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વ ચકોન  પ્રમતભ વો



ય જ્ઞિક વઘ મસય 

સાંપ દકની કલમે

એક વખત વરસાદમાાં ઘટેાન ાં ટોળાં
ચરવા નીકળ્ ાં. બધા ઘટેાાં રોજના રસ્તે જ
ચરવા લાગ્યા. એમાાંથી કેટલાક ઘટેાઓએ
જો્ ાં કે, એક ઘટે ાં અલગ પડીને થોડા
અલગ રસ્તે ચરત  ાં-ચરત ાં જત  ાં હત  ાં. એને
એમ જત ાં જોઇને બધાાં ઘટેાઓએ અંદર-
અંદર ગણગણાટ શરૂ કરી દીધો. બધાને
ઘટેાાંની આ હરકત ઘણી અજીબ લાગ,ે એ
સ્વાભાવવક હત  ાં. તઓે આ માટે ટેવાયલેા
હતા જ નહીં. મોટાભાગના ઘટેાઓને આ
પસાંદ ના આવ્ ાં. એમાાંથી અમ ક ઘરડાાં
ઘટેાઓને એમની સામાજજક પરાંપરા અને
સાંસ્કૃવત જોખમમાાં મ કાતી હોય એવ ાં લાગ્્ ાં.
ઘણાાં તો એના પર હસવા લાગ્યા. અમ ક
જ વાન ઘટેાાંઓએ એકબીજાને કહ્ ાં, “આ
એના મનમાાં સમજે છે શ ાં? આમ કરીને એ
શ ાં સાબબત કરવા ઈચ્છે છે?” ઘણાાંએ તો
એને બમૂ પાડીને પાછાં પણ બોલાવ્ ાં,
“પાછાં વળી જા. ત ાં તયાાં ન જા. મ શ્કેલીમાાં
મ કાઈશ. ત ાં તયાાં જવા માટે બન્ ાં જ નથી.”

અમ કને એ વાતે આંચકો લાગ્યો કે,
“આમ કોઈ પોતાન ાં ટોળાં છોડીને કાંઈક નવ ાં
કરવા જઈ જ કેમ શકે? કોઈ આમ અલગ

ચીલો ચાલ કરી જ કેમ શકે?” તો અમ કને
પોતાની પર શરમ આવી કે, “જે એ કરવા
જઈ રહ્ ાં છે, એ હ ાં કેમ અગાઉ ના કરી
શક્ ાં!” અમ કને એમાાંથી પ્રેરણા મળી કે,
“જો એ કરી શકે, તો હ ાં પણ કેમ ના કરી
શક ાં?” તો અમ કને એમ પણ થ્ ાં કે,
“વર્ષોથી આમ જ તો ચાલ્ ાં આવે છે. આને
અલગ કરવાની જરૂર શ ાં છે? ને આમ પણ
જે ચાલી રહ્ ાં છે, એમાાં ખોટ ાં શ ાં છે?”
આવા બભન્ન-બભન્ન પ્રવતભાવો મળયા. પલેા
એક નોખાાં ઘટેાએ એ બધ ાં જ સાાંભળ્ ાં,
પણ એણે ગણકા્ ું નહી. એને તો બસ
એકવાર એક અલગ દદશામાાં જઈને જોવ ાં
હત  ાં, કે તયાાં છે શ ાં? ને એ ગ્ ાં પણ ખર ાં!
એને તયાાં આખ ાં લીલ ાંછમ મેદાન દેખા્ ાં!
એ જયાાં પહલેાાં ચરત  ાં તયાાં તો હવે બહ 
ઘાસ બચ્્ ાં જ નહોત  ાં. એ ખ શ થ્ ાં. એણે
તયાાં મજાથી ચ્ ું. એણે બીજા ઘટેાઓને
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પણ તયાાં ચરવા બોલાવયા. અમ ક આવયા,
તો અમ ક એમના ખોટાાં અહાંકારમાાં ના
આવયા.

શ ાં આપણે પણ આ ઘટેાના
ટોળામાાંના જ એક સભ્ય નથી? કાાં તો
આપણે કાંઈક અલગ કરવાવાળા પલેાાં
ઘટેાની જેમ છીએ, અથવા તો એના પર
કોઈ ટીપ્પણી કરવાવાળામાાંથી કોઈ એક!
તમે કોણ છો? કવર-પેજમાાંના ઘટેાઓ
તમે ફરી જ ઓ. તમે એ કવરપજેમાાં છો કે
તમે અલગ પડીને આજ બાજ ચરવા ગયા
છો? જો કે, અલગ પડવ ાં એટલે વવદ્રોહ
કરવો બબલક લ નથી. આ સમાજની જડ
પરાંપરાની સામે બાથ ભીડવામાાં ક્ાાંક
આપણે આપણને પણ ના ઓળખી શકીએ,
એવા બની જઈએ એ પહલેા ચતેી જવ ાં.
કેમ કે, ‘નોખ ાં બનવ ાં’ અને ‘નોખ ાં પડી જવ ાં’-
એ બાંનેમ ાં ઘણો ફરક છે. એકમ ાં
સ્વતાંત્રત નો ભ વ છે, તો બીજામ ાં
સ્વછાંદત નો.

નોખાાં થઈને અલગ અન ભવ
કરવાવાળા એ ઘટેાને જો કદાચ તયાાં
લીલ ાંછમ મેદાન ના મળ્ ાં હોત અને એને
બદલે કોઈ જ ાંગલી જનાવર મળ્ ાં હોત
તો? તો એક સમાજ તરીકે ટોળામાાંના એક
સભ્ય તરીકે બીજા ઘટેાઓએ એને એની
મ શ્કેલીમાાં સાથ આપવો જોઈએ કે એ

અલગ કરવાનો પ્રયતન કરત  ાં હત  ાં, એટલે
એને દાઢમાાં રાખીને એને ધ તકારીને એને
એના હાલ પર છોડી દેવ ાં જોઈએ? આ
પ્રશ્નોના જવાબ એકવાર અરીસા સામે ઉભા
રહી જરૂર પછૂી જોવા. જયારે તમારી
જજિંદગીમાાં તમારી સાથે અથવા તમારા
કોઈ કરીબી સાથે આવ ાં કાંઈક થ્ ાં હોય, તો
તયારે તમાર ાં વલણ કે અન ભવ વવશે
આપની વાતો અમારી સાથે વહેંચી શકો
છો. મેસેજ જરૂર કરો.

આ અંકમાાં ‘Rewinding…’ કોલમમાાં
‘ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ’ બાળ-વાતાા
વાાંચીને બાળપણ પાછાં મળયાની અન ભવૂત
થશે. બાકીની બધી કોલમમાાં દરવખતની
જેમ તમને કાંઈક શીખવા, જાણવા કે
માણવા મળે, એવી જ સામગ્રી છે. ને હા,
આ અંકથી ડીઝાઇનમાાં ફરક પણ કયો છે.

આપને આ અંક કેવો લાગ્યો, એ
આપ અમને અમારા વહોટ્સએપ,
ટેબલગ્રામ, ફેસબકૂ, મેઇલ અથવા
ઈનસ્ટાગ્રામમાાં જરૂર જણાવો. એ માટેની
બલિંક અંકના અંતમાાં આપી છે. આ આવતા
અંકે મળીશ ાં, તયારે ૨૦૨૦ન ાં આ ‘યાદગાર’
વર્ષા પરૂ ાં થઈ ગ્ ાં હશ.ે ૨૦૨૧ન ાં વર્ષા
૨૦૨૦ જેટલ ાં ખરાબ ના જાય, એવી
આપસૌ વાચકવમત્રોને શ ભકામનાઓ.
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મવપ લ હડડય 

Tech-Talk

‘બ્લોકચઈેન’ શબ્દ આમ તો જૂનો
છે, પણ મોટાભાગના લોકોના કાને એ
તયારે પડયો જયારે ‘બીટકોઇન’ નામની
ક્રીપ્ટોકરનસી ચચાામાાં આવી. અને આ જ
કારણસર અમ ક લોકોને બીટકોઈન અને
બ્લોકચઈેન એકબીજાના સમાનાથી શબ્દો
લાગે છે. પણ સરળ ભાર્ષામાાં એમ કહી
શકાય કે બ્લોકચઈેન એ પેટ્રોલ છે અને
બીટકોઈન એ મોટરકાર છે. એટલે કે
બ્લોકચઈેન એ બીટકોઈનની ચાલક
ટેકનોલોજી છે.

સૌથી પહલેા ‘બ્લોકચઈેન’નો
શાબ્બ્દક અથા સમજીએ. બ્લોકચઈેન શબ્દ
પોતે જ ‘બ્લોક’ અને ‘ચઈેન’ એમ બે
સ્વતાંત્ર શબ્દોનો બનેલો છે. જેમાાં બ્લોક
એટલે ‘માદહતીન ાં પડીક ાં’એમ સમજો અને
આવા એક કરતા વધ પડીકાને એકબીજા
સાથે જોડી દેવામાાં આવે તો એ એક
ચઈેન બનશ.ે બસ માદહતીના આ
પડીકાની ચઈેન એટલે ‘બ્લોકચઈેન’. તો
અહીં તરત જ સવાલ થશે કે અહીં કઇ
માદહતીના પડીકાની વાત થાય છે? તો

જવાબ એમ આપી શકાય કે – ‘કોઇપણ
પ્રકારની માદહતી’. બ્લોકચઈેનનો એકમાત્ર
ઉપયોગ બીટકોઈન જેવી ક્રીપ્ટોકરનસી
નથી. બ્લોકચઈેનના સાંશોધન પાછળન ાં
મ ખ્ય કારણ હત  ાં - માદહતીમાાં થતી
બનાવટ કે છેતરપીંડીને અટકાવવી.
ઉદારહણ તરીકે કોઈ વમલકતના
દસ્તાવેજમાાં એક વખત તારીખ લખાઈ
ગયા પછી એ ક્ારેય બદલી શકાય નહીં.
અહીં વાત ડીઝીટલ સ્વરૂપના દસ્તાવેજની
છે, જયાાં એક ક્લલક માત્રથી ઘણ ાં બધ ાં
ઉથલપાથલ કરી શકાત  ાં હોય છે.
બીજો સવાલ એ થશે કે બ્લોકમાાં માદહતી
એવી તો કેવી રીતે ગોઠવાય છે કે એમાાં
બનાવટ કે છેતરપીંડી થઇ શકે નહીં? આ
સવાલનો જવાબ સૌથી અગતયનો છે અને
એ જ કારણસર

બ્લોકચેઈન
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બીટકોઈન જેવી ક્રીપ્ટોકરનસીન ાં અસ્સ્તતવ
શક્ બન્ ાં. કોઇપણ બ્લોકમાાં ઓછામાાં
ઓછી આટલી બાબતોનો સમાવેશ થાય
છે: એક તો જે માદહતી હોય એ પોત,ે પછી
એ કોઈ દસ્તાવેજ હોય કે બીટકોઇન હોય.
બીજ ાં એ બ્લોક જે ચઈેનનો ભાગ છે એ એ
ચઈેનના પાછળના બ્લોકન ાં સરનામ ાં
(એટલે કે ઓળખ), ત્રીજ ાં એ બ્લોકની
પોતાની ઓળખ અને ચોથ ાં એક ‘હશે’
તરીકે ઓળખાતી અને તારક મહતેાની
ગોક લધામ સોસાયટીના સેકે્રટરી બભડનેી
માફક ‘એકમેવ’ રહતેો પાસવડા જેવો કોડ.
માદહતીને આ રીતે સ્ટોર કરવાથી એની
સાથે છેડછાડ કરવી લગભગ અશક્ બની
જાય છે, કેમ કે દરેક બ્લોકન ાં ‘હશે’ એની
પોતાની વેલ્ એટલે કે માદહતી, પોતાની
ઓળખ અને પાછલા બ્લોકના સરનામાને
એક ચોક્કસ રીતે જોડવાથી બનતી હોય
છે. આમાાં બ્લોકની માદહતીમાાં થયલેા
ફેરફારનો સેકનડ સાથેનો સમય પણ
આવરી લવેામાાં આવે છે. એટલે જો
બ્લોકની માદહતી, બ્લોકની પોતાની
ઓળખ કે પાછળના બ્લોકના સરનામાાંમાાં
કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો એ મ જબ
નવો ‘હશે’ બને છે અને નવો ‘હશે’
મતલબ નવો બ્લોક, કેમ કે કોઈ એક
‘હશે’ કોઈ એક જ બ્લોકની એક જ સ્સ્થવત
માટે હોય શકે. એવ ાં કદાવપ શક્ નથી કે
બે અલગ-અલગ બ્લોક માટે એકસરખો

‘હશે’ હોય. એટલે જેવો કોઈ એક બ્લોકમાાં
ફેરફાર થશે એટલે તરત જ એ એક નવા
બ્લોક તરીકે બ્લોકચઈેનમાાં જોડાશે.

