
અડધો કોરો, અડધો ભીનો
કેમ મને હુું લાગ ુ? સાધ.ુ
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‘પુંખ’ લાવી રહ્ુું છે 
એક નવતર પ્રયોગ...

Dear “Postcard”
તમે ક્યારેય કોઈને ટપાલ લખેલી?
યાદ છે, છેલ્લે ક્યારે લખેલી?

કોઈને ટપાલ લખવાનો અનભુવ કરવો છે? 
અનભુવ છે? તો અનભુવ તાજો કરવો છે?

કોઈને પણ ઉદે્દશીને, કોઈ પણ વવષય 
પર પત્ર લખો.

પણ મોકલો અમને આ એડ્રસે પર. 

| ચાલો થોડુુંક લખીએ |

તમારે કોઈને કશીક વાત કહવેાની રહી ગઇ છે?! 

કોઈની માફી માગવાની કે કોઈકને આભાર કહવેાનુું રહી ગયુું છે? 
કે કશુુંક કહવે ુું છે પણ એ વ્યક્તત સધુી પહોંચી નથી શકતા!.. 

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

પોસ્ટકાડડ મોકલવાની છેલ્લી 
તારીખ છે 30/05/2018

Address :-
“પુંખ મેગેઝીન”

13/A, જ્ઞાનસાગર સોસાયટી, સુંપતરાજ ફ્લેટ્સની પાછ , 
A.M.A.ની સામે, ડૉ.વી.એસ. રોડ, પોલીટેકનીક, 

અમદાવાદ, ગજુરાત – ૩૮૦૦૧૫
Tel. : 079-26304744
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હ ું આ લખ ું છું ત્યારે... ખતરનાક
ગરમીને લીધે ગ જરાતના અમ ક વિસ્તારો ઓરેન્જ
એલર્ટ હઠેળ આિી ગયા છે; કર્ાટર્કમાું ચ  ુંર્ર્ી પતી
ગઈ છે, પર્ એન ું રીઝલ્ર્ આિિાન ું બાકી છે;

આઈપીએલમાું હૈદરાબાદની ર્ીમ તરખાર્ મચાિે છે;

Wallmart એ Flipkart ને ખરીદી લીધ ું છે; ‘Jio’

Newtork ની સ્પીડ ઘર્ી ગઈ હોિાની લોકોએ ફરરયાદો
ચાલ કરી છે, એક પ્રવતષ્ઠઠત ગ જરાતી મેગેઝીનમાું
આિેલી રાધેશ્યામ શમાટની બે કવિતાઓને ટ્રોલ
કરિામાું આિી રહી છે; બારમાું ધોરર્ન ું પરરર્ામ
આિી ગય ું છે, જે છેલ્લા પાુંચ િર્ટમાું સૌથી ઓછામાું
ઓછું છે; ર પાર્ી સાહબે નિીનિી યોજનાઓ બહાર
પાડતા જાય છે અને.. અને સોવશયલ મીરડયા ‘મા’
પ્રત્યેના પ્રેમથી ઉભરાઈ ગય ું છે.

બસ.. ‘પુંખ’નો અઠ્ઠાિીસમો અંક આપ
સૌ સમક્ષ હાજર છે. 'ફ્રન્ર્કિર'માું જે સાધ મહારાજનો
ફોર્ોગ્રાફ છે, એ વમત્ર મ વનર એ અમદાિાદમાું પરરમલ
ગાડટન ખાતે લીધો છે. 'બકેકિર' લખનૌ સ્સ્થત રૂમી
દરિાજાના મ વનર એ કેપ્ચર કરેલા ફોર્ોગ્રાફથી શોભે
છે. આ અંકમાું ભૌવતકશાસ્ત્રપ્રેમી જીગર સાગરની નિી
કોલમ ‘Multiverse’ ચાલ કરીએ છીએ, જેમાું તમે આ

િખતે કોલમના ર્ાઈર્લને સાથટક કરતો રસપ્રદ
આર્ીકલ િાુંચી શકશો. સાથેસાથે અનુંત ગોરહલની
‘Catalyst’ કોલમમાું તમે ઘર્ાબધા રોગથી એકસાથે
પીડાતી એક ય િતીની જજિંદારદલી અન ભિી શકશો
અને સ્પશટ હારદિકની ‘રે્ક્િેરરયા’માું તમે ‘ધ પકટ ઓફ
બીઇંગ એ િોલફ્લાિર’ નામની એક પત્ર-
નિલકથાથી પરરચચત થશો. દવશિલ ચૌહાર્ તમને
‘નાક’ વિર્ય પર હ્ય મર પીરસશ,ે તો વિરલ જોશી
તમને ‘ફળો’ વિશે કેર્લીક જાર્ીઅજાર્ી િાતો કરશે.

આ અંકમાું ઉમા પરમાર એક મીઠી
િાતાટ કહશેે અને રાજ લ ભાન શાલી તમને એર્ા
દાદાિાળાની એક અછાુંદસ કવિતાનો આસ્િાદ
કરાિશે. મીરા જોશી ‘અસ્પશ્યટ’માું તમને ફકીરી
અહસેાસ કરાિશ,ે મનોરી વસગરેર્ સ્મોરકિંગ અને એના
જેિી જ કેર્લીક ખરાબ આદતો વિશે ચચાટ કરશે અને
ડૉ બલેા દોંગા તમને બલેને્સ્ડ ડાયરે્ વિશે કેર્લીક
મારહતી આપશે. આ જ અંકમાું તમને કવિ અંરકત
વત્રિેદીની ગઝલો માર્િા મળશે અને હ ું મારી કોલમ
‘પેરરસ્કોપ’માું ‘લબેચલિંગ’ ર્ાઈર્લ હઠેળ મળીશ.

બસ આ રીતે જોડાયેલા રહો, િાુંચતા
રહો અને પે્રમ આપતા રહો. આભાર અને અસ્ત  .

યાજ્ઞજ્ઞક વઘાવસયા

સુંપાદકની કલમે

सारा दिन तपते सूरज की गर्मी र्में जलते रहे
ठंडी ठंडी हवा फिर चली, सो रहो, सो रहो

- नाससर काजर्मी

ટપકુું
પ્રશ્ન એ નથી કે મતૃ્ય ુપછી જીવન છે કે નહીં; પ્રશ્ન એ છે કે મતૃ્ય ુપહલેા તમે જીવો છો કે નહીં!

-ઓશો રજનીશ 
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‘ઇવપસ્ર્લરેી’ પ્રકારની નિલકથાઓમાું
સામાન્ય રીતે પ્રકરર્ શ્રેર્ીબદ્ધ પત્ર/ડાયરી/દસ્તાિેજ
સ્િરૂપે લખાય છે. ‘ધ પકટ ઓફ બીઇંગ એ
િોલફ્લાિર’ આિી એક પત્ર-નિલકથા છે. પત્ર
લખનાર વ્યસ્ક્ત છે પુંદર િર્ટનો ચાલી, જેના અન ભિો
રકશોરિયનાું ઘર્ા બધાું વિદ્યાથીઓનાું શાળાજીિન
અથિા શાળાજીિનનાું આંવશક અન ભિોન ું કોઈને કોઈ
રીતે પ્રવતવનવધત્િ કરે છે.

ચાલી એક અજ્ઞાત વમત્રને પત્ર લખીને
એિી ઘર્ી િાતો જર્ાિે છે, જે તરે્ે બાળપર્થી લઈને
અત્યાર સ ધીનાું જીિનકાળમાું હૃદયનાું અતળ
અંધકારમાું ધરબી રાખી હતી. અંતમ ટખી, એકલિાયા
અને પ્રામાચર્ક સ્િભાિના ચાલી પાસે એક સારો વમત્ર
હતો જેર્ે થોડા સમય પહલેા આપઘાત કરેલો. કોઈ
અંગત વ્યસ્ક્તન ું મતૃ્ય ચાલી મારે્ નિી િાત ન હતી.
એ નાનો હતો ત્યારે તનેી સગી માસીન ું પર્
અકસ્માતમાું મતૃ્ય થયેલ ું.

પ્રશ્ન એ છે કે,એક વનદોર્ બાળક એનાું
મનમાું કેર્લાું રહસ્ય સુંઘરીને માનવસક રીતે સ્િસ્થ
જીિન જીિી શકે? ચાલી એિો છોકરો છે જે આસપાસ
ઘણ ું બધ ું જ એ છે, ન ઈચ્છિા છતા પર્ ચાલી
લોકોનાું અંગત જીિનની નાજ ક ક્ષર્ોનો સાક્ષી બને
છે. આ ક્ષર્ો એિી સુંિેદનશીલ અને જર્ીલ હોય છે કે,

એ અંગે તેને કહિેામાું આિે છે - ‘આ િાત કોઈને
કહીશ નહીં. આ રહસ્ય આપર્ી િચ્ચે જ રાખજે
ચાલી.’

ચાલી પાસે વમત્રો નથી કે નથી ઘરમાું
ભાઈ-બહને સાથે મજબ  ત સુંિાદ સાધી શકાય એિી
શક્યતા. આિી સ્સ્થવતમાું રહલેાું પાત્ર મારે્ લખેક
ષ્સ્ર્િન ચબોસ્કીએ પત્ર િડે િાતાટ કહિેાનો રસ્તો
અપનાવ્યો છે, જેથી િાુંચક ઘર્નાઓને બીજા કોઈ
પાત્રનાું દૃઠર્ીકોર્ને બદલે ચાલીની નજરે જ એ છે,

તેની સમસ્યા સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેમ છતા આ
િાતાટ એકદમ ગુંભીર કે ભારેખમ નથી બનતી.
િાતાટમાું ઘર્ી જગ્યાએ શાળાજીિનનાું એ આનુંદદાયી
અન ભિન ું સેચલબ્રશેન કરિામાું આવ્ય ું છે, જે સમય
વ્યસ્ક્તત્િ ઘડતર મારે્ નોંધપાત્ર ગર્ાય છે. માદક
દિાઓ અને સેક્સ અંગે થોડાક ઉલ્લખેને કારર્ે
અમેરરકાનાું ઘર્ાું માતાવપતા શાળાની લાઇબ્રરેીથી આ
પ સ્તકને દ ર રાખિાના પક્ષમાું છે.

સ્પશડ હાર્દિક

ટેતવેર્રયા

ધ પકડ ઓફ બીઇંગ એ વોલફ્લાવર / પીડાઓ સુંઘરીને 
ઊભી ભીંત પર ઊગેલુું પષુ્પ / પત્રલેખનથી અજ્ઞભવ્યક્તત
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િાતાટનો અંડરકરુંર્ છે - ચાલીની ત્રસ્ત
માનવસક હાલત. ચાલીની મ ખ્ય સમસ્યા છે, તેર્ે રૂુંધી
રાખલેી પોતાની ખરાબ સ્મવૃતઓ. િાતાટ આગળ િધે
એમ સમજાત ું જાય છે કે ચાલી માસીનાું અકસ્માત
મારે્ ખ દને જિાબદાર ગર્ે છે. આ ચગલ્ર્ તેનાું હૃદયને
ઘર્ીિાર એવ ું ભીંસે છે કે તેની આંખે અંધારા આિી
જાય છે, તે ભાનશ  ન્ય થઈ જાય છે.

વસગ્મુંડ ફ્રોઇડનાું મતે રકશોરિયનો
સમયગાળો સામાન્ય રીતે જાવતય વવૃિનાું દમનનો
હોય છે. ચાલીએ એના મનમાું પોતાની કે બીજાની જે
નાની-મોર્ી િાતો સુંઘરી રાખી છે એ િાતો તેને
માનવસક રીતે ન  કસાન કરતી રહી છે. જીિનથી દ :ખી
પોતાની સગી માસી પ્રત્યે ચાલીને ઘર્ી લાગર્ી હતી.
એમની સાથે જોડાયેલી અત્યુંત ખરાબ સ્મવૃતઓને
ચાલીન ું મન સતત ઊંડેને ઊંડે દાર્ત  ું રહે છે. માસીને
તેર્ે કાયમ ‘વિષ્ક્ર્મ’ તરીકે જોયા છે અને તેન  ું મન
પોતાની માસી અંગે આ વસિાય બીજી કોઈ હકીકત
સ્સ્િકારિા તૈયાર જ નથી. વસગ્મુંડ ફ્રોઇડ વ્યસ્ક્તત્િનાું
જે ત્રર્ અંગો જર્ાિે છે એમાુંથી એક, ‘ઈગો’ અંગ
સતત આિી પીડાદાયક સ્મવૃતઓનાું િાજબી કારર્ો
અને તેને સમજિાની પ્રરિયાથી મનને દ ર કરિાું
પ્રયત્નશીલ રહે છે.

આરદકાળથી જ થમાું રહિેા રે્િાયેલ
મન ઠયની આ સ્િભાિગત આકાુંક્ષા ચાલીમાું પર્
જોિા મળે છે. તે વમત્રતા ઝુંખે છે, એિા કાન ઝુંખે છે
જેમાું તે સુંકોચ રાખ્યા િગર પોતાની લાગર્ીઓ
ઠાલિી શકે. હાઇસ્ક લમાું દાખલ થયા પછી તેને બે
નિાું વમત્ર મળે છે, આગળનાું ધોરર્માું ભર્તા સેમ
અને પેરટ્રક બહને-ભાઈની ઉત્સાહી જોડી. અંગે્રજીન ું
પ્રખ્યાત િાક્યાુંશ છે, ‘No man is an island’. કોઈ

મન ઠય એકલિાયો ન જીિી શકે. મન ઠયને કાયમ
એકબીજાનાું સહારાની જરૂર પડે જ. ચાલી પર્ એિા
પ્રેમાળ વમત્રોની ઝુંખના રાખે છે જે તનેે સાુંભળે, સમજે
અને સ્સ્િકારે. પ સ્તકમાું એક જગ્યાએ તે લખે છે, ‘હ ું
એમની જોડે પહલેીિાર ચાલ્યો હતો એ મને યાદ
આવ્ય ું. ત્યારે પહલેીિાર મને લાગ્ય ું કે હ ું પર્ કોઈની
સાથે જોડાયેલો છું.’ ચાલી વમત્રોની સુંગતમાું
‘આનન્ત્ય’ અન ભિે છે, તે કહે છે – “I feel infinite.”

