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વ ચકોન  પ્રમતભ વો



ય જ્ઞિક વઘ મસય 

સાંપ દકની કલમે

‘પખં’ના આંગણે ફરી એકવાર
આપ સૌન ં સ્વાગત છે. આશા રાખ ં છં
કે આપ ક શળ-મગંળ હશો. આ અંકથી
અમે બે નવી કોલમ શરૂ કરવા જઈ
રહ્યા છીએ.

પોતાની ‘અંતરકેડી’ કોલમ થકી
બસંરી જોષી એવી વાતો અને વાતાાઓ
‘પખં’ સ ધી લઈ આવશે, જેના
કાલ્પનનક અથવા સાચ કલા પાત્રોએ
અમ ક પવૂાનનધાારરત, નનનિત બેડીઓ
તોડીને એમની પોતાની ‘અંતરકેડી’ને
અન સરીને એમના જીવનમાં એવ ં કંઈક
કર્ ું હશે, કે જે તમારા અંતરની કેડી
સાથે સીધ ં કનેક્ટ થાય. બીજી એક
કોલમમાં પ્રખર સારહત્યકારોની
‘ક્લાનસક’ કૃનતઓ કહી શકાય, એવી
વાતાાઓ, કનવતાઓ કે લેખો અમે
‘Rewinding...’ શીષાક હઠેળ આપ સ ધી
લઈ આવીશ .ં

ગત અંક માટે ઘણા વાચકનમત્રો
તરફથી સારો પ્રનતસાદ મળ્યો. આલ્બટા

આઇન્સસ્ટાઇન કહતેા કે, “જયારે
તમે શીખવાન ં બધં કરો છો, ત્યારે તમે
મરવાન ં શરૂ કરો છો. જે માણસે ક્યારેય
ભલૂ નથી કરી, એ માણસે નવ ં કશ ં
કરવાનો પ્રયત્ન જ નથી કયો હોતો.”

દર અંક સાથે અમે પણ સતત
કંઈક શીખીએ છીએ અને આમ જોવા
જાવ તો, તમારા આવા પ્રનતભાવો અને
પ્રનતસાદો જ અમને આ કામ કરવા
માટે બળ પરૂ ં પાડે છે, અને અમારી
ભલૂો સ ધારવા માટે એક અવકાશ પરૂો
પાડે છે. એટલે આ તમને જેવ ં લાગ,ે
એવ ં નનખાલસભાવે અમને જણાવતા
રહજેો. જો તમે ‘પખં’ના અગાઉ લોન્સચ
થયેલા અંક ના વાચં્યા હોય તો અમારી
વેબસાઈટ પર વાચંી શકશો. આ અંક
વાચંીને પણ પ્રનતભાવો જરૂરથી
આપજો. આપ અમારો સીધો સપંકા કરી
શકો છો. એ માટેના રસ્તાઓ છેલ્લા
પેજ પર આપેલા છે.
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વ ત જાણે એમ કે...

કાગડોળે જેની રાહ જોવાતી હતી, એ
બારમી જૂન આવતી કાલે આવવાની હતી.
ઘરના બધા ખ શખ શાલ હતા. કારણ કે
કાલે અમારા ઘર ન ં સૌથી નાન  ં સદસ્ય,
મારા પૌત્ર નમ્યનો એના નશક્ષણકાયાની
શરૂઆત અથે શાળાએ જવાનો પહલેો
રદવસ હતો.

બધા એને વારાફરતી એની સ્કલૂ
નવષેના નવચારો પછૂયા કરતા, અને એ
એની કાલીઘેલી ભાષામાં હોંશે-હોંશે બધા
જવાબ આપતો. એના શબ્દો સાભંળી
ઘરના બધા ખબૂ રાજી થતા. એના પર
જાણે હતેની વષાા થતી. હ યં એટલો જ ખ શ
હતો. ખ શી કોને ન હોય! એમાયં આ તો
માર ં વ્યાજ! સ્કલૂમાં એડનમશન લીધ ં એ જ
રદવસે મેં તો કહલે  ;ં

“જોજે ને.. આય વકીલ જ બનવાનો..”

પણ તરત જ દીકરો વહ બોલી ઉઠયા;

“શ ં પપ્પા તમેય! અત્યારથી એવ ં નક્કી ના
કરાય. હજ તો પાશેરામાં પહલેી પણૂી...”

માર ં પડી ગયેલ ં મોં જોઈ તેઓ ચપૂ

થઈ ગયા. આમ તો તેઓ બનેં એકસોને
દસ ટકા સાચા જ હતા. હજ એકડોય નથી
ઘ ૂટંયો ત્યાં હ ં આટલ ં બધ ં નવચાર ં એ યોગ્ય
તો નહોત  ં જ ને! પણ મને મનમાં એટલી
હોંશ હતી કે મારો પૌત્ર પણ મારી જેમ જ
વકીલ બને. પણ “હવેની જનરેશનની
નવચારસરણી આપણાથી જ દી પડ.ે” - એવ ં
પત્નીએ સમજાવતા મેં મન મનાવી લીધ .ં
ઘરમાં આખો રદવસ સ્કલૂનો પહલેો રદવસ,

નવો ર્ નનફોમા, સ્કલૂવૅન... આ બધી વાતો
સાભંળી સતૂી વખતે હ ં મારા શાળાના
પહલેા રદવસની યાદમાં ખોવાઈ ગયો.

મારી બાએ સવારના છ વાગ્યામાં જ
મને ઉઠાડી ક વે લઈ જઈ લાલ સાબ થી
ઘસી ઘસીને નવડાવ્યો હતો. એ જમાનામાં
ગામડાની સ્કૂલોમાં ર્  નનફોમા નહોતા પણ
બાએ હોંશભેર બાપ જીના એક
પાટલનૂમાથંી મારા માટે એક નાન ં દફ્તર
અને બે ચડ્ડીઓ સીવડાવી દીધેલી.

“બીજા બધા ભલે ના પહરેે.. હ ં તો
તને આ સફેદ બ શ્કોટ અને આ ચડ્ડીઓ જ
પહરેાવીને નનશાળે મોકલીશ.

પ મી દેસ ઈ
સ્કલૂનો પહલેો દદવસ
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નનશાળે તો જરા નશસ્તમાં જ જવાન ં હોય
ને..!” એમ કહતેા વાળમાં તેલ નાખી બાએ
ઘસીને માથ ં ઓળી આપ્ર્ .ં

લાપસીનો કોળળયો મોંમાં મકૂ્યો અને
પહલેાં એ મરંદર લઈ ગઈ. ભગવાનને
પગે લગાડી માથે કંક નો ટીકો કયો અને
પછી હોંશે હોંશે મને કાખમાં તેડીને નનશાળે
મ કવા નીકળી. આખાયે રસ્તે કંઈક કેટલ યં
મને સમજાવતી છેવટે શાળાના માસ્તર
સામેય એ સતત બોલી જ રહી હતી. એના
સાડલાના છેડે માર ં મોં લછૂતી એણે મને
કહલે  ;ં

“જો લાલા.. ભણી લેવાન  ં હોં, રડવાન ં નહીં.
ના ભણીએને, તો દ નનયા આપણને રડાવ.ે”
બસ એ એક વાત મારા મગજમાં ઘર કરી
ગયેલી અને હ ં ક્યારેય શાળાએ જતા
રડયો નહીં કે અભ્યાસ માટે અણગમો પણ
મેં ક્યારેય દાખવ્યો નહીં. છેવટે વકીલ
બન્સયો ત્યારે મારી બાના મોઢે અળભમાન
જોઈ મને સમજાર્ ં કે, માતા-નપતા
પોતાના બાળકના ભણતર માટે કેટલી
આશાઓ વષો સ ધી સેવતા હોય છે! વષો
જૂની આ બધી યાદોમાં ક્યારે ઊંઘ આવી
ગઈ ખબર જ ના પડી.

બીજા રદવસે સવારે આંખ ખ લી
ત્યારે નમ્ય ભાઈ તો મજાથી સ તા હતા. મેં
કહ્ ,ં

“આને ઉઠાડો.. આજે સ્કૂલનો રદવસ...”

“પપ્પા.. એની ઊંઘ કોચવાશે તો એ રડવા
ચઢશે. હજ તો ઘણી વાર છે. સ વા દો.”
વહ બોલ્યા.

પત્નીને કહ્ ;ં

“આજે તો લાપસી બનાવવાની.. નહીં!?
સ્કૂલ નો પહલેો રદવસ...”

“તમેય શ ં હવે! આજના છોકરાઓ લાપસી
કરતા કેકમાં વધારે માને. ને રાધંીએ તોય
ખાવાના તો નહીં જ...”

મેં મનમાં 'હશે' કરીને એય જત  ં કર્  ું.

છેવટે નાનકો તૈયાર થઈ ગયો.

“વાળમાં તેલ?”

“ના.. આજે તો તેલ નખાત  ં હોય! એવા
ચપ્પટ વાળમાં આજકાલ કોઈ જોવા ન
મળે.”

“દફતર?”

“નહીં લઈ જવાન .ં ત્યાં કોમ્પ્ર્ ટર પર જ
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બધ ં ભણાવશે..”

“...અને નાસ્તાનો ડબ્બો?”

“અરે પપ્પા.. એ જમાનો ગયો. હવે તો
સ્કૂલમાથંી જ હાઇજેનનક ફુડ આપશે.”

“એમ! એ ઘર જેવ ં ચોખખ ં હોય?”

“હે ભગવાન! એક આ વકીલ સાહબે તો
સવાલો પછૂીને થકવી નાખે છે. તમે છાના
રો ને ભૈસા'બ. બધે શ ં વકીલાત!” પત્નીએ
ઠપકો આપ્યો.

કોઈને ગમે તે લાગે પણ જતી
વેળાએ મેં એને ઊંચકીને ભગવાનને, એના
મા-બાપને અને અમારા બનેં શીખેયના
પગે તો લગાડયો જ.

“સસં્કાર છે.. શીખવવાન ં નહીં?" મેં એ
ત્રણેયના આિયાનો જવાબ આપ્યો.

હજ તો એ પગનથયાં ઉતરતો હતો
ત્યાં જ મને 'દહીં'ના શકન યાદ આવ્યા,
પણ હવે જો બોલ ં તો મારી વકીલાત

વગોવાય, એ નવચારે દહીંને મનમાં
જ રાખીને હ ં ગળી ગયો, પણ પ ત્ર મહાશયે
એના મોંમાં ચોકલેટ મકૂી.

એના સ્કલૂ ગયા પછી મનને સતત
એક અજપંો રહ્યો. “રહ્યો હશે? રમ્યો હશ?ે
નવ ં નવ ં લાગશે એને. ત્યાન  ં ખાવાન  ં ખાશે
કે નહીં!?" આવી અનેક ળચિંતાઓના અંતે
જ્યારે તે પાછો આવ્યો, મેં દોડતા જઈ
એને તેડી લીધો.

“શ ં કર્  ું બેટા? મજા આવી? ભણ્યો? શ ં
ખાધ ?ં ટીચરે શ ં કરાવ્ર્ ?ં”

મારા અનેક સવાલોને અવગણીને એણે
એની કાલી કાલી ભાષામાં મને કહ્ ;ં

“ટીચરે પછૂ્  'ંત  ં કે, મોટા થઈને શ ં બનવ ં
છે?”

“હેં! ટીચરે એવ ં પછૂ્  ?ં! તો તે શ ં કીધ  ં
દીકરા....?

“મેં કીધ  ં કે.. મારા દાદાની જેમ વકીલ...”
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મવપ લ હદડય 

Tech-Talk

અમ ક સમાચારો વાજતે-ગાજતે
અખબારો અને ઇલેક્ટોનનક્સ મીરડયામાં
સારી એવી પ્રનસદ્ધિ મેળવી લે છે, પછી ભલે
એ અગત્યના હોય કે ના હોય. જેમ કે થોડા
રદવસ પહલેા રનશયાએ કોરોના વેક્ક્સન
બનાવી લીધાના સમાચાર દ નનયાભરના
અખબારો, ઇલેક્રોનનક્સ મીરડયા અને
સોનશયલ મીરડયામાં ખબૂ ઉછળ્યા. પણ એ
પછી એના પર કોઈ જ અપડટે નથી. કદાચ
એટલા માટે કે ટૂંકા ગાળામાં કોરોનાની રસી
મળી જાય એ માટે લોકો રાહ જોઈ જ રહ્યા
હતા. પણ બીજી બાજ લાબંા ગાલે ક્ાનંતકારી
સાળબત થાય એવા સમાચાર પણ આવેલા
પણ અખબારો, ઇલેક્રોનીક્સ મીરડયા કે
સોનશયલ મીરડયામાં એમને ખાસ એવી
પ્રનસદ્ધિ મળી નહીં. સોનશયલ મીરડયામાં
તરખાટ મચાવવામાં ‘નનષ્ફળ’ ગયેલ એ
સમાચાર હતા – ‘ન્સર્  રાળલિંક ચીપ બે્રઈન
ઈમ્પ્લાન્સટ’ ના સફળપ્રયોગ નવશેના.

ન્સર્ રાળલિંક નવશે નવગતે સમજતા
પહલેા થોડી વાતએના બેકગ્રાઉન્સડ નવશે કરી

લઈએ. ખબૂ ઓછા લોકો હશે, જેમણે
‘એલોન મસ્ક’ન  ં નામ નરહ સાભંળ્ર્ ં હોય!
જયારે દ નનયાના બીજા બધા અરબોપનત
લોકો પોતાના પૈસા છે એનાથી બમણા
કરવામાં વ્યસ્ત છે ત્યાં આ એલોન મસ્ક
પોતાની સપંનતથી આ દ નનયાને અત્યારે છે,
એના કરતા સારી કરવા મહનેત કરી રહ્યો
છે. પે-પલ, હાયપરલપૂ, સ્પેસ-એક્સ, ટેસ્લા
મોટસા જેવી અનેક કંપની અને ટેકનોલોજી
સાથે એલોન મસ્કન ં નામ જોડાયેલ ં છે.
આવી જએક કંપની છે ‘ન્સર્  રાળલિંક’.

