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યાજ્ઞિક વઘાતસયા

સપંાદકની કલમે

શરીર પાસે તશરાઓ છે,

વકૃ્ષ પાસે ડાળીઓ છે,

શહરે પાસે રસ્િા.
પહલેા ંનદીઓ

સસં્કૃતિને પોષિી, આકારિી,
હવે રસ્િા.

ઘર કે દુકાન
ઈમારિ કે મકાન નહહ,

શહરે બને છે રસ્િાઓથી.
- અજય સરવૈયા

તવશ્વની કોઈ પર્ વસ્ત ુ કે વ્યક્તિ
એનું સ્વિતં્ર અક્સ્િત્વ ધરાવિી નથી.
એની આગળપાછળ બધે જ કથાઓ હોય
છે. કવરપેજમાં દેખાિો રસ્િો એ ખાલી
રસ્િો નથી, એ એક કથા છે, રસ્િાને
બનવાની કથા, એના પરથી પસાર થિા
લોકો, વાહનો અને પ્રાર્ીઓની પર્ કથા.
એ િો ઠીક, પર્ એના પરથી પસાર ના
થઈ શકિા લોકો પર્ આ રસ્િાની કથાના
જ એક કથાબીજો છે.

પહલેી નજરે એમ લાગે કે, જે
ભાષામાં શબ્દોનું ભડંોળ વધારે, એ ભાષા
જ સમદૃ્ધ! પર્ એ તસવાય, ઊંડાર્પવૂકક

તવચારશો િો સમજાશે કે, કોઈ ભાષામાં
એક જ શબ્દના અલગ-અલગ અથક જેટલા
વધારે, એટલી જ એ ભાષાની સમદૃ્ધદ્ધ
વધારે! ‘રસ્િો’ શબ્દ અનેક રીિે
ઉપયોગમાં લવેાય છે. ‘(સારા કે ખરાબ)
રસ્િે ચડવુ’ં, ‘રસ્િો કરવો/કાઢવો’, ‘રસ્િે
ઉિરી આવવુ’ં, ‘રસ્િે આવી જવુ’ં, ‘રસ્િો
પકડવો’, ‘રસ્િા પરની ધળૂ’, ‘રસ્િે
લાવવુ’ં, રસ્િો બિાવવો’, ‘રસ્િો ભટકી
જવો’.... – આમાથંી ઘર્ા રૂહઢપ્રયોગો
આપર્ે અવારનવાર ઉપયોગમાં લિેા જ
હોઈએ છીએ. ‘રસ્િો’ શબ્દ બહુ વ્યાપક
અથક ધરાવે છે.

જજિંદગી જીવવા માટે પર્ આપર્ે
એક રસ્િો પસદં કરેલો જ હોય છે, ભલે
એ કોઈ સબંધંોના રૂપે હોય કે પછી
કારહકદીના રૂપ.ે એ રસ્િા પર ચાલીને
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પર્ આપરે્ કોઈ એક ચોક્કસ મકુામે
પહોંચવું જ હોય છે. આ રસ્િો આપરે્ જાિે
પર્ નક્કી કરેલો હોય છે, અથવા કોઈએ
નક્કી કરી આપેલો હોય છે. આમાં પર્
આપર્ને સાથ મળે છે અને છૂટી પર્ જાય
છે. ઘર્ીવાર આપર્ને એવો રસ્િો મળી
જાય છે કે, ટૂંકી મસુાફરીથી પર્ આપરે્
આપર્ા ગિંવ્યસ્થાને પહોચી જઈએ છીએ.
િો ઘર્ીવાર આખી જજિંદગી સફરમાં રહીએ
છીએ.

રસ્િાઓ બે તવસ્િારને હમંશેા જોડે જ
છે, એવું જરૂરી નથી! રસ્િાઓ ફાટંા પર્
પાડી શકે. રસ્િાની બનંે છેડે આવલેા
ગામડાં કે શહરેોને રસ્િાઓ નજીક લાવે છે.
પર્ રસ્િાની બનંે િરફની વસ્િીને ચીરીને
જ રસ્િો પસાર થિો હોય છે. એ પછી એની
બનંે િરફના લોકોને ભેગા થવા માટે એ
રસ્િો ઓળંગવો જ પડે છે, હમંશેા. ને કંઈ
પર્ ઓળંગવાની પ્રહિયા પસાર થવાની કે
મળવાની પ્રહિયા કરિા હમંેશા અઘરી જ
હોય છે. ઘર્ીવાર િો રસ્િો બન્યા પછી જ
બનંે િરફના છેડાઓને માલમૂ થાય છે કે
એ બનંે અલગ હિા.

રસ્િો હમંશેા નેિાઓની પહલેી પસદં
રહ્યો છે. ચ ૂટંર્ી જીિવા માટેની રેલી હોય,
લોકોને એમના તવસ્િારમાં તવકાસ થયો છે,
એ સાજ્ઞબિ કરવાનો પહલેો પરુાવો હોય કે
પછી આંદોલન માટેની પષૃ્ઠભતૂમ – રસ્િો જ
બધાનો કાયમી સાથી રહ્યો છે. અરે,

રમખાર્ો કરાવવાની શરૂઆિ પર્ રસ્િા
પરથી જ થાય છે ને..!!

આ અંકમાં ‘Rewinding…’ કોલમમાં
પ્રતસદ્ધ વાિાકકાર ‘ધમૂકેત’ુની બહુ જ સરસ
વાિાક ‘જુમો જ્ઞભસ્િી’ લીધેલી છે, જે િમે
કદાચ વાચંી પર્ હશ.ે આપને આ અંક કેવો
લાગ્યો, અને પખં’ને આગળ લઈ જવા માટે
આપ પાસે કોઈ સચૂનો હોય િો એ આપ
અમને અમારા વ્હોટ્સએપ, ટેજ્ઞલગ્રામ,
ફેસબકૂ, મેઇલ અથવા ઈન્સ્ટાગ્રામમાં જરૂર
જર્ાવો.આપ પર્ ‘પખં’માં સ્વૈચ્છછક રીિે
જોડાઈ શકો છો અને તવતવધ પ્રવતૃિઓમાં
અમને મદદ કરી શકો છો.

‘પખં’ના આ સાથે ઓગર્પચાસ અંક
સમાપ્િ થાય છે. આવિા અંકે અડધી
સદીની ખશુીમાં હલે્મટે કાઢીને બેટ ઊંચું િો
નહીં કરી શકીએ, પર્ આપને ગમે એવું
કંઈક નવું કરવાનો પ્રયત્ન જરૂર કરીશુ.ં આ
મકુામ પર પહોંચવા માટે પર્ આપ સૌ
અમારી સાથે વાચંનના અને ભાષાના
‘રસ્િા’ પર જ ચાલ્યા છીએ ને! આગળ પર
આ રસ્િો લબંાિો રહે અને ક્યારેય ખિમ
ના થાય, એ માટે આપનો સાથ િો જોઇશે
જ! આ રીિે જ સાથ આપિા રહો િો
આપરે્ ભેગા મળીને કતવ મકરંદ દવનેી
‘ધજૂ્ઞળયે મારગ કૈંક મળે જો આપર્ા જેવો
સાથ; સખુદુ:ખોની વારિા કે’િા, બાથમાં
ભીડી બાથ’ કતવિા સાથકક કરીએ...
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જસ્ટ બે તમતનટ

ટીવીનું વોલ્યમુ ફૂલ રાખી ગૌરાગં
ધ ૂઆંપ ૂઆં થિો હોલમાં ઝડપથી આંટા
મારી રહ્યો હિો. જનકભાઈએ ઊભા થઈ,

ટીવી ધીમું કરી ગૌરાગં પાસે આવી પછૂ્ુ,ં
“શું થયું બટેા? કેમ ડીસ્ટબક છે?”

"આખી લાઇફ જ હડસ્ટબક છે પપ્પા.
ઓહફસમાં ગધેડાનંી જેમ કામ કરો પર્
ચમચાઓ આપર્ી કદર થવા જ ન દે!
તમત્રોની પાછળ આપર્ે ગાડંા થઈએ, પર્
આપણું કામ હોય ત્યારે એકનું હટચકંુ િો
ચડેલું જ હોય! પ્રેરર્ાની બધી હડમાન્ડ હું
પરૂી કરંુ, ફૂલ હિડમ આપુ,ં પર્ મારી સાસ,ુ

જ્યારે આવે ત્યારે ઘર સળગાવ્યા તવના
રહે નહીં. કેટલાનંે સાચવવાના! સાલુ,ં
આમાં માર્સ રાખ જ થઈ જાય ને!”

જનકભાઈએ હાથમાં માચીસ લિેાં
કહ્ુ,ં “બટેા, માર્સોનુયં આ હદવાસળી જેવું
છે. આમાથંી કેટલીક સળગાવશે અને
કેટલીક પ્રગટાવશ.ે રાખ થવું િો નક્કી જ
છે, પર્ સળગીને કે પ્રગટીને એ તનધાકર
આપર્ે કરવાનો છે.” ગૌરાગંના ચહરેા
પરની જ્ઞચિંિાનું સ્થાન હવે સિંોષ અને
ખમુારીએ લઈ લીધુ.ં

ડૉ. રંજન જોષી
રાખ
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Connecting... કતવિા
પ્રિીક બારોટ
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ગઝલ

ચારેકોરથી એ માર્સને િોડીફોડી નાખે છે;

યાદોનુ ંિો એવુ ંભૈ, એ િો સાવ તનચોવી નાખે છે.

મેં મારા જીવનમા ંસઘળા સાિે રંગો પરૂી દીધા;

યાર હજી ખટેૂ છે શુ ંજે ભીિરથી કોરી નાખે છે.

ઘરડા ઘરમા ંજઈને જોયુ ંત્યારે સાલુ ંલાગી આવ્યુ;ં

એવુ ંશુ ંથાત ુ ંહદકરા મા-બાપે િરછોડી નાખે છે.

મન થાત ુ ંભઈલા હુ ંપર્ હાજી હાજીથી ટોચે પ્હોચુ;ં

ત્યાજં મને જો મારી ભીિરનો માર્સ રોકી નાખે છે.

સપનાઓ િો સપનાઓ છે સભંાળીને રાખો એને;

થોડુ ંચકૂી જાશો ત્યારે મોં એ મચકોડી નાખે છે.
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Connecting... કતવિા
પ્રિીક બારોટ
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ગીિ

દહરયાની છાિી પર માડંીને પગ, અમે દહરયાને આખો તનચોવીએ,

ખડિલને ખિંીલી ખારવાની જાિ, અમે દહરયાથી બાયંો ચઢાવીએ.

ખારવર્ની આંખોમા ંજોઈને ભખૂ, અમે દહરયો િે આખો ડખોળીએ,

ખારવર્ના હૈયે જ્યા ંટાઢક વળે,

અમે એને િે જલસામા ંિોલીએ.

ડૂમો ભરેલ એક સામટા ઉજાગરાને આજ્ઞલિંગન આપી વઘાવીએ,

ખડિલને ખિંીલી ખારવાની જાિ અમે દહરયાથી બાયંો ચઢાવીએ.

દહરયાને મારે કઈ પછૂવાનુ ંહોય નહીં,સાિમે પાિાળ જઈ આવુ,ં

િજ્ઞળયે ડૂબેલ મારી રાર્ીના શમર્ાનેં મઠુ્ઠીમા ંહુ ંજ ભરી લાવુ,ં

પછી મારામા ંઘઘૂવિા વ્હાલપના દહરયાને મોિીડા ંરૂપે બિાવીએ,

ખડિલને ખિંીલી ખારવાની જાિ, અમે દહરયાથી બાયંો ચઢાવીએ.
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વાિાકન ુ ંઆકાશ

“સા..ડીઈઈઈ....આપવાની....જૂની
સાડીઆપવાની...ઝરીવાળી...સોના ચાદંીના
િારવાળી...સાડી આપવાની....” - એક
લાબંો લહકેો પોળમાં પડઘાયો. બપોરની
શાતંિમાં રાધાએ એની બમૂનું થીગડું માયુું.
પોળમાં એક-બે કૂિરાં વછચોવચ આડા
પડ્ાં હિા િે જાર્ીિો ચહરેો જોઈ પાછા
આંખ મીંચી સઈૂ ગયા.ં

િડકો ખસ્સો હિો ને પાર્ીની િરસ
લાગી હિી. પર્ એકે બારણું ખલૂે એમ
લાગતું નહોત ુ.ં ગીરજાબાના ઘરના
ઓટલાની જાળી અધખલુી હિી, પર્ ખલૂ્લું
રહતે ુ બારણું આજે બધં હત ુ.ં સહજે ધક્કો
મારી જાળી ખોલી. સાડીઓનું મોટંુમસ
પોટલું ઓટલા પર ઉિાયુું. સાડીથી
પરસેવો લછુયો ને ઓટલે ગોઠવાઈ.
ઉનાળાની બપોર હિી એટલે બારર્ાં બધં
હિા.ં બાકી, તશયાળામાં અડધી પોળ
બપોરનો િડકો ખાવા ને િડાકા મારવા
અહીં ઓટલે જ ગોઠવાઈ હોય.

