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િંપાદકની કલમે
પોિપોિાની ‘િંઘર્ષ-કથાઓ’

યાજ્ઞિક વઘાતિયા
ર્િર-પેજમાં

એર્

નાનો

છોર્રો

દે ખાય છે . ર્ોઈના પર્ હાથમાં ર્ોઈ
પુસ્તર્ હોય, એ આ સમયની દુર્કભ
ક્ષર્ોમાંની એર્ છે . ઓનર્ાઈન ક્ર્ાસની
જેમ

હિે

આપર્ે

તયાં

નોટ્સ

અને

પુસ્તર્ોએ પર્ ડીજીટર્ સ્િરૂપ ર્ઈ ર્ીધું
છે . ક્યારે ર્ ડાયનોસરની જેમ પેન અને
ર્ાગળ પર્ ર્દાચ દુવનયામાંથી લુપ્ત થઈ
જાય, તો નિાઈ નહીં! પર્ મારે આજે એ
િાત નથી ર્રિી. મારી િાત ર્ંઈર્ અર્ગ
છે .

ઘણુબ
ં ધું િેઠીને જીિનમાં આગળ આવ્યા

હશે, અને ર્ોઈ સારા મુર્ામે અતયારે તેઓ
પહોંચ્યા હશે તો તેઓની િાત ‘સઘર્ક
હતો, પર્...’થી શરુ અને જો નહીં પહોંચ્યા
હોય, તો એમની િાતો ‘પર્, સંઘર્ક
હતો...’ સાથે પ ૂરી થતી હશે. ર્ોઈ પર્

ર્ગભગ

દરે ર્

વ્યક્ક્તએ

એમના

માતા-વપતા, દાદા-દાદી ર્ે બીજા ર્ોઈ
િડીર્ો પાસેથી પોતાના સમયની સંઘર્કર્થાઓ સાંભળી હશે. ર્ોઈર્ના પપ્પા દસ
રૂવપયા ર્ઈને ગામડેથી શહેર આવ્યા હશે,
તો ર્ોઈર્ના મમ્મીને આગળ ભર્વું હશે
તોય એમના પપ્પાએ (એટર્ે ર્ે, તમારા
નાનાએ) ચાર ચોપડીથી આગળ નહીં
ભર્ાવ્યા

હોય.

ઘર્ાનાં

દાદા

નદી

ઓળંગીને સ્કૂર્ે ગયા હશે. તો ઘર્ાનાં
દાદીના ર્ાચી ઉંમરે ર્ગ્ન ર્રાિી દે િામાં
આવ્યા હશે. બધા પોપોતાના સંઘર્ક પછી

હિલ્મ જોશો ર્ે પુસ્તર્ (ર્ોઈ પર્ જોનરનુ)ં
ઉઠાિીને િાંચશો, તો એમાં પર્ તમને એ
જ જોિા મળશે.
સંઘર્ોના

પ્રર્ાર

પેઢી-દરપેઢી

બદર્ાતા હશે, પર્ એની માત્રા પેઢીદરપેઢી બદર્ાતી નથી. તયારે ર્ોઈ અર્ગ
તર્ર્ીિો હતી, અતયારે ર્ંઈર્ અર્ગ છે .
એનો સ્હેજ પર્ મતર્બ એ નથી ર્ે,
અતયારની પેઢીને ગઈ પેઢી ર્રતા ર્ે
આિનારી પેઢીને અતયારની પેઢી ર્રતા
‘રાહત’ અને ‘હાશર્ારો’ છે . એર્ જ પેઢીની
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બે વ્યક્ક્તઓ પાસે પર્ પોતાના સંઘર્કની

છે , એ ર્ોઈ ર્ાયમી ક્સ્થવત નથી. આથી

અર્ગ જ ર્થા છે . સંઘર્ક ર્ોઈ બીજી વ્યક્ક્ત

તમે ર્ંઈર્ મેળિિા માટે ઈચ્છા રાખી શર્ો,

સાથે પર્ હોઈ શર્ે, ર્ોઈ પહરક્સ્થવત સાથે

સંઘર્ક ર્રી શર્ો, પર્ એની પર તમારો

પર્ હોઈ શર્ે ર્ે ખુદ સાથે પર્ હોઈ શર્ે!

અવધર્ાર નથી. મહાભારતમાં કૃષ્ર્ અને ર્ર્ક

આખ ંુ તવશ્વ ‘િંઘર્ષ’ન ંુ જ એક અંતિમ િર્જન

િચ્ચેના સંિાદ પર્ આ જ િાત સમજાિે

છે , જે અંતિમ નથી પણ!

છે . તમે પર્ આ વિર્ે તમારા વિચારો

થઈ

જ્યારથી

માનિજીિનની

તયારથી

જ

સમાજ’માં

રહીએ

શરૂઆત

અમને મોર્ર્ી શર્ો છો.

આપર્ે

એર્

‘વમશ્ર-

આ અંર્માં ‘Rewinding…’ ર્ોર્મમાં

છીએ.

‘વમશ્ર-સમાજ’

રાષ્રીય શાયર શ્રી ઝિેરચંદ મેઘાર્ીના

એટર્ે એિો સમાજ, ર્ે જેમાં એર્સાથે બધા

શૌયકરસથી

પ્રર્ારના ર્ોર્ો અને સમુદાયો એર્સાથે રહે.

રસધાર’માંથી ‘દીર્રો’ િાતાક ર્ીધેર્ી છે , જે

જેમ ર્ે, ર્ોઈ પર્ યુગના, ર્ોઈ પર્ સમયે

તમે ર્દાચ સ્કૂર્માં ભણ્યા પર્ હશો. આપને

એવું ક્યારે ય ના બને, ર્ે જેમાં બધા જ

આ અંર્ ર્ેિો ર્ાગ્યો, એ આપ અમને

એર્સરખા સ્થાન પર હોય. એિા સમાજની

અમારા

રચના શક્ય જ નથી. શાંવતથી વિચારશો તો

મેઇર્ અથિા ઈન્સસ્ટાગ્રામમાં જરૂર જર્ાિો.

સમજાશે ર્ે, ‘સમાનતા’નો ભાિ એ એર્

એ માટેની લર્િંર્ અંર્ના અંતમાં આપી છે .

માનવસર્ ર્ે આંતહરર્ ભ્રમર્ામાત્ર છે . પર્

નવું િર્ક થોડી નિી ઉમ્મીદ ર્ઈને આવ્યું

ભૌવતર્ રીતે, આધ્યાત્તમર્ રીતે ર્ે બીજી ર્ોઈ

હોય

પર્ રીતે પ્રતયક્ષ જોિો, તો સમજાશે ર્ે

ખોરિાયેલ ું જનજીિન હિે આ િર્ે અમુર્

સમાનતા

પ્રવતબંધો સાથે ર્ગભગ રાબેતા મુજબ થત ું

ક્યાંય

સંભિી

જ

ના

શર્ે!

ડાવિિનના ઉત્ાંવતિાદ મુજબ, સંઘર્કની ચાર
દીિાર્ોને તોડીને જે બહાર નીર્ળે શર્ે, એ
જ સમાજમાં ટર્ી શર્ે. ને જયારે પર્ સંઘર્ક
ર્રિાનો બંધ થાય, તયારે િરી એ જ ચાર
દીિાર્ો િચ્ચે ર્ેદ થઈ જવું જ પડે. ર્હેિાનુ ં
તાતપયક એ છે ર્ે, જે અતયારે શેઠ છે , એના
િડિાઓ ક્યારે ર્ નોર્ર પર્ હતા, ને જે
અતયારે નોર્ર છે , એના િડિાઓ ક્યારે ર્
શેઠ પર્ હશે! ને અતયારે એમની જે ક્સ્થવત

છર્ર્તાં

પુસ્તર્

વ્હોટ્સએપ,

એવું

ર્ાગે

‘સૌરાષ્રની

ટેલર્ગ્રામ,

તો

છે .

િેસબ ૂર્,

ગયા

િર્ે

જાય છે .
(નોંધ: ગયા અંર્માં બંસરી જોર્ીની
ર્ોર્મ ‘અંતરર્ેડી’માં હોમાઈ વ્યારાિાર્ાને
પદ્મવિભ ૂર્ર્

૨૦૧૧ને

બદર્ે,

૧૯૧૧માં

અપાયો, એમ છપાયું છે . એ ક્ષવત એર્

િાચર્ વિનોદભાઈ દિેએ નોંધી અને અને
અમને જાર્ ર્રી. એ ભ ૂર્ માટે હુ ં હદર્ગીર
હોિાની સાથે એમનો ખ ૂબ આભારી પર્ છં.)
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જસ્ટ બે તમતનટ
ભાવિા ભોજન

ડૉ. રં જન જોર્ી

“લબિંદુ,

આજે

જમિામાં

મગની

થોડો વ્યગ્ર થતા બોલ્યો.

દાળનો શીરો, ઓળો, રોટર્ા ને સર્ાડ

“જમાઈને તો સાચિિા જ પડે ને..

લબિંદુને

એ આપર્ી દીર્રીને ર્ાયમ સાચિે છે .”

બનાિજો

હોં.”

સાસુમાએ

િહુ

સંબોધતા ર્હ્ુ.ં

ર્ાંતાબેન પોરસાતા બોલ્યા.

“અરે િાહ મમ્મી, આજે તો બધું
લબિંદુનું ભાિતુ..ં

ખાર્ી

એર્

ર્સર્ીયા

“મમ્મી, આ હહસાબે તો જમાઈ ર્રતા
િહન
ુ ે િધુ સાચિિી જોઈએ. ર્ારર્ ર્ે એ

ગાજર ઘટે. પર્ આજે એનો બથક ડે તો

ખાર્ી દીર્રાને નહીં, દીર્રાના મમ્મી-

નથી!” સાસુ િહન
ુ ી ચચાકમાં ર્ેશિ િચ્ચે

પપ્પા, ભાઈ-બહેન બધાંને ર્ાયમ સાચિે

કૂદી પડતા બોલ્યો.

છે .” ર્ેશિની દર્ીર્ સચોટ હતી.

“ના ના.. લબિંદુનું નહીં, ભાવિનકુમારનું
ભાિતુ.”ં લબિંદુનું મોં થોડું ઝંખિાઈ ગયુ.ં

“મમ્મી, જમાઈ એર્ હદિસ આિે
તોય એમને ર્ેટર્ા સાચિિાના!” ર્ેશિ

ર્ાંતાબેન ચપ્પુ ને ગાજર હાથમાં
ર્ઈ

ર્સર્ીયા

ગાજરની

પર્

તૈયારી

ર્રિા ર્ાગ્યા.
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Tech-Talk
બીટકોઈન
ુ હડડયા
તવપલ
જો ‘બીટર્ોઈન’ શબ્દ વિર્ેનો આ ર્ેખ
તમે ૨૦૧૬-૧૭માં િાંચતા હોત તો ર્દાચ
એ પાછળનો હેત ુ શેરમાર્ે ટની જેમ તેમાં
રોર્ાર્ ર્રિાનો હોત. પર્ આજે તમે માત્ર
માહહતી માટે એ િાંચિાનું પસંદ ર્રશો. પંખ
મેગેઝીનના ડીસેમ્બર મહહનાના અંર્માં

બનાિે છે . એવું ર્ેમ? એ િાત ગયા

આપર્ે ‘બ્ર્ોર્ચેઇન’ વિર્ે િાત ર્રી છે . અને

ૂ માં
મહહનાના અંર્માં ર્રી છે પર્ અહીં ટંર્

તયાં એ પર્ ઉલ્ર્ેખ ર્રે ર્ ર્ે બ્ર્ોર્ચેઈન

ર્હીએ તો જો તમારી ખાતાબુર્માં એર્ ર્ાખ

ટેર્નોર્ોજી એ બીટર્ોઈન અને અન્સય

એન્સરી હોય અને તમારે ર્ોઈ એર્ સાથે

્ીપ્ટોર્રન્સસી માટેની ચાર્ર્ ટેર્નોર્ોજી છે .

છે ડછાડ ર્રિી હોય તો તમારે એ દરે ર્ એટર્ે

જો આપે ગયા મહહનાનો ‘બ્ર્ોર્ચેઈન’

ર્ે ર્ાખ એન્સરીમાં સુધારા ર્રિાના થશે, જે

વિર્ેનો ર્ેખ નાં િાંચ્યો હોય તો સૌથી પહેર્ા

શક્ય નથી. બીજી િાત એ ર્ે બ્ર્ોર્ચેઈનમાં

એ િાંચી ર્ો, જેથી બીટર્ોઈનને સરળતાથી

માત્ર સુધારો ર્રિો પુરતો નથી, આ એર્

સમજી શર્ાય.

ડીસ્રીબ્યુટેડ ખાતાબુર્ છે . અન્સય ર્ોર્ો ભર્ે

બીટર્ોઈનની સમજ ભારત સુધી

ર્ોર્ે, ર્ોની સાથે ર્ેિડદે િડ ર્રી એ ના જોઈ

પહોંચી તયારે બીટર્ોઈન વિર્ે એટર્ી બધી

શર્ે, પર્ એ ર્ેિડદે િડમાં ર્ોઈ ભ ૂર્ છે ર્ે

અિિાઓ, માન્સયતાઓ અને ર્ાર્ચ હતી ર્ે

નહીં, એ ચેર્ ર્રી શર્ે એટર્ે ર્દાચ ક્યારે ય

હજી આજે પર્ ર્ોર્ો બ્ર્ોર્ચેઈન અને

જો બ્ર્ોર્ચેઈન સાથે છે ડછાડ થાય તો પર્

બીટર્ોઈનને એર્ બીજાના સમાનાથી શબ્દો

ખાતાબુર્માં એ એન્સરીને ઓથેન્ન્સટર્ ગર્ી

સમજે છે . પર્ એવું નથી, બ્ર્ોર્ચેઈન એ

શર્ાશે નહીં.

એર્ ફૂર્પ્ર ૂિ ટેર્નોર્ોજી છે , જે ખાતાબુર્ની
દરે ર્ એન્સરીને સુરલક્ષત અને વિશ્વસનીય

તો હિે પ્રશ્ન એ આિે ર્ે બ્ર્ોર્ચેઈન
ર્ોઈ એર્ સરર્ાર ર્ે ર્ંપની ચર્ાિતી નથી.
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તો જે ર્ાખો ઈન્સટરનેટ િપરાશર્તાકઓ દરે ર્

છે . એર્ અિિા એિી પર્ છે ર્ે આ સાતોશી

બ્ર્ોર્ની ખરાઈ શા માટે ર્રે ? આ દરે ર્ બ્ર્ોર્

નાર્ોમોટો ખરે ખર ભારતના ર્ોઈ ર્મ્પ્યુટર

એન્સ્ીપ્ટેડ હોય છે , જેમને ચેર્ ર્રિા સારા

એન્સજીનીયર છે , તો િળી ર્ોઈર્ ઓસ્રેર્ીયન

પ્રોસેવસિંગ પાિરના ર્મ્પ્યુટર જોઈએ, એ

બીઝનસમેન

ર્મ્પ્યુટરને

અને

નાર્ોમોટો ગર્ાિે છે . હર્ીર્ત જે હોય તે પર્

ઈન્સટરનેટ ર્નેક્શન જોઈએ અને સૌથી

એર્ િાત તો માનિી જ રહી ર્ે જે પર્

અગતયનું ર્ે યુઝરે પોતે પર્ સમય િાળિિો

વ્યક્ક્તએ બીટર્ોઈનનો ર્ોન્સસેપ્ટ વિર્સાવ્યો

પડે. તો ર્ોઈ વ્યક્ક્ત બીજાની માહહતીની

છે , એ ખરે ખર ખ ૂબ ઊંચી બુદ્ધિ પ્રવતભા

ખરાઈ માટે આિો ખચક શા માટે ર્રે ? આ

ધરાિતો હશે.

