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વ ચકોન  પ્રમતભ વો



ય જ્ઞિક વઘ મસય 

સાંપ દકની કલમે

૨૦૧૫ન ું દિવાળી વેકેશન હત  ું.
‘ગ જરાતીમાું કોઈ મેગેઝીન શરૂ કરવ ું’ –

આ વવચાર સાથે અમે એક સાુંજે સાત
વમત્રો ભેગા થયેલા. એ દિવસ ‘કાળી
ચૌિશ’નો હતો. વમદ િંગ પરૂી કરી એ
વખતે અંધાર ું થઈ ચકૂ્ ું હત  ું અને અમે
‘પુંખ’ નામનાું ક ુંડાળામાું પગ મકૂી િીધો
હતો. એ વખતે બસ આ એક જ વસ્ત  
નક્કી થઈ હતી - મેગેઝીનન ું નામ.
‘પુંખ’ને ક ુંડાળા કહવેા પાછળ મારો એક
આશય છે. સાદહત્યયક, ખાસ કરીને
ગ જરાતી સાદહયયની વાત એક
‘ક ુંડાળા’(‘સકકલ’ કે ‘વત  કળ’)ને અન લક્ષીને
જ થતી હોય છે. હા, યયારે અમાર ું પણ
એક સકકલ જ હત  ું. એન ું કારણ એ પણ હત  ું
કે, જયાું સ  ધી તમારા કામ અને કામ
પ્રયયેના સમપકણ તથા સ્સ્થરતા વવશે કોઈને
વવશ્વાસ બેસે, એ સમયગાળો એક
‘સ્રગલ’નો હોય છે, અને યયારે આપણી
પાસે ઉપલબ્ધ હોય હોય એ લા
સુંસાધનોથી કામ ચલાવવ ું પડત  ું હોય છે.

પણ ધીમધીમે અમે આમાુંથી બહાર
આવી ગયા છીએ. ગ જરાતી લખતા અને

વવભભન્ન પ્રકારન ું લખતા, સાર ું લખતા,
સ્થાવપત થયેલા અને નવોદિતો બધાને
એક સ્ ેજ પર અમે લાવી શક્યા છીએ. ને
ખાલી સાદહયય જ નદહ, એ વસવાય ઘણ ું
ખેડાણ થય ું છે. અમારા સોવશયલ પ્લે ફોમક
દ્વારા અમે કુંઈક ‘નવ ું’ લાવી શકીએ અને
સાથે ‘જૂન  ું’ હોય એને સૌ સાથે વહેંચી
શકીએ, એ પ્રયયન રહ્યો છે અને ‘પુંખ’
ગ જરાતી ભાષાને બિલે ગ જરાતીપણાન ું
મેગેઝીન બની શક્ ું છે.

આ આખી વાત પર ‘પુંખ’ના આ
અંકન ું કવરપેજ બરાબર બુંધબેસત  ું આવે
છે. ‘કૂવામાુંના િેડકાું’ની વાતથી તો તમે
પદરભચત જ હશો. ‘કૂવામાુંના િેડકાું’ એક
સીવમત વવચારધારા અથવા તો એક
જડતાન ું પ્રવતક છે.

આથી કૂવામાુંના કબતૂર બનવ ું, પણ
િેડકો નદહ. સતત પ્રયોગાયમક રહવે  ું. કોઈ
એક ‘સકકલ’માું રહીને એકબીજાના વખાણ
અને ‘વાહવાહી’ તથા બીજા સકકલ સાથે
ઉપેક્ષાનો ભાવ પ્રગ ના થવા િેવો.
વવચારોથી મ ક્ત બનવ ું, અને જયારે એવ ું
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લાગે કે, ‘આપણે અહીં આપણામાું જ
બુંધાઈ ગયા છીએ.’ – યયારે ઉપર
આસમાનમાું નજર કરવી, પાુંખોને થોડી
તકલીફ આપવી અને પાુંખો ફફડાવીને
ઉડી જવ ું. આ દિશામાું અમારો પ્રયયન
સતત ચાલ જ છે. આથી અમારી
શરૂઆતથી જ નક્કી થયેલી  ેગલાઈન -
‘સ્વકેન્દ્રીથી સમકેન્દ્રી વવશ્વ તરફની ઉડાન’
આજે પણ યથાથક જ ઠરે છે

‘પુંખ’ના ‘બેબી-પ્લાવનિંગ’ના પાુંચ
વષક પ  ણક થયાના પ્રસુંગે શરૂથી લઈને
અયયાર સ ધી જે લા વમત્રો સીધી કે
આડકતરી રીતે જોડાયા અને જેમણે
એમના સલાહ-સચૂનો દ્વારા સતત અમને
પ્રોયસાદહત કયાક, એમનો હ ું  ીમ ‘પુંખ’
વતી આભાર માન ું છું. સાથે-સાથે જેમણે
અમારી વવર દ્ધ લખીને ક્યારેક સોવશયલ
મીદડયા ગજાવય ું હોય, તો એમનો હ ું

અલગથી આભાર માન ું છું. સૌથી વધ 
આભાર વાચકવમત્રોનો, કે જેમણે ‘પુંખ’ને
વાુંચવાનો અને પ્રવતભાવો આપવાનો
સમય ફાળવયો.

આ અંકમાું પણ તમને ઘણ ું વૈવવધ્ય
મળી રહશેે. શરૂઆતથી લઈને અંત સ ધી
વાુંચો અને અમારા WhatsApp નુંબર પર
અથવા બીજા કોઈ માધ્યમમાું આપના
પ્રવતભાવો આપો. આ અંક પસુંિ આવે તો
સગા-સુંબુંધી અને વમત્રોને પણ મોકલો
ગ જરાતી સાદહયયના ‘સકકલ’ની એ સકકલ
તોડી એક અનુંત ‘સીધી રેખા’ બનવાની
અપેક્ષા સાથે સમગ્ર ‘પુંખ પદરવાર’ને
દિવાળીની શ ભકામનાઓ. આપન ું, આપના
પદરવારન ું, આ પથૃ્વી પરના િરેક જીવન ું
સ્વાસ્થ્ય સાર ું રહ,ે એવી પ્રભ ને પ્રાથકના.
તભબયત સાચવજો.
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મવપ લ હદડય 

Tech-Talk

આજથી બાર-પુંિર વષક પહલેા
મોબાઈલ ફોન ખરીિવા જતા તો પસુંિગી
મા ે આજના સમય કરતા તદ્દન ભભન્ન
ધારાધોરણો હતાું. બજારમાું નોદકયા,
મો ોરોલા, સેમસુંગ, એલ.જી જેવી અનેક
કુંપનીઓનો િબિબો હતો.  ચસ્રીન હજી
ચમયકાર જેવ ું લાગત  ું હત  ું, યયારે મોબાઈલ
ફોનની પસુંિગી મો ા ભાગે તો હાડકવેર
પરથી જ કરવામાું આવતી. ફોનનો આકાર
સૌથી પહલે  ું ‘ફીચર’ ગણવામાું આવત  ું. એ
વસવાય શનૂ્દ્યથી નવ સ ધીના નુંબર,

એસ્ ેરીક અને હશે સાઈન ઉપરાુંત કોલ
કનેક્ અને ડીસકનેક્ કરવા પ રતા બ નને
કીપડે પર સ્થાન મળત  ું. યયારબાિ ‘અપડે ’
ના નામ પર વોલય ુંમ અપ-ડાઉન મા ેના
બ ન મોબાઈની એક સાઈડ પર મળવા
લાગ્યા. બે-પાુંચ વમત્રો મળે તો છૂ ા પડે એ
પહલેા કોની પાસે કઇ કુંપનીનો અને કે લી
દકમતનો મોબાઈલ ફોન છે એ વવષય પર
ચચાક જરૂર થતી. આજે મોબાઈલ ફોન
એકિમ બિલી ગયા છે. પાુંચ હાજરનો ફોન
ખરીિો કે બે લાખનો,પ્રથમનજરે બને્નમાું

ખાસ ફરક નથી હોતો. અનેઆજેઘણી
બધી કુંપનીઓ લગભગ સરખા િેખાતા
મોબાઈલ ફોન બનાવે છે. તો શ ું આ ફરક
 ચ-સ્રીનને લીધે આવયો છે? હમણાું જવાબ
વવચારતા પહલેા આવી જ વાત કમ્પપ્ય  ર
મા ે કરીએ.

આજે ખબૂ ઓછા લોકો એવા હશે જેમને
પોતાના રોજબરોજના કામમાું કમ્પપ્ય  રનો
ઉપયોગ નહીં કરવો પડતો હોય! બીજ ું કઇ
નદહ તો અલગ-અલગ અરજીઓ તો
કમ્પપ્ય  રમાું જ  ાઈપ કરવાની થતી હશે.

તમારે એવ ુંક્યારેય બન્દ્ય ું કે તમારે કોઈ વમત્ર
કે સગાવહાલાન  ું કમ્પપ્ય  ર વાપરવાન ું થય ું
હોય?

ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
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પણ તમે કમ્પપ્ય  ર શર કરો અને નથી
એમાું ‘સ્ ા ક’બ ન કે નથી ‘સ્ ા ક મેન  ’, ‘માય
કમ્પપ્ય  ર’ કે ‘રીસાયકલ ભબન’ પણ નથી?
આવ ું યયારે બની શકે કે તમારા વમત્રન ું
કમ્પપ્ય  ર કાું તો એપલ કુંપનીએ બનાવેલ છે
અથવા તો એમાું ‘લીનક્સ’ ઓપરે ીંગ
સીસ્ મ છે.

તો હવે પહલેા ફકરામાું જે સવાલ
થયેલો એનો જવાબ આપી શકાય કે
મોબાઈલની ઉયરાુંવતમાું જે ઝડપી પદરવતકન
આવય ું છે એન ું કારણ  ચ સ્રીન નહીં પણ
એન્દ્રોઇડ ‘ઓપરે ીંગ સીસ્ મ’ છે. જયારે
બજારમાું નોદકયા મોબાઈલન ું એકચરીય
સાશન હત  ું, યયારે નોદકયા ‘સીમ્પબીયન’
નામની ઓપરે ીંગ સીસ્ મ દ્વારા ચાલતા
ફોન બનાવતી હતી. આ સીમ્મ્પબયન ‘JAVA’
નામની પ્રોગ્રાવમિંગ લેગ્ન્દ્વેજ પર ચાલત  ું હત  ું.
એ લે યયારે ફોનમાું કોઈ સોફ્ વેર ઇન્દ્સ્ ોલ
કરવા મા ે ‘JAR’ નામ ધરાવતી ફાઈલ
ડાઉનલોડ કરવામાું આવતી, અને JAVA

ગવકભેર પોતાની વેબસાઈ પર લખત  ું કે
દ વનયાના એક ભબલીયન ઉપકરણોમાું
‘JAVA’ ઇન્દ્સ્ ોલ થયેલ છે, જેન ું સ્થાન આજે
‘Apk’ એ લીધ ું છે.  ેકનોલોજીને લગતી
કોઇપણ વાત હોય યયારે કોઈ એક જ શબ્િને
વળગીને આખી વાત ના સમજાવી શકાય
પણ અહીં ‘ઓપરે ીંગ સીસ્ મ’ શબ્િની
શક્યએ લાનજીક રહીનેએના વવષે

સમજવા પ્રયયન કરવો છે.

માનવ કુંકાલન ું ઉિાહરણ લઈએ તો
સ્ત્રી કે પ  ર ષના કુંકાલમાું કોઈ ખાસ ફરક હોતો
નથી, એમછતાું બાહ્ય લકૂ માનવજાવતની બે
અલગ-અલગ ઓળખન ું વનમાકણ કરે છે. આ
કુંકાલ પર યયારબાિ લોહીના ભ્રમણ મા ે
ર વધરાભીસરણ તુંત્ર, વેિના-સુંવેિનાના
વહન મા ે ચેતાતુંત્ર પણ લગભગ સમાન જ
છે. તો આ લા ભાગને તમે ‘ઓપરે ીંગ
સીસ્ મ’ કહી શકો. યયારબાિ આઓપરે ીંગ
વસસ્ માું સ્ત્રી-પ ર ષની જૈવવક જવાબિારીઓ
મ જબ ‘એપ્લીકેશન્દ્સ’ ઇન્દ્સ્ ોલ થયેલ હોય
છે. જેમ કે આ ઓપરે ીંગ સીસ્ મ પર
પ ર ષોને મજબ ત સ્નાય તો સ્ત્રીની
ઓપરે ીંગ સીસ્ મ પર બાળકને સ્તનપાન
મા ે દૂધની ગ્રુંથીઓ ઇન્દ્સ્ ોલ થયેલી છે.

ઉિાહરણ થોડ ું વવભચત્ર છે પણ સમજવા મા ે
સો  કા સરળ છે.
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કોઇપણ ઇલેક્રોવનક્સ ઉપકરણ
કોઈને કોઈઓપરે ીંગ સીસ્ મ ધરાવત  ુંહોય
છે. પછી એ રેફ્રીજરે ર, ઓવન, વોવશિંગ
મશીન,  ીવી કે કમ્પપ્ય  ર કોઈ પણ હોય,

ઓપરે ીંગ સીસ્ મ વવના એ નહીં ચાલે.