એટલ ાં સમજતા ત્રીજો સવાલ એ
થશે કે આધ વનક કમ્પપ્્ ટર એટલા ફાસ્ટ
હોય છે કે સેકનડ કરતા પણ ઓછા
સમયમાાં કરોડો ગણતરીઓ કરી લે છે. તો
શ ાં એવ ાં ના બને કે મળૂ બ્લોકની માદહતી
સાથે છેડછાડ કરીને ‘હશે’ બદલી દેવામાાં
આવે? હા, એવ ાં કરી શકાય. પણ એ પણ
ઉપયોગી બને એવ ાં વયવહાર તો નથી જ.
કોઈ એક બ્લોકમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે
તો એનો આગળનો બ્લોક એની ઓળખ
જાણે છે અને જે બ્લોકમાાં ફેરફાર થયો એ
બ્લોક એની પાછળના બ્લોકની ઓળખ
જાણે છે એટલે જો બ્લોકમાાં ફેરફાર થયો
તો આ ગ નાના બે ‘ચશ્મદદદ ગવાહો’ છે.
જો આ સબ તનો નાશ કરવો હોય તો એ
બે ગવાહોને પણ ખતમ કરવા પડ.ે પણ
વળી એ બે ગવાહોમાાં એક પાસે એની
પાછળના અને એક પાસે એમની
આગળના બ્લોકની ઓળખ છે. એટલે
વળી ગવાહો ખતમ કરવા જતા બે નવા
ચશ્મદદદ ગવાહો ઉભા થાય છે. એટલે
ટૂાંકમાાં આ પ્રદક્રયા તયાાં સ  ધી ચાલશે જયાાં
સ  ધી આખી ચઈેનના તમામ બ્લોકને
બદલી નાખવામાાં નાાં આવે અને આવ ાં
શક્ નથી. કેમ કે એ બ્લોક ઇનટરનેટ પર
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વેરવવખરે પડયા હોય છે, જે દરેક પર
તમારો કનટ્રોલ હોતો નથી.

વળી બ્લોકને ચઈેનમાાં ગોઠવવાની
પ્રદક્રયા પણ સરળ નથી, માની લો કે એક
ચઈેનમાાં પહલેો બ્લોક ગોઠવવા તમારે
એક મીનીટ જેટલા સમયની જરૂર પડી.
તો વળી એ જ ચઈેનમાાં બીજો બ્લોગ
ગોઠવવા બ,ે ત્રીજો બ્લોક ગોઠવવા ચાર,

ચોથો બ્લોક ગોઠવવા આઠ મીનીટની
જરૂર પડી. જો કોઈ વયસ્લત આવી માદહતી
સાથે છેડછાડ કરવા માાંગતો હોય અને
એણે આવા પચાસ બ્લોક બદલવાની
જરૂર પડે તો એ કામ લગભગ અશક્
થઇ પડ.ે એટલે જ તો દદવસેને દદવસે
બીટકોઈનની સાંખ્યા ઘટતી જાય છે કેમ કે
બીટકોઈનની બ્લોકચઈેનમાાં એક
બીટકોઇન જોડવા માટે હવે મદહનાઓનો
સમય લાગે છે. બ્લોકચઈેનના સાંદભામાાં
આપણે બીટકોઇન વવર્ષે આવતા અંકમાાં
વાત કરીશ ાં. હાલ બ્લોકચઈેનને શક્
એટલ ાં વધ સમજવા કોવશશ કરીએ.

બ્લોકચઈેનના કોઈ સરળતાથી
સમજી શકાય એવા ફાયદા ખરા? હા, ઘણા
બધા અને હવે તો લગભગ દરેક
વયસ્લતના હાથમાાં એક સ્માટાફોન છે એટલે
હવે આ ટેકનોલોજી સમય સાથે વધ જોર
પકડશે. બ્લોકચઈેનના ફાયદાન ાં ઉદાહરણ

સમજીએ એ પહલેા એક વાત નોંધી લો કે
ઇનટરનેટ પર ચાલતી આ ઓનલાઈન

દ વનયામાાં ‘ડેટાની વવશ્વસનીયતા’
પર જ બધો દારોમદાર છે. તમે
એમેઝોનની વેબસાઈટ પર પમેેનટ કરવા
માટે તમારા કાડાની તમામ માદહતી
વવશ્વાસપવૂાક આપશો, પણ બીજી
વેબસાઈટ પર તમે ભરોસો નહીં કરો. કેમ
કે એમેઝોન તમારા માટે વવશ્વસનીય છે.
તમે લોન લવેા માટે બેંકમાાં અરજી કરશો,
તો જે બેંકમાાં તમાર ાં બચત ખાત  ાં દસ
વરસથી હશે એ બેંક પણ તમારો ‘વસબબલ
દરપોટા ’ માાંગશે. કેમ કે બેંક જાણે છે કે
એમની નાની એવી અને સ્વતાંત્ર
વસસ્ટમમાાં છેડછાડ કરીને ગમે તવેા
સ્ટેટમેનટ બનાવી શકાય, પણ વસબબલ પર
બેંક આંખો મીંચીને ભરોસો કરી કરી શકશે.
આપણે જે રીતે પૈસાની લવેડ-દેવડ કરીએ
છીએ તયાાં પૈસાનો કોઈ ટે્રક નથી. તમે
કોઈની પાસથેી ક્ારે અને કેવી રીતે
લાવયા એ ભલે તમારી પ્રાયવસીનો
મામલો હોય, પણ જરૂર પડયે પણ એ
જાણી શકાત  ાં નથી. અને માની લો કે તમે
કોઈને પૈસા આપો છો અથવા કોઈ તમને
પૈસા આપે છે તો તમે કે તમને એ
આપનાર વયસ્લત સાચે જ એ રકમના
માબલક છે કે નહીં એ પણ જાણી શકાય
નદહ.
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એટલે જ બેંક લોન આપતા પહલેા વસબબલ
રીપોટા માાંગે છે. તમે કોણ છો અને કેવા છો
એ બધ ાં બેંક વસબબલ રીપોટા પરથી નક્કી
કરે છે. પણ આવ ાં કરવામાાં તમારે કોઈ
ચોક્કસ ફી ભરીને વસબબલ રીપોટા લાવવો
પડે છે, જે પ્રદક્રયાને ધીમી અને મોંઘી
બનાવે છે.
જો પૈસાની લવેડ-દેવડની પ્રદકયાને આ
બ્લોકચઈેનના બીબામાાં ઢાળી દેવામાાં આવે
તો પછી તમારી નાણાકીય માદહતી સો ટકા
વવશ્વસનીય બની જશે અને તમારે એ
તમારી નાણાકીય માદહતીની વવશ્વસનીયતા
સાબબત કરવા વસબબલ જેવી ત્રીજી
વયસ્લતની જરૂર નહીં પડે. કેમ કે બેંક જાણે
છે કે તમારી માદહતી બ્લોકચઈેનનો ભાગ

છે જેની સાથે છેડછાડ કરવી શક્ નથી, એ
ચકાચણી કયાા વવના પણ વવશ્વસનીય જ
છે. એટલે હવે પ્રદકયા ઓછી ખચાાળ અને
ઝડપી બનશ.ે એટલે જ તો બીટકોઈન
જેવી કરનસીમાાં કોઈ કાગળની નોટ કે
ધાત  ના વસક્કાન ાં અસ્સ્તતવ નથી છતાાં લોકો
એને પણ પરાંપરાગત નાણા જેટલ ાં જ
સ રબિત સમજે છે.
આ માત્ર એક સરળ ઉદાહરણ છે.
બ્લોકચઈેન ટેકનોલોજીના ઘણા અઘરા
અને અકલપનીય ઉપયોગો પણ છે.
આવતા અંકમાાં બીટકોઈનના સાંદભામાાં
બ્લોકચઈેનની વાત કરીશ ાં.
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વ ત ાન  ાં આક શ

“દાદા.. મને પણ આવા સરસ
કોદડયાાં બનાવતાાં શીખવાડોને!” - વવવધ
કૂદીને ચાકડા પાસે બસેી ગઈ.

“હા બટેા, ચોલલસ શીખવાડીશ. મને
પણ તને શીખવાડવાની બહ મજા આવશે.”

વવવધની શીખવાની ઈચ્છા જોઈને
સોહનલાલે ઉતસાહમાાં જરા જોરથી ચાકડો
ફેરવયો. માટી ગ ૂાંદી રહલેા સવવતાબનેના
પગ પણ બમણી ગવતથી ચાલવા લાગ્યા.

વવવધ આમ તો બ-ેચાર દદવસ માટે
જ ગામમાાં બા-દાદાના ઘરે રહવેા આવલેી.
પણ અચાનક આવી પડેલ ાં લોકડાઉન બા-
દાદા માટે આશીવાાદરૂપ બની ગ્ ાં.
શહરેમાાં રહતેી વવવધ આટલ ાં લાાંબ તો
પહલેી વાર જ ગામમાાં રહી હતી. વળી
અહીં માટીમાાં રમવા માટે મમ્પમી-પપ્પા
ટોકતાાં પણ નહીં. ક્ારેક બા સાથે માટીને
પગથી ગ ૂાંદવાની, તો ક્ારેક દાદા પાસે
હાથથી માટીના રમકડાાં બનાવતાાં
શીખવાન ાં. સ્કૂલમાાં મળતાાં રાંગબરેાંગી ‘લલ’ે
કરતાાં એને આ માટીમાાં રમવાની વધારે
મજા આવતી.

“મારે આખી જજિંદગી માટી નથી
ગ ૂાંદવી. સાર ાં ભણીને સારી નોકરી કરવી
છે.”

“હા તો ભણને.. ભણવાની તને કોણ
ના પાડે છે. પણ તારા ભણતર અને
આવડતને ગ ણીને આપડે આપડા આ
વારસાને વધારે સારી રીતે આગળ લઈ
જઈ શકીએન.ે”

“ભણીને માટીજ ગ ૂાંદવાની ને ચાકડો
જ ચલાવવાનો હોય તો ભણવાન ાં શ ાં કામ?
મારે આ કામ નથી કરવ ાં.“

“પણ બટેા, આ માટી આપણ ાં મળૂ છે.
આ માટીને આપણે ઘડીએ છીએ એનાાં
કરતાાં વધારે એ આપણને ઘડે છે.”

હીરલ વ્ય સ
ચ કડો
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“તમે એની ઈચ્છાને આડે ન આવો.
એને નોકરી કરવી હોય તો ભલે એમ. એ
રાજી એમાાં આપડ'ેય રાજી.” - સવવતાબને
પહલેી વાર બાપ-દીકરાની વાતમાાં વચ્ચે
પડયા હતાાં.

વર્ષો પહલેાાં થયેલો આ સાંવાદ આજે
વવવધને માટીમાાં આનાંદ કરતાાં જોઈને પાછો
જીવતો થઈ ગયો. પણ આ આનાંદ ઝાઝો
ટકવાનો નહોતો. માટીમાાં રમતી આ શેર
માટી વહલેા મોડા શહરેના વનભાડમાાં
ઝોકાઈ જવાની હતી. બસ પછી એકલાાં
રહી જવાના હતાાં માટી અને ચાકડો.
વવચાર માત્રથી સોહનલાલ ઉદાસ થઈ
ગયા. ઊભા થઈ માટીવાળા હાથ ધોયા ને
સાથે સાથે ચાકડો ચાલતો રહશેે એવી
આશા પણ ધોવાતી લાગી.

“ચાલ, આજે હ ાં તને કોદડયાાં
બનાવતાાં શીખવાડ ાં.” - કહી સમીર ચાકડા
પાસે બઠેો.

“તમને આવડે છે પપ્પા?”

“હા.. હ ાં તારા જેટલો હતો તયારે
દાદાએ મને પણ શીખવ્ ાં હત  ાં. જો આમ
માટી લઈ, પાણી રેડવાન ાં. પછી પગથેી
માટીને ગ ૂાંદવાની. ગ ૂાંદેલી માટીને થોડી-
થોડી લઈ ચાકડા પર મકૂવાની. અને
ચાકડાને લાકડીથી ગોળ ફેરવવાનો. પછી
માટીને હાથથી જે આકાર આપવો હોય તે

આપવાનો.” એક કોદડ્ ાં બનાવી બાજ પર
મ કતાાં સમીર બોલયો.

“વાઉ, પપ્પા.. તમે તો કેટલ ાં સરસ
કોદડ્ ાં બનાવ્ ાં. બબલક લ દાદા જેવ ાંજ."

“બસ પછી એને વનભાડામાાં મકૂવાન ાં.
એટલે એ તપીને પાક્ક કોદડ્ ાં બની જાય.”

સમીરન ાં ધ્યાન મોબાઈલમાાં વાગેલા
નોદટદફકેશન સાઉનડે તોડ્ ાં. એણે
ઓદફસનો મેસેજ જોયો.
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“We regret to inform you that due to

COVID-19, we cannot afford many

people in our company. You are fired

from this job with immediate effect.”

મેસેજને વાાંચી સમીરે ચાકડો જરા
જોરથી ફેરવયો. લોકડાઉનમાાં ધીમ પડેલ ાં
અથાતાંત્ર કદાચ આ ગવતએ ચાલવા લાગ.ે

વર્ષો પછી ચાકડો ચલાવવામાાં સમીરને
આનાંદ આવયો એ વાત સોહનલાલથી
છાની ન રહી. બાપ-દીકરાની નજર મળી.
સો કોદડયાાં એક સાથે પ્રગટ્ાાં હોય એવો
આનાંદ બન્નેની આંખોમાાં ચમક્ો! સમીરના
હાથ ફરી કોદડયાાં બનાવવામાાં પરોવાયાાં
અને અંદર અજવાળાં થત  ાં ગ્ ાં.
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શબ્દ-સાંપ ટ

ભારતની નૌસેનાએ આજે પોતાનો
મ દ્રાલખે “शं नो वरुण:” રાખલે છે. જેનો
અથા થાય છે, “હે વર ણ દેવત , અમ ર ાં
કલ્ય ણ કરો.” ભારતનો સમ દ્રી ઇવતહાસ
ખ બ જ સમદૃ્ધ રહ્યો છે. મહમષિ અગસ્્ય
સમ દ્રી દ્વિપો અને દ્વિપોનતરોની યાત્રા
કરનારા મહાપ ર ર્ષ હતા. આ કારણથી જ
મહવર્ષિ અગસ્ત સમ દ્રને પી ગયેલા એવી
કથા પ્રચબલત થઇ હશ.ે આ ઉપરાાંત
નૌકાવવજ્ઞાન અને તેની બનાવટની ફાવટ
પણ દહનદ સ્તાનમાાં પહલેથેીજ વસદ્ધહસ્ત
ગણાય છે. આના કેટલાય પ્રમાણો આજે
પણ મોજ દ છે.