સમસ્યાના

ચર્ાિિા

વનરાર્રર્

િીજળી

રૂપે

પોતાની

જાતને

સાતોશી

જાપાનના

જયારે ચર્ર્ી નાર્ાની િાત આિે

ર્મ્પ્યુટર વનષ્ર્ાંત સાતોશી નાર્ામોટોએ

તયારે એર્ મયાકદા એ પર્ આિે ર્ે ર્ોઇપર્

જાન્સયુઆરી ૨૦૦૯માં બીટર્ોઈન નામની

દે શ પોતાના રીઝિક ગોલ્ડ ર્રતા િધુ નાણું

્ીપ્ટોર્રન્સસી એટર્ે ર્ે

ડીઝીટર્ નાણું

છાપી શર્ે નહીં, એવું ર્રતા એમને ભર્ે ર્ોઈ

વિર્સાવ્યુ.ં જે ર્ોર્ો બ્ર્ોર્ચેઈન દ્વારા થતી

અટર્ાિે નહીં પર્ જો ર્ોઈ દે શ એવું ર્રે તો

ર્ોઇપર્ પ્રર્ારની ર્ેિડ-દે િડ ચેર્ ર્રતા

એનું પહરર્ામ મોંઘિારી અને ફૂગાિાના એર્

હોય છે એમને એમર્ે િાપરે ર્ા સંસાધનો

અનંત ચ્ વસિાય ર્શું હોય નહીં. એટર્ે

અને સમય માટે જે િળતર આપિામાં આિે

આિી મયાકદા બીટર્ોઈનમાં પર્ છે . જેમ-

છે એ ડીઝીટર્ સ્િરૂપમાં હોય છે જેને આપર્ે

જેમ માઈનસક િધતા જાય છે તેમ-તેમ

‘બીટર્ોઈન’ તરીર્ે ઓળખીએ છીએ. અને જે

બીટર્ોઈનનું માઈનીંગ ઓછ થતું જાય છે .

ર્ોર્ો આ પબ્બ્ર્ર્ ર્ેજર પર બ્ર્ોર્ચેઈનની

મતર્બ ર્ે જો પહેર્ા એર્ બ્ર્ોર્ િેરીિીર્ેશન

ખરાઈ ર્રે છે એ ર્ોર્ોને ‘માઈનસક’ (એટર્ે ર્ે,

માટે એર્ બીટર્ોઇન મળતો હોય તો પછી એ

ખાર્ીયા) અને આ પ્રહ્યાને ‘માઈનીંગ’ ર્હે
છે . અહીં એ પર્ નોંધ ર્ેજો ર્ે સાતોશી

નાર્ોમોટો નામના વ્યક્ક્ત હજી પર્ રહસ્ય જ
છે . આ નામના ર્ોઈ વ્યક્ક્તએ હજી સુધી
પોતાની ઓળખ અને ર્ામ સાલબત નથી ર્યુ.ું
આ નામ ઇન્સટરનેટ પર ચાર્તી વિિધ
અિિાઓ અને ચચાકઓને ર્ારર્ે િહેત ું થયું
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બે બ્ર્ોર્ માટે એર્ થયો, તયાર બાદ ચાર,

વિના આજે બીટર્ોઇન દુવનયાનું સૌથી મોંઘુ

પાંચ, દસ, પચાસ, સો એમ બીટર્ોઈનની

ચર્ર્ી નાણું છે . િળી સોનાની જેમ

સંખ્યા ઘટિા ર્ાગી અને હર્િંમત િધિા

બીટર્ોઈનનું ર્ોઈ ભૌવતર્ સ્િરૂપ પર્ નથી,

ર્ાગી. આજ સુધીમાં ર્ગભગ એર્િીસ

છતાં ર્ોઇપર્ વ્યક્ક્તને બીટર્ોઈન પર ર્ોઈ

મીર્ીયન જેટર્ા બીટર્ોઈન મળ્યા છે , અને

શંર્ા નથી. બીટર્ોઈન પર આટર્ો વિશ્વાસ

હિે એર્ બીટર્ોઇન માટે પર્ ઘણું જ

હોિાનું ર્ારર્ બીટર્ોઈનના ચાર્ર્બળ

માઈનીંગ ર્રવું પડે છે

એિી બ્ર્ોર્ચેઈન ટેર્નોર્ોજી છે , જ્યાં બધું

ર્ેમ ર્ે એર્

બીટર્ોઈનની ર્ીમત આજે ૨૮૯૦૦ ડોર્ર
એટર્ે ર્ે એર્િીસ ર્ાખ સતર હજાર જેટર્ી
છે . એર્ સમય એિો આિી જશે ર્ે નિા
બીટર્ોઈનું ખાર્ર્ામ ર્ગભગ બંધ થઇ જશે.
તાજા સમાચાર મુજબ બીટર્ોઈનની હર્િંમત
૩૦ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ના હદિસે એની
સિોચ્ચ સપાટી પર હતી. અને જે રીતે
બીટર્ોઈનની વ્યાખ્યા થયેર્ી છે , એ મુજબ
નિા બીટર્ોઈન મળિાના નથી. એટર્ે જે
છે , એની હર્િંમતમાં સમય સાથે િધારો થયા

જ પારદશકર્ પર્ છે અને સુરલક્ષત પર્ છે .
ઇન્સટરનેટ પર્ અમુર્ બ્ર્ોગમાં એર્
અંગ્રેજી િાક્ય જોિા મળે છે : “Block chain is
the answer, now tell me the question!”

મતર્બ

આધુવનર્

સમસ્યાઓનું

સમયની

વનરાર્ર્

જે-તે

તમામ
ર્ામમાં

બ્ર્ોર્ચેઈન ટેર્નોર્ોજીનો ઉપયોગ ર્રીને
ર્ાિી શર્ાય એમ છે . અને બ્ર્ોર્ચેઈનનો
સૌથી શ્રેષ્ઠ અને માર્સોને ર્ર્ચાિે એિો

જ ર્રિાનો છે .
ગયા

અંર્માં

બ્ર્ોર્ચેઈનની

વિશ્વસનીયતા વિર્ે ઊંડાર્માં િાત ર્રે ર્.
આ બ્ર્ોર્ચેઈન ટેર્નોર્ોજી એટર્ી સુરલક્ષત
છે ર્ે અમેહરર્ા વસિાય ર્ોઇપર્ દે શમાં
બીટર્ોઈન ર્ાયદે સર ર્રન્સસી ના હોિા છતાં
ર્ોર્ો આંખો બંધ ર્રીને એના પર ભરોસો ર્રે
છે . ઘર્ી બધી ઇર્ોમસક સાઈટ અને અમુર્
પાયરે ટેડ હિલ્મ ડાઉનર્ોડ ર્રિાની સિર્ત
આપતી

િેબસાઈટ

બીટર્ોઈન

સ્િરૂપે

ડોનેશન સ્િીર્ારે છે . ર્ોઇપર્ સરર્ારના ટેર્ા
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ઉપયોગ

બીટર્ોઈનમાં

થયો,

એટર્ે

બીટર્ોઇન જેિી ્ીપ્ટોર્રન્સસીથી વ્યિહારો

બીટર્ોઈન અને બ્ર્ોર્ચેઈન એર્બીજાના

ઘર્ા સુરલક્ષત રીતે ર્રી શર્ાય અમે છે પર્

પયાકય બની ગયા છે . ભારત જેિા દે શની

બીટર્ોઈન જેિી ્ીપ્ટોર્રન્સસીને ર્ાયમી

બેન્ન્સર્િંગ સીસ્ટમમાં જો બ્ર્ોર્ચેઈન ર્ાગુ ર્રી

ચર્ર્માં ર્ાિિા ઘણું ર્ામ બાર્ી છે , હજી તો

દે િામાં આિે તો બેન્ન્સર્િંગ ર્ાયો છે એના ર્રતા

માંડ આપર્ે નેટ-બેન્ન્સર્િંગ જેિી સુવિદ્યાઓ

અનેર્ ગર્ા સરળ અને અનેર્ ગર્ા ઝડપી

િાપરતા થયા છીએ.

બનાિી શર્ાય છે . વનષ્ર્ાંતો માને છે ર્ે
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Connecting... કતવિા
ગઝલ

દનકાં જ ભટ્ટ

વર્ષો પછીય દિલને મનાવી શક્ાાં નહીાં,
બારી ઉપરથી પડિો હટાવી શક્ાાં નહીાં.
એવી બડાઈ મારે છે હરણાાંનાં ટોળાં કે ,
અમને તો ઝાાંઝવાાંય હરાવી શક્ાાં નહીાં.
મેં સ્પષ્ટતા કરી કે વચન આકરાાં હતાાં,
કહેવાં કઈ રીતે કે દનભાવી શક્ાાં નહીાં.
કોયલ તો મારા પક્ષમાાં બોલી નહીાં કશાં,
ને પાાંિ ડાાંય સાખ પૂરાવી શક્ાાં નહીાં.

સઘળી જવાબિારી પૂરી ના થઈ શકી,
બે આાંસઓનો ભાર ઉઠાવી શક્ાાં નહીાં.
દનષ્ફળ ગયા બધાય દચતારાના કીદમયા,
આાંખોમાાં કોઈ શબ્િ બતાવી શક્ાાં નહીાં.
બાાંધી િીધી છે ઈચ્છા બધી બારસાખ પર,
આથી વધારે ઘરને સજાવી શક્ાાં નહીાં.
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Connecting... કતવિા
ગઝલ
નીલેશ ગોદહલ

મનમાાં ને મનમાાં બબડાં છાં ,
હાં 'ય મને કે વો કનડાં છાં ?
એમાાં ખોટાં શાં છે કે 'ને?

જ્ાાં ગણતરી થાય નદહ,
વાત તયાાં માંડાય નદહ.
હોય અજવાળાનો ભય,
તો નયન ખોલાય નદહ.
આમ કૈ પીાંછા થકી,

તાં જો ઝઘડે તો ઝઘડાં છાં .
યાિ કરે તયારે રહાં હાજર,
આમ ગમે તયાાં હાં રખડાં છાં .
લે... તાં કર ભાાંગીને ભૂકો,
હાં તારે કાજ રમકડાં છાં .

મોરને પીાંખાય નદહ.

તેમ છતાાં આવે તારી યાિ,

દિલમાાં લાગે લાય, તો!

હાં ડફણાં લઈને તગડાં છાં .

ફાં ૂ કથી ઓલાય નદહ.

ક્ાાં જાવાં એ કૈ સૂઝે નદહ,

આાંગળી જાલ્યા પછી;

હાં માંઝાયેલાં મનડાં છાં .

કોણ છે ? જોવાય નદહ.

હાં િભાયેલાાં દિલ માટે ,

મૌન જ્ા મસ્તીમાાં હોય,

દનિોર્ષ કલમને રગડાં છાં .

તયાાં જઈ પડઘાય નદહ.
એક સહારો જોઇએ,
એકલાાં જીવાય નદહ.

ટોકરી બાાંધો હવે,
રેઢાં મન મૂકાય નદહ.
કોણ સમજાવે તને,
આટલાં મહેકાય નદહ.
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વાિાષન ંુ આકાશ
બદલો

હીરલ વ્યાિ

ગઈર્ાર્ે જ્યાં મોટામોટા ર્ોર્ોની
ચહર્ પહર્ હતી તયાં આજે ‘Crime scene.
Don’t cross’ની પીળા રં ગની મોટી પટ્ટી
ર્ાગાિેર્ી હતી. ઘરમાં િોરે ક્ન્સસર્ ટીમ અને
પોર્ીસની અિર જિર હતી. પર્ંગ પરની
ચાદર ર્ોહીથી ખરડાયેર્ી હતી. રુમની
િસ્તુઓ િીખરાયેર્ી હતી. ર્બાટ મગરના
મોઢાંની જેમ ખુલ્ર્ાં પડયા હતાં. જ્યાંથી

“સુમત
ં રાયની સાથે બીજુ ર્ોઈ રહેત ું હતુ?”
ં

સુમત
ં રાયની ર્ાશ મળી હતી, તે જગ્યાને
માર્ક ર્રીને રખાયેર્ી હતી અને ર્ાશને
પોસ્ટમોટક મ માટે મોર્ર્ી દે િાઈ હતી. એર્
ુ ા જુદા-જુદા
િોટોગ્રાિર રુમની દરે ર્ િસ્તન
એંગર્થી િોટા પાડી રહ્યો હતો. િોરે ક્ન્સસર્
ટીમ દરે ર્ શંર્ાસ્પદ િસ્તુઓ ભેગી ર્રિામાં
રોર્ાયેર્ી હતી.
ઘરના બન્ને નોર્રો િિડી રહ્યાં હતાં.
ઘરમાં સતત એમની જ હાજરી હોય છે ,
એટર્ે પહેર્ો શર્ અને પહેર્ી પ ૂછપરછ
પોતાની જ થશે એ નક્કી હતુ.ં
“તમે ર્ેટર્ા સમયથી અહીં ર્ામ ર્રો છો?”
“દસ િર્ક.”

“ના.

એ

એર્ર્ા

જ

હતા.

ર્ોઈ

સગાની પર ક્યારે ય અિર જિર જોઈ
નથી. લબઝનેસ માટે ર્ોર્ો આિતા એ જ.
બાર્ી

તો

એમનો

સ્ટાિ

જ

એમનો

પહરિાર.”
સુમત
ં રાયના

હતયાના

સમાચાર

િાયુિેગે લબઝનેસ જગતમાં િેર્ાઈ ગયા
હતા. જાતજાતની અટર્ળો ચાર્ી રહી
હતી.

સુમત
ં રાય

છે લ્ર્ા

િીસ

િર્કથી

શહેરમાં રહેતા હતા અને લબઝનેસ જમાવ્યો
હતો. જોર્ે િીસ િર્ક પહેર્ાંના સુમત
ં રાય
વિશે ર્ોઈ જાર્તું ન હતુ.ં સ્ટાિ-મેમ્બસકની
પર્ પ ૂછપરછ શરુ થઈ. પર્ બધાનું
તારર્ એર્ જ – “સુમત
ં રાય સારા માર્સ
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તપાસ

હતા અને િીસ િર્ક પહેર્ાંની ત્જિંદગી વિશે
ર્ોઈ માહહતી નથી.”

નિેસરથી

હતયા માટે િપરાયેર્ા ચાકૂ પરના
વનશાન સંહદગ્ધ હતયારાઓ સાથે અને
ગુનેગારો સાથે મેચ ર્યાક. પર્ એમાં પર્
ર્ોઈ

પહરર્ામ

હાથ

ર્ાગ્યું

નહહ..

સુમત
ં રાયના િોન-ર્ોલ્સ પર્ ચેર્ ર્રાયા.
એમાં પર્ ર્ંઈ શંર્ાસ્પદ નહોત.ું પોર્ીસ
માટે હદિસે હદિસે ર્ેસ િધુ ગુચ
ં િાતો
જતો હતો.
ઘર

અને

ઓહિસની

નિેસરથી

તપાસ શરુ ર્રી. ઝીર્ામાંઝીર્ી િસ્તુઓ
ચર્ાસિામાં આિી. ક્યાંર્થી ર્ોઈ પગેરંુ
મળે તો ગુનેગાર અને એના ર્ારર્ સુધી

હિે

ર્રિાની

નિા

નામ

હતી.

હિે

માટે
િોટોને

આધારે એર્ ટીમ ઉત્તર પ્રદે શ રિાના થઈ
અને બને એટર્ી માહહતી એર્ઠી ર્રિામાં
ર્ાગી. એર્ પછી એર્ ચોંર્ાિનારા સતયો

બહાર

આિિા

ર્ાગ્યા.

