓ

અને પરરવારોને ખબર પણ નથી.) તમેાાંના અમકુ
‘્વુાન-દલલત નતેાઓ’ને લાગે છે કે એમના િક
છીનવી લવેામાાં આવ્યા છે. આ જે સધુારો છે એ
એક્ટને ‘પાાંગળો’ બનાવે છે અને એ એમને માંજુર
નથી.

આ જે માનધસકતા છે ને કે
પોતાને, પોતાની સાથે િજારો ્વુાનોને માત્ર
એમના જન્મ કે જાધતનાાં કારણે ‘પછાત’, ‘નબળા’
કે ‘દલલત’ ગણી લવેાની અને સરકાર કે સાંસ્થાઓ
પાસેથી તૈયાર ભાણે બધુાં મેળવી લવેાની લાલચ
રાખવાની, એણે જ આપણને બરબાદ કરી નાખ્યાાં
છે. એ લોકોએ સમજવુાં પર્શે કે તમને જે કોઈ
એવુાં સમજાવી રહ્ુાં છે કે એમના કે એમના
રાજનૈધતક પક્ષ વગર તમારો કોઈ ઉદ્ધાર કરી શકે
એમ નથી, એમનાાં ખરેખરા ઉદ્ધાર તમે જ કરી
રહ્યાાં છો- એમના માટે વોટબેંક બનીન.ે આપણા
દેશને થઇ શુાં ગ્ુાં છે?
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અચાનક ઉગી આવેલા નવા
‘્વુા-ચિરેાઓ’ જાધતવાદ અને દલલતોનો પક્ષ
મકુવાના વાયદા કરીને પોતાના રાજકીય રોટલા
શેકી રહ્યા છે અને રિત સાચવવાનાાં નામ પર
માત્ર રાજ્ય અને દેશની શાાંધત ર્િોળી રહ્યા છે.
કોઈ પણ ્વુાન પોતાના કે પોતાના સમાજનાાં
નામે આવા વ્યસ્ક્તઓને ફાયદો ઉઠાવા જ કેમ
દે? એ કદાચ કર્વી વાત છે કે અનામત અને
વોટ-બેંક સાચવવા રાજકીય પક્ષોએ અત્યાર
સધુી આપેલા મફતનાાં ફાયદાઓની ટેવ પર્ી ગઈ
છે જે ઝર્પથી બધુાં કરી લવેામાાં માનતા આપણે
્વુાનો છોર્વા માાંગતા નથી. અને િવે તો બીજા
ઘણાાં કિવેાતાાં સમદૃ્ધ સમાજને પોતાને અનામત
અપાવવા પછાત સાલબત થવુાં છે જયારે ખરેખર
૩૫-૪૦ વષડ પિલેા જેમને અન્યાય અને જુલ્મો
સિન કયાડ છે એ સૌ પણ િવે પછાત નથી રહ્યા!
જે માયાવતી પોતાને ‘દલલતો’ના મસીિા જણાવી
આ સધુારાના ધવરોધમાાં જોર-શોરથી ઉભા છે
તેમણે પોતે મખુ્યમાંત્રી િતા ત્યારે આ એક્ટના
દુરુપયોગની વાત સ્વીકારી છે અને એમાાં સધુારા
પણ સચૂવ્યા છે. આપણે સૌએ સમજી લવેાની
જરૂર છે કે સરકાર કે નેતાઓ કોઈનાાં સગા નથી
અને આપણે સૌએ જ આપણુાં અને દેશનુાં ધ્યાન
રાખવાનુાં છે.