પાાંચમી સદીમાાં
જનમેલા વરાહવમદહરના પ સ્તક 'બહૃદસાંડહત '
માાં તથા અબગયારમા સદીમાાં થઇ
ગયેલા રાજા ભોજ િારા રબચત 'ય ક્તત
કલ્પતરૂ' શાસ્ત્રમાાં પણ વહાણોના વનમાાણ
ઉપર પ્રકાશ ફેંકવામાાં આવયો છે.

'વકૃ્ષ આય ાવેદ'માાં લાકડાના પ્રકારો
વણાવામાાં આવયા છે. કોમળ અને
સહલેાઈથી જોડી શકાતા

લાકડામાાંટે 'બ્રાહ્મણ' શબ્દ, વજનમાાં હલક ાં
છતાાં કઠણ લાકડ ાં અને જેને બીજા લાકડા
સાથે જોડવ ાં અઘર ાં છે તેવા
લાકડાને 'િવત્રય' અને હલકા છતાાં કઠણ
લાકડાને 'વૈશ્ય' તથા વજનમાાં ભારે અને
કઠણ લાકડાને 'શ દ્ર' કહ્યા છે. આ રીતે
સામાનય નૌકા અને વવશેર્ષ નૌકા કઈ રીતે
બનાવવી એન ાં માપ સાથે એમાાં વણાન છે.

નૌકાઓનો ઉપયોગ ભારતમાાં વદૈદક
કાળથી થતો આવયો છે. મ ઘલોન ાં આક્રમણ
સાતમી સદીથી શર થ્ ાં. એ વખતે પણ
ભારતમાાં મોટા વહાણો બનતા
હતા. મ કોપોલો તેરમી સદીમાાં ભારત
આવયો તે સમયે એણે ભારતમાાં બનતા
વહાણોની ભરપરૂ પ્રશાંસા પણ કરી હતી.

ડૉ. ક મતિક શ હ
ભ રતીય નૌક  ઉદ્યોગ અને 

એનો ન શ કરવ ન ાં સ  મનયોજજત ક વતર ાં
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પાંદરમી સદીમાાં મનકોલો
ક ાંટી નામનો પ્રવાસી ભારત આવયો અને
એ લખે છે કે, “ભારતના વહાણો અમારા
વહાણો કરતા ખ બ મોટા હોય છે. તેના
તબળયા ત્રણ થરવાળા લાકડામાાંથી
બનાવેલ હોય છે. તે ભયકાંર સમ દ્રી
તોફાનો સામે લડવા સિમ છે. અને કોઈ
એક ભાગ ન કસાન પામે તોય બાકીના
ભાગથી કામ ચાલી શકે તેમ હોય છે.”

બર્ા લખે છે કે, “લાકડાના પાદટયાન ાં
જોડાણ એવી રીતે થત  ાં કે સહજે પણ પાણી
અંદર પ્રવેશી શકે નદહ.” આ વસવાય
સઢની બનાવટ વવર્ષે પણ ક ત  હલ રજ ક્ ું
હત  ાં.

શ ાં વ સ્કો દ ગ મ એ ભ રત
આવવ નો મ ગા શોધ્યો?

આપણા દેશમાાં અંગ્રેજોએ એક ભ્રમ
એવો ફેલાવયો કે વાસ્કો-દ-ગામાએ ભારત
આવવાના માગાની શોધ કરી. વાસ્કો-દ-

ગામા ભારત આવયો એ હકીકત છે, પણ
તે કેવી રીતે આવયો એની સાચી હકીકત
આપણે જાણીયે તો ખાતરી થશે કે
વાસ્તવવકતા શ ાં છે?

પ્રવસદ્ધ પ રાતતવવવજ્ઞાન શાસ્ત્રી ડો.
મવષ્ણ શ્રીધર વ ાંકનકર જણાવે છે કે, “હ ાં
મારા વધ અભ્યાસ અથે ઇંગ્લનેડ ગયો
હતો, તયાાં એક સાંગ્રહાલયમાાં મને વાસ્કો-દ-
ગામાની ડાયરી અંગે જણાવા્ ાં.આ

ડાયરીમાાં વાસ્કો-દ-ગામાએ તે ભારત કેવી
રીતે આવયો તેન  ાં પોતે વણાન ક્ ું છે." તે
લખે છે, “જયારે માર વહાણ આદિકાના
જાાંજીબારની પાસે પહોંચ્્ ાં તો મારા
વહાણથી ત્રણગણ ાં મોટ ાં વહાણ મેં તયાાં
જો્ ાં. તયારે એક આદિકન દ ભાવર્ષયાને
લઈને હ ાં એ વહાણના માબલકને મળવા
ગયો. જહાજનો માબલક ચાંદન ન મનો એક
ગ જર તી વેપ રી હતો. જે ભારતમાાંથી ચીડ
અને સાગવાનના લાકડા અને મસાલા
લઈને તયાાં આવયો હતો. તેના બદલામાાં
હીરા લઈને તે કોચીનના બાંદરે આવીને
વેપાર કરતો હતો.” વાસ્કો-દ-ગામા જયારે
મળવા તેની પાસે પહોંચ્યો, તયારે ચાંદન
તદ્દન સામાનય કપડામાાં એક પાદટયા પર
બઠેો હતો. એ વેપારીએ વાસ્કો-દ-ગામાને
પછૂ્ ાં કે, “તમે ક્ાાં જઈ રહ્યા છો?”
તો વાસ્કો-દ-ગામાએ જવાબ આપ્યો કે,
“દહનદ સ્તાન ફરવા જવ ાં છે. તયારે ચાંદને
તેને કહ્ ાં કે, “હ ાં આવતી કાલે દહનદ સ્તાન
જાઉં છાં. મારી પાછળ પાછળ આવી
જાવ.” આમ એ વેપારીના વહાણનો પીછો
કરતા કરતા વાસ્કો-દ-ગામા ભારત
પહોંચ્યો.

સ્વતાંત્ર ભારતમાાં નવી પેઢીને આ
સતય હકીકતો બતાવવી જોઈતી હતી.
પરાંત  દ ભાાગ્યે આવ ાં બન્ ાં નથી. ઉપર્ લત
વણાન વાાંચીને ડો. વવષ્ણ શ્રીધર વાાંકનકર
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લખે છે કે, “મનમાાં એવો વવચાર
આવે છે કે વહાણો બનાવવાની કલામા
ભારતની આટલી મોટી પ્રગવત થઇ હતી.
તો તે વવદ્યાનો નાશ કેવી રીતે થઇ ગયો?”
આ દ્રબ્ષ્ટથી અંગ્રેજોના ભારતમાાં આવયા
પછી અને તમેના રાજકાળમાાં યોજનાપવૂાક
ભારતના વહાણવટા ઉદ્યોગને નષ્ટ
કરવાના ઇવતહાસ અંગે આપણે જાણવ ાં
જરૂરી છે!

તેઓ વધ આગળ લખે
છે: “પવિમના લોકોનો જયારે ભારત સાથે
સાંપકા થયો તો તેઓ અહીંના વહાણો
જોઈને ચદકત થઇ ગયેલ. ૧૭મી સદી
સ ધી ્ રોપના વહાણો વધ માાં વધ ૬૦૦
ટનના હતા. પરાંત  ભારતમાાં એમણે
એક ‘ગોધ ’ નામન ાં જહાજ એ વખતે જો્ ાં,
જે ૧૫૦૦ ટનન ાં હત  ાં. વધ માાં ભારતના
વહાણો ટકાઉ હતા, ૫૦-૬૦ વર્ષો સ ધી
મરમ્પમત વગર એ કાયા આપતા.”

ઈ.સ. ૧૮૧૧માાં િાનસના એક
પ્રવાસી વોલ્ટજર સોલલ્વિંન્સ ‘લે
દહનદ ’ નામના એના પ સ્તકમાાં લખે છે
કે, “પ્રાચીન સમયમાાં નૌકાઓના વનમાાણ
કાયામાાં દહનદ સ્તાનીઓ સૌથી અગ્રેસર હતા.
અને આજે પણ એ લોકો ્ રોપને પાઠ
ભણાવી શકે તેમ છે.” અંગ્રેજોએ જે કલાઓ
તેમને શીખવાની જરૂર હોય તે બધી
દહનદ સ્તાનીઓ પાસેથી એક પછી એક
શીખી લીધી.ભારતીય વહાણોમાાં સ  ાંદરતા

અને ઉપયોબગતાનો ખ બ સારી રીતે
સમનવય થતો. મ ાંબઈના કારખાનામાાં ઈ.સ.

૧૭૩૬ થી ૧૮૬૩ સ ધી ૩૦૦ વહાણો
તૈયાર કરવામાાં આવયા, જેમના મોટા
ભાગના ઇંગ્લનેડના શાહી કાફલામાાં
સમાવવષ્ટ થયા. ઈ.સ. ૧૭૮૨ થી ૧૮૨૧
સ ધી ૧,૨૨,૬૯૩ ટનના ૨૭૨ વહાણો
માત્ર હ ગલીમાાં તૈયાર થયા હતા.

બબ્રટનના વહાણનાાં વેપારીઓ આ
સહન ન કરી શક્ા. તેઓ ઇસ્ટ ઇબ્નડયા
કાંપનીને ભારતીય વહાણોનો ઉપયોગ ના
કરવા માટે દબાણ કરવા લાગ્યા. લાંડનના
બાંદરના કારીગરોએ સૌથી પહલેા હોહા
મચાવી અને કહ્ ાં કે, “આપણા બધા કામો
ચોપટ થઇ જશ.ે અમારા ક ટ ાંબો ભખૂે
મરશ.ે” આ ઉપરથી ઈ.સ. ૧૮૧૪માાં એક
કાયદો પસાર થયો, જે મ જબ ભારતીય
ખલાસીઓને બબ્રદટશ નાવવક બનવાનો
અવધકાર ઝાંટવાઈ ગયો. બબ્રદટશ વહાણો
પર પણ ઓછામાાં ઓછાં ત્રણ ચત થાુંશ
અંગ્રેજ ખલાસીઓ રાખવાન ાં ફરજીયાત
બનાવા્ ાં. લાંડનના બાંદરમાાં કોઈ એવા
વહાણને પ્રવશેવાનો અવધકાર ન રહ્યો કે
જેનો માબલક કોઈ બબ્રદટશ ન હોય. એવો
પણ એક વનયમ બનાવવામાાં આવયો કે
ઈંગ્લનેડમાાં અંગ્રેજો િારા બનાવાયલેા
વહાણોમાાં જ બહારથી માલ ઈંગ્લનેડમાાં
લાવી શકાશે!અનેક કારણોથી આ
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કાયદાનો અમલીકરણ ઢીલો રહ્યો. પરાંત  
ઈ.સ. ૧૮૬૩થી (વવપ્લવ પછી) આ
કાયદાનો પરૂો અમલ શર 
થયો. ભારતમાાં પણ અંગ્રેજો િારા આવા જ
કાયદાઓ બનાવવામાાં આવયા કે જેથી
અહીંની પ્રાચીન વહાણ-વવદ્યાનો અંત
આવે. ભારતીય વહાણોમાાં ભરાયેલ
માલસામાન ઉપરની જકાત વધારી
દેવામાાં આવી અને એ પ્રમાણે તેને
વયાપારથી જ દા કરવાના પ્રયતન શરૂ
કરવામાાં આવયા. સર મવજ્ઞલયમ
ડીગ્વીએસાચે જ લખ્્ ાં છે કે, “પાિતય

દ વનયાની રાણીએ આ રીતે પ રાતન
સાગરની રાણીનો વધ કરી નાખ્યો!”

ટૂાંકમાાં ભારતીય વહાણો બનાવવાની
કલા અને ઉદ્યોગ ને સ વનયોજજત રીતે
ખતમ કરવાની આ હકીકત છે. જેને
અતયારના વવદેશોનો ભારતીય ઉદ્યોગો
પ્રતયેના વલણ જોડે અને ઇનટરનેશનલ
વયાપાર જગત જોડે જો સરખાવીએ તો
કદાચ એવ ાં પણ લાગે કે, ક્ાાંક ઇવતહાસન ાં
પ  નરાવતાન તો થવા નથી જઇ રહ્ ાં ન!ે

આપ વવચારીને કહજેો.
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જસ્ટ બે મમમનટ

સાડા સાત વર્ષાના પરખને દાદા
દરરોજ આકાશદશાનનો આસ્વાદ કરાવતા.
ઉલકા, તારાાં, ગ્રહો, સયૂામાંડળ.. બધ ાં જ
સમજાવે. એક દદવસ એક ઉલકાને ખરતી
જોઈ પરખે પછૂ્ ાં, “દાદા, આ ઉલકા કેમ
ખરી જાય? એ મરીજાય છે?”
દાદાએ કહ્ ાં, “હા બટેા, જે વપિંડ ગ્રહોન ાં

સ્વરૂપ ન લઈ શકે, અવકાશીય વાતાવરણ
સાથે ન ભળી શકે અને પથૃ્વીના
ગ ર તવાકર્ષાણથી ખેંચાય જાય, તે ઉલકા
બની ખરી જાય.”