ઓપરે ીંગ સીસ્ મ પર ચાલતી એપ્લીકેશન
મરજીયાત છે પણ ઓપરે ીંગ સીસ્ મ
ફરજીયાત છે. આપણા ઉિાહરણથી પણ આ
વાત સમજી શકાય છે. ર વધરતુંત્ર કે ચેતાતુંત્ર
વવના જીવવત ના રહી શકાય, એ વસવાયની
એપ્લીકેશન જરૂર પડયે દૂર પણ કરવી પડે
અને ઉમેરવી પણપડે.

ઓપરે ીંગ સીસ્ મન ું મ  ખ્ય કાયક જે-તે
ઉપકરણ અને આપણે દ્વારા ઉપયોગમાું
લેવાતી એપ્લીકેશન વચ્ચે તાિાય્મ
બનાવી રાખવાન ું છે. વોવશિંગ મશીનમાું
ઈલેક્રીવસ ીઆપો એ લે મો ર ફરવાન ુંશર 
કરશે. આવોવશિંગ મશીનમાું એક ઓપરે ીંગ
સીસ્ મ છે જે મો રને ચાલ -બુંધ કરવાન  ું
કામ કરશે પણ એ ક્યારે શર અને બુંધ
કરવી, એ વોવશિંગ મશીનમાું ઇન્દ્સ્ ોલ થયેલ
‘એપ’ અથવા ‘સોફ્ વેર’ નક્કી કરશ.ે અહીં
સોફ્ વેર મો ર શર અને બુંધ કરવા મા ે
ઓપરે ીંગ સીસ્ મને વવનુંતી કરશ,ે આિેશ
નહીંઆપે. વવનુંતી એ લા મા ે કે જરૂર પડયે
ઓપરે ીંગ સીસ્ મ સોફ્ વેર દ્વારા મળતા
સુંકેત મ જબ કામ કરવાનો ઇનકાર પણ કરી
શકે.આવાતને બે  ેકવનકલઉિાહરણથી

સમજીએ.

(૧) માની લો કે તમે તમારા એન્દ્રોઇડ
ઓપરે ીંગ સીસ્ મ ધરવતા ફોનમાું કોઈ
ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી રહ્યા છો, અહીં
ડાઉનલોડર એપ્લીકેશન તમે જે ડાઉનલોડ
કરી રહ્યા છો એ સેવ કરવા મા ે ઓપરે ીંગ
સીસ્ મને સુંકેત મોકલશે પરુંત  માની લો કે
તમારા ફોનમાું એ ફાઈલ સેવ કરવા પ રતી
જગ્યા નથી, તો ઓપરે ીંગ સીસ્ મ
ડાઉનલોડર એપ્લીકેશન દ્વારા મળેલી
વવનુંતીનો અસ્વીકાર કરશ.ે પણએપ્લીકેશન
પહલેા જ મેમરી ઉપલબ્ધ છે કે નહીં એ ચેક
નહીં કરે કેમ કે ઉપકરણ સાથે
સુંિેશાવયવહાર કરવાની સતા માત્ર
ઓપરે ીંગ સીસ્ મને જ છે, એપ્લીકેશન કે
સોફ્ વેર માત્ર પોતાની વવનુંતી ઓપરે ીંગ
સીસ્ મસ ધી જલઇજઈશકશે.શકશે.

(૨)તમે તમારા ફોન દ્વારા એક કોલ
કરવા માુંગો છો, નુંબર તમારા ફોનની
કોન્દ્ ેક્ એપમાું સેવ છે, ફોનમાું બે રી ચાર્જ
પણ છે અને તમે કોલ કરવા પ્રયયન કરો છો
પણ લાગશે નહીં કેમ કે ફોન કોઈ ને વકક
સાથે જોડાયલે નથી. તમારી એપ્લીકેશનને
આ વાતની યયારે જ ખબર પડશે જયારે એ
ઓપરે ીંગ સીસ્ મ ને કોલ લાગવી આપવા
વવનુંતી કરશે, પણ ઓપરે ીંગ સીસ્ મ
ફોનમાું લાગેલા રાન્દ્સમી રઅને રીસીવર
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કોઈ ને વકક સાથે સુંપકક ધરાવતા
નથી, એવ ું કન્દ્ફમક કરશ.ે અહીં ફોનમાું
રાન્દ્સમી ર અને રીસીવર સાથે સુંપકક
કરવાની સતા માત્ર ઓપરે ીંગ સીસ્ મ પાસે
છે.

િરેક ઓપરે ીંગ સીસ્ મના પણ
પોતાના અલગ-અલગ વવભાગો હોય છે. પણ
એ સમજવા મા ે  ેકવનકલ જ્ઞાન હોવ ું
અવનવાયક છે એ લે એમાું ના પડતા એમ
સમજીએ કે કોઇપણ ઇલેક્રોવનક્સ
ઉપકરણમાું ઓપરે ીંગ સીસ્ મન ું કાયક
ગવનકર જેવ ું છે. સરકાર જેવી એપ્લીકેશન
ધારે તો કામ કરી શકવા ભલે સક્ષમ હોય,
પણ એને ગવનકરના સ  પરવવઝનમાુંથી
પસાર થવ ું જ પડે અને જરૂર પડયે ગવનકર
એમાું િખલપણ કરી શકે!

કોઇપણઉપકરણનીઓપરે ીંગ

સીસ્ મ જે લી પાવરફુલ, એ ઉપકરણ
એ લ ું જ વધ ઉપયોગી નીવડ.ે જેમ કે
એન્દ્રોઇડ ઓપરે ીંગ સીસ્ મ ઉપકરમાું
રહલેા અનેક સેન્દ્સસક સાથે કાયક કરવા સક્ષમ
છે એ લે જ એન્દ્રોઇડ ઓપરે ીંગ સીસ્ મ
ધરવતા ફોનમાું વવવવધ એપ્લીકેશન
ઇન્દ્સ્ ોલ કરી શકાય છે. નોદકયા ફોન જે
સીમ્પબીયન ઓપરે ીંગ સીસ્ મ ધરાવત  ું હત  ું,
એ એ લી બધી પાવરફૂલ નહોતી એ લે જ
એન્દ્રોઇડ દ્વારા ટૂુંક સમયમાું માકે કબજે કરી
લેવાય ું અને આજે સીમ્પબીયન લગભગ
નામશેષ છે.

આપણે આજકાલ મોબાઈલ ફોનમાું
કલપના બહારના કામ કરી શકીએ છીએ, જે
કિાચ જૂના સમયમાું કમ્પપ્ય  રમાું પણ શક્ય
નહોતા, તો એ તમારા મોંઘા ફોનના લીધે
નહીં પણ બત્રીસલક્ષણી ઓપરે ીંગ
સીસ્ મના લીધે છે.
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વ ત ાન  ાં આક શ

પપ્પાના ઘરે કામ મા ે આવતા
બહનેે સમાચાર આપ્યાું, “વશખાબને
બાપ જી બહ બીમાર છે. તમે આવો તો
સાર ું.”

“પણ મેં તો કાલે જ વાત કરી છે.
યયારે તો બરાબર હતાું.”

“ના બને. એમની તભબયત બ-ેચાર
દિવસથી ખરાબ છે. પણ તમને ભચિંતા
થાય એ લે કુંઈ કહતેા નથી. મને પણ
જાણ કરવાની ના પાડી'તી. પણ આજે
તભબયત વધારે નરમ છે એ લે તમને
ફોન કયો.”

“વાુંધો નદહ, હ ું આજે સાુંજ સ ધીમાું
જ પહોંચી જઈશ. બસ યયાું સ  ધી ત  ું
એમની સાથે જ રહજેે.”

વશખાએ બપોરની દ દક બ ક
કરાવીને બગે તૈયાર કરી. સમીપની સાથે
વાત પણ કરી લીધી. ઘરે પહોંચતાું જ
સૌથી પહલેાું પપ્પા સાથે ‘કેમ મને કુંઈ
કહ્ ું નદહ?’ની વાત પર ઝગડી લીધ ું ને
પછી ભ ેીને રડી પણ લીધ ું.

મમ્પમીના મયૃય ને સારો એવો સમય
થઈ ગયેલો. યયારથી પપ્પા એકલા જ
રહતેા. વશખા અને સમીપે ઘણી વાર સાથે
આવીને રહવેા સમજાવેલ ું. પણ અહીં
એમની પાસે ભણવા આવતાું બાળકો
એમના વગર ક્યાું જાય એ વવચારે જવાન 
માુંડી વાળતા. મળૂ વશક્ષકનો જીવ એ લે
દર ાયડક થયા પછી આસપાસના બાળકોને
નવ ું-નવ ું શીખવતા. ક્યારેક નાપાસ
થયેલા વવદ્યાથીને દહિંમત આપતાું. બાળકો
પણ એમની પાસે આવીને વાતાક
સાુંભળતા તો ક્યારેક વળી એમની
મમ્પમીએ કુંઈક સરસ જમવાન ું બનાવય ું
હોય તો વહેંચવા આવી જતાું. એમ
એમના દિવસો ખશૂીમાું જતાું.

હીરલ વ્ય સ
ર ો
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બ-ેચાર દિવસની બીમારીમાું તો
પપ્પા વધારે દ બકળ અને ઘરડાું લાગતા
હતા. પપ્પા પાસે ફુરસિથી બસેવાનો
સમય જ નહોતો મળતો. પોતે બીમાર
પડતી તો પપ્પા પલુંગ પાસે જ બસેી
રહતેા ું. માથા પર ધીમ-ેધીમે હાથ
ફેરવતાું. માથ ું કે પગ પણ િબાવી
આપતાું. િસમાની પરીક્ષામાું ઓછા માક્સક
આવેલાું યયારે ગ સ્સો નહોતો કયો પણ
સમજાવેલ ું, “તને ખબર છે વશખા કે
દફવનક્સ પક્ષી રાખમાુંથી પણ બઠે ું થાય
છે? કરોભળયો કે લીયે વાર પડે ને
કે લીયે વાર જાળું બનાવ.ે એ લે ક્યારેય
પદરણામથી ગભરાવ ું નદહ. નાસીપાસ નદહ
થવાન ું. બસ પ્રયયનો કરતા રહવેાન ું.”

આજે વશખા પપ્પાના પગ પાસે
બઠેી. ધારી-ધારીને પપ્પાને જોવા લાગી.
ફેફસામાું જમા થઈ ગયેલા કફને કારણે
જોરથી શ્વાસ લવેો પડતો હતો અને ધીમો
અવાજ પણ આવતો હતો. પગની
પાનીઓ પર ચીરા પડી ગયેલાું ને
તળીયા સાવ બરછ થઈ ગયેલાું. શરીર
પર પડેલી કરચલીઓ ઉંમર અને
અન ભવ - બન્નેની સાભબતી આપતી હતી.
ચહરેા પર સુંતોષની રેખાઓ હતી.
અનાયાસે એક આંસ પપ્પાના પગ પર
પડ્ ું. એ જાગી ગયા. વશખાની આંખમાું

આંસ જોઈ બોલયા પણ ખરાું, “થાય આવ ું
નાન -મોટ ું. ભચિંતા નહીં કરવાની. બે
દિવસમાું તો સાજો થઈ જઈશ.”

પણ એવ ું બન્દ્ય ું નદહ. દિવસ-ેદિવસે
તભબયત વધ બગડવા લાગી. હરત  ું ફરત  ું
શરીર પથારીને શરણે થઈ ગય ું. વશખા
પાસે બસેીને જૂની વાતો યાિ કરાવતી.
સાથે મળીને હસતા ને બન્નેની આંખો આ
હાસ્યથી છલકાઈ જતી. વશખાએ િાળની
વાડકી મોં પાસે ધરી. ત ૂક-ત ૂક બોલયાું
પણ ખરાું, “તારી મમ્પમી તને આમ જ િાળ
પીવડાવતી હતી." હવે બન્નનેે લાગત  ું હત  ું
કે વા કીની ગળેલી િાળની જેમ સમય
પણ ગળી રહ્યો છે. ને એક સવારે ગળી
રહલેો સમય સ્સ્થર થઈ ગયો!

અસ્સ્થ ભગેા કરતાું વશખાને લાગ્ય ું કે
પપ્પા પણ દફવનક્સ પક્ષીની જેમ
રાખમાુંથી બઠેા ું થઈ શકતાું હોત તો!
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શબ્દ-સાંપ ટ

અદલ સોન રણ… અદલ સોન રણ…

અદલ સોન રણ… અદલ સોન રણ…

સોન રણ ફુલનો ગજરો રે મ રી અદલ 
સોન રણ…

હજેી સોન રણ ક ળજાનો કટકો રે મ રી 
અદલ સોન રણ…

અવવનાશ વયાસ બાિ ગ જરાતી
ગીતોમાું જો કોઈ અન્દ્ય નામને યાિ કરવ ું
હોય તો મહશે-નરેશની જોડીને મકૂવ ું પડ.ે
એમના સુંગીત અને સુંગીત નાવીન્દ્યને
લીધે ગ જરાતી દફલમોને એક આગવ ું સ્થાન
પ્રાપ્ત થય ું છે. મહશે-નરેશને બહ નજીકથી
જાણનારા લોકો એમના સુંગીતની ક્વોભલ ી
મા ે ક્યારેય શુંકા કરી શકે નહીં. હમણાું જ
આપણે આ બે દિગ્ગજોને બે દિવસના
અંતરાલ પર ગ માવયા.