ઈ.સ ૨૦૧૬મા અમેરરકાના સાન-

ફ્ાસંીસ્કો શહરેમાં ન્સર્  રાળલિંકની સ્થાપના
કરવામાં આવી હતી.એટલે એમ કહી શકાય
કે આ કંપની ઉંમર માત્ર ચાર વષા છે. પણ જે
પ્રકારના કે્ષત્રમાં એ કામ કરે છે એ કે્ષત્રમાં
ચાર વષામાં કંઈક કરી બતાવવ ંએ ખરેખર

ન્ય ર જ્ઞલિંક
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ખબૂ મોટી નસદ્ધિ છે. એલોન મસ્ક અન્સય
લક્ષ્યાનધપતીઓથી એ રીતે અલગ પડે છે કે
એને સાયન્સસ રફક્શનને હકીકતમાં
ફેરવવાનો શોખ છે. બ લેટ અને મેગ્લેવ
રેનની ઝડપ જમીન પરની સૌથી મ સાફરી
ગણાવા લાગી હતી કેમ કે હવાના અવરોધ
સાથે વધ માં વધ જે ઝડપ મેળવી શકાય
એમ હતી એ વૈજ્ઞાનનકો મેળવી ચકૂ્યા હતા.
ત્યારે એલન મસ્કે ‘હાયપરલપૂ’નો સફળ
પ્રયોગ કયો. જેમાં એક ટ્ બમાં શનૂ્સયાવકાશ
કરી હવાનો અવરોધ લગભગ નાબ દ
કરવમાં આવે છે એને તેમાં ખાસ પ્રકારન ં
વાહન દોડાવવામાં આવે છે. આ પહલેા
હાયપરલપૂ સાયન્સસ રફક્શન હત  ંપણ હવે એ
ફેક્ટ છે. બસ એ જ રીતે ‘ન્સર્  રાળલિંક’ પણ
સાયન્સસ રફક્શનની જ વાત હતી.

૧૯૪૫ પછીના સૌથી શે્રષ્ઠ ૫૦
ળબ્રટીશ લેખકોમાં સ્થાન પામેલા સ્કોટલેન્સડના
સાયન્સસ રફક્શન લેખક લેઈન બેન્સકસની એક
વાતાા શે્રણી ‘ધ કલ્ચર’માં એક કૃનત્રમ બ દ્ધિ
ધરાવતા રોબોરટક સોસાયટીની વાત છે,
જેઓ સામાજજક માળખ ં બનાવીને આખી
આકાશગગંામાં વસવાટ કરી રહ્યા હોય છે.

દસ નવલકથાઓની આ સીરીઝમાં ‘ન્સર્  રલ
લેસ’ નામની એકએક ટેકનોલોજીની વાત છે
જેમાં ર્  વાન વયે જ વ્યક્ક્તના મગજમાં એક
ચીપ રોપી દેવામાં આવે છે અને ઉંમર
વધવાની સાથે એચીપનો પણ ‘નવકાસ’

થાય છે. આ ‘ન્સર્ રલ લેસ’ એ વ્યક્ક્ત સાથે
બનતી તમામ ઘટનાઓને સ્ટોર કરે છે જેથી
એમના મતૃ્ર્  પછી પણ એના અન ભવો અને
જ્ઞાનનો ઉપયોગઅન્સય માટે કરી શકાય.

સાયન્સસ રફક્શનના આ કોન્સસેપ્ટને
હકીકત બનાવવાના ઉદેશ્યથી એલોન મસ્ક
દ્વારા ‘ન્સર્  રાળલિંક’ની શરૂઆત કરી. વાતાામાં
પાત્રો રોબોરટક છે, જયારે અહીં માણસોના
મગજમાં જ આવી ચીપ ફીટ કરવાની વાત
છે. તો હવે એ ચીપ નવશે વાત કરીએ.

ન્સર્ રાળલિંકે આ ટેકનોલોજીને ‘બે્રઇન મશીન
ઇન્સટરફેસ’ એવ ં સરળ નામ આપ્ર્ ં છે. આ
ટેકનોલોજી હઠેળ જે ચીપ બનાવી રહ્યા છે એ
ચીપને ‘ડબ ળલિંક’ એવ ં નામ આપવામાં
આવ્ર્ ં છે.

‘ડબ ળલિંક’ની કાયા પ્રણાલી મ જબ આ
ચીપની સાઈઝ આપણા પસાચ પૈસાના
નસક્કા જેટલી છે જેને મગજમાં જોડી દેવામાં
આવે છે.એનો મોટો ભાગખોપરીનીઅંદર
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રહશેે એટલે માત્ર માથાના વાળથી જ
બહારનો ભાગ ઢંકાઈ જશે. મતલબ કે
ભનવષ્યમાં આવી ચીપ ધરાવતા માણસોના
બાહ્ય દેખાવમાં કોઈ જ ફરકનહીં પડે.

આ ‘ડબ ળલિંક’ કામ કઈ રીતે કરશ?ે

હાલમાં વૈજ્ઞાનનકો રીવસા બાયોએન્સજીનનયરીંગ
પર કામ કરી રહ્યા છે, એટલે એક ભ ૂડંના
મગજમાં આવી જ એક ચીપ બેસાડવામાં
આવી છે. ભ ૂડંની રોજની હરકતો કમ્પ્ર્ ટર
દ્વારા મોનીટર કરવામાં આવી રહી છે, જે
કમ્પ્ર્ ટસા વાયરલેસ માધ્યમ દ્વારા ભ ૂડંના
મગજના દરેક નસગ્નલને કમ્પ્ર્ ટરમાં
મોકલી આપે છે. ત્યારબાદ કમ્પ્ર્ ટર દ્વારા જ
આ નસગ્નલન ં પથૃ્થકરણ કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ સાથે સમજીએ તો, દ નનયાન ં દરેક
પ્રાણી ચાલવામાં માટે સ્નાર્ ને મગજ દ્વારા
ઇલેક્ટ્ક્રક નસગ્નલ મોકલે છે, જે મ જબ સ્નાર્ 
પગને ઉંચો-નીચો કે આગળ-પાછળ કરી
ચાલવાન ં કામ કરે છે. પ્રયોગો દરનમયાન
ન્સર્ રાળલિંકના વૈજ્ઞાનનકો આ નસગ્નલોને
ઓળખી રહ્યા છે. એક વખત આવા
નસગ્નલોને ઓળખી લેવામાં આવે તો એવા
જ નસગ્નલને કમ્પ્ર્ ટર દ્વારા ‘ડબ ળલિંક’ને
મોકલીને એ જ પ્રકારન ં હલનચલન કરવી
શકાય.

ભ ૂડં પરના સફળ પ્રયોગો પછી કદાચ
આવો જ પ્રયોગ માણસ પર કરવામાં
આવશે.જેમભ ૂડંની ગનતનવનધ મોનીટર

કરવામાં આવે છે, એ જ રીતે માણસ
શરીરની દરેક હરકતો માટેના નસગ્નલ
મોનીટર કરવામાં આવશે. આંખોના પોપચા
ખોલ-બધં કરવા કે હાથની આંગળીઓન ં
હલનચલન હોય કે પછી મળમતૂ્ર ત્યાગ
જેવી ઉત્સગા રક્યા હોય, આખરે દરેક ઘટના
માટે માનવ મગજ શરીરના જે-તે ભાગના
સ્નાર્ ઓને ઇલેક્ટ્ક્રક સકેંત મોકલે છે, જે
મ જબ સ્નાર્ સકંોચન-નવકોચન પામે છે અને
પરરણામ સ્વરૂપજે તે ઘટના બને છે.

માનનસક વ્યગ્રતા, અંધાપો, હતાશા,
અનનદ્રા, યાદશક્ક્ત ગ માવવી જેવા અનેક
રોગો માટે જવાબદાર મગજના કોઈને કોઈ
ભાગમાથંી ઉત્પન્ન થતા સકેંતો જ છે. આખરે
માનવશરીર એક બાયોમીકેનનકલ મશીન જ
છે, જે જ દા-જ દા રાસાયળણક હોમોન્સસ દ્વારા જ
લાગણીઓ અન ભવે અને મગજમાથંી
આવતા ઇલેક્ટ્ક્રક સકેંતો દ્વારા શારીરરક
હલનચલન કરે છે. જો ન્સર્ રાળલિંક એમની
‘ડબ ળલિંક’ દ્વારા મગજમાથંી આવતા આવા
દરેક સકેંતોનેઓળખી કાઢે અને મગજમાં
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મોકલવા માટે એ જ સકેંતોને કમ્પ્ર્ ટર દ્વારા
બનાવી લેવામાં આવે તો ઉપર જણાવ્યા
મ જબના અનેક રોગો માનવજાત માટે
ભતૂકાળ બની જશે. અહીં વાત પ્રકૃનતએ
બનાવેલ માનવશરીર અને માણસે બનાવેલ
મશીનને જોડીને એક હાયબ્રીડ પ્રજાનત
‘સાયબોગા’ એટલે કે ‘સાયબરનેટીક
ઓગેનીઝ્મ’ બનવવાની વાત છે. બે્રઈન
મશીન ઇન્સટરફેસ જયારે કહીકત બનશે ત્યારે
શારીરરક/માનનસક ખોડખાપંણ ધરાવતા
લોકો પણ કમ્પ્ર્ ટરને સાધારણ માણસ
જેટલી જ નસફતથી વાપરી શકશે કેમ કે
ત્યારબાદ એમણે મગજમાથંી સીધા જ
કમ્પ્ર્ ટરમાં સકેંતો મોકલવાના રહશેે. ડબ
ળલિંકને લઈને જે સપનાઓજોવાઈ રહ્યા છે એ
હકીકતબનતા થોડો સમય જરૂરલાગશે.

પણ એથશે જરૂર. કેમ કે અન્સય કોઈ કંપનીએ
આ પહલેા આ કે્ષત્રમાં આટલો ઝડપી નવકાસ
નથી કયો.

દરેક ટેકનોલોજીની જેમ બે્રઈન મશીન
ઇન્સટરફેસ માટે પણ અત્યારથી જ માનવજાત
નવવેકબ દ્ધિનો ઉપયોગ કરે એ જરૂરી છે. બાકી
માનવમગજમાં જ સીધોઆદેશઆપી શકાય
એવ ં બને તો કોઇપણ માણસ પાસે રોબોટની
જેમ ધાર્ ું કામ કરાવી શકાય એવો સમય
પણ આવશે. પણ હાલ તો આ ટેકનોલોજીના
હકારાત્મક પાસા પર જ ધ્યાન આપી આ
ટેકનોલોજી શક્ય એટલી માનવજાનત માટે
ઉપલબ્ધ બને એ જરૂરી છે. ઘણા માનનસક
રોગો અને તકલીફો માટે ‘બે્રઈન મશીન
ઇન્સટરફેસ’અચકૂ સારવારબની રહશેે.
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વ ત ાન  ાં આક શ

નશખા ચાનો કપ લઈ બાલ્કનીમાં
આવી રહિંચકે ગોઠવાયી. સાજં ઊતરી આવી
હતી અને એમાં પણ ચોમાસાના રદવસો
હતાં એટલે કાળા વાદળોથી આકાશ ઘેરાઈ
ગર્ ં હત  .ં ધીમો પવન બાલ્કનીમાં રાખેલા
કૂંડાના છોડને અને નશખાની લટોને એક
સરખી રીતે હલાવી રહ્યો હતો. રૂમમાં
વાગી રહલે  ં 'યે શામ મસ્તાની મદહોશ
રકયે જાય..' જાણે સાજંને વધ આહ્લાદક
બનાવત  ં હત  .ં

નશખાને લાગ્ર્ ં કે એ ક્ષણ પાછી મળી
છે. જ્યારે એ ને નશરીષ આમ જ
બાલ્કનીમાં રહિંચકે બેસીને ચા પીતા અને
નશરીષ આ ગીત મોટા અવાજે લલકારતો.
એ ગાતો ત્યારે ખબર જ ન રહે કે ધીમો
પવન આહ્લાદક છે કે પછી નશરીષન ં ગાવ .ં

“તને ખબર છે આ કર્ ં ઝાડ છે?”

“ના..”

“નશરીષન .ં. હ ં એક વષાનો થયો ત્યારે આ
વકૃ્ષ મારા હાથે જ મારા નપતાએ રોપાવ્ર્ ં
હત  .ં એક લાલ ફૂલ વાળં ને એક સફેદ ફૂલ

વાળં. પછી દર વષે જન્સમરદવસે એક વકૃ્ષ
વાવવાનો ક્મ થઈ ગયો.”

“પણ ઝાડ એટલ ં મજબ ત નથી લાગત  .ં.”

“હા. મોટા વાવાઝોડા સામે કદાચ
ટકી ન શ્કે પણ નાના-નાના ઝઝંાવાતો
સામે તો અડીખમ ઊભ ં રહે એમ છે..” તે
રદવસે લગ્ન પછી પહલેી વાર નશખાએ
નશરીષના ચહરેા પર ઉદાસી જોઈ હતી.
માતાનપતાના મતૃ્ર્  પછી એકલા પડી
ગયેલા નશરીષ માટે આ ઘર અને દર
જન્સમરદવસે વાવેલા વકૃ્ષો જ સાથી હતા.
કદાચ એટલે જ એને પ્રકૃનત સાથે આટલો
લગાવ હતો.