સુમત
ં રાયના

મ ૃતયુથી જેને પર્ દુુઃખ થયું હતુ,ં એ બધા
ર્હેિાતા સુમત
ં રાય પર િીટર્ાર િરસાિી
રહ્યાં હતાં. ગામ ર્ોર્ો પાસેથી સુમન શાહ,
પતની, અને સુમન શાહના સસરા વિશે
ઘર્ી માહહતી મળી હતી. પૈસા માટે એમર્ે
સસરા અને ગભકિતી પતનીને દગો આપ્યો
હતો, ને એ ગુનાને છપાિિા એર્ નિી જ
દુવનયા ઊભી ર્રી હતી. જેનો આજે

પહોંચી શર્ાય. છે િટે સુમત
ં રાયના બેંર્ના
ર્ોર્રો અને બેંર્ સ્ટે ટમેન્સટની ચર્ાસર્ી શરુ
થઈ. આખરે ર્ેટર્ાર્ િોટા અને દસ્તાિેજો
હાથ ર્ાગ્યા. ર્ેટર્ાર્ િોટામાં સુમત
ં રાય
એર્ ર્દરુપી ર્હી શર્ાય એિી સ્ત્રી સાથે
હતાં. િોટા પરથી બન્ને નિપહરર્ીત હોય
એમ ર્ાગતું હતુ.ં બીજા િોટામાં એર્ િડીર્
ર્હી શર્ાય એિા વ્યક્ક્ત હતા. પ્રોપટીના
દસ્તાિેજોની નર્ર્ો પર ‘સુવમત શાહ’નું

નામ હતુ.ં િોટાની પાછળ ‘પ્રર્ાશ સ્ટુહડયો,
ઉત્તરપ્રદે શ’ ઝાંખા અક્ષરોમાં િંચાતું હતુ.ં
ર્ોર્રમાંથી સુમત
ં રાયનો એર્ નિો ચહેરો
અને નવું નામ બહાર આવ્યાં.
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પદાકિાશ થયો. હિે પોર્ીસ માટે ગુનેગાર
અને એનો આશય બન્ને સ્પષ્ટ હતાં.
મ ૂર્ી રાખેર્ા માના અક્સ્થર્ળશને

માથું

ર્ગાિી

દીર્રાએ

નદીમાં

અક્સ્થવિસર્જન ર્યુું ને પગ પોર્ીસ સ્ટેશન
તરિ િળ્યા.
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અંિરકેડી
ઉઘાડી રાખજો બારી

(ભાગ ૧)

બંિરી જોર્ી
ઘરની

આવથિર્

ક્સ્થવત

એિી

ર્ે

દાદાના ઘરે રાત્રે એર્ર્ા બાજરાના રોટર્ા

થતા ને તે મીઠે દાબીને ખિાતા. પર્
ગરીબીનું દુુઃખ પહરિારમાં ર્ોઈના મોં પર
ક્યારે ય િતાકત ું જ નહી. દાદીમાં પોતાને
માટે િધેલ ું જમિાનું માગિા આિેર્ા
યાચર્ને જમાડી ભ ૂખ્યા પેટ સ ૂઈ રહેતા ને

‘શું િાટો છો?’ - એમ પ ૂછ્ુ.ં તયારે દાદાએ

દઈ શક્યાનો રાજીપો પૌત્ર જોતો. દાદા

જાણ્યું ર્ે પૌત્ર વનશાળે થી આવ્યો તયારે

સમજાિતા

આંબર્ીનો ર્ોર ર્ેતો આવ્યો છે . તેની

ર્ે

જેના

મનમાં

ધનની,

માનની ર્ે ર્ોઈ પર્ િસ્તુ માટેની ર્ાર્ચ

ચટર્ી િટાય છે . આથી તેર્ે

હોય, તે દહરદ્ર છે . ધનનું ના હોવું દાહરદ્રતા

બોર્ાિી

નથી. પાસે ભર્ે ર્ંઈ પર્ ના હોય, પર્ તે

આવ્યો તે સંબધ
ં માં પ ૂછ્ું અને જ્યારે

બાબતનો ર્ોઈ જ િર્ોપાત ના હોય, એવું

જાણ્યું ર્ે વનશાળના ચોગાનની આંબર્ીનો

અહર્િંચનપણું એ

ર્ોર છે , તયારે દાદાએ પ ૂછ્ુ:ં “ર્ોર ર્ોર્ે

દાહરદ્રતા

વનરુપાવધર્ અિસ્થા છે .

નથી,

પર્

આંબર્ીનો

ર્ોર

પૌત્રને

ક્યાંથી

ર્ઇ

ઉતારી દીધો?”

દાદાની આ િાત પૌત્રને એ િયે

પૌત્રે ર્હ્ુ,ં “મેં ઉતાયો.”

સમજાતી નહહ. રાતે ર્ોરો રોટર્ો ચાિી

“તું ઝાડે ચડયો’તો? જનોઈયાળ છોર્રાથી

ર્ોલળયો

ઝાડે

ગળે

ઉતારતા

દાદાને

ર્ેટર્ી

ચડાય?”

એ

િખત

બ્રાહ્મર્ોમાં

મુશ્ર્ેર્ી પડતી તે પડખે બેસીને જમનાર

આચાર બહુ પળાતો. એટર્ે ગુસ્સે થયેર્ા

પૌત્ર જોયા ર્રતો હતો. એર્ િખત સાંજે

દાદાએ

દાદા

બહારથી

આવ્યા

તયારે

ડોશીને

ઓસરીમાં ઉપરિટર્ે ર્ંઇર્ િાટતા જોઈને

ઓશરીની

થાંભર્ીએ

િર્ોથી

બાંધી રાખેલ ું િેતરંુ છોડ્ું ને બેિડું િાળી
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િાંસામાં સબોડ્ુ ને ર્હ્ુ,ં

પ્રભાશંર્રનો

જન્સમ

“મારે તું ખોટનો દીર્રો છો. ઝાડે ચડે તે

૧૫મી

મારે ના પોસાય. જનોઈયાળ થઇ જો િરી

દર્પતરામનાં

ચડયો છો તો આમ મારીશ.” એમ ર્હી

સૌરાષ્રના ગામ મોરબીમાં થયેર્ો. થયો

િેતરંુ

એવપ્રર્ે

ઇ.સ.૧૮૬૨ની

મોતીબાઈ

ખોલળયે

અને

સ ૂયોદય

ર્ાળે

દીધુ.ં

હતો. ચૈત્રી પ ૂનમનો જન્સમ હતો અને જ્યારે

દાદીમાએ આડા પડી છોર્રાને છોડાિી

દાદાએ જાતર્ના જન્સમાક્ષર ર્ાઢયા તયારે

ગોદમાં દાબી દીધો.

દાદીને બોર્ાિી હરખ વ્યક્ત ર્રતા ર્હેલ,ું

િરીિાર

િાંસામાં

િીંઝી

તે રાતે રોજ મુજબ પૌત્રોને ર્ઇ

“ડોશી, આ પુણ્યાતમાનો આપર્ે તયાં જન્સમ

દાદા જમિા બેઠા. ર્ાર્ી ર્ાજ ર્ાઢી રોટર્ા

થયો એ આપર્ાં અહોભાગ્ય નીિડશે. આ

ઘડતા'તા. પાસે જમાડિા માટે દાદી બેઠા

દીર્રો રાજા જેિો સંપવતિાન થશે, પર્

‘તા. સામી ભીતે ચાળા પર હદિેર્નો દીિો

દીન-ગરીબોનો બેર્ી પર્ હશે. એને હાથે

બળતો ‘તો. જમિામાં થાળીમાં રોટર્ા ને

સૌનું ભલું થશે ને સ્િભાિે અહર્િંચન

મીઠાની સાથે આજે ચટર્ી હતી. દાદાએ

બ્રાહ્મર્ રહેશે.”
નાગરોની

ચટર્ી સાથે રોટર્ો ખાધો ને ગળગળા

છ

જ્ઞાવત

પૈર્ીની

થઇ બોલ્યા, “આજે ખાધું ભાિે છે , મારે

અહહચ્છત્ર જ્ઞાવત(ર્ે જેને પ્રશ્નોરા જ્ઞાવત પર્

ગળે રોટર્ો ઉતરે .” અને તે સાથે દાદાની

ર્હેિાય છે )માં પ્રભાશંર્રનો જન્સમ થયેર્ો.

આંખમાંથી આંસુ ટપર્ી થાળીમાં પડયા.

આ જ્ઞાવત મુખ્યપર્ે ગુજરાત, રાજસ્થાન

બાજુમાં બેઠેર્ો પૌત્ર દાદા તરિ તાર્ી

અને

રહ્યો. ર્ાજમાંથી સોંસરિા ર્ાર્ી ને દાદીમા

િારસાઈ

આ દ્રશ્ય જોઈ રહયા.

વ્યિહારમાં એ પોતાના ર્ાર્ા, િોઇ, દાદા-

આિા સમ ૃિ ભાિપ્રસંગોથી જેનો

સૌરાષ્રમાં

દાદીની

ઘર્ી
અસર

િસતી.
સમ ૃિ
જોઈ

પ્રભાશંર્રની

હતી.
શર્તા.

પોતાના
પોતાની

ઉછે ર થયો હતો, એની જનેતા મોતીબાઈ

િારસાઈને ર્ઈંર્ આ રીતે િર્કિતા એ આ

પોતે દોઢેર્ િર્કના હતા તયારે ર્ોર્ેરાને

પંક્ક્ત બોર્તા.

ર્ારર્ે અિસાન પામેર્ા અને જનેતાના
અિસાન પછી તેમનો ઉછે ર દાદા છોટા
ભટ્ટ અને દાદી ઝિેરમાના હાથમાં રહ્યો
હતો.

દાદા

બોર્ાિતા.
'પ્રભાશંર્ર’.

દાદી

જેનું

તેને

સાચું

'કુંર્ો'

ર્હી

નામ

હતું

“લેનારો ખોનાર છે ,
દે નારો લેનાર.
ુ ે વ ૃક્ષનો,
છે ડયો પશન

મેં જીવનનો િાર.”
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તો પોતાને મળતી સ્ર્ોર્રવશપ બીજાને
દે િી ઠીર્ નહીં. તો પ્રભાશંર્ર ર્હેતા,
“બીજાની

દીન

રં ર્

અિસ્થા

મારાથી

જોિાતી નથી. બીજાને દઈ શર્ાય એટર્ે
જ ઈશ્વર મને આપતો હશે. મારી ઈચ્છા

ઘર્ાંને ઘણું દે િાની છે ને મને ભરોસો છે
ર્ે પ્રભુ મને અખ ૂટ ભંડાર દે શે.”
િેવિશાળ

સંપન્ન

થયુ.ં

એમનું

નાનપર્નું નામ ‘કુંર્ો’ ને િહુ પર્ મળી
એમના નામ હારે મેળ ખાય એિી જ –
અલગયાર
જ

િર્કની

િયમાં

પ્રભાશંર્રે દાદા પાસેથી ગીતાનો

બારમો

અને

પંદરમો

અધ્યાય

અને

ભાગિતમાંથી થોડી સ્તુવત અને ભતહ
ક ૃ હર
નીવતશતર્ સ્મરર્બિ ર્રી ર્ીધેર્ા. તયાર
બાદ ગુજરાતી માઘ્યમમાં સાત ધોરર્
સુધીનો અભ્યાસ ર્રી આગળ અભ્યાસ
ર્રિા પ્રભાશંર્ર રાજર્ોટ આિી ગયા.
મેહરર્ સુધીનો અભ્યાસ રાજર્ોટ ખાતે જ
ર્યો. એ સમયે એમને સ્ર્ોર્રવશપ મળતી.
પોતાને મળતી રર્મ પર્ એ ગરીબ
વિદ્યાથીઓને સહાયરૂપ થિા િાપરતા. એ
સમયગાળામાં

પ્રભાશંર્રનું

પ્રથમ

િેવિશાળ રાજર્ોટના ખ્યાતનામ િૈદ્ય ઝંડુ
ભટ્ટજીના ભાઈ મલર્શંર્રની દીર્રી ‘કુંર્ી’
સાથે

ઇ.સ.

૧૮૭૮માં થયુ.ં

સસરા

મલર્શંર્ર પ્રભાશંર્ારને વશખામર્ આપતા
ર્ે તમારા પહરિારની ક્સ્થવત સારી નથી

‘કુંર્ી’. પર્ રામ જાર્ે ર્ેખ ર્ઈંર્ નોખા

હશે

તે

નહીં.

કુંર્ા-કુંર્ીની

જોડી

બહુ

ટર્ી

ર્ગ્નના એર્ િર્ક પછી ર્ોર્ેરાથી

કુંર્ીનું દે હાંત થઈ ગયુ.ં જીિનસંગીની
ગુમાિાનું દુુઃખ થાય એ સ્િાભાવિર્ જ
હોય.
પોતાની સાસરી તરિ ઝંડુ ભટ્ટજીના
બધા ભાઈ શ્રીમંત ગર્ાતા. ભટ્ટજી વસિાય
દરે ર્ને એનું અલભમાન પર્. એર્ પ્રસંગે
જ્યાં રહીને પ્રભાશંર્ર જમતા એ ભટ્ટજીનાં
િચર્ા

ભાઈ

જટાશંર્રે

પ્રભાશંર્રની

આવથિર્ ક્સ્થવતની ઠેર્ડી ઉડાડતા ર્હ્ું ર્ે,
“તમે ભટ્ટ શાના? ઝંડુ ભટ્ટજીના કુટુંબના

હોય એ જ સાચા ભટ્ટ ર્હેિાય.” આ
શબ્દોથી પ્રભાશંર્રને ખ ૂબ અપમાનજનર્
ર્ાગેલ ું ને તયારથી એમર્ે એમની અટર્
‘પટ્ટર્ી’ ર્રે ર્ી. અને આજીિન ‘પ્રભાશંર્ર
પટ્ટર્ી’ નામ સાથે જ જીવ્યા.
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તયાર બાદ ઇ.સ ૧૮૮૧માં એમનું

તમારે અંજળ હોય તો જીિનર્ેડી એનો

દ્ધદ્વતીય ર્ગ્ન એ જ કુટુંબમાં ઝંડુ ભટ્ટજીના

પ્રિાહ તયાં જ ર્ઈ જાય. અહીંથી એમની

સૌથી નાના ભાઈ વિશ્વનાથની મોટી દીર્રી

ર્ેડી આગળ જતાં ર્ેટર્ીયે વસદ્ધિઓ હાંસર્

‘રમા’ સાથે થયુ.ં તે દરવમયાનના ગાળામાં

ર્રિાની હતી એનાથી અજાર્

જ

અનોખા અંજળના સંબધ
ં ની ગાંઠે

તે

િખતે

મેહરર્ની

પરીક્ષા

એર્
એ

અમદાિાદમાં ર્ેિાતી. મેહરર્ની પરીક્ષામાં

બંધાયા. ભાિનગરના યુિરાજ ભાિવસિંહજી

તેઓ ઉત્તીર્ક થયાં અને આગળ તબીબી

તયારે

અભ્યાસ માટે તે મુબ
ં ઇ ગયા. પર્ તયાં

અભ્યાસ

તેમનું સ્િાસ્્ય સારંુ નહોતું રહેત,ું ને

વપ્રન્સસીપાર્ના

ઉપરથી પતનીને તેડાિી ભાડે રાખેર્ા

ભાિવસિંહજીના સાથી વનજી વશક્ષર્ તરીર્ે

ઘરનું ભાડુ અને ઘરખચક નીર્ળે એમ પર્

નીમિામાં આવ્યા.

નહોતા.

એટર્ે પતનીને દે શમાં પાછી

તાર્ીદ ર્રતા જર્ાવ્યું ર્ે પ્રભાશંર્ર માત્ર

મોર્ર્ી પોતે બોડીંગમાં એર્ િરસ રહ્યા

વશક્ષર્ નથી, પર્ જીિનર્ાળના કુશળ

પર્ સારી પેઠે બીમાર પડી જિાથી એમર્ે

વશક્ષર્ છે . એમનો ર્ાભ ર્ેિાનું ચ ૂર્તા

આગળ ભર્િાનું ટાળ્યું

ર્ોઈની મદદ

નહીં. પોતાના અનોખા સ્િભાિથી એમર્ે

જાજી ર્ેિામાં એમને શરમ અનુભિાતી.