“તો દાદા, આપણી દ વનયાન ાં
વાતાવરણ પણ આવ ાં જ હોય ન,ે નહીં?
એમાાં જે માણસ ના ભળે ને કોઈ
આકર્ષાણથી ખેંચાય, એય મરી જ જાય
ને?"

પરખના પ્રશ્નથી દાદાની આંખ સામે
પોતાના મતૃ પ ત્રન ાં જીવન પસાર થવા
લાગ્્ ાં. દાદા પૌત્રના વનખાલસ પ્રશ્નનો
જવાબ સાચો આપવો કે બનાવટી તે
વવચારવા લાગ્યા.

ડૉ. રાંજન જોષી
ઉલ્ક 
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અંતરકેડી

બાંસરી જોષી

ક્ષણમ ાં કાંડ ર યેલી ક્ષણ

એક અદ્ભૂત છટા સાથે ખભે રોબલફેલસ
કેમેરા લટકાવીને સાડીના પદરધાનમાાં
આવેલી એક મદહલાને કોઈએ પછૂ્ ાં કે,

“ફોટોગ્રાફી એટલે શ ાં?” તયારે એ મદહલાએ
ખબૂ સ ાંદર ઉત્તર આપેલો.

“ફોટોગ્રાફી એટલે િણમાાં વસેલી
િણની અગતયતા. હ ાં િણ કાંડારતી વખતે
બઉે આંખો ખ લલી રાખ ાં છાં એક આંખથી હ ાં
લનેસમાાં પ્રવેશ ાં છાં અને બીજી આંખ હ ાં
આસપાસની હલનચલન પર રાખ ાં છાં.”

આ ઉત્તર આપનાર મદહલા ગ લામ
ભારત અને સ્વતાંત્ર ભારતની ઐવતહાવસક
િણોને પોતાના લનેસથી જોવાની સાિી
રહી છે. દેશમાાં જયારે વવભાજનના વોટ
અંગે બઠેક યોજાયી હતી, તયારની સાિી
પણ આ મદહલાની આંખો અને કેમેરા બઉે
રહલેા છે અને ૧૬ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ માાં
લાલ દકલલા પર લહરેાયેલાાં વતરાંગાની
લાિબણક અને દ લાભ તસવીર પણ આ
મદહલાની જ દેન છે.

મ ાંબઈના એક બચત્રકાર સમીર
ક લવ રએ આ ભારતીય મદહલાન ાં ડડૂલ

બનાવી એને ગગૂલ પર મકૂી વવશ્વને એ
પ્રથમ ભારતીય મદહલા ફોટોગ્રાફરની યાદ
અપાવી હતી.

‘લડેી ઓફ લનેસ’, ‘Dalda13’ અને
‘એનજી’ જેવા ઘણા ઉપનામોથી
સનમાવનત થયેલી આ મદહલાન ાં નામ
‘હોમાઈ વયારાવાલા’ છે. હોમાઈનો જનમ
૧૯૧૩ની સાલમાાં ૯ દડસેમ્પબરના રોજ
ગ જરાતમાાં નવસારીના એક સામાનય
પારસી પદરવારમાાં થયો હતો.
મધ્યમવગીય પદરવારમાાં જનમલેી
હોમાઈન ાં નાનપણ ગ જરાતમાાં જ વવત્ ાં
હત  ાં પણ એમના વપતાન ાં સ્થળાાંતર થત ાં
રહતે  ાં અને એ કારણે હોમાઈ ઘણા શહરેોના
જનજીવનની મકૂ સાિી રહી હતી.
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હોમાઈના વપતાની એક પારસી-ઉદૂા
વથયેટર કાંપની મ ાંબઈમાાં સ્સ્થત થવાને
કારણે હોમાઈ સહપદરવાર મ ાંબઈ આવીને
વસી ગયા. અહીં હોમાઈએ ‘સેંટ ઝવેવયસા
સ્કૂલ’માાં પોતાન ાં બી.એ.ન ાં વશિણ
ઇકોનોવમલસ વવર્ષય સાથે પરૂ ાં ક્ ું અને
પછી ‘જે. જે. સ્કૂલ ઓફ આટટાસ’માાં
ફોટોગ્રાફીની વશિા પણ લીધી. આ
સમયગાળા દરવમયાન એમની મ લાકાત
માણકેશાહ જમશેદજી વયારાવાલા સાથે
થઈ. જે એ સમયે ‘ટાઈમ્પસ ઓફ
ઇબ્નડયા’માાં એકાઉનટનટ ફોટોગ્રાફર
હતા.

બઉેની ર ચીની સામ્પયતાને કારણે ટૂાંક
સમયમાાં જ પાક્કી મૈત્રી બાંધાઈ ગઈ.
ફોટોગ્રાફીનો અભ્યાસ પણૂા કરી આગળની
તમામ વશિા એમણે પોતાનાાં સ્નેહીવમત્ર
માણકેશાહ પાસેથી જ લીધી. તસવીરોની
બારીકાઈ, સાંવેદના, લાગણી આ બધ ાં જ
લનેસની આંખે કાંડારવા એ પોતાનો
રોબલફેલસ કેમેરો ખભે ટીંગાડી સાઇકલ પર
જ મ ાંબઈની ગલીઓમાાં નીકળી પડતા.
પણ સાથે ગદરમાભરી વાત એ હતી કે આ
બધ ાં જ એ સાડીમાાં સજ્જ થઈને જ કરતા.
જે સમયે સ્ત્રીઓ ઘરમાાં રહવેાન 
સલામતભ્ ું અન ભવતી એ સમયે
હોમાઈએ પોતાની ફોટોગ્રાફીને પોતાની
ધગશ અને ઉદે્દશ્ય બનાવી લીધેલા. તયારે
વીજળીના ઉપકરણોની સ વવધા ના રહતેી

તો હોમાઈ સવૂાના પલાંગ નીચે ઘસૂી
ગોદડા ઓઢીને ડાકારૂમ તૈયાર કરતી અને
સ્લાઈડ સાફ કરતી.

આખરે હોમાઈને ફોટોગ્રાફી િતે્રે એક
નવો અવસર મળયો. ૧૯૩૮માાં એમની
પહલેી તસવીર ‘બોમ્પબે ક્રોવનકલ’માાં
પ્રકાવશત થઈ અને એમન ાં પહલેવહલે  ાં
મહનેતાણ ાં હત  ાં - એક રૂવપયો. વવશ્વમાાં
ફોટોગ્રાફી િતે્રે ડાંકો વગાડનાર અને
પોતાના અંતરને અન સરીને છબીઓની
દ વનયામાાં એક અનોખી કેડી બનાવનાર
પ્રથમ ભારતીય મદહલા ફોટોગ્રાફર તરીકેન ાં
સનમાન પ્રાપ્ત કરનાર હોમાઈ આગળ
જતાાં પ્રખ્યાત મદહલા ફોટો-પત્રકાર પણ
બની ગઈ.

૧૯૩૮થી શરૂ થયેલો હોમાઈનો
કાયાકાળ નવા નવા સોપાન સર કરતો
રહ્યો.આગળ જતાાં પોતાની આ યાત્રાના
દરેક િણોના સાિી અને સાથી એવાાં
એમનાાં સ્નેહીવમત્ર માણકેશાહ સાથે
લગ્નના બાંધને જોડાઈ જવાનો વનધાાર પણ
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કયો અને ૧૯૪૦માાં બઉે લગ્નગ્રાંવથથી
જોડાઈ ગયા.

શરૂઆતમાાં એ પોતાના પવતના નામ
હઠેળ જ પ્રખ્યાત સામવયકોમાાં પકાશન
પામતી રહી હતી અને પછી પોતાની
અદ્ભૂત બ્લકે એનડ વહાઇટ તસવીરોને
કારણે એ ઘણી જ લોકવપ્રય થઈ ગઈ. આ
સમયગાળામાાં હોમાઈ પવત સાથે દદલહી
સ્સ્થત થઈ ગઈ. તયાાં ૧૯૪૨માાં એમની
તસવીરો રાષ્ટ્રીય સ્તરે પસાંદગી પામી
અને હોમાઈ એ જ સમયે ‘બબ્રદટશ
ઇનફમેશન સવવિસ’માાં જોડાયા.
હોમાઈનો આ િતે્રે એ અદ્ભૂત સમય હતો.
બીજા વવશ્વ્ દ્ધ પહલેા અને પછીની ઘણી
તસવીરો હોમાઈની જ દેન છે. પોતાના
આ અદ્ભૂત કાયાકાળમાાં હોમાઈ િારા
લવેાયેલી અમ ક તસવીરો સીમાબચહ્ન
સ્વરૂપ બની અને એક અનોખી
સ્મવૃતમાંજ ર્ષા પણ ઉભી કરી શકી. ઘણી
મહતવપણૂા રાજનૈવતક તસવીરો હોમાઈ
િારા જ ખેંચવામા આવેલી. આ ઉપરાાંત
મહાતમા ગાાંધીજી, લાલબહાદ ર શાસ્ત્રીજી
અને પાંદડત જવાહરલાલ નેહર જીની
અંવતમયાત્રાની લાિબણક તસવીરો પણ
હ માઈના લનેસમાાં ઝડપાયેલી. આ વસવાય,
દલાઈ લામા નાથ લા માગે જયારે
ભારતમાાં પ્રવેશ્યા હતા એની લાિબણક
તસ્વીર જે એમણે ખેંચલેી, એ તયારે
‘લાઈફ મેગેઝીન’માાં સ્થાન પામેલી.

આ વવચિણ તસવીરોની દાતા હવે
એક માતા પણ બની ગઈ હતી. હોમાઈને
પ ત્રની પ્રાક્પ્ત થઇ હતી જેન ાં નામ બઉેએ
‘ફારૂક’ રાખલે  ાં. પણ ૧૯૬૯માાં એમના પવત
માણકેશાહન ાં દેહાાંત એક અકસ્માતમાાં થઈ
થ્ ાં અને એક ગજબ ખાલીપો હોમાઈના
જીવનમાાં સજાાયો. એ ઘટના હોમાઈના
જીવનમાાં ઘણ ાં વવસર્જન ફેલાવી ગઈ. એ
પછી તરત ૧૯૭૦ માાં હોમાઈએ
ફોટોગ્રાફીન ાં િતે્ર એક ઝાટકે જ છોડી દીધ ાં
અને પોતાના પ ત્ર સાથે વયારા આવીને
વસી ગયા. પવતના દેહાાંત પછી એમણે
ક્ારેય ફોટોગ્રાફી ના કરી. હજી એક
વયથામાાંથી આ ઠીક ઠીક ઉભયાા હતા,
તયાાં હોમાઈના જીવનમાાં અનય એક કારમી
કર ણા સજાાઈ. પોતાના પ ત્ર ફારૂકને કેનસર
થ્ ાં અને ૧૯૮૨માાં એમણે પ ત્રને પણ
ગ માવયો. જીવનમાાં સૌથી મહતવની બે
વયસ્લતઓની વવદાય હોમાઈને ઉંડથેી
સ્પશી ગઈ. ઘરમાાં વયાપેલો ખાલીપો અને
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વયથા ના ઝીરવાતા હોમાઈ વયારા છોડી
વડોદરાના એક નાના એવા એપાટામેનટમાાં
જ રહવેા આવી ગયા. પોતાન ાં જીવન જાણે
એ ઘરમાાં જ સાંકોરી લીધ ાં. તેઓ ઘરકામ
જાતે જ કરવાનો આગ્રહ રાખતા. પછીથી
બાગકામ પણ એમનો ગમતો વવર્ષય બની
રહ્યો. જૂજ સાંબાંધો જ જીવનમાાં રાખ્યા
હતા. હોમાઈ ઘરે પણ એકલવા્ ાં જ
જીવતા.

૨૦૧૦માાં હોમાઈએ પોતાનો સઘળો
સાંગ્રહ ‘આલકજી ફાઉનડેશન ફોર આટા’ને
સ પ્રત ક્ ું જે પછી ‘નેશનલ ગેલરેી ઓફ
મોડાન આટા’માાં પ્રદશાન પામ્પ્ ાં. ૧૯૧૧માાં
હોમાઈને ‘પદ્મ વવભરૂ્ષણ’થી સનમાવનત
કરવામાાં આવયાાં. પ્રથમ ભારતીય મદહલા
ફોટોગ્રાફર હોવાના નાતે અને ફોટોગ્રાફી
જનાબલઝમમાાં પોતાની અદ્ભૂત સેવા બદલ
તેમને ‘લાઈફ ટાઈમ અબચવમેનટ એવૉડા’
અને અનય સનમાનોથી પણ નવાજવામાાં
આવેલા.

૨૦૧૨ની ૧૫મી જાન્ આરીએ
પોતાના વડોદરા સ્સ્થત ઘરમાાં અચાનક
કોઈ કામ કરતા પડી જતા એમને િેકચર
આવ્ ાં. પાડોશીઓએ હોસ્સ્પટલમાાં ભરતી
કરાવયા પણ સાથે હૃદયનો હ મલો આવતા
એમન ાં મતૃ્ વડોદરા ખાતે વનપજ્ ાં.

