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યાજ્ઞિર્ િઘાવસયા

સપંાદર્ની ર્લમે

ગયા માર્ક મહહનામાં ‘પખં’ના
પર્ાસ અંર્ોનો પ્રિાસ પરૂ્ક થયો. અમે
ઉત્સાહમાં હતા. પર્ પછી ર્ોરોનાની બીજી
લહરેમાં અમે અને અમારા લખેર્વમત્રો
એટલા અટિાય ગયા રે્ ઉપરાઉપરી બે
મહહના બ્રરે્ પડી ગયો. સમય
અવનવિતતાનો છે. બ્રહ્ાડંમાં ફક્ત એર્ જ
િસ્ત ુ વનવિત છે અને એ છે – અવનવિતતા.
જોરે્ જજિંદગી એ અવનવિતતાનો મહાસગં્રામ
જ છે. ઘર્ાં રર્ભવૂમમાં શસ્ત્રો સાથે લડિા
નીર્ળે છે, તો ઘર્ાં એ યોદ્ધાઓને બરે્-
સપોટક આપિા રર્ભવૂમની બહાર રહીને જ
એમને જરૂરી શસ્ત્રો અને ભોજન આપિાનો
તથા એમની પ્રવતકુળતાઓ ઓછી
ર્રિાનો સતત પ્રત્યન ર્રે છે. પર્ પ્રત્યક્ષ
યા પરોક્ષ, જાણ્યે રે્ અજાણ્યે આપર્ે સૌ
આ મહાસગં્રામના હહસ્સા છીએ. છેલ્લા
દોઢેર્ િર્ક જેટલા સમયમાં તમે એ
અનભુવ્ું જ હશે

આપર્ે ર્ાં તો અવનવિતતાના
ભયમાં હોઈએ છીએ અથિા તો ર્ાં તો
‘બધું મારા રં્ટ્રોલમાં જ છે’ -એના ઓિર-

ર્ોન્ફીડન્સમા.ં આ બનંે અપ્રોર્ ખોટા છે.
જજિંદગી ફક્ત બ્લરે્ અથિા વહાઇટ ના હોય
શરે્, એ હમંેશા ‘ગે્ર’ શેડમાં જ હોય છે. તમે
ર્દાર્ અમરુ્ એિી વયક્ક્તઓ એિી જોઈ
હશે રે્ જેઓએ અગાઉ પ્લાન બનાિીને જ
રાખ્યો હશે રે્, ર્ાલીસ રે્ અમરુ્ િર્ો સધુી
હદિસ-રાત જોયા િગર ફક્ત આવથિર્
ઉપાર્જનમાં જ ધ્યાન રે્ન્દ્ન્િત ર્્ુું હોય અને
એ માટે એમર્ે એમના પહરિાર, વમત્રો,
એમના શોખ, સ્િાસ્્ય – બધાની સાથે
અન્યાય ર્યો હોય. એમનો ઓન-પેપર
પ્લાન એિો હોય રે્, પહલેા સરખું ર્માઈ
લઈએ, ને પછી િહલે ું રીટાયરમેન્ટ લઈને
પછી મજા જ ર્રિી છે. પર્ જયારે રં્ઈ
પર્ વનવિત નથી હોત ુ,ં ત્યારે રં્ઈ પર્
બની શરે્ છે. એવું પર્ બને રે્, એ મજા
ર્રિાનો સમય એમની પાસેથી ર્ોઈને
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ર્ોઈ ર્ારર્સર છીનિાઈ પર્ શરે્, અને
એમનો ઓન-પેપર પ્લાન ખાલી એર્ પેપર
બનીને જ રહી જાય. એટલે જ મારંુ માનવું
છે રે્, જજિંદગી િર્ોમાં જીિિાને બદલે
ક્ષર્ોમાં જીિિાનો આગ્રહ રાખિો જોઈએ.
જેથી અવનવિતતાને ર્ારરે્ આપર્ા
પાછળના િર્ો છીનિાઈ જાય, તોય
આપર્ી પાસે ક્ષર્ો સર્િાયેલી રહ.ે તમારા
લાબંાગાળાના પ્લાનને અમરુ્ ટૂંર્ા-ગાળાના
અંશોમાં િહેંર્ીને તમે બધાની સાથે અને
બધું થોડુ-ંથોડું ર્રીને ધીમેધીમે જીિો તો જ
તમે તમને મળેલી જજિંદગીને પરૂો ન્યાય
આપી શર્ો. બધું એર્સાથે જીિિાની છૂટ
અને સગિડ ઈશ્વરે આપર્ને આપી જ
નથી. બીજીબાજુ ઘર્ી એિી વયક્ક્તઓ પર્
જોઈ હશે, એ આગળ શું થશે, એના
વિર્ારોમાં ‘આજ’ સાથે અન્યાય ર્રી બેસે
છે.

બધું જ આપર્ા રં્ટ્રોલમાં નથી, પર્
બધું આપર્ા રં્ટ્રોલ બહાર જ છે, એવું પર્
નથી. જજિંદગી ર્લાિિાનો આપરે્ ફક્ત
‘પ્લાન’ બનાિી શર્ીએ, એ પ્લાન મજુબ જ
એ ર્ાલે એના માટે આપર્ે પ્રયાસ ર્રી
શર્ીએ, પર્ એ આપર્ા પ્રમારે્ જ ર્ાલ,ે
એિો આગ્રહ ન રાખી શર્ીએ.

અવનવિતતા બહુ ત્રાસદાયર્ અિસ્થા છે.
જયારે રં્ઈ પર્ વનવિત નથી હોત ુ,ં ત્યારે
આપણું મન પર્ાસ વિર્ારોથી છલર્ાત ું હોય
છે. આપરે્ સતત એર્ ભયના ઓથાર

નીર્ે જીિીએ છીએ. “આમ થશે તો શું થશે?
આમ નહીં થાય તો શું થશે?” – આ બે
પ્રશ્નોના આપરે્ ખરાબમાં ખરાબ જિાબો
શોધિામાં પ્રવતૃ થઈ જઈએ છીએ. પર્ જો
અવનવિતતા જ સત્ય હોય તો આપરે્
જીિિા માટે િધુ મકુ્ત બનવું જોઈએ, એના
બદલે આપરે્ િધુ બધંાઈ ગયા છીએ.
તમારા આ અંગે શું વિર્ારો છે, એ અમને
જરૂરથી જર્ાિો.

‘પખં’માં ધમેન્િ જોર્ીની ર્ોલમ ‘મને
મારો જ પ્રશ્ન’માં જજિંદગીને સ્પશકતા જે બાર
સિાલો અને એના સમાધાન હતા, એનો આ
અંર્માં છેલ્લો એવપસોડ છે. એમાં પર્
એમર્ે મેં િાત ર્રી એિા ‘ડર’ની અને
એના ઉરે્લની િાત ર્રી છે. આિતા અંર્થી
તેઓ ર્ોઈ નિા વિર્ાર સાથે ર્ોઈ નિી
સીરીઝ શરુ ર્રશે, જે તમારામાં િધુ ઊજાકનો
સરં્ાર ર્રશે. એ વસિાય આ અંર્માં
ઘર્ીબધી િાતાકઓ, િાતો અને ર્વિતાઓ
છે, એ પર્ તમને ગમશ.ે

આ અંર્માં ‘Rewinding…’ ર્ોલમમાં
પ્રવસદ્ધ હાસ્યલખેર્ ‘બકુલ વત્રપાઠી’ દ્વારા
જ્ઞલજ્ઞખત હાસ્ય-વનબધં ‘છાલ, છોતરાં અને
ગોટલા’ લીધેલ છે. આપને આ અંર્ રે્િો
લાગ્યો, એ આપ અમને અમારા વહોટ્સએપ,
ટેજ્ઞલગ્રામ, ફેસબરૂ્, મેઇલ અથિા
ઈન્સ્ટાગ્રામમાં જરૂર જર્ાિો. આપ પાસે
ર્ોઈ સરૂ્નો હોય તો પર્ જરૂર આપજો.
તજ્ઞબયત સાર્િજો.
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જસ્ટ બે વમવનટ

સાત-સાત િર્કથી િાઝંર્ીનું લબૅલ
લઈને ફરતી ર્ીવતિએ મતં્રજાપ, વ્રત, પજૂા
ર્શું જ બાર્ી નહોત ું રાખ્્ુ.ં “અમાસનો
નર્ોરડો ઉપિાસ ર્રિાનો, ર્ોઈને ર્શું દાન
તે હદિસે આપિાનું નહીં, માત્ર ઠાર્ોરજીને
છપ્પન ભોગ ધરાિિાના." આર્ાયકજીએ
સરૂ્િેલો આ નિો ઉપાય ર્ીવતિ છેલ્લા છ
મહહનાથી પરૂી શ્રદ્ધાથી ર્રી રહી હતી.

આજે ર્ીવતિ ઠાર્ોરજીને ભોગ ધરાિતી
હતી ત્યાં જ એર્ માગંર્ ઉંબરે આિી ઊભી.
તેર્ે રે્ડે એર્ છોર્રંુ તેડ્ું હત ું ને એર્ ખભંે

રાખલેી ઝોળીમાં સતૂ ું હત ુ.ં “બનૂ, ર્ા'ંર્
ખાિાનું આલો ને! છોરાં બે હદ'થી ભયૂખા
સે.” ઠાર્ોરજીની મવૂતિ સામે જોતી ર્ીવતિ
ધમકસરં્ટ અનભુિિા લાગી. બે જ સેર્ન્ડમાં
વનર્કય ર્રી તેર્ે ઠાર્ોરજી પાસે મરેૂ્લી
છપ્પન ભોગની થાળી લાિી માગંર્ને
આપી. તનેા એર્ છોર્રાનેં તો પોતે હાથથી
ર્ોજ્ઞળયાં ભરી જમાડિા લાગી. આજે
પહલેીિાર તેને અમાસ ફળતી લાગી ને
પેટમાં રં્ઈર્ સળિળાટ શરૂ થયો.

ડૉ. રંજન જોર્ી

તેરે દ્વાર ખડા ભગિાન
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REWINDING…

આપર્ી મળૂ ભારતીય સસં્કૃવત એ િેદ,

પરુાર્ો, ઉપવનર્દની સસં્કૃવત, રામાયર્-
મહાભારત-ભાગિતની સસં્કૃવત, રામ, કૃષ્ર્
અને બદુ્ધની સસં્કૃવત.

પર્ એ તો બહુ પરુાર્ી િાત થઈ.
આગળ જતાં આપર્ે ભારતદેશમાં આજે નિી
જ સસં્કૃવત વિર્સાિી છે - છાલ, છોતરાં અને
ગોટલાની સસં્કૃવત!

પેલી મહાન સસં્કૃવતના અિશેર્ો
આજેય જડે છે. પરુાર્ાં મહંદરો, સ્થાપત્યો,
સ્તપૂો.. પર્ એ બધાયંને ઢારં્ી દે છે, આપર્ા
નિી સસં્કૃવત - છાલ, છોતરાં અને ગોટલાની
સસં્કૃવત.

અરે, પેલી પરુાર્ી સસં્કૃવતનેય - મહંદરો,
સ્થાપત્યો, રૂપો ઉપર છિાઈ ગયા છે આજની
આપર્ી તાજા-બ-તાજા, નૌ-બ-નૌ સસં્કૃવતનાં
પ્રતીર્ો - છાલ, છોતરાં અને ગોટલા! ખરેખર
તમને આપર્ાં યાત્રાધામોમાં પર્ વશલ્પો,
મવૂતિન, ધમકપ્રતીર્ોની આસપાસ નાજ્ઞળયેરનાં
છોતરાં િેરાયેલા દેખાશે. એમ તો રે્ળાં પવિત્ર
ફળ છે. ઉપિાસ િખતે ફરાળનું ફળ છે! એની
છાલો આપર્ને ઠેરઠેર દેખાશે આપર્ાં

ધમકસ્થાનોએ! અને આપર્ે ધાવમિર્
ભાિનાિાળા હોિાથી પરમેશ્વરની આપર્ા
પર અઢળર્ કૃપા છે - આપર્ા દેશમાં આંબા
છે, આમ્રફળ છે. વિશ્વના શ્રેષ્ઠ આંબા પરમેશ્વરે
આપર્ા ભારતદેશને આપ્યા છે. આનાથી
આભારિશ થઈને આપર્ે ગોટલા પ્રભનુે
અપકર્ ર્રીએ છીએ; જોજો આપર્ા
યાત્રાધામોની ગલીઓમા!ં

એટલે જ હું ર્હું છં આપર્ી નતૂન
સસં્કૃવત છે - છાલ, છોતરાં અને ગોટલાની
સસં્કૃવત!

અરે, પેલાં પ્રાર્ીન સસં્કૃવતનાં પ્રતીર્ો તો
ક્ારં્ ક્ારં્ જ દેખાય છે. ક્ાં સોમનાથ અને
ક્ાં દ્વારર્ા, જયાં અંબાજી અને ક્ાં ડાર્ોર, ક્ાં
બનારસ અને ક્ાં જગન્નાથપરુી! છૂટાછિાયાં -
ક્ારં્ ક્ારં્ જ - આવયાં છે. આપર્ી પ્રાર્ીન

બકુલ વત્રપાઠી

છાલ, છોતરા ંઅને ગોટલા
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સસં્કૃવતનાં પ્રતીર્... પર્ આપર્ી નતૂન
સસં્કૃવતનાં પ્રતીર્ તો દેશમાં ક્ાં નથી? ઠેર
ઠેર, અત્રતત્ર સિકત્ર! છાલ, છોતરા,ં ગોટલા!

એમાં સૌથી પવિત્ર છે ગોટલા! આખોય
ગ્રીષ્મનો સમય આપર્ે આપર્ી ગલીઓ,

શેરીઓ, માગોને ગોટલાથી વિભવૂર્ત ર્રિામાં
ગાળીએ છીએ. આપર્ે ઉદાર છીએ, રે્રીનો
રસ આપર્ે ખાઈએ છીએ એ ર્બલૂ, પર્
રે્રીનો રસ ર્રતાં ગોટલા િધારે િજનદાર
હોય છે, ને આપર્ે અપકર્ ર્રીએ છીએ
સમાજને! આપર્ે ખલુ્લામાં અને ઠાલિી
દઈએ છીએ – જેને ભોજન ર્રવું હોય તે ર્રે!
ઘણુખંરંુ ગૌમાતાઓ આનાથી પ્રસન્ન થાય છે -
આપર્ે તો શું આપર્ી માતા રે્ શું ગોમાતા,
અડધી રે્રી (રસ પરૂતી) આપર્ી સગી
માતાને અપકર્, બાર્ીની અડધી રે્રી (ગોટલા
પરૂતી) ગૌમાતાને અપકર્!

આપર્ે મ્્વુનવસપાજ્ઞલટીનું પીપ પાસે
પડ્ું હોય તોપર્ ગોટલા તો બહાર જ
નાખીએ છીએ. એનું ર્ારર્ સમજો, પીપમાં
ઊંડેથી ગોટલા ર્ાઢીને ગાયમાતા રે્િી રીતે
ખાઈ શરે્ ? બહાર પડયા હોય તો ગાયો પર્
ખાય, શ્વાનોને પર્ સગુધં લિેી હોય તો લ,ે

મજ્ઞક્ષર્ાઓ પર્ યથાશક્ક્ત આસ્િાદ લે -
આપર્ે તો માનીએ છીએ રે્ જીિમાત્રને ઈશ્વરે
ઘડેલો છે! શ આપર્ા છોર્રા રે્રીનો રસ ખાય
અને મજ્ઞક્ષર્ાનાં બચર્ાં ભખૂ્યાં રહ?ે ના ર્ાલ!ે
આપર્ી સસં્કૃવત એ સ્િથીપર્ાને સ્િીર્ારતી

નથી, આપર્ે તો ગોટલા ખલુ્લામાં જ
નાખિાના!