થોડા જ સમયમાં ભાિવસિંહજીની પ્રીવત

એટર્ે

મેળિી ર્ીધી. આ પ્રીવતથી એર્ અતયંત

અંતે

એમર્ે

આજીવિર્ા

માટે

સ્િતંત્રપર્ે ર્ઈંર્ ર્રી ર્ેિાનો વનધાકર ર્યો.
અને સૌરાષ્ર પાછા આિી ગયા.

‘રાજકુમાર

રાજર્ોટની
ર્રતા

અને

ર્હેિાથી

ર્ોર્ેજ’માં
ર્ોર્ેજના
પ્રભાશંર્રને

વપ્રન્સસીપાર્ે ખાસ

મહતિની ર્ેડી ર્ંડારાયી જે....
(િધુ આિતા અંર્ે...)

તલબયત સુધારા માટે એ ઘર બેઠા
જ

ર્ાયદાનો અભ્યાસ ર્રિા ર્ાગ્યા ને

સનંદ

પર્

મેળિી.

આજીવિર્ા

માટે

િર્ીર્ાતનો પ્રયતન ર્યો, પર્ ગોઠયુ નહીં.
એમને ર્ાગ્યું ર્ે, ર્ાયદાનું જ્ઞાન ર્ોટક ર્રતા
જીિનવ્યિહારમાં િધુ જરૂરી છે . એ પછી
એર્ બે જગ્યાએ પ્રારં લભર્ તબક્કામાં વશક્ષર્
તરીર્ેની નોર્રી પર્ એમર્ે ર્રી.
પર્ ર્હેિાય છે ને ર્ોઈની

હારે
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િમને મળ્યાન ંુ યાદ
ુ ાલી
રાજુલ ભાનશ
દરરોજ ત ં ુ વહેલો આવે િેની રાહ જોઉં છં.
જ્ઞલફ્ટનો અવાજ આવે કે િહેજ બારણ ં ુ ખખડે
પણ બીજુ ં કોક હોય.
િને ડરિંગ કરવા મોબાઇલ ઉપાડું પણ

દરરોજ િારા આવવાની રાહ જોઉં છં,

ડ્રાઇતવિંગનો તવચાર આવે ને માંડી વાળં .

પણ ત ં ુ આવિો નથી!

ત ં ુ આવે, િારી િાથે આવે આખ ં ુ દફિર.

~ મોના જ્ઞલયા વીકમશી

બેગમાં ખાલી ડટડફન ને કાગળથી ભરે લી

હુ ં ધીમે ધીમે ઓગળતી જાઉં છં. પર્

ફાઇલો.

લેપટોપમાં ઇમેલનો ઢગલો.

વ્હોટ્િઅપમાં અનરીડ મેિેજનો વધિો જિો
આંક.

મેં આ બધાની રાહ જોઈ નહોિી
િો પણ કેમ આવી જિાં હશે? વણબોલાવ્યા
મહેમાનની જેમ?

મહેમાન િો બે ચાર ડદવિમાં જિાં રહે
પણ આ બધાં િો જવાન ં ુ નામ નથી લેિાં.
આપણી વચ્ચે રહે છે , પડરવારના િભ્યોની
જેમ!

તને એ ક્યાં દે ખાય છે ! મારી આંખોની ચમર્
િીક્કી પડી રહી છે . પર્ તારંુ એ તરિ
ર્દીયે ધ્યાન નથી ગયુ.ં નથી જતુ.ં
દરે ર્ હદિસ એર્ નિી અક્ગ્નપરીક્ષા
જેિો હોય છે . ધીરજની ર્સોટી થતી રહે છે .
મારે મારી સાથે જ ર્ડિાનું હોય છે . ર્ડું છં.
હારંુ છં. પછી ખુદને િારંુ છં. પર્ મારંુ મન
જ

મને ભસ્મ ર્રતું જાય છે . આિી રીતે

હાર માનિાની આદત તો મને ક્યારે ય
નહોતી. પર્ સાચું પ ૂછો તો હુ ં થાર્ી ગઈ છં
એવું થાય છે ર્ે એર્િાર હૈયાિાટ વિર્ાપ
ર્રી ર્ઉં. કુરુક્ષત્ર
ે માં જેમ કુંવતએ ર્રે ર્ો એ જ
રીતે. ર્ે પછી તારી સાથે ર્ડી ર્ઉં. મારે
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તને બધુ જ ર્હેવ ું છે . આ બધું જ. પર્

હ્યા માત્ર. હમર્ાં થોડાર્ હદિસથી એમનો

નથી ર્હી શર્તી. મોર્ો જ મળતો નથી. આ

ર્ર્બર્ાટ શમી ગયો છે . તને એ પર્

ર્ેિી

શર્િાની

ક્યાંથી ખબર હોય! આજર્ાર્ તે નાખેર્ા

વિિશતા. ન સહી શર્િાની વિિશતા. ન

દાર્ા એમનેએમ જ પડી રહે છે . ચર્ર્ીઓ

િહી શર્િાની વિિશતા. પીડા તો વિરહમાં

આિતી

હોય ને આપર્ે તો સાથે છીએ. એર્ છત

નથી. ર્દાચ આ ઘરની ચર્ર્ી મુગ
ં ી થઈ

નીચે. તો પર્

ગઈ છે એ એમનાથી જીરિાતું નથી. ધીમે

વિિશતા

છે !

ન

ર્હી

આ પીડા શેની થાય છે ?

શા માટે થાય છે ?
તને

ખબર

અને
પર્

ચર્િા

ર્ર્બર્ાટ
તને

આિે

છે

તો

ચર્તી

ધીમે એના જીિનમાંથી આસિ સુર્ાઈ રહ્યો
છે

તું

સિારના

બાલ્ર્નીમાં ચર્ નાખે તયારે ર્ેટર્ી બધી
ચર્ર્ીઓ

નથી.

આિતી

હોય

છે

ર્રી મુર્તી હોય છે .

ર્ેિી રીતે ખબર હોય! ચર્

નાખ્યા પછી ક્યારે ય તું તયાં બે વમવનટ માટે
પર્ ઊભો રહ્યો છે ? તારે માટે ચર્ર્ીઓને
ચર્ નાખવું એટર્ે બ્રશ ર્રવુ,ં દાઢી ર્રિી,
નહાવું ધોવું િગેરે જેિી જ એર્ દૈ વનર્

છે .

ગીત અબોર્ થઈ ગયા છે .

એ

એર્ર્તાના વપિંજરામાં પ ૂરાઈ ગઈ છે . તે

રોજ રાહ જુએ છે ર્ે એનો ચર્ો સાંજે
આિશે, વપિંજરાની

સાંર્ળ ખોર્શે. એનો

હાથ પર્ડીને બહાર ર્ઈ આિશે. પછી
બન્ને સાથે ઊવમિગીતો ગાશે. ચર્ો ચર્ીને
હ્રદય સરસી ચાંપી ર્ેશે અને ચર્ી િરી
ચહેર્ી ઊઠશે. પર્ એવું થતું નથી! ચર્ો

આિે તો છે , પર્ હાથ પર્ડીને બહાર નથી
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ર્ઈ આિતો, ઊવમિગીતો નથી ગાતો, હૃદય

ર્ાજળની નાજુર્ રે ખા િરી ર્થહડયા

સરસી પર્ નથી ચાંપતો. ચર્ી રાહ જોતી રહે

ખાિા ર્ાગી છે . એ ર્ોઈ પર્ ક્ષર્ે દહરયો

છે .

બનીને િહી

જોતી

જ

રહે

છે .

આ

બધું પેર્ી

ચર્ર્ીઓએ તો નોંધ્યું છે , પર્ તે નહીં.
જે

ર્ાગર્ીઓ

પહેર્ા

દહરયો થઈ ગયેર્ી આંખો સાથે દરરોજ તું

હથેળીઓમાં

િસતી એ હાંવસયામાં ધર્ેર્ાઈ ગઈ છે . એર્
નાજુર્ છોડવું તારા ઘરે એ આશા સાથે
મોર્ર્િામાં આવ્યું હતું ર્ે તું એને મનના
આંગર્ામાં રોપીશ. એને ભરપ ૂર તડર્ો મળશે,
ભરપ ૂર

નીર્ળે એિી શક્યતા છે . હુ ં એ

છાંયડો મળશે. સુદ
ં ર ફૂર્ો ખીર્શે.

થોડાર્ ફૂર્ો ખીલ્યાં પર્ ખરા. પરં ત ુ હિે
નિા ખીર્િાના તો ઠીર્ જે, ખીલ્યા હતાં એ
પર્ ખરી ગયાં છે . હદિસ રાત ઘરમાં
પથરાઈ રહેતી નીરિતામાં આપર્ે સાથે
ગાયેર્ા ગીતોના મુખડા પડઘાતાં રહે છે ,
અંતરાની રાહ જોતાં રહે છે . હુ ં રાહ જોતી રહુ ં
છં ર્ે તું આિીશ અને આપર્ે એ અધ ૂરા રહી
ગયેર્ા અંતરા ગાશુ.ં પર્ તું આિતો નથી!
મારા શ્વાસોમાંથી તારી સીગારે ટની ગંધ
હજુ આિે છે . હજુ મારી દરે ર્ સાંજમાં તારા

િહેર્ો આિે તેની રાહ જોઉં છં. લર્ફ્ટનો
અિાજ
પર્

આિે

ર્ે

સહેજ

બારણું ખખડે

બીજુ ં ર્ોર્ હોય. તને હરિંગ ર્રિા

મોબાઇર્ ઉપાડું પર્ ડ્રાઇવિિંગનો વિચાર
આિે ને માંડી િાળં. તું આિે, તારી સાથે
આિે આખું દિતર. બેગમાં ખાર્ી હટહિન ને

ર્ાગળથી ભરે ર્ી િાઇર્ો. ર્ેપટોપમાં ઇમેર્નો
ઢગર્ો.

વ્હોટ્સઅપમાં

અનરીડ

મેસેજનો

િધતો જતો આંર્. મેં આ બધાની રાહ જોઈ
નહોતી તો પર્ ર્ેમ આિી જતાં હશે?
િર્બોર્ાવ્યા મહેમાનની જેમ? મહેમાન તો
બે-ચાર હદિસમાં જતાં રહે પર્ આ બધાં તો

જિાનું નામ નથી ર્ેતાં. આપર્ી િચ્ચે રહે
છે , પહરિારના સભ્યોની જેમ! દરરોજ તારા
આિિાની રાહ જોઉં છં, પર્ તું આિતો
નથી!

ડીઓ-વમવશ્રત પસીનાની સુગધ
ં સચિાયેર્ી
છે . એર્ થાળીમાં સાથે જમે તો યુગો િીતી
ગયા છે , પર્ જમતી િખતે ક્યારે ર્ તું
ગ્ર્ાસમાં જે એર્ાદ બે ઘટં ૂ ડા છાસ
ઉભો થઈ જાય છે

મ ૂર્ીને

ને એ હુ ં પી જતી હોઉં

છં. એ રીતે તારા હોઠના સ્િાદને અનુભિી
ર્ઉં છં.
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ર્ચ્છના
લર્યાએ

ર્િવયત્રી

મોના

તરીર્ે નોર્રી ઉપરાંત મોનાબહેન 'પ્રવતલબિંબ'

એમ.એ.માં 'યશિંત શુક્ર્' ગોલ્ડ-

સમાવયર્માં સંપાદર્ તરીર્ે પર્ ર્ામ ર્રી

મેડર્ પ્રાપ્ત ર્યો છે . એમર્ે 'િેદ વ્યાસ કૃત

ચ ૂક્યા છે .

મહાભારત અને પીટર બ્રુર્ કૃત મહાભારત'
વિર્ય પર પી.એચ.ડી ર્યુું છે . આ સંશોધન

આ ર્વિતા માવમિર્ છે . સાંપ્રત સમયની

માટે એમને ‘ગુજરાતી ર્ેક્ક્સર્ોન’ તરિથી

સમસ્યાને

સ્ર્ોર્રશીપ મળી હતી. ર્િવયત્રીને પ્રિાસ

સમયના

અભાિે

અને યોગ ર્રિાનું ગમે છે . તે ઉપરાંત િાતાક

તર્ાિને

ર્ેિી

ૂ ી
અને ર્વિતામાં પર્ તેઓ રસ ધરાિે છે . ટંર્

મોટાભાગના યુગર્ોને સમજાતું નથી હોતુ.ં આ

િાતાક માટે તેઓ 'વિજયરાજજી ર્ાયબ્રેરી,

ર્ાવ્યથી એ સમજિામાં ર્દાચ થોડીઘર્ી

ભુજ' અને 'સહહતય સંગમ સંસ્થા, સુરત' દ્વારા

મદદ મળી શર્ે. આ યુિા ર્િવયત્રી પાસેથી

પાહરતોવર્ર્ પ્રાપ્ત ર્રી ચ ૂક્યા છે . અર્ાદમી

આપર્ને

અને અન્સય સંસ્થાઓ તેમ જ ‘આર્ાશિાર્ી,
ભુજ’ના

ર્ાયક્મોમાં

ર્ાવ્ય

તેમ

જ

મજાના

ર્િવયત્રીએ શબ્દોમાં પરોિી છે .
સંબધ
ં માં

રીતે

ભવિષ્યમાં

હેન્સડર્

પર્

આિી

ર્રિો

જતાં

એ

સરસ

ર્ાવ્ય અને િાતાકઓ મળતા રહે

એિી શુભર્ામના.

િાતાકપઠન ર્રી ચ ૂક્યા છે . બે િર્ક શાળામાં
વશક્ષર્ અને એર્ િર્ક ર્ોર્ેજમાં ર્ેક્ચરર

અસ્તુ.
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માઈક્રો-તવશ્વ
ડકશન એમ. દાવડા

ડટડફન

તલબયત થોડી િધારે ખરાબ હોિાને ર્ારર્ે વશલ્પા માંડ માંડ બેડ પરથી ઊભી

થઈ. એર્બાજુ એને થત ું હત ું ર્ે આજ ર્ાશ એને રસોડામાંથી રજા મળે . પર્
બીજીબાજુ મનમાં એ પર્ હત ું ર્ે હદવ્યેશને બહારની રસોઈ માિર્ નથી આિતી,
એટર્ે રસોઈ બનાિિી તો પડશે જ. તયાં જ ડીલર્િરી બોય આિીને બે હટહિન આપી
ગયો.
વશલ્પા પોતાના પવતને ડાઇવનિંગ ટેબર્ પર થાળીઓ ગોઠિતા જોઈ રહી.
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શબ્દ-િંપટુ
‘કરજ ૨૦૦ રૂતપયાન’ંુ - એક િત્યઘટના
ડૉ. કાતિિક શાહ
ર્ોરોના મહામારીના ર્ગભગ બે િર્ક
પહેર્ાં

મારે

મારા

મામાજીના

ટ્ વિન્સસ

પુત્રોના એટર્ે ર્ે જોહડયા ર્ગ્ન સમારં ભમાં
હાજરી આપિા જિાનું થયુ.ં ખ ૂબ જ

જાહોજહાર્ી

અને

આનંદભયાક

િાતાિરર્માં સૌ મશગુર્ હતાં. સ્િાભાવિર્

પોતાના ઘરે એમના શાગીદક સાથે બેઠર્ો

રીતે

ર્રતા. મોડી સાંજ ર્ે રાવત્ર સુધી ચાર્તી એ

જ

આિા

સામાત્જર્

મેળાિડામાં

અર્ર્મર્ર્ની ચચાકઓ થાય. એર્ સુદર
ં

બેઠર્ોમાં

ગીતર્ારની સતયઘટનાના રસપ્રદ વિર્ય

રાવત્રભોજન પર્ તેમના ઘરે જ હોય.
બન્સયું

પર એર્ ચચાક શરૂ થઈ. એને શબ્દોમાં
અહીં રજુ ં ર્રંુ છં.
િર્ો

શાવમર્
એવું

થયેર્ા
ર્ે

એર્

મહેમાનોનું
નિોહદત

ગીતર્ાર-શાયરને એમના સમાચાર મળ્યા.