વમત્રોની સુંગતમાું ચાલી બદલાઈ રહ્યો
છે. તે પોતાના એકલિાયા વ્યસ્ક્તત્િની કેદમાુંથી
બહાર આિી આસપાસનાું જીિનનો રહસ્સો બનતા
શીખે છે. પરુંત  હજ માસીનાું મતૃ્ય અને એ પહલેા
ચાલીએ જોયેલી એમની ખરાબ સ્સ્થવતની સ્મવૃતઓ
અિારનિાર સપાર્ી પર દેખા દેતી રહે છે. ચાલીને
તેની વમત્ર સેમ મનોમન ખ બ ગમે છે, પર્ સમે
પહલેથેી જ કોઈ બીજા છોકરા સાથે સુંબુંધમાું છે.
સેમનો કૌટ ુંચબક ભ  તકાળ ઘર્ો ખરાબ હતો. તેની માતા
પેરટ્રકના વપતાને પરર્ી છે. ભલે સમે અને પેરટ્રક સગા
ભાઈ-બહને નથી, છતા બુંને િચ્ચનેો પ્રેમ લોહીનાું
સુંબુંધ કરતા પર્ ગાઢ છે. પેરટ્રક જજિંદારદલ છોકરો છે,

જેનો બીજા એક છોકરા સાથે સજાવતય સુંબુંધ છે. સેમ
જે છોકરા સાથે સુંબુંધમાું હતી, એ છોકરો સેમને
છેતરતો હતો.
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આ રીત,ે ચાલી જે વ્યસ્ક્તઓથી
ઘરેાયેલો હતો એ વ્યસ્ક્તઓનાું જીિનમાું આિતાું
નાના-મોર્ા તોફાન ચાલીન ું માનવસક સુંત  લન ખોરિી
નાખતાું. સેમ જેિી સ ુંદર અને વનમટળ હૃદયની
છોકરીને જોઈને ચાલીને કાયમ સિાલ થતો, ‘શા મારે્
સારા માર્સો ખરાબ માર્સો સાથે સુંબુંધ રાખીને
સામેથી પોતાની જાતને હાની પહોંચાડિા દે છે?’

ચાલીના વમત્ર જેિા વશક્ષક આ પ્રશ્નનો જિાબ આપે છે,

‘વ્યસ્ક્ત ખ દને જેનાું મારે્ લાયક ગર્ે છે એ જ પ્રેમ તે
સ્િીકારી લે છે.’

અભ્યાસમાું ઠીકઠાક સેમને ચાલીની
ઘર્ી મદદ મળે છે. ય વનિસીર્ીમાું ચાલતા એક ખાસ
અભ્યાસિમમાું તેની પસુંદગી થાય છે. આ કારર્ે સેમ
અને ચાલીનો તુંત  મજબ  ત બને છે. ચાલીને જાર્
થાય છે કે સેમ બાળપર્માું યૌનશોર્ર્નો ભોગ બની
હતી. તેન ું બચપર્ પર્ ત્રાસદીઓથી ભરેલ ું હત  ું.
ચાલીને સમજાય છે કે તે અને સેમ ઘર્ી બાબતે
એકસમાન છે. સેમને પર્ ચાલી પસુંદ છે તેમ છતા,
સેમને અકળામળ એ િાતની છે કે ચાલીએ કોઈ
રદિસ પોતાની લાગર્ીઓ સ્પઠર્ રીતે વ્યક્ત જ ન
કરેલી. ચાલી પોતાની આ નબળાઈથી પરરચચત તો
હતો જ. િાતાટનાું અંતમાું ચાલીએ આ જ શીખિાન ું છે,

કે અચભવ્યસ્ક્ત અને જીિનની વિવિધ બાબતોમાું
રહસ્સેદારી અત્યુંત જરૂરી છે.

અભ્યાસિમમાું જોડાિા સમે વમત્રોને
છોડીને ય વનિવસિર્ી ચાલી જાય છે. પેરટ્રક અને બાકીનાું
વમત્રો પર્ આગળનાું ધોરર્માું ભર્તા હોિાથી
હાઇસ્ક લ છોડીને કોલજેમાું ચાલ્યા જિાનાું છે. આ બધી
િાતોની વમશ્ર અસરને કારર્ે ચાલીની એકલતા ફરી
ફુંફાડો મારે છે. રૂુંધાયેલી સ્મવૃતઓને કારર્ે ફરી તેને

અંધારા આિે છે અને તે ભાિશ  ન્ય થઈ જાય છે. સમે
સાથેની ચચાટને અંતે ચાલીને પોતાની માસી સાથે
જોડાયેલી સ્મવૃતન ું સત્ય સમજાય છે, જે સ્મવૃત તનેે
કાયમ ત્રસ્ત કરતી હતી.

અંતે ચાલી માનવસક સારિાર થકી
સ્િસ્થ થિાનો પ્રયત્ન કરે છે. ચાલી ફરી પોતાના
ભાઈ-બહને, સેમ અને પેરટ્રક સાથે તક મળતા સમય
પસાર કરિા લાગે છે. ચાલી અંગે તેના વમત્રો માને છે
કે તે ભવિઠયમાું સારો લખેક બનશ.ે ચાલીના રકસ્સામાું
એવ ું માનિાને અિકાશ છે કે, એ જેમ પત્ર લખતો
જાય છે તમે એની વસસ્ર્મમાુંથી બધી િાતો બહાર
આિતી જાય છે. અંગત અચભવ્યસ્ક્તઓને કાગળ પર
ઊપસતી જોઈને તે વિખરાયેલાું ચબિંદ ઓ જોડિા સક્ષમ
બને છે. આ પ્રવવૃત પર્ તેન ું માનવસક સ્િાસ્્ય સ ધારે
છે. અંતે પરરર્ામ તો સ ખદ જ આિે છે.

પત્ર કોને લખિામાું આવ્યા છે એ
િાત રહસ્ય છે. જો કે લખેક ષ્સ્ર્િન ચબોસ્કીએ એમના
અંગત અન ભિને આધારે લખલેી આ નિલકથા જાર્ે
િાુંચક સાથે જ સીધો સુંિાદ કરે છે. એર્લા મારે્ ચાલી
આ પત્રો પ સ્તક િાુંચનાર સેંકડો િાુંચકોને સુંબોંધીને
લખે છે એમ માની શકાય.

કૉર્ફ-સ્ક્સ્િપ્ટ
“યવુાનો માટે પસુ્તકો, ગીતો અને ર્ફલ્મોનો અથડ 
મનોરુંજન સધુી સીવમત નથી. આ બધાું આપણને 
ખદુને ઓ ખવામાું મદદ કરે છે. આ દરેક ચીજો 
સમજાવે છે, કે આપણો વવશ્વાસ શુું છે અને આપણુું 
જીવન કેટલી બધી શક્યતાઓથી ભરપરૂ છે.”

– સ્ક્સ્ટવન ચબોસ્કી
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આજે 'તમને મળ્યાન ું યાદ'માું મળીશ ું 
સ  રતના જાજરમાન કિવયત્રી એર્ા દાદાિાળાની 
કવિતાને. શીર્ટક છે 'કવિતા : બ્રસે્ર્ કેન્સરની'.
હવે મને
ગલુાબને સ્પશડવાન ુું ગમત ુું નથી…
સ્પશુું છું તો એની પાુંદડીઓ કાુંટાની જેમ ભોંકાય છે 
હથે ી પર
પછી હથે ી પર લોહી જામી ગયુું હોય એવુું
લાગ્યા કરે છે સતત…
બાલ્કનીના કૂુંડામાું ઊગેલાું ગલુાબને જોઈને
ઘણીવાર ઝનનૂ સવાર થઈ જાય મનમાું…
પછી જોરથી શ્વાસ ચાલવા માુંડે
અને હુું
કૂુંડામાું ઊગેલાું બધાું જ ગલુાબને એક સામટાું તોડી 
નાખ ુું
અંદરના રૂમમાું દોડી જઈ અરીસા સામે ઊભી રહુું
શ્વાસ ચઢી જાય
પણ
જોરથી ચાલતા શ્વાસનો પડઘો પાડવાન ુું છાતી ભલૂી 
ગઈ હોય
એમ
સાવ સીધ ુું સપાટ
એનાું જેવ ુું જ
પ્રવતજ્ઞબિંબ
અરીસો પાડે

અને
હુું હાથમાું પકડેલાું બધાું ગલુાબને મઠુ્ઠીમાું ભીંસી 
નાખ ુું…!!

~~ એષા દાદાવા ા
કાવ્યની નાવયકા બ્રસે્ર્ કેન્સર નામની

બીમારીના અત્યુંત ભયુંકર અન ભિમાુંથી પસાર થઈ
ચ  કી છે. એ શારીરરક સ્તરે એને માત આપી ચ  કી છે,

પર્ માનવસક સ્તરે કદાચ હજ સ્િસ્થ નથી થઈ. એ
સ્િીકારી નથી શકતી કે આ બધ ું એની સાથે બની ગય ું
છે.એન ુંતન, મન,આખ ુંજીિનઆઘર્ના પછી બદલાઈ
ગય ું છે. એ કહે છે કે, ‘હિે મને ગ લાબને સ્પશટિાન ું
ગમત  ું નથી.’

‘હિે નથી ગમત ું.’ એર્લે કે પહલેાું
ગમત  ું! એક ગ્રીક માન્યતા પ્રમાર્ે ગ લાબ પ્રમે અને
સ ુંદરતાની દેિીન ું પ્રતીક છે. નાવયકાની મનોવ્યથા
આલખેિા કિવયત્રીએ ગ લાબને માધ્યમ બનાવ્ય ું છે.
ઈિ બલે નામના અંગ્રેજ કવિએ ગ લાબના ફલ ઉપર
િારી જઈને લખ્ય ું હત  ું કે “ગ લાબ શ ું છે? ગ લાબ તો
પ ૃ્ િીની છાતીમાું અનેક મમળાર્ અને મસ્તી થઈ
ગયા પછી તેમાુંથી ઉગેલ ું એક અનોખ ું ફલ છે. જે
આપર્ને પ્રેમની રફલસ  ફી સમજાિે છે.” ય િાનના
હૃદયમાું પ્રથમ પ્રમેના અંક ર ફરે્, ત્યારે તેને પોતાના
વપ્રયપાત્રને ગ લાબન ું ફલ ભરે્ આપિાન મન થાય છે.
નાવયકાને પર્ નાયકે ગ લાબ આપ્ય ું હશ.ે ક્યારેક
ગ લાબથી નાવયકાના ગ લાબી ગાલ સહલેાવ્યા હશ.ે

રાજુલ ભાનશુાલી

તમને મળ્યાનુું યાદ
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નાવયકાને એ સ્પશટ અત્યુંત ગમતો
હશ.ે પર્ એ કહે છે કે હિે ગ લાબને સ્પશટિાન ું નથી
ગમત ું, ગ લાબનો સ્પશટ નથી ગમતો એમ નથી કહ્ય ું.
કાવ્યમાું આગળ પુંસ્ક્ત છે કે, 'સ્પશ ું છું તો એની
પાુંદડીઓ કાુંર્ાની જેમ ભોંકાય છે હથેળી પર..'
ગ લાબની પાુંદડીઓ કાુંર્ાની જેમ ભોંકાય ભલા? હા,
શક્ય છે. ગ લાબ સાથે ગમતા સ્મરર્ો જોડાયેલા
છે, અથિા એમ કહો કે ગમતી વ્યસ્ક્તના સ્મરર્ો
જોડાયેલા છે. જે હિે કદાચ પાસે નથી. ગ લાબને સ્પશટતાું
જ પેલા સ્મરર્ો સ્પશટ િારે્ ત્િચા ભદેીને શરીરમાું
દાખલ થઈ જાય છે અને અને મનને ચારર્ી કરી
નાખે છે. પ્રેમન ું ઝરણ ું હિે સ  કાઈ ગય ું છે. ટ ુંકમાું એક
હ ુંફાળો, સુંબુંધ સાિ સ કોભઠ્ઠ થઈ ગયો છે. સ્મવૃત
ક્યારેક સાપર્ થઈને ડસે છે. ક્યારેક િીંછી થઈને કરડે
છે. ક્યારેક આંખોના જળમાું પ્રવતચબિંબ પાડીને એ
પુંખીની જેમ ઉડી જાય છે. એન ું કુંઈ કહિેાય નહીં.

એનો કોઈ િમ હોતો નથી. કોઈ વનયમ હોતા નથી.
કોઈ તકટબદ્ધતા હોતી નથી. એ મનને જ્યારે ઈચ્છે
ત્યારે બાનમાું લઈને એની સાથે મનફાિે એ રીતે
િતાટિ કરી શકે છે. ઘરની બાલ્કનીમાું ગ લાબના છોડન ું
ક ુંડ ું છે. બની શકે કે ગ લાબની એ કલમ નાયકે રોપી
હોય. બની શકે કે પ્રેમના પ્રવતકસમી એ કલમ બન્નેએ
સાથે મળીને રોપી હોય! જે હોય તે. હિે એ ક ુંડામાું

ઉગેલા ગ લાબને જોઈને નાવયકાના મનમાું આિોશ
ઉમર્ી પડે છે. શ્વાસ ધમર્ની જેમ ચાલિા લાગે છે
અને એ ક ુંડામાું ઊગેલાું બધાું જ ગ લાબને સામર્ા તોડી
નાખે છે. કોક સમયે જે િસ્ત  અત્યુંત વપ્રય હોય એના
પ્રત્યે આર્લો વતરસ્કાર ત્યારે જ વ્યાપે જ્યારે કશ ુંક
અત્યુંત ભયાનક ઘર્ય ું હોય.

એ દોડીને અંદર જતી રહે છે.
બાલ્કનીમાુંથી માત્ર અંદરના રૂમના અરીસા સ ધી દોડી
જિામાું થાક લાગી શકે? હા. થાક લાગે છે. કઠર્ િેઠિો
પડે છે. આ થાક શરીરનો નથી, મનનો છે, ડામાડોળ
અિસ્થાનો છે, આઘાતનો છે. શ્વાસ ચડી જાય ત્યારે
છાતી હાુંફિા લાગ,ે પર્ અહીં.. જાર્ે છાતી આ ચડેલા
શ્વાસનો પડઘો જ પાડિાન ું ભ  લી ગઈ હોય એમ
અરીસામાું એના જેવ ું જ સીધ ું સપાર્ પ્રવતચબિંબ પડે છે.
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અહીં કિવયત્રીએ શબ્દો પાસેથી
અદ્દભ ત કામ લીધ ું છે. પ્રવતચબિંબના રૂપક દ્વારા
નાવયકાના મનની પીડાને આબાદ રીતે કાગળ પર
ઉતારી છે. સ્ત્રી મારે્ સ્તન એ માત્ર એના શરીરન ું એક
અંગ નથી. એન ું સ્ત્રીત્િ છે. માતતૃ્િ છે. સૌંદયટન ું પ્રવતક
છે. વપ્રયકાન્ત મચર્યારે સ્ત્રીના આ અંગને ‘હૈયાનાું
લોચવનયાું’ કહીને ખ  બ જ ઊંચ મ  લ્ય આંક્ ું છે અને,
નાવયકાના હૈયાના લોચવનયાું તો અંધાપો િેઠી રહ્યા છે!
બ્રસે્ર્ કેન્સરે નાવયકાના સ્ત્રીત્િના પ્રવતકસમ ું એ અંગ
છીનિી લીધ ું છે. આ રોગ ક્યારેક કોઈક સ્ત્રીનો પોતાના
બાળકને સ્તનપાન કરાિિાની અલૌરકક
અન ભ  વતનો હક પર્ છીનિી લતેો હોય છે! નાયક પર્
આિા જ કોઈ કારર્ોથી વિમ ખ થઈ ગયો હોય એિી
શક્યતા છે. પ્રમે અમ ક કોઈ અંગના હોિા ન હોિા પર
વનભટર હોઈ શકે? આ બધ ું જે થય ું એમાું નાવયકાનો શો
િાુંક? તે છતાું સહન કરિાન ું એના જ ભાગે િધ 

આવ્ય ું. ખ િારી પર્ એના જ ભાગે આિી, શારરરીક
અને માનવસક પર્! અરીસામાું છાતીન ું સપાર્
પ્રવતચબિંબ જોઈને એ આિોશ સપાર્ી પર આિી જાય છે
અને એ હાથમાું રહલેા બધાું ગ લાબને મ ઠ્ઠીમાું ભીંસી
નાખે છે. જાર્ે પોતાની બધી યાતના અને પીડાને
કચડી ન નાખતી હોય!