છોતરાં - મોટેભાગે મફળીનાં - એ
મલુ્યિાન િસ્તઓુ છે પર્ ગાયો રે્
મજ્ઞક્ષર્ાઓને એ ર્ામ નથી આિતાં એટલે
આપર્ે છોતરાનંે એર્ જગ્યાએ ખરૂ્ામાં રે્
દીિાલ પાસે રે્ રસ્તા િચર્ે ઢગલામાં નથી
નાખતા.ં.. આપર્ે વશિંગના છોતરાનંે સિકત્ર
િેરતાં ફરીએ છીએ! સબ ભવુમ ગોપાલ ર્ી, શા
માટે પ ૃ્ િીની એર્ ર્ોરસમીટર જેટલી જગ્યા
પર્ ફોતરાવંિહોર્ી રાખિી? આપર્ે
બગીર્ામા,ં વથયેટરમા,ં ઑહફસ ર્મ્પાઉંડમા,ં
શાળાના િગકમાં સિકત્ર ફોતરાં િરેતાં િેરતાં
ર્ાલ્યા જઈએ છીએ! એર્ ર્વિએ ર્હલે ુ:ં

“બફેામ, તોયે રે્ટલું થાર્ી જવું પડ્ું

નહહ તો જીિનનો માગક છે ઘરથી ર્બર
સધુી.”

શાયરે વયગંમાં ર્હ્ું છે રે્ ઘરથી ર્બર
સધુી રે્ટલી ટૂંર્ી જજિંદગી છે - પર્ એટલામાપં
આપર્ને રે્ટલો બધો જજિંદગીનો થાર્
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અનભુિાય છે!

મને ર્વિને ર્હિેાનું મન થાય છે રે્
જજિંદગીનો થાર્ ન લાગે ર્વિ, જો તમે ઘરથી
ર્બર સધુી ફોફાં ખાતા ખાતા ટહલેતા ટહલેતા
જાઓ અને ફોફાનંા ફોતરાં સિકત્ર િેરતા જાઓ
તો!

બીજા એર્ હફલ્મી શાયરે ગા્ું છે,

“હદલરે્ ટરૂ્ડે હજાર હએુ, એર્ યહાાઁ જ્ઞગરા એર્
િહાાઁ જ્ઞગરા!” હિે હદલનું શું છે રે્ આપર્ામાનંા
રે્ટલાર્ની પાસે જ એ હોય છે. બધાં પાસે
નથી હોત ુ.ં િળી જેની પાસે હોય છે તેન ુયં
હદલ તટેૂ છે માત્ર જુિાનીમાં જ! એટલે
હદલના હજાર ટુર્ડા થાય અને એર્ અહીં
ફેંર્તા જઈએ અને એર્ ત્યાં ફેંર્તા જઈએ એવું
સદભાગ્ય તો ર્ો'ર્ને જ મળે છે. પર્ ‘ફોફાં રે્
ટુર્ડે દો - ર્ાર હએુ એર્ યહાાઁ જ્ઞગરા એર્ િહાાઁ
જ્ઞગરા!’ એ ગીત તો ગૌરિપિૂકર્ આપર્ે ગાઈ
શર્ીએ એમ છીએ - શૈશિથી તે વદૃ્ધાિસ્થા
સધુી!

એટલે જ હદલના ટુર્ડા િેરાયેલા તો
માત્ર ર્ૉલજે ર્મ્પાઉંડમાં દેખાય છે - પર્ ફોફાં
રે્ ટુર્ડે ઈધર ઉધર પહાિહી યહાિંહાં સબ
જગહ!

જોરે્ આ પર્ પણુ્યિતંી પ્રવવૃિ છે –

એમાં જીિદયા સમાઈ છે. ફોફાનંા ફોતરામંાં
જો વશિંગફોતરાં પર્ હોય તો એના પર
ર્ીડીઓ આિે છે - ઘર્ીિાર તો ર્ીડીઓ

સહકુટંુબ વમત્રમડંળ સહહત આિે છે. હિે ર્ીડી
જ્ઞબર્ારંુ નાનું જતં,ુ આપર્ે ફોફાનંા ફોતરાનંે
રૂમાલમાં નાખીન,ે નાની પોટલી િાળી,
જ્ઞખસ્સામાં રાખીને પછી મ્્વુનવસપલ ર્ર્રાપેટી
દેખાય ત્યાં જઈને ઠાલિી શર્ીએ - વિદેશોમાં
આિો સજ્જડ વનયમ છે. પર્ આપર્ે તો
જીિદયાિાળા માનિીઓ રહ્યા - આપર્ી
ર્ીડીબહનેો જ્ઞબર્ારી રે્ટલુયં ર્ાલીને છેર્
ર્ર્રાપેટી સધુી ક્ાં જાય? જ્ઞબર્ારી થાર્ી ન
જાય? એટલે જ આપર્ે દયા આર્ીને એને
ફોતરાનંી હોમહડજ્ઞલિરી આપીએ છીએ!
ર્ીડીઓ સિકત્ર, ફોતરાં સિકત્ર, સેિ મમરા
ર્િાણું એના દાર્ા સિકત્ર, એટલો ર્ીડીઓ
સિકત્ર... આપર્ી લાગર્ીનો સિકવયાપી,
આપર્ે ત્યાં ર્ીડી, મરં્ોડા, માખી, મચછર
સિકવયાપી! આપર્ે બધા માનિીઓ અને
જતંઓુ પરસ્પર પ્રેમ રાખીને રે્વ ું મધરંુુ
જીિીએ છીએ! મરૂખ ્રુોપ, અમેહરર્ાિાળા
આ સમજી શક્ જ નથી! અરેરે, ર્ારુણ્ય
ર્ારુણ્ય, અપાર ર્ારુણ્ય!

અને છાલ? છાલ, છોતરાં અને
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ગોટલાની આપર્ી સસં્કૃવતનો પ્રથમ પાયો -
છાલ! બને તો રે્ળાનંી, પર્ નારંગીની,
મોસબંીની રે્ નાજ્ઞળયરેની પર્ ર્ાલે - પર્ આ
બધા પ્રર્ારની છાલ સિકત્ર ફેંર્ીએ છીએ -
પર્ ફેંર્િા માટે રે્ળાનંી છાલ બસે્ટ! રે્ળં
ખાઈને રે્ળાનંી છાલ આમ ફટાર્ દઈને
ફગાિી દેિી એ તો આપર્ી પ્રાર્ીન રાષ્ટ્રીય
રમત છે. ઑલક્મ્પર્િાળા દડાફેંર્ની અને
ભાલાફેંર્ની રમતો રાખે છે એટલે આપર્ો
પિો નથી ખાતો, ર્ાસંાનો ર્િંર્ પર્ નથી
મળતો. પર્ રે્ળાનંા છાલફેંર્ની સ્પધાક રાખે
તો ભારતીય ખલેાડીને જ સિુર્કર્િંર્ મળે.

બીજાઓને જ્ઞબર્ારાઓને આિડે જ નહહ ને!
ર્ારર્ પ્રેન્દ્ક્ટસ જ નહહ ને! બીજા દેશોના લોર્ો
તો રે્ળાં ખાઈને છાલ પ્લાન્દ્સ્ટર્ની બગેમાં
મરૂ્ીને ડસ્ટજ્ઞબન પાસે જઈને અંદર મરૂ્ી આિે
છે! જ્ઞબચર્ારાઓ!

મેં તો અમેહરર્ામાં ત્યાનંા
ખલેાડીઓનેમોઢામોઢ સભંળાવ્ું – “તાર્ાત
હોય, તમારી માએ શેર સ ૂઠં ખાધી હોય તો

ઑલક્મ્પર્માં રાખો રે્ળાની છાલફેંર્ સ્પધાક! છે
તાર્ાત?”

એ લોર્ોએ મને પછૂ્ુ,ં “િોટ ઇઝ શરે
સ ૂઠં?”

મેં ર્હ્ુ,ં “ર્પાળ તમારંુ!”

મેં તો ઘરને ત્રીજે માળેથી ઘરની
અંદરથી રે્ળાનંી છાલ ફેંર્તા વમત્રોને જોયા છે
રે્ જેમની છાલ બારી બહાર, બાલ્ર્ની બહાર,

બરાબર સડર્ની િચર્ોિચર્ે પડ!ે બે ફૂટ
આમેય નહહ ને પારં્ ફૂટ તેમેય નહહ! બરાબર
રસ્તાની મધ્યમા!ં રં્પાસ લઈને માપી જુઓ!

રે્ળાનંી છાલફેંર્નું અજબનું ર્ૌશલ્ય છે
આપર્ી પાસે! સાભંળ્ું છે રે્ રે્ટલારં્
બાળમહંદરોએ આપર્ી આ સસં્કૃવતની વિરુદ્ધ
પ્રર્ાર શરૂ ર્રી દીધો છે. અરે! બાળર્ોને
સ્િચછતાની ટેિોય પાડિામાં આિી રહી છે!

પહરિતકનનું ર્ારુણ્ય એ તો અનહદ!
અહા!
(‘હાસ્ય એટલ ેપ્રભ ુસાથે મૈત્રી’ માથંી)
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િાતાક-સેત ુ

તેજલ શાહ

ર્ર્ા-ર્ર્ીની આધવુનર્ બોધર્થા

સિકને િાતાક ગમ,ે ઉપદેશ નહહ.
બોધર્થાઓનું ર્ામ જ એ છે, જેમાં બોધ
હોય પર્ એનો ભાર નહહ. ઊડી ઊગમર્ે
દેશ િાતાક સગં્રહના લજે્ઞખર્ા સ્િાવત મેઢ આ
િાત જાર્ે છે અને એમર્ે સહજતાથી આ
ર્ાયક ર્રી જાણ્્ું છે. આ િાતાકસગં્રહની
િાતાકઓ હર્શોરાિસ્થાથી લઈને દરેર્ િયની
સ્ત્રીઓને સ્પશે એિી છે અને મને આસ્થા છે
રે્ તમારા જિાબો પર્ તમને એમાથંી જડી
આિશે. લખેર્ યશિતં મહતેા િાતાકસગં્રહના
આિર્ારમાં લખે છે – “જેમનાં હદમાગ જાગી
ચકૂ્ાં છે અને જે પોતાની
માતા,બહને,પત્ની,પતુ્રીને ર્ાહે છે એ સૌ આ
િાતાકઓનેય ર્ાહશે.”

િાતાકન ું શીર્કર્ છે - “ર્ર્ા ર્ર્ીની
આધવુનર્ બોધર્થા”. િર્ોથી આપર્ે પર્
જાર્ીએ જ છીએ, ર્ર્ી લાિે ર્ોખાનો દાર્ો,
ર્ર્ો લાિે દાળનો દાર્ો. આિી જ રીતે એર્
ર્ર્ા-ર્ર્ીનું જોડુ.ં સરસ મજાનો માળો
બાધં્યો. ર્ર્ો ર્હ,ે “ર્ર્ી હું બહારના ર્ામ
સભંાળં ત ું માળો સાર્િ.” જિાબદારી

િહેંર્િાની િાત હતી એટલે ર્ર્ી તો ખશુ.
ર્ર્ો સારો ર્હિેાય રે્ ર્ામ ભગેા મળીને
ર્રિાની િાત ર્રે છે. ર્ર્ો બહાર જાય.
દાર્ાં લાિે. ર્ર્ી ખીર્ડી રાધંે.

હદિસના મહહના થયાં અને એના
િરસ. પછી ર્ર્ી ર્હ,ે “ર્ર્ા ત ું એર્લો દોડ
દોડ ર્રે છે તો એમ ર્ર, હુયં તને મદદ ર્રંુ.
હું ય તારી જોડે ઊડિા આવુ.ં ત ું થાર્ી જાય
છે અને મને માળામાં રં્ટાળો આિે છે.”

ર્ર્ો ર્હ,ે “ના, ના, એિી રં્ઈ જરૂર
નથી. ત ું તારે વનરાતંે રહ.ે બહાર તો
કૂતરાની બીર્ જ્ઞબલાડીની બીર્. તડર્ામાં
ઊડવું પડે, િરસાદમાં ભીંજાવું પડે. હું તો
ર્ર્ો છ.ં મારાથી એ બધું સહિેાય, તારાથી
નહહ.” ર્ર્ી ર્શું બોલે એ પહલેાં ર્ર્ો
ફરરરર ર્રતો ઊડી ગયો.
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એમ ર્રતાં બચર્ાં થયા.ં એમને
સાર્િે ર્ોર્? એટલે ર્ર્ીએ ઊડિાનો
વિર્ાર છોડી દીધો. ર્ર્ી મન મનાિતી ને
હદિસો પસાર થતાં ત્યાં તો બચર્ાં મોટાં
થયા.ં ર્ીં ર્ીં ર્રીને માળો ગજિ.ે ર્ર્ી
તેમને સાર્િીને રં્ટાળી જાય. એ જ ખીર્ડી,
એ જ બચર્ાં અને એ જ માળાની સફાઈ.
ર્ર્ીની જગ્યાએ તમે પોતાને તો નથી
ગોઠિી ન?ે અરે! િાતો પછી. આપર્ે તો
િાતાકના ર્ાર્ર એટલે િાતાકની જ િાત
ર્રિી ઘટે.

હમ્મ, તો પછી શું થ્ું રે્ આસપાસના
માળાઓમાં એમનાં જેિાં ઘર્ાં ર્ર્ા-ર્ર્ી
હતા.ં બધી ર્ર્ીઓને ઊડિાનું આિડત ું હત ુ.ં
એ તો એમના ર્ર્ા જોડે દાર્ા ર્ર્િા જતી.
બચર્ાં જાતે જ ર્ીં ર્ીં ર્રતાં શીખ.ે માળોય
ફેંદે. ર્ર્ીઓ સાજંે આિી માળો સરખો ર્રે.
એમને બીજી િાત ર્રિાનો સમય જ ક્ાં
હોય. જે ર્ર્ીઓ ઊડિા ના જાય એ િખત
ર્ાઢિા પેલી ર્ર્લીઓની િાતો ર્રી િખત
ર્ાઢે.

િખત સાથે બચર્ાં મોટાં થયા.
ઊડાઊડ ર્રતાં દૂર ગયા.ંર્ર્ી એર્લી પડી
અને પાછી ઊડિાની ઈચછા એર્ે ર્ર્ા સામે
વયક્ત ર્રી. માને એ ર્ર્ો શાનો? એ તો હિે
મોટો ર્ર્ો થઈ ગયો હતો એટલે િધારે રોફ
જમાિતો થઈ ગયો હતો.

“તને શી ખબર પડ?ે તું તો માળામાં ને
માળામાં રહ,ે બહુ બહુ તો ખીર્ડી રાધં.ે” -
ર્હી ર્ર્ો હસિા માડંયો.

ર્ર્ી તો રડિા જેિી થઈ ગઈ. તોય
બોલી, “મેં ખીર્ડી રાધંી તો તેં ખાધીન?ે

સાજં પડયે માળો મારી મહનેતથી સરખો
થાય છે, ખબર છે?"

ર્ર્ાએ ધમર્ાિીને ર્ર્ીને ચપૂ ર્રી
દીધી અને પોતે માળાની બહાર ઊડી ગયો
પછી ર્ર્ી તો રડી જ પડી.પર્ પછી શાતં
થઈ ગઈ, સ્િસ્થ થઈ ગઈ અને અંતે .......

ર્ર્ીમાં પોતાને જોઈ શર્તી સ્ત્રીઓએ
અંત નહહ, શરૂઆત વિશે વિર્ારવું જોઈએ.
દરેર્ સ્ત્રીએ જીિનમાં જુદી જુદી
પહરક્સ્થવતઓનો સામનો ર્રિો પડે છે. ‘ઊડી
ઉગમર્ે દેશ’ િાતાકસગં્રહમાં લજે્ઞખર્ાએ આ
તમામ પાસા આિરી લીધા છે. જીિનમાં
એર્િાર આ પસુ્તર્ અચરૂ્ િારં્વુ.ં પસુ્તર્નું
પ્રર્ાશન આર.આર.શેઠ એન્ડ રં્પનીએ ર્રેલું
છે.