આ બેલડીએ ગ જરાતી દફલમોને
યાિગાર સુંગીત વડે ન્દ્યાલ કરી છે. દફલમ
‘મેરૂ મ ળાુંિે’ન  ું ઉપરોક્ત ગીત આજે પણ
એ લ ું જ વખણાય છે અને ગવાય છે.
નવરાત્રી વખતે પા ી-પ્લો ના કમવશિયલ

ગરબામાું તમે જો ધ્યાનથી ગણતરી કરો
તો મો ા ભાગના ગીતો મહશે-નરેશના જ
વાગતા હોય છે. ‘મેરૂ-મ ળાુંિે’ન  ું બીજ ું એવ ું
જ યાિગાર ગીત છે- “સાુંવદરયા લઇ િે
નવરુંગની ચડૂી...”

નરેશભાઈનો જન્દ્મ મોઢેરાથી નજીક
આવેલા મહસેાણા ત્જલલાના કનોડા ગામમાું
થયો હતો. નરેશ કનોદડયાના વપતા
મીઠાભાઈ તથા માતા િલીબેન વણા કામ
કરતા હતાું. તેઓ સાડી, ટ વાલ અને
ધોવતયાું જેવા કપડાું બનાવતા. નરેશ
કનોદડયાને ત્રણ ભાઈઓ: મહશેભાઈ,
શુંકરભાઈ, દિનેશભાઈ તથા ત્રણ બહનેો:
નાથીબેન, પાની બેન તથા કુંક બેન. પણ
‘મહશે-નરેશ’ની જોડી જાણે રામ-લક્ષ્મણની
જેમ ઉપરથી બનીને જ આવી હતી.

ડૉ. ક મતિક શ હ

મહશે-નરેશ... 
મસફા ન મ હી ક ફી હૈ...
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‘મહશે-નરેશ’ એ લે રુંકમાુંથી રાજા
બનેલા બે ભાઈઓ. મહશેભાઈ પહલેેથી જ
સુંગીતનો જીવ. મહશે-નરેશે જયારે
ગ જરાતી દફલમ-જગતમાું કામ કરવાની
શરૂઆત કરી, યયારે તેમણે ‘ભબભલમોદરયા’
સરનેમ સાુંભળી હતી. તેમણે આ અ ક
અંગે જયારે વધ જાણય ું, તો તેમને ખ્યાલ
આવયો કે તે આ અ ક ‘ભબભલમોરા’ ગામ
પરથી પડી છે. આ વાતથી પ્રભાવવત
થઈને મહશે-નરેશે પણ પોતાના ગામ
‘કનોડા’ પરથી ‘કનોદડયા’ સરનેમ રાખી.
વખત જતા એ સરનેમ અભભનય અને
સુંગીતના કે્ષતે્ર ખરાું વસક્કા જેવી બનીગઈ.

ચાર ભાઈ, ત્રણ બહનેો તથા માતા-
વપતા એક રૂમના મકાનમાું રહતેા હતાું. આ
ઘર હજી પણ નરેશ કનોદડયાએ યાિગીરી
રીતે એમને એમ રાખ્ય ું છે. નરેશભાઈ
પોતાના વતનથી ખબૂ જ લગાવ
ધરાવતા. જયારે નવ ું કામ કરવાન ું હોય કે
પછી ઘરમાું સારો પ્રસુંગ હોય તો તે
જરૂરથી ગામમાું આવેલા હરવસદ્ધ માતાના
પગે લાગવા જતાું. નરેશ કનોદડયાએ
નાની ઉંમરમાું જ ભાઈ મહશે સાથે સ્ ેજ
પર પફોમન્દ્સ આપવાની શરૂઆત
કરી. પહલેા જ વનયર જોની વોકર અથવા
જોની જ વનયર તરીકે પરફોમક કરતા. ધીરે
ધીરે અભભનયમાું ફાવ આવી એ લે
ગ જરાતી દફલમો તરફ આવયાું.
નરેશભાઈએ વેણીભાઈ શાહ (જો હ ું ભલૂ

ન કરતો હોઉં તો)ની દફલમ 'વેણીને આવયા
ફૂલ'થી એકક્ િંગ કદરયરની શરૂઆત કરી
હતી. નરેશે અનેક દહ ગ જરાતી દફલમ્પસ
આપી છે.

હવે ફરી મળૂ વાત પર
આવીએ. એંશીના િાયકામાું ગ જરાતી
દફલમ ઈન્દ્ડસ્રીમાુંથી મહશે-નરેશ એવા
પહલેાું ગ જરાતી કલાકાર હતા કે જેમણે
ભારત બહાર જઈને સ્ ેજ પફોમન્દ્સ આપ્ય ું
હોય. તેમણે એ વખતે આદફ્રકા, અમેદરકા
તથા એવશયાના કે લાુંક િેશોમાું ધમાકેિાર
સ્ ેજ પફોમન્દ્સ આપ્યા. એ વખતે
અવવનાશ વયાસ વસવાય લતા મુંગેશકર
અને આશા ભોંસલે જેવા  ોચના ગાવયકા
પાસે ગીત ગવડાવવાન ું ગજ ું માત્ર મહશે-
નરેશન ું જ હત  ું.
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મહશેભાઈના સ્વમ ખે જ સાુંભળેલી
એક વાત કહ ું તો, જયારે તેઓ પોતે નાના
હતા યયારથી જ સુંગીતમાું ર ભચ એમની
રહવેા માુંડલેી. એ વખતે અવવનાશ
વયાસના ગીતો ધમૂ મચાવતા. એક
ગીતના રેકોદડિંગ વખતે કોરસમાું સૌ
ગાતા હતા, યયારે આ બાળકનો અવાજ
રૂુંધાઇ જતો હતો. એક તો એ બાળક જીવ
અને પાછું માઈક છેક ઉપર દફ કરેલ ું
એ લે એનો અવાજ યયાું માઈક સ ધી
પહોંચતો જ નહોતો. આ જોઈ જેવો એનો
વારો આવયો ગાવાનો અવવનાશ
વયાસજીએ એને તેડીન,ે ઊંચકીને માઈક
સ ધી પહોંચાડી િીધો અને એનો અવાજ ન
રૂુંધાય અને સીધો માઈક સ ધી પહોંચે
એવી ગોઠવણ જાતે જ ઓન ધ સ્પો 
કરી િીધી! અવવનાશભાઈને મહશે-નરેશ
હમેંશા વપતાત  લય જ ગણતા. એ જ
વપતાત  લય અવવનાશજીએ મહશેભાઈના
મોંમાુંથી માવો પણ ગાલ પર  પલીઓ
મારી કઢાવેલો છે...!!

અનેક સ પરહી ગીતો - ઓઢી રે
ઓઢી ઓઢી રે, ઢોલા તારી ચ ુંિડી..; જાગ
રે માલણ જાગ, જાગ રે માલણ જાગ,
જાગ રે તારો મેર જગાડ,ે જાગ રે
માલણ...; કે ઓઢણી ઓઢ ું ઓઢ ું ને ઉડી
જાય, ઓઢણી ઓઢ ું ઓઢ ું ને ઉડી જાય, ના
ના રે રહવેાય, ના ના રે સહવેાય, ના

કોઈને કહવેાય… હાય હાય...; આવા
અનેક સ પરહી ગીતો આજે પણ
ગણગણવાન ું મન થાય છે. ‘તમે ચુંપો ને
અમે કેળ’ન ું  ાઇ લ-સોંગ તો અમર છે...
આ દફલમમાું તેમન ું વાતાક મ જબન ું ધીર-
ગુંભીર સુંગીત પણ બહ જ મજાન ું હત  ું.

ગ જરાતી દફલમો ઉપરાુંત તેમણે
ગરબા, લોકસુંગીત અને અન્દ્ય ગેર-દફલમી
આલબમોમાું પણ સુંગીત આપ્ય ું છે. એ
વસવાય તેમણે ‘નીલી આંખે’ નામની દહન્દ્િી
વવદડયો દફલમમાું અને છો ા આિમી
(વનિેશક: કૃષ્ણકાુંત) નામની દહિંિી દફલમ
પણ પણ સુંગીત આપ્ય ું છે. આ વવદડયો
દફલમનાું ગીતો હસરત જયપ રીએ લખ્યાું
હતાું. તેમના ઘણાું ગીતો (ગેરદફલમી
આલબમો અને દફલમ સુંગીત બને્ન) લતા
મુંગેશકર, મ કેશ, આશા ભોંસલે, મોહમ્પમિ
રફી, મન્ના ડ,ે યેસ  િાસ, દકશોરક માર,
મહને્દ્ર કપ ર, ઉષા મુંગેશકર, સ રેશ
વાડકર, કવવતા કૃષ્ણમવૂતિ, શબ્બીરક માર,
અન રાધા પૌડવાલ, કરસન સાગદઠયા
વગેરે જેવા િીગ્ગજોએ ગાયેલાું છે.

ગ જરાતી દફલમ સુંગીતનો ઈવતહાસ
જયારે પણ ફરી ફરીને લખાશે યયારે મહશે-
નરેશ વવના એ અધરૂો જ રહશેે. ભગવાન
એમની આયમાને શાુંવત આપે.
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જસ્ટ બે મમમનટ

સ્નેહા અને સૌમ્પય એ લે આખી
કૉલેજના પ્રખ્યાત લવબડડકસ. ભણવામાું
હોય કે િેખાવમાું એકબીજાને  ક્કર મારે
એવા. કૉલેજ પરૂી થતાું કેમ્પપસ
ઇન્દ્ રવયમૂાું બ ુંનેને સરખી પોસ્ મળી,
પણ કુંપની અલગ. એક વષકમાું જ
બુંનેએ લગ્નનો વનણકય લીધો. બુંનેના
અહમ  કરાવા લાગ્યા. બુંને પોતાના
કામમાું એ લા વયસ્ત કે સ્નેહ ઓસરતો
ગયો અને રહી ગઈ માત્ર ત્જિંિગી.

દિવાળીના દિવસે જ પોસ્ દ્વારા
દડવોસકની નોદ સ આવી. સૌમ્પયની નજર
નોદ સ વાુંચતા વાુંચતા જલતા િીવા
સામે સ્સ્થર થઇ ગઈ. તે મધ રાું પે્રમ
સ્મરણોમાું ખોવાઈ ગયો. મમ્પમીએ પીઠ
પર હાથ પસવારતા કહ્ ું, “િીવો હોય કે
ત્જિંિગી, સમયાુંતરે સ્નેહ પરૂવો જ પડે,

નહીં તો એ બ ઝાઈ જાય બે ા.” સૌમ્પયએ
ઘરેથી નીકળી ગીફ્ શૉપની ગલીમાું
પોતાની બાઇક વાળી.

ડૉ. રાંજન જોર્ી
સ્નેહ
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અંતરકેડી

બાંસરી જોર્ી

સજ્ઞળય ની પેલે પ ર - ‘ઇન્દદર ’

નેપાળના નાના એવા ગામમાું રહતેી
ઇકન્દ્િરાને સાવ નાની વયે જ પ સ્તક અને
વશક્ષણ મા ે પ્રીવત જાગી ગઈ હતી પણ
ઇકન્દ્િરાના માતાવપતાને ઇકન્દ્િરા વશભક્ષત
બને એની કોઈ ખાસ પરવાહ નહોતી.
એન ું એક રૂદઢવાિી કારણ એ પણ હત  ું કે
ઇકન્દ્િરાને એક ભાઈ હતો અને ‘દિકરો
સ  વશભક્ષત થાય અને દિકરી ના ભણે, તો
ચાલે’ એવી ગેરમાન્દ્યતા હઠેળ એમણે
ક્યારેય પણ ઈકન્દ્િરાના ભણતર તરફ
ધ્યાન ન આપ્ય ું. ઇકન્દ્િરા ભણી નહોતી
શકતી પણ એની રૂભચ ભણતર મા ે
યથાવત રહતેી.

એકવાર પોતાના ભાઈન ું હોમવકક
કરતા એને સઝૂ્  ું કે હ ું આમ જ મારી મેળે
સાક્ષર થઈશ અને એણે ખરેખર પોતાના
ભાઈની પ સ્તકોને વાુંચીને તથા એના
ભાઈના હોમવકક કરી કરીને જાતે જ વશક્ષા
ગ્રહણ કરી લીધી.

પોતાની પાસે એક સારી પેસ્ન્દ્સલ
સ દ્ધા ના રહતેી તો ઇકન્દ્િરા પોતાના ઘરના

ફભળયામાું એક સળેકડાથી જમીન પર જ
શબ્િો ઘ ૂું તી અને એમ કરતાું કરતાું એણે
પ્રાથવમક અક્ષરજ્ઞાન મેળવી લીધ ું.