એક સિેક્ષર્ મ જબ મરહલાઓમાું
ય િાન િયમાું સ્તન કૅન્સર થિાના રકસ્સાઓમાું છેલ્લા
થોડાક સમયમાું થયેલો િધારો ચચિંતાજનક છે.
મરહલાઓમાું જોિા મળતા કેન્સરનો સૌથી જાર્ીતો
પ્રકાર છે અને કેન્સરને કારર્ે મતૃ્ય ની બાબતે બીજા
િમન ું સૌથી મોટ ું કારર્ પર્.
આિા સુંિેદનશીલ વિર્ય પર આિી અદ્દભ ત કવિતા
આપિા બદ્દલ કિવયત્રીનો આભાર.
અસ્ત .
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‘સ  યટિુંશમ’ બાદ રરપીર્ મોડમાું ર્ોપ
થ્રીમાું મ  કી શકાય એવ ું ‘3 ઈરડયટ્સ’ જોતા સુંસ્થાને
એન્જીનીયરીંગ છોડી મ  કિાના વિચાર તો આિે જ છે,

સાથો સાથ કરીનાને રેંચોને ‘રકસ કરતી િખતે નાક
નડશે કે નહીં’ની ચચાટ કરતા જોિે છે, ત્યારે ત્યારે એ
પ્રશ્ન ' મેલે બાબ ને થાના થાયા ' જેિા પ્રશ્નો કરતા પર્
િધારે મગજના તાર હલાિી જાય છે. હા, વપક્ચરના
અંતમાું કરીનામાસી ખાનભાઈ(સૈફ નહી, આવમર)ને
પપ્પી કરીને સાચબત કરી નાખે છે કે નાક િચ્ચે નથી
આિત ું.

સિાલ એ નથી કે નાક િચ્ચે આિે
છે. સિાલ એ છે કે નાકને જ કેમ ર્ાગેર્ કય ું. ઘર્ી
છોકરીઓને મ  છના િાળ પર્ નડતા હોય છે, તો ઘર્ી
છોકરીઓને મોઢામાું થી આિતી કાુંદાની ‘સ ગુંધ’ પર્
નડી જાય છે. નાક ચબચાર ું કુંઈ બોલત  નથી એર્લે
બીલ કુંઈ એના નામે થોડી ફાડી દેિાય હેં?!

નાકને જેર્લ ું મહત્િ મળવ ું જોઈએ,

એર્લ મહત્િ એને મળત નથી. નાકન ું સૌથી મહત્િન 
કામ છે શ્વાસ લિેાન ! અને છોડિાન ું પર્. નાક એ
દશાટિે છે કે જીિનમાું કુંઈ એર્લે કુંઈ જ પરમેનન્ર્
નથી. જે ક્યારેક તમે લો છે એ જ િસ્ત  તમારે છોડિી
પર્ પડે છે. શ્વાચ્છોશ્વાસ વસિાયના ઘર્ા એિા કામ
છે, જે નાકે કરિા પડે છે પર્ એની ખાસ નોંધ લિેાઈ
નથી. ઉદાહરર્ તરીકે, ચશ્માને આંખો જોડે ર્કાિી
રાખિા કાન જેર્લા જરૂરી છે નાક પર્ એર્લા જ
જરૂરી છે! વિચારો.. નાક જ ના હોય તો ચશ્મા સરકી
ના જાય? પર્ તોય િેરડર્ તો કાનને જ મળે છે ને..

નાકનો લોકો મનફાિે એમ ઉપયોગ
કરતા જાય છે. એક સમય હતો જ્યારે સ્ત્રીઓ નાકમાું
નથર્ી અને પ ર ર્ો નાકમાું ગ ુંગા રાખતા હતા. પર્
અત્યારે ફેશન ના નામે પ ર ર્ોય ‘ચ ની’ પહરેિા લાગ્યા
છે. આમ નાકમાું ચ ની પહરેી નાક કપાિિાનો કોન્સેપ્ર્
હજ સુંસ્થાને સમજાયો નથી.

દવશિલ ચૌહાણ

Humourરસ
‘નાક’ – ‘ગુુંગા’નુું ઘર
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દ :ખ ની િાત છે કે આર્લા મ  લ્યિાન
અંગ એિા નાક ની આપર્ે સરખી નોંધ પર્ લતેા
નથી. આપણ ધ્યાન જીિન માું બે જ િખત નાક પર
જાય છે.
(૧) જ્યારે પ્રાર્ાયામ કરતા હોઈએ ત્યારે, અને
(૨) જ્યારે શરદી થઈ હોય ત્યારે!

ભલે ભારતમાું લોકો બહ જ િધારે
પડતા ડાહ્યા હોય છે, કોઈને પર્ એના ખરાબ સમયમાું
સપોર્ટ કરતા હોય છે. પર્ નાક પ્રત્યે એમની આ
ભાિના ક્યારેય જોિા નથી મળતી. શરદી થઈ હોય
ત્યારે પર્ આ કાળા માથાનો માનિી ચબચારા બીમાર
નાકને જ દોર્ આપે છે. નાક સાથે સારો એિો અન્યાય
થયેલો જોિા મળે છે. કાનમાું રહલેો કચરો સાફ કરિા
કેર્લા પ્રમેથી સળી િડે અંદર રમત કરો છો. પર્
જ્યારે નાક ની િાત આિે ત્યારે એને સાફ કરિાન 
હોય ત્યારે નાકને રીતસરન ું બે આંગળીઓ િચ્ચે
ચગદી નાખે છે લોકો!

નાકના લીધે લોકોના ફેમસ બની
જિાના રકસ્સા પર્ નોંધાયા છે. મ લાયમવસિંહ યાદિ
ના સ પ ત્ર અચખલશે યાદિ ભાઈ જેર્લા એમના
પોચલરર્કલ કરરયર મારે્ ફેમસ નહોતા થયા એનાથી
તો િધારે એમના પોપર્ જેિા નાક ના લીધે ફેમસ
થયા હતા. પૌરાચર્ક કાળમાું નજર નાખીએ તો જર્ાય

છે કે રામાયર્ િખતે પેલા સ રપુંખા પરભ શ્રી રામ
પર નજર નાખિા ગયા, એમાું લક્ષ્મર્ ભાઈએ એમન 
નાક કાપી નાખલે  ું ને એમાું રાિર્ ને લાગી આિેલ ું.
આમ, રામાયર્ થિા પાછળનાું કારર્ોમાું એક કારર્
‘નાક’ન ું પર્ હત  જ !

નાકની િાત નીકળી જ છે, તો ‘નાક’ન ું
જ એક પ્રોડક્શન એિી ‘ગ ુંગા’ની પર્ િાત થિી જ
જોઈએ. જેમ હન માનજીના પરસેિાથી મકરધ્િજનો
જન્મ થયો હતો, એમ જ નાકની ગુંદકી થી ગ ુંગાનો
જન્મ થાય છે. ગ ુંગાન ું પર્ એક અલગ મહત્િ છે. જે
બાળકો પાસે રમિાના રમકડા નથી હોતા એ લોકો..
(તમને ખબર છે હ ું શેની િાત કર છું).. હા, ‘ગ ુંગા’ એ
એક નેચરલ રમકડ છે; જેને તમે ગમે એર્લી માત્રામાું
કાઢીને એને ગમે એિા આકારમાું ઢાળીને રમી શકો
છો. અને સૌથી મહત્િ ની િાત એ છે કે આ ગ ુંગા તમે
એક સમયે ગળી જાઓ તો પર્ બહ િાુંધો નથી
આિતો. (એકાદ ઉલર્ી થઈ જાય કદાચ.) બાકી આ
ગ ુંગારૂપી રમકડાુંનો ફાયદો એ પર્ છે કે એ
‘પતુંજચલ’ની પ્રોડક્ર્ની જેમ હબટલ અને નચેરલ છે.
જેના કોઈ સાઈડ ઈફેક્ટ્સ નથી.

દશડવાણી
જાહરેમાું તમે બાઈકની ચાવી વડે ‘કાન’ ખોતરી શકો, 

‘નાક’ નહીં!
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રકશોરદાનાું કુંઠે સ  રીલ ું ગીત િહી રહ્ય ું
હત  ું. એની સાથે ચબનીતા એનો સ  ર વમલાિી રહી હતી.
લોર્ બાુંધતા બાુંધતા ધીમે ધીમે એનો અંબોડો છૂર્ીને
કમર સ ધી ફેલાઈ ગયો. ત્યાું જ સલમાન ખાનમાુંથી
સૌરભ શ ક્લામાું ટ્રાન્સફોમટ થઇ ચ  કેલ એના પવતદેિ
અવમતે પાછળથી આિીને ધીમેથી કમર ફરતે હાથ
િીર્ાળી દીધા.
“શ ું તમે પર્? એક તો આ અંબોડો છૂર્ી ગયો છે, િાળ
બધા આગળ આિી રહ્યા છે, ને મારા હાથ લોર્િાળા
છે. ને તમને મસ્તી સ  ઝે છે?” - ચબનીતા
‘જાનેમન, ત ું પ્રવતકાર કરી શકે એિી સ્સ્થવતમાું ન હોય
ત્યારે જ તો છેડિાની મજા છે!” અવમત થોડા રોમેન્ર્ીક
મ  ડમાું બોલ્યો.

ચબનીતા આગળ ફરી પર્ એની ને
અવમતની િચ્ચે અવમતની િધેલી ફાુંદ નડી ગઈ. એને
થોડો અર્ગમો થઇ આવ્યો પર્ ચહરેા પર જતાિા ન
દીધ ું અને બોલી, ‘મમ્મી આિશે એર્લે પહલેા એમને
જમિાન ું આપવ ું પડશે. મારે્ રોમાન્સ રહિેા દઈ
પહલેા મારા િાળમાું ક્ક્લપ કે રબરબને્ડ નાખો તો હ ું
ફર્ાફર્ રોર્લી ને શાક બનાવ ું.’

હવથયાર હઠેા મ  કી હારેલા યોધ્ધાની
જેમ અવમતે ચબનીતાએ કીધ ું એર્લ ું કરી દીધ ું.
ચબનીતાન ું આ રૂર્ીન હત  ું. સાસ આિે એર્લે એના મારે્

રસોઈ તૈયાર રાખિાની, પહલેા એ ને સસરા જમી લે
પછી અવમત ને ચબનીતા બસેતા.

ચબનીતા ખ  બ જ સમજ અને સ ુંદર.
સામે અવમત પર્ એર્લો જ હને્ડસમ અને સમજદાર
હતો, એર્લે ઘરેથી જયારે એકબીજાને જોિાન ું રાખ્ય ું
તો બુંનેએ એકબીજાને તરત પસુંદ કરી લીધા અને હા
કહી દીધી. લગભગ એક િર્ટ સ ધી એન્ગેજમેન્ર્ રાખી
બુંને એ એકબીજાને સમજ્યા. સુંપ  ર્ટ રીતે તો કદાચ
આખી જજિંદગી સાથે રહિેા છતાુંય ઘર્ી િાર નથી
સમજાત ું, પર્ આ લોકો એર્લ ું સમજ્યા કે સાથે રહી
સફર માર્િો આનુંદદાયક રહશેે. એક બીજાની પસુંદ-
નાપસુંદ, કેરીઅર અને જોબ, ભવિઠયના સ્િપ્ન િગરેે
એમર્ે સાથે જ પ્લાન કયાટ. લગ્નના બે િર્ટ
જોતજોતામાું પસાર થઇ ગયા. ક્યારેક બીનીતાને બધ ું
જ સ્િપ્નિત લાગત ું. આર્લો સ ુંદર, સમજદાર અને
પ્રેમાળ પવત મેળિીને એ ઘર્ી ખ શ હતી.

ઉમા પરમાર
જ્ઞઝિંદગી.com

“વો શામ કુછ અજીબ થી, યે શામ  ભી અજીબ હ;ે
વો કલ ભી પાસ પાસ થી, વો આજ ભી કરીબ હ.ે..”
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બે િર્ટ પછી બુંનનેી લાઇફમાું પ્રેમના
અંશન ું આગમન થિાની ખ શખબર હતી. થોડા સમય
પછી અવમતે ચબનીતાને જોબ છોડિા કહ્ય ું.
“અવમત, મારે હજ જોબ કરિી છે. હિે તો બધા છેક
છેલ્લે સ  ધી જોબ કરે છે, ને ઓરફસમાુંથી પર્ મને
મેર્રનીર્ી લીિ મળશે જ ને. તો પછી શ ું કામ હ ું જોબ
છોડ ું?” - ચબનીતા
‘જો બીની, આમ તો કઈ િાુંધો નથી,પર્ મને એવ ું
લાગે છે કે ત  ું પહલેા હલે્થ તરફ ધ્યાન આપ. ને પછી
બાળક આિશે પછી પર્ તો ખ્યાલ રાખિો પડશે ને!
ને મમ્મી ક્યાું સ  ધી પહોંચી િળે ?’