ર્ર્ી તો એનો રસ્તો શોધી લિેા
તત્પર છે. અને તમ?ે તમારા પ્રવતભાિ મને
tejnikalme@gmail.com પર અિશ્ય
મોર્લશો.
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રાજુલ ભાનશુાલી

તમને મળયાનુ ંયાદ

એર્ હતી નદી
પછી એ હસી.

પછૂો, રે્વુ ંહસી?
ખડર્ સાથે અથડાઈને ફીર્ફીર્ થઈ જતી નદી 

જેવુ.ં.

પછી એ ફળી.
પછૂો, રે્વુ ંફળી?

પ્રિાહ બધં થયા પછીથી પટમા ંિધી ગયેલી 
ફળદ્રપુતા જેવુ.ં.

***

નદીએ હર્નારે ઉભેલી સુદંર સ્ત્રીને જોઈ.
સુદંર સ્ત્રીએ ધસમસતી નદીને જોઈ.

નદીને થ્ુ ં- ર્ાશ હુ ંસ્ત્રી હોત!
સ્ત્રીને થ્ુ ં- ર્ાશ હુ ંનદી હોત!

***

નદી,
ધસમસતી આિીને એનામા ંપેસતા ંતો પેસી ગઈ

પર્,
પછી મુજંાઈ..

ઈિ િગરના આદમ જેિા ઉજ્જડ હર્નારે 
િહવે ુ ંપર્ શી રીતે!

અંતે,
એર્ે આંખોના ખરૂ્ેથી ર્ાલતી પર્ડી!

***

જો નદી મરી જાય તો?
હજુ એ પ્રશ્નના પડઘા ંશમે

એ પહલેા,ં
હર્નારે ઉભેલ હોડર્ાએ દેહનુ ંદાન દઈ દીધુ!ં

***

એ દરરોજ રાતે્ર ર્ાગળની હોડી બનાિતી
અને

ઓવશર્ાની બાજુમા ંરાખી મરુ્તી
એને ડર લાગતો

રે્ પથારી એર્ નદી છે, જેમા ંપોતે ડબૂી જશ!ે
હિે એ સતત નદીના સરુ્ાઈ જિાની પ્રતીક્ષા ર્રે 

છે..
***

ઉપરિાસમા ંઆર્ાશ ઘેરા્ુ ંહત ુ.ં
'હિે એર્ હર્નારાથી બીજા હર્નારા સધુી તરિાની 

રે્િી મજા આિશે!'
એ વિર્ારથી જ નદીમા ંરહતેી માછલી રાજીની 

રેડ થઈ ગઈ.

~~ રાજુલ ભાનશુાલી

( ૧૦ )  - જૂન-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

નદી અને સ્ત્રી

https://pankhmagazine.com/


એર્ હતી નદી. રૂડીરુપાળી એ નદી પર
િહતેા રહિેાનું સખત દબાર્ હત ુ.ં હિ,ે નદી
હોય તો િહવે ું તો પડે જ. પરંત ુ એ દરેર્
િખતે શક્ ન બનતુ.ં ક્ારેર્ એટલો તાપ
પડતો રે્ એ સાિ સરુ્ાઈ જતી. એની છાતી
પર ર્ીરા પડી જતા.ં ક્ારેર્ એટલી ઠંડી
પડતી રે્ એ બરફનું મેદાન બની જતી.
આિા અઘરા સમય િખતે એના હ્રદયના
હાલહિાલ જાર્િાની ર્ોઈ તસ્દી લતે ું
નહીં. લોર્ો એિી રીતે બાજુમાથંી પસાર થઈ
જતાં રે્ જાર્ે એ ત્યાં છે જ નહીં અથિા એ
ર્ોઈ વનજીિ િસ્ત ુ ન હોય! એમને આમ સાિ
દુલકક્ષ ર્રતાં જોઈને ગામની િયોવદૃ્ધ સ્ત્રીઓ
ર્હતેી પર્ ખરી રે્ હજુય નદીની છાતીમાં
થોડેર્ નીર્ે એર્ હુફંાળં ઝરણું છે. એમાં ખબૂ
બધી સોનેરી માછલીઓ છે, છીપલાં છે અને
એ ઝરર્ાની ખળખળમાં સમિુમાં ભળી
જિાની ઈચછા સદુ્ધાં હજુ ધબરે્ છે. પરંત ુ લોર્ો
એ સ્ત્રીઓને ગર્ર્ારતાં નહીં.

નદી આ શબ્દો સાભંળી શર્તી. એ
િયોવદૃ્ધ મહહલાઓ ક્ારેર્ પોતાની સેંર્ડો
ર્રર્લીિાળી હથેળીઓ તટ પર ઘસતી. નદી
એ સ્પશક પર્ અનભુિી શર્તી. એને ઊંડેઊંડે
આશા હતી રે્ આ સકુ્કા પટ પર એર્ હદિસ
ર્ોક્કસ રં્ઈર્ ઉગી નીર્ળશે. એ પ્રિાસી
પક્ષીઓને રસ્તો દેખાડતી. સમિુના સપનાં
જોતી. એર્ે સાભંળ્ું હત ું રે્ બરફની નીર્ે
રહલેી િસ્ત ુ ર્દી જ ર્ોહિાતી નથી. એને

ખાત્રી હતી રે્ એના સપનાં પર્ નહીં
ર્ોહિાય.

એ પિકતના સાવનધ્યમાં હતી ત્યારનો
સમય એને ઘર્ીિાર યાદ આિતો. એ
સાવનધ્યથી પોતે ઓગળિા લાગી હતી અને
પછી ત્યાથંી િહી નીર્ળવું પડ્ું હત ુ.ં આ
પથરાળા રસ્તથેી પસાર થતી િખતે એ
આખઆેખી ઘસાઈ ગઈ પર્ એર્ે િહિેાનું
મકૂ્ ું નહીં. જોરે્ તે રસ્તાના બધાં જ
પ્થરો લીસ્સા થઈ ગયાં હતાં એનો નદીને
પારાિાર હર્ક હતો. પોતે ક્ષીર્ થતી
ગઈ, અંશેઅંશ છટ્ટા પડી ગયાં એનોય ર્શો
રંજ નહોતો. પરંત ુ એ અંશોને પાછા
જોડિાનો ર્ોઈએ જરા સરખો પ્રયત્ન ન ર્યો
એનો થોડોર્ અફસોસ હતો ખરો! એર્ે
એર્ાદબે િખત િાત મરુ્િાનો પ્રયાસ પર્
ર્રેલો. પરંત ુ એ વયથક સાજ્ઞબત થયો હતો..
ત્યારબાદ ક્ારેર્ એર્ે 'અરજ' બની જિાનો
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પ્રયત્ન ર્યો તો ક્ારેર્ 'ફહરયાદ'. પરંત ુ એ
બધી અરજો અને ફહરયાદો હર્નારાની રેતી
સાથે અથડાઈને ગમુ થઈ જતી. એ જેને સાદ
દેતી એના સધુી ર્ોઈ જ અિાજ પહોંર્તો
નહીં. દરેર્ લહરે એ સાદનો પડઘો લઈને
હર્નારા તરફ ધસી જતી પર્ આખરે એય
રેતી સાથે અથડાઈને ગમુ થઈ જતી.
જિાબવિહોર્ી અરજો અને ફહરયાદોના
ભારર્થી રેતી પર્ ધીમેધીમે િીતરાગી થઈ
ગઈ હતી. એ હર્નારા તરફના આર્ાશમાયં
માડં બરે્ાર રંગો દેખાતા.ં એર્ એિી ઉદાસી
ઘરેાઈ હતી જેને ર્ોઈ તર્ક દ્વારા સમજાિી
શર્ાય એિી શક્તા નહીંિત્ હતી. ને એ
િાતનો એને ભારોભાર અફસોસ હતો. એને
પોતાના નદી હોિાનો પર્ અફસોસ હતો. શું
નદી હોવું એ ર્ોઈ અફસોસ હોઈ શરે્? સરુ્ાઈ
જવું રે્ થીજી જવું એ અફસોસનું પહરર્ામ હોઈ
શરે્? જોરે્ એનો ભીતરનો અફસોસ માત્ર
બરે્ાર વનસાસા પરૂતો સીવમત હતો. સાચું
પછૂો તો એને એ બધું વિર્ારિાની પર્
ફુરસત નહોતી. એને તો પારર્ાં દુુઃખો પર
ન્યોછાિર થઈ જિાનું ગમત ુ.ં એ ર્ોઈનેય
દુુઃખી ન જોઈ શર્તી.

એર્ હદિસ પેલી સોનેરી માછલી રે્ જે
પેલા હુફંાળા ઝરર્ામાં રહતેી હતી એર્ે ર્ાઠેં
ઉભલેા હોડર્ાનંે પછૂ્ુ,ં"હદિસ આખો
જ્ઞખલજ્ઞખલાટ હસતી આ નદી રાત્રે હૈયાફાટ રડે

છે એ તને ક્ારેય સભંળા્ું છે?" હોડકંુ શું
બોલ?ે એર્ે ક્ારેય નદીને જાર્િાની રે્
સમજિાની તસ્દી લીધી નહોતી. શરમને લીધે
એ રેતીમાં ધસી ગ્ુ.ં

હર્નારાથી થોડેર્ દૂર ખાખરાના વકૃ્ષ પર
બઠેેલું પક્ષી આ બધું જોઈ રહ્ું હત ુ.ં એ ઉડીને
આવ્ું અને હોડર્ાનંે અડીને પડેલાં હલસેાં પર
બસેી ગ્ુ.ં એર્ે રેતીમાં ધસી ગયેલાં હોડર્ાને
ક્ષર્ભર જોયા ર્્ુું. આજે એ પહલેીિાર
પોતાની જગ્યા છોડીને અહીંયા આવ્ું
હત ુ.ં હોડકંુ એના ટહરુ્િાની રાહ જોિા
લાગ્્ુ.ં પર્ જાર્ે ર્ોઈનાથી ર્શી જ વનસ્બત
ન હોય એમ એ પાખંો ફફડાિીને પાછં
પોતાની જગ્યાએ જઈને બસેી ગ્ુ.ં

પેલી િયોવદૃ્ધ સ્ત્રીઓ ર્ાપંતા અિાજમાં
ગીતડાં ગાઈ રહી હતી.
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'હું નથી જાર્તી રે્ હું અહીં છં રે્ ત્યાં છ.ં હું
નથી જાર્તી રે્ આર્ાશમાં છં રે્ ધરતી પર,
નદીમાં છં રે્ વકૃ્ષ પર, િાસંળીના સ્િરમાં છં
રે્ ઝાઝંરીના રર્ર્ારમા.ં હું માત્ર એટલું જાણું
છં રે્ હુ ં પ્રેમમાં હતી અને હું પ્રેમમાં છ.ં’

એ ર્ોઈ ઉદાસ ર્વિતા નથી રે્ જેના
ખોિાઈ જિા પર અશ્રુ સારિામાં આિે. એ
જીિનનો રસ છે, રાગ છે, નતૃ્ય છે. એના

હોિાથી રોજ સોનેરી તડર્ો નીર્ળે છે. એના
હોિાથી જ ફૂલો ખીલે છે, પખંી ટહરેુ્ છે.
પ ૃ્ િીના ર્ર્રે્ર્માં રહલેો ખર્ર્ાર એને
આભારી છે. ગીતોમાં ર્હે છે રે્ નદી છે. પર્
ગીત ગાતી પેલી સ્ત્રીઓની આંખમાં જોશો તો
સમજાશે રે્ નદી હતી.

અસ્ત.ુ
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િાતાકન ુ ંઆર્ાશ

‘જબ તર્ હૈ જાન મેં નાચુગંી...’
લારીમાં મરેૂ્લાં સ્પીર્ર પર મોટા અિાજે
‘શોલ’ેનું આ ગીત શરુ થ્ુ.ં લારી પાસે
એર્ માર્સ પાથરણું પાથરીને બઠેો હતો.
પાથરર્ા પર છૂટ્ટા પૈસા પડયાં હતા.ં
સામસામે લાર્ડીઓ ગોઠિીને ઉપર એર્
જાડું દોરડું બાધંેલ ું હત ુ.ં એર્ સાત-આઠ
િરસની છોર્રી બાધંેલી લાર્ડીઓના
આધારે ઊપર ર્ઢી. પાથરર્ા પાસે બઠેેલા
માર્સે એને એર્ લાબંી લાર્ડી આપી. બહુ
જ સહજતાથી એ છોર્રી લાર્ડી પર્ડીને
દોરી પર બલેને્સ ર્રતી એર્ છેડેથી બીજા
છેડે ર્ાલિા લાગી. લાર્ડી પાતળી છે રે્
છોર્રી એ ર્ળવું અઘરંુ હત ુ.ં રસ્તા પર
આિતાં જતાં સૌનું ધ્યાન એ મોટા અિાજે
ર્ાલતાં ગીત પર જતુ.ં ર્ોઈ જોઈને આગળ
િધી જાય તો ર્ોઈ બ-ેપારં્ રુવપયા
પાથરર્ા પર મરૂ્ત ું જાય. ર્ોઈ િળી ક્ારેર્
ખાિાનું આપી જાય તો એર્ ટાણું સર્િાઈ
જતુ.ં બધું જ બદલાય. શહરે, સ્થળ, ઋત,ુ

ગીત, પૈસા આપતાં માર્સો. બસ... દોરડાં
પર ર્ાલતી છોર્રી, એના વપતા રે્ એમની
હર્સ્મત ન બદલાય.

ગીત પરંુુ થ્ું ને છોર્રી નીર્ે ઊતરી.
“રે્ટલા ્યા?” પાથરર્ા પર નજર ર્રતાં
પછૂ્ુ.ં
“હાલ ગર્ીએ...” પરચરૂર્ પર હાથ
ફેરિતાં બાપ બોલ્યો.

શાળાએ ન ગયેલી છોર્રી પર્
પૈસાનું ગજ્ઞર્ત જાર્તી હતી. આટલામાં બે
ટાઈમ ખાિાનું થશે રે્ નહીં એ ગર્તરી
પૈસાની જોડે જ થઈ ગઈ.

“રં્ઈ નહીં. હજી બપોર થિાને િાર
છે. બીજે જઈશુ.ં..” બાપનો વનરાશ ર્હરેો
જોઈ આશ્વાસન આપ્્ુ.ં

બધો સામાન સમટેાયો અને લારીમાં
ખડર્ાયો. સામાનની સાથે છોર્રી પર્ બઠેી
અને બાપે ભખૂ્યા પેટમાં હતી એટલી

હીરલ વયાસ
બેલેન્સ
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તાર્ાત લારીની સાઈર્લ પર
લગાિી. સ્થળ બદલા્ું પર્ ઝાઝા પૈસા
ન મળયા. ભગેા થયેલાં પસૈામાથંી એર્
િડાપાિં લીધુ.ં અડધો-અડધો ખાધો અને
આખો ગ્લાસ પાર્ી પી લીધુ.ં બાપને
ઓડર્ારની સાથે આંખમાં ઝળઝજ્ઞળયાં પર્
આવયા! છોર્રીનો હ ૂફંાળો હાથ બાપના
હાથમાં પરોિાયો અને આંખથી જ
આશ્વાસન મળ્ુ.ં

બીજો હદિસ, બીજુ ં સ્થળ, બીજુ ં ગીત
અને એમાં િળી ઉનાળો. એર્ બગંલાની
બહાર ઝાડ નીર્ે જગ્યા જોઈને પાથરણું
પાથ્ુું. સ્પીર્ર ર્ાલુ થ્ુ.ં

“આ શું માડં્ ું છે અહીં?” અિાજ
બગંલાની હદશામાથંી આિતો હતો.