ઈકન્દ્િરાની રૂભચ જોઈ આખરે કમને
પણ એના માતાવપતાએ એન ું ભણતર પણ
થવા િીધ ું અથવા તો એમ પણ કહી
શકાય કે એની પોતાની જાગરૂકતા અને
વશક્ષણ પ્રયયેના લગાવથી જ એ શક્ય
બન્દ્ય ું. જયારે એ પ્રથમવાર શાળામાું
પ્રવેશી અને જયારે પ્રથમવાર શાળાના
પ સ્તકાલયમાું એણે મો ા મો ા ભચિંતકો
અને વવભવૂતઓના ફો ા જોયા અને એમના
જીવનચદરત્ર વવશે જાણય ું, તો ઈકન્દ્િરાને
ઘણ ું બળ મળય ું. જો એ લોકો કરી શકતા
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હોય તો હ ું પણ કરી જ લઈશ એવ જોમ
એને શાળાથી મળય ું.

ભણતર આગળ ધપાવતી એ
સ્નાતક બની અને વશભક્ષત બની. એક
દિવસ પોતાની વશક્ષણસુંસ્થામાુંથી ઈકન્દ્િરા
અને એના સહપાઠીને જેલની મ લાકાત
લેવાન  ું કહવેામાું આવય ું. જે એમના કોઈ
પ્રોજેક્ વકકનો જ એક ભાગ હતો. ઇકન્દ્િરા
જેલના સ્થળે પહોંચી. જેમાું એક વવભાગ
સ્ત્રી-કેિીઓનો પણ હતો. જેવી એ એમની
સામેથી પસાર થતી ચાલી રહી હતી એ
વધ ને વધ સ્તબ્ધ થતી ગઈ. એણે જોય ું
કે સ્ત્રી-કેિીઓ સાથે એમના નાના નાના
બાળકો પણ જેલમાું હતા. વધ કારમ ું રશ્ય
એ જોવામાું આવય ું કે જેલમાું જીવન
વયતીત કરતી સ્ત્રી કેિીઓની માનવસક
હાલત ઘણી કફોડી હતી. ઘણી સ્ત્રીઓ ખબૂ
ગ સ્સેલ સ્વભાવની હતી. મો ાભાગની
સ્ત્રીઓ ખબૂ સુંઘષક વેઠીને અંતે જેલ
પહોંચી હતી, જેમાન ું મ  ખ્ય કારણ ભખૂ
પણ હત  ું. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ ખબૂ જ ગરીબ
પદરવારની હતી. સુંજોગોની મારી પણ
હતી. ઉગ્ર સ્વભાવની સ્ત્રી કેિીઓ ઘણી
વાર પરપર ખબૂ લડતી અને હાથાપાઈ
પર આવી જતી. જે યયાું એમની સાથે
રહતેા બાળકો મા ે ખબૂ અસ રક્ષાભય ું હત  ું.
બાળકો તો તદ્દન અસ રક્ષામાું જીવતા
જણાયા. સ્ત્રી કેિીઓ સાથે થોડી વાતચીત

પરથી એ પણ જાણવા મળય ું કે મળૂ
અપરાધીઓ તો પડિા પાછળ હતા. પણ
ગરીબ હોવાના કારણે સ્ત્રીઓ કારાવાસનો
ભોગ બનેલી અને એકવાર જેલના કેિીનો
થપ્પો લાગી જતા સ્ત્રીઓના વમત્રો અને
નજીકના સગા-સુંબુંધીઓ પણ જે-તે સ્ત્રી
સાથેના સુંબુંધો સમાપ્ત કરી લેતા અને એ
સ્ત્રીઓના બાળકો નાના હોવાથી એને
એમની સાથે જ જેલમાું મોકલી િેવામાું
આવતા અને ઘણા બાળકો તો રઝળી પણ
પડતા. િરેક સ્ત્રી કેિીની આગવી વાતાક
હતી અને એ વાતાકઓ ઈકન્દ્િરાના હૃિયમાું
સોંસરવી ઉતરી ગઈ.

સાુંજ ઢળવા આવી હતી ખબૂ ભારે
હૃિયે ઇકન્દ્િરા જેલથી ઘર તરફ પાછી
વળી. જમીને સઈૂ ગઈ પણ આંખો સામે
જેલમાું વવના અપરાધે કારાવાસ ભોગવતા
બાળકો જ તરવરતા રહ્યા. ઇકન્દ્િરા ઊંડા
મનોમુંથનમાું સરી પડી. “આમાું એ
બાળકોનો શો વાુંક? િરેક બાળકની જેમ શ 
આ બાળકો પણ સ્વચ્છ ખોરાક અને
સ રભક્ષત વાતાવરણના અવધકારી નથી?
આખરે એક ગૌરવભરી ત્જિંિગી જીવવી એ
િરેક બાળકનો અવધકાર છે. વશક્ષા અને
ઉજ્જવળ ભવવષ્ય એમનો અવધકાર છે.
મમતામયી વાતાવરણ પણ એમનો હક
છે. પણ એ વષોથી એનાથી વુંભચત છે. હે
ઈશ્વર! એક રઢ વનધાકર મા ે જ કિાચ તે
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મને આ લોકોની સમક્ષ મકૂી હશે.” એમ
વવચારી એણે મનોમન નક્કી કરી લીધ ું કે
આવા બાળકો મા ે એ લડશે અને એક
આશ્રયસ્થળ પણ બનાવશે જયાું આ કૂુંપળો
નવપલલવવત થઈ શકે.

પરોઢ થતાું જ એ જેલની મ લાકાત
લેવા નીકળી ગઈ. યયાું પહોંચી એણે
જેલના અવધકારીઓને પોતાના વનધાકર
વવષે જણાવય ું. જેલના અવધકારીઓને
ઈકન્દ્િરાને ના માત્ર ભબરિાવી પણ સ્ત્રી -
કેિીઓના બાળકો મા ે આશ્રયસ્થાન
બનાવવાની મુંજૂરી પણ આપી અને
યયાુંની સરકારની સહાયતાથી એણે ‘બુંિી
સહાયતા, નેપાળ’ ની ઈં મકૂી. જેન ું બીજ ું
નામ ‘Aama Paradise Home’ પણ રહ્ ું.
આ એક એવ ું ઘર છે, જયાું નેપાળની સ્ત્રી
કેિીઓના બાળકોને આશ્રય અને
ઈકન્દ્િરાની ભબનશરતી મમતા મળે છે.

જૂજ બાળકોથી શરૂ થયેલી યાત્રામાું
ઈકન્દ્િરાને એક જીવનસાથી પણ મળયો.
પણ દ ભાકગ્યપણે એમનો સાથ લાુંબો  ક્યો
નહીં. ઈકન્દ્િરાન  ું સમપકણ અને ભબનશરતી
મમતા એ બને્ન વચ્ચેના કલહન ું કારણ
બનત ું રહ્ ું. ઈકન્દ્િરાના ઉમિા ઉદે્દશ્યના
પાલવને આંબવા એના જીવનસાથીનો
પનો ક્યાુંક ટૂુંકો પડતો રહ્યો. અંતે
ઈકન્દ્િરાના જીવનસાથીએ એક કઠોર
વવકલપ ઇકન્દ્િરા સમક્ષ મકૂતા કહ્ ું કે,

“ઇકન્દ્િરા તારે હવે બાળકો અને મારામાુંથી
કોઈ એકની પસુંિગી કરવી પડશે.”
ઇકન્દ્િરા ખબૂ હતાશ થઈ. એણે પોતાના
પવતને ખબૂ સમજાવય ું કે તમે આ ઉમિા
કાયકમાું મારી સાથે રહો. મને તમારા
સાથની જરૂર છે આ બાળકો નોંધારા છે
અને એક જવાબિારી સાથે મેં આ
આશ્રયસ્થાન બનાવય ું છે હ ું એમને છોડી
ના શક ું. હ ું તમને પણ છોડવા નથી
ઇચ્છતી. પણ એના પવતએ આ દિવસથી
ઇકન્દ્િરા સાથે તમામ વયવહાર સમાપ્ત
કરી લીધા. ઇકન્દ્િરા ઘણી વનરાશ થઈ પણ
એણે પોતાની અંતરની કેડીને ઓળખી
અને પોતાન  ું સઘળું જીવન બાળકો મા ે
સમવપિત કરી િેવાનો રઢ વનધાકર થોડો
વધ મજબતૂ કરી લીધો. દ ુઃખી હોવા છતાું
પણ કઠણ હૃિયે એ બાળકોની સેવામાું
જોતરાતી રહી. ધીરે ધીરે કરતા બાળકોનો
આંકડો ૧૬૦૦ સ ધી પહોંચી ગયો. છેલલા
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૨૭ વષકથી ઇકન્દ્િરા સ્ત્રી-કેિીઓના
બાળકોને ઉજ્જવળ ભવવષ્ય અને સ રભક્ષત
બાળપણ આપવામાું દિવસ-રાત એક કરી
રહી છે. સમય જતાું ઈકન્દ્િરાની મમતાનો
વયાપ વધતો રહ્યો. એક વખત નેપાળમાું
ભયાનક ભકૂુંપ આવતા ઠેકઠેકાણે કા માળ
સજાકયા. એવામાું એક િુંપતી દ્વારા એક
વપ્રમેચ્યોર બાળકીને યયજી િેવામાું આવેલ ું
અને એ જયારે ઈકન્દ્િરાને મળી યયારે એન ું
વજન માત્ર િોઢ દકલોગ્રામ હત  ું.
દિવસરાત ઈકન્દ્િરાએ બાળકીન  ું જતન કય ું
અને એને જીવવાયોગ્ય બનાવી. એન ું
નામ ઈન્દ્િીરાએ ‘ભ’ૂ રાખ્ય ું. ભવૂમમાુંથી
મળેલી ‘ભ’ૂ ઈકન્દ્િરાની ખાસ સુંતાન
બનીને રહી.

આ ઇકન્દ્િરા એ લે કે ‘ઇકન્દ્િરા
રાણામગર’ નેપાળની સ્ત્રી કેિીઓ મા ે
િેવદૂત સમાન છે. ઈકન્દ્િરાની મમતાની
છાુંવ હઠેળ ઘણા બાળકો ભણી રહ્યા છે
અને સ રભક્ષત આશ્રયસ્થાનમાું આવવસત
પણ છે.

આ ઉમિા કાયક મા ે એમન ું ઘણી
વાર બહ માન પણ કરવામાું આવેલ ું છે.
હાલ કોરોનાકાળમાું પણ ઇકન્દ્િરાએ ઘણા
ગરીબ અને ભખૂ્યા લોકોને જમાડયા છે.
રોજના ૪૦૦ લોકોના ભોજનની વયવસ્થા
ઇકન્દ્િરા એકલપુંડે કરતી રહી છે.
ભબનશરતી પે્રમ અને ભબનશરતી
વાયસલયની પ્રવતકૃવત એવી ઈકન્દ્િરાના
ઉમિા કાયકને શત શત નમન.
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વ ત ા-સેત  

તેજલ શ હ

ગડમથલ

કેમ છો વાચકવમત્રો? ક શળક્ષમે
હશો.આપના ઈ -મેઈલ દ્વારા વાતાકના
અંત વવશેની પચૃ્છા અને ઉયકુંઠા, એક
નવી જ વાતાક લઈને આપની સમક્ષ
ઉપસ્સ્થત થવા સતત પ્રોયસાદહત કરે છે.
િર અંકે આપ વાતાકનાું અંતને પામવા
જેહમત ઉઠાવતા હશો. ચાલો આ વખતે
હ ું તમને એક નહીં, બે અંત આપ ું. જોકે
એનો શ્રેય વાતાકકારને જાય છે.

આજના કથાકાર છે અભભમન્દ્ય 
આચાયક. ૨૦૧૮ની સાલમાું એમનો
વાતાકસ ુંગ્રહ ‘પડછાયાઓ વચ્ચ’ે પ્રકાવશત
થયો હતો. એમની વાતાક ‘ગડમથલ’
પ્રયોગાયમક વાતાક કહી શકાય. આ વાતાક
ઘડતી વખતે લખેકની ઉમ્પમર માત્ર ૧૫
વષક હતી. ઉંમર પ્રમાણે એમની
અભભવયસ્ક્ત ખાસ્સી ઘડાયેલી લાગ.ે

વાત છે નાનકાની. નાનકો ચાર
વષકનો હતો યયારે એના બાપા ગ જરી
ગયા. ઘરની સ્સ્થવત સામાન્દ્ય હતી પણ
હવે ઘરનો રળનારો ગયો એ લે વધારે

ખરાબ થઈ. નાનકાની મા ખબૂ મહનેત
કરતી, ખબૂ ત ૂતી યયારે માુંડ બે છેડા
ભગેા થતાું.