રાધા અઠવાહડયામાં બે હદવસ અચકૂ
આવે. કેટલી'યે જગ્યાએ થીંગડા મારેલી
સાડી, ઘસાઈ ગયેલો બ્લાઉઝ ને કસીને

બાધંેલો અંબોડો. કપડાં ઘસાયેલા,ં પર્
ચહરેા પરનું ક્સ્મિ નહીં. પોળમાં બધાને
નામથી ઓળખે ને બોલાવે. પોળમાં એ
ગીરજાબાના ઓટલે જ થાક ઉિારવા બસેે.
ગીરજાબાને રાધા પર હિે. રાધા
આવવાની હોય એ હદવસે થોડું ખાવાનું
એના માટે રાખ.ે રાધા ખાય ત્યારે જોડે
બસેે ને વાિો'ય કરે. ક્યારેક રાધાના
ધર્ીની િો ક્યારેક છોકરાનંી. રાધા'ય
વાિો કરીને હળવી થાય. ગીરજાબા
એકલા જ હિા.ં બાળકો થાય એ પહલેાં િો
તવધવા થયેલા.ં શરીર પરની કરચલીઓ
એમની ઉંમરની ચાડી ખાિી હિી. પર્
બોખું મોં કાયમ હસતું હોય. ઓટલે સાધુ
આવે િો એન'ેય આવકાર મળે ને રાધા
જેવી ને'ય બોલાવે.

હીરલ વ્યાસ
પોિ

( ૬ ) - ફેબ્રઆુરી-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


આર્ામાં લાવેલી કે પછી વરે
છાનામાના લાવી આપેલી બધી સાડીઓ
પટારામાં રાખલેી. વરસે એકાદ વખિ
ગીરજાબા રાધાને જૂની ઝરીવાળી કે
િારવાળી સાડી વચેિાં ને એમ કરિાં
પટારો ખાલી કરિા.ં સાડી આપિાં ત્યારે
સાડી પર પ્રેમથી હાથ ફેરવિાં ને જૂની
યાદોમાં ખોવાઈ જિા.ં

“આ સાડી એ ખાસ મારા માટે જ
લાવેલા.ં મને આ રંગ બહુ ગમિો એટલ.ે
એનું પોિ િો એટલું કૂણું કે પહરેો િો
વજન જ ન લાગ.ે એ વખિે એના પરૂા
પદંર રુતપયા આપલેા એમર્.ે” - આવું
કહિેાં ત્યારે એમની સફેદ સાડી જાર્ે
પ્રેમના રંગથી રંગાઈ જિી.

રંગબરંેગી સાડી જોઈ પોિાના
થીગડાં વાળી સાડી પર અનાયાસે રાધાનો
હાથ ફરિો.

“અલી નસીબદાર છે, િે થીગડાવંાળુ
પર્ જાડું પોિ છે િારે. આ અમારા જેવાને
િો કંિાયેલું પોિ મળયુ.ં પહરેીએ ન
પહરેીએ, ત્યાં િો ચીરાઈ ગયુ.ં" -
ગીરજાબા તનસાસો નાખંિાં ને રાધાને
આશ્વાસન પર્ આપિા.ં

આજે ગીરજાબાના ઓટલે બસેીને
બધુ યાદ આવતું હત ુ.ં ત્યાં િો બારણું
ખલૂ્યુ.ં

“કોર્ છે ખરા બપોરે?”

“એ િો હું રાધા. જુની સાડીઓ
લવેાવાળી. જરા પોરો ખાવ બઠેેલી.”
રાધાએ ટૂંકમાં ઓળખાર્ આપી.

“િે આ જ ઓટલો મળયો િન?ે જે
આવે િે આ ઓટલે બસેી જાય છે.” િોછડો
અવાજ સાભંળી રાધા જરા છોભીલી પડી
ગઈ. હવે પાર્ી માગંવાનો િો સવાલ જ
નહોિો. જ્યાં પહલેાં ખાવા મળતું હત ું એ
ઓટલે હવે બસેવાનું કઠય.ુ

“ઊભી રે. એક જૂની સાડી છે. લાવુ.ં”
રાધા પોટલું ઉપાડવા જિી હિી િે ઊભી
રહી.

“લ,ે જો. કેટલા આપીશ?”

“બા, િમારંુ પોિ િો બહુ પાિળુ
છે.” રાધાએ આખી સાડી ચકાસિાં કહ્ુ.ં

“લે િે નવી નક્કોર સાડી થોડી
હોય? િેં જ િો કહ્ું કે જૂની સાડીઓ
લવેાવાળી છે.”

“હા બા. પર્ જૂની ઝરીવાળી કે
સોનાચાદંીના િાર વાળી હોય એ. આવી
જૂની નઈ.” પોટલું લઈ રાધાએ ચાલવા
માડંય.ુ

જાળી પછડાઈને બધં થઈ એનો
અવાજ રાધાની પીઠમાં અથડાયો.

ગીરજાબા ગયા ને એમની સાથે
પોળનું એક ઘર ઓછં થયું હોય એમ
લાગ્યુ.ં
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અંિરકેડી

બસંરી જોષી

ઉઘાડી રાખજો બારી
(ભાગ ૨)

(ગિ અંકથી ચાલ)ુ

મહારાજા િખ્િતસિંહજી િરફથી
યવુરાજ ભાવતસિંહજીને જીવાઈની રકમ
અતનયતમિ અને ઓછી મળિી જેથી
યવુરાજ ભારે મશુ્કેલીમાં મકૂાઇ જિા અને
યવુરાજ માગેં િો પર્ અપમાનજનક રીિે
આપવામાં આવી રહી છે, એવું યવુરાજને
લાગત ુ.ં િેવે વખિે પ્રભાશકંર પોિાના
પગાર પટેે મળિી રકમમાથંી યવુરાજને
અમકુ રકમ દેિા અને પોિે ભારે
કરકસરથી ચલાવી લિેા. યવુરાજને
પ્રભાશકંર ખબૂ જ આત્મીય લાગવા
લાગ્યા હિા અને ઘર્ીવાર એ વાિ કરિાં
કરિા એમની પાસે ભાવથી રડી પડિાં

જો કે આ પાછળ કદાચ જરૂહરયાિ
પરૂિો જ ખચક કરાય િે શીખવાની ઉત્તમ
િક યવુરાજ પાસે હિી, જે એ સમયે ન
સમજાિી. બીજા માર્સો કરિાં વધારે
છૂટથી મનફાવે િમે પૈસા વાપરવાની
અને લીધેલા પૈસા પાછા ન આપવાની
ટેવ વાળા યવુરાજ ન બની જાય િે માટે
હહિજ્ઞચિંિક થઈ આ રીિે કદાચ ભાતવ

રાજાને આકરી રીિે તશક્ષર્ મળી રહ્ું હત ુ.ં

ભાવતસિંહજી યવુાનીનું લોહી એટલે
ક્યારેક કોઈ ગેરવિાકવ થાય િો ગાદીએ
ચડી હહસાબ લવેાની વાિ ઉિાવળે કરી
દેિા, ત્યારે પ્રભાશકંર બહુ સરસ રીિે
ભાવતસિંહજીને સમજાવિા કે, “૯૦૯
પાદરના ધર્ી થનારે પોિાનો મોભો ઊંચો
જાળવવો જોઈએ. રાજાએ ખમી ખાવુ,ં
એટલું જ બસ નથી પર્ સામો માર્સ
સધુરે અને ફરી ભલૂ ન કરે િે રીિે સારા
માગે વાળવાની જવાબદારી રાજાની છે.
ગાદીપતિ િો ઘર્ા થાય પર્ સેવકોનું
અને પ્રજાનું ભલુ કરી તપિા પેઠે એમના
જ્ઞચત્તનું રંજન કરે િવેા રાજા થવાનું ભલૂવું
ન જોઈએ. રામરાજ્ય કરવું હોય િો રામને
અનસુરવું પડ.ે”
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૧૦ ફેબ્રઆુરી ૧૮૯૬માં યવુરાજનો
રાજ્યાજ્ઞભષેક થયો અને એ સમય
દરતમયાન જ ભાવનગરના દીવાનની
નાદુરસ્િ િજ્ઞબયિને કારર્ે િેમર્ે
રાજીનામું આપ્યું અને દીવાનપદની જગ્યા
ખાલી પડી. મહારાજાએ પ્રભાશકંરને
દીવાનપદ ક્સ્વકારી લવેાની આિા કરી
ત્યારે પ્રભાશકંરે કહ્ું કે, “આપે મને પરૂો
તવશ્વાસુ ગણ્યો છે, િથેી વધારે મોટંુ પદ હું
શેનેય ગર્િો નથી.” પર્ અંિે રાજાના
આગ્રહને માન આપી એમર્ે ભાવનગર
રાજ્યનું દીવાનપદ શોભાવ્યુ.ં ત્યારબાદ
૧૯૧૨માં િેમની તનમણકૂ મુબંઇના ગવનકર
કારોબારી સભ્ય િરીકે પર્ થઇ. દસ
વષકનો આ ગાળો િેમની ઉત્તમ
કામગીરીનો હિો. ભાવનગરના ઘર્ા મદુ્દા
અથે અને બીજા કામ અથે હવે િે
તવલાયિ પર્ જિા તવલાયિના
ખ્યાિનામ લોકો કહિેા કે પ્રભાશકંર
પટ્ટર્ી અસાધારર્, ભલા, સત્યપરાયર્,

બદુ્ધદ્ધપ્રતિભાવાળા, કોઈ પર્ મશુ્કેલીઓનો
િોડ લાવનાર ને સવકન ું ભલું થાય એ માટે
અથાગ પ્રયત્ન કરનાર માર્સ છે.

ભાવનગરના રાજ્યની ધરુા એમર્ે
ત્યારે સભંાળેલી જ્યારે યવુરાજ બાળરાજા
હિા. ત્યારે એકવાર કાશ્મીરના મહારાજાએ
પર્ િેમને કોઈ મદુ્દાના ઉકેલ હઠેળ
િેડાવ્યા હિા અને ત્યારે એમની સમસ્યાનું
તનવારર્ થિાં ખબૂ જ ખશૂ થઈને