“અમે દોરી પર ર્ાલીને ખલે
બતાિિાિાળા છીએ. થોડીિારમાં જતા
રહીશું બા. બહુ તડર્ો છે એટલે આ ઝાડ
જોઈને અહીં બઠેા છીએ..” છોર્રીએ
નરમાશથી ર્હ્ુ.ં

“તમે ગમે તે હો, પર્ અહીંથી
નીર્ળો. તમારા જેિા જ ઘરની આજુબાજુ
આંટાફેરા ર્રીને બધું જાર્ી લે ને પછી
ધાડ પાડ.ે તમારો શું ભરોસો?” છેર્ ઝાપંા
સધુી આિી ગયેલા બગંલાના માજ્ઞલરે્ બહુ
ઉદ્ધતાઈથી ર્હ્ુ.ં

“ક્ારં્ રં્ઈ થાય ને આપણું નામ
આિે બાપા.. ર્ાલો ઉપાડીએ બધુ.ં”

છોર્રીએ સામાન સરેં્લિા માડંયો.
આગળ જઈ પાછં પાથરણું પાથ્ુું,
લાર્ડીઓ ગોઠિી, સ્પીર્ર ર્ાલું થ્ું અને
છોર્રી દોરી પર ર્ઢી. દોરી પર આમથી
તેમ કુશળતાપિૂકર્ ર્ાલિા લાગી. દોરી
પર બલેને્સ ર્રિા ટેિાયેલી છોર્રી તડર્ા
અને ભખૂ સામે બલેને્સ ન રાખી શર્ી.
ધડામ ર્રતો અિાજ થયો અને ખલે જોિા
ભગેા નહોતાં થતાં એટલા લોર્ો આ
અિાજથી ભગેા થઈ ગયા. ર્ોઈ છોર્રીને
તો ર્ોઈ એના બાપને સભંળાિતાં હતા.ં
હજી પર્ સ્પીર્રમાં ‘જબ તર્ હૈ જાન મેં
નાચુગંી...’ ગીત રેલાઈ રહ્ું હત.ુ મોટા
અિાજે ર્ાલતાં ગીતમાં એર્ બાપનું
આક્ાદં ર્ોઈને સભંળા્ું નહીં.
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દહરયા, તારા ંમમ્મી-પપ્પા ર્ોર્ ?
ર્હી દે, ર્ાલ !

ર્ોર્ તને ખોળે બેસાડી,
ર્રે પપ્પી ને વહાલ ?

ર્હો પિનને જઇને
રે્ એ આિે સૌની સામે,

છૂપાઇને ઊંઘેલી ડાળો
પર ર્ા ંહાથ ઉગામે?

પખંી! પખંી! બોલ ને
ર્યા ંત ુ ંટહરુ્ા રાખી ઊંઘે?

અળિીતરા આ પતજં્ઞગયાં
ર્ા ંબધાયં ફૂલો સ ૂઘંે ?

િાદળ, તુ ંશુ ંખાય ?
ને આવુ ંજાડુ-ંપાડુ ંથાય?

અમને ભીંજાડે છે એમ જ,

તુ ંય ર્દી ભીંજાય?

બાળગીત

હર્રીટ ગોસ્િામી
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લેખ

રે્ટલા બાળર્ો શાળામાં વશક્ષર્
બનિા ઇચછે છે? અરે ના... જરાર્ ઉતાિળ
થઈ ગઈ; મળૂ પ્રશ્ન તો એ છે રે્ ર્યા
માબાપ પોતાના બાળર્ને વશક્ષર્ તરીરે્નાં
વયિસાયમાં જોિા ઇચછે છે? આ પ્રશ્ન
આજની તારીખે તો િધુ વિર્ટ લાગશે.
બીજો એર્ િાસ્તવિર્ અને ખદુની વનષ્ઠાનું
પહરક્ષર્ ર્રતો પ્રશ્ન એ રે્ વશક્ષર્
સમદુાયમાં જેર્ે પહલેથેી જ વશક્ષર્
બનિાનું ધ્યેય નક્કી ર્્ુું હોય, એિા
વશક્ષર્ો રે્ટલા? આ પ્રશ્નમાં હુ ં પોતે પર્
બાર્ાત નથી. વમત્રો, વશક્ષર્ તરીરે્ જોડાયા
પછી સદભાિના સધાય એ અહોભાગ્ય
ર્હિેાય, બાર્ી આ પ્રશ્નોનાં જિાબમાં
મોઢાની લર્ીરો િારં્ીચરૂ્ી થિા માડંશે.
હર્ારાત્મર્ ઉિરો બહું અલ્પ સખં્યામાં
અપિાદ છે

વિદ્યાથીઓ જાર્ે એર્ પ્રયોગશાળા
હોય એમ દર િર્ે તેમના પર નિાનિા
પ્રયોગો આદરિામાં આિે છે જેનાથી સૌ
અિગત છે જ. એમાં વશક્ષર્ની ક્સ્થવત? એ
તો એર્ હફલ્મનાં સિંાદમાં ર્હ્ું છે તેમ-

મહંદરનો ઘટં, જે આિે તે ખખડાિીને જત ું
રહ!ે નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાનાં વશક્ષર્ોને માથે
તો આજે લટર્તી તલિાર જેવું છે. અડધા
પગારમાં રે્ પગાર િગર પહરિારનો
વનભાિ ર્રિાની જિાબદારી વનષ્ઠા અને
આદશોની મોટી મોટી િાતો ર્રનારાઓ
પોતે પર્ વનભાિી જુએ તો ખબર પડ.ે
‘બોલવું બહું સહલે ું છે પર્ ર્રવું બહું
મશુ્રે્લ...’ એવું બધા જ જાર્ે છે પર્
સમજશે ક્ારે એ તો ભગિાન જાર્!ે
વશક્ષર્ના ભોગે ઉિમ વશક્ષર્ની અપેક્ષા એ
ભવિષ્યમાં પડનારા વશક્ષર્ોનાં દુષ્ર્ાળની
આગાહી છે.

એર્ સમયગાળો એિો િીતી ગયો,
જેમાં વશક્ષર્ હોવું રે્ બનવું એ ગિકની િાત
ગર્ાતી. તેઓનું માન-પાન પર્ એટલું જ.

રાજેન્િકુમાર િાઘેલા

ર્ોર્ વશક્ષર્ બનશે!?
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જળિાત ુ.ં શાળાઓનો પર્ એર્ માહોલ
હતો, અને એટલે જ ભરબજારે રે્
જનમેદની િચર્ે પર્ વિદ્યાથીને ગરુુના
ર્રર્સ્પશક ર્રિાની શરમ નહોતી લાગતી
રે્ નથી લાગતી. 'માધ્યમ'ની આંધળર્ી
દોટ, આધવુનર્તાનો ઓપ અને િાલી પાસે
સમયની ખોટ- ત્રર્એે ભગેા થઈને
વશક્ષર્ને અવત મોંઘુ અને સ્પધાકત્મર્
બનાિી દીધુ.ં ટર્ાની ભરમાર િચર્ે પર્
ક્ારેર્ એડવમશનનાં ફાફંા ં મારિા પડ,ે

અને એડવમશન થયા પછીયે પોપહટયો
પાઠ ભર્િાનો. ઊંર્ા હોદ્દા અને ઊંર્ા
સ્ટેટસ સારી િાત છે, પર્ વશક્ષર્નાં પવિત્ર
વયિસાયનું સ્થાન અને ગહરમા જોખમાશે
તો સમાજ ગરુુવિહહન થશે. ઉપર્રર્ો એ
માધ્યમ હોય શરે્ પરંત ુ ગરુુર્મકન ું સ્થાન ન
લઈ શરે્. ‘ગરુુ વિના િાન નહીં’- ઉક્ક્તમાં
અનેર્ રહસ્યો છતા થાય છે એમાં ફક્ત
વયક્ક્ત પરૂતી િાત નથી. હા, પ્રશ્ન એ થાય
રે્ એિા ગરુુ હિે છે જ ક્ા?ં તો સમાજને
એર્ આદશક ગરુુ પ્રદાન ર્રિાની ર્ોર્ે ના
પાડી? જિાબ પર્ આપર્ી પાસે જ છે.
ર્ોઈ વયક્ક્તગત દુષ્કૃત્ય એ વશક્ષર્ની
ગહરમાને સ્પશી શર્તી નથી. ર્ારર્ રે્
દુષ્કૃત્ય ર્રનાર એ 'વશક્ષર્' તો ન જ હોઈ
શરે્. ફક્ત હડગ્રી ધારર્ ર્રિાથી વશક્ષર્
નથી બનાત ુ.ં વશક્ષર્ત્િનો અભાિ એ
ર્હિેાતા વશક્ષર્ોની સૌથી મોટી ખામી છે.
અત્યારે માહોલ એિો સજાકયો છે રે્

મોટાભાગના િાલીઓને માત્ર માર્કસ જ
જોઈએ છે. સરં્ાલર્ોને જાર્ે A+ અને A1

નો જ ક્મ િધારિામાં રસ છે. આિા
સજંોગોમાં રે્ળિર્ીનું મળૂ ર્ાયક ક્ારં્
વિજ્ઞલન થઈ જાય છે.

આજે ઘર્ાખંરા માતાવપતા પોતાનાં
બાળર્માં વશક્ષર્ વસિાયના દરેર્ વયિસાય
સ્િીર્ારિા તૈયાર છે. હા, બી.એડ. થઈ
જિાય તો ર્લાિી લિેાય! આ રીતે
વિદ્યાથીઓમાં ઉિમ નાગહરર્ત્િની અપેક્ષા
ન રાખી શર્ાય. વશક્ષર્નાં હાથ નીર્ે
ભર્ીગર્ીને ડૉક્ટર થયેલાનું સતંાન
ડૉક્ટર બની ગિક લઈ શરે્ છે પર્ વશક્ષર્
નહીં બન,ે અને વશક્ષર્નું સતંાન વશક્ષર્
બને એિા ઉદાહરર્ોની ખોટ સજાકિા
લાગી છે. હિે એિો સમય પર્ આિે રે્
વિદ્યાથીઓને આદશક વશક્ષર્નાં વયિસાય
તરફ િાળિા પ્રોત્સાહહત ર્રિા પડે. હજી
સમય નથી ગયો. થોડુરં્ સર્િાયેલું છે.
વશક્ષર્ સમદુાયમાં હજી ઘર્ાયં સાર્ા
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અથકમાં સારસ્િતો છે જે વનષ્ઠાપિૂકર્
પોતાનું ર્મક ર્રે છે અને જે તે વિદ્યાથીમાં
અધરૂી રહતેી ખોટ પરૂ્ક ર્રે છે. ‘આર્ાયક
દેિો ભિ’ એ સસં્ર્ાહરતા
વશક્ષર્(આર્ાયક)થી જ શક્ બને ર્ારર્ રે્
તેમાં અંતરનાં અનરુાગનો હૂફંાળો સ્પશક
હોય છે. હાલનો રર્ાયેલો આધવુનર્તાનો
આડબંર આિનારા સમયમાં વશક્ષર્ અને
તેનાં વશક્ષર્ત્િને સાિ ખોખલું ર્રી નાખે
તો નિાઈ નહીં. વશક્ષર્ ક્ષતે્રે ખબૂ જ
ગભંીર સમસ્યા આર્ાર લઇ રહી છે. અરે,

ર્ોઈ િગકખડંમાં જઈ પછૂજો તો ખરા રે્ –

“ર્ોર્ વશક્ષર્ બનિા ઇચછે છે?” મારા આ
લખે ર્રતાં ય ત્યાં ઘણું બધું સમજાઈ જશ.ે

એવું ન થાય તો સારંુ રે્ 'વશક્ષર્'

શોધિાનો સમય આિે! નહહિંતર વશક્ષર્નો
સયૂાકસ્ત એટલે રે્ળિર્ીનો સયૂાકસ્ત અને
રે્ળિર્ીનો સયૂાકસ્ત એટલે ઘોર અંધર્ાર!

હા... સયૂોદય રં્ઈ આમ જ નથી થઈ
જતો...

( ૧૯ )  - જૂન-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


ટૂંર્ી િાતાક

અજ્ઞભરૂપા, આજના વયસ્ત હદિસ
પછી બૉસે સોંપેલું ર્ામ હાથમાં લિેાનો
તમને રં્ટાળો આવયો ખરો, પર્ ક્ાં છૂટર્ો
હતો? ટેબલ પરના ર્ાગળો સમેટિાની
વિવધ પતાિતા તમારી નજર સહર્મકર્ારી
સજ્ઞલલ પર હતી. આટલી ઉતાિળમાં પર્
તમે એને મોબાઈલથી સદેંશો મોર્લી દીધો
રે્ આપર્ે ર્લાર્ મોડા ર્ાફે પર મળીશુ.ં
સજ્ઞલલના 'યસ' જિાબ સાથે જ તમે પસક
અને સપંેતરાની બગે લઈને ઊઠયા.
પાહર્િંગમાં પહોંર્ીને ત્િરાથી ર્ાયનેહટર્ને
બૉસે આપેલા સરનામા તરફ તમે હરં્ારી
મકૂ્ ુ.ં

'રસ્તો તો સાર્ો છે ને?' એર્ િખત
તમને શરં્ા થઈ, મન ર્યા રસ્તા વિશે
વિર્ારી રહ્ું છે? તમારા મને સરનામાની
ર્ર્ાસર્ી ર્રિા રસ્તા પરનું બૉડક િાચં્ુ.ં
ત્યારે જ અંતમકન પર્ ર્હી રહ્ું હત ું રે્,
'સજ્ઞલલ એર્ જીિનસાથી તરીરે્ યોગ્ય તો
છે ને?' અજ્ઞભરૂપા, સજ્ઞલલ પ્રત્યેના અનન્ય
આર્ર્કર્ છતાં જુલી સાથેની એની
િાતર્ીત ર્રિાની રીત તમને અસરુજ્ઞક્ષત

બનાિી દેતી. આ વિર્ાર તમે અનેર્િાર
ખખંરેી નાખં્યો છે છતાં હદિાલ પર ર્ડતાં
ર્રોજ્ઞળયાની માફર્ એ ફરી તમારા મનમાં
એર્ જાળં બનાિી દેતો. તમે ર્ાયમની
માફર્ આ વિર્ારોના ભારાને નીર્ે ઉતારી
મનને ર્ામ તરફ રે્ન્દ્ન્િત ર્રો છો એમ જ
આગળ િધ્યા.

સરનામા ઉપર તમારી નજર પડી,
'વમસ રાવધર્ા િાજ્ઞલયા, ૪૦૨ આવશયાના
એપાટકમેન્ટ'. તમારંુ સ્કૂટર પાર્ક ર્રી તમે
સભંાળપિૂકર્ બોક્સ હાથમાં લીધું અને
મળનાર વયક્ક્ત રે્િી હશે એની સહજ
ર્લ્પના ર્રી જ્ઞલફ્ટ તરફ આગળ િધ્યા.
જ્ઞલફ્ટ અટર્િાના એર્ નાના થડર્ાએ
તમને એર્ નિીન પહરક્સ્થવત માટે
માનવસર્ રીતે તૈયાર ર્યાક. ર્ોહરડોરના

અજ્ઞર્િતા દીપર્ પડંયા 

પ્રવતપાદન
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પ્રિેશ સાથે જ ફ્લટેની એર્દમ સુદંર
સજાિટ તમને ગમી ગઈ. મનીપ્લાન્ટને
લીધે પ્રિશેદ્વારની શોભા િધી ગયેલી એ
જોઈ તમે મનોમન નક્કી ર્્ુું રે્, ‘હુ ં પર્
આ જ રીતે ઘર સજાિીશ.’

“અરે, ઘર તો ખલુ્લું જ છે!” ડોરબલે
પર પહોંર્તાં જ તમારો હાથ ખમર્ાયો.
બારર્ે ટર્ોરા મારિા જાિ છો ને જ,
અંદરના ઓરડામાથંી સભંળાતા અિાજે
તમને ત્યાં જ અટર્ાિી દીધા.ં

“તને મારી િાત પર વિશ્વાસ રે્મ
નથી આિતો? હું તને જ ર્ાહું છં બબેી!”