‘Dalda13’, જે હોમાઈ
વયારાવાલાના જીવન સાથે જોડાયેલો એક
અનોખો લોગો રહ્યો હતો. જેમાાં

‘૧3’નો અંક હોમાઈના તમામ મહતવપણૂા
અંશોન ાં પ્રવતબબિંબ છે. હોમાઈનો જનમ
૧૯૧૩માાં થયેલો. ૧૩ વર્ષાની વયે જ એ
માણકેશાહ વયારાવાલાને પ્રથમ વખત
મળેલા અને ‘DLD-13’ જે એમની પ્રથમ
કારની નાંબરપ્લટે હતી. બસ મતૃ્ થોડ 
એક દદવસ આગળ આવી ગ્ ાં, નહીં તો
એ પણ ૧૨ ની બદલે ૧૩ પર જ યાત્રાને
સમેટત  ાં.

ગગૂલે ડડૂલ બનાવી વવશ્વભરમાાં
સૌને આ અદમ્પય પ્રવતભાશાળી પ્રથમ
મદહલા ફોટોગ્રાફરથી અવગત ના કરાવી
હોત તો કદાચ હ ાં પણ હોમાઈ
વયારાવાલાની અંતરકેડીઓથી અજાણ રહી
જતી.
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વ ત ા-સેત  

તેજલ શ હ

સત્ત વીશ વષાની એક 
એબ્સડા છોકરી

નવા વર્ષાની શ ભકામના. આજે
ગ જરાતી સાદહતયના પીઢ વાતાાકાર શ્રી
વીનેશ અંતાણીની વાતાા ‘સત્તાવીશ વર્ષાની
છોકરી’ની વાત કરીશ ાં. જે ‘અહીં કોઈ રહતે  ાં
નથી’ વાતાાસાંગ્રહમાાંની એક વાતાા છે. એ
સાથે નવા વાતાાકાર, અજય સોનીની
વાતાા ‘એક એબ્સડા છોકરી’ પણ જોઈશ ાં, જે
અજય સોનીના પ સ્તક ‘રેતીનો માણસ’
વાતાાસાંગ્રહમાાંની એક વાતાા છે. એની
પ્રસ્તાવના શ્રી વીનશે અંતાણીએ લખી છે.
‘એક એબ્સડા છોકરી’ ૨૦૧૭ની સાલમાાં
‘એતદટ ’ નામના સામવયકમાાં પણ પ્રકાવશત
થયેલ છે.

બાંનેમાાં વાતાામાાં સામ્પય અને
વવરોધાભાસ બઉેં જડ.ે બાંને વાતાામાાં
પાત્રોન ાં નામકરણ થ્ ાં નથી. ‘સ્ત્રી’અને
‘પ ર ર્ષ’ એવાાં સાંબોધન પર વાતાાકારે
પસાંદગી ઉતારી છે.

‘સત્ત વીશ વષાની છોકરી’ વાતાામાાં
છોકરી, અંધાર ાં ઊતરે પછી જ પ ર ર્ષના
ઘરે જતી. પાક્કો રસ્તો હતો. પણ એ ટૂાંકા
રસ્તે જતી. એને હાંમેશા ડર રહતેો કે કોઈ

ઝાડીઓમાાં સાંતાઈને બઠે ાં છે અને પ ર ર્ષની
ઘરે જતાાં એને પકડી પાડશ.ે પ ર રે્ષ આપી
રાખલેી ચાવીથી એ દરવાજો ખોલતી.
સાવ અંધાર ાં હોય તોય એને ઘરમાાં
અડચણ ના આવે. ઘરના ખણૂ-ેખણૂથેી એ
પદરબચત હતી. છેલલા ત્રણ વર્ષાથી આ જ
ક્રમ હતો. રજા હોય તયારે એ રાત્રે રોકાઈ
જતી. વનર્જન જગ્યા હતીને!

પ ર ર્ષ ન આવે તયાાં સ  ધી ઘરની
ગાંધને એ શ્વાસમાાં ભરે. સમયને ભરમાવા
એના શટાની બાાંયને ગળે વીંટાળે. અથવા
એના ટ વાલમાાં પોતાન ાં માથ ાં છપાવી દે.
આજે એણે અંદર જઈ સ્સ્વચ દબાવી.
અપદરબચત લાઈટથી એ ડરી ગઈ. ત રાંત
એણે બીજી સ્સ્વચ દાબી. નાઈટલમે્પપના
ભરૂાાં અજવાશથી એ પદરબચત છે. આ
પ્રકાશે જ તો એણે અહીં બધી સ ખદ િણ
માણી છે. પ ર ર્ષ આવે છે. એની પાસે
સામાન છે. દરવખત કરતાાં ઘણો વધારે.
કારણ કે એના પતની અને બે બાળકો આવે
છે. કદાચ કાયમ માટે! પ ર ર્ષ છોકરીને ઘરે
પાછી જવા કહે છે. છેલલા દોઢ વર્ષાથી ઘરે
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ઝઘડો થયા પછી તો એ તયાાં ગઈ નથી!
થોડ ાં બોલીને પ ર ર્ષ ચપૂ થઈ જાય છે. એ
પોતાનામાાંથી છૂટી જવા માાંગતો હતો. એ
કદાચ આવનારી પદરસ્સ્થવત માટે પોતાને
તૈયાર કરી રહ્યો હતો.

‘એક એબ્સડા છોકરી’ વાતાામાાં
છોકરીની પેરેલાઈઝ્ડ મા છે. એ એક માત્ર
રસ્તો છે, કોયડા જેવી છોકરી સ ધી
પહોંચવાનો. વાતાામાાંના સ્ત્રી અને પ ર ર્ષ
બાંને એક જ પ્રોજેલટ પર કામ કરતાાં.
પ ર ર્ષને પોતાને ખબર નહતી કે કેમ એ
છોકરી તરફ આકર્ષાાયો હતો. એ ખબૂ
બદલાઈ ગઈ હતી, એવ ાં ઓદફસમાાં બધા
કહતેાાં હતાાં. પહલેાાં તો એ ચપળ,

હસમ ખી, બોલકી અને ઓદફસની સૌથી
વધ બોલડ છોકરી હતી. હવે એ પોતાની
ધનૂમાાં રહે છે. એને પોતાન ાં રાંગીન વવશ્વ
છે. કયારેક મશીનની જેમ વતે. જયારે
એની માની સેવા કરતી, તયારે એની
ચીવટ પર માન ઉભરાઈ આવત ાં.

એ ઊંચા બબલડીંગને ‘ધનવેલ’

કહતેી. તો ટ્રાદફકને ‘ઘટોતકચના સૈવનક’
કહતેી. એને બધ ાં અલગ દેખાત  ાં.
વાસ્તવમાાં એ અલગ જોતી. પ ર ર્ષની પણ
નજર બદલાઈ ગઈ. એ વધારે ગમવા
લાગી. એ પરણલેી છે એવ ાં જાણીને એને
કાાંઈ ખાસ ફકા ન પડયો. એક દદવસ પ ર ર્ષ
એને જમવા રેસ્ટોરનટમાાં લઈ જાય છે.
પ ર ર્ષ એને સીધ ાં જ પછેૂ છે, “મારી સાથે

રહીશ? તારી માને પણ જોડે રાખીશ ાં.”
એ ઊંડેથી મનોમન અવાજ આવે

એમ બોલી રહી. “બે મદહના માટે રાખીશ
કે હાંમેશાાં માટે?માને રાખીશ કે માના
શરીરને?”

પર ર્ષ એના ચહરેાનાાં બદલાતાાં
હાવભાવ જોઈ રહ્યો. કશ ાં ખાસ હાથ લાગ્્ ાં
નહીં. સ્ત્રી બસની ભીડમાાં ખોવાઈ ગઈ.

પ્રશ્નો ખોવાઈ જતાાં હોય તો!? ના,
એ તો સામેથી આવ.ે આપણને પણ એના
રવાડે ચઢાવે. શ ાં થ્ ાં હશે પેલી ‘સત્તાવીશ
વર્ષાની છોકરી’ન ાં? પ ર ર્ષ પોતાના
પદરવારમાાં એનો સમાવેશ કરી શકશ?ે જો
જવાબ ‘ના’ હોય તો શ ાં? ‘એક એબ્સડા
છોકરી’ કાંઈ કેટલાાં પ્રશ્નનોને ઓઢીને એ
પોતે બઠેી છે. શ ાં એ પ ર ર્ષને સ્વીકારી
લશેે?

શ્રી વવનેશ અંતાણીની ચોટદાર
કલમનો પદરચય મેળવવા ‘સત્તાવીશ
વર્ષાની છોકરી’ વાતાાનો શબ્દપ્રવાસ અચકૂ
ખડેવો. ‘એક એબ્સડા છોકરી’ વાતાામાાં
નવા વાતાાકાર અજય સોનીની લખેક
તરીકેની સજ્જતા દેખાઈ આવે છે.

મળીએ આવતાાં અંકે. એક નવી
વાતાા સાથે. આપના પ્રવતભાવ આપ મને
tejnikalme@gmail.com પર આપી શકો
છો.
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જયારેગ્રહોને રમાડવાન ાં
મનથ્ ાં

તયારેમેંએકપ્લેનેટોદરયમબાાંધીલીધ ાંછે!
સ્કાયસ્કે્રપરની
અગાસી પર

વાસીવસાંતોને મ્પહોરવા દીધીછે!
ભતૂકાળને મેંતસવીરમાાંમઢીલીધોછે

અનેએતસવીરન ાંપ્રદશાનકરી
મેંલોપ્યા છેકાળના સીમાડા.

એકસ્વીચ ઑન :
– અનેબળબળતા ઉનાળામાાં

ઊતરીપડીછેશીતળઅન કૂળતા.
પાતળા તારમાાંપયૂાાછેશબ્દો
અનેએનેમ લતકરવાની

ચાવીમારાહાથમાાંરાખીછે!
દવાનીશીશીઓમાાં
ત ાંદ રસ્તીભરી

મેંમતૃ્ સામેપણચાલચાલીલીધીછે!
મારાબેચેનઆકાશમાાં

સયૂા-ચાંદ્રને મેંસાથેપ્રગટાવયા… …

… … પણ
કોઈતોકહો

– હ ાંથીજીરહ્યોછાં
કેભડકે બળીરહ્યોછાં?

Connecting... કમવત 

જગદીશ જોષી
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Connecting... કમવત 

જયન્ત પ ઠક
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કોઈનથી-નાઆબાંધઓરડામાાં
આંટામારતી

મારીએકલતાના કાનમાાં
તમે‘હ ાંછાંને’એટલ ાંજબોલયાાંહોત

તોહ ાંજીવીગયોહોત;

મરણના મારગે આચરણઊપડયા તયારે
તમેમાત્ર‘ઊભારહો’એટલ ાંજકહ્ ાંહોત

તોહ ાંજીવીગયોહોત;

મ ખપરઢાંકાયેલી
મતૃ્ નીચાદરને સહજેઆઘી કરીને

તમેમાત્ર‘કેમછો?’ એટલ ાંજપછૂ્ ાંહોત
તોહ ાંજીવીગયોહોત;

આમતોકદાચ
મરવાકરતાાંજીવવાન ાંજસહલે  ાંહત  ાં
પણ… તેમારાહાથમાાંનહોત  ાં!

અછ ાંદસ

https://pankhmagazine.com/
https://pankhmagazine.com/


ર જ લ ભ ન શ લી

તમને મળ્ય ન ાં ય દ

મ ર  ઘરર્ી
ત ર  ઘર સ  ધીન 
રસ્ત  કરત ાં
ત ર  ઘરર્ી

મ ર  ઘર સ  ધીનો
રસ્તો
કેમ

વધ  લ ાંબો હોય છે
હાંમેશ  ?

~ સાંદીપ ભ ડટય 
રજાઈની નીચે ટ ાંદટ્ ાં વાળીને પડેલાાં

અજવાળાના ઢગલાને મોબાઇલનો એલામા
ઢાંઢોળીને જગાડે એ પહલેાાં મેં એને ઓફ કરી
દીધો. રોજે યાંત્રવત્ત થતી દૈવનક દક્રયાઓમાાં
આજે ખાસ્સો ઊમળકો વતાાઈ રહ્યો હતો.
તૈયાર થઈને પોતાન ાં પ્રવતબબિંબ જોવા
અદરસા સામે આવીને ઊભો રહ્યો. સામે ત  ાં
હતી. જાણે તેં મીઠ ાં મલકીને આવકાર
આપ્યો. પછી તો આજે ચામાાંથીય કૉફીનો
સ્વાદ આવયો. તારા ઘરે બનેને અદ્દલ એવી
જ કૉફીનો. જાણે તારા ઘરના આંગણામાાં
ઊભલેો પીપળો મારા શ્વાસમાાં ઓસ્લસજન
ઘોળી રહ્યો હોય એમ મારો થનગનાટ

વધતો જતો હતો. પીપળા પર રહતેા
પિીઓ મને બોલાવી રહ્યાાં હતાાં. ખણૂામાાં
પડેલો ખાલીખમ બાાંકડો આપણી રાહ જોઈ
રહ્યો હતો. તેં જે ગ લાબનો છોડ વાવેલો
એના પર ખીલલેા ફૂલો પણ વયાક ળ હતાાં.
એક પતાંબગ્ ાં આવીને આસપાસ પાાંખો
ફફડાવી ગ્ ાં.