નાનકો વનશાળે જતો થયો. ઘરની
પદરસ્સ્થવતએ એને ભણતરન ું મલૂય
સમજાવી િીધ  ું હત  ું. વનશાળના છોકરાઓ
એને ‘ગરીબડો’ કહીને ચીડવતા. યયારે
એણે નક્કી કરી લીધ ું હત  ું કે જીવનમાું
અઢળક પૈસા રળવા. ક્યારેક એનો
મોજીલો સ્વભાવ એને મોજ કરવા તરફ
પણ િોરી જતો. આમ મહનેત અને મોજ
વચ્ચે ચાલતી ‘ગડમથલ’નો એ ક્યારેય
અંત લાવી શક્યો નહીં.

જોકે એના જીવનમાું ચાલી રહલેા સુંઘષક
વચ્ચે એને એની શાળાના આચાયકનો
સાથ સાુંપડયો. એને બોડકની પરીક્ષાની
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તૈયારી કરાવી. નાનકો સારા ગ ણથી પાસ
થયો. આગળ શહરેમાું ભણવા ગયો. એ
પૈસા પણ શાળાના આચાયકએ આપ્યાું.

નાનકો સવારે કોલજેમાું જાય અને
બાકીનો દિવસ કાપડની દ કાને કામ કરે.
દ કાનનો શેઠ ભારે ગ સ્સાવાળો. નાની-
નાની વાતમાું એને રોધ આવ.ે બસ
નાનકાએ યયારથી એણે એ પણ નક્કી
કરેલ ું કે શેઠ કરતાુંય મો ી દ કાન કરવી.

લખેકે અહીં ક નેહથી પદરસ્સ્થવત
કુંડારી છે. લખેક, નાનકાની સ ખી
જીવનયાત્રા ધપાવે છે. દકન્દ્ત  બે
શક્યતાઓ સાથ.ે

પહલેી શક્યતા પ્રમાણે નાનકાન ું
જીવન શહરેમાું પા ુંગરે છે. નાનકાનો ધુંધો
જામી જાય છે. મો ી દ કાન છે. પરણે છે.
બે મદહના પછી નાનકાની મા ગ જરી
જાય છે. ઘરે પ ત્ર જન્દ્મન ું સ  ખ છે. પ ત્રન ું
નામ ભરત રાખ્ય ું છે. નાનકો ધુંધામાું
વયસ્ત છે. પયની અને પ ત્ર મા ે સમય
નથી.

વષો વીતી ગયાું. ભરત સગવડો
વચ્ચે ખબૂ ઉડાઉ બન્દ્યો છે. પોતે કરેલી
કરકસર યાિ આવતાું નાનકો, પ ત્રને
ઠપકો આપે છે.

ભરત કહે છે, “પૈસાિાર લોકો માત્ર
વારસિાર પિેા કરે છે, સુંતાન નહીં. તમે
એવ ું જ કય ું છે. તમારી પાસે સમય જ
ક્યાું હતો અમારા મા ે? મને વહાલ કયો?
કિી તેડયો? પ્રેમભયાક શબ્િો કહ્યાું?
ભણતો નથી તોય બે અક્ષર કહ્યાું?

નાનકાને કારમો આઘાત લાગ્યો.
એ લી હિે કે મરવાના વવચારે તે ધાબે
ગયો હાથમાું છરી લઈન.ે.......

બીજી શક્યતા પ્રમાણે લખેક
નાનકાને ભણતર પછી ગામડે સ્થાયી કરે
છે. એ જ ઘ નારમ અને પછી ભરતનો
જન્દ્મ. નાનકો સાિાઈથી ગામડાુંની
શાળામાું વશક્ષકની નોકરી કરે છે. પદરવાર
મા ે સમય ફાળવે છે. રોજ એને ફેરવે છે.
એની સાથે રમે છે. આ જ વનયયરમ છે.
ભરત જેમ-જેમ મો ો થાય છે એમ-એમ
એ સ્વકેન્દ્રી અને લોભી થતો જાય છે.
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એક દિવસ એ નાનકા પાસે
મોબાઈલની માુંગણી કરે છે. પોતે કરેલી
કરકસર યાિ આવતાું તે પ ત્રને ઠપકો
આપે છે.

ભરત કહે છે, “પૈસાિાર લોકો
વારસિાર પિેા કરે છે અને તમારા જેવા
ગરીબ, બીજો ગરીબ.”

ભરત તો ગયો. અલબત્ત કારમો ઘા
આપીને.

મયૃય જ જાણે એક માત્ર ઉપચાર
હોય એમ નાનકો ભગવાનન ું નામ લઈને
છરી પોતાની છાતીમાું ભોંકવા,પોતાનો
હાથ ઊંચો કરે છે ....

...શ ું થય ું હશે? હ ું ગડમથલમાું છું
અને તમે? મને આપનો પ્રવતભાવ
tejnikalme@gmail.com પર આપી શકો
છો.
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ચાહી શક ું જીવનભર, એથી વધ  તો શ ું છે?

માર ું જીવન ખરેખર, એથી વધ  તો શ ું છે?

સમજી લે કોઈ એને, અરશ્ય થાશે પળમાું

દ :ખ પણ હૃિયની અંિર, એથી વધ  તો શ ું છે?

ફૂ પાથ પર સ ઈને સપન ું જ એ છે જેન ું

એના નસીબમાું ઘર, એથી વધ  તો શ ું છે?

ફેલાવો એમ ડાળી, સામેન  ું ઝાડ સ્પશે

જેને કહો છો અંતર, એથી વધ  તો શ ું છે?

અણગમત ું હોય એને ગમતીલ ું નામ આપો

છે સ  ખનો જે સ્વયુંવર, એથી વધ  તો શ ું છે?

ગઝલો લખી લખીને ખ શ રાખ ું જાતને હ ું

મારી કલમન ું હ ન્નર, એથી વધ  તો શ ું છે?

Connecting... કમવત 

સાંદીપ પજૂાર 

નવેમ્બર ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

ઈશ્વરન ું કામ એ રીતે પણ ઓછું થાય છે

જો તારે હાથે, આંસ  કોઈન ું લ ૂુંછાય છે

મજબતૂ ઢોલ, માનવી જેવો, શ ું ક્યાુંય છે?

ઈચ્છાની િાુંડીથી જે પળેપળ વપ ાય છે

પયાકય થઈને તેજનો ત  ું ઓળખાય છે

સરૂજની જેમ વવશ્વમાું પ્રસરી શકાય છે?

અભભમન્દ્ય  વધ કોઈથી હજી ક્યાું ભ લાય છે

સૌના જીવનમાું એક બે એવા સગાય છે

ન  કશાન મોટ ું, એ લે અડધ ું જણાય છે

એના ગયા પછી હવે બમણ ું લખાય છે

ગઝલ
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ર જ લ ભ ન શ લી

તમને મળ્ય ન ાં ય દ

હ ાં ગઝલ લોતી રહ ાં બે વ ત પર,

એક ત ર  પર, બીજી વરસ દ પર.
હ ાં અરીસો થઈ જર  ઊભી રહી,
પથ્થરો આવી ગય  છે જાત પર.
હ ાં પ્રથમ આખ ાં નગર ભેગ ાં કર ાં ,
ને પછી ચચ ા કર ાં  એક દ પર.
મેં કહ્ ાં કે, મ પમ ાં રહજેે જર ,

ય દ તય ાં આવી ચડી મવોવ દ પર.
ત  ાં બધી ફદરય દ લઈને આવજે,

પણ શરત છે, આવજે વરસ દ પર.
– દરદક  ર ઠોડ ‘શવારી

સાગરે એક વખત ચાુંિનીને પછૂ્  ું
કે એવ ું તે શ ું છે તારામાું કે તને જોઈને
માર ું હૈય  ું દહલલોળે ચડે છે. હ ું તને ભે વા
મા ે તલપાપડ થઈ જાઉં છું અને જેમ જેમ
ત ું ખીલતી જાય છે તમે તેમ વધ ને વધ 
ગાુંડોતરૂ બનતો જાઉં છું! ચાુંિનીને
જો ગઝલ લખતાું આવડતી હોત તો એ
સાગરના આ તરબોળ કરી િેતા સ્નહે પર
એકાિી તો ચોક્કસ લખી નાખત.

હ ાં ગઝલ લોતી રહ ાં બે વ ત પર,

એક ત ર  પર, બીજી વરસ દ પર.
ગ જરાતી સાદહયયમાું કવવઓએ

જે લા લાડ વરસાિને લડાવયા છે એ લા
કોઈને નદહ લડાવયા હોય. ધરતી અને
આકાશ વચ્ચેની કડી છે વરસાિ. ધરતી
અને આકાશ વચ્ચેના પ્રમેનો પ રાવો છે
વરસાિ. વરસાિ એ લે પ્રેમની ઋત . વપ્રય
પાત્રને વહાલ કરવાની ઋત . કાવયની
નાવયકા બે વાત પર ગઝલ લખ્યા
કરવાન ું કહે છે. એક વપ્રય પાત્ર પર અને
બીજા વરસાિ પર. અત્રે ક્યાુંક વાુંચલેી
વાત યાિ આવે છે. એકવાર
મ્ક્લયોપેરાએ ઍન્દ્ નીને પછૂ્  ું, “ત  ું મને
કે લો પ્રમે કરે છે?” યયારે ઍન્દ્ નીએ
જવાબ આપ્યો હતો કે, “જો વયક્ત કરવા
બેસ ું તો આખી દ વનયા નાની પડશે!” આવો
જ કુંઈક ભાવ આ કાવયની નાવયકાનો પણ
છે! સાગર, ઍન્દ્ ની અને આ કાવયની
નાવયકા એ ત્રણે ના હ્રિયમાું ઊઠતાું તરુંગો
એકસરખા છે!
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હ ાં અરીસો થઈ જર  ઊભી રહી,
પથ્થરો આવી ગય  છે જાત પર.
કાચ પર પારો ચડાવો તો તે અરીસો

બની જાય છે અને કોઈને અરીસો િેખાડો
તો તેનો પારો ચડી જાય છે!

અરીસાની ખાવસયત છે કે એ સાર ું કે
નરસ ું જે હોય તે સ્પષ્ બતાવે છે અને
માણસની ખાવસયત એ છે કે જો એને એના
ગ ણ બતાવશો તો એ રાજીનો રેડ થશે પણ
જો અવગ ણથી પદરભચય કરાવશો
તો પચાવી નહી શકે. િુંભના વાિળો જેની
આસપાસ સતત ઘેરાયેલા રહતેા હોય
તેમને પોતાની ઝાુંખી બાજ ક્યારેય િેખાતી
નથી હોતી. એમને જોવી પણ નથી હોતી.
કોઈ જો એમને અરીસો િેખાડવાનો પ્રયયન
પણ કરે તો તેઓ એ સહન કરી શકતા
નથી.કવવયત્રીએ એવા લોકોની સરખામણી

પથ્થર સાથે કરી છે. આ શેરમાું અરીસો
અને પથ્થર - આ બે પિાથકને સાથે મકૂીને
એમણે જે ભચત્ર ઊપસાવય ું છે એનાથી
કાચની કરચો ભોંકાવાથી થતી તીવ્ર
વેિનાનો આભાસ ભાવકને થાય છે! સતત
આયમશ્લાઘામાું રત રહતેી
વયસ્ક્તને પોતાને તો અહમડ ન  કસાન કરે
જ છે પણ એમના પદરજન, આસપાસ
રહતેાું કે સુંપકકમાું આવતાું લોકોને પણ ઘણ ું
ભોગવવ ું પડે છે.

હ ાં પ્રથમ આખ ાં નગર ભેગ ાં કર ાં ,
ને પછી ચચ ા કર ાં  એક દ પર.

બાળકન ું કેવ  ું હોય, એની પાસે બાસ્કે 
ભરાય એ લા રમકડાું હોય. એ રમે યયારે
સૌ પ્રથમ પોતાની બાજ માું આખી બાસ્કે 
ઊંધી કરે! પછી એમાુંથી એન ું મન જે
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એકાિ રમકડા પર ઠરે એ રમકડાથી રમે પણ
એને પોતાના બધાું જ રમકડાું પોતાની નજર
સામે જોઈએ. એ પણ ઢગલો કરેલા! ઉપય ક્ત
શેર વાુંચીને ભાવકને આ કાવયની નાવયકામાું
એવા જ એક વનિોષ અને અલલડ બાળકના
િશકન થાય તો એમાું જરાય અવતશયોસ્ક્ત
નદહ ગણાય!

મેં કહ્ ાં કે, મ પમ ાં રહજેે જર ,
ય દ તય ાં આવી ચડી મવોવ દ પર.
સ્મવૃતઓ ક્યારેય કહ્યાગરી હોતી નથી!

એ ઈચ્છે તો વતકમાનને પાયમાલ કરી શકે
એવી શસ્ક્ત ધરાવતી હોય છે. સાચ ું કહો તો
એ બેધારી તલવાર જેવી હોય છે. ગમે તે
બાજ એથી વાર કરે પીડાના  વશયા રાતા જ
ઉપસતાું હોય છે! એવી ત્જદ્દી સ્મવૃતને કોઈની
વવનુંતી કે કોઈની ચીમકીથી શો ફરક
પડ?ે મન ષ્ય કે સ્મવૃત એ વવવેકશનૂ્દ્ય થઈ
જાય યયારે પછી એમની પાસેથી કોઈ પણ
અપેક્ષા ઠગારી નીવડવાની શક્યતા વધ 
રહતેી હોય છે. એમને જો 'જરાક માપમાું
રહજેો' જેવ ું કશ ું જો કોઈએ કહ્ ું હોય તો એ
તરત કત્જયો કરવા પર ઊતરી આવી હોય
તો એમાું કોઈને નવાઈ ન લાગવી જોઈએ!