“આયાશં, પ્લીઝ લીિ મી અલોન.”

"જ્ઞબજ્ઞલિ મી, આ પ્રસગં એ મને
ફસાિિાનું નાટર્ હત ુ.ં"

“હું રે્િી રીતે માની લઉં?”

"જે બન્્ું એ બધું ખોટંુ છે, હર્ીર્ત
એ છે રે્ હું તને ર્ાહું છ.ં હું તારી સાથે
લગ્ન ર્રિા માગંું છ.ં"

"તો રંગરેજ્ઞલયા રે્મ એની જોડે?
અને રે્મ ન માનુ?ં જે મેં મારી સગી
આંખથી જો્ું શું એ પર્ ન માનુ?ં"

"શાતં થા બબેી.. ત ું ર્હ,ે આ છટકંુ
હોય એવું ન લાગ્્ું તન?ે એર્ે જ આ
મળિાનું ગોઠવ્ું હત ું ને? એર્ે જ તો
ગોઠવ્ું રે્ આપર્ે ત્રર્ આ ફ્લટેમાં

મળીએ. સાભંળ, તો આ પર્ જાર્ી લ,ે
એર્ે જ મને ર્હ્ું હત ું રે્ આપર્ે એર્ાતંમાં
મળવું છે. ત ું િહલેો આિજે... "

"અને ત ું પીગળી ગયો? તારા
પ્રેમને, જીિનને તેં ગભંીરતાથી લીધું જ
નથી!"

"આઈ સ્િેર.. હું તને ર્ાહું છ.ં. "

"શટ અપ! તો મેં એને તારી
છાતીમાં છૂપાતી જોઈ, આ સામે ગોઠિલેા
અરીસામાં તારા પગ એના પગ પર
જોયા.. એ સબતૂ ર્ાફી નથી?"

"હજુય સમજ, આ આપર્ને જુદા
ર્રિાનું ર્ાિતરંુ છે.. "

"હું નથી માનતી અને જરાય
વિશ્વાસ નથી ર્રતી.. ર્ાલ્યો જા તું મારી
નજર સામેથી.. ગો અિે... “

અજ્ઞભરૂપા, આ ત્રાડથી તમને શું ર્રવું
રં્ઈ સમજાતું નહોત ુ.ં તમારો હાથ ફ્લટેના
મેઈન ડોર પરથી એર્ ઝાટર્ા સાથે પાછો
ખેંર્ાઈ ગયો. તમે રં્ઈ વિર્ારો એ પહલેા
ધમધમ ર્ાલ્યા આિતા એર્ પરુુર્ના
પગરિે તમને ફ્લટેની ર્ોમન સીડી
ઝડપથી ર્ડી જિા મજબરૂ ર્યાક. પગરિ
તો એની દ્રતુગવતમાં આિેશમાં એ સ્થાન
છોડી ગયો. ફ્લટેની અંદર રહલે પાત્ર પર
તમને અનેર્ગર્ી સહાનભુવૂત થઈ આિી.
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જાર્ે તમારી જ સખી હોય એમ એને
સાતં્િના આપિાનું મન થ્ુ.ં પ્રેમમાં દગો
સહન ર્રિો એનાં ર્રતાં તો પ્રેમ જ ન
ર્રિો એમ તમારંુ મન બોલી ઊઠ્ુ.ં

હિે તમારી મ ૂઝંિર્ િધી ગઈ હતી.
અંદરથી એર્ ભગ્નહૃદયી સ્ત્રીના હીબર્ાં
બધં નહોતા થતાં અને તમારાથી એની
પાસે પર્ જિાત ું નહોત ુ.ં એ ધ્રસૂર્ાનંા ં
ર્રુર્ સગંીતે તમારાં મનને અત્યતં
દુુઃખથી ભરી દીધુ,ં એર્ આછા ભયનો
અનભુિ ર્યો રે્ શું સજ્ઞલલ પર્? બધાં
પરુુર્નું ધ્યાન પ્રમે ર્રતાં શારીહરર્
સબંધંોમાં જ હશ?ે શું પ્રેમીઓ પર્ આ
રીતે બિેફાઈ ર્રતાં હશે? શું દરેર્ને આ
જ સહન ર્રિાનું રે્ પછી પ્રેમના સ્િપ્પ્નલ
જગતમાં િફાદારી પર્ હશ?ે

ફ્લટેમાં એર્ મોબાઈલની હરિંગથી
તમારંુ ધ્યાન એ તરફ ગ્ુ.ં તમે એર્
સ્ત્રીના અિાજમાં સાભંળ્ુ,ં “મા, ના ના,
જ્ઞર્િંતા ન ર્રીશ, શરદી અને માથાનો
દુુઃખાિો છે ખાલી. હું બરાબર જ છ.ં હા
દિા લીધી છે. હરપોટક ર્રાવયો છે. પછી ર્રંુ
ફોન.”

અજ્ઞભરૂપા, તમને એ અિાજ માટે
માન થઈ આવ્ુ.ંથોડીિાર પહલેાં જ જે
દુુઃખના દહરયામાં ડબૂલેી હતી એ વયક્ક્ત
પોતાના લીધે એની માને જરાપર્ દુુઃખી
ર્રિા માગંતી નથી! તમે ડોરબલે િગાડી.

લાલઘમૂ સજૂેલી આંખો, ગલુાબી ગાલ
અને નાર્ લઈને તમારી સામે એર્ ્િુતી
બારર્ામાં આિી.

તમે બોલી ઊઠયા,

"હલેો મેમ, રાજ અગ્રિાલસરે મને
આ બોક્સ તમને આપિા ર્હ્ું છે."

"હું નથી ઓળખતી એમને!"

“મે'મ, તમારી તજ્ઞબયત સારી નથી?
હવેિિંગ હફિર?"

"નો નો. આઈ એમ ઓરે્. સોરી, હું
આ નામની ર્ોઈ વયક્ક્તને નથી જાર્તી."

"આપ રાવધર્ા િાજ્ઞલયા? ૪૦૨
ફ્લટે?"

"રાવધર્ા? અરે, એ તો ૪૦૧માં રહે
છે. સામેના ફ્લટેમાં જાિ પ્લીઝ."

"ઓહહ સૉરી.. અહીં નબંર બરાબર
ઉર્લે એમ નહોતો લખાયો. સૉરી તમને
તર્લીફ આપી.. "

ર્હીને અજ્ઞભરૂપા તમે લગભગ
સામેની બાજુ જિા દોટ લગાિી. હિે ફરી
તમને તમારી રાહ જોતો સજ્ઞલલ પર્ યાદ
આિી ગયો. નાહર્નો એ પર્ પરેશાન
હશ,ે તમને રે્ટલું મોડું થઈ ગ્ુ?ં

તમારો હાથ ફરીથી ડોરબલે તરફ
ગયો. એર્ નોર્રે આિીને બારણું ખોલ્્ું
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અને તમને બસેિા ર્હ્ુ.ં તમારા પગ
ઉતાિળ અને જ્ઞર્િંતામાં સતત હલતો હતો.
તમે આ ઉર્ાટને નાથી ન શર્તા હો એમ
વયગ્રતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

"પ્લીઝ, ટ્રાય ટુ અંડરસ્ટેન્ડ નીલ,
મારાથી ન પરર્ાય. હું લગ્ન ર્રી શકંુ
એમ નથી. હું મક્કમ મનથી તને ર્હું છં રે્
તું મને ભલૂી જા. અરે, નોટ પોવસબલ
બાબા. હું મા બની શકંુ એમ નથી. ર્ોઈની
જજિંદગી નથી બગાડિી મારે.. અરે મારા
બધાં હરપોટક ર્હે છે, હું નથી ર્હતેી.
સોનોગ્રાફીમાં ર્શું છે જ નહીં. મને બનાિી
ઈશ્વરે ભલૂ ર્રી દીધી છે. આઈ એમ
સૉરી.. આઈ ર્ાન્ટ.."

નોર્રના અિાજે તમારંુ ધ્યાન દો્ુું.

"મે'મ, ર્ોઈ આવ્ું છે."

"શું ર્ામ છે એ પછૂી લો બાબરુ્ાર્ા.
મને હરેાન ન ર્રો. "

"અગ્રિાલસરે રં્ઈર્ મોર્લ્્ું છે."

'ર્દાર્ એ જ વમસ.રાવધર્ા છે.' - તમે
અનમુાન લગાિો છો. તમે માત્ર આગતંરુ્
હતા, એટલે તમને નોર્ર દ્વારા પાર્ી
અપાઈ ગ્ું હત ુ.ં યજમાનની અજાર્ી
વયક્ક્ત જોડે ખાસ ર્ોઈ આદાનપ્રદાન
ર્રિાની ઈચછા તમને ન દેખાઈ.

"થેન્ક્સ.."

બસ, એર્ ક્સ્મત અને થોડી
ઔપર્ાહરર્તામાં જ તમારી આ મલુાર્ાત,
ર્દાર્ પહલેી અને છેલ્લી મલુાર્ાત પરૂી
થઈ.

અજ્ઞભરૂપા, તમે રાવધર્ાના રૂપનો
ઠસ્સો જોતાં રહી ગયા હતાં જાર્ે ર્ોઈ
આસમાનની પરી જોઈ લો. બીજી જ પળે
એર્ જ સેર્ન્ડમાં તમે ઘણું વિર્ારી લીધુ.ં
આ જ એ સિાુંગ સુદંર વયક્ક્ત છે? જેને
ઈશ્વરે ર્ોઈ ખામી પર્ આપી છે? તમને
ઈશ્વરનો આ વનર્કય તો ન જ સમજાયો.
હરેત પામી તમે તો તમારંુ ર્ામ પરંુૂ ર્્ુું
એમ સમજીને તમારી દુવનયામાં પાછા
આિી ગયા. તમે હિે સજ્ઞલલ તરફ
પિનિેગે ઊડીને પહોંર્િા ઈચછતા હતા.

તમારંુ મન વયગ્ર હતુ.ં 'સસંાર એટલે
શું આિા ર્ડિા અનભુિો જ હશે?' તમે
તમારાં જ મનને પ્રશ્ન ર્યો. તમને જાર્
નથી પર્ તમારા ગયા પછી રાવધર્ા પર
ફોન આિેલો. એ ફોનમાં બોલનાર
વયક્ક્તએ બમર્ી મક્કમતાથી ર્હ્ું હત ું રે્
પહરક્સ્થવત ગમે તે હોય એ રાવધર્ાને જ
પરર્શે અને એ માટે એર્ે ઘરના
િહડલોને પર્ સમજાિી દીધાં છે. ર્ાશ,
તમે પર્ આ સ્િગક જેિી ખશુીના સાક્ષી
બન્યા હોત! ર્ારર્ જે રં્ઈ થોડી ઘર્ી
શરં્ાની િાછંટ તમારા મન ઉપર પડતી
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હતી એની સામે વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાની છત્રી
લઈ તમારો સજ્ઞલલ તમારા મોડા પડિાને
લીધે સમય પસાર ર્રિા જુલીને
રક્ષાબધંનના હદિસ પર રાખડી બાધંિાનું
અને જમિાનું આમતં્રર્ આપી રહ્યો હતો.

અજ્ઞભરૂપા, વિશ્વાસ રાખજો. સજ્ઞલલ
તમારી સાથે જ પ્રેમની એર્ દુવનયા રર્િા
માટે તમારા જેટલો જ ઉત્સાહહત અને
ગભંીર છે. ઈશ્વરે જોડી બનાિી છે. એ
તમારા સપનાનંી દુવનયા રંગીન ર્રશે જ.
સજ્ઞલલનું એર્ાગ્ર થઈને તમારી રાહ જોત ું
મોં જોઈ તમે મનોમન બોલી ઊઠયા છો,
"સો ક્ટુ!"

પ્રેમનો આ દુવનયામાં પ્રભાિ
જરાપર્ ઓછો નથી થયો! તમને
સજ્ઞલલની આંખોમાં િફાદારીનો દહરયો

દેખાય છે, તમે હિે પ્રેમની નૈયાથી
જીિનસહલે ર્રો, અજ્ઞભરૂપા!

તમે જાર્ો જ છો રે્ દહરયાના
ઉછળતાં મોજાંમાં સનુામી ક્ારેર્ જ આિે
છે. છતાં તમને ક્ાં ખબર છે રે્ એ
તોફાનની ઝપટેમાં ર્ોર્ ર્ોર્ આિશ?ે
પર્ એથી શું દહરયાઈ મોજાંની સહલે
માર્િાનું માડંી િાળશો? ર્ોઈર્િાર
આિતા તોફાનથી ડરીને તમે સમિુી
જીિનથી દૂર થોડાં રહશેો? ખલાસી બનીને
આ િહરે્માં તમારી પ્રેમની નૌર્ા ઉતારો,
ઝપંલાિો, તોફાનના ડરથી માર્િી ગમે
એિી આ સહલે છોડી દેશો? પ્રેમનું મોજુ ં
તમને પલાળી રહ્ું છે, અત્યારે તો તમે
સરુજ્ઞક્ષત છો, અજ્ઞભરૂપા!
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Connecting... ર્વિતા

ડૉ. પરેશ સોલરં્ી

( ૨૫ )  - જૂન-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

ગઝલ

થરથરતી ઈચછાની ર્ાદર ઓઢી તડરે્, બેઠા છીએ,

રાતહદિસની ઘટનાઓ લઈ પડખે પડખે, બેઠા છીએ. 

સરુતની છેલ્લી બસ પાદરને સન્નાટો આપીને ગઈ,

ઝૂરતી બીડીનો ર્સ મારી આતરુ નયને, બેઠા છીએ. 

રોજ હયાતીને છળતા ંશ્વાસો બહ ુઇજ્જતથી ખાસેં છે,

હોિાનો તરજુમો ર્રતા ંર્ોરા ફરતે, બેઠા છીએ. 

અંધારા આિી પહોચયા ંછે અંજળની ર્ોરી ર્રિાને,

જયોત જલાિી શ્રદ્ધાની દીિાની પરતે, બેઠા છીએ. 

ખાલીપો તો પાછો િળશે માર્સને જો માર્સ મળશે,

આંખોમા ંદહરયો લઈ સગંી તારા તરરે્, બેઠા છીએ.
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Connecting... ર્વિતા

ડૉ. પરેશ સોલરં્ી

( ૨૬ )  - જૂન-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

ગઝલ

આગ પાર્ીમા ંતે લગાડી છે,

લાગર્ી ખબૂ તે દઝાડી છે. 

ત્યા,ંપરુાિો હતો ધમુાડાનો,

ને હિાને હદશા બતાડી છે. 

એટલે હુ ંજીિતં લાગુ ંછ,ં

જીંદગી ગઝલોએ જીિાડી છે. 

એ જ હહસ્સો મને પીડા દે છે,

ત્યા ંજ તે આંગળી અડાડી છે. 

દદક , દીિાનગી, દિા ને ત ુ,ં

ઇશ્ર્ તે તો મજા બગાડી છે.
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મને મારો જ પ્રશ્ન

ઘર્ા લોર્ો જીિનમાં બહુ જ ડરી
ડરીને જીિતા હોય છે. સતત, તેમને ગમે
તે બાબતમાં ભય જ લાગતો હોય. “આવું
થઈ જશે તો, તેવ ું થઈ જશે તો?” – આિા
જ વિર્ાર આિે, અને એટલે તેઓ ર્દી
ર્ોઈ પર્ બાબતે પહરર્ામની વનવિતતાની
સપંરૂ્ક ખાતરી વિના ર્ોઈ ર્ાયક ર્રે જ નહીં,
ર્ોઈ પ્રયત્ન ર્રે જ નહીં, ર્ોઈ પહલે ર્રે જ
નહીં. આિા લોર્ો મોટા ભાગે તેમનું જીિન
દુવનયા જેમ જીિાડે એમ જ જીિતા હોય
છે, અને મોટા ભાગે દુ:ખી થતાં હોય છે,
અસતંોર્ સાથે જીિતા હોય છે, જાર્ે
પરાર્ે જીિતા હોય છે. તેઓ ર્દી ર્ોઈ
સાહસ ન ર્રી શરે્, ર્દી નવું ર્ાયક ના ર્રી
શરે્, ર્દી પોતાના ‘COMFORT ZONE’

ની બહાર જઈ ન જઈ શરે્.