પ્રભાશકંર સામે એક પ્રસ્િાવ મકેૂલો કે,
“ભાવનગર િો ખાબોજ્ઞચયા જેટલું છે.
ત્યાનંા મહારાજા િમને કેટલો પગાર
આપિા હશે. જો િમે અહીં કાશ્મીરનાં
દીવાનપદે આવી જાઓ, િો હું િમને
એનાથી બમર્ો પગાર આપીશ. પર્ ત્યારે
પ્રભાશકંરે ખબૂ જ તવનમ્રિાથી કહલે ું કે,
“િમે એક કાગળ પર મને લખી
આપો કે કૃિઘ્ની, પાપી અને મીઠાનું
મલૂ્ય ન કરનાર એવો પ્રભાશકંર હવે
કાશ્મીરનો દીવાન બની રહ્યો છે. ત્યારે
કાશ્મીરના મહારાજાએ કહ્ું કે, “િમે આવું
કેમ બોલો છો?’ ત્યારે પ્રભાશકંરે કહ્ુ,ં
“િમે આવું કેમ કરો છો જેમર્ે મને એમનું
આખું ભાવનગર રાજ્ય સોંપી દીધું હોય
એમના પરત્વે હું કૃિઘ્ની કઈ રીિે થઈ
શકુ?” એ ઘર્ીવાર કહિેા કોઈ વાર
િમારી સમક્ષ અંધારંુ હોય અને િમારી
સામે િમને હીરાથી જહડિ કોઈ થેલો મળી
આવે, પર્ છિાં િમને એમાનંો એક પર્
હીરો સ્પશક કરવાનું મન ન થાય ત્યારે જ
િમે ચાહરત્ર્યવાન છો એવું સાજ્ઞબિ
થાય. કોઈ પછેૂ કે, “ભાવનગર એટલે શુ”ં
િો એ એમ કહિેા કે, “ભાવનગરનાં ધર્ી
અને ભાવનગર રાજ્ય બઉે મારા લોહીનું
ટીપું છે અને એ જ મારા જજિંદગીનો બહુ
મોટો પહરચય છે. એટલે એ મારા
જીવનમાથંી ક્યારેય પર્ તવસ્મિૃ ન થઈ
શકે.”
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એમની પોર્ો- સો વષકની રાજ્યની
વહીવટી કારહકદીમાં અસખં્ય કાયકતસદ્ધદ્ધ
રહી છે. પર્ મહત્વની બાબિ જે હિી
હિી એ હિો એમનો સ્વભાવ. એમની
સૌજન્યિા સાથે સાથે તનરહકંારીિિા અને
પ્રત્યેક માટે પરહહિસાધક વતૃત્ત - એમના
સ્વભાવનના આગવા લક્ષર્ હિા. એમના
સ્વભાવની આગવી ખાતસયાિોને કારર્ે
હવે એમની ખ્યાતિ પરદેશ સધુી પહોંચી
હિી.ઇંગ્લને્ડની ભારિમતં્રીની કાઉક્ન્સલમાં
પર્ પ્રભાશકંર સભ્યપદે તનમાયા હિા.
જ્યારે પ્રથમ તવશ્વયદુ્ધ ચાલતું હત ુ,ં ત્યારે
િેઓ કાઉક્ન્સલના સભ્ય પદે હિા. િે
વખિે જમકનો સામને ું યદુ્ધ ઇંગ્લને્ડને ખબૂ
જ ભારે પડી રહ્ું હત ું અને એ સમયે
ઇંગ્લને્ડના રાજા સહહિ રાષ્રની સામદુાતયક
પ્રાથકના એક દેવળમાં ગોઠવવામાં આવી
હિી. ભારિમતં્રી સાથે િે સમયે પ્રભાશકંર
પર્ હાજર હિા િેઓ જ્ઞિહટશ સરકારના

પર્ ઉત્તમ અને માનવિંા સલાહકાર થઈ
ગયા હિા.

ગોળમેજી પહરષદમાં પર્ ગાધંીજી
સાથે એમની હાજરી હિી અને ભારિના
દેશદેશાવરના રાજા િેમને ઉત્તમ
સલાહકાર ગર્િા હિા. ગાધંીજી િથા
પ્રભાશકંર પટ્ટર્ી રાજકોટ હાઈસ્કૂલમાં
સાથે ભર્િા હિા, ત્યારથી િેમની
ઓળખાર્ તપછાર્ હિી. ગાધંીજી આહિકા
હિા ત્યારે િેમના કાયોથી પ્રભાશકંર
માહહિગાર હિા અને િેમના હહિંદ આવ્યા
પછી બનંે ખબૂ જ ગાઢ તમત્રો બની
ગયેલા. પ્રભાશકંર ગાધંીજી પ્રત્યે માનથી
જોિા હિા. ૧૯૨૩માં સત્યાગ્રહની લડિને
નામે હહિંસક િોફાનો થયા ત્યારે ગાધંીજીને
રૂબરૂ મળીને િેમને વાિ સમજાવિાં
િેમર્ે કહલે ું કે, “આવા િોફાનથી આપના
અહહિંસક સત્યાગ્રહના મળૂમાં ઘા થાય છે.
આપર્ી પ્રતિષ્ઠા અને માન ઘટે છે.
જગિની આંખે આપનું કાયક દંભરૂપે દેખાય
િેવું બની રહ્ું છે. એ વખિે સત્યાગ્રહ
પાછો ન ખેંચી લવેો િે ‘હહમાલય જેવડી
ભલૂ’ છે.” ગાધંીજીને પર્ આ વાિ ખરી
લાગેલી અને સત્યાગ્રહ પાછો ખેંચી
લવેાયો હિો. ગાધંીજીએ ત્યારબાદ
‘નવજીવન’માં ‘હહમાલય જેવડી ભલૂ’
નામે લખે લખલેો. જ્યારે સત્યાગ્રહ વખિે
હહિંસા ફાટી નીકળેલી, ત્યારે ગાધંીજી જેવા
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ગાધંીજીને ખરે ટાર્ે ઠપકો આપનાર
પ્રભાશકંર પટ્ટર્ી હિા.

પ્રભાશકંર તવદ્યાથીઓની મદદ માટે
હમંેશા િત્પર રહિેા. ઉછચ તશક્ષર્ માટે
દેશમાં કે પરદેશમાં જવા માગંિા
તવદ્યાથીઓને શોધી શોધીને િઓે
સ્કોલરતશપ આપિા અને આ તવદ્યાથીઓ
ભાવનગર કે કાહઠયાવાડમાં નહીં, પરંત ુ
ભારિભરમાં હિા. ત્રર્-ચાર િો અંગ્રેજ
તવદ્યાથીઓ પર્ એમાં શામેલ હિા.

સૌરાષ્રનાં મોરબી ગામમાં ગરીબ
િાહ્મર્ કુટંુબમાં જન્મી મેહરક સધુીનો
અભ્યાસ કરી સામાન્ય તશક્ષકથી પ્રારંભ
કરીને ભાવનગર રાજ્યના દીવાન િથા
એડતમતનસ્રેટરના પદને શોભાવનાર હહિંદના
દેશી રાજ્યોના માનવિંા સલાહકાર
બનનાર જ્ઞિહટશ સલ્િનિનો પરમ તવશ્વાસ
મેળવી ઇન્ન્ડયા કાઉક્ન્સલ િથા લીગ ઓફ
નેશન્સ સસં્થામાં સ્થાન ભોગવનાર અને
દેશના સ્વાિતં્ર્ય માટે પજૂ્ય ગાધંીજીના
અંગિ તમત્ર રહી કાયક કરનાર પ્રભાશકંર
દલપિરામ પટ્ટર્ીની ૧૮૬૨ થી૧૯૩૮
સધુીની કારહકદીમાં તસદ્ધદ્ધઓ અસખં્ય રહી
છે. એમની બદુ્ધદ્ધપ્રતિભા અને કાયકશક્તિ
જ્ઞચત્તઆકષકક બને િે સ્વાભાતવક છે.
ઉપરાિં િેઓ એક હસ્િતસદ્ધ કતવ અને
ઉત્તમ સાહહત્યકાર પર્ હિા. એમની ખબૂ
પસદંગી પામેલી એવી આ સાહહત્ય રચના

અહીં પ્રસ્તિુ કરિા હું ખબૂ જ આનદં
અનભુવું છ.ં

“દુુઃખી કે દદી કે કોઈ ભલેૂલા માગકવાળાને,

તવસામો આપવા ઘરની ઉઘાડી રાખજો બારી.
ગરીબની દાદ સાભંળવા, 
અવરના ંદુુઃખને દળવા,

િમારા કર્ક નેત્રોની ઉઘાડી રાખજો બારી.
પ્રર્યનો વધારો વાવા, કુછદંી દુષ્ટ વા જાવા,
િમારાં શદુ્ધ હૃદયોની ઉઘાડી રાખજો બારી.
થયેલા ંદુષ્ટ કમોના છૂટા જજંીરથી થાવા,

જરા સત્કમકની નાની ઉઘાડી રાખજો બારી.”
- પ્રભાશકંર પટ્ટર્ી.

સદંભક : 

‘પ્રભાશકંર પટ્ટર્ી : વ્યક્તિવદશકન’,

’છીપે પાક્યા મોિી’,

‘રુજ્ઞચનો દોર’,

‘સૌજન્યશીલ પ્રભાશકંર’ (ચાહરત્ર્યતનબધં)
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રાજુલ ભાનશુાલી

િમને મળયાનુ ંયાદ

સફેદ પારદશકક કાચ જેવા
બરફને સચેં ચડાવી

ગોળાવાળો બરફને છોલિો.
સફેદ રૂના પોલ જેવા બરફમાં
સળી ભરાવી, ગોળી વાળી

મારી સામે પ્રશ્નાથક નજરે જોિો
હુ ંબોલિી : 'ઓરેંજ.'

અસ્િ થિા ંઓરેંજ સરૂજમાં
આંગળી ભરાવી
હુ ંચસૂ ુ ંછ ંસયૂકને

કે અસ્િ થવા આવેલા જીવનન!ે
- વદંના શાતંઈુન્દુ

બાળપર્ સમયનો એવો ટુકડો છે કે
જેને આપર્ે કદીય પરેૂપરૂો પામી શક્યા
હોિા નથી. જીવનનો આ એ િબક્કો છે કે જે
કાયમ સ્મતૃિમાં જીવિં રહે છે. અત્યિં
મહત્વનો હોવા છિાં એનું વાસ્િતવક મલૂ્ય
મોટા થયા પછી જ સમજાતું હોય છે.

‘ઓરેંજ!’ કવતયત્રીએ બહુ જ મજાનો

શબ્દ વાપયો છે. આ શબ્દ વાચંિાં જ
કેટલી બધી સ્મતૃિઓ એક સામટી િાજી થઈ
ગઈ! પેલી ઓરેંજ કેન્ડી. સિંરાની ચીરના
આકારવાળી. યાદ આવી? આહ! એ
ખાટીમીઠી પીપર અને એના જેવી જ
બાળપર્ની ખાટીમીઠી યાદો! કતવ
લાભશકંર ઠાકરે એક તનબધંમાં કહ્ું છે:
“કોઈ ન પછેૂ િો હું મને પછૂ:ં લાઠા, િારી
આ પચંોિેર લગીની આવરદામાં િારા કયા
વષો િને સવોત્તમ લાગે છે? આંખના
પલકારામાં મારા સ્મતૃિપટમાથંી જવાબ
સભંળાય છે: શૈશવના.ં” લાભશકંરભાઈનો જે
અનભુવ છે એ જ અનભુવ મારોિમારો કે
સૌનો હોવાનો. બાળપર્ સાથે િતં ુ સધાય
એવી કોઈ પર્ બાબિ બને કે માર્સના
મનમાં એ સમયનો ટુકડો િાદૃશ થઈ જાય
છે.
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બાળપર્ એક સુદંર બગીચો છે. એ
બગીચાના રંગો િજેોમય હોય છે. હવા
શાિાદાયક હોય છે. દરેક સવાર અને સાજં
ચમકીલી હોય છે. સવારથી યાદ આવ્યુ.ં
અમારે ત્યાં એ સમયે ચા માત્ર મોટેરાં જ
પીિા.ં બાળકોને ફરજજયાિપર્ે દૂધ જ
પીવું પડત ુ.ં ત્યારે ચાનું એવું આકષકર્ રહતે ું
કે માને રીિસર માખર્ લગાવવું પડત ુ,ં
આજીજી કરવી પડિી. 'આજીજી' એટલે
'ઇમોશનલ બ્લકેમેઇજ્ઞલિંગ.' મા પર્ અંચઈ
કરિી. જોકે મા અંચઈ કરિી એ િો છેક
મોટા થઈ ગયા પછી જ સમજાયું હત ુ.ં થત ું
એવું કે બાળકોની 'ઇમોશનલ
બ્લકેમેઇજ્ઞલિંગ'થી પીગળીને એ ક્યારેક ચા
આપિી. ચા િો શુ,ં ચાના ફ્લવેરવાળંુ દૂધ
કહી શકાય. ચા ગાળી લીધા પછી
ટોતપયામાં જે કુચો વધે એમાં દુધ નાખીને

ફેરવી લ.ે પછી એ સહજે બદલાઈ ગયલેા
રંગવાળંુ દૂધ એટલે બાળકોની ચા! ત્યારે
એ ચાનો સ્વાદ અમિૃતલુ્ય લાગિો. એની
સાથે હજુ એક સ્વાહદષ્ટ સ્મરર્ જોડાયલે ું
છે. રોજ િો દૂધ સાથે રોટલી, થેપલા કે
પૌંઆ જેવો ઘરનો જ કંઈક નાસ્િો મળિો.
પર્ મહહનામાં બ'ેકવાર જ્યારે આ ચાના
ફ્લવેરવાળંુ દૂધ મળતું ત્યારે સાથે ખારી
જ્ઞબન્સ્કટ કે કડક ટોસ્ટ મળિા.ં એ જમાનામાં
કડક ટોસ્ટ વહેંિ જેવડા મોટા આવિા.ં
આવડા મોટા ટોસ્ટમાં મનકુા આવિી. માત્ર
એક જ! એ મનકુાવાળો ભાગ છેલ્લા
કોજ્ઞળયા માટે રખાિો. છેલ્લે ચાવી ચાવીને
એનો સ્વાદ લવેાિો. આજે સકુ્કા મેવાની
બરર્ીઓ ભરેલી હોય છે પર્ ત્યારે એ
મનકુામાં આવિો એવો સ્વાદ નથી
આવિો.
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એવું જ બરફના ગોળાનુ.ં અઠવાહડયે
માડં એકાદવાર ખાવા મળિો. એ સમયમાં
ગોળો ખાવા મળે એટલે સાક્ષાિ જલસો
જ. પરમ સ્વાદની વાિ. ગોળો બનિાં જોવો
એય પરમ સખુની વાિ. સફેદ પારદશકક કાચ
જેવા બરફને સચંે ચડાવી ગોળાવાળો
બરફને છોલિો. સફેદ રૂના પોલ જેવા
બરફમાં સળી ભરાવી, ગોળી વાળી મારી સામે
પ્રશ્નાથક નજરે જોિો હું બોલિી : 'ઓરેંજ.’