ત  ાં બધી ફદરય દ લઈને આવજે,

પણ શરત છે, આવજે વરસ દ પર.
ચાલી ચેમ્પ્લનન ું એક સ પ્રવસદ્ધ વવધાન

છે : “મને વરસાિ બહ ગમે છે, કારણકે
વરસાિમાું કોઈ મારા આંસ જોઈ શકત  ું નથી.”

વપ્રયપાત્રને ફદરયાિ લઈને આવવાની
જરાય મનાઈ નથી. એ પણ એકાિી બે નહીં
પણ જે લી હોય એ બધી જ ફદરયાિ જોડે
લઈ આવવાની છૂ છે. પણ સામે એક માત્ર
શરત છે કે વરસાિ પડતો હોય યયારે જ એણે
આવવ ું! વરસતા વરસાિમાું આંખમાુંથી િડતાું
આંસ કોઈને િેખાય નહીં. ફદરયાિો સાુંભળીને
જો પોતાની આંખમાુંથી આંસ ના બે ચાર  ીપા
વરસી પડે તો એ વપ્રયપાત્ર મા ે દ ુઃખન ું કારણ
ન બનવા જોઈએ એવી તકેિારી એ જ રાખે કે
જે અસીમ પે્રમ કરત  ું હોય! પે્રમને અહોભાવથી
માણવો જોઈએ., માભલદકભાવથી તાણવો ન
જોઈએ. સાચો પે્રમ ક્યારેય અવધપયય
સ્થાપવાનો પ્રયયન કરતો નથી.
સ્વતુંત્રતા પે્રમની પવૂકશરત છે. એમાું ફદરયાિ
કરી શકવાની સ્વતુંત્રતા પણ આવી ગઈ!

મળૂ િોહિના પણ હાલ ગાુંધીનગર
રહતેાું શ્રી દરન્દ્ક રાઠોડ 'શવકરી' સભચવાલયમાું
ડેપ્ય   ી સેક્શન ઓદફસર તરીકે ફરજ બજાવે
છે. દરન્દ્ક બહને બત્રીસ જે લી સ્પધાકયમક
પરીક્ષાઓમાું ઉત્તીણક થયાું છે. અનેક
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સામાત્જક, સાુંસ્કૃવતક અને સાદહત્યયક
કાયકરમોમાું સુંચાલક તરીકે સેવા બજાવી છે.
અનેક શૈક્ષભણક અને સાદહત્યયક પદરસુંવાિોમાું
પેપર પે્રઝન્દ્ ેશન કરી ચકૂ્યા છે. ‘અચલા
ફાઉન્દ્ડેશન એન્દ્ડ રસ્ ’ અને ‘રો રી ક્લબ,

ગોધરા’ તરફથી વષક ૨૦૧૭ -૧૮ ‘શે્રષ્ઠ
વશક્ષક’નો ઍવોડક અંકે કયો છે.

મદહલાદિન વનવમત્તે ત્જલલા પ્રશાસન
તરફથી ‘વવવશષ્ મદહલા’ સન્દ્માન પ્રાપ્ત કય ું
છે. કલા મહોયસવ (૨૦૧૭) અંતગકત એકપાત્રી
અભભનય સ્પધાકમાું રાજયકક્ષાએ દ્વદ્વવતય સ્થાન
પ્રાપ્ત કરેલ ું. ૨૬ જાન્દ્ય આરી, ૨૦૧૮ના રોજ
પુંચમહાલ ત્જલલા સમાહતાકશ્રી દ્વારા રાજય
ગહૃમુંત્રીશ્રીના હસ્તે ‘ઉભરતી પ્રવતભા’ સુંિભે
દરન્દ્ક બહનેને ‘ઉયકૃષ્ એવોડક’ એનાયત
કરવામાું આવયો હતો. તે ઉપરાુંત ‘ક માર
આ કસ ફાઉન્દ્ડેશન’ તરફથી ૨૦૧૮માું
સન્દ્માનપત્ર મળેલ ું. આ વસવાય પણ અન્દ્ય
ઘણી ઉપલમ્બ્ધઓ કવવયત્રીના નામે બોલે છે.

એમનાું કવવતાના બે પ સ્તકો પ્રકાવશત
થયા છે અને બે ટૂુંક સમયમાું આવવાના છે.
પ્રકાવશત કાવય સુંગ્રહો -
૧) અક્ષર સાડાપાુંચ (ગઝલ સુંગ્રહ)
૨) રશ્યો ભીને વાન (કવય સુંગ્રહ)
ટૂુંક સમયમાું પ્રકાવશત થનાર -
૩) અખુંડ પુંચમહાલ કાવયમ રા (પુંચમહાલના
કવવઓની કવવતાન ું સ ુંપાિન)

૪) ‘શનૂ્દ્ય’ની જાહોજહાલી ('શનૂ્દ્ય'ની
કવવતાઓના રસાસ્વાિના લેખોન ું સ ુંપાિન)

દરન્દ્ક બહનેની કવવતામાું પહલેો વરસાિ
પડી ગયા પછી ધરતીમાુંથી ઊઠતી મીઠી
સ ગુંધ જેવી મીઠાશ છે. ભીનીમા ીમાુંથી ફૂ ી
નીકળતી લીલીછમ કૂુંપળો જેવી ક માશ
છે. છત્રી પરથી પાણી સરકી ગયા પછી
પાછળ જે બાકી રહી જાય એ ભીનાશ છે.
કવયત્રીની શબ્િોની જાહોજહાલી વધતી રહો!
-અસ્ત .
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મને મ રો જ પ્રશ્ન

કે લી વાર એવ ું બન્દ્ય ું હશે આપણી
સાથે કે આપણે સોગુંિ ખાઈને આપણી
સચ્ચાઈ પ રવાર કરવી પડ?ે અથવા
આપણે કોઈ કામ કરવા ‘હા’ કહી હોય પણ
સામેવાળો માણસ માને જ નહીં કે આપણે
આ કામ કરી આપીશ ું, ને આપણે જાત
જાતની સાભબતી આપવી પડે કે આવ ું મેં
પહલેા કરેલ ું છે એ લે આ મારી
યોગ્યતામાું આવે છે? સુંબુંધોમાું પણ
લાગણીની, પે્રમની અને વનષ્ઠાની સાભબતી
આપવી પડે?

ઉપરાઉપરી અને અલગ-અલગ
વયસ્ક્તઓ સાથે વનરુંતર બનતી આવી
ઘ નાઓ વયસ્ક્તને ખબૂ હતાશ કરી મકેૂ
અને સ્વાભાવવક જ પ્રશ્ન થાય કે િરેક
બાબતે મારે કેમ સાભબતી આપવી પડ?ે
કોઈ મારી વાત માને કેમ નહીં?

“વાઘ આવયો, વાઘ આવયો; િોડો,
િોડો...” વાળી વાતાક તો આપણે બધાએ
નાનપણમાું સાુંભળી જ છે અને આપણે
પણ બાળકોને સુંભળાવી જ હશે. કોઈ
આપણી વાત ન મને એન ું પહલે  ું અને
મ ખ્ય કારણ કિાચ ભતૂકાળમાું ખોટ ું

બોલવાની આિત હોઈ શકે જેના કારણે
કોઇની છાપ જ એવી પડી ગઈ હોય અને
એ લે આપણી પાસે િરેક વખતે
સાભબતીની અપેક્ષા રહતેી હોય.

એક એ લ ું જ અગયયન ું કારણ એ
પણ હોય કે આપણે જે બોલતા કે કરતાું
હોઈએ તેમાું પારિવશિતા ના હોય, અથવા
આપણે ચોખ્ખી અને પરૂી વાત ના કરતાું
હોઈએ, અથવા ગોળ ગોળ વાત કરતાું
હોઈએ. યયારે પણ આપણી સામે વાળી
વયસ્ક્ત આપની પાસે હમેશા ચોખવ કે
સાભબતી માુંગે. એવ ું પણ કારણ હોય કે
સામે વાળી વયસ્ક્ત મા ે એ બાબત કે કાયક
ખબૂ વધારે અગયયની હોય, જે અગયયતા
આપણે ન સમજી શક્ય હોવાના કારણે
આપણે તેને ગુંભીર રીતે ના આંક્ ું હોય

ધમેદર જોર્ી 

પ્રશ્ન ૭: િરેક બાબતે મારે કેમ સાભબતી આપવાની?
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અને એ લે સામે વાળી વયસ્ક્ત સાભબતી
માુંગતી હોય.

કારણ ગમે તે હોય, પરુંત  જે
વયસ્ક્તને ઘડી-ઘડી િરેક બાબતે પોતાની
વનષ્ઠા કે સચ્ચાઈ પ રવાર કરવાની થતી
હોય તે વયસ્ક્તને ખબૂ દ :ખ થાય, ઠેસ
લાગે, અને તે વનરાશ કે હતાશ થઈ જાય,
પોતાની ઉપરનો વવશ્વાસ ખોઈ બેસે. આ
બધાજ કારણો જો વનવારવા હોય, કે
 ાળવા હોય તો એ સ્વીકારવ ું જ પડે કે
આન ું મળૂ કારણ ‘ભબન અસરકારક
પ્રયયાયન’ એ લે કે ‘ઇન-ઇફેકક્ વ
કમ્પય વનકેશન’ છે.

કોઈ પણ સુંબુંધમાું વવશ્વસનીયતા
જાળવવા મા ે પારિવશિતા બહ જ
અવનવાયક છે, જે ફક્ત સચ્ચાઈ થી જ
આવે. જેવા હોઈએ તેવા જ લોકોને
િેખાઈએ, કોઈ ઢોંગ નહીં, કોઈ મહોર ું
નહીં. જે સાચ ું હોય એ જ બોલવ ું, કશ ું
છપાવવ ું નહીં. અને વવચાર, વાણી અને
વતકનમાું સાતયય જાળવવ ું ખબૂ અગયયન ું

છે. આનો મતલબ એ નથી કે લોકો
આપણા વતકનની આગાહી કરી શકે એવા
રહવે  ું, પણ સ્પષ્ વવચાર અને વતકન
રાખવા અને તેની પાછળ શ દ્ધ તકક સ્પષ્ 
થવા જોઈએ.

સુંબુંધોમાું એકબીજા સાથે
સમાયોત્જત રહવે  ું ખબૂ જરૂરી છે. તેના
મા ે િરેક ને તેના ગમા કે અણગમા અને
આિતો સાથે સ્વીકારવા ખબૂ જરૂરી છે.
િરેક વયસ્ક્તનો ઉછેર જ િો હોય. સ્થળ,
સુંસ્કૃવત, દરવાજ, પદરસ્સ્થવત અને લોકો
થકી િરેક વયસ્ક્તને વવચારો બુંધાય છે,
તેના પ્રમાણે તે વતકન કરે છે. અમ ક
સુંજોગોમાું શ ું કરવ ું જોઈએ તે નક્કી કરતો
હોય છે. સ્વાભાવવક જ વયસ્ક્તએ વયસ્ક્તએ
ઉછેર અલગ એમ વવચારો અલગ, એમ
વતકન અલગ. પરુંત  સુંબુંધ યયારે જ  કે
જયારે કોઈ પવૂકગ્રહ વવના, કોઈ શરત
વવના બુંને જણાું એકબીજાને પ્રથમ
સ્વીકારે અને પછી એકબીજા સાથે
સમાયોત્જત રહવેા પોતાનામાું યોગ્ય
બિલાવ લાવે, જત  ું કરે, અને વવશ્વાસ
રાખે. પણ પહલે આપણી જ હોવી જોઈએ.

કોઈ પણ વયસ્ક્ત મા ે તેના બહાર
િેખાતા વતકન ઉપરથી તેના વયસ્ક્તયવ
વવષે કે તેની વવચારસરણી વવષે ઠોસ
અભભપ્રાય કિી ના બાુંધવા જોઈએ. “આ
તો આવો જ છે”, કે “આ તો આવ ું જ
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કરશ”ે, કે “આનો ઇરાિો આવો જ હશે”,
આવી પ્રકારના ભાવ અવવશ્વાસ પેિા કરતા
હોય છે. આવા કાલપવનક કે મનઘડત
અન માન કે ધારણાઓ સુંબુંધો ઉપર ખબૂ
જ ખરાબ અસર કરે છે.