આિા લોર્ોને આવું થિાનું ર્ારર્
પછૂીએ તો ર્હશેે, ‘મને અજબનો ડર લાગે
છે, ખબર નથી શેનો.’ તેમને હમંેશા જ્ઞર્િંતા,
અસ્િસ્થતા, બરે્નેી, વયગ્રતા, ઇન્તેજારી,
ઉત્રં્ઠા રે્ તાલાિેલી જ રહતેી હોય. તેઓ
ખબૂ વયાકુળ રહતેા હોય.

આ ‘ડર’ શેનો છે? ર્ોઈને અંધારાનો
ડર, ર્ોઈને ઊંર્ાઈનો, ર્ોઈને પાર્ીનો, તો
ર્ોઈને ભતૂનો. ર્ોઈને વનષ્ફળતાનો ડર, તો
ર્ોઈને અસ્િીકૃવતનો; ર્ોઈને અવનવિતતાનો
ડર, તો ર્ોઈને ઉપહાસનો ડર; ર્ોઈને
વનિંદાનો ડર, અને ર્ોઈ ને ર્ાઇંર્ ખોિાનો
ડર. અને દરેર્ને િળી મતૃ્્નુો ડર તો ખરો
જ.

શું ડર સ્િયરં્ાજ્ઞલત છે? રે્ વિર્ારોથી
ઉત્પન્ન થાય છે? રે્ આપર્ાં ઉછેરને
આધીન છે? જો ધ્યાનથી વિર્ારીએ તો
જિાબ મળશે રે્ નાનપર્થી આપર્ે જે
રીતે દુવનયા જોઈ છે, જે અનભુિો થયા છે,
જે આપર્ને શીખિિામાં આવ્ું છે, તે
બધી બાબતો ઉપર આપણું મગજ સતત
સભાન રે્ અધકભાન અિસ્થામાં વિર્ારો

ધમેન્િ જોર્ી 

પ્રશ્ન ૧૨: મને રે્મ હમેંશા બહુ જ ડર 
લાગે છે?
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ર્રીને આપર્ી એર્ વિર્ારધારા (belief

system) બનાિતુ હોય છે, અને એ આપર્ાં
આિા ખ્યાલો, માન્યતાઓ અને વિર્ારોને
િઢ ર્રતાં હોય છે. ર્ોઈ પહરક્સ્થવતઓમાં
આપર્ાં જાણ્યા/અજાણ્યા વયક્ક્તઓ સાથે
બનેલી ઘટનાઓ એિા સજંોગોમાં આપર્ી
સાથે પર્ બની શરે્ છે અને એવું જ પહરર્ામ
આપર્ાં માટે પર્ આિી શરે્ છે, અને એ
પહરર્ામ સ્િરૂપે આપર્ે બહુ ભોગિિાનું
આિી શરે્ છે એ શક્તાનો વિર્ાર જ આિો
ડર ઊભો ર્રે છે. એ િખતે ફક્ત
નર્ારાત્મર્તા જોિા ટેિાયેલુ,ં િેઠિાનું રે્
ભોગિિાનું ન આિે એવું વિર્ારિા
ટેિાયેલુ,ં અને પોતાની સગિડ રે્ આરામમાં
જ રાર્િા ટેિાયેલુંઆપણું મન/મગજ બીજી
તરફની શક્તા જોિાનો વિર્ાર જ નથી
ર્રત ુ.ં અન્ય લોર્ો સાથે જે બન્્ું એવું
પોતાની સાથે ન પર્ બને, અથિા પોતાની
સાથે ર્ાઇંર્ બીજુ ં પર્ ઘટી શરે્ એ વિર્ાર
પર્ આપર્ાં મન/મગજને નથી આિતો.
અને જો ર્દાર્ થોડા એિા લોર્ો પરાર્ે
એિી શક્તાનો વિર્ાર ર્રીને પગલું ભારે
છે રે્ ર્ાયકની શરૂઆત ર્રે છે તો તેમર્ે સપંરૂ્ક
ર્ાયક દરમ્યાન બહુ જ જ્ઞર્િંતા, વયાકુળતા,
વયગ્રતા, રે્ અસ્િસ્થતા રે્ બરે્નેી થાય છે
અને રહે છે.

જેમનો આત્મવિશ્વાસ ઓછો, જેમને
પોતાના ધ્યેયની સ્પષ્ટતા નથી, જેમને

ર્ાયકના હતેનુી સમજ નથી, એિા બધાજ
લોર્ો આિા ડરથી, ભયથી રે્ જ્ઞર્િંતાથી
ગ્રસ્ત રહે છે અને મોટા ભાગના લોર્ો માટે
તે ફક્ત એર્ ર્ાયક રે્ બાબત રે્ હદિસ રે્
ર્ોઈ ઉંમર પરૂત ું સીવમત નથી રહતે ુ,ં ડર,
ભય અને જ્ઞર્િંતા તમેનો અંતગકત સ્િભાિ
બની જાય છે અને તેઓ હમંેશા એિી જ
રીતે િતકતા હોય છે.

આ ડર, ભય રે્ જ્ઞર્િંતા, જેને
અંગે્રજીમાં anxiety તરીરે્ ઓળખીએ છીએ,

તે માર્સને સાહજજર્ રહિેા દેતા નથી અને
તેનો ર્ોઈ પર્ ર્ાયક પ્રત્યેનો જુસ્સો ઘટાડી દે
છે, તેની ખમુારી ઘટાડી દે છે, તેના મળૂ
સ્િભાિને બદલી નાખે છે. “હિે શું થશ?ે”,

સતત તે વયક્ક્ત એિા જ વિર્ારોમાં રહે છે
અને એટલ,ે ર્ોઈ પર્ ર્ામમાં તેન ું સપંરૂ્ક
ધ્યાન નથી રહતે ું અને તેન ું ધા્ુું પહરર્ામ
નથી મળતુ.ં

આ ડર, ભય, જ્ઞર્િંતા, રે્ બરે્નેી રે્
વયગ્રતા વનિારિાનો રસ્તો શુ?ં શું એ
આત્મવિશ્વાસ ફરી ઊભો ર્રી શર્ાય? શું એ
જરૂરી જુસ્સો ફરી મેળિી શર્ાય? જિાબ
છે, “હા”. રે્િી રીત?ે રાતોરાત ના થાય,
પર્ ર્ોક્કસ થઈ શરે્. સમય લાગે, પર્
ગભંીરતા જોઈએ, િઢ સરં્લ્પ જોઈએ અને
તેને િળગી રહિેાનો વનધાકર.

ર્ોઈ પર્ ર્ાયક માટે, રે્ બાબત
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માટે, સૌ પ્રથમ તેના હતેનુી સ્પષ્ટતા
જોઈએ. ર્ાયક રે્મ ર્રીએ છીએ, તને ું
અપેજ્ઞક્ષત પહરર્ામ શું જોઈએ છે, અને તે
રે્િી રીતે ર્રિાનું છે તેની સ્પષ્ટતા
જોઈએ. ર્ોઈ પર્ ર્ાયકને નાના નાના
વિભાગોમાં િહરે્ીને તે નાના નાના ર્ાયક
એર્ પછી એર્ પરૂા ર્રતાં જઈએ તો
આત્મવિશ્વાસ િધે. પિકતારોહર્ ર્દી એર્
સાથે તજ્ઞળયથેી ટોર્ સધુી નથી જતો. તે
ટોર્ને લક્ષ્યમાં રાખીને તજ્ઞળયેથી શરૂ
ર્રીને એર્ એર્ પગલે થોડી થોડી ઊંર્ાઈ
સર ર્રતો હોય છે. તે જ રીતે, હક્રે્ટની
રમતમાં લક્ષ્યના બધા રન ટીમના
ખલેાડીઓ એર્ સાથે નથી ર્રતા.ં તઓે
લક્ષ્યારં્ને ધ્યાનમાં રાખીને દરેર્ ઓિરમાં
ર્રિાના રનની એર્ સરેરાશ ગર્ે છે અને
તે પ્રમાર્ે આગળ િધે છે. તેિી જ રીતે,
ર્ોઈ પર્ ર્ાયક ગમે તેટલું મશુ્રે્લ રે્મ ના
લાગત ું હોય, તેવ ું ર્ાયક પહલેા ર્દી આપર્ે
રે્મ ના ર્્ુું હોય, ભલે તેના પહરર્ામની
વનવિતતાની ખાતરી ના હોય, જો તનેે
નાના નાના ટુર્ડાઓમાં વિભાજજત ર્રીને
એર્ એર્ નાનું ર્ાયક ર્રિામાં આિે તો
ર્ોક્કસ આત્મવિશ્વાસ િધે અને તે િધલેા
આત્મવિશ્વાસના ર્ારર્ે શરૂઆતમાં ડર
ઓછો થતો જાય, જ્ઞર્િંતા પર્ ઘટે, અને
પછી જેમ જેમ એિી આદત થતી જાય
તેમ તેમ anxiety જ્ઞબલકુલ ના થાય,
બરે્નેી પર્ ના થાય અને ભય ના રહ.ે

જો રે્ અહીં એિો પ્રશ્ન પર્ થાય રે્
જો ઇપ્ચછત પહરર્ામ ના આિ,ે તો વનરાશ
ના થિાય? પરંત ુ અત્રે એ સમજવું રહ્ું રે્
જો મજંજલ સ્પષ્ટ છે, રસ્તો સ્પષ્ટ છે, અને
રસ્તે ર્ાલિાનો પ્રયત્ન સપંરૂ્ક સમપકર્
િાળો છે, તો પહરર્ામ ર્રતાં તે રસ્તે
ર્ાલિાનો આનદં અને સતંોર્ િધુ થશે
અને જુસ્સાથી પ્રયત્ન ર્યાકની ખાતરીના
લીધે હહિંમત િધશ.ે તે પછી બીજા
પ્રયત્નમાં રે્ અન્ય ર્ોઈ ર્ાયકની પહલે
ર્રિામાં ક્ારેય ખર્ર્ાટ નહીં થાય. તે
િખતે વનષ્ફળતા રે્ હતાશા રે્ ર્ાઇંર્
ખોિાની જ્ઞર્િંતા નહીં રહે અને પહરર્ામમાં
િધુ પ્રમાર્ સફળતાનું જ હશે. ભગિાન
શ્રીકૃષ્ર્ે જેમ ર્હલે ું રે્, ‘ર્મક ર્રે જા, ફળની
જ્ઞર્િંતા ના ર્ર’, તે પ્રમાર્,ે જયારે આપર્ને
સમજાશે રે્ ફક્ત સમવપિત પ્રયત્ન જ
આપર્ાં હાથમાં છે, તેન ું પહરર્ામ નહીં,
અને એ િાતની સ્િીકૃવત જેમ િધશે, તમે
જ આપર્ને પ્રયત્નમાં િધારે મજા આિશે
અને તેમાં આપર્ે ઓતપ્રોત થઈશું તો
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પહરર્ામની જ્ઞર્િંતા જતી રહશેે, ર્ોઈ
વયાકુળતા નહીં રહ,ે ર્ોઈ ડર નહીં રહ,ે
ર્ોઈ ભય નહીં રહ.ે

એટલે પરીક્ષામાં રે્ટલા માર્ક
આિશે તેની જ્ઞર્િંતા ર્યાક વિના રસથી
ભર્િા ઉપર િધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ.
મને નોર્રી મળશે રે્ નહીં તે બાબતે
વિર્ાર ર્રી ડર સાથે ઇન્ટરવ્મૂાં જિાને
બદલે ઇન્ટરવ્નૂી બરાબર તૈયારી ઉપર
ધ્યાન રે્ન્દ્ન્િત ર્રવું જોઈએ. ધધંો શરૂ
ર્રીને હું વનષ્ફળ તો નહીં જઉ તેિો વિર્ાર
ર્રી આખી જજિંદગી ના ગમતી નોર્રી ર્યાક
ર્રતાં નોર્રી સાથે નાનો ધધંો શરૂ ર્રીને
તેને પછી મોટંુ સ્િરૂપ આપિાની હહિંમત
ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. લગ્ન સસંાર
સફળ થશે રે્ નહીં તે બાબતે વયાકુળ

રહિેા ર્રતાં જે આિશે તેનો રસ્તો ર્રીશું
એવું વિર્ારીએ તો લગ્ન સફળ જ થશ.ે

જીિનના દરેર્ વનર્કય સાર્ા નથી
જ પડતા.ં પરંત ુ જીિનના દરેર્ વનર્કય
ખોટા પર્ નથી જ પડતા.ં એટલે વનર્કય રે્
પ્રયત્ન ખોટો જ પડશે અને ખોટો પડશે તો
શું થશે તેિો નર્ારાત્મર્ વિર્ાર ર્રીને
મનને, અને હૃદયને બરે્ને બનાિીને
શરીરને નરુ્સાન પહોંર્ાડિા ર્રતાં
સર્ારાત્મર્ પહરર્ામનો વિર્ાર ર્રીને
આપણું ર્મક ર્રીએ તો ઈશ્વર ફળ જરૂર
આપે. “જાતે મદાક તો મદદે ખદુા”.

હહિંમતિાળી વયક્ક્તને જ જ્ઞર્િંતા ના
હોય. પરંત ુ હહિંમત આત્મવિશ્વાસથી જ
આિે અને આત્મવિશ્વાસ હતેનુી સ્પષ્ટતાથી
જ આિ.ે
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માઈક્ોહફક્શન

પિૂી બાબરીયા

૧. પ્રસાદ
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આશ્રમમાં બાબા પ્રમાદાનદં
બ્રહ્ર્યકનું મહત્િ સમજાિી રહયા હતા.
પ્રિર્ન બાદ મખુ્યવશષ્યને બોલાિીને
ર્હ્,ુ “આજનાં રાવત્રપ્રસાદનો લાભ
ત્રીજી લાઇનમાં બેઠેલ વપન્ર્
સાડીિાળીને..“

૨. આઉટ ઓફ ડેંજર

બ્યાસી િરસના સાસનુી
આઈ.સી.્.ુમાં તજ્ઞબયત બગડતા જોઈને
જુહી રાજી થાય એ જ સમયે ડૉક્ટર
આિીને ર્હી ગયા, "નાઉ શી ઇઝ આઉટ
ઓફ ડેંજર....”

https://pankhmagazine.com/


અંતરરે્ડી

બસંરી જોર્ી

ર્ીંદરી - ભીંત ફાડીને ઉગેલા પીપળાની સાહસર્થા

‘એય ર્ીંદરી લે આ ઠામડા ઉટર્..’

‘એય ર્ીંદરી કૂિેથી બે બડેા ભરી આિ..’

‘એય ર્ીંદરી ર્ોપડી િારં્િા ર્ાં બઠેી
ગઈ? ભર્ીગર્ીને શું મોતી ફોજદાર બની
જિાની છો?’