ખોબામાાં સમાય એટલી વાતો લઈને
હ ાં મારા ઘરેથી નીકળયો અને આખ ાં
વાતાવરણ ગેલમાાં આવી ગ્ ાં. રસ્તા પર
દોડી રહલે દરેક વાહન મારી ઉતકાંઠાને
અન ભવી રહ્ ાં હોય એમ મારગ કરી આપત ાં
હત  ાં. દરેક રાહદારી મારી આંખોમાાં દેખાતા
મેઘધન ર્ષને શ ભકામનાઓ આપી રહ્યો
હતો. સતત કોઈને કોઈ ગવતવવવધમાાં
રચ્યોપચ્યો રહતેો સમય બાકીન ાં બધ ાં જ
કામકાજ થાંભાવી દઈને મારી સાથે પરૂપાટ
દોડી રહ્યો હતો. અતયારે આ ઘડીએ આખી
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દ વનયાન ાં કેંદ્રબબિંદ આપણે હતાાં. કોરા
કાગળમાાં નદહ લખાયેલી કવવતા જેવા
આપણ!ે

મને ખબર છે, તને મારી રાહ જોવાન ાં
ગમે છે, વારાંવાર ફોન કરીને 'ક્ાાં
પહોંચ્યો?' પછૂવાન ાં ગમે છે, પલેા
બાાંકડાથી ગેટ સ ધી અને ગેટથી બાાંકડા
સ ધી રાહ જોતાાં જોતાાં ચહલકદમી
કરવાન ાં ગમે છે. પણ મને તને રાહ
જોવડાવવાન ાં બબલક લ નથી ગમત ાં!

માંદદરે દશાન કરવા ગયા હોઈએ
અને દૂરથી ઘ મ્પમટ પર ફરફરતી ધજા
દેખાય ને ભાવવવભોર થઈ જવાય એમ જ
ગલીમાાં વળાાંક લતેાાં સામે તાર ાં મકાન
જોતાાં જ ભાવવવભોર થઈ જવાય છે.
લગભગ દરેક વખત ભાવાવેશમાાં મારી
આંખો વરસી પડતી હોય છે. પણ મારા

અશ્ર ત  ાં જોઈ જાય એ જરાય ન ચાલ.ે તને
ખબર છે કોઈની માટે છાનામાના રડવ ાં એ
પોતાના આરાધ્ય સામે દીપક પ્રગટાવવા
જેટલી પવવત્ર ઘટના છે. અશ્ર આંખમાાંથી
સરકીને ગાલ સ ધી પહોંચે એ પહલેાાં જ
હથેળી એન ાં ઉપરાણ ાં લવેા
આવી પહોંચતી હોય છે. એ હથેળીનોય
મારે આભાર માનવાનો થાય છે. એણે
કાયમ મને તારા સ ધી મલકતો પહોંચાડયો
છે.

તને મળાં તયારે એવ ાં લાગે કે જાણે
મારા ખડક જેવા ખરબચડા અસ્સ્તતવની
સપાટી પર લીલ છમ તણૃ ઊગી નીકળ્ ાં
છે. વાતાવરણમાાં તારા શ્વાસોચ્છશ્વાસન ાં
અત્તર ઘોળાય અને માર ાં રોમરોમ સ ગાંવધત
થઈ જાય. તારી સાથે વીતતી દરેક િણ
અવસર જેવી હોય છે.
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તને કહવેાન ાં છે કે ગઈકાલે તે
વૉટ્સઍપમાાં જે ટહ કાઓ મોકલલેા એ મેં
આખી રાત રીપીટ મોડ પર સાાંભળયા છે. એ
તો તને ચીડવવા માટે 'બ્લ ટીક'વાળાં ઓપ્શન
બાંધ કરી દીધ ાં હત  ાં. તાર ાં રીસાઈ જવ ાં અને
પછી માર ાં તને મનાવવ ાં એ પણ એક
ઊજવવા જેવો અવસર છે! ત ાં જયારે રીસાય
છે ને તયારે તારી આંખોમાાં મઘેધન ર્ષ ઊગી
નીકળે છે. કાલે પણ ઊગી નીકળ્ ાં હત  ાંન?ે

મારી આંખોમાાં એ જ મેઘધન ર્ષન ાં પ્રવતબબિંબ
પેલા રાહદારીને દેખા્ ાં હત  ાં.

અને!
અચાનક બીલલીપગે સાાંજ ઉતરી આવી.

ધરાઈને મળયા ન મળયાને છટ્ટા પડવાની
ઘડી આવી ગઈ. પિીઓની પોતાની થાકેલી
પાાંખો સાથે માળા તરફ પાછા વળવા લાગ્યા.
સયૂાદેવ બિવતજને બીજો પડખે સરકી જવા
ઉતાવળા થયા. સમય કેટલી ઝડપથી પસાર
થઈ ગયો. હજ હમણાાં તો હ ાં આવયો હતો અને
હવે જવ ાં પણ પડશ!ે હ ાં મનોમન ઈચ્છતો હતો
કે ત  ાં મારો હાથ પકડી લે અને ટહ કો કરે કે
‘આજે નદહિં જવા દઉં.' પણ તે એવ ાં કાંઈ કહ્ ાં
નદહ.

પવન પણ સ્સ્થર થઈ ગયો. આ
મઘમઘતી િણોને હ ાં મારા શ્વાસોમાાં ભરી લઉં
એ માટે જ કદાચ. એ તક ઝડપી લઈને
મેં આપણા બન્નેના નામનો પહલેો અિર પલેા
ગ લાબના ક ાંડાની બાજ માાં ખાલી પડેલી
જગ્યામાાં રોપી દીધો છે. ફરી આવીશ તયાાં

સ  ધી એણે ચોક્કસ જમીન પકડી લીધી હશ.ે
હ ાં તારા ઘરેથી નીકળયો અને આખ ાં

વાતાવરણ ઝાાંખ ાં થઈ ગ્ ાં. રસ્તા પર દોડી
રહલે દરેક વાહને મારી ઉદાસીને અન ભવી
મને મારગ કરી આપ્યો. દરેક રાહદારીએ
મારી આંખોમાાંથી ડોકાતી વયથાને જોઈને
દહિંમત આપી. સતત કોઈને કોઈ
ગવતવવવધમાાં રચ્યોપચ્યો રહતેો સમય બાકીન ાં
બધ ાં જ કામકાજ થાંભાવી દઈને મારી ગવતએ
મેળ પાડવા મથી રહ્યો. અતયારે આ ઘડીએ
આખી દ વનયાન ાં કેંદ્રબબિંદ આપણે છીએ. કોરા
કાગળમાાં નદહ લખાયેલી કવવતા જેવા
આપણ!ે

હ ાં જઈ રહ્યો છાં, પરાંત  ફરી ચોક્કસ
આવીશ. પણ મને એ નથી સમજાત ાં કે મારા
ઘરથી તારા ઘર સ ધીના રસ્તા કરતાાં, તારા
ઘરથી મારા ઘર સ ધીનો રસ્તો હાંમેશા કેમ
વધ લાાંબો હોય છે?

તને મેં ઝાંખી છે –
ય ગોર્ી ધીખેલ  પ્રખર સહર ની તરસર્ી.

~ સ ન્દરમ્

સ નદરમટ દોઢ લીટીમાાં પ્રમેનો
ઉપવનર્ષદ લખી ગયા. કવવ શ્રી સાંદીપ
ભાદટયાએ આ લઘ કાવયમાાં પ્રેમનો આખો
અધ્યાય લખ્યો છે. આ કાવયમાાં જે પ્રશ્ન છે એ
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વાાંચતાાં પાત્રની મનોસ્સ્થવત દફલમની રીલની
જેમ નજર સામેથી પસાર થઈ જાય છે.

સર્જક શ્રી સાંદીપ ભાટીયા મ ાંબઈન ાં
જાણીત  ાં અને માનીત  ાં નામ છે. 'આખ ાં ચોમાસ ાં
તેં મોકલ્ ાં ટપાલમાાં ને પરબીદડ્ ાં ગ્ ાં
ગેરવલલ'ે, 'કાચનદીને પેલે કાાંઠે' અને 'માણસ
જેવો માણસ િણમાાં ધ માડો થઈ જાય એ કાંઈ
જેવી તેવી વાત નથી' જેવી અનેક અમર
કૃવતઓ જેમની કલમથી અવતરી છે એવા
સાંદીપભાઈ કવવતા સાથે વાતાા અને વનબાંધ
પણ લખે છે. વર્ષા ૨૦૦૬થી આપણે ગ જરાતી
સાદહતયના અગ્રણી સમાવયક 'કવવતા'ના જે
કળાતમક મ ખપષૃ્ઠ જોઈએ છીએ એ
સાંદીપભાઈના દડઝાઇન કરેલા છે. તેઓ હાલ
સ્વતાંત્ર કનટેનટ રાઇટર તરીકે સદક્રય છે અને
તે ઉપરાાંત ‘ઑલ ઈબ્નડયા રેદડયો’માાં વવદેશી
સેવા વવભાગમાાં સમાચાર વાચક તરીકે
સાંકળાયેલા છે. વચ્ચે થોડોક સમય એમણે
‘જનમભવૂમ’ પ્રવાસી સમાચારપત્રકના તાંત્રી

વવભાગમાાં સબ એદડટર તરીકે પણ કાયા ક્ ું
હત  ાં.

એમના પ્રકાવશત અને સાંપાદદત
પ સ્તકોની યાદી.
૧) કાચનદીને પેલે કાાંઠે - કવવતા સાંગ્રહ
૨) કારવાાં કારવાાં - મ ાંબઈમાાં વર્ષો સ ધી
(મદહનાના કોઈ પણ એક રવવવારે) ચલાવેલા
ટૂાંકી વાતાાના વકાશોપ દરવમયાન લખાયેલી
ચ ૂાંટેલી વાતાાઓન ાં સ ાંપાદન. આ પ સ્તકન ાં
વવમોચન શ્રી મધ રાયના હસ્તે થયેલ ાં.
૩) બોનસાઈ - લઘ કથાઓન ાં સ ાંપાદન. (એક
સ્પધાા માટે આવેલી લઘ કથાઓમાાંથી ચ ાંટેલી
વાતાાઓન ાં સ ાંપાદન.)
૪) પહલેા પહલેા ફૂલ - બીગીનસાની
કવવતાઓન ાં શ્રી સાંજય પાંડયા સાથેન  ાં સદહયાર ાં
સ ાંપાદન.
તે ઉપરાાંત પણ નેક સાંપાદનોમાાં
સાંદીપભાઈની કવવતાઓ સ્થાન પામી છે.
અસ્ત .
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REWINDING

એક હતો બ્રાહ્મણ, તે બહ જ ગરીબ.
એક વાર તેની વહ એ કહ્ ાં: “હવે તો તમે
કાાંઇક કામધાંધો કરો તો સાર ાં. છોકરાાં હવે
તો કોઇ વાર ભખૂે મરે છે!”
બટ રાહ્મણ કહે : “પણ હ ાં કર ાં શ ાં? મને
કાાંઇ કરતાાં કાાંઇ આવડત ાં નથી. ત ાં કાાંઇક
બતાવ તો ઠીક.”
બટ રાહ્મણી ભણલેી ને ડાહી હતી તેણે
કહ્ ાં: “લયો, આ શ્લોક હ ાં તમને મોઢે કરાવ ાં
છાં. તે કોઇ રાજા પાસે જઇને સાંભળાવજો.
એટલે તે તમને થોડાઘણા પૈસા જરૂર
આપશે. પણ શ્લોક ભલૂી જશો નદહ.”

બ્રાહ્મણીએ તો બ્રાહ્મણને શ્લોક મોઢે
કરાવયો, અને તે બોલતો બોલતો બ્રાહ્મણ
પરદેશ ચાલયો.

રસ્તામાાં એક નદી આવી. તયાાં
બ્રાહ્મણ નહાવા-ધોવા અને ભાત  ાં ખાવા
ખોટી થયો. નહાવા-ધોવામાાં રોકાયો, તયાાં
વહ એ શીખવેલો શ્લોક ભલૂી ગયો. બ્રાહ્મણ
શ્લોક સાંભારતો બઠેો, પણ કશ ાંયે સાાંભરે
નદહ. એટલામાાં તેણે એક જળકૂકડીને
નદીકાાંઠે ખોદતી જોઇ. શ્લોક સાંભારતાાં

સાંભારતાાં એણે જળકૂકડીને ખોદતી જોઇ,

એટલે તેના મનમાાં એક નવ ાં ચરણ સ્ફૂ્ ું.
તે બોલવા લાગ્યો:
“ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ.”
બ્રાહ્મણ ઉપર પ્રમાણે “ખડબડ ખડબડ
ખોદત હ”ે બોલવા લાગ્યો, એટલે તેના
અવાજથી કૂકડી લાાંબી ડોક કરી જોવા
લાગી. એટલે વળી બ્રાહ્મણના મનમાાં બીજ ાં
ચરણ સ્ુ્ ું, ને તે બોલયો:
“લ ાંબી ડોકે જોવત હૈ.”

બ્રાહ્મણબીજીવારબોલયો, એટલે
કૂકડીબીકથીછાનીમાનીલપાઇ બસેીગઇ. 
આજોઇબ્રાહ્મણના મનમાાંત્રીજ ાંચરણ
આવ્ ાં. તેબોલયો:
“કકૂડમકૂડ બેઠત હૈ.”