જયારે આપણી સાથે આવ ું બને કે
આપણે િરેક બાબતે સાભબતી આપવી
પડતી હોય, યયારે આપણે વવચારવ ું જરૂરી
છે કે લોકો આપણી ઉપર કે લો વવશ્વાસ
કરે છે, અને જો નથી કરતાું તો કેમ નથી
કરતાું. શ ું આપન ું વતકન પારિશકક છે? શ ું
આપણે પરૂી વાત ચોખ્ખાઈથી કરીએ
છીએ? શ ું આપણે અડધી વાત છપાવીએ
છીએ? શ ું આપણાું વતકન કે વવચાર
પાછળના તકક લોકોને સમજાય એવા છે?
શ ું આપણે તે યોગ્ય રીતે રજૂ કરી શકીએ
છીએ?

કિાચ એવ ું બને કે આપણે
સામેવાળી વયસ્ક્તને સ્વીકારેલી જ ના હોય
અને તે જ રીતે સામેવાળી વયસ્ક્તએ પણ

આપણને િેખીતા વવશ્વાસથી દૂર જ રાખ્યા
હોય. આપણે જો સાભબતી આપવાના
ચક્કરમાુંથી નીકળવ ું હોય તો પહલે
આપણી જ હોવી હોઈએ, પ્રયયન આપનો
જ હોવો જોઈએ, બિલાવ આપણાુંમાું જ
લાવવો જોઈએ.

આપણાું વતકનમાું પારિવશિતા આવે,
ઈરાિામાું વનષ્પક્ષતા આવે, અને
રજૂઆતોમાું સચ્ચાઈ આવે તો જ લોકો
આપણી ઉપર વવશ્વાસ કરશે અને આપણે
િરેક બાબતે સાભબતી નહીં આપવી પડ.ે
મજાક મા ે, કે અન્દ્યોને હરેાન કરવાના
ઇરાિાથી જો વાઘ આવયો ની બમૂો પાડતા
રહીશ ું તો કોઈ વવશ્વાસ નહીં જ કરે અને
વાઘે તમને ક્યાું નહોદરયા ભયાક એની
સાભબતી માુંગશે તો જ તમારી વાત
માનશે. જો “મ ુંહ મેં રામ, બગલ મેં છરી”
જેવ રાખીશ ું તો આપણે સરવાળે દૂ:ખી જ
થઈશ ું અને જીવનભર સાભબતી આપતા
રહવેાનો િોર ચાલ જ રાખવો પડશે.
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મ ઈક્રો-મવશ્વ

ઘણાું વષો પછી નયન આજ ફરી પોતાના વતન ક માર અનાથાશ્રમમાું આવયો હતો.
અહીં ગાળેલા એ દિવસો, વમત્રો સાથે વવતાવેલી એ ક્ષણો અને અહીંની યાિો તેના હૈયામાું
આજે પણ કેિ હતી. િર વષે લેવામાું આવતી વશષ્યવવૃત્ત પરીક્ષા, જેમાું પ્રથમ ત્રણ રમે
આવનાર લોકોને ભણવા મા ેનો ખચક અને વશષ્યવવૃત્ત િાતાઓ દ્વારા આપવામાું આવતી. એ
વખતે નયન પણ એમાુંનો એક હતો. આશ્રમની સુંભાળ રાખતાું રામ કાકા સાથે
અલકમલકની વાતો કરી.

રામ કાકા આશ્રમની ખરાબ હાલત અને િાતાઓની તાણને કારણે આશ્રમ બુંધ કરવો
પડશે તેવ ું, વવચારી રહ્યા હતા. કાકાની સામે હાથ હલાવીને નયન બોલયો. “કાકા, આ લો આ
પચાસ લાખનો ચેક. મારી ખબૂ ઈચ્છા હતી કે હ ું પણ આ આશ્રમ મા ે ફૂલની પાુંખડી જેવ ું
કુંઇક આપ ું.”

રામ કાકાએ સ્સ્મત સાથે નયનક મારની સહીનો ચેક સ્વીકાયો. થોડીજ વારમાું દ્વાર
પાસે રહલેી ઘું ી કોઈએ વગાડી. આ આશ્રમ હજ તો કે લાુંય નયનન ું ‘આશ્રયસ્થાન’
બનશે.

દકશન એમ. દ વડ 
આશ્રયસ્થ ન
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Rewinding…

હ ું એક વાર એક હાઈરાઈઝ
ભબકલડિંગની બહાર કરેલી ગાડીઓની પાસે
ઊભો હતો. સાુંજના પોણા આઠ આઠનો
સમય હતો. ભબકલડિંગની અંિર આવેલા
‘કાસક પાકક’માું સમાવી ન શકાતી કે લીય
કાર બહાર ઊભી હતી. નમી ચકેૂલી સાુંજે
એ બધી કાર અયયુંત શાુંત િેખાતી હતી.
એમાુંથી આખો દિવસ ઘરની બહાર કામ
કરીને સાુંજે ઘેર પાછા ફરેલા લોકોનો થાક
પણ પ્રગ થતો હતો. અન્દ્ય લોકો પણ
પોતાનાું વાહનોમાું અને પગે ઘેર પાછા
ફરી રહલેા િેખાયા હતા.

આખો દિવસ કામકાજ કરીને રાત
પડતાું જ ઘેર પાછા ફરવ ું બહ મો ી વાત
છે. સવારે લોકો આવનારા દિવસને
ભેિવાની તૈયારી સાથે ઘરની બહાર
નીકળે છે. સાુંજે પાછા ફરે છે, યયારે એક
આખો દિવસ ખતમ થઈ ચકૂ્યો હોય છે.
ઘેર પાછા આવે યયારે ઘરમાુંથી સાુંજની
રસોઈની સ ગુંધ ઊઠતી હોય છે. ઘરના
બધા લોકો ઘેર પાછો આવી જાય યયારે

ઘર ફરીથી ભરાઈ જાય છે અને એક
પ્રકારની સલામતીનો ભાવ જાગે છે.
ઘરનો વમજાજ બિલી જાય છે. થાક
ઊતરવા લાગે છે અને આવનારી રાતની
વનરાુંતની અન ભવૂતથી મન ભરાઈ જાય છે.
લાગે છે, જાણે દિવસ િરવમયાન છૂટ ુંછવાય ું
થઈ ગયેલ ું ઘર ફરીથી જોડાઈને એક થઈ
ગય ું છે.

વીનેશ અંત ણી
ઘેર પ છ આવી ગયેલ લોકો
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તેમ છતાું એ સ ખ બધા લોકોને મળત  ું નથી.
પાછા ફરવા મા ે એક ઘરની જરૂર રહે છે.
એવ ું ઘર, જેમાું ક ટ ુંબીજનો વસતાું હોય.
આખા દિવસના બધાના અન ભવો રાત
પડતાું જ ઘરની એક છત નીચે સમે ાઈ
આવે છે અને એ છત નીચે હ ૂુંફ વસવાય
બીજ ું કશ ું જ હોત  ું નથી. કામધુંધા-નોકરી
વનવમત્તે પોતાના સ્થાન-ઘરમાુંથી ઉસે ાઈને
બહાર ફેંકાઈ ગયેલા લોકોને ઘેર પાછા
ફરવાની અન ભવૂત થતી નથી. હ ું નોકરી
વનવમત્તે લગભગ એક િાયકો, જેમાું માર ું
ક ટ ુંબ રહતે  ું હત  ું તે ઘર-શહરેથી દૂર, મ ુંબઈ-
ચુંિીગઢ જેવાું શહરેોમાું રહ્યો હતો. એ સમય
િરવમયાન કોઈ પણ સાુંજે, િસિસ વરસો

સ ધી, ઘેર પાછા ફરવાની લાગણી મને
જન્દ્મી નહોતી. જે શહરેોમાું નોકરી કરવા
મા ે હ ું રહતેો હતો યયાું મેં મારી અસ્થાયી
ગહૃસ્થી ઊભી કરી હતી, છતાું યયાું માર ું ઘર
નહોત  ું. એ શહરેોમાું હ ું ચોવીસે કલાક મારા
પોતાના ઘરની બહાર હોઉં તેવો જ ભાવ
મારા મનમાું રહતેો હતો. તે સમયગાળા
િરવમયાન હ ું રજા લઈને મારા શહરેમાું
આવતો યયારે પણ 'ઘેર પાછો ફયો છું' તેવી
લાગણી થતી નહીં - કારણ કે મારે થોડા
દિવસો પછી તો ફરી મારા અસ્થાયી
જીવનમાું પાછા ફરવાન  ું છે તે વવશેની
સભાનતા મારા મનમાું સતત છવાયેલી
રહતેી.
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ચુંિીગઢમાું આકાશવાણી પર એક
કાશ્મીરી પુંદડત ય વતી મારી સાથે કામ
કરતી હતી. એ આરમક અને પોતાની
માગણીઓ વવશે ખબૂ જ હઠીલો સ્વભાવ
ધરાવતી હતી. એનામાું પારાવાર કડવાશ
ભરેલી હતી. એણે એક વાર મને કહ્ ું હત  ું,
“સરજી, હ ું અગાઉ આવી ન હતી. હ ું અયયુંત
નમ્ર, વવવેકી, સાલસ અને સહકારની ભાવના
ધરાવતી છોકરી હતી. મને ખબર છે કે હ ું
સાવ બિલાઈ ગઈ છું, પણ એન ું કારણ છે.
કાશ્મીરના આતુંકવાિના લીધે મારે મારા
ક ટ ુંબને અને અમારા જેવા હજારો કાશ્મીરી
પુંદડતોને પોતાનાું ઘર છોડવાું પડયાું છે.
અમને ખબર નથી કે અમે અમારાું મળૂ
ઘરમાું ક્યારેય પાછાું ફરી શકીશ ું કે કેમ.
અમારા અસ્સ્તયવનો અથક જ સમળૂગો
બિલાઈ ચકૂ્યો છે. જો તમે સાુંજે તમારા
ઘરમાું પાછાું ફરી ન શકો તો બધ ું જ
અથકહીન બની જાય છે.” વનવાકવસતોની
વેિના સમજવા જેવી હોય છે. એમન ું મળૂ
ઘર, એમની પરુંપરાનાું મભૂળયાું જે જગ્યામાું
પડલેાું હોય છે તે બધ ું જ ઉચ્છેિાઈ ગય ું
હોય છે. ઘર આપણી પરુંપરા છે અને તે
જયારે છીનવાઈ જાય યયારે હ ૂુંફ અને
વનરાુંતનો ભાવ પણ આપણા મનમાુંથી
ઊખડી ચકેૂ છે, િરરોજ સાુંજે ઘેર પાછાું
વળતાું જ અન ભવવા મળતો હાશકારો’
ત્જિંિગીમાુંથી લ પ્ત થઈ જાય છે.

વરસો પહલેા હ ું નોકરી વનવમત્તે
વડોિરા રહ્યા પછી મારા વતન કચ્છ
ભ જમાું પાછો ફરી રહ્યો હતો. રેન ‘ક કમા’
નામના નાનકડા સ્ ેશન પર ઊભી હતી.
મારી સાથે કામ કરતો એક ચોથા વગકનો
કમકચારી રોજ ‘ક કમા’ સ્ ેશન પરથી ભ જ
આવવા મા ે રેન પકડતો. એણે મને જોયો
અને કચ્છી ભાષાના માત્ર બે જ શબ્િોથી
મારા ઘેર પાછા ફરવાના ભાવને પરેૂપરૂો
પ્રગ કરી આપ્યો. એણે મને પછૂ્  ું : “કો
પ ગા?” (“કાું પહોંચી આવયા?”)

બહ મો ી વાત હોય છે ઘેર પાછા
પહોંચી આવવ ું. ઘરના લોકોને ઘરમાુંથી
એ લા મા ે જ બહાર જવા િેવામાું આવે છે.
જેથી તેઓ ઘેર પાછાું ફરી શકે.

(‘ડૂબકી’ શે્રણીના ચોથા પ સ્તક ‘સ ગુંધ અને
સ્મવૃત'માુંથી)
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કરણ મમસ્ત્રી
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આરતી લગ્નના છ મદહના પછી વપયર આવી.

સાુંજના સમયે આરતી અને તેના મમ્પમી સ ધાબહને ઘરના વરુંડામાું બેસીને ચા પી રહ્યા
હતા.

“બે ા, સાસરે ફાવી ગય ું ને? કુંઈ વાુંધો તો નથી ને?”

“ના મમ્પમી..” આરતીએ ચ ુંિડી વડે કાુંડા પરનાું ઘાને ઢાુંકતા કહ્ ું.

“એવ ું કુંઈ હોય તો સહન કરી લેજે બે ા.. મેં પણ આખી ત્જિંિગી આમ જ કાઢી નાખી છે..”
સ ધાબહનેે આરતીના કાુંડા પરના ઘાને નજરઅંિાજ કરતા કહ્ ું.