પહેર્ાની

હહન્સદી

આ નિોહદત માટે હિલ્મી મુબ
ં ઇનગરી એ

હિલ્મોના એર્ ખ ૂબ જ પ્રવસિ ગીતર્ાર

માયાિી નગરી જ હતી. બહુ જ સ્રગર્

તરીર્ે

બાદ પર્ એને ક્યાંય ર્ામ નહોતું મળતુ.ં

જેમની

લુવધયાર્ામાં

ગર્ના
જન્સમેર્ા

િાત

છે .

થતી
એિા

હતી

એ

સાહીર

આ

રાવત્રભોજનની

અને

મહેહિર્

વિશે

લુવધયાનિીની આ િાત છે . ર્ોર્ નથી

સાંભળી એર્ે સાહહર સા’બની રાવત્રબેઠર્માં

ઓળખતું એમને..! એવું ર્હેિાતું ર્ે એ

જિાનું શરૂ ર્યુ.ું આશય એર્ જ હતો –

અરસાના ર્ગભગ તમામ સંગીતર્ારોની

‘રાવત્રભોજન’! ર્ેમ ર્ે, ખાિાપીિાના પૈસા

ર્ારહર્દી ઘડિામાં એમનો બહુ મોટો િાળો

હતા નહીં અને ર્ોઈ ર્ામ પર્ નહીં, જ્યારે

હતો. તેઓ બધા માટે શુર્વનયાળ ર્હેિાતા.

અહીં થોડી ગીત અને ગઝર્ની વશક્ષા

તેથીજ એમની બહુ જ હડમાન્સડ પર્ રહેતી.

ઉપરાંત

એ વસિાય પર્ તેઓ મુશાયરામાં તથા

ઘર્ાં

નામી

ર્ર્ાર્ારો

મુર્ાર્ાત ઉપરાંત જમિાનું પર્ મળી

જોડે
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રહેત!ું ધીમે ધીમે એ વનતય્મ બની ગયો,

તને..”

ર્ગભગ રોજ સાંજે આ નિોહદત, સાહહર

ર્હે છે ને ર્ે,
“ના મહોબ્બત, ના દોસ્તી ર્ે લર્યે,

સા’બને ઘરે જ હોય. શાહહર સા’બને પર્
સાચી પહરક્સ્થવતની ખબર પડી ગઈ હતી.
એર્ હદિસ આ નિોહદત ગીતર્ાર
સાહહર સા’બના ઘરે સિારે પહોંચી ગયો.
આમ ઓલચિંતો એને જોઈ શાહહર સા’બને

િક્ત રૂર્તા નહીં હર્સીર્ે લર્યે!
િક્ત ર્ે સાથ સાથ ચર્તા રહે,
યહી બેહતર હે આદમી ર્ે લર્યે!”
સમય પસાર થતો ગયો. સાહહર

નિાઈ ર્ાગી. એના મોં પરની લચિંતા

સા’બના

જોઈ સાહહર સા’બે પ ૂછ્ુ,ં “શું થયુ?ં ર્ેમ

સાબની ત્જિંદગીમાં પર્ ઉતાર ચઢાિ

અતયારે ? પૈસાની જરૂર છે તારે ?” નિોહદત

આિતા ગયા. એમના બેબાર્ શબ્દો-

બોલ્યો, “એ તો છે જ. પર્ મારે પૈસા નથી

શાયરીને ર્ીધે સરર્ારે એર્ િાર એમને

જોઈતા!” સાહહર બોલ્યા, “તો પછી શું

જેર્ભેગા પર્ ર્યાક! માિી માંગિાની તર્

ર્રીશ? ર્ે આ થોડા પૈસા રાખ!” નિોહદતે

આપીને તતર્ાર્ીન સરર્ારે ર્હ્ું ર્ે, “જો

િરી ર્હ્ુ,ં “ના સા’બ, મને પૈસા નહીં, ર્ામ
જોઇએ છે . મને ક્યાંર્ ર્ામ અપાિો. હુ ં
આપનો ઋર્ી રહીશ.” સાહહર સા’બે ર્હ્ુ,ં

જ

સમર્ાર્ીન

એિા

મજરૂહ

આપ માિી માંગી ર્ેશો અને ભ ૂર્ ર્બ ૂર્ી
ર્ેશો તો તમારી સજા માિ ર્રિામાં
આિશે.” પર્ માિી માંગે એ બીજા, અને

“બેટા, ર્ામ તો તું મેળિીશ જ. ને એ પર્

એ પર્ એમના વનખાર્સ, સ્પષ્ટ ર્ામ

તારા પોતાના બળ પર, તારી આિડતને

માટે! મજરૂહ બે િર્કનો જેર્િાસ ભોગિી

ર્ીધે. તું નાહર્ની લચિંતા ર્રે છે .” પર્ એ
નિોહદત એની માંગર્ીમાં મક્કમ હતો.
જ્યારે જ્યારે સાહહર સા’બ મઝ
ં ૂ ાતા
તયારે તેઓ અરીસા સામે પોતાના િાળ
ઓળે રાખતા! અતયારે પર્ તેઓ એ જ
ર્રિા

ર્ાગ્યા.

બહુ

િાર

થઈ

પછી,

ર્બાટમાંથી એમર્ે ૨૦૦ રૂવપયા ર્ાઢયા,
અને એ નિોહદતને આપ્યા (૨00 રૂવપયા
એ સમયે બહુ મોટી રર્મ ગર્ાતી!) અને

બોલ્યા, “આ તું રાખ અતયારે . ને તું ઘર્ી
પ્રગવત ર્રીશ, એિા મારા આશીિાકદ છે
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હરહા થયાં. પર્ હિે એમની જોડે ર્ામ

ઉંમરે સાહહર સા’બ સાિ એર્ાર્ી હતા.

ર્રતા ર્ોર્ો ગભરાિા ર્ાગ્યા. જ્યારે આ

થોડુઘ
ં ણું ર્ામ હતુ.ં તેઓને જ્યારે એમની

બાજુ

ઈન્સડસ્રી

હાર્ત વિર્ે પ ૂછિામાં આવ્યુ,ં તયારે એમર્ે

સમયાનુસાર નિોહદતોને તર્ આપી બીજા

ર્હ્ુ,ં “ચાલ્યા ર્રે . અતયારે તો હાર્ત એિી

વિર્લ્પો શોધી ચુર્ી હતી. હિે, સાહહર -

છે ર્ે આંધળી બસ્તીમાં દપકર્ િેચ ુ છં એમ

મજરૂહ ની જગ્યાએ શર્ીર્ બદયુની અને

ર્ાગે છે .” તેમની શાયરીઓ, ગઝર્ો અને

એર્ પેર્ો નિોહદત પર્ હતો!

એની ઊંડાઈ સમજનારો િગક ઘટતો જતો

બે

આ

િર્કમાં

એજ

હિલ્મ

નિોહદત

ર્ે

જે

માત્ર

રાવત્રભોજન માટે સાહહર સા’બને તયાં જતો.
હિે

એની

તુર્ના

પર્

હતો.
સાહહર-મજરૂહની

જોડીએ

'સનમ'

નામાંહર્ત

અને 'જાનમ' જેિા ઘર્ા એિા શબ્દો

ગીતર્ારોમાં થિા ર્ાગી. એને નામ, દામ

હિલ્મી ગીત-ગઝર્ોમાં આપ્યા, ર્ે જે તે

ને ર્ામ બધું જ હિે મળિા ર્ાગ્યું હતુ!ં આ

અગાઉ ક્યારે ય નહોતા િપરાયા! જેમ ર્ે,

નિોહદતના એર્ સતર્ાર સમારં ભમાં સાહહર

જે અતયારે ચર્ા મમરાની જેમ ર્ગભગ

સા’બ ખુદ હાજર હતા તયારે એર્ે ર્હ્ુ,ં

દરે ર્ હિલ્મ હિલ્મી ગીતોમાં હોય છે .

“સાહહર સા’બ, તમારા ૨00 રૂવપયા મારી

સાહહરને ‘તાજમહાર્’ માટે અને તયાર

પાસે છે . આજે હુ ં જે ર્ંઈ પર્ છં, એ

બાદ ‘ર્ભી ર્ભી’ માટે બેસ્ટ ગીતર્ારનો

આપના આશીિાકદ થર્ી જ છં. આજે હુ ં

હિલ્મિેર એિોડક પર્ પ્રાપ્ત થયેર્ો.

આપને એર્ િાત ર્હીશ ર્ે એ ઘટના બાદ
જ મને પ્રગવત સાંપડી છે . હુ ં તમને એ
૨00 રૂવપયા એટર્ે જ પાછા નહહ આપુ.ં
એ તમારા આશીિાકદ છે મારી પાસે!”
સાહહર સા’બ પર્ રુહાની અંદાજમાં
બોલ્યા, “બેટા, તું ભર્ે એ રાખ. પર્ એ
૨00 રૂવપયા એ તારા પર મારંુ ર્રજ છે
અને ર્રજ તો તારે ચ ૂર્િવું જ પડશે. એ
ર્રજ મારે હિે ર્ઇ રીતે િસુર્વું એ મને
આિડે છે .”
સમય િહેતો ગયો. એમની ઢળતી

એમની

બે

બહેનો

અને

ચુવનિંદા

સંબધ
ં ીઓ િચ્ચે એમનું ઇન્સતેર્ાર્ થયુ!ં
પેર્ો નિોહદત આ સાંભળી સૌ પ્રથમ
પહોંચી ગયો! થોડા સગાંિહાર્ાં, યશ
ુ રી-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com
( ૨૪ ) - જાન્યઆ

ચોપરા અને હિલ્મી હસ્તીઓ િચ્ચે સાહહર

એમની દિનવિવધ થઈ, ર્બર પર વમટ્ટી

સા’બ સાથે એર્ આખો યુગ આજે ર્બરમાં

ડાર્ી... સબ ર્ામ હર્યા હમને. ઓર સબ

દિન થિાનો હતો! દિનવિવધ સંપ ૂર્ક થઈ.

ર્ોગ ચાર્ે ગયે! એનું મહેનતાણું તો આપો

સૌ સગાંિહાર્ાં વિખરાઈ ગયા. પેર્ો

ર્ોઈ મને! તમે જ છે લ્ર્ા છો હિે. જો આપ

નિોહદત ભ ૂતર્ાળની યાદો તાજી ર્રતો

આપી શર્ો તો....”

હજુય તયાંજ ર્બર જોડે જ ઉભો હતો. પછી
એર્ે પર્ હિે ર્બ્રસ્તાનની બહાર જિા
પગ ઉપાડયા.

પેર્ો નિોહદત આંખમાં આંસુ સાથે
બોર્ી ઉઠયો, “િાહ સાહહર સા’બ િાહ! શું
રીત રહી આપની પર્ ર્રજ િસુર્િાની!”

અચાનર્ જ પાછળથી એર્ અિાજ

૨00 રૂવપયા આપી એ નિોહદત રડતો

આવ્યો, “માિ ર્રશો સાહેબ. આપની પાસે

રડતો એર્ યુગ આથમી ગયાનો શોર્ ર્ઈ

૨00 રૂવપયા છે ?”

પાછો િયો!

પેર્ો નિોહદત કુત ૂહર્િશ ચમક્યો
અને

તરતજ

પાછળ

જોયુ.ં

આ નિોહદત ગીતર્ાર એ બીજુ ં ર્ોઈ

ર્બરની

નહીં પર્ સુપ્રવસિ ‘જાિેદ અખ્તર’. આ

બાજુમાંથી જ એર્ માર્સ આગળ આવ્યો

ઘટના એ સંપ ૂર્ક સતયઘટના છે . આજે પર્

અને િરી બોલ્યો, “સાહેબ, 200 રૂવપયા?”

જાિેદ અખ્તર આ હર્સ્સો યાદ ર્રતાં જ

પેર્ો નિોહદત બોલ્યો, “હા ર્ેમ? શું
થયુ?ં ”
“સાહેબ, આ ભાઈની ર્બર ખોદી,

રડી પડે છે . એમર્ે તયાં સુધી ર્હેલ ું છે ર્ે,
“જો

ર્ોઈ

સાહહર

સા’બની

જીિનર્થા

(BIOPIC) ર્ખી શર્શે તો એ મારા વસિાય
ર્ોઈ નહીં!”
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વાિાષ-િેત ુ
ુ
તલિી
ક્યારો
િેજલ શાહ

સુમવત હીંચર્ે ધીમે ધીમે હહિંચર્તા
વિચારે ચઢી ગઈ. ર્ાર્ે એને વશક્ષર્ક્ષેત્રે
આપેર્ી અનેર્વિધ સેિા બદર્ પદ્મશ્રીનો
ઈર્ર્ાબ એનાયત થિાનો હતો.

ઉમેરાતા રહ્યાં.

વશક્ષર્બોડક ના પ્રમુખ તરીર્ેના હોદ્દાને

અંદર

સ ૂતેર્ાં

પવતની

ખાંસીથી

ર્ીધે, ર્ેટર્ાય અવધર્ારીઓની ઉપક્સ્થવત

હીંચર્ાની ગવત ધીમી પડી. એના પવત

હોિાની.ર્ેટર્ાંય

એર્ે

સ્િાશ્રયી છે . બધું ર્ામ જાતે ર્રે . પુત્ર ર્ે

ભાર્ર્ ર્રિાનું છે . ર્ોનો ર્ોનો આભાર

પૌત્ર પાસે પાર્ીનો ગ્ર્ાસ પર્ માંગે નહીં.

માનશે? પોતાની જ્િર્ંત ર્ારહર્દીમાં ર્ોર્

ક્યારે ય નહીં. અરે ! પોતે પરર્ીને આિી

ર્ોર્ સહાયભ ૂત થયુ,ં એની માનવસર્ યાદી

તયારે

એ તૈયાર ર્રિા ર્ાગી.

ચોપડીનો

અભ્યાસ

અને

ર્ારકૂન.

સંકુલચત

માનસ

ફૂર્હાર

ભાઉસાહેબ

ર્રશે.

હતા,

જેમર્ે

અંગ ૂઠાછાપ

હતી.

માંડ

એ

ચાર

સરર્ારી
ધરાિતાં

વશક્ષર્બોડક ના પ્રમુખ તરીર્ે નામ સ ૂચિેલ.ું

જમાનામાં સતત સાત િર્ક મને ભર્ાિી.

ર્ોર્સભાના સભ્ય મોરપંત સરર્ાર, જે

મેહરર્ ર્રાિી મોવનિંગ ર્ોર્ેજમાંય દાખર્ો

રાષ્રપવતએ

વનમણર્ં ૂ

સવમવતમાં

અપાવ્યો. સંતાન પ્રાપ્પ્તને પાછી ઠેર્ી

હતા. ર્દાચ એમને ર્ીધે જ પોતાનું નામ

રહ્યાં, તયારે પર્ એમર્ે ધરપત આપેર્ી.