સાજં પડિાં જ અસખં્ય પખંીઓ
ઊડાઊડ કરવા લાગિાં અને કલબલાટ કરિાં
આકાશમાં છવાઈ જિા.ં એ વખિે આપર્ા
આંગર્ામાથંી દેખાય છે એટલો આકાશનો
ટુકડો આપર્ો છે એવું માની લીધેલુ.ં મા
સજંવારી કાઢિી. પછી તલુસીક્યારે દીવો
કરિી. એ સાથે જ હાથપગમોઢંુ ધોઈ લવેાનો
આદેશ થિો. એઠા મોઢે દીવો ન થાય એવું
મા કહિેી. બાજુની શેરીમાં આવેલા મહંદરમાં
ઘટંારવ થિો અને એ સાથે જ ઘરમાં પર્
આરિી થિી. ઘટંડી વગાડવામાં બહુ
પડાપડી થિી એટલે બધાના વારા નક્કી
કરવામાં આવ્યાં હિા. આરિી પરૂી થિાં
સધુીમાં મહંદરની સામે આવેલા ચબિૂરામાં
કબિૂરો પાછાં આવવા લાગિાં ત્યારે સમજાતું
કે બાળપર્નો એક આખો તનદોષ હદવસ પરૂો
થયો છે.

આમ ને આમ તનદોષ બાળપર્ જ
ક્યારે પરંુૂ થઈ ગયું એ જ ખબર ન પડી!

કાશ, પહરવિકન સસંારનો તનયમ ન હોિ!

હવે એ સમય નથી. પેલા ચાના
ફ્લવેરવાળા દુધને બદલે લમેન ટી પીવાય
છે. ટોસ્ટ િો હજુ મળે છે પર્ એમાં હવે
મનકુા નથી આવિી. ઓરેંજ કેન્ડીઓ ખાધે
જમાના થઈ ગયા. ખબર નથી હજુ મળે છે કે
નહીં. ગોળાવાળો હવે લારી લઈને શરેીઓમાં
ફરિો નથી. ખાઉગલ્લીમાં ગોળાની દુકાનો
ખલુી ગઈ છે. ત્યાં જાિજાિના ગોળા મળે છે.
ડ્રાયફૃટ ગોળા, મલાઈ ગોળા, પનીર ગોળા.
પર્ પેલા 'ઓરેંજ' ગોળા જેવો સ્વાદ એમાં
નથી આવિો. બરફ પર્ હવે મશીનથી
છોલાય છે. સજંવારી નથી નીકળિી.
સવારના ઘરકામમાં મદદ માટે આવિાં બને
ઝાડુપોિાં કરી જાય છે, પછી છેક બીજે
હદવસે. શહરેોના ફ્લટેમાં તલુસી ક્યારા માટે
જગ્યા નથી. પર્ હા, ઘરમાં હજુ સધં્યા ટાર્ે
દીવો થાય છે, હાથપગમોઢંુ ધોઈને. એઠા
મોઢે દીવો ન થાય. માની એ શીખામર્ ગાઠેં
બધંાયેલી પડી છે.
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શયનકક્ષની એક ભીંિ પર મેં ફોટોગ્રાફનો
કૉલાજ બનાવ્યો છે. એમાં મારા જ ફોટામાં હુ ં
મને ઓળખી શકિી નથી. એ ભીંિ પર દેખાિી
અમકુ વ્યક્તિઓ હવે નથી. અચાનક સમજાય
છે કે એ બધાં એવા લોકમાં ચાલ્યાં ગયાં છે
જ્યાં બાળપર્ કે ઉંમરની બધી જ
અવસ્થા અથકહીન બની જાય છે. પાછળ માત્ર
સ્મતૃિઓ રહી જાય છે. એ સ્મતૃિઓ પર્
હવે ધીરે ધીરે ઝાખંી પડી રહી છે અને જ્યારે
હુ ં ભુસંાઈ જઈશ ત્યારે મારી સાથે એ પર્
ભુસંાઈ જશ.ે જાર્ે કદી કશું હત ું જ નહીં એ રીિ!ે

અચાનક ધ્યાન ગયું કે સાજં પડવા આવી
છે. દૂર જ્ઞક્ષતિજમાં સયૂક અસ્િ થઈ રહ્યો છે.
એનો રંગ પર્ 'ઓરેંજ' છે. એ અસ્િ થિાં
ઓરેંજ સરૂજમાં આંગળી ભરાવી હુ ં ચસૂ ુ ં છં
સયૂકને કે અસ્િ થવા આવલેા જીવનન!ે

કવતયત્રીએ કતવિામાં જે ભાવ આલેખ્યાં
છે એટલાં બધાં પોિીકાં લાગે છે કે હુ ં મારાં
બાળપર્માં પહોંચી ગઈ. કાશ, પહરવિકન
સસંારનો તનયમ ન હોિ. િો એ પળો ક્યારેય
જુદી ન પડી હોિ! વડોદરામાં રહિેા
વદંનાબહનેે ગજુરાિી સાહહત્યને સરસ
મજાની કતવિાઓ સાથે વાિાકઓ પર્ આપી
છે.
એમના પ્રકાતશિ પસુ્િકો

૧) ઝખંના પરોઢની (વાિાક સગં્રહ) - ગજુરાિી
સાહહત્ય પહરષદનું ભગીની તનવેહદિા
પાહરિોતષક પ્રાપ્િ

૨) કોલાઝવકક (હહન્દી કાવ્ય સગં્રહ)

૩) એકડા બગડા આરામ કરે છે (બાળ વાિાક
સગં્રહ)

૪) પરેો પરેી પમ (બાળ વાિાક સગં્રહ)

૫) સમય સાક્ષી છે (હહન્દી કવતયત્રી િાક્ન્િ
કનાટેની હહન્દી કતવિાઓનો ગજુરાિી અનવુાદ)

૬) દદકપરૂ - કથા કાશ્મીરની (કાશ્મીરી લેજ્ઞખકા
ક્ષમા કૌલની હહન્દી નવલકથાનો ગજુરાિી
અનવુાદ. ભારિીય િાનપીઠ પ્રકાશન.) આ
અનવુાદને ગજુરાિ સાહહત્ય અકાદમી દ્વારા
અનવુાદ શ્રરે્ીમાં દ્ધદ્વિીય પરુસ્કાર પ્રાપ્િ થયું
છે.

૭) હુ ં નરસૈંયો નથી (અછાદંસ કતવિા સગં્રહ)

૮) અંધારાનો રંગ (વાિાક સગં્રહ)

ગજુરાિી અને હહન્દી સાહહત્યના અગ્રર્ી
સમાતયકોમાં વદંનાબહનેની કૃતિઓ છપાિી રહે
છે. એમને હહન્દી સમાતયક કથાદેશની 'અખીલ
ભારિીય લઘકુથા પ્રતિયોજ્ઞગિામાં દ્ધદ્વિીય
પરુસ્કાર મળી ચકૂ્યો છે. િે ઉપરાિં બડેુ્રટરી
નાટય સસં્થા, તથયેટર મીહડયા પીપલ દ્વારા
આયોજજિ મોનોલોગ રાઇહટિંગ સ્પધાકમાં પ્રથમ
પરુસ્કાર મળયો હિો. પ્રમેચદં સજૃન પીઠ દ્વારા
વાિાક પઠન માટે આમતં્રર્ સાથે
જ વદંનાબહને તવતવધ તવષયો પર વતિવ્ય
દઈ ચકૂ્યા છે. ગજુરાિી અને હહન્દી બન્ને ભાષા
વદંનાબહનેના શબ્દોથી રજ્ઞળયાિ છે.

- અસ્ત.ુ
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માઈિો-તવશ્વ

“હયે મોમ, કમ ઓન. કેચ મી... હા.. હા..”

“તપ્રયા, પ્લીઝ મને હરેાન ના કર. એ ડબ્બો આપને. મારે રસોઈ કરવી છે...” હદવ્યા તપ્રયા
પાછળ દોડી રહી હિી.

સોફા પર બસેેલો અંકુશ મા - દીકરીની આ મસ્િીભરી નોકજોકમાં િલ્લીન બની ગયો અને
એનો એક હાથ એની મમ્મીનો પાલવ પકડવા લબંાયો.

“અંકુશ, મને કામ કરવા દે. ચાલ જા અહીંથી.” ને માએ પોિાની સાડી ખેંચી.

પોિાના વ્યસ્િ શેડયઅુલને કારર્ે માના અંતિમ હદવસોમાં િેમની સાથે ના રહી શક્યો.

વિકમાન સમયનું ભાન આવિાં માનો પાલવ િેના હાથમાથંી છૂટયો. માના ફોટાને ભીની
આંખે એ જોઈ રહ્યો અને હદવ્યા અને તપ્રયા એના લબંાયેલા હાથને...

હકશન એમ. દાવડા પાલવ
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શબ્દ-સપંટુ

કછછના અબડાસા િાલકુાનું સાધંો
ગામ. તપિાની જન્મભતૂમ! જ્યાં પ્લગે
ફેલાયો હિો ત્યારે એક પહરવારના
િેરમાથંી અજ્ઞગયાર માર્સોને પ્લગે ભરખી
ગયો. નાના બાળકને લઈને એક સ્ત્રી પહરેે
લગુડે મુબંઈ ભાગી.

એનું પાલનપોષર્ કયુું મુબંઈ વસિા
કછછીઓએ. સ્ત્રીનું નામ િો ક્યાથંી
લખાય? પર્ પેલું બાળક મોટંુ થયું અને
િે દીકરાનું નામ સર જે. જે. સ્કૂલ ઓફ
આટ્સકના તવદ્યાથી િરીકે નોંધાયુ.ં એ સમય
વીસમી સદીના શરૂઆિનાના દોઢ બે
દસકનો. તસરાતમકના કોસક સૌ પહલેા શરુ
થયેલા, િમેાં પહલેો તવદ્યાથી તસદ્દીકભાઈ
અબ્બાસભાઈ. તસદ્દીકભાઈના પત્નીનું નામ
હસીનાબને. સૌ એને નાનીબને કહ.ે આ
દંપિીના પહરવારમાં ચાર સિંાનો.
અમીનાબહને, છોટુભાઈ, કરીમભાઇ અને
શાહબહુદ્દન. આખું કુટંુબ પછી િો મુબંઈ
છોડી થાન આવ્યુ.ં થાનમાં ૧૯૧૩માં
પોટરી શરુ થયેલી. ૧૯૩૪ સધુી સોહરાબ
દલાલ નામના પારસી શેઠે પોટરી ચલાવી.

પછી પરશરુામ શેઠે પોટરી લીધી.

થાનગઢમાં બહાર બનેલું પહલે ું
મકાન ‘તસદ્દીક મજં્ઞઝલ’ ત્યાં જીવન શરુ
થયુ.ં લરેીન ઘરમાં હોય િેવો કોઈને
ખ્યાલ જ નહહ. માદંા હોય િે જ
ઘરમાં જાય. બાકી બધા િો િળાવે જ
જાય. અહીંના બાળકો હાલિાં શીખે અને
હારોહાર િરિા પર્ શીખ!ે ગામમાં બે
િળાવ. શાહબદુ્દીન માટે ખાવુ,ં પીવુ,ં ને
લહરે કરવી - એ બાળપર્. જીવનનો મોટો
આનદં એ િરવુ.ં ઘટાટોપ રાર્નું ઝાડ જે
આજે પર્ છે. ઘઘેરુ બે પીપળા
હિા. એમાનંો એક પીપળો ગયો ત્યારે
આખા ગામે શોક પાળેલો!