હીરલ વ્ય સ
મશરીષ

સપ્ટેમ્બર૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


“આ વકૃ્ષન ં બહ જાડ ં નરહ એવ ં થડ,

સ વંાળા ફૂલ, બીજ, મળૂ, પાદંડા, છાલ બધ જ
આર્ વેદમાં ઔષનધ તરીકે વપરાય છે. એ
જીવે છે ત્યારે પણ, અને પડી જાય પછી
પણ. મારી એવી જ ઇચ્છા છે કે જ્યારે હ ં
મતૃ્ર્ પામ ં ત્યારે મારા શક્ય એટલા અંગો હ ં
દાન કર ં. હ ં મારા નામને સાથાક કર ં.”

“હા, નવચાર તો સારો છે. પણ હજી આપણે
સાથે ઘણ ં જીવવાન ં છે..” - કહીને નશખા
એને વળગી પડી.

“અરે ત  ં ળચિંતા શ ં કામ કરે છે. હ ં કદાચ મતૃ્ર્ 
પામ ં તો આ સામે ઊભેલો નશરીષ તો છે જ
ને!” - નશરીષ હળવા સ્વરમાં બોલ્યો હતો.

જોરદાર પવન સાથે વરસાદ શર 
થયો. બાગના વકૃ્ષો પવનથી અથડાઈને
નવળચત્ર અવાજ કરતા હતા.ં નશખા ર મમાં
આવી. નશખાને લાગ્ર્ ં કે જાણે ઇનતહાસન ં
પ  નરાવતાન થઈ રહ્ ં છે. આવી જ એક
વરસાદી સાજંે ફોન પર સમાચાર મળ્યા
હતા, “તમારા પનતને અકસ્માત થયો છે.
જલ્દી આવી જાઓ.”

“વધારે તો નરહ વાગ્ર્ ં હોય ને? કેવી
રીતે એક્ક્સડન્સટ થયો હશે? કોણે હોક્સ્પટલ
પહોંચાડયો હશે?” - રરક્ષામાં હોક્સ્પટલ
પહોંચતાં તો કેટલાય પ્રશ્નો મનને ઘેરી
વળ્યા હતા.ં આખા રસ્તે મન ભગવાનન ં
સ્મરણ કરત  ં હત  ં અને રદલને આશ્વાસન
આપત ં હત  ં કે કંઈ વધારે નરહ થર્ ં હોય.

આઈ.સી.ર્ .માં હતો. માથા પર
બાધંેલો પાટો પેલા લાલ નશરીષના ફૂલો
જેવો લાગતો હતો. ડોક્ટરે ચોવીસ કલાક
રાહ જોવાન ં કહલે  .ં પણ માથામાં થયેલી
ગભંીર ઈજાઓને કારણે એ બ્રેઈન-ડેડ જાહરે
કરાયો હતો. ત્યારે નશખાનો ચહરેો સફેદ ફૂલો
જેવો રફક્કો પડી ગયો હતો. નશરીષની ઇચ્છા
મ જબ એના શકય એટલા અંગો દાનમાં
અપાયા. નશરીષ બીજા લોકોને જીવન
આપતો ગયો હતો, પણ પોતાન ં આખ ં
જીવન બદલાઈ ગર્ ં હત  .ં ક્યારેક આખી
સાજં બાલ્કનીમાં બેસીને નશરીષના ઝાડને
જોયા કરતી. બાગમાં પાણી રેડતાં નશરીષના
વકૃ્ષને પપંાળતી ને એનો ભેજ આંખો સ ધી
પહોંચતો. નશરીષના જન્સમરદવસે અને હવે
એના મતૃ્ર્ રદવસે પણ વકૃ્ષ વાવવાનો ક્મ
નશખાએ જાળવ્યો હતો.

બહાર વકૃ્ષ ધરાશયી થવાનો અવાજ
આવ્યો ને નશખાના પેટમાં ફાળ પડી!
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Rewinding... 

મવમપન પરીખ
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ક્યારેક આપણે બે એકમેક સાથે ગેલ કરતાં
ળબલાડીના બચ્ચા ંબની જઈએ છીએ.
ના, ત્યારે આપણે માત્ર આનદં થઈ એકમેકને વીંટાળાઈ વળીએ !
ના, ના,
તે ક્ષણે આપણને શરીર જ ક્યા ંહોય છે ?
ત  ંહરહમેંશ મને એનો એ જ પ્રશ્ન ફરી ફરી પછેૂ છે :
“તમે મને ભલૂી તો નહીં જાઓ ને?”

હ  ંઢોંગ કરીને કહ  ંછ,ં “હા, ભલૂી જઈશ.”
અને
આપણે ખડખડાટ હસી પડીએ છીએ.
ત્યારે
ત   ંડાબા હાથે સયૂાને પવૂા ળક્ષનતજ ઉપર રોકી રાખે છે
અને કહ ેછે :
(મારા મોં ઉપર હાથ મકૂી કહ ેછે)
“પાછા બોલો તો?”
તે ક્ષણે
આપણે બે ગ લાબના ંફૂલ હોઈએ છીએ.
ના, તે ક્ષણે
આપણે માત્ર સ વાસ જ હોઈએ છીએ.

અછ ાંદસ
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શબ્દ-સાંપ ટ

જાહરેમાં જે પે્રમ કરે તે ‘મા’ અને
ખાનગીમાં જે પે્રમ કરે તે ‘નપતા’. આંખથી રડે
તે ‘મા’ અને અંતરથી રડે તે ‘નપતા’.
લાગણીઓથી નવડાવનાર ‘મા’ તો
માગણીઓપરૂી કરનાર ‘નપતા’.

તમે નાના હતા અને દોઢ-બે-ત્રણ-ચાર
વરસ સ ધી બોલવાન ં ચાલ નો’ત  ં કર્  ું, ત્યારે
સૌથી વધારે ળચિંતા તમારા માટેની એ
બાપના હ્રદયમાંહતી. આખ જગતજાણે છે
કે દીકરો પહલેી વાર મા બોલે છે કે મમ્મી
બોલે છે ત્યારે એ મા રાજીની રેડ થઇ જાય છે.

પણ દીકરો પહલેીવાર ‘પપ્પા’બોલે છે ત્યારે
એ બાપન ં અંત:કરણ ઘેલ ઘેલ થઇ જાય છે
એ વખતે એના રાજીપાની નોંધ કેટલાયે
લીધી?

એક પ્રસગં યાદ આવે છે. ટેબલની
એક તરફ ગ જરાતી પત્રકારત્વના
દંતકથાર પ તતં્રી સ્વ. હસમ ખ ગાધંી
ળબરાજમાન છે. સામે ‘સમકાલીન’ દૈનનકમાં
જોડાવા માટે અધીરાઈ અન ભવી રહલેો
એક ઉત્સાહી નવર્ વાન બેઠો છે.

ગાધંીભાઈના આકરા ઈન્સટરવ્ર્ અને
ળલળખત પરીક્ષામાથંી એ પસાર થઈ ચ ક્યો
છે. બસ, હવે અપોઈન્સટમેન્સટ ઓડારની રાહ
જોવાઈ રહી છે. અચાનક કારક ને ફોમામાં
નવગત ભરવા માટે પછૂ્  :ં “નપતાનો
વ્યવસાય?”
ર્ વાન જવાબ આપે છે: “નપતાજી!”
ગાધંીભાઈ હસી પડે છે: “અલ્યા, તારા
બાપાનો વ્યવસાય પછેૂ છે!”

ત્યારે એ ર્ વાન ક્સ્થરતાથી કહે
છે: “ઔપચારરકતા ખાતર ‘અધ્યાપક’ લખી
શકો.બાકી હી ઈઝ અ ફુલટાઈમ ફાધર...”

આ ર્ વાન એટલે અજય દલપતનસિંહ
ઉમટ, જે આજે છવીસ વષા પછી ટોચના
પત્રકાર તરીકે જાણીતા છે. એમને
જનાળલઝમમાં પા-પા પગલી મડંાવનાર
એમના નપતાજી પ્રોફેસર ડી.એસ. ઉમટ જ!

ડૉ. ક મતિક શ હ

પપ્પ , તમે અમને ગમત નથી!
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પાટાટાઈમ નપતતૃ્વ જેવ ં કશ યં હોય
છે? પ્રનસિ વાતાાકાર ડો. જયતં ખત્રીએ કહ્ ં
છે, “બાળક ક્યારેય એકલ ં જન્સમત  ં
નથી, સતંાનની સાથે એક નપતાનો જન્સમ
પણ થતો હોય છે... અને પછી નપતતૃ્વ
જજિંદગીના અંનતમ શ્ર્વાસ સ ધી સતત
પ ર ષની સાથે રહે છે. માતતૃ્વનો મરહમા
ખબૂ થયો છે, હમેંશાં થતો રહ્યો છે.

નપતતૃ્વનો મરહમા કરવામાં કદાચ આપણે
પાછળ રહી ગયા છીએ!” એટલે જ કદાચ
‘લવ ર્ પપ્પા’ જેવ ં કદાચ એકાદ જ
પ સ્તક, માતતૃ્વ ગાથા ગાતા સેંકડો પ  સ્તકો
વચ્ચે સારહત્યમાં અત્યારે ટટ્ટાર ઊભ ં છે!!

આઈ.એ.એસ અનધકારી અનનતા
કરવલે પદંર વષાનાં હતા,ં ત્યારે એક
નનબધંસ્પધાામાં ભાગ લીધો હતો. એમણે
પપ્પાને કહ્ ં કે, “તમાર ં ઈંગ્ગ્લશ ખબૂ જ
સરસ છે. મને આ એક નનબધં લખી દેશો
પ્લીઝ?” એમના પપ્પાએ એમને બહ સરસ
જવાબ આપ્યો: “બેટા, ત  ં જજિંદગીમાં એક જ
વખત જીતવા માગે છે કે પછી હમેંશા
જીતવા માગે છે? જો તારે સ્કૂલમાં આ વષા
પરૂતા જ શે્રષ્ઠ નનબધંલેખક બનવ ં હશે, તો
હ ં જર ર નનબધં લખી આપીશ, પણ જો
તારે જીવનમાં એક ઉત્તમ લેખક બનવ ં
હશે તો એની શર આત આજથી જ કરવી
પડશે!”

એ વખતે કદાચ અનનતા કરવલેએ

પપ્પાને કીધ ં પણ હશે, “પપ્પા તમે દર
વખતે આમ જ કરો છો! મમ્મી કેટલી
વ્હાલી છે, મને કેટલી મદદ કરે છે. તમે
મને જરા પણ મદદ નથી કરતા! એટલે જ
તમે મને નથી ગમતા, જાઓ!" આ હૃદયને
ચીરી નાખે એવાં સતંાનના વેધક વાકબાણ
લગભગદરેક પપ્પાના હૃદયને રોજબરોજ ઘા
પહોંચાડતા રહે છે. પણ કહે છે ને કે મદા
કો દદા નહીં હોતા.! ને પાછં આપણ ં સમિૃ
સારહત્ય જે પપ્પાને વ્યથા ઠાલવવા કે
આકં્દ,ર દન કે ઋજ થઈ હૃદયનો ભાર
હળવો કરવાની મજૂંરીય નથી આપત !ં

નાના-મોટા પ્રસગેં નપતાએ કહલેી
આવી વાત કે એમના વતાન-

વ્યવહારમાથંી ઊપસતાં સત્યો પછી
સસં્કાર બનીને આજીવન આપણી સાથે
રહતેાં હોય છે. અનનતા કરવલેએ આગળ
જઈને પછી પોતાના આઈએએસ અનધકારી
પનતની સાથે મળીને ‘નથન્સક એવરેસ્ટ’
નામન ં સ  દંર પ સ્તક લખર્ .ં

પ ત્રી ભલે પરણીને બીજા ઘરે જતી
રહ,ે પણ નપતા સાથેનો એનો સબંધંક્યારેય
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ભીનાશ ગ માવતો નથી. દીકરી ભડભાદર
થઈ જાય તોય પપ્પાની તો ઢીંગલી જ
રહે છે! એટલે જ સારહત્યકાર રઘ વીર
ચૌધરીનાં દીકરી દક્ટ્ષ્ટ પટેલે કહ્ ં છે
કે, “પપ્પાની હાજરીમાં ઉંમરની દોરી
સડસડાટ ફીરકીમાં પાછી લપેટાઈ જતી
અન ભવાય!” રેરડયો જોકી અરદનતએ તો
પોતાના મોબાઈલની ફોનબ કમાં પપ્પાન ં
નામ જ ‘લવ ર્ ’તરીકે સેવ કરેલ ં છે.

પણ દીકરાની દ નનયા જ દી છે.

દીકરા સાથે નપતાન ં સમીકરણ પણ જરા
જ દ ં હોય છે. દીકરાને ‘મા’ પ્રત્યે સનવશેષ
લાગણી હોય છે અને માને પણ સતંાન પ્રત્યે
સનવશેષ લાગણી હોય છે. કારણ કે મા અને
દીકરાનો સબંધં માત્ર સબંધં નથી હોતો,
ઋણાન બધં હોય છે.

અધ્યાપક-કોલમનનસ્ટ.મ કેશ મોદી શબ્દો
કહે છે કે, “નાનપણમાં એમણે વષો સ ધી
પોતાના સીધાસાદા નપતાજી અંગે ક્ષોભ
અન ભવ્યો છે. એમને થાય કે એ.બીજાઓના
પપ્પા જેવા મોડના અને સરસ જોબ કરતા

સધ્ધર આદમી કેમ નથી? હ ં એવો પ્રસગં
જ ઊભો ન થવા દેતો કે બાપ જીએ સ્કલેૂ
આવવ ં પડ.ે ધોનતર્ ં અને ખમીસ પહરેલા
બાપા શાળાએ આવે તો કેવ ં
લાગે! અલબત્ત, સમયની સાથે સમજદારી
આવતી ગઈ અને નપતાજીને નનહાળતી
દક્ટ્ષ્ટ બદલાતી ગઈ. બાપ જી માટે ‘લવ ર્ 
ડેડી’ એવો ભાવ નીકળતો નથી. મમ્મી
માટે ‘લવ ર્ મમ્મી’ સ્વાભાનવક હશે. પપ્પા
માટે મને લવ કરતાં હવે ‘સેલ્ર્ ટ’ શબ્દ
વધ નજીક અને યોગ્ય લાગે છે.