બસ.. પછી મોર્ાભાગે બનત ું આિે છે
તેમ બીનીતાની લાઈફ પ  રપાર્ િેગે દોડિા માુંડી.
દીકરાનો જન્મ, એનો ઉછેર, ભર્તર, અવમતનો
બીઝનેસ, સાસ -સસરાની સુંભાળ, િગેરેમાું અસલી
ચબનીતા ખોિાઈ ગઈ. ત્યારે સાથે જોયેલા સ્િપ્નો
આજે ભ  તકાળ બની ચ  ક્યા હતા. આર્લી ભાગદોડ
છતાું અવમતની ફીર્નેસ પ્રત્યેની બદેરકારીથી એનો
ઘરેાિો િધતો જતો હતો. અવમતની બ્લડ-પ્રેશરની
તકલીફ ક્યારેક ચબનીતાન ું પ્રેશર િધારી દેતી. એમનો
દીકરો આરિ હિે તો સાત િર્ટનો થઇ ગયો.
“ચબનીતા, ખાિાન ું થઇ ગય ું કે?” સાસ ની બ  મ સાુંભળી
એ ખોિાયેલ ભ  તકાળમાુંથી કીચનમાું પાછી ફરી.
“હા મમ્મી, તમે બસેો હ ું આિી હમર્ાું..” યાદોમાું
ખિાયેલી એર્ે ત્રર્ ચાર રોર્લી િધારે બનાિી નાખી
હતી, તેનો ખ્યાલ આવ્યો હિ.ે

બીજા રદિસે સિારે, એના ફ્લરે્ પાસે
એક ટ્રક આિીને ઉભી રહી. પાછળ આિેલી કારમાુંથી
એક ફેમીલી ઉતય ું. એર્ે બારીમાુંથી ડોરકય ું કય ું અને
સમજી ગઈ કે બાજ નાું ફ્લરે્માું નિા પડોશીન ું

આગમન થય ું છે. ધીમે ધીમે િાતચીત અને ઓળખાર્
થઇ. ધરા, એના હસબુંડ ચતેન અને છ િર્ટનો દીકરો
ક ુંજ - નાન ું અને સ્િીર્ ફેમીલી હત  ું. વમત્રતા િધતી
ગઈ. સ ખદ ુઃખન ું શેરીંગ થિા લાગ્ય ું. આ બધામાું
ચબનીતાના રૂુંધાતા જતાું જીિનનો ચતેનને ખ્યાલ
આવ્યો. અવમત સાથે એને ખ  બ બનત ું પર્, ચબનીતા
એને આકર્ી ગઈ. સામે ચબનીતા પર્ ચતેનના
સ્િભાિ, એના મસ્ત મૌલાના જેિા અંદાજથી
આકર્ાટઈ ચ  કી હતી.

િધ માું એ હુંમેશા ચબનીતાના, એના
સૌદયટના િખાર્ કરતો રહતેો, એના વિચારો, એની
મ ક્તતા અહીં બુંધાઈ ગયા છે એવ ું યાદ અપાિતો
રહતેો. કોઈપર્ સમજદાર સ્ત્રી હોય પર્ જીિનમાું
શ ઠકતા કે નીરસતા છિાઈ હોય તો આિા લોકો પ્રત્યે
તરત આકર્ાટઈ જાય છે. એવ ું જ ચબનીતા સાથે પર્
થય ું. લગભગ હમઉમ્ર એિા, એકદમ ફીર્ ચતેનની
સાથે ક્યારેક એ અવમતની સરખામર્ી કરી બસેતી.
ક્યાું ચતેન અને ક્યાું અવમત, કોઈ રીતે મેળ નહોતો.
ચતેન એને એની જજિંદગી જીિિા મારે્ કાયમ
પ્રોત્સારહત કરતો ને સામે અવમત એની રૂર્ીન
જજિંદગીમાુંથી બહાર જ નીકળિા નહોતો માુંગતો.
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ચબનીતા અને ચતેનની િધતી જતી
નજદીકી વિશે એના અન ભિી મમ્મીએ એક િાર
અવમતને ર્કોર કરી જોઈ, પર્ અવમતે બહ ધ્યાન ના
આપ્ય ું.

બીજા રદિસે અવમત અને ચબનીતાની
િેડીંગ એનીિસટરી હતી. બુંને ફેમીલી સાથે મળીને
સેલીબ્રરે્ કરીશ ું, એિો અવમતનો વિચાર હતો. ચબનીતા
મનોમન વિચારી રહી, “પાર્ી પતે પછી હ ું ને ચતેન
ક્યાુંક દ ર જઈશ ું, એ મને કેર્લ ું સમજે છે”

અવમતના આગ્રહથી એ સાુંજે એની
સાથે પાર્ી મારે્ રફક્સ કરિા હોરે્લ જોિા ગઈ. બધ ું
નક્કી કરી પાછાું ફરતાું અવમત ક લ્ફી ખાિા લઇ ગયો.
ચબનીતાને થય ું કે, ‘ચાલો આર્લ ું તો યાદ છે કે ક લ્ફી
મારી ફેિરીર્ છે.’

ઠુંડા ઠુંડા પિનના સાવનધ્યમાું,
ઝડપથી પીગળતી ક લ્ફીના બ-ેચાર ર્ીપાું ચબનીતાના
હાથ પર પડયા.અચાનક શ ું થય ું તે અવમતે એનો એ
હાથ ચ  મી લીધો! થોડો ઈમોશનલ થઇ બોલ્યો, “બીની,

જો અડધી જજિંદગી તો જાર્ે આ ક લ્ફીની જેમ ખાધા
પહલેા જ પીગળી ગઈ. તે મારા ને પરરિાર મારે્ ઘણ ું
કય ું છે. હિે બાકી બચી છે તેનો સ્િાદ મારે તારી સાથે
માર્િો છે. હ ું સ્િીકાર ું છું કે તારા તરફ મારાથી ધ્યાન
નથી અપાય ું, તારી પોતાની જજિંદગી વિશે તને
વિચારિાનો મોકો જ ક્યાું આપ્યો મેં? હ ું તો સ્િાથી
બનીને તને સફરમાું પાછળ છોડી આગળ દોડિા
લાગ્યો હતો. પર્ બીની, સફરમાું જે મજા તારા જેિા
સાથની છે તે એકલા દોડિામાું ક્યાું છે?”

ચબનીતા અિાક થઇ સાુંભળી રહી.
“પર્ ત ું જો બીની, હિે આપર્ે ખરી લાઈફ એન્જોય
કરીશ ું, ત ું ને હ ું, બસ.. બીજ ું કોઈ નરહ! એવનિસટરી પર
મારી આ પ્રેમભરી ભરે્ સ્િીકારીશ ને?”

ચબનીતાએ પોતે જે કરિા જઈ રહી
હતી તનેા પર શરમ અન ભિી. એની આંખો છલકાઈ.
હજ મોડ ું ક્યાું થય ું હત  ું? એ દ ર આકાશમાું, સમી
સાુંજની િેળાએ પોતાના ઘર તરફ ઉડાન ભરતાું
પક્ષીઓના ઝુંડ તરફ તાકી રહી!
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એલચી
ભ  લ સ્િીકારી લેિાથી પરસ્પર પ્રત્યેનો આદર

અને પ્રેમ િધે છે!
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ક્યાું કદી સુંબુંધ પરૂો થાય છે?

બસ ઋણાનબુુંધ પરૂો થાય છે.

રોજ આ તટૂી જવાનો ખ્યાલ પણ-,
રીતસર અકબુંધ પરૂો થાય છે.

બારણાને ટેરવાનો સ્પશડ પણ,

જો ટકોરાબુંધ પરૂો થાય છે.

પ્હોંચતો તારાથી હુું મારા સધુી
એક આખો બુંધ પરૂો થાય છે.

આમ મારી બાજુનો ને આમ સામે પારનો
કેમ આ વ્યવહાર તારો સાવ સમજણ બ્હારનો?

એજ છે સાચી હર્કકત એજ ર્કસ્સો પ્યારનો
કોઈપણ પડદો નથી અહીં કોઈના અણસારનો.

આ બધુું તો ભોગવીને ત્યાગવાની વાત છે
વાુંક શુું કાઢયા કરો છો ક્યારનો સુંસારનો?

તુું ગમે તે શેરમાું આવીને ઝબકી જાય છે
અથડ બ્હો ો થઈ રહ્યો છે આપણા વવસ્તારનો

બાુંધજે મનમાું ત ુું મુંર્દર એ જ છે સાચી જગા!
પ્રશ્ન આપોઆપ પરૂો થાય જીણોદ્ધારનો.

સદીઓ ઉલેચી આવતો આ એક સરૂ છે
ધમુ્મસ છે એને ઢાુંકવાની ક્યાું જરૂર છે?

કૈં એમ તારાથી રહ્યો છું હુું નજીક ખદુા
જાને ત ુું મારાથી ઘણોએ દૂરદૂર છે.

ચણાતો રહ ેછે રોજ ઈચ્છાની ર્દવાલને
અંદર છે એવુું કોણ જે કર્ડયો, મજૂર છે?

દર્રયાના મોજ એમ કદી ઊછ ે નહી
ભરતી નદીના જીવનુું ધસમસતુું પરૂ છે.

લોકો નશાનુું નામ એને આપતા રહ્યાું
તને મ ી લીધાનુું જે આંખોમાું નરૂ છે.
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થોડા રદિસ પહલેા હ ું એક કામથી
અમદાિાદમાું બાપ નગરથી િસ્ત્રાપ ર બાઈકમાું જઈ
રહ્યો હતો. એક બાજ ‘મેટ્રો’ન ું કામ ચાલ અને
બીજીબાજ રોડ ખરાબ, અને અધ  રામાું પ  ર ું,
અમદાિાદની ગરમીમાું શેકાિાન ું. ઉપરથી ટ્રારફકના
નિા વનયમો, ઈ-મેમોનો ડર, એર્લે હલે્મેર્ પર્
પહરેવ ું જ પડ.ે મોઢે રૂમાલ પર્ બાુંધિો પડ,ે બાકી
ચામડી પર્ બળી જાય. માુંડ માુંડ એક સાથે બે જ
ગાડીઓ ચાલી શકે અને ખતરનાક ટ્રારફક.
બાપ નગરથી જે રસ્તો પચીસ મીનીર્નો છે, એ રસ્તો
કાપતા કલાક કરતા પર્ િધ સમય થઈ ગયો હતો.
રીતસરનો ગ સ્સો આિતો હતો. સીસ્ર્મ પર,

ગિનટમેન્ર્ પર, રોડ પર, સ  રજદાદા પર, મેટ્રોના
પારર્યા પર, કારર્ િગર હોનટ મારતા િાહનચાલકો
પર, આડીઅિળી ગાડી ઘ સાડી દેતા લોકો પર, રોડ
પર થ  ુંકતા ‘માિાિીરો’ પર, ધ માડો ઉડાડતી અને ભીડ
કરતી એ.એમ.ર્ી.એસ. ની બસો પર, અરે ખ દ મારા
પર પર્. અત્યારે નીકળ્યો જ કેમ હ ું! જો કે ઇમ્પોર્ટન્ર્
કામ હત  ું, એર્લે જવ ું જ પડે એમ હત ું.

એિામાું મારી આગળ જે કાર હતી,
એનો ડ્રાઈિર એર્લી ખરાબ રીતે ગાડી ચલાિતો

હતો, અને હોનટ કેર્લાય મારિા છતાું રસ્તો નહોતો
કરી આપતો, એ જોઇને મારો ગ સ્સો થમોમીર્રને
ફાડીને બહાર નીકળી ગયો. સાલ્લા. લબાડ. આિા જ
ભયાટ છે દેશમાું. પછી દેશ ક્યાુંથી આગળ આિે.
મનમાુંને મનમાું મેં એને કેર્લીય ગાળો આપી દીધી,
જે અહીં લખી શકાય એમ પર્ નથી. “સાલ્લો શીખાઉ
લાગે છે.” આિી ભીડમાું આિા સમયે ગાડી શીખિા
અિાત  ું હશ?ે નોનસેન્સ પબ્બ્લક સાિ.” સ્પીડોમીર્રના
કાુંર્ા કરતા મારા વિચારોન ું મીર્ર િધ સ્પીડમાું ભાગત  ું
હત  ું. મેં એની કાર પર ‘L ‘(LEARNING) લખલે ું શોધ્ય ું.
પર્ મળ્ય ું નહી. જે મળ્ય ું, એ આવ ું હત  ું. “PHYSICALLY

CHALLANGED : BE PATIENT”

યાજ્ઞજ્ઞક વઘાવસયા

પેર્રસ્કોપ

जो उन पे गुज़रती है फकस ने उसे जाना है 
अपनी ही र्मुसीबत है अपना ही फ़साना है 

- जजगर र्मुरािाबािी
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‘લેબજ્ઞલિંગ’ / સાલ્લા ઉસકે માથે 
પર યે સ્ટીકર ચીપકા દો
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બસ ત્યારથી બધ ું બદલાઈ ગય ું.
ગ સ્સો અચાનક સાિ ઓછો થઈ ગયો. આમ તો સાિ
જતો જ રહ્યો. વિચારોમાું જે સ્થાન ‘ઘરૃ્ા’ અને
‘નફરત’ન ું હત  ું, એ સ્થાન ‘દયા’, ‘કર ર્ા’ અને
‘સાુંત્િના’એ લઈ લીધ ું. સાિ શાુંત પડી ગયો હ ું. મારી
પોતાના ગુંતવ્યસ્થાને પહોંચિાની ઉતાિળ અચાનક
ગાયબ થઈ ગઈ. ઉપરથી એ કાર અને એના ડ્રાઈિર
મારે્ હ ું િધ સભાન બન્યો.

િસ્ત્રાપ ર જે ઓરફસમાું મારે પહોંચિાન ું
હત  ું, ત્યાું પહોંચી ગયા પછી, હલે્મેર્ કાઢયા પછી, ઠુંડ 
પાર્ી પીધા પછી મને વિચાર આવ્યો કે, “જો એ
લબેલ હોત જ નહીં અથિા હોત તો પર્ મારા
ધ્યાનમાું ના આવ્ય ું હોત તો હ ું એ માર્સ પ્રત્યે શાુંત
રહી શક્યો હોત? મેં એના પ્રત્યે ધૈયટથી કામ લીધ ું
હોત?!”

જિાબ છે – “ના.” તો શ ું, કોઈની પ્રત્યે
ધૈયટ, પ્રેમ અને શાુંવતથી િાત કરિા મારે્ અને એના
પ્રત્યેન  ું આપણ ું િતટન ‘સોફ્ર્’ રાખિા મારે્ બધા
પોતાના માથા પર લબેલ રાખીને ફરિા જોઈએ?

“અરે મારા હમર્ાું જ છૂર્ાછેડા થયા છે.”,
“અરે ભાઈ.. પ્લીઝ હું. હ ું જે કુંપનીમાું નોકરી કરતો એ
બુંધ થઈ ગઈ છે અને મને કાઢી મ ક્યો છે. હ ું
બરેોજગાર છું. થોડ ું સાર ું િતટન કરજો.”,
“બને, હ ું હાર્ટનો પશેન્ર્ છું. થોડી નરમાઈથી પેશ
આિો.”,
“મારા મમ્મીન ું હમર્ાું થોડા રદિસ પહલેા જ અિસાન
થય ું છે.”,
“મારા પપ્પાને હોસ્પીર્લમાું દાખલ કયાટ છે.”,
“મેં જે છોકરીને બહ પ્રેમ કયો, એ છોકરી મને મ કીને
ચાલી ગઈ છે.”,
“મારા સગા કાકાએ મારી સાથે શરીર-સુંબુંધ બાુંધિાનો
પ્રયત્ન કરેલો, એ હજી હ ું ભ  લી શકી નથી.”,
“હ ું પચાસ લાખના દેિામાું અર્િાઈ ગયો છું.”
“મારો છોકરો એક ફ્રોડ કેસમાું ફસાયો છે, એના મારે્ હ ું
કોર્ટના ધક્કા ખાિ છું.”,
“મને લાસ્ર્ સ્રે્જન ું ફેફસાન ું કેન્સર છે. ડોકર્રે મને ૩
મરહનાનો ર્ાઈમ આપ્યો છે.”
“ખ  બ મહનેત કરિા છતાું પર્ હ ું બોડટની એકઝામમાું
ફેઈલ થયો છું.”
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શ ું આિા સ્ર્ીકર કપાળ પર મારિા
શક્ય છે? શ ું આિા પારર્યા ગળામાું લર્કાિીને લોકોએ
ફરવ ું જોઈએ? શ ું અત્યારની લરેે્સ્ર્ ફેશન પ્રમાર્ે આવ ું
લખલેા ‘ર્ીશર્ટ ’ બનાિડાિિા જોઈએ? શ ું એવ ું ના થઈ
શકે કે, આિા કોઈ સ્ર્ીકર િગર જ આપર્ે બધા સાથે
નમ્રતાથી, શાુંવતથી કામ લઈએ?