તમત્રો અનેક! પરશરુામનગરમાં તમત્રો
અને વગકના તમત્રો. સરેુશ, આનદં, રમર્ીક

ડૉ. કાતિિક શાહ
વાહ દોસ્િ વાહ : શાહબદુ્દીનની વાિો (ભાગ ૧)
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તત્રવેદી. દેશનો પહલેો કમ્પ્યટુર તનષ્ર્ાિ
સરેશ તવષ્ણુ દેવધર ને લોસ એન્જેલસમાં
ઈજનેર છે િે રમર્ીક. િો નટુ, વનેચદં,
રતિલાલ, પ્રાર્લાલ, જશવિં, સલુમેાન....
ભર્વામાં બધા આગળ પાછળ પર્
ધીંગામસ્િી ને મોજમજામાં ભગેા.
શાહબદુ્દીન હોતશયાર નહહ, પર્ નાપાસ ન
થાય િવેો એવરેજ! ભર્વા કરિા
ભાઈબધંોને ભગેા થવાનું વધુ મહાિમ.
ઓઝા સાહબે ગજ્ઞર્િના દાખલ લખિા
હોય ને િળાવ પરથી ઠંડો પવન આવિો
હોય િો શાહબદુ્દીન ચડે ઝોલ,ે ને નસકોરા
બોલે એવું ઊંઘ!ે! મહીપિરામ જોશી
ડ્રોઈંગ ટીચર, પર્ ગજુરાિી વધુ સારંુ
ભર્ાવે.

શાહબદુ્દીનને જીવનમાં વ્યથા કોને
કહવેાય, તમત્રોથી જુદા પાડવાનું દુુઃખ કોને
કહવેાય એ જયારે ભર્વા માટે થાન છોડયું
ત્યારે છેક ખબર પડી! દસ રૂતપયા ઉછીના
જ્ઞખસ્સામાં લઇ વગર હટહકટે ભાવનગર
જવા રાિની કીતિિમાં બઠેા ત્યારે તમત્રોની
યાદે આંખ ભીની કરાવેલી. લોજમાં ત્રીસ
રૂતપયામાં બે ટાઈમનું જમવાનું માતસક
જ્ઞબલ ને ભાઈનું બજેટ બધું થઈને મહહનાનું
20 રૂતપયા! લાઘંર્ ખેંછયા! આવી જ િગંી
એફ. વાય. ની ફી ભરિી
વખિ!ે ભાઈબધંોએ ભગેા થઈને
પરશરુામનગરના ઘરના બારીબારર્ાં
રંગાવાનું કામ લીધુ,ં સાજં પડે સૌ થાકીને

લોથ. કેટલાક િો રોઈ પડિા! રૂતપયા ૧૩૫
મળયા, િેમાથંી એફ. વાય.ની ફી ભરીને
ચોપડા ખરીદ્યા.

થાનમાં િો કોઈ થોડું ભર્ે ને
લાગે નોકરીએ પરશરુામ પોટરીમા.ં
શાહબદુ્દ્દ્દીન પર્ આમ કરી શકિ
પર્ એક ગાઠં વાળેલી કે પોટરીમાં નોકરી
નહહ કરંુ! કારર્ બહુ સ્પશી જાય એવું હત ુ.ં
તપિાજીએ એકવાર નોકરી છોડ્ા બાદ
ફરી અરજી કરી ત્યારે એમને પોટરીએ
નોકરી ન આપી, એટલે શાહબદુ્દીને મનમાં
ગાઠં વળી કે મારે આ પોટરીમાં િો ન જ
જોડાવુ.ં જીવનનો આ વળાકં આજે
સફળિાનાં તશખર સઘુી લઇ ગયો છે. એફ
વાય પછી ચોટીલા થી છ ગામ દૂર
કાબરર્ નામનું ગામ. ત્યાં તસત્તરે રૂતપયા
પગારથી પ્રાથતમક તશક્ષક થયા. થોડી
બચિ થઇ એટલે નોકરી છોડી દીધી.
બચિમાથંી ઇન્ટરના પસુ્િકો ખરીદ્યા અને
ઇન્ટર પાસ કયુું. આખરે ૧-૨-૧૯૫૮ના
રોજ જ્યાથંી ભણ્યા હિા, એજ શાળામાં
તશક્ષક થયા. તનમણકૂપત્ર આપિા
બી.ટી.રાર્ા સાહબેે કહલે ું કે, “િારા
તપિાએ મને નોકરી આપી હિી, ને હું િને
નોકરી આપું છ.ં” (તપિાના અવસાન બાદ
આવી ખલેહદલી કોર્ બિાવે છે? આજના
કજ્ઞળયગુમાં એ જેના પર વીિી હશે એ
ચોક્કસ સમજી શકશ!ે)પછી િો ઇતિહાસ

( ૧૮ )  - ફેબ્રઆુરી-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


અને પોજ્ઞલહટતસમાં બી.એ. કયુું. પ્રાધ્યાપક
ઉપેન્ર પડં્ા અને મનસખુલાલ ઝવેરીના
અવાજ હજુ કાનમાં ગુજંે છે. તશક્ષક િરીકે
એટલું જ આવડે કે િન્મય થઈને
ભર્ાવવાનુ,ં મેથડની કઈ ખબર ના પડે.
એવું રસપ્રદ ભર્ાવે કે તપહરયડ ક્યાં પરૂો
થાય િેની ખબર ન તવદ્યાથીને થવી
જોઈએ કે ન આપર્ને. જે તવષય આપે િે
બધા જ ભર્ાવવાના. ગજ્ઞર્િ અને જ્ઞચત્ર
પર્! છોકરાવંની સાથે જ જ્ઞચત્રની
એજ્ઞલમેન્ટરી અને ઇન્ટરતમહડયેટની
પરીક્ષાય પાસ કરી. િે સમયમાં લીમડીમાં
બે તશક્ષકો સ્પેતશયલ કેસમાં આચાયક થયા.
એક મહહપિતસિંહ ઝાલા, અને બીજા
શાહબદુ્દીન રાઠોડ!

બી.એડ. િો કયુું છેક ૧૯૬૯માં
રાજેકોટની પી.ડી. માલતવયા કોલજેમાથંી.
ત્યાં એચ. વી. શાહ સાહબે કહિેા, “તશક્ષક
મેથડને અનસુરિા નથી, મેથડ તશક્ષકને
અનસુરે છે.” ડો. મનભુાઈ તત્રવેદી કહિેા,
“અંગે્રજીમાં પાઠ િરીકે નાટક કોઈ લતે ું
નથી.” શાહબદુ્દીનભાઈએ અંગ્રેજીમાં એકાકંી
લખ્યું અને ભજવ્યું પર્ ખરંુ. એ જ વષકમાં
‘તશક્ષકનું સર્જન’ અને ‘ઇન્સાતનયિ’ પર્
લખ્યા. સ્ટેજ સાથે નાિો ઘર્ો જૂનો,
નાનપર્માં ‘બાપનુો ડાયરો’ અને
૧૯૫૬માં પ્રમેશકંર યાજ્ઞિકનું
નાટક ‘રખવેાળ’ ભજવેલુ.ં

પરશરુામનગરમાં મોટંુ સ્ટેજ હત ુ.ં બાસઠ
વષક ત્યાં ગર્શે ઉત્સવ ઉજવાયો. થાન-
મોરબી-વાકંાનેરમાં કાયકિમો થાય.

૧૯૫૭માં ‘સૈતનક’ ભજવ્યુ.ં િેમાં
તવશ્વતવખ્યાિ ફોટોગ્રાફર સલુમેાન પટેલે
ડાન્સ હડરેતટર િરીકે કામ કયુું. સ્ત્રી પાત્ર
વગરના નાટકો લખ્યા અને ભજવ્યા.
‘વનેચદં ભર્િો ત્યારે કંઈ યાદ ન રહ,ે
પર્ નાટકમાં મારા ડાયલોગ કડકડાટ
મોઢે રાખ!ે” શાહબદુ્દીનભાઈ જીવનની રુડી
વાિો આ રીિે વાગોળે છે.

િેર વષક તશક્ષક અને પછચીસ વષક
આચાયક િરીકે ભરપરૂ જીવી જાર્નાર
શાહબદુ્દીન રાઠોડ જીવનનું પરમ સત્ય કહે
છે:

"જેમની સસંારમા ંવસમી સફર હોિી નથી,

એમન ેશુ ંછે જગિ ,િેની ખબર હોિી નથી."

સીતસ્થમાં પાસ હોય િેને દસ
રૂતપયાની સ્કોલરશીપ મળિી. આ
સહાયનો ચાલીસ રૂતપયાનો મનીઓડકર
આવ્યો, ત્યારે એસ.એસ.સી.નું ફોમક ન ભરી
શકનાર આ કરુર્ાનો માર્સ આજે પર્
કેટલાય તવદ્યાથીઓની ફી ભરે છે.
એકવાર એમની શાળાનો તવદ્યાથી
વૉલીબૉલના ખલેાડી િરીકે એક
ટુનાકમેન્ટમાં બહાર રમવા ગયો હિો ને
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અચાનક એને લોહીની ઉલ્ટીઓ થવી શરુ
થઇ ગઈ. આયોજકો મ ૂઝંવર્માં હિા અને
એના તપિાજીને અને ઘરવાળાઓને જાર્
કરવાનું તવચાર કરિા હિા. ત્યાં પલેો
છોકરો બોલ્યો, “મારા આચાયક શ્રી
શાહબદુ્દીન રાઠોડને જાર્ કરો એ બધું જ
ગોઠવી લશે!ે” તશક્ષતત્વની આ ઊંચાઈ છે!
થાનમાં ચોપન વષક નવરાત્રી મહોત્સવનું
સઘળંુ આયોજન કયુું. સાહહત્ય-તશક્ષર્-
સમાજના ધરંુધરો આવ્યા. એક કલાક
રામચહરિમાનસ અને પછી ગરબાની
રમઝટ.

“મને એસ.ટી. બચુ સાહબે અંગે્રજી

ભર્ાવિા. િેમના મોટાભાઈ પ્રખર
અધ્યાપક એમ.ટી. બચુ સાહબે િો રાર્ા
સાહબેને ત્યાં નવેનવ હદવસ રોકાય અને
અનસુ્થાન કરે. અઠ્ઠાવીસ વષક થાનમાં
અજ્ઞખલ ગજુરાિ વોલીબોલ પાતસિંગ
ફ્લડલાઈટ ટુનાકમેન્ટનું પર્ ભવ્ય
આયોજન કયુું. જીવનનાં આવા આનદં
સામે ભલભલી પ્રતસદ્ધદ્ધ અને કીતિિ પર્
પાર્ી ભરે!” - આવું સહજિાથી કબલુિા
શાહબદુ્દીન રાઠોડ માતમિક હાસ્યના મઠુ્ઠી
ઉંચરેા કલાકાર છે.

(વધુ આવિા અંકે...)
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વાિાક-સેત ુ

િેજલ શાહ

આરોહી

“અનેક સ્ત્રીઓને જીવનની ચક્કીમાં
પીસાિી જોઈ છે. ત્યાગ, મમિા,
સહનશીલિા - એવા અનેક ગરુ્ોનું
આરોપર્ કરીને સ્ત્રીનું શોષર્ થતું મેં જોયું
છે. હું એવી મહાન થવા નથી માગંિી!”

આ શબ્દો છે વાિાક-નાતયકા
આરોહીના. ઇન્સ્ટન્ટ-યગુમાં આવા વાક્યો
અવારનવાર આપર્ી મલુાકાિે આવિાં
રહે છે. સ્વિતં્રિા અને સ્વછદંિા વછચનેી
ભદેરેખા ઓગળિી જાય છે. પ્રમે
બધંનકારી નથી, એમ લગ્ન વ્યવસ્થા પર્
આજીવન કારવાસ નથી. જરૂર છે એમાં
રહલેા પ્રમેના તવશદુ્ધ સ્વરૂપને
ઓળખવાની.

વેલને્ટાઈન્સ ડેની ઊજવર્ી નજીક
છે, ત્યારે મને શ્રદ્ધા છે કે આ વાિાક-સતે ુ
યવુાપેઢી માટે રાહબર બની રહશેે.
વાિાકકાર નીલમ દોશીએ અત્યાર સધુીમાં
પછચીસ પસુ્િકો અને વૈતવધ્યસભર
વાિાકઓ ગજુરાિી સાહહત્યને આપી છે.