કદાચ આ કઠોર હૃદયી, મધ્યાહ્નના
સરૂજના તાપ જેવો આકરો લાગતો,
સસંારના બે છેડા ભેગા કરીને ઘર સ ધી
એની ગાઠં પહોંચતી કરવા મથી રહલેો
આ "પપ્પા" સતંાનને કદાચ એટલે જ
ગમતો નથી હોતો...!! પણ પપ્પાને અંદર
એ વાતની ખ શી તો હોય જ છે કે દીકરા
મારા પ્રત્યેનો અણગમો જ તને જાણે
અજાણે "મા" તરફ આકષી રહ્યો છે ને એ
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ખબૂ જ જરૂરી છે!! આ ભાવ આપણા
ગ જરાતી સારહત્યમાં ખબૂ જ ઓછં
ચચાાયો છે!!

ઇનતહાસમાં કેટલાય એવા પ્રસગંો
ઘટયા છે કે મા નવનાના દીકરાને નપતાએ જ
મોટો કયો છે. નપતા નવનાના દીકરા-દીકરી
માટે મા જેમ નપતાનો રોલ કરી શકે છે એમ
મા નવનાના દીકરા-દીકરી માટે નપતા પણ
માનો રોલ કરી શકે છે,એ ક્યારેય ન
ભલૂશો. દીકરાન  ં બચપન માના હાથમાં
હોય છે, તો બચપનથી પચપન સ ધી
સાચવનાર નપતા હોય છે. કેટલીક વાર એવ ં
બનત ં હોય છે કે નપતા બોલી નથી શકતા,
મ ૂગંા-મ ૂગંા જ એ બધ ં જ કામ કરી લેતા
હોય છે. બાપ બનનાર દરેકને આ અન ભવ
હશે

જન્સમદાત્રી માતા છે, તો જીવનદાતા
નપતા છે. કલ્પના કરજો કે જે બાળકને નપતા
જ ન હોય એની ક્સ્થનત કેવી હોય? યાદ કરો
સાયકલ ચલાવતા કોણે શીખવ્ર્ ?ં મોટા
થયા ત્યારે બાઇકની ઝખંના જાગી, એ
ઇચ્છા કોણે પ રી કરી આપી? અકસ્માત કે
રફ ડ્રાઇવીંગના ભયથી નપતા દીકરાને
બાઇક ન લાવી આપે એમાં પણ દીકરા માટે
તો રહતબ દ્ધિ જ હોય છે. કેટલાક દીકરાની
ફરરયાદ હોય છેેઃ “બાપાએ અમને શ ં
આપ્ર્ ?ં” જ્નન્સમ આપ્યો, જીવન આપ્ર્ ં અને
જતન કર્ ું એ કાઇંઓછં છે?

સ્કૂલની ફીઝ ભરવાની હતી ત્યારે, સ્પોટા
ક્લબમાં જવ ં હોય ત્યારે, ગાડી શીખવી હોય
ત્યારે, પપ્પાની પીઠ ઉપર ઘોડો બનીને
બેસવ ં હોય ત્યારે આ દરેક પ્રસગેં નપતા
પડખે રહ્યા છે. સતંાનનો જ્નન્સમ થયો હોય
ત્યારે એ પહલેાથી એના નવશેની ળચિંતા
બાપને હોય છે. દીકરાન  ં અવતરણ પણ
હજ આ પથૃ્વી ઉપર ન થર્ ં હોય એ પહલેા
બાપે પણ કેટકેટલા સપના જોયા હોય છે.

ને જન્સમ પછી પણ એના માટે કેટલી
ઠોકરો ખાધી, એનો રહસાબ આપણે ક્યાં
કરી શકીએ એમ છીએ!

માતા કે નપતા, બનેં્નમાથંી એકેયન ં
વાત્સલ્ય ઓછં નથી હોત  .ં પણ માતા ‘સ્ત્રી’
હોવાના કારણે એની કોમળતા આપણને
સ્પશે છે. જ્યારે નપતા પ ર ષ હોવાના કારણે
એનામાં આપણને રૂક્ષતા લાગે છે. સાચી
વાત તો એ છે કે નપતા ‘રૂક્ષ’ નથી, ‘વકૃ્ષ’ છે
એના છાયંડામાં બેસીએ, ત્યારે જ શીતળતા
અન ભવાય..!

‘પપ્પા’ ભલે રદવસના અંતે
ગણતરીનીપળો માટે સતંાનન ં મ ખ જોઈ
શકતા હશે,પણ એ હરહમેંશ પોતાના
હસતા ખેલતા પરરવારને જોઈને પોતાની
કઠીનાઈઓ, સઘંષા ભલૂી જઇ પ્રભાતે નવા
જોમ-જ સ્સા પરૂવા માટેન  ં આત્મબળ
મેળવતા રહે છે. ઉપરથી કઠોર અને માહંથેી
મીઠા, મધ રા, ઋજ (નારરયેળ જેવા) પપ્પાને
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પણ મમ્મી જેટલા જ ગમાડજો, વ્હાલ
કરજો! અને મમ્મી જોડે એમને તોલીને
એવ ં કદીય ના કહશેો કે, “પપ્પા, તમે
અમને ગમતા નથી!” પપ્પા કદાચ

બોલી નહીં શકે, એટલે તમે અત્યારે જ
એમને આ બળ પરૂ ં પાડજો. પાછળથી
તસ્વીર સામે પછી ક્યાકં આપણેય....
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જસ્ટ બે મમમનટ

રરગ્ધ્ધ અને રનવ ભાઈ-બહને. સૌમ્ય
અને સ રેખા ભાઈ-બહને. બનેં પરરવારોએ
સામસામા સગપણના ગોળધાણા ખાધા. બે
મરહનામાં તો ઢોલ ઢબકૂ્યા. રરગ્ધ્ધ અને
સૌમ્ય તો જાણે એક રદલ દો જાન.
સ રેખાને રનવ સાથે તો ધીમેધીમે ફાવવા
લાગ્ર્ ં પણ સાસ -સસરાના પારંપરરક
રરવાજો સાથે તે મનમેળ કરી શકી નહીં.
પોતાના માતા-નપતા તો જમવાન ં પણ
રરગ્ધ્ધને ભાવત  ં બનાવવા લાગ્યા જ્યારે
અહીં મમરાની થેલી માટે પણ સાસ માની
પરવાનગી લેવી પડતી.

અંતે સ રેખા રરસામણે નપયર પાછી
આવી ગઈ. સામસામ ં સગપણ, એટલે
રરગ્ધ્ધએ પણ પરાણે નપયર આવવ ં પડ્  .ં
આવતાવેંત જ મમ્મીએ તેને પોંખી,

“મેં તને દૂધમાં સાકરની જેમ
ભળવાના સસં્કાર આપ્યા છે. સ રેખા તો
ઠીક ગઈ, પણ ત ં કેમ પાછી આવી?”

રરગ્ધ્ધએ માની આંખમાં આંખ પરોવી
કહ્ ,ં “ભળી જવાની જવાબદારી ખાલી
સાકરની જ નથી. દૂધે પણ થોડી ઉદારતા
બતાવવી પડે મમ્મી.” મમ્મીએ મોબાઈલ
ઉઠાવી સજળ નેતે્ર સ રેખાનો નબંર જોડયો.

ડૉ. રાંજન જોષી
ઉદ રત 
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અંતરકેડી

બાંસરી જોષી

પવૂા-પમિમ

સમ દ્રની શીત લહરેો જ્યારે
ઈવાના પગને સ્પશાતી, ત્યારે એ દરેક
પળમાં ઈવા સમ દ્રની નવશાળતા, સમ દ્રની
અમાપ સ દંરતા અને સમ દ્રએ સઘંરી
રાખેલી અગોચર સમદૃ્ધિ સાથે કોઈ
નવચક્ષણ તાદ્મમ્યતા અન ભવતી. મળેૂ ઈવા
ક્સ્વત્ઝલેન્સડની વતની. પણ ઇવામાં વસતો
આત્મા કોઈ ભારતીયનો હોય એવ ં ભાસે.
ઈવા સ્વયમ પણ એની અંદર ભારત પ્રત્યે
અન ભવાતા ખેંચાણ માટે નવસ્મય
અન ભવતી. પ સ્તકો સાથે ઇવાની પાકી
મૈત્રી. ભારતીય સસં્કૃનતને લગતા તમામ
પ સ્તક એને હમેશા આકષાતા. ઈવાના
નપતા જ્યારથી પ સ્તકાલયના અધ્યક્ષ
બન્સયા, ત્યારથી ઈવા પણ પ સ્તકો સાથે
સ્નેહથી જોડાતી ગઈ.

નપતા અને પ ત્રી સમ દ્રતટની
સહલેગાહ કરી રહયા હતા.ં ઈવાને
પોતાની માતાન  ં સ્મરણ થઇ આવ્ર્ .ં
ઈવાના નપતા ‘હગેંરી’ હતાં અને માતા
‘ર સી’ હતી. માતાનપતા બેઉ નવદ્યાલયમાં
પ્રાધ્યાપક હતા.ં

ઈવાના નપતાએ ઈવાના માથા પર
સ્નેહથી હાથ ફેરવી કહ્ .ં “ઈવા આજે પણ
મને યાદ છે જ્યારે તારી માતાએ મારા
હાથમાં તને સોંપી હતી. તને પ ત્રી તરીકે
પામીને અમે ખબૂ જ આનરંદત થઇ ગયાં
હતા.ં ૨૦ જ લાઈ, ૧૯૧૩નો એ રદવસ
એક નવી જવાબદારી લઈને આવી જશે
એ તો મે કલ્પ્ર્ ં પણ નહોત  .ં તારા જન્સમનાં
થોડા રદવસ પછી જ તારી માતાન  ં દ :ખદ
મતૃ્ર્ થર્ ં અને તારી પરૂી જવાબદારી
મારા માથે આવી ગઈ..” એટલ ં કહી
ઈવાના નપતા પણ સ્મરણોમાં તણાઈ
ગયા. નપતાનાં નવષાદને ખખેંરતી હોય
એમ ઈવા બોલી, “ર્  આર ધ બેસ્ટ ફાધર
એવર”
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ઈવા અને નવક્મ વચ્ચે પત્રવ્યવહાર
શરૂ થયો. પત્રોનાં આદાનપ્રદાનથી બેઉની
મૈત્રી વધ ગાઢ થઇ. ભારતીયતા ઇવાને
પ્રથમથી જ આકષાતી અને હવે એ એક
ભારતીય તરફ પણ સયંોગવશાત ખેંચાઈ
રહી હતી. મૈત્રી ક્યારે પે્રમમાં પરવનતિત
થઇ ગઈ, એનો ઈવાને ખયાલ જ ના રહ્યો.
ઇવાને ભારતીય સસં્કૃનતનાં તમામ પ સ્તક
વાચંવાની હમેંશા તાલાવેલી રહલેી
પોતાનાં એ વાચંનપે્રમને કારણે ઈવા
વેદો, ઉપનનષદો અને સસં્કૃતભાષાના
અન્સય પ સ્તકોના અભ્યાસ તરફ પણ
સતત વધતી રહી. ઈવા ખબૂ ગહનતાથી
અભ્યાસ કરતી. બીજી તરફ નવક્મ
ખાનોલકરનો અભ્યાસ પરૂો થતા એમને
ભારતીય સેનામાં પ્રવેશ મેળવ્યો. એમની
પહલેી પોક્ટ્સ્ટિંગ ઔરંગાબાદ થઇ. ત્યાથંી
જ એમણે ઇવાને ભારતીય સેનામાં
પોતાનાં પ્રવેશના શ ભ સમાચાર આપ્યા.
ઈવા આ સમાચારથી ખબૂ ખ શ થઇ.

ઈવા એ વળતા પત્રમાં નવક્મને
પોતે ભારત આવી જવા ઈચ્છે છે એ અંગે
સમાચાર આપ્યા. પત્ર પહોંચે એ પહલેા
ઈવા નપતાની આજ્ઞાથી ભારત આવી
પહોંચી અને નવક્મને લગ્નગ્રથંીથી જોડાવા
માટે પ્રસ્તાવ મકૂ્યો. બેઉ સહચયાની અનતં
વાટ પર ચાલવા રાજી જ હતા.ં પણ
નવક્મના ઘરેથી થોડો નવરોધ થયો.