ડફર્ાં ખાતા-ખાતા રોજ એ નાનર્ડી
એિી છોર્રીને મનમાં સિાલ થતો રે્
મારા મા-બાપ મને 'ર્ીંદરી', 'ર્ીંદરી' રે્મ
ર્હતેા હશ?ે

ઈ.સ. ૧૯૪૮ની સાલમાં એર્ ગરીબ
ઘરમાં એર્ મરાઠી મલુગીનો જન્મ થયો
હતો. ભારતને આઝાદી મળયાને એર્
િરસ થિા આિેલુ,ં પર્ એનાથી
ર્ીંદરીના જીિનને ર્ોઈ લાભ મળિાના
નહોતા. ર્ારર્રે્ ર્ીંદરી એર્ પછાત,

અભર્ અને દારૂર્ ગરીબીમાં જીિતા
પહરિારમાં જન્મી હતી. ર્ીંદરી પહલેા
ર્ીંદરીની માને કૂખે બે દીર્રા જન્મલેા
અને હિે ત્રીજી આ ર્ીંદરી. ના ર્ોઈ
ઉત્સાહ ના ર્ોઈ હરખ. ઉલટંુ દીર્રીની
જાત એટલે માબાપ માટે િધારાની, માથે

પડેલ અને બોજ િધારનારી સતંાન
સમાન હતી. એ પછાત ગામમાં તો દીર્રી
સાપનો ભારો જ મનાતી. બાપને જયારે
ખબર પડી રે્ મલુગી થઇ, પહલેો શબ્દ
મોમાથંી નીર્ળયો એ હતો – ‘ર્ીંદરી’.
ર્ીંદરી એટલે ફાટેલી-તટેૂલી ર્ોઈ લીર-
ર્પડાનંો ર્ોઈ ફાટેલો ટુર્ડો, ર્પડા સીિતા
નીર્ળેલા લીરામાનો એર્ લીરો એટલે
ર્ીંદરી. પોતાના માબાપના જીિનમાં
ર્ીંદરીનું પર્ રં્ઇર્ આવું જ સ્થાન હત ુ.ં
પર્ હા અંધારા જેિી ગરીબીમાં નાનર્ડી
બારી જેવું એર્ સૌભાગ્ય ર્ીંદરીને મળેલુ.ં
ભર્િાનું સૌભાગ્ય. ર્ીંદરીને ભર્વું ખબૂ
જ ગમતુ.ં ર્વિતા ગાિી ખબૂ ગમતી.
શાળાએ જતા રસ્તામાં ર્ોઈ છાપાનો ટુર્ડો
રે્ ર્ોપડીનો ર્ાગળ મળી જતો તો ર્ીંદરી
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એને પેટીમાં સાર્િીને મરૂ્ી દેતી ને રાત્રે
બધું ર્ામ પરિાયાક પછી દીિડાનાં
અજિાળે િારં્િાનો પ્રયત્ન ર્રતી. પર્
એ ઝાઝં ટક્ુ નહી. ર્ાર ર્ોપડી િારં્તા
શીખી ત્યાં એના માડંિા રોપાિાની િાતો
થિા લાગી. દસ િર્કની ર્ીંદરીના લગન
રાતોરાત ત્રીસ િરસના એર્ પરુૂર્ હારે
નક્કી ર્રી દેિામાં આવયા. બહનેપર્ીઓ
એને ર્ીડિતી એય ર્ીંદરી બે દી’ રમી
લ,ે પછી રમિાના દહાડા પરૂા તારા. દસ
િરસની ર્ીંદરી શું સમજિાની રે્ માડંિો
શું છે? લગન એટલે શુ?ં ભરથાર એટલે
શુ?ં

માડંિો બધંાઈ ગયો. રમિાની
ઉમરમાં ર્ીંદરી ર્ોરે ર્ડી ગઈ.
વિદાયિેળા માએ ર્હ્ુ,ં “જો ર્ીંદરી હિે એ
જ તારંુ ઘર છે. એ જ તારા ધર્ી ને એ જ
તારા હર્દાર.” માથું ધણૂ્યા િગર બીજો
ર્ોઈ વિર્લ્પ નહોતો. આખરે નાની એિી
ર્ીંદરીને ક્ાં ર્ઈ ગતાગમ હોિાની રે્ શું
હક્ક શું ફરજ?

બાળવિિાહ એર્ કુપ્રથા છે, એિી
દૂરદૂર સધુી ર્ોઈ સાક્ષરતા એ ગામમાં
નહોતી. માથાભારે સાસહરયા, ને એથી
િધારે માથાભારે ધર્ી. નામ એનું હરી.
પર્ નામ હારે સ્િભાિનો ર્ોઈ વનસ્બત
નહી. દર ત્રીજા હદિસે એ ર્ીંદરીને
મારતો. હરીને શીખિામાં આિેલું રે્ બરૈીને

તો ટરે્- ટરે્ એર્ પાટંુ તો મારિાનું જ.
આિી બદ્તર રે્ળિર્ી હઠેળ ઉછરેલા હરી
પાસેથી ર્ીંદરીની એર્ સાથી તરીરે્ની
ર્ોઈ અપેક્ષાઓ શેર્ નહોતી બર્ી. હાલત
એટલી િર્સેલી હતી રે્ દર બે િર્ે
ર્ીંદરી ગભકિતી હોય. િીસ િરસની
ર્ીંદરી ત્રર્ બાળર્ોની માં બની ચરૂ્ી હતી.
અને ર્ોથા બાળર્થી નિ માસની
ગભકિતી હતી. ર્ીંદરી સહનશીલતા
ધરતી જેિી, ઘર્ી આંતહરર્ મનોબળની
હતી પર્ ર્ીંદરીનયે ઘર્ીિાર આક્ોશ
આિતો. પર્ આક્ોશના એ ર્ડિા ઘ ૂટં એ
ર્ડિી દિા માફર્ પી લતેી. પર્ આ બધી
ર્ડિી દિાઓની િચર્ે એર્ મીઠી ઘટુ્ટી
ર્ીંદરી પાસે હતી અને એ હતી ર્ીંદરીની
ર્વિતાઓ. ર્ાગળ, ર્લમ અને ર્વિતા આ
માત્ર પોતીર્ા હતા. પીડાઓને ર્ાગળમાં
ઉતારી એ દર નિા હદિસે બાથ ભીડિા
તૈયાર થઇ જતી. લખવુ-ંિારં્વું હજી
એટલું જ િહાલું હત ુ.ં એર્ દી’ બધું ર્ામ
પરિારી ર્ીંદરી ર્વિતા લખિા બઠેી.
અર્ાનર્ હહર આવયો ને એર્ પાટુ મા્ુું.
ર્ોઇ જ ખલુાસો લીધા િગર ર્ાગળના
ટુર્ડા ર્રી નાખ્યા.ં સ્િજન ર્હી શર્ાય
એિા આ ર્ાગળ ને ર્લમ પર્ એની
પાસેથી છીનિી લિેામાં આવયા. થોડા
હદિસ રોઈને એર્ે મન િાળી લીધુ.ં એર્
હદિસ છાર્ થાપતા ક્ારં્થી પેન મળી
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આિી. સાર્િીને સતંાડી દીધી. પીડાની
અજ્ઞભવયક્ક્ત માટે ર્વિતા લખિા વસિાય
બીજુ ં શું ર્રી શરે્ એમ હતી ર્ીંદરી? એટલે
એર્ે ર્વિતા લખિાનું શરૂ રાખ્્ું પર્ હિે
એ ર્વિતા લખીને ર્ાગળ ગળી જતી.
શબ્દો હૃદયમાથંી ઉઠતા ને પેટમાં સમાઈ
જતા.

નિ માસની ગભકિતી સ્ત્રી હોિા
છતાં આરામ ભાગ્યે જ નસીબમાં આિતો.
રોજના ક્મ મજુબ એ છાર્ થાપી ઘરે
પરત ફરી રહી હતી. આિનારા
િાિાઝોડાથી અજાર્. ર્માડ ખખડાવયા.
ભીતરથી હરી બોલ્યો. હિે આ ર્માડ તારા
માટે નહી ઉઘડે. ર્ીંદરી ને આંર્ર્ો
લાગ્યો. રે્મ પર્ શું બન્્ુ?ં હરી એ આગ
ઓર્ી. તારા પેટમાં રહલે ું બાળર્ મારૂ નથી
એિી બાતમી ગામિાળાએ આપી. એમ
ર્હીને બારણું ખોલી પાટંુ મારીને ઘરમાથંી
ર્ાઢી મરૂ્ી. ર્હરત્ર પર આિડું મોટંુ લાછંન.
ભીતર સળગતો આક્ોશ. અને એ પર્
પરૂા હદિસ.ે.? પોતે વનદોર્ છે એ સાજ્ઞબત
ર્રિાની ખિેના સદુ્ધા છૂટી ગઈ. પ્રસવૂત
પીડાના અર્સાર આિા લાગ્યા હતા.
ગામમાં રઝળતી રહી. પછી એને વિર્ાર
આવયો પોતાના મા-ંબાપ પાસે જઈને
આપિીતી ર્હી દેશે. એ આશે ર્ીંદરી મા-
બાપ પાસે પહોંર્ી પર્ જેનો ક્સ્િર્ાર પવત
ના ર્રે એને માબાપના ઘરે ર્ોઈ સ્થાન ના

મળે એિી પછાત માનવસર્તા ધરાિતા
ગામડામાં એની સહાય ર્ોઈએ ના ર્રી.
મા-ંબાપે પર્ ઘરેથી િહતેી ર્રી દીધી.

પરૂા હદિસોમાં પ્રસવૂત ક્ારેય પર્
થઇ શરે્ એમ હતી. આિામાં ર્ીંદરી ભખૂી-
તરસી રઝળતી રહી. આખરે એર્ ગાયનાં
ગમાર્ આગળ આિી એ બભેાન થઇ
ગઈ. ગમાર્માં ઘર્ી ગાયો હતી.
હદિસભરના રઝળપાટ પછી બભેાન
અિસ્થામાજં એર્ે બાળર્ીને જન્મ આપ્યો.
ગાયો જોરજોરથી ભાભંરીને ર્ીંદરીને
જગાડી રહી હતી. ગાયો ર્ીંદરી અને એની
બાળર્ીને ર્ોઈ ઠેસ ના લાગે એમ રક્ષર્
ર્િર્ની જેમ બઉેની ફરતે િીંટળાઈ ગઈ.
ભાભંરિા લાગી. ર્ીંદરી જરીર્ હોશમાં
આિી. જો્ું તો બાળર્ીનો જન્મ થઇ ગયો
હતો. અને ગભકનાળ સાથે બાળર્ી રડી રહી
હતી. રે્િી રીતે ગભકનાળનો વિચછેદ ર્રાય
એને સમજમાં નહોત ું આિતુ.ં આખરે
નજીર્માં એર્ તીક્ષ્ર્ પ્થર એને હાથ
લાગ્યો. અને એર્ે એ પ્થરથી જ
ગભકનાળ પર ઘા ર્રિા શરૂ ર્યાક. એર્
નહી બે નહી ત્રર્ નહી પરૂા સોળ પ્રહાર
પછી ગભકનાળ બાળર્ીથી છૂટી પાડી શર્ી.
શક્ક્તના અભાિે એ ફરી મવૂછિત થઇ ગઈ.

ફરી ગાયોના ભાભંરિાથી એ જાગી.
ગાયના રૂપે જનેતાએ જ પોતાની પ્રસવૂત
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ર્રાિી હોય એમ ર્ીંદરીને લાગ્્ુ,ં એર્ે
ગૌમાતાને નમન ર્રી મનોમન આભાર
માન્યો. જેમતેમ ર્રી દસ હદિસની
બાળર્ીને લઇ એ ગમાર્થી નીર્ળી.
ભખૂથી બહેાલ સિુાિડી ર્ાલતા ર્ાલતા
રેલ્િેસ્ટેશન આિી પહોંર્ી. એર્ે ભીખ
માગંિાનું શરૂ ર્્ુક, પર્ ર્ોઈ ર્ઈ આપતું
નહી. એર્ે પોતાની ગળેલી ર્વિતાઓ
ગાિા માડંી. પીડાભયાક ઉદગાર અમરુ્
યાત્રીને સ્પશી ગયા. એમર્ે ર્ીંદરીને
ભીખમાં વસક્કા આપ્યા. વસક્કા ભગેા ર્રી
એર્ે પહલેા ભોજનની વયિસ્થા ર્રી. એર્
ટાણું તો નીર્ળી ગ્ુ.ં સાજં િળિા આિી.
ને પછી રાત પર્ થઇ. માર્સોની આિ-

જા ઓછી થઇ ગઈ. આખરે સ્ત્રી જાત
એટલે રાત િધતા એને અસલામતી
લાગી. લોર્ો આિતા-જતા ર્ીંદરીને જોતા.
પર્ ઘર્ા લોર્ોને એના હાથમાં દસ
હદિસની બાળર્ી ના દેખાતી. માત્ર સ્ત્રી
શરીર દેખાત ુ.ં ર્ીંદરી પોતાની બાળર્ીને
લઈને ર્ાલિા માડંી. ખબર નહોતી ક્ાં
જવુ?ં શું ર્રવુ?ં ઈશ્વરનું સ્મરર્ ર્રતાં ર્રતાં
એ સમૂસાન રસ્તે ર્ાલી રહી હતી. દૂરથી
એને િરં્ા્,ુ “મકુ્ક્તધામ સ્મશાન”ર્ીંદરીને
લાગ્્ું આનાથી િધુ સરુજ્ઞક્ષત જગ્યા ર્ઈ
હોઈ શરે્? એ રાત એર્ે સ્મશાનમાં જ
વિતાિી. ડર તો એને જરાય ના લાગ્યો.
શેનો ડર લાગ?ે ખોિા માટે શેર્ રં્ઈ હત ું

જ નહી. બીજે હદિસે સિારે એ ફરી
સ્ટેશન ઉપડી, ભજન ગાતી, ર્વિતા ગાતી.
ટંર્ પરૂત ું થાય એટલે રાત્રે સ્મશાન આિી
જતી. રાત્રે અહીં ર્ોઈ આિાની હહમ્મત ના
ર્રત ુ.ં ઉલટંુ ર્ોઈ આિી ર્ડે તો ભતૂ
સમજી ભાગી છૂટત ુ.ં ક્ારેર્ અંવતમયાત્રા
ર્રી છોડેલા ર્પડાં પર્ ર્ીંદરીને મળી
જતા, એ બાળર્ીને પહરેાિી દેતી. મનોમન
વશિશભંનુો આભાર માનતી.

પર્ દહાડા ક્ાં સરખા હોય? એર્
હદિસ ઘણું ગાયા પછી પર્ એ એર્ ટંર્નું
ભાણું ના પામી શર્ી. ભખૂી તરસી
વન:સહાય એ રાત િળતા સ્મશાન આિી
પહોર્ી, સ્મશાન પહોંર્તા એને અંવતમ
યાત્રા પછી વપત ૃ માટે છોડેલું એર્ ભરેલું
પતરાળં દેખા્ુ.ં બે હદિસ ખાઈ શરે્
એટલું ભોજન હત ુ.ં ઈશ્વરનો એર્ે પાડ
માન્યો. ખપ પરૂત ું ખાઈને અન્ય ભોજન
બીજા હદિસ માટે બર્ાવ્ુ.ં બાળર્ીને
સિુાડી પોતે માથું ટેર્વ્ુ.ં પર્ રે્મે ર્રીને
નીંદર નહોતી આિતી. ર્ીંદરીનું મન
ર્ર્રાિે ર્ડ્ુ,ં આજે ભાણું મળ્ુ,ં ર્ાલ
મળશે રે્ રે્મ? ટર્શે રે્ રે્મ? શું આમ ભીખ
માગંી-માગંીને ક્ાં સધુી ગજુરાન થશે.
ર્ોર્ દી’ તો ર્ાળનો ર્ોજ્ઞળયો બનવું જ
પડશે ને. મારી બાળર્ીને હું શું ભવિષ્ય
આપી શર્ીશ? ર્દાર્ પીડાના પ્રહારોથી એ
થાર્ી ગઈ હતી. અવનવિતતા અને
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અર્ધાયાક ડરમાં એ ઘર્ીિાર ઘરેાયલે ું
અનભુિતી. આખરે વિર્ાર આપઘાત
સધુી દોડી ગયો. મનોમન એર્ે નક્કી ર્રી
લીધું રે્ ર્ાલ સિાર થતા જ બાળર્ીને
લઈને રેલના પાટા પર સઈૂ જવું છે.
મનોમથંનના અંતે એ પાટે ર્ડિાના
વનર્કય પર પહોંર્ી ગઈ. સિાર પડી.
સફાળી જાગી. ફટાફટ બાળર્ીને લઇ જાજી
અિરજિ થાય એ પહલેા સ્ટેશન જિા

ઉપડી. મનમાં બસ પાટા જ દેખાતા.
એર્સાથે બે દુુઃખભરી જજિંદગીનો અંત
આર્િાનું એર્ે મનોમન નક્કી ર્રી લીધું
હત ુ.ં સ્મશાનના દરિાજે પહોંર્તા જ એના
પગ રોર્ાઈ ગયા. સ્મશાનની પાછળના
ભાગમાથંી ર્ોઈનો ર્રૂર્ વિલાપ
સભંળાયો.... ર્ોર્ હશ.ે..?