જ્ઞગજ ભ ઈ બધેક 

ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ
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બ્રાહ્મણ આમ બોલયો, એટલે કૂકડી તો
દોટ મકૂીને પાણીમાાં જતી રહી. આ જોઇ
બ્રાહ્મણના હ્રદયમાાં ચોથ ાં ચરણ ઊપજ્ ાં અને
તે બોલયો:
“ધડબડ ધડબડ દોડત હ.ે”

બ્રાહ્મણ તો એક શ્લોક ભલૂી ગયો, પણ
આમ તેને બીજો શ્લોક હાથ લાગી ગયો. તે
તો જાણે આ જ શ્લોક પોતાને શીખવયો હતો
એમ માનીને બોલતો બોલતો આગળ ચાલયો:
“ખડબડ ખડબડ ખોદત હ,ે

લ ાંબી ડોકે જોવત હ,ે

કકૂડમકૂડ બેઠત હ,ે

ધડબડ ધડબડ દોડત હ.ે”
ચાલતાાં ચાલતાાં એક શહરે આવ્ ાં.

શહરેના રાજાની કચરેીમાાં તે ગયો અને સભા
વચ્ચે જઇને બોલયો:
“ખડબડ ખડબડ ખોદત હ,ે

લ ાંબી ડોકે જોવત હ,ે

કકૂડમકૂડ બેઠત હ,ે

ધડબડ ધડબડ દોડત હ.ે”
રાજાએ આ વવબચત્ર શ્લોક ઉતારી લીધો.

રાજા કે કચરેીમાાં બીજ ાં કોઇ શ્લોકનો અથા કરી
શક્ ાં નદહ. પછી રાજાએ બ્રાહ્મણને કહ્ ાં:
“મહારાજ, બે ચાર દદવસ પછી પાછા કચરેીમાાં
આવજો. હમણાાં રાજનાાં સીધાાંપાણી ખાઓ
અને સ ખથેી રહો. તમને તમારા શ્લોકનો
જવાબ પછી આપીશ ાં.”

રાજાએ બ્રાહ્મણનો શ્લોક પોતાના
સવૂાના ઓરડામાાં લખાવયો. શ્લોકનો અથા
વવચારવા રાજા રોજ રાતના બાર વાગે ઊઠે
ને વનરાાંતે એકાાંતે શ્લોકન ાં ચરણ બોલતો જાય
અને એના અથાનો વવચાર કરતો જાય.

એક રાત્રીએ ચાર ચોર રાજાના મહલેમાાં
ચોરી કરવા નીકળયા. તેઓ રાજાના મહલે
પાસે જઇને ખોદવા લાગ્યા. બરાબર રાતના
બાર વાગ્યા હતા અને રાજા આ વખતે
શ્લોકના પહલેા ચરણનો વવચાર કરતો હતો.
પેલા ચોરો ખોદતા હતા. તેમને કાને રાજાનો
બોલ આવયો:
“ખડબડ ખડબડ ખોદત હ.ે”
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ચોરોએ મનમાાં વવચાર કયો કે રાજા તો
જાગતો લાગે છે અને ખોદવાનો ખડબડાટ
સાાંભળે છે. તેથી ચોરોમાાંથી એક જણ રાજાની
બારીએ ચડયો અને રાજા જાગે છે કે નદહ તે
બાબતમાાં ખાતરી કરવા લાાંબી ડોક કરી
ઓરડામાાં જોવા લાગ્યો. તયાાં તો રાજા બીજ ાં
ચરણ બોલયો:
“લ ાંબી ડોકે જોવત હ.ે”

આ સાાંભળી, જે ચોર બારીમાાંથી જોતો
હતો તેને ખાતરી થઇ કે રાજા જાગે છે એટલ ાં
જ નદહ , પણ પોતાની બારીમાાંથી ડોક
લાંબાવીને જોતાાં પણ તેણે જોયો છે. તે
એકદમ નીચે ઊતરી ગયો અને બીજાઓને
છાનામાના બસેી જવાની વનશાની કરી. બધાય
છાનામાના ઓડવાઇને બસેી ગયા. તયાાં તો
વળી રાજા ત્રીજ ાં ચરણ બોલયો:
“કકૂડમકૂડ બેઠત હ.ે”

ચોરોના મનમાાં થ્ ાં કે હવે ભાગો! રાજા
આ બધ ાં જાણે છે અને જૂએ પણ છે. હવે જરૂર
પકડાઇ જશ ાં અને માયાા જશ ાં. તેઓ બીકના
માયાા એકદમ દોડયા. તયાાં તો રાજાએ શ્લોકના
ચોથા ચરણનો ઉચ્ચાર કયો:
“ધડબડ ધડબડ દોડત હ.ે”

હવે એ ચોરો તો હતા રાજાના પોતાના
દરવાનો. તેઓ જ રાજાના ચોકીદારો હતા.
તેમની દાનત બગડેલી, તેથી ચોરી કરવાનો
તેમને વવચાર થયલેો. ચોરો ઘરે તો ભાગી
ગયા, પણ બીજે દદવસે કચરેી ભરાઇ તયારે
રાજાની સલામીએ ન ગયા. તેમના મનને

ચોક્કસ લાગ્્ ાં હત  ાં કે નક્કી રાજાજી બધ ાં જાણી
ગયા છે અને પોતાને ઓળખી લીધા છે.

દરવાનોને સલામે ન આવેલા જોઇને
રાજાએ પછૂ્ ાં: “આજે દરવાનો સલામે કેમ
નથી આવયા? ઘરે કોઇ સાજ ાંમાાંદ તો નથી થ્ ાં
ને?” દરવાનોને તેડવા રાજાએ બએેજા
વસપાઇઓને મોકલયા. કચરેીમાાં દરવાનો
આવયા અને સલામ કરી ઊભા રહ્યા.

રાજાએ પછૂ્ ાં: “બોલો, તમે આજે
કચરેીમાાં કેમ નહોતા આવયા?”

પેલા દરવાનો ધ્રજૂવા લાગ્યા. તેમના
મનને તો ખાતરી જ હતી કે રાજાબધી વાત
જાણી ગયેલ છે. ખોટ ાં બોલશ ાં તો વધારે માયાા
જશ ાં, એમ ધારી તમેણે રાતે બનલેી બધી વાત
કહી દીધી.

રાજા તો આ બધ ાં સાાંભળી વવસ્મય
પામ્પયો. તેને થ્ ાં કે આ તો પેલા બ્રાહ્મણના
શ્લોકનો પ્રતાપ. શ્લોક તો ભારે ચમતકારી!
બ્રાહ્મણ ઉપર રાજા ઘણો ખ શ ખ શ થઇ ગયો.
તેણે બ્રાહ્મણને બોલાવયો અને તનેે સાર ાં
ઇનામ આપી વવદાય કયો.
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મને મ રો જ પ્રશ્ન

સદક્રય માનવજીવનમાાં ભાગ્યેજ
ક્ારેક એવ ાં બનત ાં હશે કે જીવન એકદમ
સાતતયપણૂા રીતે વનવવિઘ્ન કે કોઈ મ શ્કેલી
વવના ચાલત ાં હોય. અને કોઈ પણ મ શ્કેલી
આવે એટલે માણસમાત્ર અસમાંજસનો
અન ભવ કરે અને તેને વવચાર આવ,ે “હવે
હ ાં શ ાં કર ાં?” મોટા ભાગના લોકો આ પ્રશ્નનો
જવાબ શોધવા ભતૂકાળના અન ભવો સ ધી,
અથવા તો
વડીલો/ગ ર /માગાદશાકો/વનષ્ણાતો પાસે
પહોંચી જતાાં હોય છે, અને તે લોકો જે કહે
તેવો વનણાય લઈ કાયા કરતાાં હોય છે.

મારા મતે, “હવે હ ાં શ ાં કર ાં?” આ
પ્રશ્નનો જવાબ કોઈ પણ વયસ્લતને પોતાના
વસવાય કોઈ ના આપી શકે કેમકે આપણાાં
પોતાના જીવનમાાં આવેલી એ મ શ્કેલી કે
અસમાંજસ આપણને કેવી રીતે અસર કરે છે
એ બીજી કોઈ વયસ્લત કદી ના સમજી શકે.
ઉપરાાંત દ વનયાની બીજી કોઈ પણ વયસ્લત
એ મ શ્કેલી કે અસમાંજસને પોતાના
દ્રબ્ષ્ટકોણથી જ જોવાન ાં સામથ્યા ધરાવી
શકે, આપણાાં દ્રબ્ષ્ટકોણથી નહીં જ. એટલે
તેમણે સચૂવેલો ઉપાય કે વનરાકરણ પણ

આપણાાં જીવનના વયવહારો, મલૂયો કે
આચાર-વવચારના વનયમોને અન સાાંબગક ના
હોઈ શકે. તેથી જ, “હવે હ ાં શ ાં કર ાં?” એ
પ્રશ્નનો સચોટ જવાબ પ્રશ્નકતાા પોતે જ
પોતાને આપી શકે. હા,
ગ ર /માગાદશાક/વનષ્ણાતો પાસે
સાંભાવનાઓ વવરે્ષ, વવકલપો વવરે્ષ વાત કરી
શકાય, જાણકારી લઈ શકાય અથવા
સમજણ લઈ શકાય. પરાંત  પછી વનણાય તો
પોતે જ લેવો ઘટે.

નાની સમસ્યા હોય કે મોટી, દરેક
વયસ્લત દરેક ઘડી એ વવવવધ પ્રકારના
વનણાયો સતત લેતો જ હોય છે. સવારે
ઊઠવાથી શરૂ કરીને રાતે્ર વનદ્રાધીન થઈએ
તયાાં સ ધી નાના મોટા વનણાયો લેવાન ાં ચાલ 
જ રહે છે. ક્ારે, કેવી રીતે, શ ાં, કોને, ક્ાાં,

ધમેન્ર જોષી 
પ્રશ્ન૮: હવેહ ાંશ ાંકર ાં?
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કેમ, કેવ  ાં – આવા બધા શબ્દોથી શરૂ થતાાં
પ્રશ્નો સતત ઉદ્ભવતા જ હોય છે અને
આપણ ાં મન તેના સભાન, બભેાન કે અધા-
સભાન અવસ્થામાાં તેના જવાબો શોધત  ાં
રહતે  ાં હોય છે અને વનણાયના અંતે તનેી
ઉપર દક્રયા કરત  ાં હોય છે. આવા પ્રશ્નો કે
સમસ્યાઓ ક્ારેક જીવનને નદહવત કે
બહ જ ઓછી માત્રામાાં અસર કરતાાં હોય
છે અને ક્ારેક તેનો જીવન ઉપર બહ 
મોટો પ્રભાવ પડે એવા હોય છે. પરાંત  બાંને
દકસ્સાઓમાાં તેની ઉપર યોગ્ય સમયે
વનણાય લવેો જ પડતો હોય છે. અને જયારે
જીવનમાાં કોઈ પણ કારણથી અટકી
જવાય, અચાનક કોઈ ગાંભીર પદરસ્સ્થવતન ાં
વનમાાણ થાય અથવા આપણાાં ભતૂકાળના
કોઈ પણ અન ભવો વસવાયનો નવો
અન ભવ થાય અને કોઈ પણ માનવસક
તૈયારી ના હોય એવા સાંજોગ ઊભા થાય
તયારે “હવે હ ાં શ ાં કર ાં?” એ વધ ગાંભીર બની
જાય.

જો િબણક સમયમાાં કે બહ ઓછા
સમયમાાં જ વનણાય કરવાનો આવે તો
મોટા ભાગે સામાનય લોકો અસમથા હોય છે
અથવા એ િણે જે સઝૂે તે બોલી કે કરી
નાખતા હોય છે અને તેન  ાં ના ગમત ાં
ગાંભીર પદરણામ ભોગવવાન ાં આવત ાં હોય
છે. સાચો કે યોગ્ય વનણાય લવેાની
પ્રદક્રયાની સમજણ કેળવવી ખબૂ જરૂરી છે

જેથી આપણી સમસ્યાન ાં કાયમી વનરાકરણ
આવે. નાની કે મોટી સમસ્યાઓના વનણાય
લવેાની પ્રદક્રયા મહદઅંશે સરખી જ હોય
છે, જે ખબૂ સાંશોધનોના આધારે વૈજ્ઞાવનક
પદ્ધવત િારા વવકસાવેલી છે. આ પ્રદક્રયા
અન સરવાથી મોટા ભાગે યોગ્ય વનણાય
લઈ શકાય છે અને પછી વધારાની
મ શ્કેલી ઊભી થતી નથી.