અંતે બેઉના દ્રઢ નનધાાર સામે અંતે
સૌ રાજી થઇ ગયાં અને પછી મરાઠી
પરંપરા અન સાર નવક્મ અને ઈવા
લગ્નની પનવત્ર ગાઠેં જોડાઈ ગયા.ં

એક ક્સ્વસ ર્ વતી પણૂાતેઃ મરાઠી
મ લગી બની ગઈ. લગ્નના ત  રંત બાદ
ઇવાએ પોતાન ં નવ ં નામ ધારણ કર્ ા -
‘સાનવત્રી ખાનોલકર’. ઈવા ૯ ગજની
મરાઠી સાડી પણ ખબૂ હતેથી પેહરતી.
એણે શ િ મરાઠી, રહન્સદી અને સસં્કૃત
ભાષાઓ પર ઘણ ં પ્રભ ત્વ મેળવી લીધ .ં
ઈવા સપંણૂાપણે શાકાહારી પણ બની ગઈ.
ભારતીય સસં્કૃનતના આ અનઠૂા ખેંચાણને
કારણે ઇવા હવે ઇવા મટી સાનવત્રીબાઈ
ખાનોલકરમાં પરરવનતિત થઇ ગઈ હતી
અને આને આ કોઈ જ ફરજીયાતની
પરંપરા હઠેળન ં પરરવતાન નહોત  .ં
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આ ઈવાન ં જ જાણે કોઈ પવૂાાન  બધં
હત  .ં આ અરસામાં નવક્મ ખાનોલકરની
બઢતી થઇ તે હવે કનાલ થઇ ગયાં અને
એમની પોક્ટ્સ્ટિંગ પટનામાં થઇ. ત્યાનંા
નવદ્યાલયો સાનવત્રીને ખબૂ ગમી ગયાં અને
સાનવત્રીના સસં્કૃત પરત્વેના પે્રમ અને
ગહન અભ્યાસને જોતાં તેમને પટનાનાં
નવશ્વનવદ્યાલયમાં પ્રવચન માટે આમતં્રણ
મળ્ર્ ં અને એમણે તે સહષા સ્વીકાર્ ું. આ
નસવાય સાનવત્રીએ ળચત્રકલા અને
રેખાળચત્રોમાં પણ મહારથ હાસંલ કરી
લીધી. એમણે બે પ સ્તક પણ લખયા, જે
અંગે્રજીમાં હતા.ં સાનવત્રી અને નવક્મ બે
મટી હવે એ ત્રણ થવા જઈ રહયા હતા.ં
નવક્મ અને સાનવત્રીને પ ત્રીરત્ન પ્રાપ્ત
થર્ .ં કમળના છોડ જેવી કોમળ પોતાની
પ ત્રીન  ં નામ સાનવત્રીએ ‘મણૃાળલની’ રાખર્ .ં

ભારત સ્વતતં્ર થઇ ચકૂ્ ં હત  .ં નવ ં
સનંવધાન પણ બની રહ્ ં હત  .ં આ
અરસામાં ભારત-પારકસ્તાનના ર્ િમાં
શૌયા દાખવવા બદલ ભારતીય સૈનનકોને
પદકથી સન્સમાનવામાં આવે એવ ં નક્કી
થર્ .ં એ સમયે હીરાલાલ અટલ મેજર
હતાં અને એમણે તો પદકના નામ પણ
નવચારી રાખેલા પણ એન ં રૂપાકંન કોણ
કરે? મેજર અટલ એવ ં પણ ઈચ્છતા હતાં
કે પદકની રૂપરેખા એવી હોય જેમાં
ભારતન ં ગૌરવ પ્રદનશિત થાય.

અને અંતે એમણે આ પદકની
રૂપરેખા કરવા માટે સાનવત્રી ખાનોલકરને
પસદં કયાા, જે સાનવત્રી માટે ખબૂ
ગૌરવપ્રદ વાત હતી.

સાનવત્રીએ પણ મેજર અટલને ળબલક લ
નનરાશ ન કયાા અને ભારતીય સસં્કૃનત
તથા વેદો- ઉપનનષદોનાં ગહન અભ્યાસને
સાથે રાખી એક શે્રષ્ઠ પદક
‘પરમવીરચક્’ની રડઝાઈન તૈયાર કરી.
એમણે પરમવીરચક્ની રડઝાઈન માટે
ઇન્સદ્રના પૌરાળણક હનથયાર ‘વજ્ર’ની
પસદંગી કરી. વજ્ર, જે ઋનષ દનધચીના
અક્સ્થમાથંી બનાવામાં આવેલ .ં વજ્રન ં
નનમાાણ કરવા ઋનષ દનધચીએ પોતાનાં
જીવનન ં બળલદાન આપેલ ં અને
ભારતીયસેના અને સેનાન  ં શૌયા પણ એ
જ સમપાણ અને બળલદાનન ં સચૂક બની
રહે તે હતે  થી તેની રૂપરેખા તૈયાર કરી.
પરમવીરચક્ પર ચાર વજ્ર અને મધ્યમાં
રાષ્રીયળચહ્ન અશોક્ચક્ની પસદંગી
કરવામાં આવી. ઉપર જાંબ ડી રંગની
રીબીન લગાવામાં આવી. અને પાછળ
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કમળન ં ળચહ્ન. આ પરમવીર ચક્ ખબૂ જ
આદરથી માન્સયતા પામ્ર્ .ં માત્ર આટલ ં જ
નહી એ પછી સાનવત્રીએ ‘અશોકચક્’,
‘મહાવીરચક્’, ‘કીનતિચક્’ ‘વીરચક્’ અને
‘શૌયાચક્’ની પણ રડઝાઈન અને રૂપાકંન
કર્ ા. ૨૬ જાન્સર્ આરી, ૧૯૫૦માં પ્રથમ
‘પરમવીરચક્’ એનાયત થર્ .ં

પોતાનાં ભારતીય સસં્કૃનત પ્રત્યેના
અદમ્ય સ્નેહે સાનવત્રીને એક અદભતૂ
સર્જનની હકદાર બનાવી. આગળ જતા
જીવનની યાત્રામાં સાનવત્રીનાં પનત નવક્મ
ખાનોલકરન ં અવસાન થર્ .ં સાનવત્રી
સસં્કૃનતનપ્રયા તો હતી જ, પણ હવે
આધ્યાજત્મકતાનો માગા પણ એમણે
જીવનમાં ગ્રહણ કરી લીધો હતો. પનતના
દેહાતં પછી સાનવત્રીબાઈ આધ્યાજત્મક-

માગા તરફ જ વળી ગયા. અને ‘રામકૃષ્ણ
નમશન’નાં આશ્રમમાં પોતાની પ ત્રી
મણૃાળલની સાથે સ્થાયી થયા. આ યાત્રામાં
થોડા વષો બાદ એમણે પણ નશ્વર દેહ
ત્યાગ્યો પણ દરેક ભારતીય સૈનનકનાં
અપ્રનતમ શૌયાને ળબરદાવતા પરમવીર
ચક્માં તે પોતાનાં હાથની અમીટ છાપ
છોડી ગયા.ં આજ સ ધી ળબરદાવામાં
આવેલા એ ૨૧ પરમવીરચક્નાં
ધારણકતાા શૌયાવાન ભારતીય સૈનનકોને
પ્રાપ્ત થતા એ પદકની રૂપરેખા પાછળ
પવૂા અને પનિમન ં અદ્ભૂત સમન્સવય
ધરાવતી એક ક્સ્વસ ર્ વતી ઇવાથી
રૂપાતંરરત બનેલી ભારતીય સન્નારી
સાનવત્રીબાઈ ખાનોલકરના હાથનો બેજોડ
સ્પશા હશે એવ ં કોણે ધાર્ ું હશે...?
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વ ત ા-સેત  

તેજલ શ હ

વરસ દ

વાતાા-સેત  એ ગ જરાતી ભાષાની
શે્રષ્ઠ વાતાાઓ સ ધી પહોંચવા માટે એક
સેત  બનાવી આપે છે, જેને ઓળંગીને તમે
એ વાતાા સ  ધી પહોંચી શકો. આજની
વાતાા, નપતા અને પ ત્રીના વ્હાલ નીતરતાં
સબંધંની છે. દીકરીને સ  ખી જોવા નપતા
પોતાના છેલ્લા શ્વાસને દાવ પર મકૂવા
તત્પર હોય છે, ભલેને પછી ખ દ ક દરત
સામે પણ એણે ભીડાવ ં પડ!ે આ વાતાાના
સર્જક માવજી મહશે્વરી છે.

શ્રી માવજી મહશે્વરી સમથા વાતાાકાર
છે. તેઓના શબ્દચયનમાં અને વણાનમાં
પાત્રોની મથામણ અન ભવી શકાય અને
વાતાા આપણી આંખ સામે જ રચાતી
દેખાય, એટલા સમથા વાતાાકાર. એમની
આ ‘વરસાદ’ વાતાા પણ એવી જ છે.

મળૂજીએ શેઢે આવી રાશ ખેંચી ન
ખેંચી ત્યાં પોરો ખાવા ટેવાયેલા બળદ
ઊભા જ રહી ગયા. તાપમાં હાફંતા
બળદોની કખૂમાં હાથ જેવડા ખાડા જોઈ
મળૂજીથી સડક સામે જોવાઈ ગર્ .ં નેણ 

હજી દેખાતી ન હતી.બે-ત્રણ ક્ષણ ઊભા
રહી પહરેણની ચાળથી ચહરેો લછૂયો.પછી
રાશ હળમાં ભેરવી નીચે બેસી તેણે બીડી
સળગાવી. મળૂજીએ બીડીના ધ માડા ભેગો
ધગધગતો નનશ્વાસ છોડયો. તેણે આંખો
ઝીણી કરી. આભ સામે મીટ માડંી.
આભમાં સરૂજ આંખો કાઢતો હતો. ચોમેર
તડકાથી ઝાખંા પડી ગયેલા કાપડ જેવ ં
આકાશ ફલેાઈને પડ્ ં હત  !ં મળૂજીએ
નનરાશાથી માથ ં ધ  ણાવ્ર્ .ં એ મનોમન
બોલ્યો – “બસ હવે વરસાદ ન આવે.”

ખેતરની તપતી માટીથી દાઝતી
નેણ ઉતાવળે પગલે ગાડા પાસે પહોંચી
ગઈ. મળૂજીએ ઊથલ દઈ શેઢે આવી
બળદોને વાળ્યા ના વાળ્યા, ત્યાં બળદો
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પગ ખોડીને જ ઊભા રહી ગયા. તે રાશને
બળદની પીઠ પરથી ઝટકો મારી ઘ ૂસંરી
આગળ લઈ આવ્યો. સમેલમાથંી જોતર ં
છોડતાં એ જરા રોષથી બોલી ગયો,

“કેમ છોરી મોડ ં થર્ ?ં”

બાપા ચક્કીએ જરા વાર લાગી
એટલે મોડ ં થઈ ગ્ર્ .ં નેણ ગાડાની
આડામકડી પર બેઠે બેઠે જ બોલી.

નેણ ઠેક મારી ગાડા પરથી ઉતરી,
ત્યારે એના ઝાઝંર ની ઘઘૂરીઓ રણકી
ઊઠી. મળૂજીથી એકદમ એ તરફ જોવાઈ
ગર્ ં અને તે સાથે જ કેટલાક નવચારો ધસી
આવ્યા નેણ ના ઝાઝંરનો અવાજ કશીક
આફત ના પડઘમ જેવો હોય તેમ ક્ષણેક
ખોવાઈ ગયો. જ્યારથી નેણ નાં સાસરરયાં
નેણ ને ઘરેણાં ચડાવી ગયા હતા, ત્યારથી
જ મળૂજી એ વેતરણમાં હતો કે ઝટ
નેણ ના લગન થઈ જાય. તેણે સઘળો
મદાર આ ચોમાસા પર રાખયો હતો. પણ
ચોમાસ ં નાદાર થઈ ઊભ ં રહ્ ં અને હવે
નેણ નો પગ ઊપડતો અને મળૂજી સચેત
થઈ જતો હતો. મધ ર રણકારે તેની ઊંઘ
ઉડાડી દીધી હતી.

મળૂજીની પત્ની રતન, જાણે
અત્યારની નેણ જ જોઈ લો. એવી મીઠી.

કોઈક બીમારીમાં રતન મતૃ્ર્ પામી અને
એ સાથે ઘરની બરકત પણ ગઈ. રતન
સાથે ગાળેલી સ  ખની ક્ષણોના ફળ સ્વરૂપે
ત્રણ સતંાનોને મોટાં કરવામાં ચામડીનો
રંગ બળીને કાળો થઈ ગયો પરંત  બનેંને
જયારે પરણાવ્યા એ ભેગાં જ મોં ફરેવીને
ઊભા રહ્યા.ં જમીન ત્રણ ફારડયામાં
વહેંચાઈ ગઈ અને જાતી ઉંમરે ખેતરમાં
ઢસડાવ ં પડ્  .ં

મળૂજી જરા આરામ કરીને ઊઠયો
ત્યારે ખીજડાનો છાયંડો પવૂા તરફ ખસી
ગયો હતો. થોડી ક્ષણો આંખો ઝીણી કરી
જોઈ રહ્યો. પછી કંઈક નવતર દેખાર્ ં હોય
તેમ તેની આંખોમાં સહજે ચમક આવી

“આમ શ ં જ ઓ છો બાપા..?” નેણ એ પછૂ્  .ં

અવાજમાં છલકાતા આનદં અને
ક ત  હલથી તેણે સામે જોઈને કહ્ ,ં “અરે!
છોકરી તને શ ં ખબર.. આતો શ્રાવણી સેર
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જે વષે ચઢી આવે એ વષે ધ બાકા
બોલાવી દે..” જાણે થોડીવાર પછી વરસાદ
પડવાન ં નક્કી જ હોય, તેમ એ ઉતાવળ
કરવા લાગ્યો અને તેણે નેણ સામે જોયા
વગર જ કહ્ ,ં “ત  ં તારે જા બધ ં સમેટીને
ઘરે પહોંચી જા. હ ં મોડો આવ ં તો ળચિંતા ન
કરતી.”

મળૂજીએ જોર્ ં જે રદશામાં નેણ જતી
હતી તે જ રદશામાથંી વાદળા ઉપર ચડતાં
હતા.ં તેની પીઠને જોઇ રહ્યો. નેણ ના
પગલે રણકતાં ઝાઝંરની ળચિંતા તેને હવે
જરાય ન હતી. તે મનોમન બોલ્યો,
“દીકરી આ વષે બાપાના ખેતરોમાં આંટો
મારી લે આવતી સાલ તો ત  ં સાસરાનાં
ખેતરોમાં હોઈશ.”

