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યાજ્ઞિક વઘામસયા 

સપંાદકની કલમે 

  લોકડાઉન થોડ ું હળવ ું કરી દેવામાું 
આવ્ ું છે. લગભગ ત્રણેક મહહનાથી ઘરમાું 
પ રાયેલ ું ‘માણસ’ નામે એક પુંખી પહલેાની 
જેમ મ ક્ત થઈ રહ્ ું છે. પણ હકીકતમાું 
સાવચેત રહવેાનો સમય હવે જ છે, હવે જ 
સુંક્રમણના દર વધ  રહશેે. 
  શ ું-શ ું જો્ ું આપણે આ અઢી મહહનાના 
સમયગાળામાું? માનવજીવનની મયાાદા અને 
લાચારીની અન ભતૂતની સાથેસાથ ેજો આપણે 
ધારીએ તો ગમે તેવા ખરાબ સમયને પણ 
હકારાત્મક વલણ રાખીને સારા સમયમાું 
તબદીલ કરી શકીએ છીએ; એ ઘટનાના 
આપણે સૌ સાક્ષી રહ્યા. અફસોસ કે, માુંડમાુંડ 
ઘર પરૂ ું કરતા અને બીજા રાજ્યમાુંથી 
કમાવવા માટે આવેલા શ્રતમકોને ઘણી 
લાચારીનો સામનો કરવો પડયો. 
  ફોટો ભલે ઘણા સમય પહલેા ક્ક્લક 
કરવામાું આવયો હોય, છતાું ફ્રન્ટ-કવર પેજમાું 
પણ એવ ું જ કુંઈક દ્રશ્ય છે ન!ે માથા પર 
ભાર ઊંચકીને પોતાનો અંદરનો ભાર હળવો 
કરવા શહરેથી પોતાના વતન ભણી પગપાળા 
યાત્રાએ નીકળેલા શ્રતમકો અને એમાુંય 
વરસાદન ું આગમન! બેક-કવરમાું 
 

 

 

 

 

 

ઘરમાું બેસીને તરબચૂ ખાત  ું એક નાન ું બાળક 
જોવા મળશે. એ દ્રશ્યના પણ તમ ે આ 
લોકડાઉનમાું સાક્ષી રહ્યા જ હશો. આમ જોવા 
જઈએ તો બુંને તવરોધાભાસી ઘટનાઓ છે! 
પણ શ ું ‘તવરોધાભાસ’ જ આ સમાજની કડવી 
વાસ્તતવકતા નથી?   

  ટીમ ‘પુંખ’ વતી હ ું આપ સૌને નમ્ર 
તવનુંતી કર ું છું કે, તમ ે આપની, આપના 
પહરવારની અને સાથ-ેસાથે આપની 
આજ બાજ ના લોકોની અને પ્રકૃતિની કાળજી 
રાખો. ઉપર બેઠેલા ઈશ્વરને પોતાની ‘માણસ’ 
હોવાની સાબબતી દેવાની આનાથી વધ  સારી 
તક ફરી ક્યારે મળશે! 
  ‘પુંખ’નો આ એકતાલીસમો અંક છે. જો 
આપને આ અંક પસુંદ આવે, અને આપ 
આગળ દર મહહને આ જ રીતે પબ્લલશ થતા 
અંક વાુંચવા માુંગતા હોય તો અમને છેલ્લે 
આપેલી અમારા WhatsApp નુંબરની બલિંક 
પર ક્ક્લક કરીન ે મેસેજ કરો. અમારી 
વેબસાઈટની પણ અચકૂ મ લાકાત લતેા રહો. 
અંક તસવાયન ું પણ તમન ે ઘણ ું નવ ું-નવ ું 
વાુંચવા-જોવા-માણવા મળી રહશેે. 
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વાત જાણે એમ કે... 

  શ ું તવચારો છો સ્નહેા.. ઉપર જવ ું કે 
નહીં એમ? પહલેા તો તમારા ચાુંદી જેવા 
ચમકતા  ઘાટીલા આ ચહરેા પરથી 
પરસેવો લછૂી લો, સામે ટીપોઈ પર પડેલ 
ઠુંડા પાણીનો ગ્લાસ પી લો અન ેચાલો ફરી 
એક વખત આપણ ે સમગ્ર ઘટનાને 
વાગોળીએ. પછી નક્કી કરો કે ઉપર જવ ું કે 
નહીં. 
  આજે લગભગ પુંદર વરે્ષ તમે 
મામાના ઘરે આવયા. કદાચ બારમા 
ધોરણના વેકેશન પછી પહલેી વાર. 
દરતમયાનમાું તમારા લગ્ન, દીકરાનો જન્મ, 

અન ે ઘર-સુંસારની જવાબદારીમાું મામાન ું 
આ ઘર તો ક્યાય ભ લાઈ ગયેલ ું.. કેમ ખર ું 
ને? મામાન ું ઘર ભલ ે ભ લાઈ જાય પણ 
અહીં ગાળેલા એ સોનેરી હદવસો કઈ રીતે 
ભલૂાય! હા.. મને ખબર છે એ હદવસો તમે 
ક્યારેય ના ભલૂી શકો. અન ેએટલ ેજ તો 
આવતાની સાથે જ તમે સીધા ત્રીજા 
માળની અગાશીમાું દોડી ગયા. મામાએ તો 
હવે રુંગરોગાન કરાવીને અગાશીમાું સરસ 
મજાનો હહિંચકો મકૂાવી દીધો છે, પણ આ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ ું! આ સામેના ઘરની અગાશી સાવ 
ખખડધજ.. કોઈ જાતનો જાણ ે સ ધારો જ 
નહીં! તમારી સાથે ઉપર આવેલ મામાના 
દીકરાને તમે પછેૂલ ું; “આ સામે કોઈ રહતે  ું 
નથી?” અન ેએણ ે જવાબ આપ્યો “રહ ે છે 
ને.” બસ આ જવાબ સાુંભળીને તમાર ું 
હૃદય સ્હજે જોરથી ધબકી ગ્ ું. તમે પુંજા 
પર ઊંચા થઈ જાણ ે એ ઘરનો ખણૂો-
ખાચરો જોઈ લવેા માુંગતા હતા અન ેત્યાુંજ 
તમારા મોબાઈલમાું હરિંગ વાગી. 
  “અરે યાર. આ અનનોન નુંબર 
એટલ ે કુંપનીના જ હોય.” મનમાું સ્હજે 
બબડાટ કરી તમે ફોન કટ કયો. પગની 
ઠેસ મારી તમે હહિંચકે ઝૂલ્યા અન ે એ 
હહિંચકો તમને ભતૂકાળના હહલોળે ચઢાવી 
ગયો. 
     બારમા ધોરણની પરીક્ષા પરૂી થઈ કે 
તરત જ તમે અહીં મામાના નવા મુંડાયલેા 
ઘરે એક મહહનો રહવેા આવેલા. ફબળયામાું 
ઘણા લોકો સાથે તમત્રતા થઈ. જેમાું અમ ક 
ખાસ પણ ખરા. અન ેએ ખાસમાુંય ખાસ 
એક તમત્ર એટલ ેતમને જીવથીય વહાલો,  

પામી દેસાઈ 
ત્રીજા માળની અગાશી 
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સામેના ઘરે ત્રીજા માળે રહતેો અન રાગ. 
કેમ, બરાબરન?ે તમારો મોટાભાગનો 
સમય અન રાગ સાથ ેપિા-કેરમ રમવામાું, 
કાું તો પછી અન રાગની મમ્મીને કોકન ે
કોક બહાને મદદ કરવામાું જ જતો. ભલ ે
કદી કહ્ ું ના હોય પણ અન રાગ પણ 
તમારા પ્રેમમાું તો હતો જ અન ેએ વાત 
તમેય બખબૂી જાણતા જ હતા. પણ 
જીવનમાું કાયમ પોતાન ું ધા્ ું થત  ું હોય 
તો પછૂવ ું જ શ ું! તમારા બુંનનેી વધતી 
જતી તનકટતાન ે તમારા ચબરાક મામી 
ભાપી ગયા અન ે અચાનક એક સવારે 
તમારા પપ્પા ‘સરપ્રાઇઝ’ શલદ સાથે 
તમને લવેા આવી પહોંચ્યા. એક જોરદાર 
ઝાટકો તમ ે ત્યારે અન ભવેલો. આમ 
અચાનક છૂટા પડી જવાની વાતને લઈન ે
તમે અન ેઅન રાગ ખબૂ તટૂી ગયા હતા. 
પણ થાય શ ું? તમારી હહિંમત જ ક્યાું હતી 
પપ્પા આગળ કાુંઈક કહવેાની! એ પળો 
હજ ય તમારા મનમાું સચવાયેલી જ છે 
જ્યારે તમ ે ચોધાર આંસ એ એકબીજાને 
છેલ્લી વખત મળ્યા હતા. અત્યારે પણ 
એમાુંન  ું એક આંસ  આ પાુંપણ પર અટકી 
રહ્ ું હત  ું. અનાયાસ ેજ તમન ે  એક ડસૂક ું 
લવેાઈ ગ્ ું. પપ્પા જોડે ઘરે પાછા ફયાા 
બાદ એકાદ વર્ષા કોલજેન ું ભણ્યા ના ભણ્યા 
અન ેતમારી સગાઈ કરી દેવાઈ. ધીમે  

 

 

ધીમે તમે તમારા મનને સમય સાથે વાળી  
દીધ ું સ્નેહા. પણ હજ ય મનના એક ખણૂ ે
અન રાગ અકબુંધ હતો જ. એમ તો  કઈ 
રીતે  એન ેકાઢી નખાય! 
 ક્યારના એ સામેની અગાશીમાું તમે 
એક આશા ભરી નજરે  ટગર ટગર જોયા 
કરતાું હતા. “કદાચ બારણ ું ખલૂ ે ને 
અન રાગ બહાર આવે.” પણ એ આશાના 
ભુંગ રૂપ ે ફરી એક વખત તમારા 
મોબાઈલની હરિંગ વાગી. ગ સ્સામાું તમ ેએ 
કોલ ઉપાડયો. 
“કોણ છો?” સ્હજે કડકાઈથી તમે પ છ્ ું. 
“આમ જ સામ ેબસેીને જોયા કરીશ કે મને 
મળવા પણ આવીશ! ત  ું આવી ત્યારની 
તારી રાહ જાઉં છું સ્નેહા. થોડી જાડી થઈ 
ગઈ છે, પણ પહલેા કરતાુંય સ ુંદર લાગ ે
છે ત  ું.” સામેથી એ જ પ્રભાવશાળી..કોઈ 
પણ સ્ત્રી મોહી પડ ેએવો અવાજ આવયો. 
“અ..અન ર..આ..ગ..?” 

“હા અન રાગ. શ ું તવચાયાા કરે છે ક્યારની? 

ચાલ ઊભી થા અને ઘરે આવ. ક્યારનો 
રાહ જોઉં છું. 
“હમણાું જ આવી.” તમે ફોન બરાબર કટ 
કયો ના કયો અન ેસડસડાટ પગતથયા 
ઉતરી ગયા. આજે જાણ ે કેટલ ુંય 
અન રાગને કહી દેવ ું હત  ું અન ેકેટલ ુંય એન ે
સામે પછૂી લવે  ું હત  ું. તમે હરણફાળે 
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સામેના ઘરે દોટ મકૂી. ઓટલો ચઢતાુંની 
સાથે જ તમે બ-ેત્રણ વખત ડોરબલે 
વગાડી દીધી. પછી સહજે પોતાના 
હાવભાવ કાબમૂાું લાવવા તમે પ્રયત્નો 
કરવા લાગ્યા. 
“આટલી બધી વાર!” તમે મનમાું અકળાઈ 
ઉઠયા. 
 અન ે તમારી ઇંતેજારીના અંત રૂપે 
બારણ ું ખ લ્્ ું. સામે તમારી જ ઉંમરની એક 
સ્ત્રી ઊભી હતી અન ે જોડ ે એન ું નાનકડ ું 
બાળક પણ. “આ અન રાગની પત્ની. ના 
ના.. એ તો નહીં જ પરણ્યો હોય.” તમ ે
એક જ ક્ષણમાું કેટલ ુંય તવચારી લીધ ું. 
 “જી બોલો. કોન ું કામ છે?” સામથેી અવાજ 
આવયો. 
“અન રાગ. એક્ચ્્ લી, અન રાગ.. ચુંદ્રવદન 
મહતેાન ું. ઉ..ઉપર ત્રીજે માળ..” તમે શલદો 
ગોઠવતા જઈન ે બોલ્યા. અંદરથી રૂમાલ 
વડ ે હાથ લછૂતાું એક ભાઈ દરવાજે 
આવયા. એ પેલી સ્ત્રીના પતત જ હતા. 
તેઓને જોઈને તમ ે એ સ્ત્રી અન રાગની 
પત્ની નહીં હોવાનો હાશકારો લીધો. એ 
દુંપતતએ તમન ેઅંદર તેડાવયા, બસેાડીન ે
પાણી આપ્્ ું, પણ તમે અન રાગને મળવા 
એટલા ઉતાવળા હતા કે તમે એ પાણી 
પીધા તવના જ ગ્લાસ ટેબલ પર મકૂી 
દીધો. 
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હવ ે કહો. કોને મળવ ું છે?” પેલા ભાઈએ 
પ છ્ ું. 
“જી. અન રાગ..આઈ તમન અન રાગ 
ચુંદ્રવદનભાઈ મહતેાન ું ઘર આ જ ને?” 