વાિાક-નાતયકા આરોહી, કોલજેની

જ્ઞબન્ધાસ્િ છોકરી. અનજુ એના પ્રમેમાં છે.
‘ત ુ નહીં, િો ઓર સહી’ એવા ચીલાચાલુ
પ્રેમમાં નહીં. ‘જીના મરના િેરે સગં’વાળા
પ્રેમમા.ં અનજુે મકેૂલા લગ્નનાં પ્રસ્િાવને
આરોહી નકારી કાઢે છે. કારર્ કે એને
બધંન નથી જોઈત ુ.ં પરુુષપ્રધાન સમાજે
નક્કી કરેલા દાયરામાં એ જીવવા નથી
માગંિી.

આરોહી એની મા જેવી મહાન
બનવા નથી માગંિી. એક ખરૂ્ે બસેીને એ
રડવા નથી માગંિી. એને લગ્નની વેદીમાં
હોમાવું નથી. પોિાનું સ્વાિતં્ર્ય એને
અતધક વ્હાલું છે. પોિે મતુિ પખંીની જેમ
તવહરી શકે, એવા આકાશની એને ઝખંના
છે.

આરોહી આવનાર સમયમાં માનતસક
રીિે કોઈના ટેકા વગર જીવી શકવાની
પર્ શારીહરક જરૂહરયાિોનું શુ?ં એ માટે
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આરોહી 'લીવ ઈન હરલશેનશીપ' પર
પસદંગી ઉિારે છે. આ પયાકય એની
સ્વિતં્રિા અક્ષણુ્ર્ રાખી શકશે એવી એને
ખાિરી છે. અનજુ સાથેની તમત્રિા પર
તવશ્વાસ િો ખરો જ! જરૂર પડ્ે એક સાદે
અનજુ એની પડખે ઊભો રહશેે.

બે મહહના બાદ અનજુના લગ્ન
લવેાયા. આરોહીને આલોક મળયો.
“આલોકે કોઈ પછૂપરછ ન કરવી. કોઈ
સ્પષ્ટિા ન માગંવી. બે બડેરૂમની
સગવડને ક્યારે એક બડેરૂમમાં બદલવી,
એનો તનર્કય એ પોિે જ લશેે.” - એવા
ઠરાવ એર્ે પહલેથેી પસાર કરી દીધેલા.ં
આરોહીને એની મમ્મી જેવું નહોત ું બનવુ.ં
કદાચ મમ્મી પર્ નહોત ું જ બનવુ!ં

એક હદવસ આરોહીની ઓહફસમાં
કામ કરિી જેનાને મોડું થયુ.ં આરોહી એને
ઘરે મકૂવા જાય છે. જેનાનો પતિ
આરોહીને ચા કરીને પીવડાવે છે. આરોહી
જેનાની દીકરી સાથે રમવામાં વ્યસ્િ છે,
ત્યારે જેના અને એના પતિએ ભગેાં
મળીને રસોઈ કરી દીધી. કોઈ પરુુષ
ઘરકામમાં મદદ કરી શકે, એ વાિ એને
નવાઈ પમાડી રહી. એનું મન પ્રસન્નિા
અનભુવી રહ્ુ.ં

ઘરે આવી ત્યારે આલોક એની તમત્ર
ઈલાક્ષી સાથે ટી.વી જોિા ખડખડાટ હસી
રહ્યો હિો. આરોહીએ આલોકના રૂમમાથંી

એ હાસ્ય આખી રાિ ઝીલ્યુ.ં પ્રસન્નિા
ઓઝલ થઈ ગઈ!

બીજે હદવસે સવારે આલોકે હમંેશની
જેમ ગડુમોતનિંગ કયુું, ત્યારે આરોહી િનેી
પર વરસી પડી. “કાલે ઈલાક્ષી ક્યાં સધુી
રોકાઈ હિી િારા રૂમમા”ં

“અરે, તું િો જાર્ે મારી પત્ની હો
એમ ઊલટિપાસ કરે છે. સોરી, પર્ હું
િને કોઈ જવાબ આપવા બધંાયલેો
નથી.” એટલું કહી આલોક બે હદવસ માટે
ઈલાક્ષી સાથે બહારગામ જિો રહે છે.

આટલું ઓછં હોય એમ આલોકનો
તમત્ર અંશલુ એની ગેરહાજરીમાં દારૂ પીને
ઘરે આવે છે. આરોહીનો હાથ પકડી એને
નજીક ખેંચે છે. આરોહી એને જિા રહવેાનું
કહે છે. પ્રત્યતુ્તરમાં અંશલુ મોટેથી હસીને
કહે છે, “િારા જેવી જ્ઞબન્ધાસ્િ સ્ત્રી આમ....
આઈ એમ હરયલી સરપ્રાઈઝડ... તમત્ર
આલોક હોય કે અંશલુ િને શું ફરક પડે?”

( ૨૨ )  - ફેબ્રઆુરી-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


આરોહી રડી. અનરાધાર, બરાબર
એની મમ્મીની જેમ જ! અચાનક મનમાં
અનજુના શબ્દો પડઘાઈ ઊઠયા.
“જીવનના કોઈ પડાવ,ે ક્યારેક ઈછછા
થાય િો મને સાદ પાડજે.” આરોહીને સાદ
દેવાનું મન થઈ આવ્યુ.ં પર્ હવે એક
દાયકા પછી સાદ દે િોય અનજુ સાભંળશે
ખરો? એના સખુી તવવાહહિ જીવનમાં એર્ે
સભંાળવું જોઈએ ખરંુ?

આરોહીનું જીવન આમ એકાકી જ
જશ?ે એના ચહરેા પર કરચલીઓની
પાનખર બસેી ચકૂી છે અને આવા મકુામે
પહોછયાં પછી વસિંની અપેક્ષા રાખવી
કેટલી યોગ્ય? પ્રશ્નો િમને સોંપીને હું િો
આ ચાલી નવા પ્રશ્નોની શોધમા.ં ત્યાં સધુી
િમને કોઈ આરોહી મળે િો એને બચાવી
લજેો!
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REWINDING…

આર્દંપરુના એ ખરૂ્ામાં ઝપંડાં
જેવાં માત્ર ત્રર્ મકાનો પોિાના દેખાવથી
આવિાં જિાનં ું લક્ષ ખેંચી રહિેા.ં જૂની
ખખડધજ આમલી ત્રર્ે મકાનોને ઢાકંિી,
ચારે િરફ ગટરની દુગકધ છૂટિી અને
ધળૂના ગોટા ઊડિા. પિરાના,ં પાહટયાનાં
અને ગજૂ્ઞર્યાનાં એમ અનેકરંગી થીંગડાં
મારેલી ખડકી ખલુ્લી રહિેી. અંદર એક
ફાટેલ-તટેૂલ સાદડી પર જુમો જ્ઞભસ્િી
પોિાનો હોકો ગગડાવિો બઠેો હોય.
જુમાએ સોનારૂપાના વાસર્થી માડંીને
દીકરાની ફૂટેલી હાડંલી સધુી બધા
િડકાછાયંડા જોઈ લીધા હિા. જન્મ્યો
ત્યારે શ્રીમિં માબાપને ત્યાં એક હાથમાથંી
બીજા હાથમાં ફયાક કરિો. હજી એને
સાભંરત ું હશે કે પોિે દસ વષકનો થયો
ત્યારે હાથી પર બસેીને પરર્વા નીકળેલો.
એ વખિે િેર્ે શોખ ખાિર એક પાડો
પાળેલો. આજ અનેક રંગો જોયા પછી બન્ને
જર્ા - વેણુ અને જુમો - સાથે રહિેા. વણેુ
નામ તવજ્ઞચત્ર હત ુ,ં પર્ જ્યારે પૈસાની છોળ
આંગર્ે રેલાિી ત્યારે જુમાને અનેક તમત્રો
હિા; િેમાથંી કોઈક સાહહત્યરતસક હહિંદુ તમત્રે

પાડાને આવું કુમળંુ – વેણુ જેવું - નામ
આપી દીધેલુ.ં પછી િો એ ચાલ્યુ.ં જુમો
લક્ષાતધપતિ હિો; જ્ઞભખારી બની ગયો. વળી
ચડ્ો, પાછો પડ્ો અને આજે છેવટે આ
ત્રર્ તટેૂલાં ઝપંડામંા ં એનો બધો સામાન
સચવાઈ રહિેો. એકમાં વેણુ બધંાિો; વછચે
બારણું હત ું િમેાથંી શેઠ ને નોકર આખો
હદવસ એકબીજાની સામે જોઈને બસેી
રહિેા; અને ત્રીજા ઝપંડામાં ઘાસ ભરાત ુ.ં
અનેક તમત્રો આવ્યા, ગયા, મળયા અને
ટક્યા. માત્ર જુમો અને વેણુ બાળપર્થી
આજ સધુી અખડં રહ્યા હિા.

આજ હવે વેણનુી પીઠ ઉપર મોટી
મોટી મશક ભરીને જુમો સવારના પાચં
વાગ્યામાં નીકળિો. વેણનુી ઘટંડી ધીમે
વાગિી હોય ને જુમો એકાદ ગઝલ કે
ગીિ લલકારિો ચાલ્યો જિો હોય. બારર્ે

ગૌરીશકંર ગોવધકનરામ જોશી ‘ધમૂકેત’ુ

જુમો જ્ઞભસ્િી
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બારર્ે પાર્ી ભરી દીધા પછી શેઠ ને નોકર
બનંે પાછા વળિા. જુમાએ એક પૈસાનાં
ગાજર કે બહુ િો ટામેટાં કે ભાજી પોિાના
શાક માટે અને બથ ભરીને ગદબ-જેને વેણુ
પાછળથી ખાિો આવિો હોય-પાડા માટે
લીધાં હોય. બસ, આ હમેશાનંી ખરીદી. આ
જીવનને આટલું કામ. એથી વધુ ક્યારેય કરવું
નહીં. કોઈ વધુ કામ આપે િો લવે ું નહીં, ને
ઘરાક હોય િેમાથંી ઘટે િો બીજાને ઘરાક
થવા કહવે ું નહીં. બપોરથી માડંીને છેક સાજં
સધુી જુમો હોકો ગગડાવ્યા કરિો; અને િેના
સગંીિમાં લીન થિો હોય િેમ, પેલો પાડો
પર્ માખીને ઉડાડવા કાન ફફડાવિો આંખ
મીંચીને ઊંઘિો હોય કે જાગિો સિૂો હોય, શઠે
ને નોકર બપોરથી સાજં સધુી સામસામે
એકબીજાને તનહાળયા કરિા!

છેક સાજંે બન્ને તમત્રો ફરવા નીકળિા
અને નદીના કાઠંા સધુી જઈ પાછા વળિા.
વખિે સવારે કામ થોડું હોય િો સવારે પર્
નીકળી પડિા.

એક હદવસ સવારે પાચં વાગ્યે આ
પ્રમાર્ે બન્ને ફરવા નીકળયા. જુમાનો તવચાર
હિો કે પાડો થોડું ઘણું ચરે િો સારંુ, પર્
વેણનુે એમ લાગ્યું કે એમ બહાર ખાિા ફરવું
એ ગહૃસ્થાઈનાં લક્ષર્ નહીં! એટલે જુમો
ખવડાવવાનું કરે િો પર્ પાડો રર્કીને સામો
ઊભો રહે અને “ના, નહીં ખાઉં” એમ સ્પષ્ટ
સભંળાવી દે!

અંિે જુમો થાક્યો : “ચાલ ત્યારે, ઘરે

જઈને ખાજે. િને પર્ લાડ કરવાની ટેવ પડી
છે!”

તવજય થયો હોય િેમ પાડો આનદંમાં
રર્ક્યો. પોિાના પુછંડાને બરડા પર પછાડયું
ને જુમાની સામે જોઈ કાન ફફડાવી ‘રર્ક’
કરિોક િે ચાલ્યો. જીિના આનદંમાં પહલેાં
િો એ થોડુકં દોડ્ો.

“જો! જો! હવે પાછો વાળંુ કે ? દોડવાનું
છે ?” જુમાએ મોટેથી ઠપકાથી બમૂ પાડી, પર્
િે પહલેાં વેણુ િો રસ્િે ચડી ગયો હિો.
રસ્િામાં આડે રેલવેની સડક હિી. જરાક
ઉિાવળે ચાલિા,ં પાડાનો પગ રેલના બે
પાટાની વછચે આવી ગયો. પગને કાઢવા િેર્ે
પ્રયત્ન કયો, પર્ ફોગટ, ધબ દઈને નીચે
બસેી ગયો, ને જેમ જેમ પગ કાઢવા પ્રયત્ન
કયો િેમ િેમ વધારે ને વધારે ભરાિો ગયો.
જુમો પાછળ હિો. િે શ્વાસભરે દોડ્ો આવ્યો.
િેર્ે આવીને પાડાનો પગ લઈ આમિેમ
મચડયો, પર્ બધું વ્યથક!