આપર્ે એ સદુંતર નથી જાર્તા કે,

બીજાના જીિનમાું શ ું ચાલી રહ્ય ું છે! આપર્ી કુંપનીમાું
કામ કરતો પટ્ટાિાળો, આપર્ી સાથે ગાડી અથડાિી
દેનાર ડ્રાઈિર, આપર્ી સાથે કામ કરતો સહકમટચારી,
બસમાું કે ટે્રનમાું બાજ માું બઠેેલો મ સાફર, કોઈ સ્ર્ોર
પર પૈસા ગર્િામાું ભ  લ કરી બઠેેલો નાનો
પગારદાર... લીસ્ર્ ઘણ ું લાુંબ છે. એિા ઘર્ા લોકો છે,

જેની સાથે તમારે લગભગ રોજ મળિાન ું થાય છે,

પર્ તમને એના વિશે રતીભર પર્ ખબર નથી. એ
કયા િાતાિરર્માુંથી આિે છે, અત્યારે કઈ
પરરસ્સ્થવતમાું છે અને કેવ  ું અન ભિે છે, એના વિશે તમે
સાિ અજાર્ જ છો. એર્લ.ે.. BE HUMBLE TO ALL.

માર્સ કોઈ ગાડી પરનો કાચ કે
દ કાન પરન ું પારર્ય ું નથી. એના પર લબેલ મારવ ું
શક્ય નથી. છતાું પર્ તમે એના પરના ‘INVISIBLE

LEBALS’ને િાુંચો, સમજો, ને ના િાુંચી શકો તો બસ
AT LEAST BE KIND TO ALL OF THEM.

લબેલ્સની િાત નીકળી છે, તો એક
િાત એ પર્ યાદ આિે કે, આપર્ે કારર્ િગર
લોકોને લબેલ્સ મારી દેતા હોઈએ છીએ. િધારે
પ ર ર્વમત્રો રાખતી સ્ત્રી અથિા તો બધા પ ર ર્ો સાથે
હસી-હસીને િાત કરતી સ્ત્રી પર આપર્ે કુંઈ જોયા
જાણ્યા િગર ‘કેરેક્ર્રલસે’ન ું સ્ર્ીકર મારી દઈએ છીએ.
કેમ બધા મ સલમાનો પર આપર્ે ‘પારકસ્તાની’, બધા

પોલીસકમીઓ પર ‘ગ ુંડાઓ’, બધા ડોકર્રો પર
‘લ  ુંર્ારા’, બધા િકીલો પર ‘ખોર્ાડાું’ અને બધા
સરકારી કમટચારીઓ પર આપર્ે ‘મફવતયા’ – આિા
અલગ-અલગ સ્ર્ીકર મારી દીધા છે? કેમ પાકટમાું કોઈ
બેંચ પર અથિા કોઈ રેસ્ર્ોરન્ર્માું બઠેેલા છોકરો-
છોકરી ભાઈ-બહને હોય, તોય આપર્ને ‘કપલ’ જ
લાગે છે? કેમ આપર્ે આપર્ી સુંક ચચત માન્યતાઓને
GENERALISE કરીને બીજા વિશે ચ કાદો આપિા નીકળી
પડીએ છીએ?

કેમ એવ ું છે કે, એક બાજ લબેલ ના
મારેલી કોઈની લાઈફને આપર્ે સમજી શકતા નથી ને
મનફાિે એમ ટ્રીર્ કરીએ છીએ અને બીજી બાજ 
કોઈની લાઈફ પર જાતે જ આપર્ી કુંપનીન ું લબેલ
મારી દઈએ છીએ? સ્િયું વિચાર કીજીયે.

PACK UP

Kindness is being a breath of fresh air to

someone else, when they feel like they are

suffocating.

- Unknown

પુંખ magazine

1અંક ૨૮ મે, ૨૦૧૮17



ઇર્ાલીન ું રચળયામણ ું શહરે િેનીસ.
એનો સેન્ર્ માક્સટ સ્કિેર નામનો વિસ્તાર. હાથમાું મોર્ી
રરિંગ સાથે કેર્લીક ય િતીઓ ત્યાું રમી રહી છે. એક
મીર્ર વ્યાસની એ રરિંગો સાથેની રમત જોિા દસ
મીર્રના વ્યાસન ું િત  ટળ બને એર્લ ું ર્ોળુ જમા થય ું છે.
હિે અહીંથી િમશ: દસ ગણ ું ઉપર જતાું જઇએ અથાટત
સતત દસ ગણ ું ઝમ આઉર્ કરતા રહીએ તો, ૧૦૦
મીર્રમાું આખ ું સેન્ર્ માક્સટ; ૧૦૦૦ મીર્રમાું આખ ું
સીર્ી સેન્ર્ર; ૧૦,૦૦૦ મીર્રમાું િનેીસ શહરે તથા
તેની આસપાસના ર્ાપ ઓ સરહત આખ ું ઉિર ઇર્ાલી;
૧,૦૦,૦૦૦ મીર્રે તો આખ ું ય  રોપ અને ૧૦,૦૦,૦૦૦
મીર્રે ઉપર ઉઠતાું તો આપર્ા ઘર પ ૃ્ િીને છોડીને
આગળ િધી જિાય. ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ મીર્રે ચુંદ્ર અને
એકની પાછળ ૧૩ મીંડા લગાિો ત્યારે આપણ ું
સ  યટમુંડળ પાર કરીને આપર્ે આગળ િધી જઇએ. હિે
આગળ િધિા પ્રકાશિર્ટનો એકમ જરૂરી થઇ જાય છે.
આગળ િધતાું આપર્ે આપર્ી આકાશગુંગા ઉફે
દ ધગુંગા ઉફે મુંદારકની, કે જેમાું આપર્ા સ યટ જેિા
૧૦૦ અબજથીય િધ તારાઓ આિલેા છે, ને પર્
પાર કરી જઇએ છીએ. આગળ આપર્ા જેિી અનેક
આકાશગુંગાઓ (લગભગ ૧૦૦ અબજ
આકાશગુંગાઓ) પાર કરી આપર્ે દૃશ્ય બ્રહ્ાુંડની
સરહદો સ ધી પહોંચી જઇએ છીએ. ત્યારપછી સિાલ
થાય છે કે આનાથી આગળ શ ું??

ઇ.સ.૧૯૯૬માું આિેલી મોગટન

ફ્રીમાનના નેરેશન િાળી આઇમેક્સ શોર્ટ ડોક્ મેન્ર્રી
રફલ્મ ‘કોસ્મીક િોયેજ’ ન ું આ અદ્ભૂત દૃશ્ય હત  ું.
બ્રહ્ાુંડના લાર્જ સ્કેલ િર્ટનમાું હુંમેશા, ‘આનાથી આગળ

શ ું?’, એ સિાલ આપર્ને ક્યારેક ને ક્યારેક થયો જ
હશ.ે અમ ક ધાવમિક િર્ટનોમાું ઇશ્વરને સહસ્ત્ર બ્રહ્ાુંડોનો
સ્િામી બતાિિામાું આિે છે. અહીં તરત જ પ્રશ્ન ઉભો
થાય કે શ ું ખરેખર એક કરતાું િધારે બ્રહ્ાુંડો હશ?ે શ ું
ખરેખર Uni-Verse ની જગ્યાએ Multi-Verse હોઇ શકે
છે? સ્ટ્રીંગ વથયરી પરના રરસચટથી ખ્યાવત મેળિનાર
વિશ્વવિખ્યાત ક્િોન્ર્મ ભૌવતકવિજ્ઞાની, િલ્ડટ સાયન્સ
ફેસ્ર્ીિલના પ્રર્તેા અને ‘ધ એલીગન્ર્ ય વનિસટ’ તથા
‘ધ ફેબ્રીક ઓફ ધ કોસ્મોસ’ નામના બસે્ર્સેલર
પ સ્તકોના લખેક બ્રાયન ગ્રીન એમના એક ‘TED

Talks’માું આ વિર્ય પર કુંઇક આિો જોક મારે છે.

જીગર સાગર

મલ્ટીવસડ
મલ્ટીવસડ : છે શુું આ?
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બ્રાયન (એમની ચાર િર્ટની દીકરી
સોફીયાને): સોફીયા, આ Universe માું હ ું તને સૌથી
િધ પ્રેમ કરૂું છું.
સોફીયા: પાપા. Universe માું કે Multiverse માું?

જોક્સ અપાર્ટ , શ ું આપણ ું બ્રહ્ાુંડ એકલ ું
છે કે એક વિશાળ િાસ્તવિકતાનો નાનકડો ભાગ માત્ર
છે? અસ્સ્તત્િના મહાનતમ પ્રશ્નોનો વિજ્ઞાન દ્વારા તાગ
કાઢિા મથતા કાળા માથાના માનિી મારે્ તારકિક
દ્રષ્ઠર્એ, િૈચારરક દ્રષ્ઠર્એ, તત્િચચિંતનની દ્રષ્ઠર્એ અને
આધ્યાજત્મક દ્રષ્ઠર્એ આ પ્રશ્ન અવત મહત્િનો સાચબત
થાય છે. વિજ્ઞાનના ઇવતહાસના પાનાઓ ઉલચેીને
જરાક વિસ્તતૃમાું ભૌવતક વિજ્ઞાનના દૃષ્ઠર્કોર્થી આનો
જિાબ મેળિીએ.

ઇ.સ.૧૯૨૯માું અમેરરકન
ખગોળવિજ્ઞાની એડવિન હબલે શોધ્ય ું કે બ્રહ્ાુંડમાું
બધી જ આકાશગુંગાઓ એકબીજાથી દ ર જઇ રહી છે.
શ ું? બધી આકાશગુંગાઓ એકબીજાથી દ ર જઇ રહી
છે?? એ કઇ રીત?ે? એ એક જ રીતે શક્ય છે. ફુલાવ્યા
િગરના ફુગ્ગા પર દસેક ર્પકાું કરો અને પછી ફુગ્ગાને
ફુલાિિામાું આિે તો એ તમામ ર્પકાુંઓ એકબીજાથી
દ ર જાય છે. અથાટત આકાશગુંગાઓ એકબીજાથી દ ર
જિા પાછળ પર્ એક જ કારર્ શક્ય હત ું. બ્રહ્ાુંડ
પોતે ફુગ્ગાની જેમ ફુલી રહ્ય ું હત  ું. સહજે િધ િૈજ્ઞાવનક

ભાર્ામાું કહીએ તો બ્રહ્ાુંડ વિસ્તરી રહ્ય ું હત  ું અને
સતત વિસ્તરે જત  ું હત  ું.
હિે જો રફલ્મની આ પટ્ટીને રરિાઇન્ડ કરો તો બ્રહ્ાુંડ

સુંકોચાત  ું જિાન ું. એને સતત
સુંકોચાિા દઇએ તો ગાચર્વતક રીતે મ જબ ૧૩.૬
અબજ િર્ટ પહલેાું એક એિો સમય આિે જ્યારે
બ્રહ્ાુંડ એક ચબિંદ માું કેષ્ન્દ્રત હત  ું. એક નાનકડ ું ચબિંદ , જેમાું
અત્યારે હાલ બ્રહ્ાુંડમાું મોજ દ તમામ ઊજાટ અને
પદાથટ કેષ્ન્દ્રત થયાું હતાું. રફલ્મની પટ્ટી ત્યાુંથી પાછળ
જઇ શકતી નથી. કારર્ કે ત્યાું એનો અંત આિી જાય
છે. એનાથી આગળ સ્પેસ કે ર્ાઇમ અસ્સ્તત્િ ધરાિતા
નથી.

હિે આ શરૂઆતથી એને ફરીથી પ્લે
કરીએ, એની મ  ળ ઝડપ મ જબ જ, તો કેન્દ્રસ્થ ઉજાટથી
ખદબદત ું અવત ઘટ્ટ એવ ું પેલ ું ચબિંદ , જેને ‘કોસ્મીક એગ’

(બ્રહ્ાુંડીય ઇંડ ) તરીકે ઓળખિામાું આિે છે તે, જરાક
અસ્સ્થર થત ું દેખાય છે. ઇંડાની શરૂઆત અને એનાું
અસ્સ્તત્િના કારર્ો સુંપ  ર્ટત: સ્પઠર્ નથી અને એર્લે
એની અસ્સ્થરતાન ું કારર્ પર્ સુંપ  ર્ટત: સ્પઠર્ ન હોય
એ સ્િાભાવિક છે, પરુંત  ૧૦૫૩ રકલોગ્રામ/સેમી૩

જેર્લી ઘનતા ધરાિત  ું (અથાટત ૧ સેમી૩ જેર્લા
નાનકડા સમઘનમાું એકની પાછળ ૫૩ મીંડા લગાિો
એર્લા રકગ્રા પદાથટ ઠાુંસોઠાુંસ ભયો હોય એવ ું) એ ઇંડ 
અસ્સ્થર ન બને તો નિાઇ લાગ.ે આખરે એ ઇંડ ફાર્્ ું
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અને ચબગ-બેંગ તરીકે ઓળખાતો
મહાવિસ્ફોર્ થયો, જેર્ે આપર્ા બ્રહ્ાુંડને જન્મ આપ્યો.
વિસ્ફોર્ પછી સતત વિસ્તરે જત  ું બ્રહ્ાુંડ િમશ: એન ું
વિસ્તરર્ ધીમ ું કરત  ું જાય એ અવત સ્િાભાવિક અને
થમોડાઇનેવમક્સના વનયમોન સાર આિશ્યક બાબત છે.
એ ન્યાયે બ્રહ્ાુંડન ું વિસ્તરર્ પર્ ધીમ ું પડત  ું રહ્ય ું.
આજે ૧૩.૬ અબજ િર્ટ પછી એ ખાસ્સ ું ધીમ ું પડ્ ું છે.
કમ સે કમ આપર્ે તો એવ ું જ માનીએ છીએ.
બ્રહ્ાુંડનો એિરેજ ગરમાર્ો પર્ વિસ્તરર્ની સાથે
ઘર્િો રહ્યો, જે ઘરે્ છે, એવ ું આપર્ે માનીએ છીએ.