“હા. આમ તો એમન ું જ.” 
“આમ તો એટલ?ે” 

“એટલ ે એમ કે એકના એક દીકરાના 
અવસાન પછી ચુંદ્રવદનકાકા અન ે કાકી 
ખબૂ તટૂી ગયા હતા. એકલતાના લીધ ે
હડપ્રેશનમાું આવી ગયા હતા એટલ ે
તેઓના નાના ભાઈ તેમને પોતાની સાથ ે
અમેહરકા લઈ ગયા. જો કે એ વાતનેય 
દોઢેક વર્ષા થ્ ું. આપ કોણ..?” 

  દોરડ ું તટૂી જાય અન ેધડાકાભરે કોક 
બલફ્ટ જમીન પર પછડાય એવો જ 
માનતસક પછડાટ તમ ેખાધેલો સ્નહેા. તમ ે
પતૂળાની માફક બસેી જ રહ્યા અન ેતમારા 
તવચાર વુંટોળમાું ફરી એક વખત વાગલેી 
પેલી મોબાઇલની રીંગ ે  ભુંગ પાડયો. તમે 
યુંત્રવત ફોન ઉપાડયો. સામેથી અવાજ 
આવયો; 
“આવી ગઈ? તો ત્યાું શ ું બસેી રહી છે! 
ઉપર આવી જા.. ત્રીજા માળે.. એ જ 
અગાશીમાું.” 
 અન ેહવ.ે..  
તમે શ ું તવચારો છો સ્નેહા.. ઉપર જવ ું કે 
નહીં એમ? 
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મવપ લ હડિયા 

Tech-Talk 

  તમે આ વાુંચી રહ્યા છો, ત્યાું 
સ  ધીમાું તમન ે ચાઇનીઝ એપ 
અનઇન્સ્ટોલ કરવાના હજારો મેસેજ તમને 
મળી ચકૂ્યા હશ.ે WhatsApp, facebook, 
instagram અન ે YouTube ના માધ્યમથી 
કોઈને કોઈ સ્વરૂપ ે તમને દેશભક્ક્તના 
નામે TikTok જેવી ચાઈનીઝ એપ્સ 
અનઇન્સ્ટોલ કરવા માટે ઉત્સાહહત કરાયા 
જ હશ.ે વયહકતગત રીતે ખ શ થવાની 
વાત છે કે મોડા તો મોડા પણ આપણ ે
ગાુંધીજીના સ્વદેશી અન ે સ્વાવલુંબનના 
તવચારને આપણ ેસમજી રહ્યા છીએ. પણ 
આ તવર્ષયન ે વયક્ક્તગત પહરપ્રેક્ષ્યમાું 
જોવા કરતા એક સવાલ પછૂવો જોઈએ કે 
ચાઇનીઝ એપ્સ અનઇન્સ્ટોલ કરવાથી 
ચીનને તો ન કસાન છે જ, પણ આપણને 
કોઈ ફાયદો ખરો? અથવા આપણને તો 
કોઈ ન કસાન નથી થત  ું ને? કેમ કે જો 
ચાઈનીઝ એપથી કોઈ ફાયદો થતો હશે, 
તો જ કરોડો લોકોએ એ એપ ઇન્સ્ટોલ 
કરી હશ.ે અન ેહવ ેએવી એપ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનઇન્સ્ટોલ કરીને એ ફાયદો જતો કરવો 
પડ ેએવ ું તો નથી ને? 

 સૌથી પહલેા વાત કરીએ 
‘TikTok’ની કે જે એપથી આ આંદોલનની 
શરૂઆત થઇ. અહીં યાદ રાખો કે માત્ર 
ટેક્નોલોજી જ નહી, કોઇપણ ક્ષતે્રમાું 
સ્વદેશીને પ્રાધાન્યતા મળે એ દેશહહતની 
જ વાત છે. આ મ દા પર કોઈ તવરોધ હોઈ 
જ ના શકે. પણ જરૂરી મ દ્દો એ છે કે 
આપની પાસે સ્વદેશી તવકલ્પો હોવા 
જોઈએ.  

ચાઇનીઝ આઈટમનો બડહષ્કાર અને  
આઈ.ટી. કંપનીઓન  ંગજ્ઞણત 
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 TikTok ની અવેજીમાું આપણ ે ત્યાું 
‘Mitron’ નામની એપ્લીકેશન અચાનક 
દેખાઈ આવી. અતત ઉત્સાહી લોકોએ 
દેશહહત માટે એમન ેઆવકારી પણ ખરી. 
પણ જયારે google ન ું ધ્યાન એ તરફ 
ગ્ ું, ત્યારે એ એપ્લીકેશનને પ્લ-ેસ્ટોર 
પરથી ઉતારી લવેામાું આવી. આ 
સમાચાર પર સોતશયલ મીહડયામાું અમ ક 
લોકોએ ‘google’ ને પણ ગાળો ભાુંડી કે 
google અન ેTikTok મળેલા છે. પણ વાત 
એમ હતી કે ‘Mitron’ એપ ડેટા સ રક્ષાની 
વાતમાું ‘TikTok’ની બરાબરી તો ઠીક, 
સરખામણી પણ કરી શકે એમ નહોતી. 
આપણી માટે આપણ ું ઈમેલ એડે્રસ અન ે
ફોનમાું સેલ્ફી કેમેરાથી ઉતારેલા તવડીયો 
ખાસ ‘પ્રાઇવેટ’ ના હોય શકે, પણ google  

 

જેવી કુંપની માટે ‘ડેટા’ શલદ અગત્યનો 
છે. 
 પછી એ તમાર ું નામ અન ે ઈમેલ 
હોય કે તમારા કે્રડીટ-કાડાની માહહતી હોય, 
google માટે એ બધ ું જ ‘ડેટા’ છે. જો આજે 
કોઈ હકેર પ્લ-ેસ્ટોર પર રહલેી એપ હકે 
કરી અન ેકોઈ ્ ઝરનો ડેટા ચોરી બતાવ ે
તો સોતશયલ મીહડયા માકેટમાું ‘faecbook’ 
અન ે ‘WhatsApp’ જેવી કુંપનીઓ સામે 
google ની બદનામી થાય અન ે
સમાચારની એક હડેલાઈન બીજા હદવસે 
શેરબજારમાું google ના શેર નીચા લઇ 
આવે. માત્ર ભારતીયો ‘Mitron’ ને પસુંદ 
કરે એ માટે google પોતાની રેપ્્ ટેશન 
દાવ પર ના લગાવ!ે હવ ેએ માટે તમે શ ું 
google નો પણ બહહષ્કાર કરશો?  
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  એપ્લીકેશન અન ે અન્ય દરેક 
આઈ.ટી પ્રોડક્ટ માટે માકેટ એકદમ ખ લ્લ ું 
છે. બીજા કરતા સારી પ્રોડક્ટ બનાવો 
એટલ ેલોકો તમને સ્વીકારશે. એક સમય 
હતો કે સોતશયલ મીડીયાના નામે માત્ર 
‘orkut’ શલદ હતો. Orkut એ google ની 
માબલકીની પ્રોડક્ટ હતી. પણ એ પછી 
માકેટમાું ‘facebook’ ન ું આગમન થ્ ું. 
એકથી એક ચહડયાતા ફીચસા, તનયતમત 
અપડેટ અન ે તસક્ય રીટીની વયવસ્થાન ે
કારણ ે ફેસબ ક લોકમાનસ પર એટલ ું 
છવાઈ ગ્ ું કે એની હરીફાઈ કરવી ખ દ 
google માટે પણ શક્ય નહોતી. આખરે 
હાર માનીને orkut બુંધ કરી દેવ ું પડ્ ું. 
 હજી હમણાની જ વાત કરો તો 
Nokia કુંપનીનો ફોન અન ે Symbian ની 
ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ એટલ ેસોનામાું સ  ગુંધ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કહવેાત  ું. લોકો બજારમાું ખરીદી કરવા 
જાય એટલ ેમાત્ર ક્ ું મોડેલ પસુંદ કરવ ું 
એ જ નક્કી કરવાન ું રહતે  ું, ફોન તો Nokia 

નો જ લવેાનો રહતેો. પણ ૨૦૦૩માું 
એન્ડી રૂબીને મોબાઈલ ફોનને સ્માટા 
બનાવવાન ું સપન ું જો્ ું અન ે રોકાણકારો 
સામે પોતાનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો, પણ 
Symbian માકેટમાું એટલી છવાયલે 
ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ હતી કે કોઈએ એન્ડી 
રૂબીન પર ભરોસો ના કયો. આખરે 
એમના જ એક તમત્ર સ્ટીવ પલામેને દસ 
હજાર ડોલર રોકડા આપ્યા અન ેબાકીની 
રકમ સીડફનન્ડિંગ દ્વારા એકત્ર કરી android 
પ્રોજક્ટને વેગ આપ્યો. માત્ર બ ેજ વર્ષામાું 
google જાણી ગ્ ું કે android ની 
લલ તપ્રન્ટમાું જે સ તવધાઓ આપવાની વાત 
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  થયેલી છે એ ક્રાુંતતકારી સાબબત 
થવાની છે. અન ે ૨૦૦૫ માું ગ ગલ ે ૫૦ 
તમબલયન ડોલરમાું કુંપની ખરીદી લીધી. 
માત્ર દસ હજાર ડોલરથી શર  થયલે 
કુંપની બ ેવર્ષામાું પચાસ મીલીયન ડોલર 
સ ધી પહોંચી ગઈ. 
 ત્યારબાદ google ના શ્રેષ્ઠ 
ભજેાબાજોનો લાભ android ને મળ્યો 
એટલ ેandroid ના લોન્ચ પછી દ તનયામાું 
સૌથી વધ  ખ્યાતી પામેલા Nokia ફોન 
અન ેSymbian ઓપરેટીંગ સીસ્ટમને તાળા 
લાગ્યા. કેમ? કેમ કે android દરેક વાતમાું 
Symbian કરતા સવા્ ું હત  ું. બસ માકેટનો 
સીધો જ તનયમ છે કે હાલમાું ્ ઝર પાસે 
જે છે એના કરતા સાર ું લઇ આવો એટલે 
્ ઝર ખોળો પાથરી તમાર ું સ્વાગત કરશે. 
 તો કહવેાની અન ે સમજવાની વાત 
એટલી જ કે લોકો ચાઇનીઝ એપ 
આપમેળે જ ના વાપરે એવ ું કુંઈક કરવ ું 
હોય તો સ્વદેશમાું એવી એપ્લીકેશન 
બનાવવી જોઈએ, જે ગ ણવતાની 
બાબતમાું ચાઇનીઝ એપ કરતા ચહડયાતી 
હોય એટલ ે લોકો આપોઆપ TikTok 
છોડીને સ્વદેશી Mitron તરફ દોડતા 
આવશે. બાકી લોકોને ચાઇનીઝ એપ 
અનઇન્સ્ટોલ કરવા માટે ઉશ્કેરવા એ તો 
સારવાર નથી, એ માત્ર રોગના લક્ષણો 
દબાવવાની વાત છે. 
 

 આ તસવાય તમારા ફોનમાું રહલે 
ચાઇનીઝ એપ્લીકેશનન ું લીસ્ટ આપી 
તમને એ એપ્લીકેશન અનઇન્સ્ટોલ કરવા 
પ્રેરતી એપની પણ google દ્વારા પ્લ-ેસ્ટોર 
પરથી હાકલપટ્ટી કરવામાું આવી છે. તમ ે
જાતત, ધમા, રુંગ કે ભૌગોબલક ક્ષેત્રન ે
આધારે કાઈ અલગ તરવો એ બધ ું 
ભદેભાવ જ છે. આપણ ે ત્યાું ઉતર-પવૂાના 
રાજ્યના લોકોને પણ હજી દેશના અન્ય 
ભાગોમાું આવી ક્સ્થતતનો સામનો કરવો 
પડ ે છે એટલ ે કદાચ આપણા માટે આ 
ભદેભાવ નવી વાત નથી, પણ google 
માટે તો છે જ. એટલ ેએ ચાઇનીઝ એપ્સને 
રીમ વ કરતી એપ જે ‘hate-campaign’ 
ચલાવતી હતી, એન ેધ્યાનમાું રાખીને તનેે 
પણ રીમવૂ કરવામાું આવી. જો ચાઇનીઝ 
એપ્સને અનઇન્સ્ટોલ કરતી એપમાું માત્ર 
ચાઈનીઝના બદલ ેદ તનયાના દરેક દેશના 
નામન ું લીસ્ટ હોત, જ્યાુંથી ્ ઝર ચાઈના 
તસલકે્ટ કરીન ે ચાઈનાની એપ 
અનઇન્સ્ટોલ કરી દે તો એ એપ બચી ગઈ 
હોત! પણ કોઈ એક દેશ તરફ નફરતન ું 
વલણ ત્યાું આવકાયા નથી. 
 તમે જો હજી TikTok અનઇન્સ્ટોલ ના 
ક્ ું હોય તો એ અનઇન્સ્ટોલ કરો એ 
પહલેા Tik-Tok એકાઉન્ટ @mygovindia ની 
મ લાકાત લવેાન ું ના ભલૂતા. 
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શીતલ ગઢવી 

Connecting... કમવતા 

વધેલા શ્વાસને ભરવા ઇજન આપી ગયા છે એ. 
પ્રસુંગોપાત મળવાન ું વચન આપી ગયા છે એ 

  

તમલનની શક્યતાઓને ફરીથી મેં મઠારી છે, 

સમય, સ્થળ, તતતથ,જગ્યાન ું ચયન આપી ગયા છે એ. 
  