આછં અંધારંુ ને આછો ઉજાસ હિો. થોડે
દૂર તસગ્નલનો હાથો નમેલો દેખાિો હિો.
જુમાના પેટમાં ધ્રાસકો પડ્ો : “ગાડી આવશે
િો!”

િે એકદમ રસ્િા િરફ દોડ્ો. સવારના
વહલેા ફરવા નીકળેલા બે શોખીન જુવાનોને
િેર્ે આવિા જોયા. િેમના એ કેક હાથમાં
નેિરની સોટીઓ ઊછળિી હિી અને
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ખશુનમુા હવા લવેા માથા પરની ટોપીઓ
ઉિારી બીજા હાથમાં લઈ લીધી હિી. ગાડંા
દોડે િેમ જુમો દોડ્ો.

“એ ભાઈસાબ! મારો વે...મારો પાડો.
અબઘડી કપાઈ જશ,ે જુઓ, પર્ે જુઓ - પેલા
પાટામાં સપડાયો છે!”

બન્ને જર્ાએ જુમાએ દેખાડયું ત્યાં જોયુ.ં
કાઈંક કાળંુ િરફડત ું લાગ્યુ.ં

"શું છે?"

" મારો વેણુ - પાડો!"

“ઓહો! ... જા, જા, ફાટકવાળા પાસે
દોડ...”

“િમે, માબાપ, ટેકો દો િો પગ નીકળી
જાય, જીવ બચ!ે”

“અમે ? તું દોડ, દોડ, ફાટકવાળાને કહ!ે”
એમ કહીને એ બન્ને જર્ા િો ચાલિા થઈ
ગયા! જુમો ફાટકવાળા િરફ દોડ્ો, પર્
ઘરમાથંી આવિા ઘટંીના અવાજ તસવાય કોઈ
માર્સ ફરકત ું લાગ્યું નહીં. એટલામાં છેટે
ગાડીની તસસોટી સભંળાઈ. જુમાએ ચારે િરફ
એક તનરાશ દૃન્ષ્ટ ફેંકી, પર્ માર્સનું કોઈ હૈયું
સરખુયંે જર્ાયું નહીં. ઝપાટાબધં તસગ્નલના
થાભંલા િરફ દોડ્ો. સાકંળ ખેંચી. ઘટંીના
અવાજમાં િેનો સાદ સભંળાય િેમ હત ું નહીં!
િેર્ે જોરથી બારર્ામાં પાટંુ માયુું.

“એ કોર્ ?”

“એ ચાલો! ભાઈ-બહને! તસગ્નલ ફેરવો;
મારંુ જનાવર કચરાઈ જશે !”

“ઘરે કોઈ ભાઈમાર્સ નથી.” - બસ,

આટલા બદેરકાર જવાબની સાથે જ ઘટંી
ફરીથી ગાજવા માડંી.

“દોડો! દોડો!... મારંુ જનાવર કપાય છે
!”

જુમાએ હત ું િેટલું બળ કરીને ચીસ
પાડી; પર્ એના કકકશ પડઘા તસવાય શાતંિ
જેવી હિી િેવી જ રહી! જુમાએ આકાશ િરફ
જોયુ.ં છેલ્લો િારો આથમિો હિો. અજવાળંુ
વધવાને બદલે ધમુ્મસ પથરાત ું હત ુ.ં ગાડીનો
અવાજ િદન નજીક આવિો હિો. િેર્ે
પોિાની લાકડી ફેંકી દીધી.

“યા પરવરહદગાર!” િેર્ે મોટેથી બમૂ
પાડી.

એટલું બોલીને જુમો એકદમ દોડ્ો.
વ્યથક મહનેિ પછી વેણુ થાકીને હાફંિો પડ્ો
હિો. િેની ગોદમાં િે ભરાઈ બઠેો. વણેએુ
િેને શાિં રીિે ખજંવાળયા કયુું.

“દોસ્િ! ભાઈ! વેણ!ુ આપર્ે બન્ને સાથે
છીએ હોં!” અને એમ કહીને જુમો છેક િેના
પગ પાસે દોડ્ો.

દર પળે રેનના ધબકારા વધ્યા, તસસોટી
પર તસસોટી થઈ. જોશબધં ફરિાં પૈડાં
સભંળાયા.ં જુમો વેણનુે ભટેી પડ્ો. પર્ જેવી
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ગાડી છેક પાસે આવી કે િરિ જ, પોિે
બભેાન થાય િે પહલેાં વેણએુ માથું ઊંચક્ુ,ં
અને પોિાના શેઠને બચાવવા એક ઝપાટે
માથું મારીને િેને પાટાથી દૂર ફેંકી દીધો!

વેણુ પર થઈને આખી રેન ચાલી ગઈ,

િેના ધગધગિા લોહીના પ્રવાહથી જુમાનું
કેહડયું ભીંજાઈ ગયુ.ં િેને કળ વળી ને બઠેો
થયો, ત્યારે લોહીના ખાબોજ્ઞચયામાં ઢંકાયેલા

થોડા છૂટાછવાયા ભાગ તસવાય િેના પ્યારા
તમત્ર વેણનુ ું કાઈં પર્ નામતનશાન રહ્ું ન હત ું
!

હજી પર્ હમંેશાં જુમો સવારમાં જ
એકલો, અશાિં, એ રસ્િે ફૂલ લઈને આવિો
દેખાય છે, અને એના એક માનીિા પથ્થર
પર ફૂલ મકૂીને “વરે્! વેર્! વેણુ ...!” એમ
ત્રર્ે બમૂ પાડીને ચાલ્યો જાય છે.
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મને મારો જ પ્રશ્ન

શું આપને ક્યારેય એવું લાગ્યું છે કે
હદવસ નાનો પડે છે? હદવસના તવચારેલા
કામ પરૂા કરવા કલાકો ઓછા પડે છે?
દુતનયાના મોટા ભાગના લોકોને આવો જ
અનભુવ થિો હશે. સાચું િો એ છે કે થોડું
લાબં ુ તવચારીએ િો જીવનની જ્ઞક્ષતિજ ઉપર
પહોંચલેા લોકોને પર્ એવું જ પ્રિીિ થતું
હશે કે જીવનના સ્વપ્નો પરૂા કરવા માટે
આયષુ્યના વષો ઓછા પડ્ા!

એ પર્ સાચું છે કે જ્યારે મોટા
ભાગના લોકોને હમશેા સમય ઓછો પડે છે
ત્યારે આપર્ાં ધ્યાનમાં એવા ઘર્ા બધા
લોકો હોય છે કે જે સિિ ખબૂ ઓછા
સમયમાં અથવા ઉપલબ્ધ સમયમાં ઘર્ા
બધા કામ પરૂા કરી લિેા હોય છે અથવા
ઘણું બધુ હાસંલ કરી લિેા હોય છે અને
આપર્ને આશ્ચયક પમાડી દેિા હોય છે. જો
એવા લોકો ઓછા સમયમાં કે એક જ
જન્મમાં આટલું કરી શકિા હોય, િો
આપર્ે પોિાને એ પ્રશ્ન પછુવો જ રહ્યો કે,
“મને હમેશા સમય કેમ ઓછો પડે છે?”

ખરેખર િો જવાબ બહુ સહલેો છે,

‘આપર્ે આપર્ાં સમયના ઉપયોગનું
યોગ્ય આયોજન કરિાં નથી’ – ના
કલાકોનુ,ં ના જીવનનુ.ં જીવનનું આયોજન
અને સમયનું સચંાલન કરવું ખબૂ જ જરૂરી
છે, અને એ ફતિ આવડિ જ નહીં, કળા
છે. આખા જીવન ઉપર રન્ષ્ટ રાખી આજની
ઘડીમાં કાયક કરવું એ આ કળામાં
સફળિાની ચાવી છે.

જીવનનો ધ્યેય ખશુી છે. આપર્ી
ખશુીની વ્યાખ્યા પ્રમાર્નેી ખશુી મેળવવા
માટે જીવનના અલગ અલગ િબકે્ક
કરવાના કાયોને લાબંા ગાળા, મધ્યમ
ગાળા અને ટૂંકા ગાળામાં તવભાજીિ કરી િે
માટે કરવાની િમામ હિયાઓનું આયોજન
કરવું જરૂરી છે અને સમયાિંરે િનેી

ધમેન્ર જોષી 

પ્રશ્ન ૧૦: મને હમેંશા સમય
કેમ ઓછો પડે છે?
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સમીક્ષા કરિાં રહવે ું જરૂરી છે જેથી
આપર્ાં તનયતં્રર્ બહારના સજંોગોમાં
પસાર થિા,ં આપર્ે જીવનધ્યેયથી
તવચજ્ઞલિ કે તવમખુ ના થઈ જવાય.
દાખલા િરીકે, જીવનધોરર્ તનભાવવા
જરૂરી વસ્તઓુ ખરીદવા જોઈિા પસૈા
કમાવા, જે કામ કરવું પડે િેમાં ઉમર
પ્રમાર્ે હોદ્દાની અને પગારની પ્રગતિ થવી
જોઈએ િેનો અંદાજ બનાવવો પડે અને િે
માટે જેટલા કલાક કામ કરવું પડ,ે જેવા
વાિાવરર્માં કામ કરવું પડે િે માટે
મનથી અને િનથી સજ્જ થવું પડ.ે
ઉપરાિં િેવ ું કામ કરી શકીએ િનેા
માટેની આવડિ કેળવવા જે પ્રકારનું
તશક્ષર્ મેળવવું પડે િેન ું પર્ આયોજન
કરવું પડ.ે

આવું આયોજન જીવનમાં ખશુી
મેળવવાના દરેક આયામ જેવા કે
િદુંરસ્િી, પહરવાર, સબંધંો, શોખ, તવગેરે..
અંગે લાબંા ગાળા માટે, મધ્યમ ગાળા
માટે, અને ટૂંક ગાળા માટે યોગ્ય આયોજન
કરવું પડ.ે જ્યાં સધુી આવું આયોજન અને
લક્ષયાકંો નક્કી ના થાય ત્યાં સધુી રોજના
અને જીવનના સમયનું સફળ આયોજન કે
સચંાલન થઈ જ ના શકે.

આ આયોજન કરિી વખિે સમજવું
જરૂરી છે કે ખરેખર જીવનના બધા સ્વપ્નો
પરૂા કરવા આપર્ી પાસે કેટલો સમય છે?

એક આયખાનો. પરંત,ુ હદવસના ૨૪
કલાકમાથંી ૮ કલાકની ઊંઘ ગર્ીએ, જેમાં
આપર્ે કોઈ ઉત્પાદક પ્રવતૃત્ત કરિાં નથી,
િો નોંધ કરવી રહી કે આયખાનો ત્રીજો
ભાગ આપર્ે ઊંઘીએ છીએ, જે કોઈ
કામનો નથી. સ્વપનાઓ પરૂા કરવા
કમાવાના નાર્ાની વાિ કરીએ િો
સમજવું રહ્ું કે બાળપર્ના ભર્િરના
વષો સામાન્યિુઃ સપંરૂ્ક નકામા. હદવસના
ઊંઘ પછી વધિાં કલાકોમાં સરેરાશ ૮
કલાક જ અથોપાર્જનની પ્રવતૃત્ત. એમાં પર્

રજાના હદવસો, િહવેારો, માદંગી,
મોજશોખ પાછળ ખચાકિો સમય ગર્ીને
કાઢી નાખીએ િો દરેક વ્યક્તિના જીવનની
ઉંમરના વષોમાથંી કેવળ ૧૦-૧૨ વષકનો
સમય જ કમાવા મળે જેમાં આખી જીંદગી
માટે અને પહરવારના જિન માટે કમાવું
પડે અને સાચવવું પડ.ે અને એટલે જ
દરેક વ્યક્તિએ પોિાના જીવનના
સ્વપનોના સાપેક્ષમાં ઉંમરના દરેક િબકે્ક
િે સ્વપ્નો સાકાર કરવા માટે જરૂરી
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કરવાના કાયો, હિયાઓ અને પ્રયત્નોનું
યોગ્ય આયોજન કરવું ખબૂ જરૂરી છે અને
િેની સિિ સમીક્ષા કરિાં રહવે ું ખબૂ
જરૂરી છે.