ઇ.સ.૧૯૬૪માું આનો પેન્ઝીઆસ અને
રોબર્ટ વિલ્સન નામના િૈજ્ઞાવનકોને અનાયાસે જ
બ્રહ્ાુંડનો એિરેજ ગરમાર્ો મળી આવ્યો. આ
ગરમાર્ાએ ચબગ-બેંગ વથયરીને સમથટન અને
પેન્ઝીયાસ-વિલ્સનને ઇ.સ.૧૯૭૮ન ું નોબલે પ્રાઇઝ
અપાવ્ય ું. બસ, એ સમયથી બ્રહ્ાુંડના એિરેજ ગરમાર્ા,
જેને િૈજ્ઞાવનક ભાર્ામાું કોસ્સ્મક બકેગ્રાઉન્ડ રેરડએશન
કહે છે, પર સુંશોધનો શરૂ થયા. બ્રહ્ાુંડન ું વિસ્તરર્ થઇ
રહ્ય ું છે, પર્ એ વિસ્તરર્ સમય સાથે િમશ: ધીમ 
પડવ ું રહ્ય ું, એ સાચ ું પર્ આ વિસ્તરર્ ધીમ ું પડિાનો
દર શ ું હશે? એ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થયો. ખાુંખાખોળા કયાું
કરતાું િૈજ્ઞાવનકો મારે્ સુંશોધનનો આ નિો વિર્ય
મળ્યો. હિે એ વિસ્તરર્ ધીમ પડિાનો દર માપિાના

પ્રયત્નો શરૂ થયાું, જેના ભાગરૂપે ઇ.સ.૧૯૮૯માું
નાસાએ કોસ્મીક બકેગ્રાઉન્ડ એક્સપ્લોરર (CoBE)
નામનો ઉપગ્રહ અિકાશમાું તરતો મ ક્યો.
ઇ.સ.૨૦૦૧માું િળી પાછો WMAP (Wilkinson

Microwave Anisotropy Probe) નામનો ઉપગ્રહ તરતો
મ કિામાું આવ્યો. થોડા સમય સ ધી બ્રહ્ાુંડમાુંથી
આિતાું વિદ્ય તચ ુંબકીય તરુંગોન ું સઘન સ્કેવનિંગ કયાું
બાદ એનો ડેર્ા તારિિામાું આવ્યો.

ક્યારેક કોઇ અનપેચક્ષત સમાચાર
સાુંભળી પગ તળેથી જમીન સરકી જાય એવ ું કુંઇક
બ્રહ્ાુંડ વિજ્ઞાન (કોસ્મોલોજી) સાથે સુંકળાયેલાું
િૈજ્ઞાવનકોએ અન ભવ્ય ું. જે વિસ્તરર્ સાિ સીધા સાધા
તકટ મ જબ ધીમ પડવ ું જ જોઇએ, એ ધીમ ું નહોત  ું પડી
રહ્ય ું. બલ્કે ઓર ઝડપી ઓર તેજ થઇ રહ્ય ું હત  ું. જી હા.
વિસ્તરર્ ઝડપી બની રહ્ય ું હત  ું. આ બ્રહ્ાુંડ વિજ્ઞાનના
ઇવતહાસની સૌથી મોર્ી ખોજ હતી. અશક્ય, અહીં શક્ય
બની રહ્ય ું હત  ું. હિે બ્રહ્ાુંડન ું વિસ્તરર્ ધીમા પડિાનો
દર નહી પર્ વિસ્તરર્ ઝડપી થિાના દરને
માપિાનો િારો આવ્યો હતો. બ્રહ્ાુંડના વિસ્તરર્નો
દર ઝડપી થિા પાછળ કોઇ તકટ હતો નહી, પર્ એના
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મારે્ કોઇ અજાણ્ય ું પરરબળ, કોઇ અદૃશ્ય ઉજાટ
કારર્ભ  ત હોિાની સુંભાિના પ રેપ રી હતી એર્લે એને
‘ડાકટ એનજી’ એવ ું નામ અપાય ું. બ્રહ્ાુંડમાું કુંઇક એવ ું
અદૃશ્ય તત્િ હત  ું જે બધ્ધે બધ્ધા દૃશ્ય તત્િોના ર્ોર્લ
ગ રૂત્િાકર્ટર્ને આંર્ી જઇ બ્રહ્ાુંડના વિસ્તરર્ના
એક્સીલરેર્ર પર પગ દબાિી રહ્ય ું હત  ું. આવ ું
ગ રૂત્િાકર્ટર્ વિરોધી એર્લે કે પ્રવત-ગ રૂત્િાકર્ટર્િાળુું
પરરબળ લાિવ ું ક્યાુંથી?

હિે િારો હતો ભૌવતકવિજ્ઞાનના એક
સ પરસ્ર્ારને યાદ કરિાનો. આલ્બર્ટ આઇનસ્ર્ાઇન
નામના એ બ ધ્ધીના જાદ ગરે ઇ.સ.૧૯૦૫ માું સ્પેશ્યલ
રરલરે્ીિીર્ી અને ઇ.સ.૧૯૧૬માું જનરલ રરલરે્ીિીર્ી

આપી ત્યારથી એની આ બુંને વથયરીઓ એક્ર્ીિ
િોઇસમાું કે પેસીિ િોઇસમાું ક્યાુંક ને ક્યાુંક
ભૌવતકવિજ્ઞાનના દરેકે દરેક પેર્ાક્ષતે્રોમાું એમની અસર
દાખવ્યા િગર રહતેી ન હતી, તો પછી ‘ડાકટ એનજી’
એમાુંથી કઇ રીતે બાકાત રહી શકે?

આઇનસ્ર્ાઇનના જનરલ વથયરીના
સમીકરર્ોમાું એમર્ે મ કેલ એક અચળાુંક કઇ રીતે ડાકટ
એનજીન ું પગેરૂું શોધિામાું સહાયક બન્યો તથા ડાકટ
એનજીના સમીકરર્ો બીજા પરરમાર્ો અને બીજા
બ્રહ્ાુંડો તરફ કઇ રીતે રદશાવનદેશ કરતાું થયાું એની
ચચાટ આિતા અંકે કરીશ ું.
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ડીયર ડાયરી,
આ પુંસ્ક્તના સ્મરર્થી સિાર જાગી.

તન-મનનો કોઈ અંદેશ ના હોય જેને એ જ ફકીર. પર્
તનને સ ુંદરતાનો મોહ છે, અને મનને પ્રેમનો મોહ છે,
તો શ ું શરીરન ું કોઈ મોહવિહીન બોલક ું અસ્સ્તત્િ છે!?

જયારે જાત સાથે એકાુંત ગાળુું ત્યારે
એકાુંતની પળો મને વિના પ  છે િળગે છે, મારી જાર્
બહાર ક દરતના તરુંગો મને અદ્ભુત એિી શાુંવતની
અન ભ  વત આપે છે. મારા મતે આત્માની સાચ કલી
અન  ભ  વત આ જ હશ.ે આપર્ી જાત સાથેની મૈત્રી,

જયારે જાત સાથેની દોસ્તી ત  રે્ ત્યારે આપણ ું હુંગામી
મતૃ્ય થાય છે, આય ઠય ઘરે્ છે! ક્યારેક લાગે છે કે
આપર્ે વનયમોની દ વનયામાું જીિતા આવ્યા છીએ,
જાર્ે કોઈ રોબોર્! એક જ પ્રર્ાલીમાું વિચારિાન ું, એક
જ રીતે િતટિાન ું જેમ કે ર્ોળામાું શ્વસતત ું માનિીય
મશીન!
ભ  લાયેલા ફકીરની જેમ જીિિાન ું શ ું કોઈને મન નરહ
થય ું હોય? અસુંખ્યને પ્રેમ કરિો કે વિચાયાટ વિનાનો,
પ્લાવનિંગ કયાટ વિનાનો એક રદિસ જીિિો એ ઈચ્છા
શ ું ખરેખર આપર્ી જાતથી બાકાત રહી ગઈ છે?

મીરા જોશી

અસ્પર્શયડ

તન તરકટ, તન તીર છે
મન મરકટ, મન મીર
તનમનને ફેંકી ફરે
તેનુું નામ ફકીર!
- મકરુંદ દવે
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પક્ષીન ું ગીત સાુંભળિાન ું વિસ્મય,
નદીના િહરે્ને સ્પશટિાન ું વિસ્મય, પિનને
સાુંભળિાન ું વિસ્મય, શબ્દોના અથટ બહારન ું સ ુંિેદન
પામિાન ું વિસ્મય, સ્સ્મતની અર્કર્ોને જાર્િાન ું
વિસ્મય, ફોર્ા પાછળની િાતાટને જાર્િાન ું વિસ્મય,
બસની અંદર સફર કરતી સામાન્ય જજિંદગીને
ઓળખિાન ું વિસ્મય, બધે જ વિસ્મય છે, જીિન ખ લ્લી
રકતાબ છે, આસપાસ હિામાું તરિરતી સુંિેદનાથી
ભરપ  ર જજિંદગી છે, હા જીિન સુંપ  ર્ટ વિસ્મયથી ભરેલ ું
છે અને આપર્ે એને રકતાબોમાું, વિડીઓમાું-
ફોર્ાઓમાું, મોબાઈલની એપ્સમાું અને કોમ્પ્ય ર્રના
ડબ્બામાું લોક કરીને મ  કી દીધ ું છે!

આપર્ે ઘરને ભરિાના બદલામાું
મનને ખાલી કય ું છે, અંદરથી શ  ન્ય થઈને બહાર
ભવ્યતા દેખાડિાનો આજે શોખ નરહ પર્ અપડરે્

રહિેાનો જાર્ે વનયમ છે! ક્યારેક પ્રશ્ન થાય, શ ું આપર્ે
મશીન અને રે્કનોલોજીથી જ જીિીએ છીએ?!

ખરે, ઘરની અગાસીમાું ખ બ દ ર એક
તારો ચમકે છે, જાર્ે કે એ મારો અનુંત છે, એ જ્યાું
સ  ધી દેખાશે ત્યાું સ  ધી હ ું અનુંતમાું જીિીશ, બુંધાઈને
નહી પરુંત  મ સ્ક્તના સરિાર્ીથી પ્રેરાઈને.. એ તારો
રોજ રાત્રે અગાસીના આકાશમાું ખીલે છે, કોઈ એને
જ એ કે ના જ એ, તે રોજ ઉગે છે, લાગે છે જાર્ે એ
આપર્ી શાુંવતન ું સરનામ ું છે!

આજે પર્ ખ બ સહજતાથી એની
શીતળતા મને સ્પશી રહી છે, દ ર હોિા છતાું એ ખ બ
નજીક છે, હાથિેંત જ. બસ એની શીતળ શાુંવતને
અન ભિી શક ું, એ ક્ષર્ ઓળખિાની છે!
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આંખોને મશીન વવનાના રર્શયો જોવાનુું કફ્ુું લાગે,

ચાલ, એ પહલેા કુદરતને ખ ૂુંદી જોઈએ!



ઈમરજન્સી િોડટનો દરિાજો ખ  લે છે
અને એક આછા-ભ  રા અને સોનેરી િાળિાળી ય િતી
અંદર પ્રિેશે છે. હાજર રહલે ડોક્ર્રને કહે છે કે મને
જલ્દીથી ફોર્ટ વિન અને રફનાગટન ઇન્જેક્શન આપી દો,
હ ું વસકલ-સેલ એનીવમયાની િાઈસીસમાું છું. હજ ડોક્ર્ર
કુંઈ સમજે એ પહલેા એ બહને રીપોર્ટસથી ખચાખચ
ભરેલી બે દળદાર ફાઈલો ડોકર્રના હાથમાું મ  કી દે છે.

સામાન્ય રીતે ઉપર લખલેા ઇન્જેક્શન
ખ બ જ ભારે કહિેાય અને એ ત્યારે જ આપી શકાય
જયારે દદીને અસહ્યથી પર્ િધ અસહ્ય પેઈન થત ું
હોય. હાજર ડોકર્રે એ ય િતીન ું રૂર્ીન ચકે-અપ કરીને
તેની રહસ્ર્રી પ  છિાન ું શર કય ું.

આ ય િતી મ  ળ રાજકોર્ની હતી અને
રાજકોર્ી બોલી પરથી તદ્દન કળાઈ આિત ું હત  ું કે એને
તકલીફ ઘર્ી જ છે પર્ એ છતાું એક મુંદ સ્સ્મત એના
ચહરેા પર અંરકત જ હત  ું. એર્ે પોતાની ઓળખ
આપતા શર કય ું કે, માર ું નામ ‘જજિંદગી’ છે. મને
થેલસેેવમયા મેજર છે, વસકલ-સેલ એનીવમયા છે,
ઓસ્ર્ીઓ-મેલવેસયા છે. મારે દર પુંદર રદિસે લોહી
ચડાિિા અહીં અમદાિાદ આિવ ું જ પડે છે. હ ું ખ  દ
રાજકોર્માું ઓ.ર્ી. આવસસ્ર્ન્ર્ છું. સ્પ્લનેેક્ર્ોમી,
રહસ્ટે્રકર્ોમી, ‘ની’ રરપલસેમેન્ર્, ‘હીપ’ રરપલસેમેન્ર્
જેિા ર્ોર્લ ૧૩ ઓપરેશન મારા શરીરમાું થઇ ચ ક્યા
છે. એ વસિાય વપિાશયમાું ૧૪ મીલીમીર્રની પથરી
લઈને ફર ું છું. મારા હાથની એક પર્ નસ હિે બાકી

નહીં હોય જ્યાું નીડલથી પુંચર ના પડ્ ું હોય. ગળાના
ભાગે નખાતી સી.િી.પી. લાઈન પર્ હિે બાકી નથી.
એના કારર્ે મને ડીપ િેઈન થ્રોમ્બોસીસ થય ું છે અને
એ મારા હૃદયમાું જઈને અર્િાઈ ગય ું છે.

આર્લા બધા મેડીકલ નામો સાુંભળીને
ગભરાઈ ગયા ને? હિે બધા એક-એક િારાફરતી
સમજીએ કે સાુંભળિામાું પર્ તકલીફ પડી જાય એ
રોગોમાું આખરે હોય છે શ ું અને આ ય િતી એક સાથે
આર્લા બધા રોગ નો મોલ બનીને ફરે છે તો પર્ કેમ
હજ સ ધી એની જીિિાની આશા ર્કી છે? એવ ું તો શ ું
છે કે આ ‘ઈચ્છા-મતૃ્ય ’ના દશકમાું પર્ એને જીિિાની
ઉત્કુંઠ ઈચ્છા છે? કય ું પરરબળ છે જે એને જીિનને
મન ભરીને માર્િાન ું બળ પ  ર ું પાડે છે?