સદા સાથે રહવેાની અમે પણ રાત માુંગી'તી 
નયન ચમૂીને ઈચ્છાન ું શમન આપી ગયા છે એ. 

  

તવશેર્ષણને અલુંકારોથી શલદોમાું ભરી યાદો, 
અછડતા સ્પશાની વચ્ચે કવન આપી ગયા છે એ. 

  

મહકેી ઊઠશે આ આંગણે વાવેલ ગરમાળો, 
ઉછરતાું છોડને ગમત  ું ભવન આપી ગયા છે એ. 
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ભાવેશ ભટ્ટ 

Connecting... કમવતા 

કૈં નથી હોત  ું અહીં હકસ્મત તસવાય? 

એ ય બોલાત  ું નથી મ્હનેત તસવાય! 
  

તારી સેવામાું હશે કોઈ કમી 
ના કશ ું પણ મેળવ્ ું તમલ્કત તસવાય 

  

ભેદને તારા છપાવી રાખવાું 
કોઈ હોવ ું જોઈએ અંગત તસવાય 

  

વાુંચવા ચહરેાઓ હ ું ખાસ્સ ું મથ્યો 
ના કશ ું વ ુંચા્ ું હકિંમત તસવાય 

  

ક્યાું દઝાડે છે હવે પ્હલેા સમ ું? 

કૈં વધ્્ ું ના આગમાું રુંગત તસવાય 

  

આ જગતમાું જેને જોઈ ના શકો 
એવ ું શ ું છે આપણી હાલત તસવાય? 

  

ચીસ એવી આજ જ ુંગલમાું પડી 
ના હલ્્ ું બીજ ું કશ ું પવાત તસવાય  
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વાતાાન   ંઆકાશ 

“હલે્લો..” 
“હા, વતનતા.. કેમ છે?” 
“નેકસ્ટ તવક ઇનન્ડયા આવ  છું. મળીશ ું.. 
બાકીનો પ્રોગ્રામ આવયા પછી જણાવીશ.” 
“હા. ચોક્ક્સ.”  

 સામા છેડ ે ફોન મ કાઈ ગયો. પણ 
તશખા ફોન પકડીને હજી ઉભી હતી. 
વતનતાને મળ્યે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા. કેવી 
લાગતી હશે વતનતા? 'વતનતા' નામ યાદ 
આવે એટલ ે ગોળમટોળ, સદાય હસતો, 
બોયકટ વાળવાળો એક ચહરેો સામે આવી 
જતો. છેલ્લ ે એન ે એના લગ્નમાું જોયલેી. 
ત્યારે પણ એ જ બોયકટ વાળ અન ેહસતો 
ચહરેો. લગ્ન કરીન ે એ અમેહરકા સ્થાયી 
થયેલી અન ે અન કૂળતાએ ફોન કરતી. 
અમેહરકાની, ત્યાુંની રહણેીકરણીની, ત્યાુંના 
લોકોની વાતો કરતી. બાળકના આવયા 
પછી ફોન કરવાનો અંતરાલ વધતો ગયો. 
પણ છતાુંય ક્યારેક સમય ચોરીને ફોન પર 
વાત તો કરી જ લતેી. 
 નાના શહરેની પાુંચથી-દસ ધોરણ 
સ ધીની ગલ્સા-સ્કૂલમાું સાથે ભણ્યા હતા.  

 

 

 

પોત ેતો એ જ શહરેમાું રહતેી હતી પણ 
વતનતા સ્કૂલમાું આવેલી હોસ્ટેલમાું રહતેી 
હતી. શહરેથી દૂર આવેલા એક ગામમાું 
એન ું ઘર હત  ું. પણ ગામમાું મોટી સ્કૂલ ન 
હોવાથી અહીં શહરેમાું રહીને ભણતી હતી. 
માબાપથી દૂર રહવેાની વાત બહ  તવહ્વળ 
કરતી. પણ વતનતા ટેવાઈ ગઈ હતી. 
 “તને હોસ્ટેલમાું ગમ ે છે?” પોત ે
ક્યારેક વતનતાન ે પછૂતી પણ ખરી. 
 વતનતા ખાલી ક્સ્મત કરતી. ક્યારેક 
ઘરેથી સારો નાસ્તો લાવતી તો વતનતાન ે
આગ્રહપવૂાક ખવડાવતી. પણ વતનતા 
મહહનાના છેલ્લા શતનવારે ખબૂ ખ શ રહતેી. 
કારણ કે દર મહહનાનો છેલ્લો રતવવાર 
હોસ્ટેલમાું ‘મળવાની ડેટ’ રહતેો. જ્યારે 
હોસ્ટેલમાું રહતેાું બાળકોને મળવા એમનાું 
માતાતપતા આવી શકતા. 
 “મમ્મી, ક્યાું ખોવાઈ ગઈ છે?” દીકરી 
બચત્રાએ બમૂ પાડી ને તશખા વતામાનમાું 
આવી. 
“મારી ફે્રન્ડ વતનતા નેક્સ્ટ તવક ઇનન્ડયા 

હીરલ વ્યાસ 
મળવાની િેટ 
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આવે છે. એનો જ ફોન હતો. અમે વર્ષો 
પછી મળીશ ું.” 
“ઓહ, વાઉ. કેટલા વર્ષે મળશો તમે?” 
“વીસેક વર્ષા પછી બટેા..” તશખાનો ચમકતો 
ચહરેો અત્યારથી જ એના ઉત્સાહની ચાડી 
ખાતો હતો. 
“બનશે તો હ ું પણ આવીશ.” 
***** 

  વતનતાના ઇનન્ડયા આવયા પછી એક 
વીકમાું જ હોટેલ 'દાશાપ્રકાશ'માું ડીનર 
માટે મળવાન ું નક્કી થ્ ું. તશખાને લાગ્્ ું કે 
આજે ફરી ‘મળવાની ડેટ’ આવી છે. 
 તશખા અને બચત્રા હોટેલ્માું પહોંચ્યા 
ત્યારે ટેબલ નુંબર ‘૯’ પર વતનતા અને 
એની દીકરી વતૃા રાહ જોતા હતાું. 
 તશખાને હત  ું કે આટલાું વર્ષે વતનતા 
મળશે તો ભટેી જ પડશે. પણ એવો કોઈ 
ઉમળકો વતનતાના ચહરેા પર કળાયો નહહ. 
એ જ ગોળ મટોળ ચહરેો, બોયકટ વાળ 
પણ સદાય હસતો રહતેો ચહરેો એને સાવ 
ભાવતવહહન લાગ્યો. તશખાએ ક્સ્મત ક્ ું તો 
પણ કુંઇ પ્રતતભાવ નહહ. તશખાને લાગ્્ ું કે 
આ એ વતનતા છે જ નહહ. 
 “બસેો આન્ટી. હાય બચત્રા..” વતૃાએ 
ક્સ્મત સાથે બન્નેને આવકાયાું. 
 “આપણ ેપહલેાું ઓડાર કરીએ. પછી 
વાતો કરીએ.” ને વતૃાએ મેન્્ -કાડા બચત્રા 
સામે ધ્ ું. ઓડાર અપાયા પછી એણ ેવાત  
 

 

 

 

ચાલ  કરી. 
 “તમને મમ્મીને અને એના વતાનને 
જોઇને આઘાત લાગ્યો હશ.ે તમારી 
જીગરજાન તમત્ર સાવ ઉમળકા વગર, સાવ 
અજાણ્યાની જેમ મળશે એવ ું ધા્ ું નહહ 
હોય. સમજી શક  છું. મમ્મીને છેલ્લા ત્રણ 
વર્ષાથી અલઝાઇમર છે. એ લગભગ બધ ું 
જ ભલૂી ગઈ છે. ક્યારેક તમને નામથી 
યાદ કરી લ ેછે. પણ એ તસવાયન ું લગભગ 
કુંઈ જ એને યાદ નથી, તમારો ચહરેો પણ 
નહીં. 
“તો પછી ફોન પર એ મારી સાથે વાત 
કેવી રીતે કરે છે?” 
"હ ું જ વાત કર  છું આન્ટી. તમારા બન્નેની 
ઘણીબધી વાતો મેં સાુંભળી છે. જ્યારે 
મમ્મી તમને નામથી યાદ કરે ત્યારે હ ું 
તમને ફોન કર  છું. અમારા બન્ને નો અવાજ 
લગભગ સરખા જેવો જ છે ન.ે. ને એમાુંય 
ફોનમાું તો થોડો ફરક હોય તોય ના કળી 
શકાય.” 
 તશખાને લાગ્્ ું કે આજે એમના 
બુંનેની ‘મળવાની ડેટ’ છે, છતાું પહલેીવાર 
વતનતા ખ શ નથી! 
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શબ્દ-સપં ટ 

 ગ જરાતી ભાર્ષાનાું આ અમર 
અતવનાશી ગીતથી ભાગ્યે જ કોઈ અજાણ 
હશ!ે એમાુંય "દીકરી ને ગાય, દોરે ત્યાું 
જાય!’ પુંક્ક્તઓ તો જાણ ે લોક-કહવેત, 
લોકગીત કે લોકોક્ક્ત તરીકે સદાય 
ગ જરાતી ભાર્ષા જોડ ે રહશેે, એમ કહ ું તો 
જરાય ખોટ ું નથી!  

  અતનલ આચાયે એક વાર લખ્્ ું છે 
કે, દીકરી પોતાની છે છતાુંય પારકી છે 
એથી તે વધ  નજીક હોય છે. ‘દીકરી’ 
શલદનાું ‘દી’ અન ે ‘રી’ દીઘામાું છે. તે 
શલદનાું ઉચ્ચારન ે પણ નહીં છોડવાની 
આટલી જીદ હોય તો દીકરીન ેછોડવા મન 
ક્યાુંથી તૈયાર થાય? 

  દીકરી, એક શમણ ું, આપણ ું છતાું 
પરા્ ું. દીકરી શ ું નથી? દીકરી આપણી 
હથેળીની સૌથી લાડકી ટચલી આંગળી છે. 
દીકરી જજિંદગીની શ ષ્કપળોમાું ભીનાશ 
જન્માવતી ભીની ભીની લાગણી છે. દીકરી 
માબાપનાું વદૃ્ધત્વનાું એકલતાનાું હકનારાન ે
ભયાાભયાા રાખતી, સતત લાગણી  

 

 

 

છલકાવતી છાલક છે. દીકરી એ માબાપનાું 
જીવનમાું પહરકલ્પનાન ું સ  ખ આપતી 
જીવનવાતાાની ‘પરી’ છે. દીકરી તમારા 
સ્તલધ, તવર્ષાદી, આઘાતભયાા મનમાું થીજી 
ગયેલા આંસ ને વહતેા કરી તમને હળવા 
રાખ ે છે. દીકરી તમારા ક્સ્મત પાછળના 
ર દનને વાુંચી શકે છે. દીકરી તમારા 
તવર્ષાદી મનનો સુંગાથ છે. દીકરી 
પ્રભાતનાું ફૂલ પરન ું ઝાકળબબિંદ  છે. તેના 
મ લાયમ સ્પશામાું તમને તમારા 
અક્સ્તત્વની સાથાકતા અન ભવાય છે. 
દીકરી એટલ ેકદી ‘હડબલટ’ નહીં થતી અન ે
સદા ‘હરફે્રશ’ રહતેી લાગણી. દીકરી તમારા 
હદલનાું સ્ક્રીન પરન ું મનોહર ‘સ્ક્રીન-સેવર’ 
છે! દીકરી એટલ ે તમારા રુંજને પરાજજત 
રાખતો ઉમુંગનો આફતાબ. તમારી 
જીવવાની ઝુંખનાન ે પ્રજ્જ્વબલત રાખતી 
જ્યોત એટલ ેદીકરી. દીકરી શ ું નથી ? 