આ વનણાય લવેાની પ્રદક્રયાના સાત
પગલાાં છે:
૧. સમસ્ય ની સમજણ અર્વ ઓળખ:
ઘણી વાર માણસને સમસ્યાની સાચી
સમાજ જ નથી હોતી. તેથી તેના
વનરાકરણના વવચારો અને વનણાયો ખોટા
પડતાાં હોય છે. જેમકે, રોજ સવારે બ્રશ
કરવાન ાં કારણ શ ાં? તો જવાબ મળશે દાાંત
સાફ કરવા, કે મોઢામાાં બલેટેદરયા ના થાય
અને દ ગુંધ ના આવે તેના માટે. ખરેખર
આ સાચો જવાબ નથી. આપણે શરીરને
પણૂા સ્વસ્થ રાખવ ાં છે, અને એ સ્વસ્થતા
માટે મોઢ ાં અને દાાંત ચોખ્ખા અને
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જ ાંત  રદહત રાખવા જરૂરી છે, એ સાચ ાં કારણ
છે. અહીં સમસ્યા મોઢાની કે દાાંતની નથી.
સાચી સમસ્યા શરીરને તાંદ રસ્ત રાખવાની
છે. આમ, મોટા ભાગે આપણે લાાંબો
વવચાર કયાા વવના ટૂાંકી દ્રબ્ષ્ટ રાખીને
સમસ્યાને જોઈએ છે અને તે પ્રમાણે
વનણાયો લઈએ છે જે ખોટ પડી શકે છે.
સમસ્યાની સાચી સમજણ અને સાચી
સમસ્યાની સમજણ બહ જ અગતયના છે.
૨. અપેજ્ઞક્ષત મનર કરણ:

જીવનના ધ્યેય સાથે સ  સાંગત
જીવનની દરેક સમસ્યાના અપેબિત
વનરાકરણ પ્રમાણે તેનો વનણાય થાય.
એટલે સમસ્યા સમજયા પછી અપેબિત
વનરાકરણ નક્કી કરવ ાં બહ જ જરૂરી છે.
અને તે જીવનના મલૂયો, વસદ્ધાાંતો અને
વનયમો સાથે સરખાવીને જ નક્કી થાય.
પરાંત  આપણે ઇક્ચ્છત પદરણામ પહલેથેી
જ સ્પષ્ટ હોવ ાં જોઈએ.
૩. મવકલ્પો મવચ રવ :

કોઈ એક મ કામ ઉપર પહોંચવાના
એક થી વધારે માગા હોય શકે. તેવી જ
રીતે કોઈ સમસ્યામાાંથી બહાર નીકળવાના
એક થી વધારે રસ્તા હોઈ શકે. ઇક્ચ્છત
પદરણામ મેળવવાના ઘણા રસ્તા હોઈ
શકે, ઘણી રીતો હોઈ શકે, જ દી જ દી
દક્રયાઓ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે, બારમાાં
ધોરણમાાં સાર ાં પદરણામ લાવયા પછી

એનજીનીયર બનવા માટે ઘણી વવવવધ
શાખાઓ અને કોલજેો હોય છે. તે
બધામાાંથી કોઈપણ ચયન કરીએ તો
એક્નજવનયર બનાય જ. રોટલી ખાવી હોય
તો હાથે વણીને અથવા મશીનમાાં
દબાવીને કે મોલ માાંથી તૈયાર લાવીને
ખાઈ શકાય. તેમજ, દરેક સમસ્યામાાં
ઇક્ચ્છત પદરણામ લાવવા વવવવધ રસ્તાઓ
હોઈ શકે જે વવચારવા જરૂરી છે. આના
માટે અનય

લોકોનો સહકાર લઈ શકાય.
૪. મવકલ્પોની સરખ મણી:

વવકલપો વવચાયાા પછી યોગ્ય
વવકલપ કયો છે તે નક્કી કરવા બધા
વવચારેલ વવકલપોની સરખામણી કરવી
જરૂરી છે. એક મ કામ ઉપર પહોંચવાના
વવવવધ રસ્તા જાણ્યા પછી જેમ આપણે
વવચારીએ કે એક ફલાણો રસ્તો લઈશ ાં તો
વધ ટ્રાદફક હશ,ે પલેા રસ્તા ઉપર કાર
લઈને નહીં જઈ શકાય કેમકે રસ્તો ખબૂ
સાાંકડો છે, આ રસ્તે જઈશ ાં તો ખબૂ લાાંબ 
પડશ,ે કોઈ રસ્તો સાવ અજાણ્યો છે કદાચ
ભલૂા પડી જવાશ.ે તેમ જ, આપણી
સમસ્યાના ઉકેલ માટેના જે અલગ અલગ
વવકલપો વવચાયાા હોય તેની સરખામણી
કરી તનેા ફાયદા-ગેરફાયદા સમજવા
જરૂરી છે. આના માટે પણ ગ ર /વનષ્ણાત
પાસે માગાદશાન મેળવી શકાય.

ડડસેમ્બર૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/
https://pankhmagazine.com/


૫. સૌર્ી વધ યોગ્ય મવકલ્પની પસાંદગી:
વવવવધ વવકલપોની સરખામણી પછી

સૌથી વધ યોગ્ય એવા એક વવકલપની
પસાંદગી જીવનના ધ્યેય, વસદ્ધાાંતો, ગમાાં-
અણગમાાં, સામથ્યા, ઉપલબ્ધ સમય, અને
એવા અનય વયસ્લતગત બાબતોના આધારે
કરવાની થાય જેથી જેને અસમાંજસ છે
અથવા સમસ્યા છે તેના માટે સૌથી વધ 
યોગ્ય વવકલપ પસાંદ થઈ શકે. આ પગલ ાં
પોતેજ લવે  ાં જરૂરી છે. અત્રે યાદ રહ,ે શ્રી
કૃષ્ણ ભગવાને પણ, જયારે મહાવીર
અજ ાનને શ્રીમદ ભગવદટ ગીતાનો બોધ
આપ્યો તયારે તમેણે તેને વવવવધ
વવકલપોની સમજણ આપી કહ્ ાં હત  ાં કે
વનણાય તો તેણે (અજ ાન)ે જ લવેાનો છે.

૬. મનણાયનો અમલ:
સમસ્યાના વનરાકરણ માટે વવચારેલ

વવવવધ વવકલપોમાાંના સૌથી યોગ્ય
વવકલપન ાં ચયન કયાા પછી આપોઆપ
વનરાકરણ નથી આવી જત ાં. તે વનણાયને
અમલમાાં મકૂવો પડે છે. ઘણા લોકો વનણાય
લઈને વનબ્ષ્ક્રય બસેી રહે છે. આપણે
વનણાય ઉપર કાયા તો કરવ ાં જ પડ.ે
૭. મનણાયની સમીક્ષ :

વનણાય લીધા પછી તેની ઉપર દક્રયા
આરાંભ કરીએ અને પણૂા વનરાકરણ આવે
તયાાં સ  ધીની પ્રદક્રયા દરમ્પયાન સતત
સમીિા કરવી જરૂરી છે. જે દક્રયા કે કાયા

આપણે કરીએ છે અને જે ઇક્ચ્છત
પદરણામ જોઈએ છે શ ાં આપણે ખરેખર તે
દદશામાાં જઈ રહ્યા છીએ? જો હા, તો કાયા
ચાલ રાખવ ાં. પણ જો ના, તો કદાચ થોડી
દદશા બદલવી પડ,ે કે વેગ વધારવો કે
ઘટાડવો પડ,ે અથવા પદ્ધવતમાાં બદલાવ
લાવવો પડ.ે તેની માનવસક તયૈારી હમશેા
હોવી જોઈએ અને ખાસ જયારે વનણાયની
અને તેના પદરણામની જીવન ઉપર બહ 
મોટી અસર પડવાની હોય, તે સાંજોગોમાાં
કદાચ વનણાય ખોટો પડે તો ‘પ્લાન-બી’
પણ તૈયાર રાખવી જોઈએ જેના ઉપર
જલદીથી વવચાર કરી શકાય અને પછી તે
અમલમાાં મકૂી શકાય.

આમ, “હવે હ ાં શ ાં કર ાં?” એ પ્રશ્ન
પોતાના માટે જ છે, અનય કોઈ આંવશક
રીતે ફલત સલાહ-સચૂન આપી શકે પરાંત  
આપણાાં માટે યોગ્ય વનણાય આપણે જ
લવેો પડે અને તેનો અમલ પણ આપણે
જ કરવો પડે તે સમજવ ાં જરૂરી છે. અને
જીવનભર આવા નાના મોટા વનણાયો
સતત લતેા રહવેાની જરૂર પડતી હોવાથી
દરેક વયસ્લતને પોતાના જીવનના ધ્યયે,
વસધ્ધાાંતો, સામથ્યા, મયાાદાઓ, ગમા-
અણગમા વવર્ષે પણૂા જાગવૃત, સમજ અને
સ્પષ્ટતા હોવી જોઈએ. તો જ, મહદઅંશે
આપણાાં જીવનના બધા વનણાયો સાચા પડે
અને મ શ્કેલીઓ ના નડે.
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મ ઈક્રો-મવશ્વ

શાંભ ભાઈની વવર દ્ધ જઈને પ ત્રી રેખાએ ભાગીને લગ્ન કયાા હોવાથી એમણે રેખા સાથે
સાંબાંધ તોડી નાખ્યો હતો.

પૌત્ર રાજ રોજ શાંભ ભાઈને ફેસબકૂના ટ્ શન આપતો.

“દાદ .. આ તો દફયાની દરકવેસ્ટ આવી છે.” રાજે વનખાલસ ભાવે કહ્ ાં.

દાદાની આંખો ભીની થઈ ગઈ. કટાઈ ગયેલા સાંબાંધને જાણે કલાઈ થઈ.

ડકશન એમ. દ વડ ફે્રન્ડ રીકવેસ્ટ
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(૧) માત્ર શ્ર વત ગ જરાતી ફોનટમાાં 'Word File Format'માાં ટાઈપ કરી ભાર્ષા અને
જોડણીની ભલૂો ચકાસી રચના મોકલવી. ભાર્ષાશ દ્વદ્ધ અને જોડણીમાાં જો વધ ભલૂો હશે
તો કૃવત સ્વીકારવામાાં આવશે નદહ, જેની નોંધ લેવી. ગ જરાતી લખાણના બધા
વનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની જરૂદરયાત છે.
(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન પ્લેટફોમા પર અપ્રકાવશત હોય, એવી જ કૃવત
મોકલવી. કૃવત સ્વરબચત અને મૌબલક હોવી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાાં મોટેભાગે ગ જરાતી જ ટાઈપ ક્ ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ક શબ્દો
ગ જરાતી, દહનદી અથવા સાંસ્કૃત ભાર્ષામાાં ટાઈપ કરેલા ચાલશે. પણ એ શક્ હોય
તયાાં 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 કયાા પછી જો વસલેલટ થશે તો જાણ કરવામાાં આવશ.ે
(૬) 'પાંખ' બબન-વયવસાવયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો
પ રસ્કાર આપવામાાં આવતો નથી.
(૭) તમે મોકલેલી કૃવત-સ્વીકારનો અંવતમ વનણાય 'પાંખ'ની ટીમનો રહશેે.

લેખ/વ ત ા/મ ઈક્રોડફતશન/કમવત  મોકલવ  મ ટે
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બેશક, ‘પાંખ’ બબનવયવસાવયક મેગેઝીન જ છે અને રહશેે, પણ એમાાં
અમારો સમય, મહનેત અને મડૂી રોકાયા જ છે. અમે અતયારે જે કરીએ
છીએ, એન ાં વળતર અમને વાચકો અને ભાવકોના પે્રમ થકી મળ્ ાં છે અને
અમારી અપેિા એ જ છે.

પરાંત  અમે આ કામ વધ સાર ાં કરી શકીએ, એ માટે આપની મદદની
અપેિા રાખવી પણ તો ખોટી નથી ને?

મદદના એક માધ્યમ તરીકે તમે તમારા કોઈ વેનચરની જાહરેાત
‘પાંખ’માાં આપી શકો છો. બદલામાાં તમને શ ાં મળશે? સમજદાર અને
જેન્ ઈન કસ્ટમસા.અમને શ ાં મળશે? અમારા નવા આઈડીયાઝને પડદા
પાછળથી પડદા આગળ લાવવા માટે થોડ ાંક ફબ્નડિંગ.

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

પાંખ’ MASS અને CLASS -
એમ બને્ન વગો િારા વખણાત  ાં
મેગેઝીન બની ગ્ ાં છે.

કોઈ અફવા, ખરાબ જોક
અથવા ફેક-ન્ ઝ જેટલી ઝડપથી
અને જથ્થાબાંધ રીતે અતયારના
સમયમાાં બધે વાયરલ થાય છે,
એટલ ાં તો અમારાથી કદાચ ના
બને, પણ ‘પાંખ’ની આ પીડીએફ
ફાઈલ નોંધપાત્ર સાંખ્યામાાં
સક્ ાલેટ થાય છે ખરી!

mailto:pankhemagazine@gmail.com


ટીમ 'પાંખ'
ય જ્ઞિક વઘ મસય 
કેય ર દ ધ ત
મનોરી શ હ
અનાંત ગોડહલ
મવરલ જોશી

હોઝેફ  અગવ ન
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ધ્ર મવલ ચોડવડીય 
મમડહર ગેડીય 

સહભ ગી પ ાંખો
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જ્ઞગજ ભ ઈ બધેક 
જયન્ત પ ઠક
જગદીશ જોષી
ર જ લ ભ ન શ લી
ધમેન્ર જોષી
તેજલ શ હ

મવપ લ હડડય 
ડૉ. રાંજન જોષી

ડકશન એમ. દ વડ 
હીરલ વ્ય સ
ડૉ. ક મતિક શ હ
બાંસરી જોષી

આ અંકમ ાં સહભ ગી કલમો

આદકબપઠાણ (િનટકવર)
https://instagram.com/aqib_starlin?igshid=lz5wfukbdzi8

અમીત સોલાંકી (બેક કવર)
https://instagram.com/vasco_di_gama_?igshid=mc327zqahnrp

ફોટોગ્રાફી
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WhatsApp
https://wa.me/916355953355

Telegram
https://telegram.me/pankhemagazine

Gmail
pankhemagazine@gmail.com
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YouTube
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