મળૂજીની ગણતરીઓ સાચી પડતી
હતી. મળૂજીને જાણે એની મગફળી
વધતી, ફાલતી, ફળતી દેખાઈ. ખેતર
પાકથી લચી પડ્ ં હોય એમ દેખાર્ ॰ં

ત્યાં જ આખી સીમને ધ્ર જાવી દેતી
વીજળી ચમકી. ‘ઓ તાર ં ભલ ં થાય’
કહતેાં મળૂજીને અચાનક યાદ આવ્ર્ ં કે,

આથમણા પાળાને ઠીક કરવો જરૂરી છે.
તેણે આસપાસ ઊભા રહીને જોર્ .ં અચાનક
જ ખયાલ આવ્યો કે રાત તો ક્યારની પડી
ચકૂી હતી અને હવે બધી મહનેત વ્યથા છે.
તેણે આભ સામે દૃક્ટ્ષ્ટ કરી દ ેઃખતા હૃદયે
પ્રાથાના કરી – “હવે ખમૈયા કર. આવતી
સાલ વે’લો પહોંચી આવજે.” પણ
વરસાદને મળૂજી સામે જોવાની ફુરસદ ન
હતી.

તેને બીડીની એકદમ તલબ લાગી
પણ તે મન મારી ઢીંચણને બાથ ભીડી
બેસી રહ્યો. અંધારાની કાળી ચાદર હઠેળ
ઢંકાયેલ ં સીમ, વરસતો વરસાદ પવનના
સ સવાટા અને ક્યારેક ચમકી જતી વીજળી
ને હવે બધ ં ભયકંર લાગવા માડં્ ં હત  .ં
વરસાદ બધં થવાના કોઇ એંધાણ દેખાતા
ન હતા.ં મળૂજીને રતન યાદ આવી ગઈ.
તેના ગળાની જાણ બહાર એક ડસૂક ં
નીકળી ભેંકારતામાં ખોવાઈ ગર્ .ં

બધ ં સમ સંતૂર ં પાર ઉતારવાની
આરે, વરસાદ મળૂજીને દગો તો નહીં દે
ને? શ ં થર્ ં હશે આગળ? એ જાણવા માટે
આખી વાતાા વાચંવી જ પડે. આપ મને
tejnikalme@gmail.com પર ઇમેઇલ પણ
કરી શકો છો.
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Rewinding...કમવત 

કૌમશક પરમ ર 'ઉસ્ત દ'
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ના તમારી વાહ, રૂનપયા કે કશાની આડમા,ં
એક સાધક જીવવાનો છે કલાની આડમા.ં

સાવ આમ જ કંઇ બ ઝાયો તો રદપક એવ  ંનથી,
કોઈએ તો ફંૂક મારી'તી હવાની આડમા.ં

શક્યતાન ં વકૃ્ષ એથી થઈ ગર્ ં છે તારતાર,

કોઇએ તો બદદ આ આપી દ આની આડમા.ં

થઇ ગયો છં સત્યવાદી ત્યારથી લોકોમા ંહ ,ં
સત્ય ઉચ્ચારી ગયો જ્યારે નશાની આડમા.ં

સૌ સભામાં થઈ ગયા મશગલૂ ન ેરંગીન પણ,

મેં સતત ખાલીપો ઢાકંયો છે સભાની આડમા.ં

ગઝલ
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ર જ લ ભ ન શ લી

તમને મળ્ય ન ાં ય દ

ભોંય ઉપર એક સ રજ પ થયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
એ રીતે અંધ રને પણ છેતયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
આયન પર એક દકસ્સો ચીતયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
મવસ્તરીને બહ ર પણ એ પ ાંગયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
જડ દરવ જોન ગગનચ ાંબી બનેલ દ ગામ ાં
સ વ છેલ્લો ક ાંગરો આજે ખયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
હ થ ર ત , ગ લ ર ત ,આંખ ને ઉચ્છવ સ પણ
રોજ એવો એક અવસર સ ાંભયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
જે રીતે વેર નમ ાં મ્હોરી ઉઠે છે ગ લમહોર
એમ બરછટ ગ લને નમણો કયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
આંખ સ મે જે મમલ વે આંખ, એવ શબ્દને
જન્મત પહલે જ ક યમ આંતયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
શ ાં હશ?ે અગવડ-અવેજી-કે કોઈ સાંકેત છે!
ઉંબર પર કોઈએ સ્વસ્સ્તક ભયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે

- જ્ઞલમપ ઓઝ 

Lipstick is the red badge of
courage.
~ Man Ray,

ખ શ થવ ં એ ભખૂ લાગી એટલે ભખૂયા
થયા એવ ં નથી. ખ શ થવ ં એટલે શ ં એન ં
સાવ સીધ -ંસાદ ં ગળણત એ છે – “કાં તો જે છે
એમાં અને એટલામાં હ ં ખ  શ રહો અથવા જે

બાબત કે વસ્ત  તમને ખ શી આપી શકે એ
કરવાના અને મેળવવાના બનતા પ્રયત્ન
કરો.”

ભોંય ઉપર એક સ રજ પ થયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
એ રીતે અંધ રને પણ છેતયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
આયન પર એક દકસ્સો ચીતયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
મવસ્તરીને બહ ર પણ એ પ ાંગયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે

પ્રકાશનો અભાવ ઘર કરી જાય એ
પહલેા એને શોધી લેવો જરૂરી છે, કારણ કે
કોઈ પણ વસ્ત  જો એકવાર ઘર કરી ગઈ
તો પછી એ ધીમેધીમે નાસરૂ બની જાય છે.
એટલે તે માટે જે જતન અને ર્ ક્ક્ત કરવા
પડે એ કરવા. કવનયત્રી ળલપક્ટ્સ્ટક વડે સરૂજ
પાથરવાની વાત કરે છે. એ રીતે તો એ
રીતે પણ એમને પ્રકાશને ચોક્કસ પામવો
છે. આ માગા આમ જ ઓ તો છેતરામણો
ખરો, પરંત  ઈગ્ચ્છત ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે
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ક્યારેક આવો છેતરામણો માગા પણ
અપનાવવો પડતો હોય છે. સૌ પ્રથમ જરૂર
છે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાના નનણાયની.
એકવાર મક્કમ નનણાય કરી લીધો, એટલે
અડધી જગં જીતી લીધી ગણાય.
સફળતાની સ દંરી વરમાળા લઈને ઉભી જ
છે. હા, આપણને એ સ દંરી પાસે જતાં
આવડવ ં જોઈએ! પ્રનતક ળ સજંોગોને તાબે
થયા વગર ત્યાં પહોંચવા માટેના રસ્તા
શોધો. જો રસ્તા ન મળે તો નવા રસ્તા
બનાવો. જરૂર પડે ભોંય પર ળલપક્ટ્સ્ટકથી
સરૂજ પાથરવો પડે કે પછી આયના પર
રકસ્સા ચીતરવા પડે તો એ પણ કરો.
આયના પર ચીતરેલા આ રકસ્સા બહાર
પણ નવસ્તરે અને પાગંરે એવ ં બને.
ળલપક્ટ્સ્ટક સમસ્યાઓન ં હલ ના હોઈ શકે,
પણ એ હલ શોધવા માટે નનનમત્ત બની

શકે. સવાલ આત્મનવશ્વાસનો છે.
આત્મનવશ્વાસ મન ષ્યો માટે અનનવાયા છે.
આત્મનવશ્વાસ નવનાન ં જીવન અંધકાર છે.
આ અંધકારને આત્મનવશ્વાસરૂપી દીપ જ
હરાવી શકે છે.
જડ દરવ જોન ગગનચ ાંબી બનેલ દ ગામ ાં
સ વ છેલ્લો ક ાંગરો આજે ખયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે

આપણા સમાજમાં મોટા ભાગના
રીનતરરવાજો પછી ભલે એ ધાનમિક હોય,
સામાજજક હોય કે પછી કૌટ ંળબક, સ્ત્રીઓને
લગતાં છે. એમાથંી કેટલાક તો જડ ગણી
શકાય એવા છે, હતા.ં સ્ત્રીઓને બધંનમાં
બાધંતા અમ ક અન્સયાયકારી રરવાજોના
ગગનચ બંી દ ગામાથંી કાગંરા ખેરવવા
સહલેા નથી. જ્યારે મ શ્કેલીઓ આવે છે
ત્યારે જ જીવન ઘડાય છે.
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આ બધંનમાથંી મ ક્ત થવા સ્ત્રી પોતે
પોતાને જેટલી સહાય કરી શકે છે તેથી વધારે
બીજ ં કોઈ કરી શકત  ં નથી! આનો સીધો અને
સરળ અથા એ થયો કે ઉન્નનત જોઈતી હોય તો
એ જાતે પામવી પડે. ભાગ્ય તો ઈશ્વર સૌને
આપે છે, પણ ભાગ્યના ઘડતરન ં કામ તો
જાતે જ કરવ ં પડે. આપણે નપતસૃત્તાક
સમાજમાં રહીએ છીએ. સ્ત્રી જો બધંનમાથંી
નીકળવા માગંતી હોય કે ઉન્નનત ઈચ્છતી હોય
તો એ નપતસૃત્તક સમાજને પચવાન ં નથી,
એટલે અઘર ં તો પડવાન ં જ. પણ તે છતાં
દરેક ક્ષણે ક્યાકં ને ક્યાકં આમાથંી બહાર
નીકળવા સળવળ થતી રહે છે અને આ
દ ગામાથંી કાગંરા ખરતા રહે છે. કવનયત્રીએ
આ વાતને ળલપક્ટ્સ્ટક સાથે સાકંળીને બહ જ
નસફ્તથી મકૂી દીધી છે. ગ જરાતી સારહત્યના
લોકનપ્રય કવનયત્રી લક્ષ્મી ડોબરરયા પણ
રરવાજો નવશે આવ ં જ કશ કં કહે છે –

“રીત ને રરવાજમાથંી,
કાઢ નોખા તોડ, અથવા…
જે નનયમનો ભાર લાગે,
બે-ધડક એ તોડ, અથવા…”
હ થ ર ત , ગ લ ર ત ,આંખ ને ઉચ્છવ સ પણ
રોજ એવો એક અવસર સ ાંભયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
જે રીતે વેર નમ ાં મ્હોરી ઉઠે છે ગ લમહોર
એમ બરછટ ગ લને નમણો કયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે

શ ં તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્ર્ ં છે કે
કનવતામાં શ ૃગંાર કે સૌંદયા આલેખતી વખતે

મોટાભાગના સર્જકો કેટલા કૃનત્રમ થઈ જતાં
હોય છે! કાજળઘેરી આંખો, તાબંાવરણી ત્વચા,
ગ લાબની પખં  ડી જેવા હોઠ ને સરૂાહીદાર
ગદાન ને એવ ં બધ !ં કવનયત્રીએ આવી કૃનત્રમ
લાગે એવી નાટકીયતામાં સરી પડવાન ં ટાળ્ર્ ં
છે. સૌંદયા છટામાં હોય છે, નમણાશમાં હોય
છે, હાવભાવમાં હોય છે, જોનારની આંખોમાં
હોય છે. કવનયત્રીએ અહીંયા ગ લમહોરનો
ઉલ્લેખ કયો છે. ગ લમોહર એક છાયાદાર વકૃ્ષ
છે. એની શોભા અને છાયંડો બનેં નવનશષ્ટ છે
પણ એન ં મ ખય આકષાણ તેના ફૂલો છે.
વકૃ્ષનો એવો કોઈ ભાગ નથી હોતો કે જ્યાં
ફૂલો ન થતા હોય. એને પાનખરની અસર
પણ ઓછી થાય છે. ઘણ ખંર ં આખ ં વષા તે
પણોથી આચ્છારદત રહે છે. અહીં દશાનનો
ઓચ્છવ છે. પવન વહતેાં વહતેાં હળવેકથી
ઘાસમાં પોતાની સ્પશાળલનપ આલેખી જાય
એવી નાજ ક અળભવ્યક્ક્ત છે. રાતા હાથ,
ગાલ, આંખ, ઉચ્છવાસ, ગ લમહોર અને
બરછટ ગાલને નમણો કરી દેતી ળલપક્ટ્સ્ટક!
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આંખ સ મે જે મમલ વે આંખ, એવ શબ્દને
જન્મત પહલે જ ક યમ આંતયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે
શ ાં હશે? અગવડ-અવેજી-કે કોઈ સાંકેત છે!
ઉંબર પર કોઈએ સ્વસ્સ્તક ભયો જ્ઞલપસ્સ્ટક વડે

સ દંરતા વધારવાની અનેક રીત છે.
મેકઅપ કરવ ં એમાનંી એક અને ળલપક્ટ્સ્ટક
એન ં એક અત્યતં મહત્વન ં અંગ. ળલપક્ટ્સ્ટક
લગાવ્યા પછી જ મેકઅપ પણૂા થર્ ં ગણાય.
ક્યારેક તો માત્ર આછી ળલપક્ટ્સ્ટક લગાડી
દેવાથી પણ ચહરેા પર ગ્લેમર આવી જાય.
આ ળલપક્ટ્સ્ટક વાસ્તવમાં હોઠ રંગવાન ં એક
કૃનત્રમ સાધન માત્ર નથી. હોઠ જ્યારે રંગ
ધારણ કરે છે, ત્યારે એ બાહ્ય સ દંરતા તો
વધારે જ છે સાથે સાહસ અને ભરપરૂ
આત્મનવશ્વાસ પણ આપે છે. તમારા પર કયો
રંગ વધ શોભે છે એ શોધવા તમારે નવનવધ
શેડ્સ રાય કરતા રહવે  ં પડે છે, ત્યારે જઈને
એક પરફેક્ટ શેડ તમે શોધી શકો છો. આ
પરફેક્ટ સ ધી પહોંચવાની પ્રરક્યામાં અવનવા
પ્રયોગ કરવા પડે અને એ માટે સાહસ
જોઈએ. સાહસથી આત્મનવશ્વાસ વધે છે,
અથવા આત્મનવશ્વાસ જ સાહસ કરવા પે્રરે છે
એમ કહીએ તોય ચાલે. આ બને્ન ગ ણ હોય તો
જ કોઈને આંતરવાની રહમ્મત થાય અને ગમે
એવી નવકટ ક્સ્થનતને પહોંચી વળાય. કંક ની
અવેજીમાં ઉંબરા પર ળલપક્ટ્સ્ટક વડે સ્વક્સ્તક
પણ ભરી શકાય!