િૉ. કામતિક શાહ 

‘દીકરી ને ગાય, દોરે તયા ંજાય’   

ગીત, કાવ્યરચના, કહવેત, લોકોક્તત કે લોકગીત? 
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 આવી જ ઘણી બધી અવયક્ત 
લાગણીઓને વાચા આપત ું, વર્ષા ૧૯૭૯માું 
આવેલી ગ જરાતી હફલ્મ ‘પારકી થાપણ’ન ું 
આ ગીત, સ્વ. અતવનાશ વયાસજીએ રચલે ું 
અન ે પ ત્ર શ્રી ગૌરાુંગભાઈન ું એટલ ું જ 
અદ્ભૂત સ્વરાુંકન છે. આ ગીતન ું સર્જન પણ 
એટલ ું જ રોચક છે. જેની તવસ્તતૃ ચચાા 
આપણ ેઆ અગાઉ કરી ચ ક્યા છીએ કે કઈ 
રીતે આ અદ્ભુત સ્વરાુંકનને એટલો જ 
અદભ ત સ્વર પ્રાપ્ત થયો, લતા 
મુંગેશકરજી નો!! જી હા, આ ગીતમાું 
સ્વરની પ્રથમ પસુંદગી અલકાજીની હતી, 
અન ેએક અહવેાલ મ જબ, બાદમાું લતાજી 
ખયૈામજીન ું રેકોહડિંગ ટાળીને આ ગીતન ું 
રેકોહડિંગ કરવા સાુંજે પધારેલા. એવ ું 
કહવેાત  ું હત  ું, કે લતાજી સાુંજે ગીત ગાતા 
નથી, છતાુંય આ ગીત માટે તેઓએ 
પોતાની પ્રથા તોડી હતી! 
  આ ગીત, એ સમયે બનતી વખત ે
બીજા પણ રસપ્રદ અન ભવોમાુંથી પસાર 
થ્ ું છે. ‘પારકી થાપણ’ હફલ્મન ું ટાઇટલ 
સોંગ કરવાન ું અન ેવળી લોકોન ેગમ ેએવ ું 
કરવાન ું અન ે વળી લખાય અન ે રેકોહડિંગ 
થાય પછી શહૂટિંગ કરવાન ું. ‘પારકી થાપણ’ 

– આ શલદો છેલ્લ ે રાખીએ તો એના 
પ્રાસમાું શલદો ગાઈ શકાય. એ યાદગાર 
રહી જાય એવા ના પણ બન!ે પણ, 
અતવનાશ વયાસની સર્જકતાએ અન ે 

 

 

 

એમની સ્વર સજ્જજતાએ કતવતામાું પ્રાણ 
પયૂો અન ે ‘દીકરી તો પારકી થાપણ 
કહવેાય’ એવી પુંક્ક્તઓ લખી. ‘કહવેાય’-
ના પ્રાસમાું-કાહફયામાું ગીતને આગળ 
વધા્ ું અતવનાશ વયાસે. તનમાાતા અર ણ 
ભટ્ટની સામે જ પ્રથમ સીહટિંગમાું જ ગીતન ું 
મ ખડ ું અન ે એક અંતરો લખાઈ ગયા! 
લોકોક્ક્તનો પણ ગીતમાું એજ રીત ે
સચવાય, એનાથી મોટી બીજી કઈ વાત 
હોય! 
 લખેના શીર્ષાકમાું પ્રમાણ ેએક રોચક 
ઇતતહાસન ું થોડ ું કરેલ ું સુંશોધન રજૂ કરવા 
જઈ રહ્યો છું. બન્્ ું હત  ું એવ ું કે ઇ.સ. 
૧૯૦૯માું માત્ર આ પુંક્ક્ત જ નહીં પણ 
એન ેસમાવત  ું એક આખ ું ગીત, અરે આખ ું 
એક નાટક રજૂ થયેલ ું છે કે જયારે સ્વ. 
અતવનાશ વયાસજીનો જન્મ પણ નહોતો 
થયો. તેમનો જન્મ થયો હતો ઇ.સ. 
૧૯૧૨માું. જ્યારે આ પુંક્ક્તને 
સમાવતા નાટયગીતના તનમાાતાનો જન્મ 
થયો હતો 18 માચા,  ઇ.સ. ૧૮૬૨માું. 
એટલ ેકે, આ રચના વખતે એ ૪૭ વર્ષાના 
હતા. એટલ ે કે અતવનાશજીથી ૫૦ વર્ષા 
મોટાું. અન ે હજ  એક ડગલ ું આગળ, 
આજથી ૧૧૦ વર્ષા પહલેા જે નાટકમાું એ 
ગીત રજ  થયેલ ું, એ સુંપણૂા કાયાક્રમ એ 
તનમાાતાએ ઇ.સ. ૧૮૬૭ના ૨૫માું એક્ટ 
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મ જબ કોપીરાઈટ પણ કરાવેલો! અન ેસવા 
હક્ક સ્વાધીન રાખ્યા હતા! અન ેએમાુંથી 
આ ગીત ખબૂ જ પ્રચબલત થ્ ું અન ે
લોકમ ખ ેચઢી ગ્ ું!!  

 આ તનમાાતા એ ઉિમ કતવ 
હતા. અન ેગ જરાતી ઉપરાુંત તેઓ સુંસ્કૃત, 
ઉદ ા  અન ે હહન્દી ભાર્ષાના પણ પ્રખર 
તનષ્ણાત હતા. નાનપણથી જ એમની 
નોખી બ ક્ધ્ધપ્રતતભાની પ્રતીતત થતી હતી. 
કચ્છ-ભ જમાું પોશાળ (કતવની 
પાઠશાળા)માું અભ્યાસ કયો અન ે સુંવત 
૧૯૩૭માું વધ  અભ્યાસ અથે કાશીતીથામાું 
સુંસ્કૃત, કાવય  અન ે અલુંકારશાસ્ત્રનો 
અભ્યાસ કયો.  તદ પરાુંત પ્રશ્નોરા નાગર 
બ્રાહ્મણ તવદ્વદવયા વૈદ્યરાજ લક્ષ્મીશુંકર 
નરોિમ ભટ્ટ પાસે વૈહદક ધમા અન ેસુંસ્કૃત 
ગ્રુંથોનો અભ્યાસ કરી એમન ે
ગ ર પદે  સ્થાપ્યા. 
  કતવની તવદ્વિાના વાવડ શ્રી 
હહરતસિંહજીને મળ્યા અન ે એમણ ે પોતાના 
રાજકતવ તરીકે એમન ે નીમ્યા. ત્યારબાદ 
ભાવનગરનરેશ શ્રી તખ્તતસિંહજીએ એમન ે
પોતાના રાજકતવ તરીકે નીમ્યા. 
રાજકતવએ હહન્દી તથા વ્રજભાર્ષામાું પણ 
પ્રભ ત્વ મેળવ્ ું હત  ું, તેથી રાજપ્રશક્સ્તના 
હહન્દી કાવયોના ગ્રુંથો પણ લખ્યા જેમ કે, 
તખ્તયશતત્રવેબણકા, ભાવ સ યશવાહટકા, 
ભાવ આશીવાચન, અમર કાવયાલપ, અન ે 

 

કર ણરસપ્રધાન ગ્રુંથો ઝુંડ તવરહ, ભાવતવરહ 
અન ેતત્રભ વનતવરહ પણ લખ્યા! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 છત્રીસ વર્ષાની ઉંમરે એમન ે સુંસ્કૃત 
ગ્રુંથ ‘ભરતનાટયશાસ્ત્ર’નો ગ જરાતી 
અન વાદ કરવાની ઈચ્છા થઇ જે 
એમણ ે ગ ર વયા લક્ષ્મીશુંકર ભટ્ટને જણાવી 
અન ે એમના માગાદશાન હઠેળ એ 
કાયા  એમણ ેસુંપન્ન પણ ક્ ું. ઘણા કાળ 
સ ધી એ ગ્રુંથ એમ ને એમ પડયો રહ્યો 
કારણકે એ ભાર્ષાુંતર સમજણપવૂાક સ ધારી 
અન ેનવેસરથી લખવાના કાયા માટે યોગ્ય 
વયક્ક્તની શોધમાું હતા જે પછી વર્ષા 
૧૯૦૨માું જામનગરના રાજકતવ શ્યામજી 
જયતસિંહના પ ત્ર કેશવલાલને સોંપા્ ું અન ે
ભાવનગરમાું જ ‘આનુંદ તપ્રનન્ટિંગ પ્રેસ’માું 
એની પ્રથમ આવતૃિ છપાઈ! 
 તેઓએ ઘણા નાટકો પણ લખ્યા 
જેમાું પૌરાબણક, ઐતતહાતસક અન ેસામાજજક 
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 નાટકોનો સમાવશે થાય છે. જેમાુંના 
એકની નોંધ રસકતવ રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટ ે
એમના પ સ્િક ‘સ્મરણમુંજરી’માું આલખેી 
છે. એમના નાટકોની એ જ ખબૂી હતી કે 
એમના ગીતો ઘર ઘર ગ ુંજતા અન ે
અત્યુંત લોકતપ્રય થઇ જતા. ‘દાસ પર 
દયા લાવો રે, હ ું ભજન કરીશ હહરન ું’, 
‘બોલ ું ક્યા મેરે પ્યારકી બતતયાું, સર પર 
ગાગર ધર કર’- આ બધી પુંક્ક્તઓ રતસક 
પ્રેક્ષકોને હજ ય યાદ રહશેે. ગ ર્જર જનતા 
આ મહાકતવની ઋણી છે, પણ એમન ે
અન રૂપ સન્માન એમન ું થ્ ું નહહ! 
  ત્યાર બાદ સ રદાસ અને નાગરભક્ત 
નામે નાટકો ઈ.સ. ૧૯૦૯માું રજ  થયા. 
જેના સ ુંદર અન ેભાવવહી ગીતો લોકજીભ ે
રમી રહ્યા.  

  તા. ૨૫.૧૧.૧૯૦૯ના રોજ લખેક 
ગોપાલજી કલ્યાણજી દેલવાડાકર કૃત 
નાટક ‘નીલમ માણકે’ રજ  થ્ ું. એ 
વાુંકાનેર કુંપનીની પ્રસ્ત  તત હતી. જેના 
સ્થાપક ત્ર્યુંમ્બકલાલન ું મતૃ્્  થતા કુંપની 
મ શ્કેલીમાું આવી પડી. સુંસ્થાન ું ગ ડવીલ 
સાર ું હોવાથી આ રાજકતવએ એમની 
સાથેના નાટયધ રુંધરોની સાથ ેમળીન ેએક 
સતમતત રચી અન ે‘નીલમ માણકે’ નાટકને 
કોપીરાઈટના માટે રજીસ્ટર કરાવ્ ું. આ  

કૃતત ‘નીલમ માણકે’ આમ તો સાત 
ભાગમાું સબચત્ર નવલકથા તરીકે પણ 

 

 

 

 

 

 

પહલેા પ્રતસદ્ધ થઇ હતી. નાટકન ું એક ગીત 
અતત લોકતપ્રય થ્ ું હત  ું અન ે લોકમ ખ ે
ચડી ગ્ ું હત  ું, એ ગીત જ આ હત  ું:  

"દીકરી ને ગાય દોરે ત્યાું જાય,  

રુંક બબચારીનો નહહ ઉપાય  

એક આધાર તારો છે હકરતાર..” 
 આ રાજકતવન ું નામ હત  ું – ‘નથ રામ 
સ ુંદરજી શુંકર’. કદાચ કોઈએ સાુંભળ્્ ું પણ 
નહહ હોય. પણ આ રાજકતવશ્રીએ ગ જરાતી 
ભાર્ષામાું જ નહહ પણ, હહન્દી, સુંસ્કૃત અન ે
વ્રજભાર્ષામાું પણ ઉિમ ગ્રુંથો લખ્યા છે 
અન ેનાટયમુંડળ, રુંગભતૂમ, ગદ્ય અન ેપદ્ય 
સાહહત્યમાું એમન ું બહ  મોટ ું યોગદાન 
છે. ‘સૌભાગ્યસ ુંદરી’ એમન ું બહ  ચબચિત 
નાટક રહ્ ું હત  ું. 
  એટલ ે છેલ્લ ે હા, એ ચોક્કસ કહી 
શકાય કે અતવનાશજીએ પોતાની સ્વતુંત્ર 
રચના જ લખી છે અને એમાું આ પુંક્ક્તનો 
માત્ર ઉપયોગ કયો છે જે લોકોક્ક્તમાું એ 
સમયે ખપી ગઈ હતી. આ લખેનો મળૂ 
ઉદે્દશ વાચકતમત્રોન ેએના મળૂ શલદ-સર્જક 
અન ે તનમાાતા સાથ ે પહરચય થાય અને 
ગ જરાતી ભાર્ષાસાહહત્યના ઇતતહાસ પરથી 
ક્યાુંક પડદો ઊંચકાય એજ છે. આ ઉપરાુંત 
આવી અનેક અમર પુંક્ક્તઓ રતસક 
વાચકોને યાદ રહ ે તથા ગ ર્જર પ્રજા આ 
રચયતાઓને યાદ કરી ઋણ ચકૂવ ે તો 
એમન ેઅન ર પ સન્માન પણ મળે! 
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જસ્ટ બે મમમનટ 

  શાુંતાબા ડગ મગ  કરતા ટેબલ પર 
ચઢી માબળયા પરથી સામાન નીચ ે
ઉતારવા લાગ્યા. દીકરો-વહ  ઘણાું સમયથી 
બાને કહતેા, “બા.. માબળ્ ું ખાલી કર તો 
એમાું છોકરાઓની વધારાની વસ્ત   રહ.ે 
આમેય તારો જૂનો સામાન હવ ે ઘસાઈ 
ગયો છે.” શાુંતાબા લોખુંડનો મોટો ટુંક 
માબળયા પરથી ઉતારી બધો પથારો કરીને 
બઠેા હતા.  
  એકાદ કલાક વસ્ત  ઓન ું તવભાજન 

કયાા પછી એક વસ્ત   પર થાકેલા 
શાુંતાબાના હાથ અન ે આંખો ક્સ્થર થયા. 
એ એમના લગ્નનો લલકે એન્ડ વહાઇટ 
આલ્બમ હતો. ભતૂકાળની કેટલીક કાળાશ 
તેમને આસપાસ ઘ ૂુંટાતી લાગી. તેઓ 
તવચારવા લાગ્યા, “કેટલા વર્ષો વીતી 
ગયા.. જીવનની સાથે શરીર પણ ઘસાત  ું 
ચાલ્્ ું અન ેસુંબુંધો પણ..” આ તવચાર સાથે 
જાણ ેતેમનો શ્વાસ પણ ઘસાવા લાગ્યો. 