પદ્મશ્રી માટે પસંદ થયું હશે! ર્ોઈએ

અને સાચ્ચે જ હુ ં ઈન્સટરમાં આિી તયારે એ

બી.એ. પછી એમ.એ ર્રિા પ્રોતસાહહત

અમારા

ર્રી,

સ્ર્ોર્રશીપ

બદર્ાતાં હતા. હુ ં બી.એ.ની તૈયારી ર્રતી

અપાિી. એની નામાિલર્માં ઓક્સિડક માં

હતી અને એ સરર્ારી અવધર્ારીનું પદ

સંશોધન ર્ાયકમાં મદદ ર્રનારથી ર્ઈને

પ્રાપ્ત ર્રી ચુક્યા હતા. ર્ંડન પર્ એમના

ભારતના હાઈ ર્વમશ્નર સુધી બધાના નામ

પ્રોતસાહનને ર્ીધે જ જિાયુ.ં એવુયે
ં ર્હ્ુ,ં

ર્ોઈએ

ર્રે ર્ી

રસ્ટમાંથી

પ્રથમ

પુત્રના

બાળોવતયાં
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ર્રશે? અને એ એર્ જ પાત્રના ઉલ્ર્ેખ
સાથે િક્તવ્ય પ ૂરંુ થશે?
આજની

િાતાકના

ર્ેખર્

‘લગરીશ

ગર્ાત્રા’ આર્ાશિાર્ી સાથે જોડાયેર્ા છે .
િર્ો

સુધી

‘જન્સમભ ૂવમ

એમર્ે

મુબ
ં ઈના

દૈ વનર્

પ્રિાસી’

માટે

ર્ખ્યુ.ં

બાળસાહહતયમાં પર્ એમર્ે ખ ૂબ મોટો
“જઈ આિ. આિો મોર્ો િરી નહહ મળે .”
જોતજોતામાં બે િર્ક પસાર થઈ
ગયાં. એ બે િર્કમાં શું શું સહન ર્યુું હશે?

િાળો આપેર્ો છે . 'તુર્સી ક્યારો' િાતાક
એમના િાતાક સંગ્રહ ‘તન રે ગોકુલળયુ,ં
મન રે ગોકુલળયુ’માંથી ર્ીધેર્ છે .

મને

લગરીશ ગર્ાત્રાએ ર્ખેર્ી આ સાિ

આપિીતી ર્હે શાના? પોતાના દુુઃખનું

સાદી-સરળ િાતાક. િાતાકન ું શીર્કર્ 'તુર્સી

ગાણું એ ગાતાં શીખ્યા જ નથી ને! મારે

ક્યારો' વિચાર માંગી ર્ે એવું છે . ભારતીય

એર્ર્ીને નોર્રી સાથે બે નાના સંતોનો

સંસ્કૃવતમાં તુર્સી ક્યારાનું મહતિ અનેરંુ

સાચિિાં પડયાં હોત તો હુ ં ભાંગી જ ગઈ

છે . સ્ત્રીઓ એને વનતય પ ૂજે, દે િ ગર્ે. પર્

હોત. પર્ એમર્ે મને ભાંગિા દીધી જ

જયારે સ્ત્રી ‘તુર્સી’ તરીર્ે પ ૂજાય, તયારે

નથી. ને આજ સુધી હરટાયડક થયા પછીએ

સુમવત જેિા પાત્રો સજાકય.

એ

એર્ર્ા

જ

જાર્ે!

પર્

એ

ર્ોઈની સેિાચાર્રી ર્ીધી નથી. આજે પર્

આપના

ખાંસતા રહ્યા પર્ જાતે જ ઊભા થઈને

tejnikalme@gmail.com

ટીર્ડી ગળી ગયા ને!

મોર્ર્શો.

મોડી

રાત

સુધી

સુમવત

પ્રવતભાિ
પર

અિશ્ય

હીંચર્ે

હીંચર્તી રહી અને એના સંસાર-લચત્રને
અિર્ોર્તી રહી. એને અચાનર્ બીજા
હદિસનું આભાર પ્રિચન યાદ આવ્યુ.ં
તમને શું ર્ાગે છે ? દરે ર્ને યાદ
ર્રીને

સુમવત

આભાર-પ્રિચનની

ઔપચાહરર્તા પ ૂરી ર્રશે? ર્ે પછી

જેર્ે

એના જીિનની હદશા બદર્ી એિા પવતિં
માત્રનો ઉલ્ર્ેખ ર્રી સાચી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત
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REWINDING
દીકરો
ઝવેરચંદ મેઘાણી

“આપા દે િાત! આ તમ સારુ થઇને

હોર્ાની બજરનું પડતલું આણ્યું છે . મીઠી
બજર હાથ પડી, તે મનમાં થયું ર્ે આ
બજરનો ધુિ
ં ાડો તો આપા દે િાતની ઘટમાં
ંૂ
જ શોભે.”
એમ ર્હીને ભરદાયરામાં એર્ ર્ાઠી
પડછંદ

ચર્ાળા ગામના ચોરા ઉપર દરબાર

પુરુર્ની સામે તમાકુંન ું પડતલું ધરે છે

ઓઘડિાળાનાં આઇને ર્ારજે ર્ાઠી ડાયરો

અને જાર્ે ર્ોઇ ખાંહડયાની પાસે નજરાણું

એર્ઠો મળે ર્ છે . તયાં તમામ ર્ાઠીઓની

ર્ેતો હોય તેિો એ પુરુર્ જરાર્ ડોકું હર્ાિે

મીટ

છે . એની સોનાની િેઢિાળી આંગળીઓ

િાંર્ને માથે જ ઠરી ગઇ છે . દે િાતને

દાઢીના ર્ાતરા ઉપર રમે છે . તયાં તો બીજો

રીઝિિા સારુ સહુ મથે છે . દે િાતની આંખ

ર્ાઠી ઊભો થાય છે : “આપા દે િાત! આ

ર્રડી થાય એ િાતનો તમામને િિડાટ છે .

નિોનર્ોર હોર્ોય હુ ં ગંગા-જમની તાર

દે િાત િાંર્ જેનો દુશ્મન બને તેન ું ગામડું

આિી

િચ્ચોિચ

બેઠેર્

એર્

મઢાિીને ખાસ તમારા સાટુ જ ર્ાિેર્ છં.
સારંુ રાચ તો ઠેર્ાર્ે જ શોભે ને, બા!”

િક્ત

ગુદ
ં ાળાના

ગર્ઢેરા

દે િાત

ત્રર્ હદિસમાં ટીંબો બને. આઘેની એર્
થાંભર્ીને થડ હડર્ ટેર્િીને એર્ આઘેડ

થોડુર્
ં મોં મર્ર્ાિીને આપો દે િાત હોર્ાની

અિસ્થાનો મદક બેઠેર્ો છે . પછે ડીની પર્ાંઠ

ભેટ સ્િીર્ારે છે .

ભીડી છે . એની મ ૂછો િરર્ી રહી છે . એના

“... ને આ ઊનની દળી..” એમ

હોઠ મરર્ મરર્ થાય છે . પડખે બેઠેર્ા

ર્હેતા ત્રીજા ભાઇ આગળ આિે છે : “આપા

ર્ાઠીને એ હળિે સાદે પ ૂછે છે : “ર્ાઠીઓમાં

દે િાત, તમારી ઘોડીને માથે આ મશરૂ

આ ર્ઢીચટ્ટાપણું ક્યારથી પેઠુ,ં ભાઇ? જેની

જેિી થઇ પડશે. ઘોડીનું હડર્ નહહ છોર્ાય.

આટર્ી બધી ભાટાઇ ર્રિી પડે છે એિો

ખાસ બનાિીને આર્ી છે , હો!”

માંધાતા ર્ોર્ છે આ દે િાત િાંર્?”
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“ચ ૂપ, ભાઇ ચ ૂપ! આપા ર્ાખા! તું હજી

“ર્ે તયારે , ર્ાખાિાળા!” એમ બોર્ીને

છોર્રંુ છો. તારંુ ર્ાખાપાદર હજી દે િાતના

દે િાતિાંર્ે પોતાની અંજલર્માં ર્સુબ
ં ો ર્ીધો

ઘોડાના ડાબર્ા હેઠ પડ્ું નથી ર્ાગતુ.ં નીર્ર

હતો, તે ધરતી ઉપર ઢોળી નાખ્યો ને ર્હ્ુ:ં

તુય
ં આપા દે િાતને તારી તળીની ર્ેહરયું દે િા

“ર્ાખાપાદરને માથે જો હુ ં મીઠાનાં હળ હાંકું,

દોડયો જાત.”

તો

“હ?
ુ ં મારા આંબાની ર્ેહરયું હુ ં દે િાતને

તું

ગુદ
ં ાળાનો

દે િાત

િાંર્

જાર્જે.

નીર્ર…..”

ડરથી દે િા જાઉં? ના, ના, એથી તો ભલું ર્ે

“હાં….હાં….હાં…. ગજબ ર્રો મા, બા!”

સ ૂડા, પોપટ ને ર્ાગડા મારાં િળને ઠોર્ે.

એમ

ર્ાઠીના દીર્રા તો સહુ સરખા: ર્ોર્ રાંર્, ને

ઘરહડયા ર્ાઠીઓએ દે િાતના પગ ઝાર્ીને

ર્ોર્ રાર્ા! આિી રજિાડી ભાટાઇ મારાથી

ર્હ્ુ:ં “આપા, ર્ાખો િાળો તો બાળર્ છે . એને

તો ખમાતી નથી.” બોર્નાર પુરુર્નો અિાજ

બોલ્યાનું ભાન નથી. તમારે સમદર પેટ

ઊંચો થયો. એના બોર્ ડાયરાને ર્ાને પડયા,

રાખવું જોિે.”

ર્રતો

આખો

ડાયરો

આડો

પડયો.

અને િચ્ચોિચ બેઠેર્ો વિર્રાળ ર્ાઠી દે િાત

“ના ના, આપા દે િાત! મારંુ નોતરંુ

િાંર્નું ર્ાંધ એ િાતો ર્રનાર તરિ ર્રડું થયુ.ં

અિર જાર્જે, હોંર્ે!” એમ ર્હીને ર્ાખો િાળો

ધગેર્ ત્રાંબા જેિી રાતી આંખ ઠેરિીને એર્ે

તરિાર ભાર્ો ર્ઇને ઊઠી ગયો. ઘોડીએ

પ ૂછ્ુ:ં “ઇ ર્ોર્ મુછાળો ચાંદા ર્રે છે તયાં બેઠો

પર્ાર્ીને નીર્ળ્યો. ર્હેતો ગયો: “ર્ાઠી તો

બેઠો? ઉઘાડું બોર્ો ને, બાપા!”

સંધાય સમિહડયા. ર્ાઠીમાં ઊંચનીચ ન હોય.

“આપા દે િાત િાંર્!” આદમીએ થડક્યા

પર્ તમે સહએ
બી-બીને દે િાત જેિા એર્
ુ

વિના જિાબ દીધો: “ઇ તો હુ ં ર્ાખો િાળો છં

લટં ૂ ારાની ખુશામત માંડી છે . મારે તો દે િાતને

ને ભણું છં ર્ે ર્ાઠીના દીર્રા તો સહુ સરખા.

ર્ે દલ્ર્ીન ધર્ીને નજરાર્ાં દે િાનો મોખ

છતાં ર્ાઠી ઊઠીને રજિાડી ભાટાઇ ર્રિા

નથી. બાંધે એની તરિાર, અને ગા િાળે ઇ

બેસી જાય, ઇથી તો આપા દે િાતને પર્ દુુઃખ

એટર્ાં િેર્ સંભળાિીને ર્ાખાપાદરનો

થાવું જોિે, હરખાવું નો જોિે.”
“આપા

ર્ાખાિાળા!

અરજર્; એમાં ભેદભાિ ન હોય.”

તયેં

તો

હિે

ર્ાખાપાદર િરતા ગઢ બંધાિજે, બા !”

ધર્ી રોઝડી ઘોડી હાંર્ી ગયો.
ચર્ાળા

ગામથી

ચાર

ગાઉ

ઉપર,

“તું તારે ચડી આિજે, આપા દે િાત! હુ ં

બરાબર ગીરને ર્ાંઠે શેર્ નામની એર્ નદી

નાની ગામડીનો ધર્ી ગઢ તો શું ચર્ાવુ,ં પર્

ચાર્ી જાયછે . ર્ાળા પ્થરોની એની ભેંર્ાર

પાર્ીનો ર્ળવશયો ભરીને ઊભો રહીશ. આપા

ઊંચી ભેખડો િચ્ચે ધીરાં ધીરાં ગર્જતાં એનાં

દે િાતને શોભતી મહેમાનગવત ર્રીશ.”
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પાર્ી િહ્યાં જાયછે : જાર્ે ર્ોઇ ભ ૂતાિળ નાં

િહોરે ર્ છે . સાંભળીને ભાઇઓ પર્ થથયાક. તે

છોર્રાં માને ધાિતાં ધાિતાં હોંર્ારા ર્રી રહ્યા

હદિસથી ર્ાખો િાળો પરગામ જઇને રાત

છે . એ વિર્રાળ નદીને ર્ાંઠે પંખીના માળા

નથી રોર્ાતો. જ્યાં જાય તયાંથી ઝાર્રટાર્ે તો

જેિડું

ઝાંપામાં આિી જ પહોંચે.

નાનું

ર્ાખાપાદર

ગામડું

છે .

એ િાતને તો છ-આઠ મહહના થઇ

ર્ાખાપદરની ચોપાસ નદીઓ જ ચાર્ી જાય
છે .

ચોમાસામાં

તો

પાતાળર્ોર્ની

ગયા. ર્ાખા િાળાને ર્ાગ્યું ર્ે દે િાત ર્ાં તો

નાગક્ન્સયાઓ પ ૃ્િી ઉપર નાચ ર્રિા નીર્ળી

ભ ૂર્ી ગયો, ને ર્ાં તો થડર્ી ગયો. એ રીતે

પડી હોય તેમ અનેર્ ઝરર્ાં ફૂટી નીર્ળે છે .

મનમાંથી િડર્ો ઓછો થયો. એર્ હદિસ

સતજુગના ઋવર્ જેિા એર્ જૂના િડર્ા ની

ર્ાખો

છંયડી નીચે પ્થરની ભેખડમાંથી પાર્ીનો

િાળાની

મોટો ધોધ પડે છે . એ ધોધની આસપાસ

પતાિિાની હતી. સાંજ પડયે એર્ે રજા

ર્ોર્ોએ

ગંગા

માંગી, પર્ ઓઘડિાળો ર્હે: “આપા, આજની

સ્થાપ્યાં છે . પડખે જ શંર્ર બેઠાં છે . તયાં

રાત તો નહહ જાિા દઇએ; અને હિે ક્યાં

કુદરતે એર્સામટી ગુર્ાબી ર્રે ર્ ઉગાડી છે .

દે િાત તમારી િાંસે ભમતો િરે છે ?” ર્ાખો

આંબાની ઘટા જામી છે . નીચે એ ગૌમુખી ને

િાળો ર્ચિાતે મને રોર્ાયો.

ગૌમુખી

જાર્ે

બાંધીને

ગૌમુખી

િાળો
એના

ચર્ાળે

ગયેર્

ભત્રીજાની

છે .

ઓઘડ

િચ્ચે

તર્રાર

માપી

આંહી ર્ાખાપાદરમાં શું થયુ?ં સાંજ પડી

ર્ંડારે ર્ો વનમકળ કુંડ આિેર્ો છે . નીચાર્માં

અને િાિડ મળ્યા ર્ે દે િાત ર્ટર્ ર્ઇને આિે

ઊંડો ધરો છે . િડર્ા ઉપર મોર ટહર્
ુ ે છે .