કનવદ્રક્ટ્ષ્ટ કાયમ કશ કં નવ ં શોધતી હોય
છે. કવનયત્રી પારંપરરક કલ્પનો અને
અલકંારોની દ નનયા હોવા છતાં નવા રૂપકો
અને પ્રતીકો શોધે છે. ઇ-ટીવી ગ જરાતીમાં
એંકર તરીકે કામ કરતા,ં મળેૂ ભાવનગરના
પણ હાલ અમદાવાદ રહતેાં કવનયત્રી શ્રી
ળલનપ ઓઝાએ ઇંરટરીયર ડીઝાઇનનિંગનો
અભ્યાસ કયો છે. ળલનપ પોતાની ગઝલ પણ
સ દંર રીતે ડીઝાઇન કરી જાણે છે. 'ળલપક્ટ્સ્ટક
વડ'ે જેવો તદ્દન અલગ રદ્દીફ લઈને એમણે
નારીવાદી નવચારધારાન  ં જે સકારાત્મક ળચત્ર
ઊભ ં કર્  ું છે તે અવગણી શકાય એ શક્ય
નથી.
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મને મ રો જ પ્રશ્ન

આજના જમાનામાં સમાજમાં
પોતાની ‘છાપ’ ઉપર લોકો બહ ધ્યાન
રાખતા થઈ ગયા છે. મારા નવષે કોઈ શ ં
મને છે, શ ં બોલે છે, શ ં નવચારે છે, એવા
નવચારો કરીને આપણે દ નનયાના સૌથી
સારા વ્યક્ક્ત હોવાન ં બતાવવાના
પ્રયત્નમાં આપણી ધારણા પ્રમાણે
સમાજમાં સ્વીકૃત વતાન શ ં છે, તેવ ં વતાન
કરીએ છીએ. સ્વાભાનવક રીતે આવ ં વતાન
ક દરતી રીતે ના થઈ શકત  ં હોવાથી
આપણે આપણી જાત સાથે લડીને તેવ ં
વતાન કરવ ં પડે છે, જે ખબૂ મ શ્કેલ હોય
છે અને યા તો આપણે તેમ ઊણાં
ઊતરીએ છે અથવા લોકોને ખબર પડી
જાય છે કે, આ કૃનત્રમ વતાન છે, દેખાડો
છે, ડોળ છે.

પ્રશ્ન એ છે કે શ ં લોકો આપણાં માટે
શ ં બોલશે કે નવચારશે તેવ ં આપણે
નવચારવ ં જરૂરી છે કે આપણે જેવા છીએ
તેવા જ રહી ને લોકો ને તેવા જ
સ્વીકારવા દેવા જોઈએ?

આજકાલ નેટવરકિંગનો જમાનો છે. 

નવનવધ પ્રકારની જીવનશૈલીમાં જીવતા
લોકો સામાજજક અથવા વ્યાવસાનયક
મેળાવડાઓમાં એકત્ર થતાં રહે છે. પાટી
કલ્ચર પણ બહ ખીલેલ ં છે. દરેક સ્તરના
લોકોમાં અવનવી રીતે આ પ્રવતામાન છે.
તેમાં એક બીજા સાથે સરખામણી થવી
સાહજજક છે. અને એટલે દરેક વ્યક્ક્ત
બીજી દરેક વ્યક્ક્તને પ્રભાનવત કરવા
પ્રયત્ન કરતો હોય છે. મને કેટલા અને
કોણ જોવે છે, મારા નવષે કોણ અને શ ં
વાત કરે છે, મને સામેથી કોણ અને કેવા
લોકો મળવા આવે છે, આપણે એવ ં
માનતા થઈ ગયા છીએ કે આ બધ 
આપણાં પ્રભાવ પર આધારરત છે. એટલે
બધા જ લોકો પોતે હોય તેના કરતાં વધારે
‘અમીર’ બતાવવાની ચેષ્ટામાં હોય છે,

ધમેન્ર જોષી 

પ્રશ્ન ૫: લોકો મ ર  મવષે શ ાં કહશેે?
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વધારે ‘સફળ’ બતાવવાના
પ્રયત્નમાં હોય છે, જે હોય તેના કરતાં
થોડા ‘વધારે’ બતાવવાનો ડોળ કરતા
હોય છે.

ફેશન પ્રમાણે કપડાં ના પહરેીએ તો
લોકો આપણને હસે, પછી ભલેને તેવા
કપડાં આપણાં શરીરને શોભતા ન હોય, કે
પછી આપણને પહરેીને છૂટથી હરવા
ફરવાન ં ફાવત  ં જ ના હોય. આજકાલ ટૂંકા
કપડાં પહરેવાની હોડ ચાલે છે. એ
કપડામાં કોઈ વાધંો નથી, પરંત  આપણે
આપણ ં શરીર પણ જોવ ં જોઈએ. ફક્ત
અન્સય લોકોની જેમ ફેશનેબલ હોવાન  ં
બતાવવા માટે નહીં જ પહરેવા જોઈએ.
પ્રસગંોમાં ખચા કરતી વખતે ખબૂ પૈસા
વાળા લોકોને ત્યાં જેવ જોર્  ં હોય તેવ ં
આપણે ત્યાં કરવા જઈએ તો આપણને ના
પોસાય, તે સમજીને આપણી ક્ષમતામાં જે
થત  ં હોય તેમાં થાય તેટલ ં સાર ં કરવાનો
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેવી જ રીતે ઘરમાં
રાચરચીલ ં કે ફનનિચર વસાવતી વખતે
આપણી જ સગવડ જોવાય, આપણાં
પડોસી કે અન્સય સગાં કે નમત્રોના ઘરમાં
કેટલ ં સરસ કે મોંઘ ં વસાવેલ ં છે તે નહીં.
આપણને દરેક વસ્ત  આવડવી જોઈએ તે
પણ જરૂરી નથી. ૫૦ની ઉંમરે પણ કદાચ
ફોનમાં કોઈ બાબત સમજણ ન પડતી
હોય તો બધ શીખવ ં જ એવ ં જરૂરી નથી.

હા, કોઈ ફોનની કોઈ નવશેષતા કે
ફીચરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ચોક્કસ
શીખવ ,ં પણ એમ ના માનવ ં કે આપણાં
નસવાય દ નનયાના બધા લોકોને આવડે છે
કે સમજણ પડે છે અને આપણને જ નથી
પડતી. આપણાં ઘરમાં માઇક્ોવેવ હોવ ં જ
જોઈએ, નરહતર પડોસી કે નમત્રો શ ં કહશેે
તેવ ં નવચારીને માઇક્ોવેવ લાવીને વષામાં
એક પણ વાર વાપયાા નવના પડી રહે તો
યોગ્ય નથી. જો આપણાં ઘરમાં તેનો કે
તેના વપરાશ થકી બનતી વસ્ત  ઓ કોઈ
ખાત  ં જ નથી તો દેખાડો કરવા માટે
ખરીદવાની જરૂર નથી.

આપણે માકેરટિંગની લાઇનમાં છીએ
એટલે રદવસમાં ગમે ત્યારે કોઈ કહે કે પછેૂ
એટલી વાર ચા પીવી જ જોઈએ એવ ં
ક્યાયં લખી નથી આપ્ર્ .ં કે પછી
સેલ્સવાળાઓ નસગારેટ ના પીવે તો
કામનો સ્રેસ ના ઉતરે એવ ં કોઈ સશંોધન
થર્ ં નથી અથવા કોઈ રેનનિંગમાં પણ
કહવેામાં આવત  ં નથી. જીવનમાં ચા ચાખી
જ ના હોય, નસગારેટ પીધી જ ના હોય,
દારૂને હાથ પણ ના લગાડયો હોય એવા
અઢળક લોકો સારા સેલ્સમેન છે અને
સફળ પણ છે.
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આપણને પોસાત  ં ના હોય છતાયં
આપણાં બાળકને ટ્  શન કરાવવા જ નહીં
તો લોકો હસશે કે, આને ટ્ શન નથી!
“તમે બાળકને બીજી કોઈ ઈતરપ્રવનૃત્ત
નથી કરાવતા?” આવ ં કોઈ પછેૂ ને આપણે
કહીએ કે, “ના ના હોય, એ તો ફલાણી
જગ્યાએ શીખવા જાય છે..” અથવા તો,
“એ જીદ કરે છે કે, મારે તો ખબૂ મન
લગાવીને ભણવ ં જ છે, એટલે બીજ ં કઈં
કરવા માટે માનતો જ નથી..” - આવ ં બધ 
કહવેાના બદલે ફક્ત એક જ વાર પોતાની
પરરક્સ્થનત સ્વીકારીને કહી દઈએ કે,
“અત્યારે ભણતર નસવાય કોઈ શોખ અમને
પોસાય તેમ નથી, જ્યારે પોસાશે ત્યારે
જોઈશ .ં.” તો ઊલટાન ં સામેવાળી વ્યક્ક્તને
પણ સાર ં લાગે અને ફરી પછૂત  ં બધં પણ
થઈ જાય.

કોઈ શ ં નવચારશે, કે શ ં કહશેે કે
મારી છાપ કરવ ં પડશે - એવ ં નવચારવાના
બદલે આપણા માટે શ ં યોગ્ય છે, આપણને
શ ં અને કેટલ ં પોસાય એમ છે, મને શ ં
ગમે છે, મારા પોતાના નૈનતક મલૂ્યો અને
જીવનના નસિાતંો સાથે શ ં બધં બેસે છે,
એ નવચાર કરીને કોઈ પણ પ્રવનૃત્ત કરવી
જોઈએ. અગત્યની બાબત એ પણ છે, કે
શ ં આપણને આપણાં જીવનના મલૂ્યો
માટે, નસિાતંો માટે, કે આપણાં પ્રયત્નોની

નનષ્ઠા માટે કે સફળતાના આંક માટે
અન્સય કોઈના સરટિરફકેટની જરૂર છે? કે
આપણાં ઘરમાં દીવાલમાં સફેદ કલર
કરવો કે વાદળી અને ફોલ્સ સીળલિંગ કરવી
કે અન્સય કલરથી રડઝાઇન કરવી તે માટે
આપણાં ઘરમાં ન રહનેાર અને પોતાના
નવચારોથી આપણને પ્રભાનવત કરવા ફક્ત
કોમેન્સટ કરવા આવનાર કોઇની જરૂર પડ?ે
મારે મારા અને મારા પરરવારની આનથિક
જરૂરરયાતને પહોંચી વળવા એક નોકરી
કરવી કે બે, કોઈ ધધંો અને નોકરી બનેં
કરવા, કે રાતે્ર રરક્ષા કે ઉબર/ઓલા
ચલાવવી એની કદાચ કોઈ પાસે સલાહ
લઈ શકાય પણ આપણને શ ં ફાવે તેમ છે
કે આપણાં સમય-સજંોગને શ ં અન કળૂ છે
તે કોણ નક્કી કરે? શ ં તમે જીવનના
નસિાતં પ્રમાણે નસગારેટ નથી પીતા તેવ ં
કહવેામાં શરમ થાય? કે ચાના બદલે
લીંબ પાણી પીવામાં આપણી ઇજ્નજત
જાય?
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‘લોગ ક્યા કહેંગે’ - એ નવચાર કરીને
જીવવ ં એ એક બીમારી છે. જેવા છીએ, જે
પરરક્સ્થનતમાં છીએ તે સ્વીકારીને જીવવ ં
અને સતત વધ સારા બનવા મલૂ્યનનષ્ઠ
રહીને પ્રયત્નશીલ રહવે  ં અને આપણી
આજ બાજ રહનેારને પણ તેવા જ
દ્રશ્યમાન થવ ં તેવી રહિંમત દરેક વ્યક્ક્ત એ
નવક્સાવવી પડે. સારા દેખાવ ં સૌને ગમે,
સારી વસ્ત  ઓ વાપરવી સૌને ગમે, ઘર
શોભાવવ ં સૌને ગમે, અને લોકોના વખાણ
સાભંળવા પણ સૌને ગમે. પણ જે હોઈએ
અને જે આપણી પાસે હોય એમાં વધ માં
વધ સારા રહવે  ં તે અગત્યન ં છે. નાના,
ઓછી સગવડોવાળા ઘરને પણ ચોખખ ં
રાખવ ં અને નાની નાની કદાચ પોતાના
હાથે બનાવેલી વસ્ત  ઓથી સ શોળભત
રાખવ ં એના વખાણ વધારે થાય. ભલે

ફક્ત બે જોડી કપડાં હોય, કે ભલે ફક્ત
સફેદ જ કપડાં પહરેતા હોઈએ, તેને
એકદમ ચોખખા અને સ્વચ્છ પહરેવાથી
વધારે લોકોની નજર પડશે. કદાચ
શરૂઆતમાં લોકો બોલશે કે એ તો ફક્ત
સફેદ જ કપડાં પહરેે છે, પણ પછીથી
તમારી ઓળખાણ જ સફેદ કપડાથી
આપશે! એમ કહશેે કે આખો રદવસ સફદે
કપડાં પહરેવા છતાં તે એકદમ ચોખખા
રાખી જાણે છે, એટલી ચીવટ છે.