િૉ. રંજન જોષી 
ઘસારો 
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વાતાા-સેત   

તેજલ શાહ 

‘હાફુસ’ 

 ગ જરાતી સાહહત્યનો વાતાા વૈભવ 
બજેોડ અન ે બનેમનૂ છે. અમ ક લખેકો 
તવર્ષયવૈતવધ્ય તમેજ ગઢૂ સુંદેશન ે
એકમેકમાું ગ ૂુંથી લઈ, સ્થળૂ પદાથામાું 
સકૂ્ષ્મતાને ઉદ્ઘાહટત કરી, વાતાાને 
સહજતાથી અલુંકાહરક ઓપ આપી દેવા 
સમથા હોય છે. જયુંતત દલાલ એમાુંના 
એક. આજે માણીશ ું એમની વાતાા- ‘હાફુસ’. 
  કરે ત્યારે હલેપાટી. આના-બ ેઆના 
માટે માથે દોઢ-બ ે મણનો બોજ ઉપાડ ે
અન ે ત્યારે હાફુસનો કરુંહડયો ઉપાડવાની 
ના પાડી? ક્રોફડા માકેટમાું હાફુસનો કરુંહડયો 
ખરીદીને એ ઉપડાવવા આજ બાજ  નજર 
નાખી. સાધારણ રીતે તો તમે માકેટમાું 
દાખલ ત્યાુંથી જ ઘણી જોડ આંખ તમને 
માપતી હોય. તમે ડઝન-અધી ડઝનવાળા, 
કે કરુંહડયાવાળા, કે પછી ખાલી ભાવ 
પછૂનારા છો, એવા પ્રશ્ન એ તાતી નજરમાું 
હોય જ. અન ેકશા અલૌહકક એવા જ્ઞાનથી, 
ન કળી શકાય એવી સઝૂથી એ તમને 
માપે; અન ેએમના તોલ-કાટલ ેતમે પાર  

 

 

 

ઊતયાા તો પછી તમે નજર બહાર ન 
નીકળી જાવ એ રીતે એ આંખો ધારી 
તમારી પાસે અને છતાું દૂર રહ્યાું કરે. 
 પણ આજે મે જો્ ું તો હલેપાટીવાળા 
કોઈ નજરે ન ચઢયા. આજ બાજ  ઝાુંખતાું 
મેં એક સ દૃઢ અન ે સશક્ત લાગ ે એવા 
જ વાનને જોયો. કેસરી પાધડી બાુંધી હતી. 
પહરેણ પર જવાહર-બુંડી પણ હતી. 
કાનમાું વાળી જેવ ું પણ લાગત ું હત  ું. મેં 
ઘાુંટો પાડયો : “હલેપાટી....” 
  ત્યાું તો કેરીવાળો જ બોલ્યો: “હહર 
આહ!ે” અન ેપછી એન ેલાગ્્ ું કે મારી સાથે 
ગ જરાતીમાું જ વાત કરવી કરવી જોઈએ 
એટલ ે બોલ્યો : “હહર હાફુસનો કરુંહડયો 
નથી ઉપાડતો.” 
 મનમાું નવાઈ લાગી. હલેપાટી કરે 
અન ે હાફુસનો કરુંહડયો ઉપાડ ે નહીં! એ 
ધીરે ડગલ ે મારી પાસે આવયો. ના જાણે 
શેનો ય ભાર એન ે દબાવતો, દમતો ન 
હોય એમ એન ે ચહરેે ગુંભીરતા હતી. 
હાફુસનો કરુંહડયો જોઈ ના પાડતો બોલ્યો: 
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 “માફ કરજો હ ું હાફુસન ે અડતો 
નથી.” 
 મારી મ શ્કેલીનો અંત લાવવા કે 
કોકન ે બોલાવવા ઉપડયો. મને નવાઈ 
લાગતી હતી, સાથ ે રોર્ષ પણ થતો હતો. 
જેણ ેજે કામ સ્વીકા્ ું હોય તે એ કામ ન 
કરે તો સનૃષ્ટનો ક્રમ ચાલ ેકેમ? 

  હ ું એન ેજતો જોઈ રહ્યો હતો ત્યાું તો 
હહર બીજા કોક હલેપાટીવાળાન ે બોલાવી 
લાવયો અન ેએની વતી જ એ મારી સાથ ે
નક્કી કરવા લાગ્યો. બીજો હલેપાટીવાળો 
આગળ દોડવા માુંડયો. શેઠને તવચબલત 
થતાું જોઈ હહર પોતે બીજા હલેપાટી જોડે 
શેઠના ઘર સ ધી જવા તૈયાર થાય છે. 
  હહર સાથે જ ચાલતો હતો. મારા 
મનના ઉકળાટને જાણ ેસમજતો હોય અન ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પોતાની ધીરી છતાુંય મક્કમ ચાલથી 
આશ્વાસન દેતો હોય એમ એ મારી સાથ ેજ 
ડગ માુંડતો હતો. ન જાણ ેકેમ પણ હહરન ે
મલકતો જોઈ મારાથી પણ મલકી પડા્ ું 
અન ે ત્યાું જ કરુંહડયા આડ ેસુંતાઈ ગયલેો 
પેલો સવાલ જીભ ેઆવયો. 
“પણ ભાઈ, તમે કમાલ છો! તમ ે તમલ 
ચલાવતા તો છો નહીં ને હાફુસને હાથ ન 
લગાડવો! અજબ વાત છે.” 

 હહરન ું ક્સ્મત ક્યાુંય જત  ું રહ્ ું, “તમન ે
કશી ઘરેી ચોટ લાગી લાગ ે છે. પણ 
હહરભાઉ, આ આપણને ન સમજા્ ું, આ 
બબચારી કેરીએ તમાર ું શ ું બગાડ્ ું?” 
 બખન્ન અવાજે હહર બોલ્યો, “એણ ેતો 
કશ ું નથી બગાડ્ ું, પણ હ ું એન ેઅડવાન ે
લાયક નથી.” 
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 વાત નાની હતી. આ હહર નાનો હતો 
ત્યારે આગાખાન મહલેમાુંથી છૂટીન ે
આવેલા મહાત્મા ગાુંધીજી મ ુંબઈમાું 
દહરયાહકનારે પ્રાથાના કરતા અન ે પ્રાથાના 
પરૂી થાય પછી નાનાું બાળકોમાું કેરી 
વહેંચતા. હહર રોજ રાહ જોતો અન ે એક 
હદવસ એન ેબાપ ના હાથેથી કેરી મળી પણ 
ખરી. વાત કહતેા પણ એ ગૌરવની ક્ષણ 
ફરી ખ મારી સાથે જીવી રહ્યો. “મા ખબૂ 
રાજી થઈ. ગાુંધીજીએ આપેલી હાફુસ” 
“તો પછી હાફુસ ખાધીને ને?” 
 પણ ઉત્સાહભરે વાત કરતા હહરન ે
આ સવાલ સાુંભળતા જ શ ું થ્ ું? આવો 
હફક્કો, તેજ વગરનો કેમ થઈ ગયો? 

“તમેય એ જ પછૂ્ ું? અરે ભગવાન, એ 
કેરી ના ખવાય કેવ ું કોઈના હદલમાું ઊગત ું 
જ કેમ નથી!” 
“પણ મારા ગાુંડા ભાઈ, ત  ું ના ખાય તો 
છેવટે એન ેજીવાત ખાય..” 
“લાગ ેજ નહીં. મહાત્માજીએ જેને હાથ  

 

લગાડયો હોય એમાું જીવાત પડ ેજ નહીં.” 
 કોકન ે જો આ જીવમાું મ્હોરતી 
અપાર શ્રદ્ધાની જાણ ન હોય તો એ આને 
પાગલ જ માને. 
 વાત તો સાચી જ છે, એ વખતમાું 
પણ સ્હજેે એક રૂપયાન ું નુંગ તો થાય. 
શેઠની જેમ હહરની માએ, હહરને આમ જ 
કીધ ું હત  ું. છતાું પ્રશ્ન એ છે કે હજ  એવો તો 
શ ું અણબનાવ બન્યો કે હહરએ હાફુસનો 
સુંપણૂા ત્યાગ કયો? 

 ફળોમાું રાજા કેરી અન ે એમાુંય 
હાફુસની ત  લના તો કેમ કરી થાય? હવ ે
આ ઋત માું તો આપણ ેબધ ું તવસારે પાડીને 
હાફુસ તો ખાવાના જ! જોકે ખાતી વખત ે
હહર તો યાદ આવશે જ કે એણ ે શીદ 
હાફુસન ે ત્યાગી? જાણવા માટે જયુંતત 
દલાલ બલબખત વાતાા ‘હાફુસ’ વાુંચજો 
જરૂર.. 
 આપ મને tejnikalme@gmail.com 

પર ઇમેઇલ પણ કરી શકો છો.    
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રાજ લ ભાન શાલી 

તમને મળ્યાન  ંયાદ 
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દડરયામા ં
પડ ં પડ ં થતા ંસરૂજને 

મેં મારી નજરથી ટેકવી રાખેલો. 
ત   ંઆવે તયા ંસ  ધી.. 
ને પછી, 
મારી આંખ જ દડરયો! 
સરૂજની મ ૂઝંવણ 

હવે ક્ા ંડબૂવ  ?ં 

~ યામમની વ્યાસ 

 નવી નવી છટાઓ અન ેનવા નવા 
અથા સુંદભો જેમની કતવતામાું  કાયમ 
માણવા ગમતાું હોય છે, એવા કવતયત્રી 
યાતમનીબને વયાસન ું 'તમન ે મળ્યાન ું 
યાદ'માું સ્વાગત છે. સ રતમાું વસતા 
યાતમનીબનેના બ ે કાવયસુંગ્રહ પ્રગટ થયા 
છે.  

(૧) ‘ફૂલ પર ઝાકળના પત્રો’ - આ એક 
ગઝલ સુંગ્રહ છે અન ે એન ે ગ જરાતી 
સાહહત્ય પહરર્ષદન ું ‘કતવ જય પાહરતોતર્ષક’ 
પ્રાપ્ત થ્ ું છે.  

(૨) ‘પાપંણને પિછાયે’ - જે  ગીત સુંગ્રહ 
છે.  

  

 

 

 

 આ ઉપરાુંત, યાતમનીબનેે બ ે દ્વદ્વઅંકી 
નાટકો પણ લખ્યાું છે, જે પ સ્તક તરીકે 
પણ પ્રકાતશત થયા છે.  

(૧) 'મમલીનાઘર તરફ' - આ માટે એમન ે
‘ગ જરાત સાહહત્ય અકાદમી’ન ું પાહરતોતર્ષક 
અન ે ‘કલાગ ર્જરી’, મ ુંબઈન ું ‘બગરાગ ર્જરી 
પાહરતોતર્ષક’ મળ્યા છે. ત ે  ઉપરાુંત નાટકન ે
શ્રેષ્ઠ નસ્ક્રપ્ટના પાહરતોતર્ષકો પણ મળ્યા છે. 
‘રાષ્રીય કલા કેન્દ્ર’ ફૂલ લેંથ મૌબલક 
નાટયલખેનમાું પ્રથમ,  ‘ગ જરાતી સાહહત્ય 
પહરર્ષદ’ આયોજજત નાટય લખેન સ્પધાામાું 
પણ પ્રથમ પાહરતોતર્ષક, ‘ગ જરાત રાજ્ય 
સુંગીત અન ે નાટક અકાદમી’ આયોજજત 
‘ગ જરાત રાજ્ય નાટય સ્પધાા’માું પ્રથમ 
તથા ‘બચત્રલખેા’ અન ે ‘ભવન્સ’, મ ુંબઈ 
આયોજજત સ્પધાામાું શ્રેષ્ઠ નસ્ક્રપ્ટન ું પ્રથમ 
પાહરતોતર્ષક મળ્્ ું છે.  
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(૨) 'રણમા ં ખીલ્્  ં પાડરજાત.' - આ માટે 
એમન ે ‘તથયેટર એન્ડ તમડીયા સેન્ટર’, 
બ રેડી દ્વારા ફૂલ લેંથ નાટય સ્પધાામાું 
પાહરતોતર્ષક મળ્્ ું છે. ‘બચત્રલખેા’ અને 
‘ભવન્સ’, મ ુંબઈ આયોજજત નાટય સ્પધાામાું 
આ નાટક  તતૃીય તવજેતા રહ્ ું છે. 
  કવતયત્રીએ  પોતાની આ કતવતામાું 
બહ  જ  ઋજ  દ્રશ્ય ઉપસાવ્ ું છે! ચતેના 
ક્યારેક બોલકી બન્યા વગર જ વેદના 
વયક્ત કરતી હોય છે. કોક ખમતીધર 
કલમ જ આવી ભાવ ક્સ્થતતને શલદોમાું 
ઉતારવાન ું કામ કરી શકે.  