લોકોને અનામત લવેાની,
પોતાને ગરીબ, બીજાથી પાછળ સાલબત કરવાના
શોખ ઉપર્યા છે. શુાં જરૂર છે? આપણે બધાાં જ
્વુાનો સાંપણૂડપણે સક્ષમ છીએ પોતાને અને

પોતાના પરરવારને ઊંચા લાવવા માટે.
અત્યારનાાં ધનયમ પ્રમાણે જેઓ અનામત માટે
િકદાર છે એમને કોઈને આમ ધવચાર નિી
આવતા િોય કે આ શુાં દલલત-પછાત માાંર્્ ુાં છે?
હુાં પોતે ભણલેો-ગણલેો છાં, મારો પરરવાર કમાય
છે. અમે એ જ મધ્યમવગડના છીએ જેમાાં કદાચ
અર્ધી દેશની વસ્તી આવી જાય. અમને અલગ
કેટેગરી કે લબેલ આપવાની જરૂર જ નથી. કોઈ
પણ ્વુાનને પોતાને બીજા કરતા ઓછા કે
ઉતરેલા માનવાનુાં શુાં કામ ગમ?ે અનામત-
ધવરોધી આંદોલોનો જ્યાાં સધુી જેમને અનામત
મળી રિી છે કે મળી ચકુી છે એમના તરફથી
નરિ થાય ત્યાાં સધુી દેશની પ્રગધત થઇ કિવેાશે?
P.S.: મને અમકુ પ્રધતભાવો મળયા મારા ગયા
વખતનાાં લખે ધવષે અને આપની અપેક્ષા પર
ખરી ઉતરી ના શક્યાનો મને અફસોસ છે.
ફેસબકુનો ઉપયોગ ના કરવાનો ગેરફાયદો છે કે
જે લોકો એમ જ પોતાની વોલ પર પોસ્ટ કરી
દેતા િોય છે એના માટે મારે અિી ‘પાંખ’નો
સિારો લવેો પર્ે છે. આપની કોઈ ટોધપક માટે
રીક્વેસ્ટ િોય તો એ પણ મને જણાવી શકો છો
manorishah@gmail.com પર. હુાં ન્યાય
આપવાનો પરુતો પ્રયત્ન કરીશ.
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● ગજુરાત પ્રદેશ માટે 'ગરુ્જર' શબ્દ સૌ પ્રથમ મળૂરાજ સોલાંકીનાાં સમયમાાં પ્રયોજાયો.
● કધવ પ્રમેાનાંદે પ્રધતજ્ઞા લીધી િતી કે જ્યાાં સધુી ગજુરાતી ભાષાને માન નિીં મળે ત્યાાં સધુી તેઓ
પાઘર્ી નિીં પિરેે.
● ગજુરાતમાાં બોલતી ભાષાને 'ગજુરાતી' નામ કધવ પ્રેમાનાંદે આપ્્ુાં.
● ગજુરાતસ્સ્થત અશોકનાાં ધશલાલખેમાાં વન્યજીવોનાાં સાંરક્ષણ માટેનાાં ધનયમો કોતરવામાાં આવ્યા છે.
● વર્ોદરાનાાં મિારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાર્ે તેમનાાં રાજ્યમાાં પ્રાથધમક કેળવણી ફરજીયાત કરી િતી.
● પ્રાચીન ગજુરાતની રાજધાની 'આનાંદપરુ' આજે વર્નગરના નામે ઓળખાય છે.
● ભારતમાાં બે જુદી જુદી નદીઓનાાં નીર એકત્ર કરવાનુાં કામ સૌપ્રથમ ગજુરાતે ક્ુું છે.
● ભારતનુાં સૌપ્રથમ બાંદર ગજુરાતમાાં આવેલ લોથલમાાં િત ુાં. (લોથલ નામનો મતલબ 'મરેલાઓનો
કોથળો' એવો થાય.)
● ૧૨ જ્યોધતલલિંગ પૈકીનુાં સૌ પ્રથમ જ્યોધતલલિંગ ગજુરાતમાાં આવેલ સોમનાથ છે, જેનો અથડ ચાંદ્રનો રક્ષક
થાય છે.
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ગ જરાતનાાં સ્થાપનાહદન પ્રનપ્રમતે્ત 
કેટલીક વાતો ગ જરાતની...

'ગ જરાતનાાં ગરવા ગહૃ ેહકલ્લોલતાાં રહીએ સદા,
પાવન ભમૂી આ ગ ર્જરી, સૌના હૃદય સીંચીએ સદા.’