Catalyst

LOVE YOU ‘જજિંદગી’
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શર કરીએ વસકલ-સેલ એનીવમયાથી.
સામાન્ય રીતે આપર્ા શરીરમાું ફરતા લોહીના કર્ો
ગોળાકાર આકારના અને બાઈ-કોન્કેિ હોય છે. જેના
કારર્ે શરીરમાું લોહીના પરરિહનમાું તકલીફ પડતી
નથી અને સરળતાથી બધ ું કામ ચાલત ું રહે છે. વસકલ-
સેલ એનીવમયામાું લોહીના કર્ો પહલેથેી જ ઓછા
હોય છે જેથી શરીરને પ રતો ઓસ્ક્સજન પહોંચાડી
શકતા નથી એ ઉપરાુંત આ રોગમાું લોહીના કર્ો
અધટ-ચુંદ્રાકાર આકારના થઇ જાય છે, જેના લીધે નાની
કોવશકાઓમાું આ કર્ો ફસાઈ જાય છે અને એના લીધે
લોહીનો પ્રિાહ અિરોધાય છે અને શરીરને પ રતો
ઓસ્ક્સજન મળી શકતો નથી. વસકલ-સલે નો દ :ખાિો
અસહ્ય હોય છે, એના કારર્ે શરીરમાું અલ્સસટ, હાડકા
અને સાુંધાના દ ુઃખાિા તથા એમાું મહિમ અંશે બગાડ
થાય છે. હાથ-પગના સોજા આિી જાય છે. વસકલ-
સેલના કારર્ે આપર્ા શરીરમાું ઇન્ફેકશન સામે લડત
આપે છે એવ ું અંગ એર્લે કે સ્પ્લીન (બરોળ) પર્
ડેમેજ થાય છે. હિે આિે ઉપચારની િાત, તો આ
રોગને મર્ાડી શકાતો નથી, બસ એ દ ખાિામાું
ઇન્જેક્શન આપીને રાહત કરી શકાય છે. પર્ આપર્ે
જો એક પથરીનો દ ુઃખાિો સહન ના કરી શકતા હોઈએ
તો વસકલ-સેલ તો એનાથી ૧૦ ગર્ો િધ દ ુઃખાિો

આપે છે. તો વિચારો કે શરીરમાું સિાટઈિલના વિચાર
આિે કે નહીં?

હિે આિે છે થેલસેેવમયાની િાત, આ
એક જીનેરર્ક રોગ છે એર્લે કે આપર્ને િારસાગત
રીતના મળે છે. આ રોગમાું લોહીમાું આિત ું તત્િ
રહમોગ્લોબીન એબ્નોમટલ હોય છે. એનીવમયાનો જ એક
પ્રકાર હોિાને કારર્ે લોહીના કર્ો તો પહલેથેી જ
ઓછા જ હોય છે. થેલસેેવમયા રોગમાું પર્ અલગ-
અલગ પ્રકાર આિે છે પર્ એ વિશે આપર્ે પછી
જાર્ીશ ું. થેલસેેવમયા રોગમાું શરીરમાું આયનટ િધી
જિાના કારર્ે હ્રદય, લીિર અને એન્ડોિાઇન વસસ્ર્મ
ડેમેજ થાય છે. એ વસિાય શરીરમાું અિારનિાર
ઇન્ફેકશન થાય છે. થેલસેેવમયા મેજર રોગને પર્
સુંપ  ર્ટપર્ે મર્ાડી શકતો નથી. એની ટ્રીર્મેન્ર્માું
વનયવમતપર્ે લોહી ચડાિવ ું પડે છે. અને ઇન્ફેકશન
િધ ના ફેલાય તેના મારે્ દિા લિેાની હોય છે.

બધા જ રોગો વિશે જાર્િા જઈશ ું તો
એક નાની પ સ્સ્તકા બની જાય, પર્ સુંક્ષપેમાું જાર્ીએ
તો એના લગભગ બધા જ િેઇર્-બીયરીંગ જોઈન્ર્
રરપ્લસે થઇ ગયા છે, એર્લે કે બન્ને ‘ની’ રીપ્લસેમેન્ર્
સર્જરી, હીપ-જોઈન્ર્ રીપ્લસેમેન્ર્ સર્જરી થઇ ચ કી છે.
ગભાટશયની કોથળી, બરોળ જેિા અંગો કાઢી લિેાયા
છે. એનો હાથ જોયો હોય તો બધે જ ઇન્જેક્શન આપ્યા
પછીના લોહીના કાળા ગઠ્ઠા જ જોિા મળે. એની નસ
શોધિી હોય તો એનેસ્થેર્ીક ડોક્ર્રને પર્ કપાળે
પરસેિો િળી જાય. ગળામાું નાખિામાું આિતી
સોઈને કારર્ે લોહીનો એક ગઠ્ઠો હૃદયની નળીઓમાું
ફસાઈ ગયો છે. જેના લીધે લોહી પાતળુું કરિાની દિા
પર્ વનયવમતપર્ે ચાલ જ છે. આશ્ચયટની િાત છે ને
નરહ? એક તો લોહી ઓછું, ઉપરથી જે લોહી છે એના
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કર્ો પર્ ખરાબ, ઉપરથી જે ઇન્ફેકશન સામે લડિાન ું
છે એ સામે રક્ષર્ કરત  ું અંગ પર્ શરીરમાું નથી.
આર્લી બધી તકલીફો સાથે કોઈ માર્સ જીિનન ું એક
પર્ િર્ટ કઈ રીતે કાઢી શકે?

તમને થશે કે િાત અહીં પ  રી થઇ. તો
હિે સાુંભળો એ ય િતીના માતા-વપતા બન્નેને
પેરાલીસીસ છે. ઘરમાું કમાનાર આ એક જ વ્યસ્ક્ત છે.
અને એક નાનો ભાઈ છે એને ભર્ાિિાની જિાબદારી
પર્ ‘જજિંદગી’ ઉપર જ છે. આર્લી તકલીફો, આર્લી
જિાબદારીઓ સાથે પર્ એ હસત ું મોઢ ું રાખીને જીિન
જીિે છે. અમદાિાદ તથા રાજકોર્ના લગભગ તમામ
તજજ્ઞ ડોક્ર્રને એ ઓળખતી હશ.ે જેર્લા પર્ ડોક્ર્ર
એની રહસ્ર્રી લે છે એની આંખોમાું તમે અત્યારે િાુંચો
ત્યારે છે તેિી જ ચમક, આશ્ચયટ અને અહોભાિ હોય
છે. ઘર્ા-બધા ડોકર્રો એની સારિાર ફ્રીમાું જ કરે છે.
એકાદ ડોકર્રે તો એનો ફોર્ો પાડીને બીજા દદીઓને

મોરર્િેશન મળે એ હતે  થી પોતાની ક્ક્લવનકમાું પર્
રાખ્યો છે.

આપર્ા બધાના જીિનમાું કુંઇકને
કુંઇક પ્રશ્નો હશે જ! કમસે કમ એકિાર તો એિો વિચાર
આવ્યો જ હશે કે,”યાર, આના કરતા મરી જવ ું સાર ું!”
‘જજિંદગી’ની તકલીફો આપર્ા કરતા તો િધ જ હશે
એવ ું માર ું માનવ ું છે, તમાર ું પર્ હશે જ! ઇન્જેક્શન
લીધા બાદ જજિંદગી જે બોલી એ િાક્ય બધાએ યાદ
રાખિા જેવ ું છે, “સાહબે, ડોકર્રોએ મને કીધ ું હત  ું કે હ ું
૨૦ િર્ટ સ ધી જ જીિીશ, આજે મારા છવ્િીસ િર્ટ
થયા અને સત્યાિીસમ ું ચાલે છે. અને હજ મારે એંશી
િર્ટ જીિવ ું છે, અને સાહબે જેર્લ ું મળે ને એર્લ ું જીિી
જ લવે ું છે અને એ પર્ પ  રી મોજથી! અને સાહબે તમે
કુંર્ાળતા નહીં હો, હજ તમાર ું બહ બધ ું લોહી પીિાન ું
બાકી જ છે.”

પુંખ magazine

1અંક ૨૮ મે, ૨૦૧૮

આફ્ટર-શોક
લડાઈ મારી છે, આ રાતના અંધકાર સધુી,
મને બસ સાચવી રાખો તમે સવાર સધુી.

-ખલીલ ધનતેજવી
(સાચ્ચે આવા લોકો આપણી વચ્ચે વસે છે. ‘જજિંદગી’ના નામ વસવાયની બધી વાત સત્ય છે. બીજા શબ્દોમાું 

આ સત્યઘટના છે..)
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“હર રફિ કો ધ એઁમેં ઉડાતા ચલા
ગયા”... “દમ મારો દમ...મીર્ જાયે ગમ...” એિા બધા
ગીતો અને બીજા ઘર્ા ઇંગ્લીશ ગીતો જે વસગરેર્ અને
ગાુંજાની અસર અને સ્ર્ાઈલ બાબતે બનેલા, એ
આપર્ે સાુંભળેલા છે. આજે િાત કરિી છે તમાક નાું
સિટવ્યાપી અસ્સ્તત્િ અને ખતરનાક િળગર્ વિશે.
તમાક ને ૨૦૦૮ માું ‘િલ્ડટ હલે્થ ઓગેનાઈઝશેન’એ
દ વનયાન ું એકમાત્ર વનિારી શકાય તેવ ું છતાું સૌથી
મોર્ી માત્રામાું મતૃ્ય ન  ું કારર્ જાહરે કય ું છે. રફલ્મોના
પહલેા આિતી તમાક અને સ્મોરકિંગ રોકિાિાળી
જાહરેાતો આપર્ે મને-કમને પર્ જોઈએ જ છીએ. તો
જયારે ખબર છે કે એના િડે આપણ ું ન  કસાન જ છે તો
એનો આર્લો બધો વ્યાપ કેમ?

મને ય િાનોને વસગરેર્ પીતા જોઉં તો

ખબર નરહ ખ બ દ ુઃખ થાય, ભલે હ ું ઓળખતી પર્ ના
હોઉં. ભારતમાું લગભગ દ વનયાનાું ૧૧.૨ ર્કા સ્મોકસટ
છે. છેલ્લા દસ િર્ોમાું સ્મોરકિંગથી થતાું મતૃ્ય માું ૪.૭
ર્કાનો િધારો થયો છે અને ફીમેલ સ્મોકસટમાું આપર્ો
દેશ ત્રીજા તો ર્ોર્લ સ્મોકસટની સુંખ્યામાું બીજા િમે છે.
ય િાનોમાું વસગરેર્ પીિાન ું પ્રમાર્ િધત ું ગય ું છે. જો
કે હમર્ાું એક સિમેાું ઓિરઓલ તમાક ના િપરાશમાું
ઘર્ાડો નોધાયો છે. પર્ મ ખ્ય પ્રશ્ન છે કે પીિાની જરૂર
શ ું કામ પડતી હશ?ે મેં અમ ક ઓળખીતાને કે દોસ્તોને
પ  છ્ ું તો કોઈ આમ સોલીડ કારર્ તો હત  ું નરહ પર્
એમને કીધ ું કે ‘બસ આમ સાર ું લાગ’ે, ‘કેર્લો સ્ટે્રસ છે.’
‘બસ ગ્ર પમાું બધા કરતા હતા તો એક રદિસ મેં પર્
ટ્રાય કરી.’ ‘COOL છે, અત્યારનાું જમાના પ્રમાર્ે આ
બધ ું થોડ ું કરવ ું જ પડે.’

મનોરી શાહ

લપડાક
સ્મોર્કિંગ, દારુ, વગેરે – કેમ?
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માન્ય ું કે અત્યારે સમય બહ ખરાબ છે,

લોકો સ્િાથી છે, નોકરી શોધિી અઘરી છે (પૈસા
કમાિા અઘરા છે એવ ું નથી માનતી જો કે હ ું.)
છોકરીઓ ‘ફે્રન્ડઝોન્ડ’ કરી નાખે છે, માતા-વપતા
સમજતાું નથી. પર્ આમ પોતાની જજિંદગી બરબાદ
કરી નાખનાર વ્યસનોમાું પડિા જેર્લ ું દ ુઃખ ખરેખર
તમને છે? આપર્ી અત્યારે જે પેઢી છે એનો એક
ફાયદો છે કે મોર્ાભાગનાું આપર્ા પેરેન્ર્સ એ કૈંક ને
કૈંક આપર્ા મારે્ વ્યિસ્થા કરેલી છે અથિા એ
રદશામાુંપ્રયત્નશીલ છે. ભર્ાિીન,ે એક સાર ું ભવિઠય
આપિાનાું પ્રયત્નો એ લોકો નથી કરતા એવ ું કદાચ
બહ ઓછા રકસ્સામાું આપર્ે દાિો કરી શકીએ. તો
આર્લા દ ુઃખ છે શેના?

કેર્લાય લોકો છે જેમર્ે અચાનક કોઈ
સ્િજન ગ માિી દીધ ું હોય અથિા કોઈ અકસ્માતમાું
શરીરન ું કોઈ અંગ કે કામ કરિાની ક્ષમતા ગ માિી

દીધી હોય, રાતોરાત સાિ જજિંદગી બદલાઈ જાય. તો
એ બધા આમ વ્યસની થઇ જતા હશ?ે મેં પોતે કોઈ
સિે કયો નથી પર્ જે અમ ક રકસ્સાઓ જોયા છે એમાું
આવ ું તો નથી જ. સુંબુંધીઓનાું સાથ કે આત્મબળના
લીધે તઓે પરરસ્થવતમાુંથી ઉભા થઈને ખ બ સ ુંદર
જીિન જીિી જાય છે.તો આપર્ે સૌ કેમનાું આર્લા
સહલેાઈથી આ બધામાું પડી જઈએ છીએ? અત્યારે
વસગરેર્ પીનારા મોર્ાભાગના ય િાન-ય િતીઓ પસૈેર્કે
વ્યિસ્સ્થત સ્સ્થવતમાું જ હોય છે. તો કારર્ શ ું?