 પ્રસ્ત  ત લઘ કાવયમાું કવતયત્રીએ આ 
ભાવ ક્સ્થતત સ પેરે આલખેી છે. તપ્રય 
પાત્રના આવવાની શક્યતા સાવ ઝાુંખી  

 

 

 

 

હોય છતાું કોઈ સુંપણૂા શ્રદ્ધાથી એના 
આવવાની પ્રતીક્ષા કરત  ું રહ ે એના જેવી 
સ ુંદર બાબત બીજી કોઈ નથી. સ ુંદર 
ખીલલેા પ ષ્પની સ ગુંધ પામવા માટે ફાુંફા 
નથી મારવા પડતા. એના માટે 
માત્ર  આસપાસ પ ષ્પ હોય  અન ેતમાર ું 
નાક થોડ ુંક સુંવેદનશીલ હોય એટલ ું ઘણ ું. 
પ્રેમ ફાુંફા મારવાથી નથી મળતો. એ તો 
સહજની ડાળે મ્હોરે છે, ઝૂલ ે છે.  પ્રમે 
અતધકાર નથી, પ્રેમ કરાર પણ નથી. પ્રેમ 
એટલ ેમાત્ર સ્વીકાર! જે ક્ષણ ેતમે તમારી 
અપેક્ષાઓ તપ્રય પાત્ર પર થોપો, એ જ 
ઘડીએ પ્રેમ નબળો પડવાની શર આત થઈ 
જતી હોય છે. “અપેક્ષા ઉપેક્ષાની જનની 
છે.” આ ઊપેક્ષા ધીમે ધીમે સુંબુંધને 
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કોરવાન ું કાયા કરે છે! પ્રેમમાું સાથ ેહોવામાું જે 
મજા છે એથીય અદકેરી મજા કોઈ પણ 
અપેક્ષા વગર સાથને સ્મરવામાું છે, પ્રતીક્ષા 
કરવામાું છે.  

 અહીંયા નાતયકા કોઈકની પ્રતીક્ષા કરે 
છે. જેની રાહ જ એ છે એણ ેકદાચ હદવસ પરૂો 
થતાું પહલેા આવી જવાની બાુંહધેારી આપી છે 
અન ે હદવસ લગભગ પરૂો થવામાું છે  પરુંત   
હજ  એના આવવાના  કોઈ એંધાણ નથી! 
દહરયામાું પડ ું પડ ું થતાું સરૂજને જોઈન ે
નાતયકાન ું હ્રદય તવહ્વળ થઈ રહ્ ું છે. એ 
પોતાની નજરથી ટેકો આપીને સરૂજન ે રોકી 
રાખવાના ભરચક પ્રયત્ન કરે છે.  
 પ્રતીક્ષાની પોતાની એક કક્લ્પત ધરી 
હોય છે, જેની પર એ  ફયાા કરતી હોય છે. 
એમાું જ્યારે શ્રદ્ધા ભળે ત્યારે એ ઉપાસનાન ું 
સ્વરૂપ ધારણ કરી લતેી હોય છે. આ સ્વરૂપ 
ડીટ્ટો લજામણીના છોડ જેવ ું જ હોય છે. 
લજામણીને દૂરથી જોયા કરો એ જ સાર ું. જો 
અડકવાનો પ્રયત્ન કરો તો એ ચોક્કસ 
સુંકોચાઈ જવાની! પ્રતીક્ષાની તાસીર પણ 
નાજ ક હોય છે. શ્રદ્ધાની માત્રા જરાક ઓછી 
થાય અન ેએ મ રઝાઈ જાય! 
 છેવટે એ પ્રતીક્ષારત આંખો ભરાઈ આવે 
છે. એન ેખાત્રી છે કે તપ્રયપાત્ર પહોંચવામાું જ 

હશ,ે બસ માત્ર થોડીક જ ક્ષણોની વાર છે. 
એની આંખો ભરાઈ આવે છે.  કવતયત્રીએ 
કેટલી કોમળતાથી આ વાતને મકૂી છે –  

“ને પછી,  
મારી આંખ જ દડરયો!” 

  

 શ્રદ્ધા તસ ભાર પણ ઓછી નથી થઈ. ના 
તો તપ્રયતમ પરથી, કે ના તો પ્રતીક્ષા પરથી! 
માત્ર એન ું સ્વરૂપ બદલા્ ું છે. આંખો અશ્ર થી 
ભરાઈ ગઈ છે. આ અશ્ર  તવશે પ રાણોમાું સરસ 
સુંદભા મળે છે. ભગવાન તશવ વર્ષો સ ધી ઘોર 
તપસ્યામાું લીન રહ્યા હતા. એક હદવસ 
અચાનક તેમન ું મન ક્ષ લધ થઈ ગ્ ું અને 
એમણ ે આંખ ખોલી નાખી. આંખ ખોલતાુંની 
સાથે જ તેમાુંથી કેટલાક અશ્ર બબિંદ  સરીન ે
જમીન પર પડયાું. તશવની આંખોમાુંથી સરેલા 
આ બબિંદ  જ્યાું જ્યાું પડયા હતાું ત્યાું ત્યાું 
રૂદ્રાક્ષના ઝાડ ઉગ્યા. અશ્ર  પણ  કેટલા પતવત્ર! 
આ તો થઈ આડવાત.  અહીં આ કાવયમાું અશ્ર  
ફરી વળ્યા પછી જાણ ે નાતયકાની આંખો જ 
દહરયો થઈ ગઈ છે. આંખોન ું દહરયો થઈ જવ ું 
જીવુંતપણાની તનશાની છે. સુંવેદનશીલતાની 
તનશાની છે. અખટૂ આશા અન ે શ્રદ્ધાની 
તનશાની છે. 
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શ્રદ્ધા ડગમગ ેઅન ેધબકારો અધમઓૂ થઈ 
જાય એના કરતાું સ્વરૂપ બદલીને 
શરણાગતત સ્વીકારી લ ે એ વધ  
સરાહનીય, ઈચ્છનીય. અહીં શરણાગતી 
એટલ ેસમપાણભાવ. બધ ું જ તપ્રયપાત્ર પર 
છોડી દેવ ું. એન ે જે ગમ ે એ ખર ું, ગમ્્ ું 
એ  ખર ું. 
  

 છેલ્લી પુંક્ક્તઓ આ નાનકડા પદ્યના 
ટ કડાને કાવય બનાવે છે, એન ે અનેરી 
ઊંચાઈએ પહોંચાડ ેછે. 

“સરૂજની મ ૂઝંવણ 

હવે ક્ા ંડબૂવ  ?ં” 
  

 એક એ દહરયો છે જેની બક્ષતતજની 
બીજી તરફ સરૂજ રોજ ડબૂી જતો હોય છે 
અન ે બીજો દહરયો બક્ષતતજની આ તરફ 
નાતયકાની આંખોમાું છે. એ મ ુંઝાઈ ગયો છે 
કે હવ ે જવ ું તો ક્યાું જવ ું? કરવ ું તો શ ું 
કરવ ું! ક્યા દહરયામાું સમાઈ જવ ું! 
નાતયકાની આંખોમાું જે જળતનતધ છે એ 
એણ ે કદાચ પહલેીવાર જ જોઈ છે, 

અન ભવી છે અન ેએ એન ે સાવ પોતતકી 
લાગી હશ ેએટલ ેજ આ મ ુંઝવણ થઈ રહી 
છે ન?ે કોઈ અજાણી વસ્ત  ન  ું આટલ ું 
આકર્ષાણ એ તસવાય થાય નહીં! શ્રદ્ધાની  

આગળ  સરૂજ પણ જાણ ેનતમસ્તક થઈ 
ગયો.  
 પ્રતીક્ષાની આ પરાકાષ્ઠા છે, અને 
કાવયની પણ.   
 લઘ કાવયન ું ક્ષતે્ર અત્યુંત સુંક બચત 
હોય છે. નાનકડા ટ કડામાું પણ સમસ્ત 
ભાવોનો સમાવેશ કરવો એ જરાય સહલે  ું 
નથી. ભાવ અન ેસુંવેદનાને જાગતૃ કરીન ે
કવતયત્રીએ જે શલદબચત્ર ઉપસાવ્ ું છે, એ 
અદ્ભુત છે. 
 ટ ુંકમાું આટલી આ કાવયની વાત છે. 
ગાગરમાું સાગર જેવી  કતવતાને આમ જ 
માણવાની હોય.  
અસ્ત . 
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મને મારો જ પ્રશ્ન 

 જીવનમાું ઘણી વાર એવી 
પહરક્સ્થતતઓ આવ ે જ્યારે વયક્ક્ત ગમે 
તેટલા આયોજનબદ્ધ પ્રયત્નો કરતો હોય, 
પણ સફળતા ન જ સાુંપડે. જીવનના 
ધાયાા ધ્યેય પણૂા ન થાય. ગમ ેતે કારણ 
હોય, પરુંત   તનષ્ફળતા જ મળે. અને 
તનષ્ફળતાના પહરણામ સ્વરૂપ તનરાશા. 
સામાન્યત: એવા સમયે કોઈ પણ વયક્ક્ત 
સુંજોગોનો, અન્ય વયક્ક્તઓને, 
સહયોગીઓનો વાુંક કાઢે, પોતાને મળેલી 
તનષ્ફળતા માટે પોતાના તસવાય બધાને 
દોર્ષી ગણ.ે 
  ઘરમાું, સમાજમાું, કે વયવસાયમાું 
જ્યારે તનષ્ફળતા મળે ત્યારે તરતજ 
દોર્ષનો ટોપલો બીજાની ઉપર ઢોળી 
પોતાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવાન ું 
આપણ ે સામાજજક ઉછેરમાું શીખ્યા છીએ. 
નાન ું બાળક ચાલતા શીખત  ું હોય અને 
પડી જાય ત્યારે આપણ ેકહીએ કે, “એ તો 
વચ્ચ ે કાુંકરી આવી ગઈ.” શાળામાું ધાયાા 
ગ ણ ના આવે તો આપણ ેમાુંદગીન ું બહાન ું 
આગળ ધરીએ. કારખાનામાું ઉત્પાદન  

 

 

 

યોગ્ય ગ ણવિાન ું ના બન ેતો કારીગરોનો 
કે કાચો માલ ખરાબ આવયાનો દોર્ષ. 
સુંબુંધોમાું બીજાના સ્વાથાનો દોર્ષ. હક્રકેટમાું 
હાયાા તો તપચનો વાુંક. અન ે જીવનમાું 
આવી બ-ેત્રણ ઘટનાઓ જો ઉપરાઉપરી 
બની જાય તો, “માર ું નસીબ જ ખરાબ છે” 
- એમ કહીને આપણ ેઆપણામાુંથી છટ્ટા.  

 એવા તનરાશાના સમયમાું 
સ્વાભાતવક રીતે જ આપણ ે અન્ય સફળ 
લોકો સાથે આપણી સરખામણી કરીએ 
અન ેતરત જ મનમાું આવે, “મારી સાથે જ 
કેમ આવ ું બન ે છે?” અન ેઆપણ ેવડીલો 
પાસે, ગ ર  પાસે, તમત્રો પાસે કે પછી 
જીવનસાથી પાસ ે જઈ ચઢીને રડમસ 
થઈને એ સવાલ પછૂીએ. પણ શ ું આપણા 
તસવાય અન્ય કોઈ પણ વયક્ક્ત એનો 
સચોટ જવાબ આપી શકે? જવાબ છે - 
‘ના’. 

ધમેન્દ્ર જોષી  
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 સમજવ ું જરૂરી છે કે અન્ય કોઈ પણ 
વયક્ક્ત પહલેા તો ઘટનાને, તનેી 
પહરક્સ્થતતને, સુંજોગોને પોતાના 
પહરપ્રેક્ષ્યથી જ આંકે. અન્ય કોઈ પણ 
વયક્ક્ત એવા સુંજોગોમાુંથી પસાર થયલેી 
વયક્ક્તની અંદરનો ભાવ, લાગણી અન ે
માનતસક પહરક્સ્થતતને અન ભવી ન શકે 
અન ેએટલ ેજ એટલી જ તીવ્રતાથી સમજી 
ન શકે. તો કેવી રીતે તેનો સચોટ જવાબ 
આપી શકે? 