- ઉષા ઉપાધ્યાય



‘Pirates of the carabian’

મવૂીથી લગભગ બધા પરરલચત જ િશે. આ
રફલ્મમાાં કેપ્ટન જેક સ્પેરો એક સ્સ્થધતમાાં ફસાઇ
જાય છે, જેમાાં ચાાંચીયાઓ તેને પકર્ી લે છે
અને મારી નાખવાની તૈયારીમાાં િોય છે. ત્યાાં
જેકને બચવાનો કોઈ માગડ સઝૂતો નથી પણ
અચાનક જ એક જ શબ્દ એનો જીવ બચાવી લે
છે. એ શબ્દ ત્યાાં રફલ્મમાાં િોય છે, ‘વાત ચીત’.
મતૃ્્ુ નજીક પિોંચલેો માણસ વાતચીતનો
અધધકાર રાખે છે, એવો ચાાંચીયાઓનો ધનયમ
િોય છે. જે ધનયમના નામે જેક જીવ
બચાવવામાાં કાધમયાબ થાય છે વગેરે વગેરે...

હુાં એ રફલ્મની વાતાડ કિવેા
નથી માાંગતી પણ મને એ શબ્દ બહુ પસાંદ
આવ્યો એટલે ખદુની રોકી નથી શકતી એના
ધવશે ચચાડ કયાડ વગર. જો ચાાંલચયા જેવા
વ્યસ્ક્ત કે જેમના ધમજાજ, વતડન કે વાણીના
કોઈ જ ધનયમ ન િોય એ લોકો પણ આ ધનયમ
પાળતા િોય તો આના ધવશે આપણે એક વાર
તો ધવચારવુાં જ જોઈએ એવુાં નથી લાગત ુાં? હુાં
થોર્ોક સાંદભડ બદલાવુાં છાં. રોજજિંદા જીવનમાાં
એવી ઘણી બધી બાબતો િશે જો એક વાર
આમને સામને બસેીને વાત કરી િોત તો એ

બાબતોનુાં સમાધાન જે આવ્્ુાં એના કરતાાં જુદુાં
આવ્્ુાં િોય શકે, એવુાં બની શકે. ધવસ્તતૃ કરીને
સમજાવુાં તો માની લો છોકરો-છોકરી
એકબીજાને ચાિે છે, પણ જરૂરી નથી કે એ
બધી જ બાબતો Share કરતા િોય એક બીજા
સાથે. ઘણીવાર છોકરીઓને મોટેભાગે મનમાાં
એવુાં િોય કે, “આ થોર્ી કિવેાનુાં િોય? આ તો
એણે સમજવુાં પર્ે ને?” છોકરાઓને પણ સામે
પક્ષે એવુાં જ થત ુાં િોય છે. પણ ગજુરાતીમાાં એક
કિવેત છે, ‘મનમાાં ઘરઘવુાં ને મનમાાં પરણવુાં’.
આ સ્સ્થધતમાાં રિવેા કરતાાં વાતચીત કરી લો તો
ઝઘર્ાનો અંત ન આવી જાય? પણ આ
વાતચીત જ થતી નથી એટલે ઘણા બધા
સાંબાંધો પર પણૂડધવરામ આવી જાય છે.
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પધત-પત્નીની વાત કરુાં તો ઘણા
બધા ઘરોમાાં આ તકલીફ સામાન્ય થવા લાગી
છે. સ્ત્રીઓ િવે પગભર થતી થઈ છે એટલે કદાચ
એમનામાાં પણ એક છૂપો અિાંકાર ઘર કરવા
લાગ્યો છે, કે હુાં શુાં કામે સામેથી બોલુાં? એનો વાાંક
છે એ મને મનાવશે. સામે પક્ષે પરુુષની તો
પ્રકૃધત સાથે થોર્ો અિાંકાર જોર્ાયેલો જ છે, તો એ
પણ એમ જ ધવચારશ.ે બાંનેમાાંથી કોઈ વાતચીત
કરવા તયૈાર નિીં િોય. ક્યારેક પરરસ્સ્થધત િદ
કરતાાં વધુ વણસી જાય તો અંતમાાં છૂટાછેર્ા
સધુીની નોબત આવી જતી જતી િોય છે. પણ
આટલા કઠોર ધનણડય ન લતેાાં એકવાર બાંનેએ
વાતચીત કરી િોય તો? તો કદાચ એમના
સાંબાંધો આજે પિલેાાં કરતાાં વધારે સમુધરુ િોય
ને? પણ આ વાત સમજતાાં બહુ સમય લાગે છે
અને જ્યારે સમજાય છે ત્યારે સમય નથી િોતો.
વાતચીત કરવાથી રફલ્મના એક પાત્રનો જીવ
બચતો િોય તો શુાં આપણા સાંબાંધો નિીં બચી
શકે?