ફ વી ગય ાં
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એક રવશયન કહવેતમાું કહવેાય  ું છે કે –

“તમારા િેશન ું ભાવવ કેવ ું છે તે જાણવ ું હોય
તો તમારા િેશના બાળકોના મ ખે કેવી
પુંસ્ક્તઓ રમે છે, તે જાણી લો.” કોઈપણ
રાષ્રન ું સાચ ું ધન એમની આવનારી નવી
પેઢી છે. આજે ભારત જયારે વવકાસશીલ િેશ
તરફથી વવકવસત િેશ બનવા તરફ ઉડાન
ભરી રહ્ ું છે યયારે િેશ પાસે બ દ્વદ્ધક્ષમ અને
કાયકક્ષમ નવી પેઢી હોવી જરૂરી છે. ય વાધન
સૌથી વધ આપણા િેશ પાસે છે, એ વાત
સાચી. પરુંત  તેમાું ગ ણવત્તાસભર બાળકો,
દકશોરો કે ય  વાનો કે લા? માત્ર અભ્યાસની
રકષ્ એ નહીં પણ ગ ણવત્તાની રકષ્ એ, માત્ર
ગોખણીયા જ્ઞાનની રકષ્ એ નહીં, પણ
સર્જનાયમકતાની રકષ્ એ આવનારી પેઢીને
તૈયાર કરવી, એ આપણી ફરજ છે. આ
કાયકમાું સૌથી મો ો ફાળો માતાવપતાનો હોય
છે. બાળકન ું ઘડતર સારી રીતે થશે તો જ
નવીપેઢી રાષ્રને ઉજાગર કરી શકશે.

પડકાર શા મા ે?

આજની પેઢી 'સ પરફાસ્ ' છે , આજનો
જમાનો 'ઇન્દ્સ્ ન્દ્ ' છે. કૂુંપળમાુંથીખેંચીને

ફૂલને ક્યારેય ખીલવી શકાય નહીં. તેને
વનયવમત સુંભાળ, પાણી અને સયૂકપ્રકાશની
જરૂર પડે છે. લાુંબી પ્રદરયાને અંતે
પદરપક્વતા પામી ફૂલ ખીલે છે. ભારતના
મહાન વવજ્ઞાની જગિીશચુંર બોઝે પ્રાયોભગક
રીતે આ સાભબત કય ું. એમણે બે છોડ લીધા.
બુંને એક જ પ્રયોગશાળામાું સમાન ખોરાક,

વાતાવરણ અને સમાન પદરસ્સ્થવતમાું
રાખ્યાું.

એક છોડને તેઓ આિર આપતા,
વખાણ કરતા, પે્રમભરી વાતો કરતા, જયારે
બીજા છોડને વધક્કારતાું, ખીજવાતા, નફરત
કરતા. એક મદહનાના અંતે સૌ આશ્ચયકચદકત
થઈ ગયા. એક છોડ કરમાઈ ગયો અને એક
છોડ સ ગુંધીિાર ફૂલોથી મહકેતો હતો.!
મનોવવજ્ઞાન કહે છે કે – “જો છોડને પે્રમ અને
વતરસ્કારની અસરથાય તો બાળકનેપણ

જયદીપ ર મ ણી
‘પેરેન્દટિંગ’ :  એક પડક ર
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થાય જ.” બાળકના ઘડતરમાું પણ
માતાવપતાએ પણ હૂુંફ, પે્રમ, સમજણ, ધીરજ
અને વમત્રભાવ કેળવી તેને પદરપક્વ
બનાવવો પડશે, જેના મા ે લાુંબો સમય
લાગશે.

રૂસો એવ ું કહતેાું કે – “બાળકોને કેળવવા
એ એક કળા છે. એમાું જે લો સમય ગાળશો
એ લાું જ સારા ફળ મળશે.” આજે જયારે
માતાવપતા બુંને નોકરી-ધુંધામાું વયસ્ત હોય છે
યયારે પરૂતો સમય નથી આપી શકતા તો શ ું
બાળક ભવવષ્ય મા ે સારી રીતે તૈયાર થશે?

ના. તમારી એ વયસ્તતા વચ્ચે પણ બાળકને
ક્યારેય એકલતા ન અન ભવાય એ જ સાચ ું
'પેરેકન્દ્ િંગ' છે. બાળકની ત્જિંિગીમાું શ ું થઈ રહ્ ું
છે? કઈ વસ્ત  માું એને વવશેષ ર ભચ છે? કઈ કઈ
આવડતો બાળકમાું છે? કઈ વસ્ત  માું એને
મ શ્કેલી અન ભવાય છે? આ િરેક બાબતોથી
માતાવપતાએ વાકેફ રહવે  ું જોઈએ. આજે
માતાવપતા પાસે મોબાઈલની અપડેટ્સ છે,
પણ પોતાના સુંતાનના જીવનની અપડેટ્સ જે
હોવી જોઈએએનથી.

ભગવાન બ દે્ધ પેરેકન્દ્ િંગ મા ે ખબૂ સરસ
માગક બતાવયો છે. એકવાર ભગવાને બ દે્ધ
એમના વશષ્ય સોમિેવને પછૂ્  ું,

“તને વીણા વગાડતાુંઆવડે છે?'

“હા પ્રભ ..” વશષ્યએજવાબઆપ્યો.

“એના તાર બહ જ ખેંચીએ તો સારો અવાજ
નીકળે?”બ દે્ધ પછૂ્  ું.

“ના પ્રભ ..”

“તો વીણાના તાર ઢીલા રાખીએ તો અવાજ
સારો નીકળે?”બ દે્ધ ફરી પછૂ્  ું.

“ના જી. ઢીલા તારથી વીણાનો અવાજ તો
વધારે બેસ  રો લાગે.”

“તેનો અથક એ થયો કે વીણાના તાર વધ 
પડતા ખેંચીએ નહીં અને ઢીલા પણ મકૂીએ
નહીં, તો જ વીણાના સરૂ સરસ નીકળે,

બરાબર ને?”બ દે્ધ રઢતાથી પછૂ્  ું.

“ભબલક લ બરાબર..”સોમિેવે ઉત્તરઆપ્યો.

“બસ એ રીતે આપણે વધ પડત  ું તાણવ ું
નહીં અને સાવ ઢીલ ું પણ ન મકૂવ ું. મધ્યમ
માગક જ શે્રષ્ઠ છે.” ભગવાને મમક સમજાવતા
કહ્ ું.

િરેક માતાવપતા પોતાના સુંતાન પાસે
એવી આશા રાખે છે કે તેઓ 'બેસ્ ' બને. પરુંત  
સામે બાળકો પણ એવી આશા રાખે છે કે મારા
માતા વપતા ‘બેસ્ ’ હોય. આજની પેઢી
વવચારશીલ છે, એમની પાસે પરૂતા સ્ત્રોત છે,

માદહતીનો ભુંડાર છે. રૂદઢચ સ્ત સચૂનો તેઓ
સ્વીકારશે નહીં, કારણકે કે િરેક સચૂન મા ે
એમની પાસે પ્રશ્ન છે. બાળક એના જીવનમાું જે
કાુંઈ ગ્રહણ કરે છે, તેમાું સૌથી વધ ઘેરી છાપ
એને એના શરૂઆતના પાુંચ વષક સ  ધીના
જીવનમાું પડે છે. આ સમયમાું માતાવપતા
તરીકે આપણે બાળકની ત્જજ્ઞાસાને મરોડીએ
નહીં.આપણેમનજેબાભલશસવાલો છે, એમાું
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બાળકોન ું વવશ્વ છે. એની ત્જજ્ઞાસા અપાર છે.

એને આકાશની વાત જાણવી છે,

મેઘધન ષનાના રુંગો ઢોળાય નહીં એ જાણવ ું
છે, િદરયામાું નીચે શ ું શ ું હોય એ પણ જાણવ ું
છે. બાળકને સુંતોષ નહીં થાય તો એ એકની
એક વાત પાુંચ વાર પછૂશે. યયારે એની
ત્જજ્ઞાસા તોડયા વગરધીરજથી કામલઈએ.

બાળકને એકમાતાવપતા તરીકે સાચી

દિશા બતાવીએ અને વમત્ર બની એના મનના
પ્રશ્નોના સમાધાન પણ કરીએ. માતાવપતા
તરીકે બાળકે સાચ ું શ ું અને ખોટ ું શ ું એન ું જ્ઞાન
પણ આપીએ. એક વમત્રની જેમ એના ખભે
હાથ રાખી બાળક સાથે મજાકમસ્તી પણ
કરીએ. માતાવપતા તરીકે મયાકિા અને સુંસ્કારો
પણ આપીએ અને સાથેસાથે વમત્ર બની હૂુંફ,

પે્રમઅનેઆિરપણઆપીએ.
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(૧) માત્ર શ્ર વત ગ જરાતી ફોન્દ્ માું 'Word File Format'માું  ાઈપ કરી ભાષા અને
જોડણીની ભલૂો ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાશ દ્વદ્ધ અને જોડણીમાું જો વધ ભલૂો હશે
તો કૃવત સ્વીકારવામાું આવશે નદહ, જેની નોંધ લેવી. ગ જરાતી લખાણના બધા
વનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની જરૂદરયાત છે.
(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન પ્લે ફોમક પર અપ્રકાવશત હોય, એવી જ કૃવત
મોકલવી. કૃવત સ્વરભચત અને મૌભલક હોવી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાું મો ેભાગે ગ જરાતી જ  ાઈપ કય ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ક શબ્િો
ગ જરાતી, દહન્દ્િી અથવા સુંસ્કૃત ભાષામાું  ાઈપ કરેલા ચાલશે. પણ એ શક્ય હોય
યયાું 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) કૃવત મેઇલ કયાક પછી જો વસલેક્ થશે તો જાણ કરવામાું આવશે.
(૬) 'પુંખ' ભબન-વયવસાવયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો
પ રસ્કાર આપવામાું આવતો નથી.
(૭) તમે મોકલેલી કૃવત-સ્વીકારનો અંવતમ વનણકય 'પુંખ'ની  ીમનો રહશેે.

લેો/વ ત ા/મ ઈક્રોદફક્શન/કમવત  મોકલવ  મ ટે
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આપને આ અંક કેવો લ ગ્યો, એન  મવશે થોડો સમય ક ઢીીને
આપન  પ્રમતભ વો અવશ્ય આપજો. 

અહીં ક્ક્લક કરો       https://wa.me/916355953355
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બશેક, ‘પુંખ’ ભબનવયવસાવયક મેગેઝીન જ છે અને રહશે,ે પણ એમાું
અમારો સમય, મહનેત અને મડૂી રોકાયા જ છે. અમે અયયારે જે કરીએ
છીએ, એન ું વળતર અમને વાચકો અને ભાવકોના પ્રેમ થકી મળય ું છે અને
અમારી અપકે્ષા એ જ છે.

પરુંત  અમે આ કામ વધ સાર ું કરી શકીએ, એ મા ે આપની મિિની
અપકે્ષા રાખવી પણ તો ખો ી નથી ન?ે

મિિના એક માધ્યમ તરીકે તમે તમારા કોઈ વને્દ્ચરની જાહરેાત
‘પુંખ’માું આપી શકો છો. બિલામાું તમને શ ું મળશ?ે સમજિાર અને
જેન્દ્ય ઈન કસ્ મસક.અમને શ ું મળશ?ે અમારા નવા આઈડીયાઝને પડિા
પાછળથી પડિા આગળ લાવવા મા ે થોડ ુંક ફકન્દ્ડિંગ.

વધ માદહતી મા ે, અમારો સપકક કરો.
Manori Shah - +91 91044 29144
pankhemagazine@gmail.com

પુંખ’ MASS અને CLASS -
એમ બન્ને વગો દ્વારા વખણાત  ું
મગેેઝીન બની ગય ું છે.

કોઈ અફવા, ખરાબ જોક
અથવા ફેક-ન્દ્ય ઝ જે લી ઝડપથી
અને જથ્થાબુંધ રીતે અયયારના
સમયમાું બધે વાયરલ થાય છે,
એ લ ું તો અમારાથી કિાચ ના
બન,ે પણ ‘પુંખ’ની આ પીડીએફ
ફાઈલ નોંધપાત્ર સુંખ્યામાું
સક્ કલ ે થાય છે ખરી!
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ટીમ 'પાંો'
ય જ્ઞિક વઘ મસય 
કેય ર દ ધ ત
મનોરી શ હ
અનાંત ગોદહલ
મવરલ જોશી

હોઝેફ  અગવ ન
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ધ્ર મવલ ચોડવડીય 
મમદહર ગેડીય 

સહભ ગી પ ાંોો
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વીનેશ અંત ણી
ર જ લ ભ ન શ લી
ધમેદર જોર્ી
તેજલ શ હ
મવપ લ હદડય  
ડૉ. રાંજન જોર્ી

હીરલ વ્ય સ
ડૉ. ક મતિક શ હ
બાંસરી જોર્ી

દકશન એમ. દ વડ 
સાંદીપ પજૂાર 
જયદીપ ર મ ણી
કરણ મમસ્ત્રી

આ અંકમ ાં સહભ ગી કલમો

યાભજ્ઞક વસાણી (ફ્રન્દ્  કવર)
https://instagram.com/yaagniik?igshid=awe377xjyx00

મહશે દદલીપ (બેક કવર)
https://instagram.com/nakedself_?igshid=1ti4fd4nlww3u

ફો ોગ્રાફી
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❖ અમારો સુંપકક 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 વવશે સુંપણૂક માદહતી અને જૂના અંકો...

Website
https://pankhmagazine.com/
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