 એટલ ેજ, “મારી સાથે જ કેમ આવ ું 
બન ે છે?” એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણ ે
પોતાની જાતને જ પછૂીને તનેો જવાબ 
પોત ે જ શોધવાનો રહ ે છે. અન ે જવાબ 
મળે પછી ચોક્કસ તે કારણોના તનરાકરણ 
માટે તનષ્ણાત લોકો પાસે જઈ શકાય.  

  દરેક વયક્ક્ત પોતાના ‘મન’ અન ે
‘હૃદય’ વચ્ચ ે દ્વ ુંદ્વ અન ભવે છે. હૃદય 
સુંવેદનાત્મક હોવાથી ભાવનાઓ સમજીને, 
ગમા-અણગમાું જાણીને, જીવન મલૂ્યો 
અન ેઆદશોન ે સ્પશીને રજૂઆત કરે છે; 
જ્યારે ચુંચળ અન ે ગણતરીબાજ મન 
પોતાની સગવડ અન ે લાલચ જોઈને, 
સ્વાથા જોઈને છેતરાત્મક રજૂઆત કરે છે. 
માણસ ે જોવ ું જોઈએ કે જે સુંજોગ કે 
બાબત કે કાયા કે પ્રયત્નન ું પ્રતતકૂળ 
પહરણામ આવ્ ું છે તે તનણાય મનની  

 

 

રજૂઆત માનીને કયો હતો કે હૃદયની? 
હૃદય આદશાવાદી છે જ્યારે મન 
વાસ્તતવક્તાવાદી છે. હૃદય તનણાય લતેી 
વખત ેખ શી ઉપર ધ્યાન કરશે જ્યારે મન 
પોતાને દ :ખ કે ન કશાન ન થાય તનેી 
ખાતરી કરશે. 
“મારી સાથે જ કેમ આવ ું બન ે છે?” એ 
પ્રશ્નના ઉિરમાું આપણ ે એ પણ જોવ ું 
પડશે કે આપણ ેત ે કાયા કરવાનો તનણાય 
કયા સુંજોગોમાું લીધો હતો. શ ું તે વખતે 
મારી માનતસક સ્વસ્થતા બરાબર હતી કે હ ું 
ઉદ્વગેમાું હતો? શ ું મને પહરક્સ્થતતની યોગ્ય 
સમજ હતી? શ ું મારી પાસે યોગ્ય તવચાર 
કરવાનો સમય હતો કે ઉતાવળ હતી? શ ું 
એ કાયા કે તેના પહરણામ ઉપર મેં 
ગુંભીરતાથી તવચાર કયો હતો? કાયાના 
અમલમાું કોઈ ભલૂ કે કચાશ રહી ગઈ 
હતી? જો કોઈ અન્ય વયક્ક્તએ કરેલ 
કાયાના કારણ ે તનષ્ફળતા મળી કે પ્રતતકૂળ 
સુંજોગો ઊભા થયા હોય તો શ ું તે 
વયક્ક્તને એ કાયા સોંપવામાું આપણી ભલૂ 
થઈ હતી? તે કાયા કરવાની તેની 
યોગ્યતાને મલૂવવામાું આપણ ેથાપ ખાઈ 
ગયા હતા? 

જો આપણી સાથે જ હમેશા બધ  અજ ગત  ું 
કે અઘહટત થાય છે એ માનતસકતામાુંથી 
બહાર આવવ ું હોય તો આપણ ેઆ પ્રશ્નો 
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  પોતાન ેજ પછૂીને પોતાન ે હરાવવા 
પડશે અન ેઅન્યને દોર્ષી ઠેરવવાના બદલ ે
પોતાની જ ક્ષતત સ્વીકારવી પડશે. આ 
સ્વીકૃતત શરૂઆતમાું અઘરી છે. પરુંત  , તે 
જ બદલાવન ું મળૂ છે, પ્રતતકૂળતામાુંથી 
અન કૂળતા તરફના પ્રયાણન ું પહલે  ું 
પગતથ્ ું છે.  

  દરેક ઘટના ઘટવાન ું એક કારણ 
હોય છે, ક દરતે કે ઈશ્વરે તનમાાણ કરેલો 
એક સુંજોગ હોય છે. જો આપણ ે ત ે
સુંજોગની સાથ ેચાલીએ તો બધ  બરાબર. 
તેને ઉતાવળે વહલેા પરૂ ું કરવાનો પ્રયત્ન 
કરીએ કે તેને ધક્કો મારીએ તો તનષ્ફળતા 
અથવા પ્રતતકૂળ પહરણામ. જો તને ે
ટાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પણ 
તનષ્ફળતા અથવા પ્રતતકૂળતા. કહવેાય છે 
કે તવશ્વમાું ઘટતી દરેક ઘટના ક દરતે નક્કી 
કરેલ સમય ેજ ઘટે, ના પહલેા ના પછી. 
એવ ું તવચારવ ું જોઈએ કે પ્રયત્નની હદશા 
તો સાચી હતી. હલેન કેલરે કહ્ ું હત  ું, 
“જ્યારે તમે પ્રકાશ સામે મોઢ ું કરીને ઊભા 
રહો ત્યારે પડછાયો પાછળ જાય”. આ બહ  
જ સ ુંદર વાત એટલા માટે છે કે આમાું 
પડછાયો હોવાન ું નકારા્ ું નથી. પડછાયો 
છે જ, પણ એ સમજાવે છે કે પડછાયો 
કાળો છે, પરુંત   સયૂાહકરણો તેજસ્વી છે. 
જ્યારે આપણને ઘનઘોર કાળા વાદળો  

 

દેખાય છે, ત્યારે પણ સ યા તો હોય જ છે 
અન ે તે થોડી વારમાું વાદળો વચ્ચથેી 
પોતાન ું અક્સ્તત્વ બતાવ ેજ છે. કોઈ પણ 
પ્રતતકૂળ ઘટનાઓ અથવા સુંજોગો આવ ે
ત્યારે ધીરજ ધરી તનેે જતાું રહવેા દેવાની 
જરૂર હોય છે. અને તેની સાથેની લડતમાું 
આપણાું અથાગ અને તનષ્ઠાવાન પ્રયત્ન 
ઉપર દ્રનષ્ટ રાખવાની હોય છે. કેમ કે ત ેજ 
પ્રતતકૂળતાને અન કૂળતામાું બદલવામાું 
કામ આવ ેછે.  

 બુંધ રેલવે ફાટક આગળ ઊભલેી 
બસમાું બઠેેલા પોતાના તવચારોમાું 
ખોવાયેલા એક માણસન ે અચાનક એક 
બાળકે આવીને પછૂ્ ું, “શ ું હ ું આપના 
બટૂને પૉબલશ કરી આપ ું?”. એ માણસને 
થ્ ું કે છોકરો ભીખ માુંગી રહ્યો છે એટલ ે
એની ઉપર કોઈ ધ્યાન ન આપ્્ ું. બસના 
આગળના દરવાજેથી તે છોકરાને તેણ ે
ઉતરતા જોયો. એના હાથમાું બટૂપોબલશના 
સામાનની થેલી ઉપરાુંત સ્કૂલ બગે હતી. 
 તે નજીક જ એક વકૃ્ષની નીચે 
બેસી ગયો અને બેગમાુંથી ચોપડી 
કાઢીને કઇંક લખવા લાગ્યો. બસમાું 
બેઠેલા માણસને ક તહૂલ થ્ ું અને 
ઉતરીને તે છોકરા પાસ ેગયો અને વાત 
કરવાનો પ્રયત્ન કયો. 
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  છોકરો ‘જનરલ નોલજે’ન ું પ સ્તક 
વાુંચી રહ્યો હતો. માણસે પછૂ્ ું, “ત ું કયા 
ધોરણમાું ભણ ે છે?” છોકરાએ જવાબ 
આપ્યો કે તે પોતાની જાતે જ ભણ ે છે. 
માણસ ેસમજાવ્ ું કે સરકાર મફત તશક્ષણ, 
પ સ્તકો અન ે ખાવાન ું આપે છે તો તે 
સરકારી શાળામાું જોડાઈ શકે છે. છોકરાએ 
જવાબ આપ્યો, “જો હ ું શાળામાું ભણવા 
જઈશ તો મને તો ખાવાન ું મળી જશે, 
પરુંત   મારી માતા અન ે નાની બહનેોને 
નહીં મળે. હ ું ઘરનો એક માત્ર દીકરો છું 
અન ે મારી જવાબદારી છે તમેને ખ શ 
રાખવાની કેમકે મોટો થઈને હ ું જ ઘરનો 
પ ર ર્ષ બનીશ.” એ આઠ વર્ષાના બાળકને 
વીસ વર્ષાના જવાબદાર ્ વાનની જેમ 
વાત કરતાું સાુંભળીને તે માણસને ક્સ્મત 
આવ્ ું, અન ે એણે છોકરાને સો રૂતપયા 

ધયાા. છોકરાએ તે લવેાની ના પડતાું કહ્ ું, 
“હ ું ભીખ નથી માુંગતો, કામ કર ું છું અન ે
કમાઉ છું.” પેલા માણસ ે પછૂ્ ું, “રોજ 
કેટલા રૂતપયા કમાય છે?” છોકરાએ જવાબ 
આપ્યો, “આમ તો ૫૦-૬૦, પણ એક વાર 
તો ૭૦ ઉપર મળી ગયા હતા, અન ે હ ું 
મારી નાની બહનેો માટે એ હદવસ ેચોકલટે 
પણ લઈ ગયો હતો.” પેલો માણસ એક 
બોધ લઈન ેબસમાું પાછો બઠેો.  

  કદી ના તવચારો કે “મારી સાથ ે જ 
કેમ આવ ું બન ે છે?” મ શ્કેલીમાુંથી બહાર 
નીકળવાનો માગા શોધો, અન ેજો તમે એ 
ન કરી શકતા હો, તો બચિંતા કરવાથી કોઈ 
ફાયદો નહીં થાય, વધ  પડતાું તવચારો 
કરવાથી તનરાકરણ નહીં આવે, બચિંતા છોડી 
દો. દરેક ઘટના ઘટવાન ું કારણ હોય છે. 
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કાપો રોજ છતાું પણ ફૂટતી રહતેી શાખો 
આ ગાુંડી વેલ ઉદાસીની, ક્યાું જઈ નાખો! 

  

કમજોર સમજવાની ભલૂ કદી ના કરતાું 
બચિંતાની ડાકણ ખઈ જાતી માણસ આખો 

  

સુંબુંધોને નાહક પુંપાળી શ ું પામ્યા? 

ક્યારેક ખબર ખ દને પણ પછૂવાન ું રાખો! 
  

ટોળું તવચારોન ું ઉમટી આવે એ પહલેાું 
આંખો બુંધ કરી મનના દરવાજા વાખો 

  

લડવાન ું બહાન ું એક શોધ્્ ું છે મેં જાતે 

ભાગી છૂટવાના કારણ દીધા'તા લાખો 
  

  - હકરણ 'રોશન' 
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  તશખાને બાલ્ટીમોર તશફટ થયાન ે
દસેક હદવસ થયા હશ.ે અજાણ્યા શહરેમાું 
તમત્રો બનાવવાું માટે તે એક ‘મીટ-અપ’ 
ગ્ર પમાું જોડાયી. આ ગ્ર પ મહહનાના બીજા 
અન ે ચોથા શતનવારે આસપાસની 
શાળાઓમાું જઈન ે તવતવધ પ્રવતૃતઓ 
કરાવત  ું. નાતાલ નજીક આવતી હોવાથી, 
આ ગ્ર પ ે ‘હપે્પી-ચાઈલ્ડ’ નામનો પ્રોગ્રામ 
એક બનાવયો. પ્રોગ્રામનો મ ખ્ય હતે   ફેનસ્ટવ-
સીઝનમાું જરૂહરયાતમુંદ બાળકોને બગફ્ટ 
આપી ખ શી વહેંચવાનો હતો. મીટ-અપ 
ગ્ર પનાું સભ્યો દરેક બાળકને એક કાડા 
આપતાું અન ે બાળકો પોતાન ે ગમતી 
વસ્ત  ઓન ું બલસ્ટ બનાવી કાડા પાછું આપતા. 
આ કાડા ગ્ર પનાું બધા સભ્યોન ેઅપાત  ું અન ે
નક્કી કરેલી રકમ અન સાર તઓે બાળકો 
માટે બગફ્ટ ખરીદતા. તશખાએ પણ આ 
ઉમદા કાયામાું જોડાવાન ું નક્કી ક્ ું. તેને 
અપાયેલા કાડા પર ‘ડેબલયાહ’ નામ 
લખાયેલ ું હત  ું. એ તવશબલસ્ટમાું કપડાું અન ે
રમકડાું તસવાય ફાઉન્ડેશન ક્રીમ અન ે હરે 

સ્રેઈટનર પણ હતાું. તશખાને આ બુંને વસ્ત   
થોડી અજ ગતી લાગી, પણ તેણ ે બલસ્ટ 
પ્રમાણ ેએ અજાણી છોકરી માટે બધી બગફ્ટ 
ખરીદી. 
 નાતાલને માત્ર દસકે હદવસની વાર 
હતી. તશખા અન ેતનેા તમત્રો બગફ્ટ લઈન ે
શાળા પર પહોંચી ગયા. જયારે ડેબલયાહન ું 
નામ બોલવામાું આવ્ ું, ત્યારે ૫ વર્ષાની 
આહફ્રકન-અમેહરકન છોકરી બગફ્ટ લવેા માટે 
આગળ આવી.  
 તેણ ે આવતાવેંત જ તશખાને પછૂ્ ું, 
“તમે માર  ફાઉન્ડશેન ક્રીમ અન ે હરે 
સ્રેઈટનર તો લાવયા ને?” બાળકીની ઉંમર 
અન ે તેનાું આ પ્રશ્ન ે તેન ે બબેાકળી કરી 
દીધી હતી. તેણ ેવળતો સવાલ કયો,  
“બટેા, ફાઉન્ડેશન અન ે હરે-સ્રેઈટનર શા 
માટે જોઈએ છે તારે?”  