જજિંદગી બહુ નાની િોય છે ધમત્રો.
થોર્ોક અિાંકાર ઓછો કરી જો સામેથી વાતચીત
શરૂ કરવાથી સાંબાંધો સધુરી શકતા િોય તો કેમ
નિીં? આ નાની નાની તકલીફોના લીધે જ
આપણે મોટી ખશુીઓથી વાંલચત રિી જઈએ
છીએ. દરેકને રાઈધવિંગ વખતે સીધો રસ્તો જ
ગમે છે પણ એ સીધા રસ્તા સધુી પિોંચવા વચ્ચે
આવતાાં ખાર્ા ખાબોલચયા ને તો પાર કરવા જ
પર્શે. જો એ ખાર્ાઓમાાં જ અટવાયેલા રિીશુાં તો
સીધા રસ્તા પર કેવી રીતે પિોંચાશે?

િાંમેશા આગળ વધતા રિવે ુાં જ
જજિંદગી છે. એક જગ્યા પર પર્ી રિતે ુાં પાણી પણ
ગાંધાઇ જતુાં િોય છે. જજિંદગીને પણ પાણીની જેમ
વિતેી જ રાખવી જોઈએ. નાની મોટી તકલીફોને
વાતચીત કરીને ત્યાાંને ત્યાાં જ સધુારી લવેી
જોઈએ. બસ આ એક વાતચીતનુાં નાનકડુાં પગલુાં
જીવનના સખુના દ્વાર ખોલવા માટેનુાં એક
માધ્યમ િોય એવુાં નથી લાગત ુાં?

પાંખ magazine

એપ્રિલ, ૨૦૧૮અંક ૨૭ 28



પાંખ magazine

એપ્રિલ, ૨૦૧૮અંક ૨૭ 29

‘પાંખ’ લાવી રહ્ ાં છે 
એક નવતર િયોગ...

Dear “Postcard”
તમે ક્ારેય કોઈને ટપાલ લખેલી?
યાદ છે, છેલ્લે ક્ારે લખેલી?

કોઈને ટપાલ લખવાનો અન ભવ કરવો
છે? 

અન ભવ છે? તો અન ભવ તાજો કરવો છે?

કોઈને પણ ઉદે્દશીને, કોઈ પણ પ્રવષય 
પર પત્ર લખો.

પણ મોકલો અમને આ એરસે પર. 
| ચાલો થોડ ાંક લખીએ |

તમારે કોઈને કશીક વાત કહવેાની રહી ગઇ છે?! 

કોઈની માફી માગવાની કે કોઈકને આભાર કહવેાન ાં રહી ગય ાં છે? 
કે કશ ાંક કહવે  ાં છે પણ એ વ્યગ્ક્ત સ ધી પહોંચી નથી શકતા!.. 

તો ચાલો, ઉપાડો કલમ અને લખી મોકલો અમને એ વાતો 
અમારા સરનામે

પોસ્ટકાડશ મોકલવાની છેલ્લી 
તારીખ છે 30/05/2018

Address :- “પાંખ મેગેઝીન”
13/A, િાનસાગર સોસાયટી, સાંપતરાજ ફ્લેટ્સની પાછળ, 

A.M.A.ની સામે, ડૉ.વી.એસ. રોડ, પોલીટેકનીક, 
અમદાવાદ, ગ જરાત – ૩૮૦૦૧૫

Tel. : 079-26304744
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