આ આયોજન કયાક બાદ, આપર્ે
નક્કી કરેલ ધ્યયે અને િેને પામવાના
સમયગાળાના નક્કી કરેલા લક્ષયાકંોને
વળગી રહવે ું ખબૂ જરૂરી છે. જો આપર્ાં
કાયોને પછી માટે પાછા ઠેલિા રહીશું િો
સપંરૂ્ક આયોજન બગડી જશે. જો આપર્ાં
ધ્યેય અને લક્ષયાકંો માટે આપર્ે કહટબદ્ધ
નહીં રહીએ િો પર્ િેને નક્કી કરેલ
સમયે પરૂ્ક નહીં કરી શકીએ અને િે
સજંોગોમાં પર્ આપર્ે આપર્ાં
આયોજનને પાળી નહીં શકીએ. એટલે
દરેક વ્યક્તિએ પોિાનો રોજનો સમય ક્યાં
અને કેવી રીિે વ્યિીિ થાય છે િે બાબિે
જાગિૃ રહવે ું ખબૂ જરૂરી છે. શું આપર્ી
દરેક પ્રવતૃત્ત કે કાયક આપર્ાં જીવન
ધ્યેયને પહરપરૂ્ક કરવાના પથ ઉપરના છે
અને િેના લક્ષય િરફ લઈ જાય છે? શું
આપર્ે કોઈ જ્ઞબનજરૂરી કાયકમાં આપર્ો
સમય વ્યિીિ કરીએ છીએ? શું કોઈ
પ્રવતૃત્તમાં આપર્ો સમય જરૂર કરિાં
વધારે જાય છે? શું આપર્ે જાર્ીએ છીએ
કે આપર્ે ક્યાં સમય બરબાદ કરીએ
છીએ? જીવનભરના આટલા મોટા સ્વપ્નો
સાકાર કરવા માટે જો આખા આયખામાથંી

થોડો જ સમય અસરકારક રીિે મળિો
હોય િો શું આપર્ને સમય બરબાદ કરવો
પાલવ?ે પોસાય?

અત્યારના સજંોગોમાં મોટા ભાગના
લોકોનો સૌથી વધારે સમય વેડફાય છે -
મોબાઈલ પર. અથક તવનાના મસેેજ,
જીવનમાં કદી કોઈ ઉપયોગમાં ના આવે
િેવી મોબાઈલ એપ, ફોટા અને િેના
ઉપર સવંેદના તવનાના પ્રતિભાવ.
મોબાઈલની જેમ જ ટેજ્ઞલતવઝનની લિ
પર્ એટલો જ સમય વેડફે. િાનવધકક,
પ્રેરર્ાત્મક, આધ્યાજત્મક, જીવનની
સમજર્ આપિા, સમાજની પહરક્સ્થતિ
બાબિે જાગતૃિ ફેલાવિા અને વૈતશ્વક
સ્િરની ખબર આપિા કાયકિમો જોવાના
બદલે મોટા ભાગના લોકો મગજને તવકૃિ
બનાવિા કાયકિમો અને ચલજ્ઞચત્રો જોવામાં
સમય તવિાવિા હોય છે. જીવનના બહુ
અગત્યના િબકે્ક સમય િો નષ્ટ થાય જ
છે, પર્ સાથે સાથે મગજ પર્ નકારાત્મક
અને અતિ મહત્વાકાકં્ષી અવાસ્િતવક
તવચારો િરફ વળે છે. અને સરવાળે
જીવનમાં મશુ્કેલીઓ જ ઊભી થાય છે.
આવી જ રીિે જીવનનો ખબૂ સમય લઈ
જાય છે - અન્ય લોકોની ‘પચંાિ’ કે
‘ચોવટ’. પેલો આવો છે, પેલી આવું કરે
છે, આર્ે આવું કીધુ,ં એર્ે જે કયુું એનો
મિલબ આવો જ થાય, નક્કી આવું જ
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એના મનમાં હશ.ે. તવગેરે તવગેરે. પોિાના
જીવન, વિકન, વ્યવહાર ઉપર ધ્યાન
આપીને િેને પોિાના જીવન ધ્યયેની
હદશામાં આગળ ધપાવવાના જાગિૃ
પ્રયત્ન કરવાના બદલે આપર્ે અન્યોના
તવચાર, વાર્ી અને વિકન જોઈને િનેા
ઉપર હટપ્પર્ી કરી, િે બાબિે નાહક
ચચાકઓ કરી, ક્યારેક િો િે ટીપ્પર્ીઓ
બાબિે કોઈ ત્રાહહિ વ્યક્તિ સાથે ઝઘડીને
આપર્ાં સમયનું કાયદેસર ખનૂ કરીએ
છીએ.

જરૂર કરિાં વધારે ઊંઘ, આળસ,
તનરુત્સાહી રીિે કામ કરવાની આદિ,
હમંેશા બીજા પાસે આપણું વધારે કામ
કરાવી લવેાની વતૃત્ત, ખોટા સમયે કામ
ખોટા કામ કરવા, છેલ્લી ઘડી ના આવે
ત્યાં સધુી કોઈ કામ ના કરવું – આ
આપર્ામંાનંા મોટા ભાગના લોકોનો
સ્વભાવ બની ગયો છે. અને પછી
આપર્ને પ્રશ્ન થાય કે, “મને કેમ હમશેા
સમય ઓછો પડે છે?”

રોજના સમયનું અને કરવાના
કામનું આયોજન કરવા માટે ચોક્કસ
ટાઇમટેબલ બનાવવું જરૂરી છે. પર્
પહલેા રોજ રાત્રે સઈૂ જિાં પહલેા હદવસ
દરમ્યાન આપર્ે સમયનો શું ઉપયોગ-
દુરુપયોગ કયો એની નોંધ બનાવવી જરૂરી
છે. િેનાથી આપર્ે સમય ક્યાં વેડફયો એ

ધ્યાનમાં આવશે. કયું કામ કેટલો સમય
લઈ ગયું અને િે યોગ્ય હત ું કે નહીં િે
ખબર પડશે. સાથે જ રાત્રે સિૂા પહલેા
બીજા હદવસે કરવાના કામનું જ્ઞલસ્ટ
બનાવી િનેે િમ પ્રમાર્ે ગોઠવી દેવું
જોઈએ. સવારે ફરી િેને યાદ કરી દરેક
કામ શરૂ કરવા અને પરંુૂ કરવા માટેનો
ચોક્કસ સમય નક્કી કરી દેવો જોઈએ,
જેથી ક્યારેક અચાનક વછચે કરવાના
આવિા ફરજીયાિ કામ માટે સમય
ફાળવવામાં સરળિા રહે અને પહલેથેી
અગત્યિા પ્રમાર્ે ગોઠવેલા કામ પર્ પરૂ્ક
કરી શકાય. આમ હદવસ દરમ્યાન
કરવાના દરેક કામને િેની અગત્યિા અને
િાકીદ પ્રમાર્ે ગોઠવવાની આદિ પાડવી
જોઈએ અને હદવસના અંિે િે
ટાઇમટેબલની સમીક્ષા કરવી જ જોઈએ.
થોડા હદવસ આવો અમલ કરવાથી િે
આદિ બની જશે અને પછી આપોઆપ જ
બધુ સમયે થઈ જશે.

પોિાના જીવનના અને હદવસના
સમયનું સચંાલન કરવું આપર્ાં જ હાથમાં
છે. ખબૂ સફળ વ્યક્તિઓ પોિાના
સમયનો ભરપરૂ સદુપયોગ કરે છે, જે
પોિાના સમયનો દુરુપયોગ કરે છે િે
જીવનમાં તનષ્ફળ રહે છે. પરંત ુ સદુપયોગ
કે દુરુપયોગ એ વ્યક્તિગિ જીવનધ્યેયના
સાપેક્ષમાં છે. કોઈ બીજાની હદનચયાક
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જોઈને િે પ્રમાર્ે જીવન જીવવા જઈએ
િો જીવન િો નીકળી જશે પરંત ુ આપર્ાં
સ્વપ્નો પરૂ્ક નહીં થાય, આપર્ાં પ્રયત્નોથી
બીજાના જીવન-સ્વપ્નો જરૂર તસદ્ધ થશે
અને આપર્ે આપર્ાં માટે સિિ સમય
શોધિાં જ રહીશુ.ં એક વાર તવિેલો સમય

પાછો આવિો નથી એ વાિ આપર્ે સૌ
જાર્ીએ છીએ. પોિાના જીવન માટે
મળેલો સમય જ ‘પોિાનો’ છે, બીજુ ં કઈં
જ ‘પોિાનુ’ં નથી િે સમજી, સમયની
કદર કરિાં શીખીએ.
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Connecting... કતવિા
શીિલ ગઢવી
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ગઝલ

ઊંઘ આવી ને જરા ંઆડી પડી.
ભલૂ મારી એ જ બહ ુભારી પડી.

શોધિા આવ્યા હિા સ્મરર્ો મને,

પર્ હુ ંએને પામવા મોડી પડી.

નહહ ઉગે સ્વપ્નેય કો' સરૂજ કદી
જ્યોતિષોની વાિ જો સાચી પડી.

ઝાઝંવા સાથે કરી સરખામર્ી,
સૌ ઝરર્ની વેદના જાગી પડી.

એક ટીપુ ંભોંય પર સખુનુ ંઢળય,ુ

ને કીડીઓ તિુક ત્યા ંચોંટી પડી.
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(૧) માત્ર શ્રતુિ ગજુરાિી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કરી ભાષા અને
જોડર્ીની ભલૂો ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાશદુ્ધદ્ધ અને જોડર્ીમાં જો વધુ ભલૂો હશે
િો કૃતિ સ્વીકારવામાં આવશે નહહ, જેની નોંધ લેવી. ગજુરાિી લખાર્ના બધા
તનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની જરૂહરયાિ છે.
(૨) કોઈ પર્ ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન પ્લેટફોમક પર અપ્રકાતશિ હોય, એવી જ કૃતિ
મોકલવી. કૃતિ સ્વરજ્ઞચિ અને મૌજ્ઞલક હોવી જોઈએ.
(૩) કૃતિમાં મોટેભાગે ગજુરાિી જ ટાઈપ કયુું હોય એ જરૂરી છે. અમકુ શબ્દો
ગજુરાિી, હહન્દી અથવા સસં્કૃિ ભાષામાં ટાઈપ કરેલા ચાલશે. પર્ એ શક્ય હોય
ત્યાં સધુી ઓછા રાખવા. જેથી સમરસિા સચવાઈ રહ.ે
(૪) કૃતિ માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે. અમારંુ મેઇલ-એડ્રેસ આ મજુબ
છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃતિ મેઇલ કયાક પછી જો તસલેતટ થશે િો જાર્ કરવામાં આવશે.
(૬) 'પખં' જ્ઞબન-વ્યવસાતયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા િરફથી કોઈ પર્ પ્રકારનો
પરુસ્કાર આપવામાં આવિો નથી.
(૭) િમે મોકલેલી કૃતિ-સ્વીકારનો અંતિમ તનર્કય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.

લેખ/વાિાક/માઈિોહફતશન/કતવિા મોકલવા માટે
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આપને આ અંક કેવો લાગ્યો, એના તવશે થોડો 
સમય કાઢીને આપના પ્રતિભાવો અવશ્ય આપજો.

https://wa.me/916355953355
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ટીમ 'પખં'
યાજ્ઞિક વઘાતસયા

કેયરુ દુધાિ
મનોરી શાહ

અનિં ગોહહલ
તવરલ જોશી

હોઝેફા અગવાન
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ધ્રતુવલ ચોડવડીયા
તમહહર ગેડીયા

સહભાગી પાખંો
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ધમૂકેત ુ
રાજુલ ભાનશુાલી
ડૉ. કાતિિક શાહ
હીરલ વ્યાસ
ધમેન્ર જોષી 

ડૉ. રંજન જોષી

િેજલ શાહ
બસંરી જોષી
શીિલ ગઢવી

હકશન એમ. દાવડા
પ્રિીક બારોટ

આ અંકમા ંસહભાગી કલમો

હદવ્યેશ બતંધયા (િન્ટ કવર)
https://instagram.com/50.mmmagic?igshid=102lrmqh4zf12

ધવલ પરમાર (બેક કવર)
https://instagram.com/phir_se_udd_chalaa?igshid=11l11ck6hu9rj

ફોટોગ્રાફી
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