છે . ગામનો ઝાંપો બંધ ર્રી, આડાં ગાડાં

ગૌમુખીનાં નીર ખળ્ખળે છે . કુંડમાં નાની

ગોઠિી, ર્ોર્ો હવથયાર ર્ઇ ઊભા રહ્યા. પર્

માછર્ીઓ તગતગે છે , ને ધ ૂનામાં મગરો શેર્ે

પોતાના મોિડી વિના ર્ોર્ોની છાતી ભાંગી

છે . કુદરતના રૂપમાં ર્ોમળ અને વિર્રાળ બેય

ગઇ, ઊર્ટાના ર્ોર્ો તો આવું િેર હાથે ર્રીને

ઝીર્નારો

કુદરત

માતાએ

જાર્ે

રે ખા ર્ેિી જુક્ક્તથી આંર્ેર્ી છે ! એિે સ્થળે
જન્સમનારા માનિી પર્ એર્ િખત એિા જ
ર્ોમળ અને વિર્રાળ હતાં, શ ૂરિીર ને પ્રેમી
હતાં. એ ગામના તોરર્ બાંધનારો જ આ
ર્ાખા િાળો. ધાનાર્ી શાખનો એ ર્ાઠી હતો.
ર્ાખાપદર આિીને એર્ે ભાઇઓને ખબર
દીધા ર્ે પોતે દે િાત િાંર્નું ભયંર્ર િેર
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િહોરી આિનાર ર્ાખા િાળા ઉપર દાઝે

એની ર્ાયા બનેર્ી; શેર્ નદીના ધ ૂનામાં એર્ે

બળી ગયા.

મગરમચ્છના મોંમાંથી બર્રંુ પર્ છોડાિેલ ું ને

દે િાતનું ર્ટર્

પડ્ુ.ં

ઝાંપા

ઉપર

હીરબાઇએ તો ર્ાખાપદરના ચોર્માં, શેર્

ર્ાખાપાદરના ર્ંઇર્ જુિાન ર્ામ આવ્યા.ઝાંપો

નદીને

ત ૂટયો,

ઠાર્ોર’નો રાસડોયે ર્ંઇ ર્ંઇ િાર ગાયો હતો.

ર્ટર્

ગામમાં

પેસીને

િસ્તીને

ધમરોળિા માંડ્ુ.ં નક્કી ર્યુું હત ું ર્ે લટં ૂ ર્રીને
સહએ
ુ પરબારા ગામને સીમાડે ર્ોઇ ઝાડ નીચે
મળવુ.ં તે પ્રમાર્ે સહુ ચાર્િા મંડયા. ગામમાં
મસાર્

જેિી

શાંવત

છિાઇ

ગઇ.

દે િાત

સમજતો હતો ર્ે ર્ાખો ઘરમાં સંતાઇ રહ્યો છે .

એ ર્ાખાિાળાની િળીમાં જઇને હાર્ર્ા ર્રિા
મંડયો: “ર્ાઠી! બા’રો નીર્ળ,બા’રો નીર્ળ. તે
દી તું ક્યે મોઢે બર્ી ગયો’તો!”
ઓરડામાં ઊભી ઊભી ર્ાખાિાળાની
સ્ત્રી થરથરતી હતી. એર્ે જિાબ દીધો: “આપા

ર્ાંઠા

ગજી
ંૂ

ઊઠે

એિો

“તેજમર્

ગાયું હતું ર્ે:

"ઉગમણી ધરિીના દાદા કોરા કાગળ

આવ્યા રે એ રે કાગળ દાદે ડેલીએ વંચાવ્યા
રે કાકો વાંચે ને દાદો રહ રહ રોવે રે

ઉપરવાડેથી િેજમલ ડોકાણાં રે શીદને રોવો

છો દાદા શ ંુ છે અમને કેજો રે દળકટક આવ્ય ંુ
દીકરી, વારે કોણ ચડશે રે ! િાિ િાિ

દીકરીએ દાદો વાંજ્ઞઝયો કે'વાણા રે !હૈયે ડહિંમિ
રાખો દાદા, અમે વારે ચડશ ંુ રે ."

દે િાત! ર્ાઠી ઘરે હોતતો શેર્ને સામે ર્ાંઠે

તને ર્ેિા આિત, સંતાત નહહ.”
ઊંચી ઊંચી ઓસરીની એર્ થાંભર્ીને
ટેર્ો દઇને ર્ાખા િાળાની દીર્રી હીરબાઇ
ઊભી હતી. પંદર િરસની ઉંમર થઇ હશે.
દે િાતના પડર્ારા, ર્ોહીતરબોળ ભાર્ો ર્ે
ર્ાર્ઘ ૂમ આંખો એ છોર્રીને મન જાર્ે ર્ાંઇર્
જોિા જેવું ર્ાગત ું હતુ,ં બીિા જેવું નહહ. એ
શાંત ઊભી હતી. અંધારી રાત્રે જોગમાયા જેિી
ર્ાગતી હતી. મોતની ર્ીર્ા તો જાર્ે ખ ૂબ
નીરખી હોય એિી એની મુખમુદ્રા હતી. પેર્ા
િડર્ાની છાંયડીએ રમેર્ી; ર્છોટા ભીડીને
ઝાડિે ચડેર્ી; ધરામાં ઢબીઢબીને િજ્ર જેિી
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દે િાતે જોયું તો િળીમાં એ ર્ન્સયા ઊભી

નીચે ઊતરી દે િાતની જ તરિાર ર્ાઢી
હીરબાઇએ

બાપ સગા દીર્રાને ચડિા ન આપે એિો એ

શરીરના ર્ટર્ા ર્યાક. પછી માને બોર્ાિી:

િછે રો હતો. ર્ાખા િાળાનો આતમારામ એ

“માડી,

િછે રો! દે િાતે વિચાયુું ર્ે, “આ િછે રો ર્ઇ

દાર્ાની ગાંસડી બાંધે તેમ ગાંસડી બાંધીને

જઇને જગતને બતાિીશ; ર્ાખો િાળો જીિશે

ઓરડામાં મ ૂર્ી દીધી, ર્ોઇને ખબર ન પડિા

તયાં ર્ગી નીચું જોઇને હાર્શે!” પોતાના

દીધી. ધીમે ધીમે ગામમાંથી આખી િોજ

હાથમાં ભાર્ો હતો તે ઓસરે ની ર્ોરે ટેર્િીને

નીર્ળી ગઇ હતી. સહન
ુ ે મન એમ હતું ર્ે

િછે રાના પગની પછાડી છોડિા દે િાત નીચે
બેઠો, માથું નીચું રાખીને પછાડી છોડિા

એને

પછે ડી

ઝાટર્ા

મ ૂક્યા.

હતી તે થાંભર્ી પાસે જ એર્ િછે રો બાંધેર્ો.

ર્ાવ્ય.

ગાંસડી

શત્રુના
બાંધીએ.”

દે િાત તો મોઢા આગળ નીર્ળી ગયો હશે.
દીર્રીએ

તે

જ

ટાર્ે

ગઢિીને

મંડયો. બરડો બરાબર દીર્રી હીરબાઇની

બોર્ાવ્યા. ર્હે: “ગઢિી, ચર્ાળે જાઓ, ને

સામો

“બેટા

બાપુને ર્હો ર્ે પરબારા ક્યાંય ન જાય. આંહીં

હીરબાઇ, આંહીં આિતી રહે.” પર્ હીરબાઇ શું

આિીને એર્ િાર મોઢે થઇને પછી ભર્ે

જોઇ રહી છે ? તૈયાર ભાર્ો, તૈયાર બરડો, અને

દે િાતની સામે જાય, પર્ પરબારા જાય તો

વનર્જન િલળયુ!ં વિચાર ર્રિાનો એને િખત

મને મરતી દે ખ.ે ”

રહ્યો.

ઓરડામાંથી

મા

ર્હે:

નહોતો, એર્ે ભાર્ો ઉપાડયો;તયાં ઊભાં ઊભાં

ગઢિી ચર્ાળે પહોંચ્યા. દરબારે િાત

જ બે ઝાર્ીને એ જોગમાયાએ દે િાતના

સાંભળી ર્ે દે િાતે ગામ ભાંગ્યુ.ં ર્ાખા િાળાને

પહોળા બરડામાં ભાર્ાનો ઘા મ ૂક્યો. ભચ

માથે જાર્ે સાતેય આર્ાશ ત ૂટી પડયા! “હિે હુ ં

દે તો ભાર્ો શરીર સોંસરિો ગયો. દે િાતને

શું મોઢું ર્ઇ ર્ાખાપાદર આવુ?ં પરબારો

ધરતી સાથે જડી દીધો.

શત્રુઓના હાથે જ મરીશ… પર્ એર્ની એર્
દીર્રીના

સમ!

ડાહી

દીર્રી

શા

સારુ

બોર્ાિતી હશે? મારાં સંતાનને મારંુ મોઢું ર્ાળં

ર્રિાની કુમવત સ ૂઝે શુ?ં ર્ાંઇર્ ર્ારર્ હશે!
જાઉં તો ખરો.”
દરબાર ઘેર પહોંચ્યા તયાં ધીરે ર્ રહીને
દીર્રી એ ર્હ્ુ:ં “બાપુ, તમારે જાવું હોય તો
ભર્ે, પર્ ર્ટર્ ર્ોરંુ નથી ગયુ.ં એર્ જર્ને તો
મેં અહીં રાખ્યો છે .” એમ ર્હીને ઓરડામાં ર્ઇ
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જઇને ગાંસડી છોડી બતાિી. ર્ાખા િાળાએ

અને મ ૂરખા દે િાત! િછે રાની પછાડી

મોઢું ઓળ્ખ્યુ.ં એ તો દે િાત િાંર્ પોતે જ.

ર્ાઢિા તું શીદ નીચે બેઠો! ઊભાં ઊભાં

દરબારનું હૈય ું હરખથી અને ગિકથી િાટિા

તર્િારથી ર્ાપતાં ન આિડ્ુ?ં પર્ તારાં

ર્ાગ્યુ.ં એર્ે દીર્રીને માથે હથ મ ૂક્યો: “બેટા!

અભેમાન ક્યાં ઓછાં હતાં!”

દુવનયા ર્હેતી’તી ર્ે ર્ાખા િાળાને દીર્રી

(‘સૌરાષ્રની રસધાર’માંથી)

છે ;પર્ ના, ના, મારે તો દીર્રો છે !”
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મને મારો જ પ્રશ્ન
પ્રશ્ન ૯: મારે કેમ કોઈ િારા તમત્રો
ધમેન્ર જોર્ી

નથી બનિા?

“A Friend In Need Is A Friend Indeed” –
“જરૂહરયાતના સમયે સાથ આપે એ જ
સાચો વમત્ર” – આ ર્હેિત/ઉક્ક્ત આપર્ે
નાનપર્માં સાંભળી, જાર્ી અને સમજી; પર્
ર્દાચ તેનો અનુભિ બધાને થયો નથી
હોતો. પર્ એ ર્હેિત એર્દમ સાચી છે એમાં
ર્ોઈ બેમત નથી, ર્ે નથી ર્ોઈને એ માટે
શંર્ા.
ઘર્ા ર્ોર્ો એિા હોય જેમને ખ ૂબ
મોટું વમત્ર િતુળ
ક હોય, એમને તયાં ર્ોઈ
પ્રસંગ હોય તો ખ ૂબ ર્ોર્ો ભેગા થાય.
ઘર્ા ર્ોર્ો એિા હોય જેમને વમત્ર િતુળ
ક
બહુ મોટું હોય, પરં ત ુ જરૂહરયાત આિે તયારે
એમાંના બહુ ઓછા ર્ોર્ો ર્ામે આિે. અને
ઘર્ા ર્ોર્ો એિા હોય જેમને ર્ોઈ નજીર્ના
ર્હેિાય એિા વમત્રો જ ના હોય. આપર્ે
એિા પર્ ર્ોર્ો જોયા હશે, જેમને બધી
જગ્યાએ આમંત્રર્ મળતું હોય, અને અમુર્
એિા પર્ જોયા હશે, જેમને બોર્ાિિાની
આપર્ને ઈચ્છા જ ના થાય. ઘર્ા ર્ોર્ોને
અજાણ્યા ર્ોર્ો સાથે િાત ર્રિામાં ખ ૂબ
મુશ્ર્ેર્ી પડતી હોય, જ્યારે ઘર્ા ર્ોર્ોને
બહુ સહજતાથી િાતો શરૂ થઈ જાય. અમુર્

વ્યક્ક્તઓ એિી હોય જે ખ ૂબ સરળતાથી
વમત્રો બનાિી શર્ે અને વમત્રતા વનભાિી

શર્ે. અમુર્ એિા હોય, જેમને નિા વમત્રો
બનાિિા અને બનાવ્યા પછી વમત્રતા
વનભાિિી ખ ૂબ મુશ્ર્ેર્ ર્ાગતું હોય અને
સામે ર્ોર્ો સાથે ર્ાંબી વમત્રતા અથિા
ઘવનષ્ઠ વમત્રતા ર્ેળિિી ના ગમત ું હોય.
બીજી ર્ોઈ વ્યક્ક્તની સરખામર્ીમાં

આપર્ે સારા ર્ે િધારે ર્ે નજીર્ના વમત્રો
નથી એવું ર્ાગે તયારે સ્િાભાવિર્ રીતે જ
મનમાં એિો પ્રશ્ન થાય ર્ે, “મારે કેમ કોઈ
િારા તમત્રો નથી બનિા?”
આ િાત ર્રીએ છીએ તયારે એ
સમજવું જરૂરી છે ર્ે નિા વમત્રો બનાિિા
એર્ િાત છે અને વમત્રતા વનભાિિી એ
જુદી િાત છે , અને બંને દરે ર્ માર્સના
વ્યક્ક્તતિની એર્ ર્ળા છે . પર્ આ ર્ળા
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ર્ોઈ િારસામાં નથી ઉતરીને આિતી, એર્

બદર્ે આપર્ે સામેની વ્યક્ક્તની િાત

ર્ોહીથી નથી મળતી ર્ે પેઢી દર પેઢી

સાંભળિામાં; એનું જીિન, એના ગમા-

સ્િાભાવિર્ રીતે નથી પસાર થતી. સાચી

અર્ગમા જાર્િામાં રસ ર્ેળિિો અને

િાત એ છે ર્ે વમત્રો બનાિિાની અને

બતાિિો જોઈએ. ર્ોઈ વ્યક્ક્ત આપર્ને

વમત્રતા વનભાિિાની ર્ળા શીખી શર્ાય છે ,

પોતાની િાત ર્રિા દે અને તે સાંભળે

ર્ેળિી શર્ાય છે . એટર્ે જ ડેર્ ર્ાનેગીનું

તેિી વ્યક્ક્ત સૌને ગમે. પર્ યાદ

પેલ ું પુસ્તર્

રાખવુ,ં સાંભળવું િધારે , બોર્વું ઓછં,

‘HOW

TO

WIN

AND

INFLUENCE PEOPLE’ દુવનયાભરમાં બહુ
જ ર્ોર્વપ્રય થયું અને પ્રર્ાવશત થયા પછી

અને બહુ પ ૂછપરછ ન ર્રિી અને
િર્માંગી સર્ાહ ના આપિી. િાતચીત

જોતજોતામાં બેસ્ટસેર્ર બન્સયુ,ં તેની ર્રોડો

દરમ્યાન તેના જીિનના મ ૂલ્યો, વસિાંતો

નર્ર્ો િેચાઈ.

અને માન્સયતાઓ વિર્ે હટપ્પર્ી ના

નિા વમત્રો બનાિિા સહેર્ા છે .

ર્રિી.