ડેબલયાહ ેધીમેથી ઉિર આપ્યો,  
“મારે સ ુંદર થવ ું છે અન ે મમ્મી આ બુંને 
વસ્ત   વાપરવા દેતી નથી 
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- આરોહી શેઠ 

 તશખા અવાચક થઈને ઉભી હતી. 
તેની પાસે આ પાુંચ વર્ષાની બાળકીન ે
કહવેા માટે શલદો ખટૂી પડયા. તેણ ે
ડેબલયાહનો હાથ પકડીને કહ્ ું,  

“પણ ત  ું તો ઓલરેડી સ ુંદર જ છે..”  

 આ સાુંભળતા જ ડેબલયાહ જોરજોરથી 
રડવા લાગી. તેણ ે પોતાનો હાથ તશખાના 
હાથમાું લઇન ેકહ્ ું,  

“જ ઓ તમારા અને મારા હાથનો રુંગ 
સમાન છે. આપણ ે સ ુંદર તો ના જ હોઈ 
શકીએ.” ડેબલયાહન ે રડતી જોઈ તનેા 
સહાધ્યાયી તમત્રો હસી રહ્યા હતા. તશખાએ 
ડેબલયાહને ગળે લગાડી અન ેકહ્ ું,  

“મારી જજિંદગીમાું મેં તારાથી સ ુંદર છોકરી 

નથી જોયી. હ ું તારી તમત્ર બનવા માુંગ  છું.”  

ડેબલયાહ ખ શીથી ઉછળી પડી.  
 ડેબલયાહન ે તેના રુંગ અન ે દેખાવન ે
લઈન ે ઘણીવાર અપમાતનત કરવામાું 
આવતી, એ વાત પછીથી જાણી ત્યારે 
તશખા મનોમન બબડી ઉઠી, 
“સોરી ડેબલયાહ, એક મજબતૂ ફાઉન્ડશેન 
ક્રીમની જરૂર તો આપણા સમાજને છે. 

સમાજ પર લાગલેી આ કાળી ટીલી 
કોઈપણ ફાઉન્ડેશન ક્યારેય ભ ૂુંસી શકશ ે
નહહ.” 
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દ મનયાનો પ્રથમ પે્રમપત્ર 
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  જીવનમાું પહલેી વસ્ત   હુંમેશા ખાસ 
હોય છે. જેમ કે, પહલેો બોલલેો શલદ, 

પહલે ું માુંડેલ ું ડગલ ું, શાળાનો પહલેો 
હદવસ, પહલેા દોસ્તો, પહલેો પ્રેમ, પહલેો 
ક્રશ, પહલેો પગાર, પહલેી પોકેટ મની 
વગેરે બધી જ વસ્ત  ઓ બચરસ્મરણીય છે. 
તેમાું પણ પહલેા પ્રમેનો ચામા અલગ જ 
હોય છે! જે ના તો મળે છે અન ેના તો 
એન ેભલૂાય છે, પરુંત   જ્યાું સ  ધી ટકી રહ ે
છે, ત્યાું સ  ધી વયક્ક્ત પોત ે સ્વગામાું હોય 
તેવી અન ભતૂત કરે છે. 
  આપણ ે આધ તનક ્ ગમાું જીવીએ 
છીએ, ટપાલનો ્ ગ લગભગ આથમી 
ગયો છે. બધ ું જ હડજજટલ છે. પરુંત   આ 
ટપાલ લખવાન ું ન ે એમાું પણ પ્રેમપત્ર 
લખવાના ચલણના મબૂળયાું તો છેક 
૭૦૦૦ વર્ષા પહલેા નીકળે છે! લબેખત 
પ રાવા ની રીતે જોઈએ તો, તવશ્વનો સૌથી 
પહલેો OFFICIAL LOVE LETTER એ 
શ્રીકૃષ્ણને ર કમણીએ લખ્યો હતો, જેનો 
ભાગવત પ રાણમાું પણ ઉલ્લખે છે.  
તવદભાના ક ુંહડનપ રના રાજા ભીષ્મકની 
પ ત્રી અન ેપાુંચ ભાઈઓની બહને   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ર કમણીએ શ્રીકૃષ્ણન ે ક્યારેય જોયા ન 
હતા. પરુંત   તવદભા પ્રદેશમાું તેની વાતો 
ઘરેઘરે થતી હતી. શ્રીકૃષ્ણના રૂપ, 

પરાક્રમ, ગ ણો તથા લક્ષ્મીની વાતોન ું 
ગ ણગાન સાુંભળીન ે તેને પોતાના પતત 
ધારી લઇન,ે સદેૂશ બ્રાહ્મણ સાથે શ્રીકૃષ્ણ 
પાસે સુંદેશો મોકલાવયો હતો, જે તવશ્વનો 
સૌથી પહલેો પ્રેમપત્ર હતો.  

  ર કમણી શ્રીકૃષ્ણન ે લખ ે છે કે, 

“ગૌરવપણૂા, અદ્ભુત શૌયા, અલૌહકક તનષ્ઠા 
અન ે તમાર ું તેજસ્વી વયકતતત્વ જોઈન ે
કોઈપણ છોકરી મ ગ્ધ થઇ જાય, એ સાવ 
સ્વાભાતવક છે અન ેહ ું પણ મ ગ્ધ થઇ છું. 
તેથી આ પત્ર લખવાન ું સાહસ કર ું છું.” 

ખ લ્લા દ્વાર 
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  “અહીં મારા વડીલો મારો હાથ એક 
પશ ના હાથમાું સોંપી દેવાની પરેવીમાું 
પડયા છે, પોતાના સ્વાથા ખાતર તઓે માર ું 
બબલદાન આપવા તયૈાર થયા છે. પણ હ ું 
તો તમારા ગ ણ, શીલ અન ે બ દ્વદ્ધમિા 
પાછળ પાગલ બની છું. મારે તો જેની 
પાસે માર ું મસ્તક નમે એવો પતત જોઈએ 
છે. જેની આગળ મસ્તક નમે તવેી 
અલૌહકક વયક્ક્ત એક તમે જ છો. તમારો 
જન્મ ‘परित्राणाय साधूनाां’ છે.” 
  આ પ્રેમપત્રમાું કેટલ ું ચાત  યા ભ્ ું 
છે? કેવા પતતની પોત ેઅપેક્ષા રાખ ેછે, ત ે
ર કમણી જણાવે છે. પણ પોત ે ભાગવાન ું 
પસુંદ કરતી નથી, તેમાું તનેી રાજનૈતતક 
બ દ્વદ્ધ છે, કારણ કે કદાચ શ્રીકૃષ્ણ જો તનેો 
અસ્વીકાર કરે તો? એટલ ેએ વધ માું લખ ે
છે કે,  

“તશશ પાલ પાસ ે માર ું મસ્તક કદાતપ 
નમવાન ું નથી. ડરથી પત્નીન ું મસ્તક 
નમાવે એવા અનેક પતતઓ હોય છે પણ 
તેમાું એમની તવશેર્ષતા શ ું? માટે, હ ેપ્રભ ! 
આપને જ મેં મારા પતત તરીકે સ્વીકાયાા 
છે અન ેમારો આત્મા મેં આપને જ સોંપ્યો 
છે, તો આપ અહીં પધારી અન ેઆપની 
પત્ની બનાવો. હ ે કમલનયન! ગદના 
મોટાભાઈ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અહીં આવી 
માર ું પાબણગ્રહણ કરો.” 
 

  

 વળી, ર કમણી શ્રીકૃષ્ણના પૌર ર્ષની 
પણ પ્રતીતત જોવા માગ ે છે. એટલ ે
આગળ લખ ેછે કે, “હ ેઅજીત! આવતીકાલ ે
થનારા તવવાહમાું આપ સેનાપતતથી 
વીંટળાઈને તવદભાદેશમાું પધારજો અન ે
તશશ પાલ અન ે જરાસુંઘના સૈન્યનો 
પરાજય કરી મને પરણજો!!" 

  આ પત્રમાું ર કમણી પોતાના 
પહરવાર માટે અહહિંસા દાખવવાની પણ 
વાત કરે છે કે, “આપ મારી સાથે લગ્ન 
કરો, પરુંત   એ માટે મારા પહરવારજનો 
સાથે કોઈપણ જાતની હહિંસા ન કરતા. હ ું 
ઉપાય દશાાવ  ું છું. તવવાહના આગલા 
હદવસે હ ું પાવાતીનાું દશાન કરવા શહરેની 
બહાર પાવાતીને મુંહદરમાું આવ ું, ત્યાુંથી 
માર ું હરણ કરવ ું આપને સહલે  ું થશે અન ે
મારા સગા-સુંબુંધીઓને મારવાનો પ્રસુંગ 
પણ નહહ આવે!" 

  ર કમણીએ શ્રીકૃષ્ણન ે લખલેા આ 
પત્રને ‘ચાલાકીભયો પ્રેમપત્ર’ કહી શકાય. 
બ દ્વદ્ધમાનો જ આવી ઉચ્ચ કોટીના પ્રેમપત્રો 
લખી શકે. માનસશાસ્ત્રનો કેટલો ઊંડો 
અભ્યાસ તે કાળમાું પણ હશ.ે.! આ કથા 
ભાગવતમાું બહ  સ ુંદર રીતે આલખેવામાું 
આવી છે. 
  

- દશાન વઢવાણા 
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(૧) માત્ર શ્ર તત ગ જરાતી ફોન્ટમાું વડા ફોમેટમાું ટાઈપ કરી ભાર્ષા અને 
જોડણીની ભલૂો ચકાસી રચના મોકલવી. ભાર્ષાશ દ્વદ્ધ અને જોડણીમાું જો વધ  
ભલૂો હશે તો કૃતત સ્વીકારવામાું આવશે નહહ, જેની નોંધ લેવી. 
(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન પ્લેટફોમા પર અપ્રકાતશત હોય, 
એવી જ કૃતત મોકલવી. કૃતત સ્વરબચત અને મૌબલક હોવી જોઈએ. 
(૩) કૃતતમાું મોટેભાગ ે ગ જરાતી જ ટાઈપ ક્ ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ક 
શલદો ગ જરાતી, હહન્દી અથવા સુંસ્કૃત ભાર્ષામાું ટાઈપ કરેલા ચાલશે. પણ 
એ શક્ય હોય ત્યાું સ  ધી ઓછા રાખવા. જેથી સમરસતા સચવાઈ રહ.ે 
(૪) કૃમત માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામા ંઆવે છે. અમાર ં  મેઇલ-એડે્રસ 
નીચે મ જબ છે:  

pankhemagazine@gmail.com 

(૫) કૃતત મેઇલ કયાા પછી જો તસલેક્ટ થશે તો જાણ કરવામાું આવશે. 
(૬) 'પુંખ' બબન-વયવસાતયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ 
પ્રકારનો પ રસ્કાર આપવામાું આવતો નથી. 
(૭) તમે મોકલેલી કૃતત-સ્વીકારનો અંતતમ તનણાય 'પુંખ'ની ટીમનો રહશેે. 
 

જૂન ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com 

'પખં'મા ંકોઈ લેખ/વાતાા/માઈક્રોડફતશન/કમવતા 
મોકલવા માટે 
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'પખં'ની ઉિાનમા ંસહભાગી પાખંો 

યાજ્ઞિક વઘામસયા 
કે્  ર દ ધાત 
મનોરી શાહ 
અનતં ગોડહલ 
મવરલ જોશી 

હોઝેફા અગવાન 
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રાજ લ ભાન શાલી 
પામી દેસાઈ 
ધમેન્દ્ર જોષી 
તેજલ શાહ 
મવપ લ હડિયા 
િૉ. રંજન જોષી 
હીરલ વ્યાસ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િૉ. કામતિક શાહ 
ભાવેશ ભટ્ટ 

શીતલ ગઢવી 
આરોહી શેઠ 

દશાન વઢવાણા 
           ડકરણ 'રોશન' 

 

 

 

આ અંકમા ંસહભાગી પાખંો 

યશ રજવાિી (ફ્રન્દ્ટ કવર) 
અમમત સોલકંી (બેક કવર) 

 

ફોટોગ્રાફર 
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અમારી સાથે  
ઉિવાના  

આકાશી માગો 
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8D%E0%AA%A4%E0%AB%87 

 

https://twitter.com/pankh_e
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https://www.youtube.co
m/channel/UCakmCpwf4

oF2ZICl-YPlVDg  
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