તમે જે કરો છો, તેમાં જો પોતાને જ
સતંોષ ના હોય, જો એ પોતાના આનદં
માટે ના કરતાં હોવ, અને જો લોકો શ ં
કહશેે એ નવચારીને કરતાં હશો તો
લાબંાગાળે બહ જ દ :ખી થશો અને
તણાવમાં રહશેો. નવચારજો...
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ખ લ્લ  દ્વ ર

કલેશ્વરી, મહીસાગર જજલ્લાન ં અનત
રમણીય સ્થળ છે. કલેશ્વરી અને એની
આપસપાસનો નવસ્તાર અનેક પૌરાળણક
કથાઓ સાથે જોડાયેલો છે, જેના કારણે
એન ં મહત્વ સનવશેષ વધી જાય છે.

નશલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રક્ટ્ષ્ટએ
બેનમનૂ વારસો ધરાવત  ં કલેશ્વરી
લ ણાવાડા ઉદેપ ર હાઇવે પર બાબળલયા
ચોકડી નજીક બે રકલોમીટરના અંતરે
આવેલ ં છે. અહીંયા ‘સાસ  -વહ ની વાવ’
સામે ‘ભીમ-ચોરી’, ‘અજ ાન-ચોરી’, અને
પૌરાળણક નશવાલય આવેલ ં છે.
નશવાલયની પડખે એક મોટો ક ંડ આવેલો
છે.

સાસ -વહ ની વાવ માટે એવી
દંતકથા છે કે સાસ  અને વહ વચ્ચેના
ઝઘડાને કારણે એમણે પાણીના વપરાશ
માટે અલગ વાવ રાખી હતી.

કલેશ્વરીમાં આવેલી ભીમ-ચોરી માટે
એવ ં કહવેાય છે કે પાડંવો એમના
ગ પ્તવાસ દરનમયાન અહીં આવીને વસ્યા
હતા. કલેશ્વરી રાક્ષસોની ભનૂમ હતી.

કલેશ્વરીના ક ંડમાં રાક્ષસો જલ-ક્ીડા
કરતા હતા. આ ક ંડમાં એકવાર ભીમ
જલક્ીડા કરવા માટે આવ્યો અને એને
અહીંના રાક્ષસો સાથે ર્ િ થર્ ,ં અને એ
ર્ િમાં ભીમના હાથે પોતાના ભાઈને
મરતો બચાવવા હીરડમ્બા નામની
રાક્ષસીએ ભીમને નવનતંી કરી, અને ભીમે
એ રાક્ષસને માફ કયો તો આ રાક્ષસે ભીમ
સાથે એની બહને હીડીમ્બાન  ં લગ્ન
કરાવ્યા. એમના લગ્નની યાદી સ્વરૂપ
ભીમ-ચોરીમાં રહડીમ્બા અને ભીમના
નવશાળ પગલાં જોઈ શકાય છે. અજ ાન-
ચોરી આવેલી છે, પરંત  અજ ાનના લગ્નનો
કોઈ ઉલ્લેખ કે ઇનતહાસ જાણવા મળતો
નથી.

આમ ક ર કે્ષત્રના ર્ િમાં હાહાકાર
મચાવનાર ભીમ અને રહડીમ્બાનો

મેહ લ જોષી
‘કલેશ્વરી’ : લોકવ યક ઓ પ્રમ ણે વણાન
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પ ત્ર ઘટોત્કચ કલેશ્વરી નવસ્તારનો ભાણેજ
કહવેાય!

કલેશ્વરીના પૌરાળણક નશવલયની
પાછળ આવેલા ક ંડ નવશે હ ં નાનો હતો
ત્યારથી સાભંળતો આવતો કે તે સાત ઑણ
(ખાટલા ભરવાની દોરી) જેટલો ઊંડો
છે, અને આ ક ંડ ક્યારે ખાલી નહોતો થતો
એટલે માની પણ લીધેલ ,ં પરંત  થોડા વષો
પહલેા દ ષ્કાળ જેવી ક્સ્થનતમાં આ ક ંડન  ં
પાણી સ  કાર્  ,ં ત્યારે ક ંડ ને ખાલી જોયો
એટલે એની ઊંડાઈ અંદાજે દસ થી પદંર
ફૂટ ખરી.

કલેશ્વરીથી થોડા અંતરે બાકોર
(ખાનપ ર તાલ કાન  ં મ  ખય મથક) અને
પાડંરવાડા ગામ છે. કલેશ્વરીમાં પાડંવોના
વસવાટ અન સધંાને આ બે ગામના નામમાં
પણ ઇનતહાસ રહલેો છે. કહવેાય છે કે
પાડંરવાડા ગામે પાડંવો ગ પ્તવાસ વખતે
એક પ્રજાપનતના ઘરે રહ્યા હતા, ત્યારે
બાકોર ગામે બકાસ  ર નામે રાક્ષસ રહતેો
હતો, જને ઘણ બંધ  ં ખાવા જોઈત  ં હત  .ં એ
હાહાકાર ના મચાવે એટલે લોકોએ એને
એની ગ ફામાં જમવાન ં મોકલવાન ં નક્કી કર્ ું
હત  .ં રોજેરોજ ગાડ ં ભરાઈને જમવાન ં
મોકલવામાં આવે અને આ રાક્ષસ એ
જમવાની વાનગી સાથે સાથે ગાડ ં લઈ
આવેલા માણસને પણ ખાઈ જાય!

એક રદવસ આ પાડંરવાડા ગામના
ર્ વાનનો વારો આવ્યો, તે નવધવા માનો
એકનો એક રદકરો હતો. પાડંવો એના ઘરે
આનશ્રત હતા. ડોશીને રડતા જોઈ માતા
ક ંતાએ કહ્ ,ં “બેન તમે રડશો નહીં! હ ં મારા
દીકરાને મોકલ ં છ.ં” અને પછી એ ર્ વાનને
બદલે ભીમ ગયો. ત્યાં જઈ રાક્ષસને
છછેંડવા ગાડામાં રહલે  ં બધ ં ભોજન ભીમ
ખાઈ ગયો. પછી રાક્ષસ અને ભીમ વચ્ચે
ઘમાસાણ ર્ િ થર્ .ં રાક્ષસ મતૃ્ર્ પામ્યો.
બકાસ રના નનવાસસ્થાન એવા બાકોર
ગામના રહીશોને આ રાક્ષસના ત્રાસમાથંી
મ ક્ક્ત મળી. આમ પાસનેા ગામો, બકાસ ર
પરથી ‘બાકોર’ અને પાડંવો રોકાયા એટલે
‘પાડંરવાડા’ નામે ઓળખાય છે.
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કલેશ્વરી મ કામે કલેશ્વરી માતાજીન ં
પૌરાળણક મરંદર છે, બારડોલી બાજ ના
પાટીદારોના ક ળદેવી કલેશ્વરીમાં છે.

કલેશ્વરી માતાજી માટે દંતકથા એવી
છે કે માતાજીને કળશી (સોળ) છોકરા હતા,
જ્યારે એમની બહને ઝેરમાઈ માતા
નનેઃસતંાન હતા. ઝેરમાઈ માતા કલેશ્વરી થી
નવસ રકલોમીટર આગળ, પાડંરવાડા થી
રડટવાસ જતા રસ્તામાં વચ્ચે આવે.

ઝેરમાઈ માતાએ કલેશ્વરી માતા પાસે
સતંાનની માગંણી કરી, પરંત  કલેશ્વરી
માતાએ એવ ં કહ્ ં કે, “પાણી આપ ,ં પરંત  
સતંાન નહીં.” ત્યારે ઝેરમાઈ માતાએ
પાણીથી મન વાળ્ર્ ,ં પરંત  સતંાન ન મળતા
તેઓ દ ેઃખી થયા. એટલે આજે પણ
નનેઃસતંાન દંપતી ઝેરમાઈ માતાની બાધા
રાખે છે અને ઝેરમાઈ માતાની બાધા પ રી
કરવા આવતા હોય છે, અને ત્યાં એમના
સતંાનની બાબરી પણ ઉતારતા હોય છે.
આજે પણ કલેશ્વરી માતાના ડ ગંરાઓમાથંી
પાણી કેવી રીતે ઝેરમાઈ માતા સ  ધી આવે
છે, તે રહસ્ય અકબધં છે. ગમે તેવો દ ષ્કાળ
હોય, વરસાદ ન પડે પણ ઝેરમાઇ માતાન  ં
ઝરણ ં ક્યારેય સ કાત  ં નથી. ઝેરમાઈ
માતાએ ડ ગંરાઓમાથંી આવતા પાણી માટે
હવે ગૌમ ખ બનાવવામાં આવેલ ં છે, જેમાથંી
સતત પાણી પડત  ં રહે છે.

દશેરાના રદવસે આસપાસના ગામોના
બ્રાહ્મણો ઝરમાઈ માતાના દશાને ઉમટી પડે
છે, અને બોરવાઈ ગામના બ્રાહ્મણો દ્વારા એ
રદવસે માતાજીનો હોમ-હવન કરવાની
પરંપરા આજરદન સ ધી ચાલી આવેલી છે.

કલેશ્વરી ખાતે જન્સમાષ્ટમી અને
નશવરાત્રી પર ભવ્ય લોકમેળો ભરાય છે.
પન્નાલાલ પટેલની નવલકથા ‘માનવીની
ભવાઈ’ પરથી એ જ નામે બનેલા ગ જરાતી
ચલળચત્રમાં કલેશ્વરીના દ્રશ્યો દશાાવવામાં
આવ્યા છે. વતામાનમાં ગાનયકા રકિંજલ
દવેએ ‘અરવલ્લી ની હારમાળા, કલેશ્વરીનો
માડંવો’ આલ્બમ બનાવ્યો છે, કે જે ર્ ટ્  બ
પર જોઈ શકાય છે.

જો કે આ તો લોકવાયકાઓ છે. જેવ ં
મેં સાભંળ્ર્ ં છે, એવ ં લખર્ ં છે. બીજી
લોકવાયકાઓ અને દાદા-દાદીની વાતાાઓને
આધારે, બાકોર-પાડંરવાડા ગામના નામનો
ઇનતહાસ અલગ પણ હોઈ શકે છે.
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(૧) માત્ર શ્ર નત ગ જરાતી ફોન્સટમાં વડા ફોમેટમાં ટાઈપ કરી ભાષા અને જોડણીની ભલૂો
ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાશ દ્ધિ અને જોડણીમાં જો વધ ભલૂો હશે તો કૃનત
સ્વીકારવામાં આવશે નરહ, જેની નોંધ લેવી.
(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન પ્લેટફોમા પર અપ્રકાનશત હોય, એવી જ કૃનત
મોકલવી. કૃનત સ્વરળચત અને મૌળલક હોવી જોઈએ.
(૩) કૃનતમાં મોટેભાગે ગ જરાતી જ ટાઈપ કર્ ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ક શબ્દો
ગ જરાતી, રહન્સદી અથવા સસં્કૃત ભાષામાં ટાઈપ કરેલા ચાલશે. પણ એ શક્ય હોય
ત્યાં સ ધી ઓછા રાખવા. જેથી સમરસતા સચવાઈ રહ.ે
(૪) કૃમત મ ત્ર મેઇલ દ્વ ર જ સ્વીક રવ મ ાં આવે છે. અમ ર ાં મેઇલ-એડ્રેસ આ મ જબ
છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃનત મેઇલ કયાા પછી જો નસલેક્ટ થશે તો જાણ કરવામાં આવશે.
(૬) 'પખં' ળબન-વ્યવસાનયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો
પ રસ્કાર આપવામાં આવતો નથી.
(૭) તમે મોકલેલી કૃનત-સ્વીકારનો અંનતમ નનણાય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.

લેખ/વ ત ા/મ ઈક્રોદિક્શન/કમવત  મોકલવ  મ ટે
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આપને આ અંક કેવો લ ગ્યો, એન  મવશે થોડો 
સમય ક ઢીનેઆપન  પ્રમતભ વો અવશ્ય આપજો.
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'પાંખ'ની ઉડ નમ ાં સહભ ગી પ ાંખો

ય જ્ઞિક વઘ મસય 
કેય ર દ ધ ત
મનોરી શ હ
અનાંત ગોદહલ
મવરલ જોશી

હોઝેિ  અગવ ન
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સ ચ ાં બોલન રને જૂઠની ખબર ન હોય એવ ાં બની શકે , પણ જૂઠ ાં 
બોલન રને ૧૦૦ ટક  સત્યની ખબર હોવી જ જોઈએ.

- ચાંરક ન્ત બક્ષી
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ર જ લ ભ ન શ લી
પ મી દેસ ઈ
ધમેન્ર જોષી
તેજલ શ હ
મવપ લ હદડય  
ડૉ. રાંજન જોષી
હીરલ વ્ય સ

મવમપન પરીખ
ડૉ. ક મતિક શ હ
બાંસરી જોષી

કૌમશક પરમ ર 'ઉસ્ત દ’
ધ્ર મવલ ચોડવડીય 
મમદહર ગેડીય 
મેહ લ જોષી

આ અંકમ ાં સહભ ગી પ ાંખો

ધ્ર વ પાંચ સર (ફ્રન્ટ અને બેક કવર)
https://instagram.com/dhruv.panchasara?igshid=ppfeygc02xet

ફોટોગ્રાફી
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❖ અમારો સપંકા અહીં કરો...

WhatsApp
https://wa.me/916355953355

Telegram
https://telegram.me/pankhemagazine

Gmail
pankhemagazine@gmail.com

❖ અમને Follow અહીં કરો...

Facebook
https://m.facebook.com/pankhemagazine

Instagram
https://www.instagram.com/pankhemagazine/

Telegram Channel
https://t.me/pankhemagazineofficial

Twitter
https://twitter.com/pankh_emagazine

YouTube
https://m.youtube.com/channel/UCakmCpwf4oF2ZICl-YPlVDg

❖અમારા નવશે સપંણૂા મારહતી અને જ ના અંકો...

Website
https://pankhmagazine.com/
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