પર્ તે એર્ ર્ળા છે . નિા વમત્રો બનાિિા
શું ર્રવું જોઈએ?
૧. પહેલ કરવી:

અજાર્ી

વ્યક્ક્ત સાથે

બેઠા હોઈએ,

અથિા આપર્ી જાર્ીતી વ્યક્ક્ત ર્ોઈ
નિી વ્યક્ક્ત સાથે પહરચય ર્રાિે તયારે
િાત ર્રિા માટે આપર્ે જ પહેર્ ર્રિી
જોઈએ. અજાર્ી વ્યક્ક્તની પહેર્ની રાહ
જોઈએ તો ર્દાચ એવું બને ર્ે એ પર્

એિી જ રાહ જોતાં હોય અને ર્ોઈ િાત
જ ન થાય.
૨. િામેની વ્યક્તિમાં રિ કેળવવો:
નિી ઓળખાર્/પહરચય થાય એ પછી
િાતની શરૂઆત થાય તયારે હંમેશા
આપર્ી િધુ પડતી િાતો ર્રિાના

૩. યાદશક્તિ કેળવવી:
નિો પહરચય હોય તયારે ઘડી ઘડી ર્ે
શરૂઆતમાં જ્યારે મળતા હોિ, તયારે
દર િખતે નામ પ ૂછવું એ ર્ોઈને ન
ગમે. પોતાને ર્ોઈ નામથી બોર્ાિે તેિા
વ્યક્ક્તનો પ્રભાિ પડે. પહેર્ી િાર ક્યાં
મળ્યા, ર્યા સંજોગોમાં મળ્યા, શું િાતો
થઈ હતી એ બધું જેને યાદ રહે અને
ુ રી-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com
( ૩૫ ) - જાન્યઆ

ર્હી શર્ે તેિી વ્યક્ક્ત સૌને ગમે. ર્દાચ

જ ર્ળા છે , અને ખ ૂબ જરૂરી છે . ર્ોઈ પર્

ર્ોઈ વ્યક્ક્તગત િાત થઈ હોય, માંદગી

પ્રર્ારના સંબધ
ં
વનભાિિા માટે અમુર્

બાબતે, ગમા-અર્ગમા વિર્ે, અગતયની

પ્રર્ારનું િતકન અપેલક્ષત છે , જરૂરી છે .

તારીખો વિર્ે, તેના જીિનના ર્ોઈ ખાસ

૧. તવશ્વાિ સ્થાપવો:

પ્રસંગો વિર્ે, તેના જીિનમાં અગતયની
વ્યક્ક્તઓ વિર્ે, તે બધુ યાદ રહે અને
તે િરી મળીએ, તયારે િાત ર્રતાં યાદ
આિે

તેનો પ્રભાિ પડે.

એર્બીજા પર વિશ્વાસ ર્ોઈ પર્ સંબધ
ં નું
મ ૂળ છે . વિશ્વાસ વિના ર્ોઈ સંબધ
ં ટર્ે
નહીં.

આપર્ાં

િતકનમાં

૪. િંપકષ :

વિચાર,

િાર્ી

અને

સામંજસ્ય/સુસિ
ં ાહદતા

હોય

તો જ ર્ોઈ આપર્ી ઉપર વિશ્વાસ ર્રે .

નિો પહરચય થયા પછી, જો તે વ્યક્ક્ત

વિશ્વાસનું

સાથે વમત્રતા ર્ેળિિામાં રસ હોય તો

વિચારીએ, એ જ બોર્ીએ અને જે

સમયાંતરે , ક્યારે ર્ ક્યારે ર્ ર્ે સતત

બોર્ીએ એ જ ર્રીએ તે જરૂરી છે .

સંપર્ક માં
સોવશયર્

રહેવ ું

જરૂરી

મીહડયાના

છે .

મ ૂળ

છે

પારદવશિતા.

જે

આજના

સંજોગો બદર્ાય, સમય બદર્ાય અને

સાહત્જર્

પોતાનો

ર્ક્ષ

બદર્ાય

એમ

ઉપયોગના જમાનામાં આ ખ ૂબ સરળ

જીિનમ ૂલ્યો, વસિાંતો અને માન્સયતાઓ

છે . સંપર્ક વિના ર્ોઈ વ્યક્ક્ત આપર્ને

ઘડી ઘડી બદર્તા રહે તેિી વ્યક્ક્ત

યાદ ના ર્રે , યાદ ના રાખે. પહરચય

ઉપર ર્ોઈને વિશ્વાસ ના થાય. જે

થયા પછીનો વનરં તર સંપર્ક તે વ્યક્ક્તને

વ્યક્ક્ત ઉપર વિશ્વાસ ના થાય તેની

આપર્ી સાથે જોડી રાખે, અને તેની

સાથે નજીર્નો ર્ે ઘવનષ્ઠ સંબધ
ં ના

સાથે થયેર્ી િાતોને સ્મરર્માં રાખે.

બંધાય.

અહીં પર્ સમજવું જરૂરી છે ર્ે આિા
સંપર્ક દરમ્યાન ર્ોઈને ર્નડગત થાય ર્ે
હેરાનગવત થાય એવું િતકન ન ર્રવુ.ં
આપર્ે તેની પાછળ પડી ગયા હોઈએ
એિો એહસાસ તેને ર્દી ન થાય તેન ું
ખાસ ધ્યાન રાખવુ.ં
વમત્રતાનો સંબધ
ં
બંધાયા પછી,
વમત્રતા વનભાિિી અઘરી છે , અને એટર્ે

૨. પરસ્પર મેળ:
દુવનયાની ર્ોઈ પર્ બે વ્યક્ક્ત હમેશા
જુદી હોય, તેમના વિચારો લભન્ન હોય,
આદતો જુદી હોય, િતકન અર્ગ હોય.
તેથી

જ

સંબધ
ં ોમાં

પરસ્પર

મેળ

ર્ેળિિો બહુ જ જરૂરી છે . એર્ બીજાને
સમજિા, વિચારો પાછળનું તર્ક સમજવું
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અને સ્િીર્ારવું જરૂરી છે . આિો મેળ ર્ે

શાંવત મળે છે , સંબધ
ં વનભાિિાનો ભાર

‘એડજસ્ટમેન્સટ’ પરસ્પરની સ્િીકૃવતથી જ

પર્ ર્ાગતો નથી. માિી ન આપિાથી

આિે. ર્ોઈ વ્યક્ક્ત હમેશા એર્ ‘પેર્ેજ’

અથક વિનાની દર્ીર્ો ચાલુ રહે છે અને

તરીર્ે મળે છે . તેના ર્ોઈ ર્ક્ષર્ો સારા

સંબધ
ં
ડહોળાય છે જે પછી ક્યારે ય

હોય, આપર્ને ગમે તેિા હોય અને

પહેર્ા જેિો ર્ે સારો થઈ શર્તો નથી ર્ે

ર્ોઈ ના ગમે એિા પર્ હોય. પરં ત ુ

સુધારી શર્ાતો નથી. એટર્ે, ‘FORGIVE

હંમેશા

AND FORGET’

વમત્રનાં

પાસાઓ

જોઈને

સારા

ર્ક્ષર્ો

બાર્ીના

અને

ર્ક્ષર્ોને

અિગર્ીએ, તો જ પરસ્પર મેળ સંભિ
છે . સ્િીકૃવતનો ગ્રાિ જેટર્ો ઊંચો, તેટર્ો
જ મેળ સહજ.

૪. અતધકાર અને જવાબદારી:
જો

અવધર્ાર

જોઈતો

હોય

તો

જિાબદારી પર્ વનભાિિી પડે. જો
આપર્ે અપેક્ષાઓ રાખતા હોઈએ તો

૩. માફ કરો અને ભ ૂલી જાવ:

સામે અપેક્ષાઓ પ ૂરી ર્રિાનું એટલું જ

ભ ૂર્ો ર્ોર્ નથી ર્રતુ?ં જો વમત્રતાનો

જરૂરી છે . પરં ત ુ સાચા સંબધ
ં માં ર્દી

સંબધ
ં અગતયનો હોય, અથિા વ્યક્ક્ત

અપેક્ષાઓ ના હોય. સાચા સંબધ
ં માં તો

વમત્ર તરીર્ે અગતયની હોય, તો નાની

અપેક્ષા

નાની ભ ૂર્ો અિગર્ો. રાઈનો પહાડ ના

ઈશ્વરની વ્યિસ્થામાં જેટલું ‘આપીએ’

બનાિો. ર્દાચ ર્ોઈ બાબતે આપર્ને

તેનાથી અનેર્ગણું ‘મળે ’ છે . પરં ત ુ જો

દુ:ખ થયું હોય તો તે શાંવતથી િાત ર્હી,

મળિાની ગર્તરીથી આપીએ તો ર્શું

સામે િળી વ્યક્ક્તના વિચાર તર્ક ને

ના મળે . જો એ ર્રે તો જ હુ ં ર્રંુ , એ તો

જાર્ી, તેને માિ ર્રી અને મન-હૃદય

સોદો થયો. સંબધ
ં માં સોદા ના થાય.

ચોખ્ખું ર્રી દે વ ું જોઈએ. પર્ યાદ રહે,

અપેક્ષા વિના આપવુ,ં અને આપીને

માિીની પ્રહ્યા જ્યારે ઘટના સંપ ૂર્કપર્ે

ભ ૂર્ી જવું એ જ સાચા વમત્રનું ર્ક્ષર્.

ભ ૂર્ી જઈએ તયારે જ પ ૂરી થાય. ઘર્ાં

‘GIVE AND THEN GET’. ઘરમાં ર્ોઈ

ર્ોર્ોની આદત પ્રમાર્ે પછીથી સામેની

િનસ્પવતના ર્ે ફૂર્ના છોડને પાર્ી

વ્યક્ક્તને

મહેર્ાં/ટોર્ાં

‘સંભળાિી/ચોપડાિી’દે િાનું
એને

માિ

ર્યુું ના

વિના

“આપિાનુ”ં

જ

હોય.

મારી

ર્ે

સીંચીએ, અને તેન ું જતન ર્રીએ અને

હોય

તો

પછી તેમાંથી ફૂર્ અથિા િળ મળે તેમ

માિી

જ પહેર્ા સંબધ
ં ને સીંચિો પડે, તેને

ર્હેિાય.

આપિાથી સ્રેસ ઘટે છે અને માનવસર્

સતત ‘આપવુ’ં પડે, અને પછી તેની
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જાતે જ (રાહ જોઈને બેસી રહેિાથી ર્ે

આ બધા ગુર્ો ર્ે આદતો પોતાનામાં

એની સામે તાર્ી રહેિાથી નહીં) તેમાંથી

ર્ેળિિી બહુ અઘરંુ નથી. તે સાહત્જર્

ફૂર્ ર્ે િળ રૂપી આનંદ અને સંતોર્

રીતે જ થાય. પરં ત ુ આ ગુર્ો ર્ઈને

મળે .

ર્ોઈ વમત્ર શોધિા ના નીર્ળાય અથિા

વમત્રતાના સંબધ
ં માં ર્દી અહમને
સ્થાન ના હોય, વ્યક્ક્તની અગતયતા
હોય. અન્સય ર્ોઈ પર્ સંબધ
ં
ર્રતાં
વમત્રતાનો સંબધ
ં જીિનમાં િધુ ખુશી
આપે. સગાંમાં સ્િાથક હોય, વમત્રતામાં
નહીં. વમત્ર સાથે અહમ રાખિાના બદર્ે
તેના હોિાનું ગિક રાખવું િધારે હહતાિહ
અને િાયદાર્ારર્ છે . વમત્રતા એ ર્ોઈ
નિા નુર્સાનનો ધંધો નથી. આથી “મેં
આ ર્યુું અને તેં આ ના ર્યુ”ું - એિી
ગર્તરી વમત્રતામાં ન ર્રાય. સાચો
વમત્ર સ ૂયક જેિો હોય, જે પોતે બળીને
પર્ બીજાને તેજ આપે, ર્ોઈ પોતાની
સામે ના જોિે તો પર્ તે બીજાના
જીિનને પ્રર્ાવશત ર્રે .

આિા ગુર્ો અને આદતો િાળા વમત્રને
દીિો ર્ઈને શોધિા ના નીર્ળાય. સારા
વમત્રો બનાિિા માટે ખરે ખર તો આપર્ે

પોતે જ ર્ોઈના સારા વમત્ર બનવું પડે.
એમાં પર્ પહેર્ આપર્ી જ હોિી
જોઈએ. િર્કમાં એર્ હદિસ ‘ફ્રેન્સડવશપ ડે’
ઉજિી ફ્રેન્સડવશપ બેલ્ટ બાંધી ર્ે આખો
હદિસ ર્ોઈના આિેર્ા િૉટ્સઍપ મેસેજ
િોરિડક ર્રિાથી વમત્રતા ઘવનષ્ઠ નથી

બનતી. એ ઘવનષ્ઠતા ર્ેળિિા ર્ાઇંર્
ર્ેટલુય
ં ‘છોડવુ’,ં ‘આપવુ’ં ર્ે ‘ર્રવુ’ં પડે
અને એ સતત ર્ોઈ પર્ ગર્તરી વિના
ર્યાક જ ર્રવું પડે. તો જ જીિનભર
આપર્ાં સારા નરસા હદિસોમાં સાથે
રહેનાર

વમત્રોના

સહિાસનું

નસીબ

ખીર્ે.
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લેખ/વાિાષ/માઈક્રોડફતશન/કતવિા મોકલવા માટે
(૧) માત્ર શ્રુવત ગુજરાતી િોન્સટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્રી ભાર્ા અને
જોડર્ીની ભ ૂર્ો ચર્ાસી રચના મોર્ર્િી. ભાર્ાશુદ્ધિ અને જોડર્ીમાં જો િધુ ભ ૂર્ો હશે
તો કૃવત સ્િીર્ારિામાં આિશે નહહ, જેની નોંધ ર્ેિી. ગુજરાતી ર્ખાર્ના બધા
વનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની જરૂહરયાત છે .
(૨) ર્ોઈ પર્ ઓનર્ાઈન ર્ે ઓિર્ાઇન પ્ર્ેટિોમક પર અપ્રર્ાવશત હોય, એિી જ કૃવત
મોર્ર્િી. કૃવત સ્િરલચત અને મૌલર્ર્ હોિી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાં મોટે ભાગે ગુજરાતી જ ટાઈપ ર્યુું હોય એ જરૂરી છે . અમુર્ શબ્દો
ગુજરાતી, હહન્સદી અથિા સંસ્કૃત ભાર્ામાં ટાઈપ ર્રે ર્ા ચાર્શે. પર્ એ શક્ય હોય
તયાં સુધી ઓછા રાખિા. જેથી સમરસતા સચિાઈ રહે.
ુ બ
(૪) કતૃ િ માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે . અમારં ુ મેઇલ-એડ્રેિ આ મજ
છે : pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇર્ ર્યાક પછી જો વસર્ેક્ટ થશે તો જાર્ ર્રિામાં આિશે.
(૬) 'પંખ' લબન-વ્યિસાવયર્ મેગેઝીન હોિાથી અમારા તરિથી ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારનો
પુરસ્ર્ાર આપિામાં આિતો નથી.
(૭) તમે મોર્ર્ેર્ી કૃવત-સ્િીર્ારનો અંવતમ વનર્કય 'પંખ'ની ટીમનો રહેશે.

આપને આ અંક કેવો લાગ્યો, એના તવશે થોડો
િમય કાઢીને આપના પ્રતિભાવો અવશ્ય આપજો.

https://wa.me/916355953355
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ટીમ 'પંખ'
યાજ્ઞિક વઘાતિયા
કેયરુ દુધાિ
મનોરી શાહ

અનંિ ગોડહલ
તવરલ જોશી
હોઝેફા અગવાન

િહભાગી પાંખો
ધ્રતુ વલ ચોડવડીયા
તમડહર ગે ડીયા
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આ અંકમાં િહભાગી કલમો
ઝવેરચંદ મેઘાણી

ુ હડડયા
તવપલ

ુ ાલી
રાજુલ ભાનશ

ડૉ. રં જન જોર્ી

ધમેન્ર જોર્ી

બંિરી જોર્ી

િેજલ શાહ

ડકશન એમ. દાવડા

ડૉ. કાતિિક શાહ

નીલેશ ગોડહલ

હીરલ વ્યાિ

તનકું જ ભટ્ટ

િોટોગ્રાિી
હર્શન જાની (ફ્રન્સટ ર્િર)
https://instagram.com/berojgar_?igshid=dyy5fg24him

ધમષવીરતિિંહ ઝાલા (બેક કવર)
https://instagram.com/zalas_street?igshid=du4ihadu2v04
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