ગામડામાું અને બાકી મજ રી કે
સામાન્ય િેતન પર કામ કરનારાઓમાું પર્ વ્યસન
ખ બ જોિા મળે છે.એમાું એક કારર્ કહી શકાય કે
રોજ-રોજના છેડા ભગેા કરિાન ું ખ  બ રે્ન્શન હોય તો
કશ ક આવ ું ‘instant release’ િાળુું જોઈએ. પર્ ગમે
તેિો અભર્ વ્યસ્ક્ત હોય, ઘરે જયારે ખાિાના સાુંસા
હોય તો સામાન્ય ગર્તરી નરહ સમજાતી હોય? આ
પાન-પરાગ કે બીજી પડીકીઓ કે પેલ ું પ્લાસ્ર્ીકના
ટ કડામાું હાથમાું ઘસીને ખાય એ ‘માિા’ના એક
િખતનાું ૧૦ રૂવપયા ગર્ો અને ઓછામાું ઓછું
રદિસના ૩-૪ ખિાય તો પર્ રદિસના ૪૦ અને
મરહનાના ૧૨૦૦ રૂવપયા થયા.
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એ જ રીતે આ શાળા-કોલજેનાું
વિધાથીઓ વસગરેર્ ફુંકતા હોય છે જે મોર્ાભાગના
રકસ્સામાું ઘરે ખબર નથી હોતી એ લોકો મારે્ ૧૫
રૂવપયાની એક વસગરેર્ ગર્ો અને તમે બસ દોસ્તો
સાથે એમને ‘કુંપની’ આપિા રદિસની ૨ પર્ પીતા
હોિ તો પર્ મહીને ૯૦૦ રૂવપયા થયાું.
પોકેર્મનીમાુંથી થઇ રહ?ે નરહ તો આના લીધે બીજા
ઉધારીના ચક્કર શર થતા હોય તો એ તો િધારે
ખતરનાક. આના વસિાય ગ જરાતમાું હિે ગાુંજો અને
બીજા Drugs નાું પગપેસારા પર્ થિાું લાગ્યા છે. તો
એ બધાના ખચાટ તો અચ  ક અનેકગર્ા િધારે જ હશે
ને? અને આ બધા પછી જો કોઈ તકલીફ થઇ તો
દિાના તો ભારે ખચાટ અલગ. તો રહસાબનાું પાક્કા
ગ જરાતીઓને ચખસ્સા પર આર્લો ભાર નરહ સમજાતો
હોય? અને એની સામે એ પૈસાના બીજા સારા ઉપયોગ
કરી શકે એર્લા સમજદાર તો છે જ ને?

બીજો એક પ્રોબ્લમે છે વ્યસનીની
વ્યાખ્યાનો. રદિસની ૧-૨ વસગરેર્ પીનાર વ્યસ્ક્ત
પોતાને વ્યસની નથી માનતા! એ જ રીતે
અમદાિાદમાું ‘ઓકેશનલ’ પીિાન ું તો હિે આમ
મોડનટ અને સુંપન્ન પરરિારોન ું આમ લક્ષર્ સમાન થઇ
ગય ું છે. ઓકેશનના નામે આપર્ે ત્યાું િર્ે ૧૦-૧૨
તહિેારો તો આિે જ છે. ‘ઓકેશનલ’ કે ‘ટ્રાય કરિા’

િાળી વ્યસ્ક્તઓ પાછી એક અલગ જ કેરે્ગરીમાું આિે.
મારો એક પ્રશ્ન છે કે ‘ટ્રાય’ કરિા મારે્

બીજી કેર્લીય િસ્ત  ઓ નથી? આવ ું બધ ું જ કેમ ટ્રાય
કરવ ું છે? જીિનમાું રોમાુંચ જોઈતો હોય તો ક્યાુંક
અર્ધાયાટ પ્રિાસે જાઓ, કોઈ વ્યસ્ક્તની મદદ કરી
જ ઓ, કૈંક નવ ું શીખો. એ જ રીતે દોસ્તો કે ગ્ર પ
મેમ્બસટએ લત લગાડિા કરતા, છોડાિિામાું મદદ ના
કરિી જોઈએ? અને જયારે કોઈ તમારો ફે્રન્ડ COOL

દેખાિા કે કૈંક સાચબત કરિા વ્યસનોનો સહારો લે તો
છોકરીઓ/છોકરાઓ આમ ભારપ  િટક કહી ના શકે કે,

“ભાઈ મને આમાું કઈ જ COOL લાગત ું નથી અને હ ું
મારા દોસ્ત કે પાર્ટનર તરીકે વ્યસનમાું સપડાયેલા
વ્યસ્ક્તને સ્િીકારિાન ું પસુંદ નથી કરતો/કરતી.”?
માતા-વપતા પર્ કોઈ િખત સુંતાનોને શાુંવતથી પ  છે
અને સમજાિે તો?

વ્યસનીની ખરી વ્યાખ્યા અને આ
િળગર્ ઓછું કરિા િાતચીત વસિાય શ ું થઇ શકે
એના બીજા ઉપાયો જર્ાિો મને
manorishah@gmail.comપર.

પુંખ magazine

1અંક ૨૮ મે, ૨૦૧૮29

mailto:manorishah@gmail.com


● ફળોના અભ્યાસને 'પોમોલોજી' કહે છે.

● સફરજન,પીચ અને રાસબરીન ું મ  ળ ક ળ ગ લાબ છે!

● વિશ્વન ું સૌથી જાર્ીત  ું ફળ ર્ામેર્ા છે!

● ર્ામેર્ાનાું જીન્સની સુંખ્યા મન ઠયનાું જીન્સ કરતા
િધ હોય છે!

● મન ઠય અને કેળાનાું DNAમાું ૫૦% જેર્લી સામ્યતા
છે.

● કાકડી એ ફળ છે!

● 'ફ્રુર્ સલાડ ટ્રી' નામનાું ઝાડ પર ૩-૭ જાતના ફળો
ઉગે છે.

● સફરજનમાું ૨૫% હિા હોય છે, જેથી તે પાર્ી પર
તરી શકે છે.

● ઊંઘ ઉડાડિા મારે્ અથિા મોડે સ  ધી જાગતા રહિેા
મારે્ કૉફી કરતાું સફરજનન ું સેિન િધ ફાયદાકારક
છે!

● નારુંગી કરતા સ્ટ્રોબરેીમાું વિર્ાવમન-C ની માત્રા િધ 
હોય છે.

● સ્ટ્રોબરેી એકમાત્ર એવ ું ફળ છે કે જેના બીજ બહારની
બાજ છે!

● ફળો પર લગાિેલા અમ ક સ્ર્ીકસટ ખાદ્યપદાથટમાુંથી
બનાિેલ હોય છે, તે ખાઈ શકાય છે!

● લાલ રુંગના ફળ તમારા હૃદયને મજબ  ત કરે છે.

● નારુંગી રુંગના ફળ તમારી આંખો મારે્ લાભદાયક
છે.

● પીળા રુંગના ફળ તમારી રોગપ્રવતકારક શસ્ક્ત
િધારે છે અને ભ  રા-જાુંબલી ફળ તમારી યાદશસ્ક્ત
િધારે છે.

● લીલા રુંગના ફળ દાુંત અને હાડકાું મારે્ લાભદાયક
છે.

● કેળા થોડાક અંશે રેડીઓએષ્ક્ર્િ છે

વવરલ જોશી

Knowtamin
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આ ર્ાઇર્લ જોઈને એવ ું ન વિચારતા
કે હ ું ચોકલરે્ના ગ ર્ અિગ ર્ વિશે કુંઇ લખિાની છું.
આ તો માત્ર મેં પ  િાટધટ બાુંધિા મારે્ ચોકલરે્ શબ્દ
િાપયો છે. એના બદલે બીજા કોઇ આહારન ું નામ પર્
લખી શકાય. ખરેખર તો હ ું િાત કરિા માુંગ ું છું
બલેને્સ્ડ ડાયરે્ એર્લે કે સુંત  ચલત આહાર વિશે.
સુંત  ચલત આહાર એર્લે કેિો આહાર? જે આહારમાું બધા
જ પ્રકારના વિર્ાવમન્સ, પ્રોર્ીન, કાબોહાઇડ્રેર્, ફેર્,

ખનીજ ક્ષાર આ બધાન ું ઉચચત પ્રમાર્માું સુંત  લન
જળિાયેલ ું હોય એને સુંત  ચલત આહાર કહિેાય.
સામાન્ય રીતે આપર્ે બધા એક જ વનયમ અન સરતા
હોઈએ છીએ, જેમ કે સિારે થોડો ઘર્ો કોરો નાસ્તો,
બપોરન ું જમિાન ું થોડ ું ભારે અને રાતન ું જમિાન ું હાઈ
કેલરેી ય ક્ત. આ રીતના આહારની આદત જ આપર્ી
બીમારીઓન ું પચાસ ર્કા કારર્ છે.

આય િેદ પ્રમાર્ે જર્ાવ ું તો, સિારે
રાજાની જેમ જમો, બપોરે િચર્કની જેમ જમો, અને
રાત્રે ગરીબની જેમ જમો. આનો મતલબ થાય કે
સિારે રાજાની જેમ એર્લે હાઈ કેલરેી ય ક્ત ઘી-તલે
િાળુું જમો, જેથી કરીને પ  રા રદિસ દરવમયાન તમારે
જે કામ કરિાન ું છે એના મારે્ પ  રતી તાકાત તમને
મળી રહ.ે બપોરે િચર્કની જેમ અથાટત થોડી ઓછી
કેલરી અને પ  રતા પ્રોર્ીન તેમજ ખનીજ ક્ષાર િાળુું
જમો, જેથી કરીને તમને બપોરના સમયે જમ્યા પછી
જે ઊંઘ આિે છે એ ના આિે. રાત્રે ગરીબની જેમ
અથાટત બહ જ ઓછું જમો, જેમાું કેલરી ઓછી કે
ચબલક લ ના હોય પરુંત  કાબોહાઇડ્રેર્, વિર્ાવમન્સ તમેજ
પ્રોર્ીન યોગ્ય માત્રામાું હોય. જેમ કે ખીચડી-દ ધ-રાગી
િગેરે. આવ ું ભોજન રાત્રે લિેાથી તે સહલેાઈથી પચી
પર્ જાય છે અને કબજજયાત થિા દેત  ું નથી. તમેજ
રાતન ું ભોજન સ  યાટસ્ત પહલેાું લિેાથી શરીરમાું મેદન ું
પ્રમાર્ િધત ું નથી, કેમ કે આપર્ને એ આહાર સ  તા
પહલેા પચાિિાનો પ  રતો સમય મળે છે.

ડૉ.બેલા દોંગા

A balanced diet is chocolates in both hands
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આપર્ે બધા આનાથી ઊલટ ું કરીએ
છીએ. સિારે હળિો નાસ્તો લિેાથી પ  રી તાકાત
મળતી નથી એર્લે બપોરના ભોજનન ું સ્થાન દસ
અચગયાર િાગ્યાનો નાસ્તો(કેલરેી ય ક્ત) લઈ લે છે.
બપોરન ું ભોજન ફરી જમીને બીજી કેલરી ઉમેરીએ
છીએ. રાતના ભોજનમાું તો ત્રર્ ગર્ી કેલરેી ય ક્ત
જ ુંકફડ ખાઈને મેદસ્સ્િતાને પ્રેમથી આમુંત્રર્ આપીએ
છીએ. સાથ-ેસાથે કબજજયાત,એવસરડર્ી જેિા મહમેાનો
તો િગર આમુંત્રર્ે પહોંચી જાય છે. આપર્ાું શાસ્ત્રોમાું
જે આહાર મારે્ જર્ાિાય ું છે એને જો યોગ્ય રીતે
અન સરિામાું આિે તો કદાચ ઘર્ી બધી બીમારીઓથી
દ ર રહી શકાય.

આહારને લઈને ઘર્ી ગેરમાન્યતાઓ
પર્ હોય છે, જેમ કે પપૈય ું ગરમ પડ,ે ફાલસા ઠુંડા
પડ,ે િગેરે િગેરે.. એમાું પર્ જ્યારે કોઈ સ્ત્રી ગભટિતી
હોય ત્યારે તો આ ગરેમાન્યતાઓ મગજમાું એર્લી હદે
ઠલિાતી હોય છે,કે એ સતત એ જ વિચારતી રહે કે
ક્યાુંક ખોટ ું ખિાઇ જશે તો બાળક પર તો કોઈ અસર
નહીં આિે ન?ે એક ગેરમાન્યતા એિી પર્ છે કે,

કેસરિાળુું દ ધ પીિાથી બાળક ગોર ું આિશે. જો આવ ું
જ હોત તો આરફ્રકન માર્સો પર્ ગોરા થઈ શકત ન?ે

2005 માું ઐશ્વયાટ રાયની એક રફલ્મ આિી હતી, "The

mistress of spices". આ રફલ્મમાું આપર્ા રસોડામાું
િપરાતા વિવિધ મસાલાઓનો ઉપયોગ દશાટિિામાું
આવ્યો છે, જે મને વ્યસ્ક્તગત રીતે બહ પસુંદ આવ્યો.
આપર્ા મસાલાઓ કે જેના લીધે આપર્ે દ વનયાભરમાું
મશહ ર થયા એના જ ઔર્ધીય ગ ર્ વિશે આપર્ે
અજાર્ છીએ. હળદર ખાુંસીમાું અપાય, જીર ું-અજમો
અપચામાું અપાય અને પપૈય ું કબજજયાતમાું અપાય –

આિી સામાન્ય સમજર્ પર્ ઘર્ીિાર હોતી નથી. જો
આ મસાલાના ઔર્ધીય ગ ર્ો સમજી લઈએ તો
ડોક્ર્ર પાસે સામાન્ય તકલીફોમાું જિાની બહ જલ્દી
જરૂર ના પડ.ે

ક્યારેક તો મને એવ ું પર્ લાગે છે કે
ખરેખર તો લગ્ન પહલેાું જેમ થેલસેેવમયાની તપાસ
કરાિતા હોઈએ એમ આ પર્ નાનકડી તપાસ
કરાિિી જોઈએ, જેમાું દુંપતીને ઘરગ્થ ઉપચાર
કેર્લા આિડે છે તનેી પરીક્ષા હોિી જોઈએ. ખરેખર
બહ અજીબ િાત છે પર્ તમારી આસપાસના
વ્યસ્ક્તઓને પ  છજો કે એમાુંથી કેર્લાને ઘરગ્થ ું
ઉપચારની જાર્ છે? દરેકની મેરડકલ સ્ર્ોસટમાું મળતી
દિાઓના નામ આિડશ,ે પર્ રસોડાની દિાના નામ
ખબર પર્ નહીં હોય.

જ્યાું આસાનીથી તબીબી સેિાઓ
ઉપલબ્ધ નથી હોતી એિા દેશોમાું પર્ જે ભારતીય
લોકો રહે છે, તેને જો આ જ્ઞાન હોય તો કેર્લી સિલત
થઈ જાય? એક તો બીમારીનો ખચટ ન આિે અને
તચબયત પર્ સારી રહે તો આને બુંને હાથમાું લાડિા
(Chocolates) જ કહિેાય ન?ે
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pankhemagazine@gmail.com

http://www.facebook.com/pankhemagazine

+919904918168

https://twitter.com/pankh_emagazine

https://www.youtube.com/channel/UCakmCp
wf4oF2ZICl-YPlVDg

‘પુંખ’ની 
ઉડાનમાું 

સહભાગી પાુંખો
યાજ્ઞજ્ઞક વઘાવસયા
મનોરી શાહ
અનુંત ગોર્હલ
વવરલ જોશી
કેયરુ દુધાત

સહ્રદય આભાર
અંર્કત વત્રવેદી
રાજુલ ભાનશુાલી
મીરા જોશી 
સ્પશડ હાર્દિક
ઉમા પરમાર
દવશિલ ચૌહાણ
હોઝેફા અગવન
મનુીર મલેક
પવન પટેલ
ડૉ. બેલા દોંગા

અમારી સાથે ઉડવાના આકાશી માગો

https://www.instagram.com/pankh_emagazine/
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