(િધુ આિતા અંરે્)
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ટૂંર્ી િાતાક

એ િખતે હું ૧૯ િર્કની હતી. મને
બરાબર યાદ છે એ તારીખ. તારીખ ૧૫
હડસેમ્બર. વશયાળાની એ સાજં હતી. આખો
હદિસ ખરુશીમાં બસેી રહિેાને ર્ારર્ે હું થાર્ી
ગઈ હતી. મોઢા પર ખોટંુ હસિાને લીધે
મારા ગાલ અને હોઠ દુ:ખતા હતા. લાલ
રંગના મોર-ર્ોયલની ભાતિાળા પાનેતરના
ભારથી ર્મર અને ખભા ઢીલા પડી ગયા
હતા. મનમુાસીના િભૈિની હફયાટ ગાડીમાં
હુ,ં મારો ભાઈ, જયેશ અને ડ્રાઈિર ઘરે જઈ
રહ્યા હતા. િાત જાર્ે એમ હતી રે્ ટપદુાદાની
બન્ને છોર્રી ઇલા અને શાજ્ઞલનીના લગ્ન
લિેાના હતા તો મારા પપ્પાએ એર્ ખર્ાકમાં
બધું પતી જાય એ લાલર્ે મને પરર્ાિી
દીધી. પરર્ાિી એનો તો િાધંો નહીં, પર્
મારા ર્રતાં ૧૦ િર્ક મોટા પરુુર્ સાથ?ે એની
સગાઈ બે િાર તટૂી ગયેલી. હું ત્રીજી હતી.
મારા ર્મનસીબે અને એના સદનસીબે
અમારી િાત લગ્ન સધુી પહોંર્ી હતી. મેં
મમ્મીને ર્હલે ું રે્, “પપ્પાને સમજાયને ત ુ.ં
છોર્રો રૈ્ર્ િધારે જ મોટો નથી?” પર્
અમારા દરબારી ખાનદાનમાં હજુ એ વસસ્ટમ

પ્રિેશી નથી રે્ પત્ની એના પવતને રં્ઈ
સમજાિી શરે્. અંતે હું હોમાઈ ગઈ.

અમારી ગાડી એર્ વિશાળ ડેલાબધં
િૈભિી મર્ાનમાં પ્રિેશી. સગાઈ પછી આ
લપસર્ી િાિમાં મારી પહલેી મલુાર્ાત
હતી.ગાડીમાથંી ઉતયાક એ િખતે સાજંના
સાડા સાતનો સરૂજ જ્ઞક્ષવતજે છેલ્લી ઘડીનું
ડોર્જ્ઞર્્ું ર્રતો હતો. મને લાગ્્ું રે્ એ મારી
સામે ઘરુર્ીયા ર્રે છે. ર્ોખા ભરેલી ત્રાબાનંી
લોટી દરિાજે પડી હતી. ગોર મહારાજ
એમને આિડતા હતા એટલા શ્લોર્ો ન
સમજાય એિી સસં્કૃત જ્ઞલવપમાં બબડતા હતા.
મેં ગહૃપ્રિેશ ર્યો. ત્રર્ ર્ાર દરિાજા
ઓળગ્યા બાદ મારી નર્દં મને અમારા
ઓરડામાં લઈ ગઈ. એ ગઈ પછી મેં
હળિેર્થી દરિાજાને પર્ડયો. એના ટેરે્ મેં

આવશર્ પ્રજાપવત

નપાિટ દરિાજો!
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માથું ટેર્વ્ુ.ં હું રડી પડી. અર્ાનર્ મને ભાન
થ્ું આ મારી સાસરી છે. મેં દરિાજાને
વસફતથી બધં ર્યો. બનંે સ્ટોપર મારી દીધી.
હાથથી હલાિીને ર્ર્ાસી પર્ લીધું રે્
બરાબર બધં તો થઈ છે ન.ે હું ર્પડાં
બદલાિી પલગં પર બઠેી ત્યારે એર્ીટશે
દરિાજાને તાર્ી રહી.

સાગના લાર્ડામાથંી બનેલો દરિાજો.
રજિાડી નર્શીર્ામ અને મોંઘાભાિની
સ્ટાઈજ્ઞલશ સ્ટોપર લગાડેલી હતી.
દરિાજાની પાછળ ર્પડાં લટર્ાિાની ઇંગલ
હતી. દરિાજાને બાજુમાથંી રંધો મારેલો
હતો. ર્ોમાસામાં ફુલાઈ ગયો હશે એટલે
એના અહરં્ારને થાળે પાડિા એની નાજુર્
બાજુ પર રંધો બરેહમેીથી ફરી િાળયો હશે.
મને ખબર ના પાડી હું દરિાજાને આટલો
નીરખીને રે્મ જોઈ રહી હતી. હજુ હમર્ાં તો
મેં ગહૃપ્રિેશ ર્યો હતો છતાયં ઊંડે ઊંડે
ગહૃત્યાગના વિર્ારોએ ઘરેો ર્યો હતો.

એ ઘડીને આ ઘડી. પરુા િીસ િર્ક
થયાં એ સાજંન.ે મારા જીિનના િત ુકળનું
રે્ન્િ જાર્ે આ દરિાજો બની ગયો છે. હું જાગુ
ત્યારે મગજમાં પહલેો વિર્ાર આ નર્ટાનો જ
હોય અને હદિસ આખો ઘરનું િાસીદુ
ઢસડયા પછી સાજંે મરિા જેિી થાઉં ત્યાં
સધુી મારા મનનો મજ્ઞલર્ આ દરિાજો જ
હોય છે. મને એમ લાગે છે એ દરિાજો જ
મારો દુશ્મન છે. બધું જોિ,ે સાભંળે તોયે
નપાિટની જાત એર્ શબ્દ મોમાં માથંી

બબડે નહહ. જયારે હું મરંુ-મરંુ થતી હોય
ત્યારેય એ પાળીઓ બનીને ખીજ્ઞખયાટા ર્રતો
રહ.ે મદદની િાત તો દૂર, એને એમ પર્
નહીં રે્ આ અભાગર્ીની િાત સાભંળી લઉં.

એ હદિસે મારો િારં્ બસ એટલો જ
હતો રે્ દાળમાં મીઠંુ સહજે ઓછં પડ્ુ.ં મેં
ર્ીધુયં ખરંુ રે્, “મને બસ પારં્ વમવનટ આપો,
હું દાળ ફરીથી ઉર્ાળી આપુ.ં િાર નહહ
લાગ.ે” આટલાં શબ્દો હજુ પરુા ર્રંુ છં ત્યાં તો
ર્ાને ગાળો અને બરડામાં એર્ ધોલ આિીને
િસી. હું તો સમસમી ગઈ. મેં ર્ીધુ,ં “જયશે,

આ શું ર્રો છો?” ત્યાં તો એર્ લાફો પર્ ગાલ
પર આિી પડયો. એ મારા સાથી સાથે મારો
પહલેો પહરર્ય હતો. આ ગાળો અને ગડદા-
પાટુએ હજુ સધુી મને છોડી નથી. પછી તો
જયારે જયારે જયશે રાત્રે મોડા આિતા ત્યારે
ત્યારે હું સમજી જતી રે્ આજે મારો િારો છે.

દારૂની િાસ આખા ઓરડાનું આવધપત્ય
છીનિી લે અને ધધંાનો ગસુ્સો ક્ારેર્ મારા
બરડા પર તો ક્ારેર્ મારા ગાલ પર, િળી
ક્ારેર્ પગ પર પર્ ઠલિાય. ક્ારેર્ પટ્ટો
હોય તો ક્ારેર્ બટે. જો હું એમના ર્હ્યા િગર
ર્ઈ ર્રંુ રે્ એમને રં્ઈર્ ર્હું તો એ મારા પર
િરસી પડતા.

અને આ બધું સાક્ષી ભાિે જોયા ર્રતો
આ નફ્ફટ દરિાજો. હું હમંેશા એની બાર
જતી સડર્ જોતી રહુ.ં ત્યાથંી જતી લારીઓ,
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ગરીબ સ્ત્રીઓ, નાગડા છોર્રાઓ અને હસતા
ર્હરેા. ર્ોઈ િાર તો હું એિો અભરખો પાલિે
બાધંી લઉ રે્ હુયં બાર જઈને જોઉ. ઠંડી હિા
શ્વાસમાં ભરી લઉં. હાથ પહોળા ર્રી મારી
જાતને ઉજવુ.ં લારીએ થોડા ભાિ-તાલ
ર્રાવુ.ં પડોશર્ સાથે હાથમાં થેલી લઈ
હસતા મોઢે લીંબ-ુશરબત પીઉં. રસ્તાની
બાજુમાં રહલેા લીમડા નીર્ે બે ઘડી બસે ુ.ં
પર્ આ હરામી દરિાજાને એ ક્ાથંી
પોસાય. એના ઉંબરે સાવથયોને પારં્ ર્ાદંલા
ર્રીયે એમાં તો એ એટલો ફુલાય જાર્ે એ
દેિ ન હોય! પર્ એ રે્વું રે્ જે પજૂાય એ જ
નડે! આ દરિાજે ગર્પવત દોરેલા છે પર્
હરામબરાબર જો સખુ રે્ શાવંતનું સ્થાપન
થતું હોય તો! દરિાજાની પાછળ સરર્ારી
દિાખાનનું ટાઈમ ટેબલ ર્ોંટાડેલુ છે. તમે
મને પછૂો તો હું મોઢે ર્હી દઉં રે્ ર્યા િારે
ર્યો ડોર્ટર આિે છે. મને આખું ટાઇમટેબલ
મોઢે છે બોલો! બધુિારે હાડર્ાના અને
શકુ્િારે ર્ાન નાર્ ગળાના. એર્ પર્ ડોક્ટર
એિા નથી જેને હું મળી ન હોય.વિવધની રે્િી
િક્તા નઇ? ક્ારેર્ પગ ભાગં્યો હોય તો
ક્ારેર્ ર્ાનમાં પડદો દુુઃખતો હોય. હું બૌ
ર્ોવશશ ર્રંુ રે્ ભાગી જાઉં પર્ આ દરિાજો!
મને એર્ે હફસોહફસ પર્ડી રાખી છે.

એ હદિસે મારો ભાઈ આવયો હતો. પરુા
૧૮ િરે્. પરર્ીને આિી ત્યારે તામસી
સ્િભાિના જયશેે ર્હી દીધું હત ું રે્, “ભલૂી
જજે એિા બધા િેિલા િેડા, ઘરનું ર્ામ

ઓછં નથી ને ઘરના લોર્ો પર્ ઓછા નથી રે્
બારથી ર્ોઈ આિ.ે” પરર્ીને ત્યારે મારો
ભાઈ આવયો હતો તે છેર્ અત્યારે આવયો. હું
તો હરખે મનોમન નાર્ી ઉઠી. હું રસોડામાં
દાળનો િઘાર ર્રતી હતી. િઘાર ઉડયો રે્ મેં
સાડીનો છેડો મોઢા આગળ મરુ્િા હાથમાં
લીધો એ િખતે મારો ભાઈ પાર્ી પીિા
અંદર આવયો. મારો ઉઘાડો બરડો જોઈ
ગયો.લાલ સીધા પટ્ટાના વનશાનો મારા ભવય
ભતૂર્ાળની ર્ાડી ખાતા હતા.એની પહોળી
આંખો પ્રશ્નાથકમાં િધુ પહોળી થઇ. સહજે
ભીની થઇ. ર્ાર આંખો પલળીને પોર્ી થઈ.

પાર્ી પીિા્ું નહહ પર્ માટલામાથંી
બાષ્પીભિન થઈ ભાઈ-બહનેની આંખમાં
િાદળ બનીને આિી પડ્ુ.ં જલ્દીથી મેં
બરડો ઢારં્ી લીધો. એના હાથ પર મેં હાથ
મરૂ્ી એને ર્હી દીધુ,ં “હિે આમાં ર્ઈ નવું
નથી. સ્ત્રીની જાતને તમે જેમ ર્ાહો તમે
િાળી શર્ો છો.” ક્ષર્ભર મૌન રહ્યા. જેમ તેમ
ર્રીને મેં ભાઈને િાળાવયો. મારો તો શ્વાસ જ
અધ્ધર રહી ગયો હતો બોલો! સામાન્ય ર્રતા
લાબંી બાઇનું બ્લાઉઝ અને બરડાને સાડીથી
ઢારં્યાં છતાયં આ દાળે મને ફરી ઉઘાડી
પાડી દીધી. સારંુ થ્ું મારા પગે બાધંલેો
ગરમ પાટો એને ન જોયો. હું ધીમી ધીમી
ર્ાલતી એટલે મારી લગંડાશનો એને અંદેશ
નહહ આવયો હોય. નહહ તો એ પછૂયા િગર
રહે જ નહહ. હિે એ ઘરે જઈને મારી મમ્મીને
( ૩૯ )  - જૂન-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


ન ર્હે તો સારંુ.

દરિાજે શવનદેિને ઊંધા લટર્ાવયા
છતા મારા સખુ પર ર્ોની નજર લાગી ગઈ
એ મને હજુ સમજાતું નથી. મને તો લાગે છે
આ દરિાજાની જ નજર લાગી છે. હું જયારે
જયારે એને ઓળંગિાનો વિર્ાર ર્રંુ છં ત્યારે
હાફંી જાઉં છ.ં આખુંબ્રહ્ાડં મને દોરડે બાધંીને
પાછં ખેંર્ત ુ હોય એમ લાગ્્ુ.ં આ નર્ટો
દરિાજો પર્ એમાં એનો સાથ આપ.ે આ
અભગર્ો દરિાજો મારા રૂમનો નહોતો એ
તો મારા નસીબનો હતો. જે બધંને બધં રહ્યો.
ર્ોઈએ ક્ારેય આ દરિાજા પાછળની ર્ીસો,
આંસઓુ, હીબર્ા,ં ઉહર્ાર, તટેૂલા હાડર્ા,
ગાલે પડેલા લાફાઓ, ર્ાને પડેલી ગાળો,
ફાટેલા ર્પડા,ં દુખાિાની ખાધેલી
પેરાસીટમોલ અને ઉજાગરમાં ર્ાઢેલી
રાત્રીઓનો હહસાબ માગં્યો જ નથી. અને
આિા તો ર્ઈ રે્ટલાય હહસાબો બાર્ી પડયા
છે મારા જેિીઓના લગ્નજીિનના
દરિાજાની પાછળ. ક્ારેર્ ર્ોર્ આિશે અને
આ દરિાજાને હફસોહફસ પર્ડી રાખશે અને
આ બધા હહસાબો ચરૂ્િી દઈ અમને ખલુ્લા
આર્ાશ નીર્ે લઈ જશે એિા સપનો જોતી હું
દરિાજા પાછળ બસેી રહી છ.ં

મને ક્ારેર્ થાય રે્ ખરેખર આ ર્ીસો
ર્ોઈને સભંળાતી નથી? પછી વિર્ાર આિે
એ દરિાજો એને બહાર ર્ોઈને ર્હે છે જ ક્ાં
રે્ ર્ોઈને ખબર પડ!ે દરિાજાને ર્ાન ખરા,ં

પર્ એ સાભંળીને હરામબરાબર જો બે શબ્દ
બોલતો હોય તો! ર્ાલે રાત્રે તો હદ થઈ ગઈ.

ગસુ્સામાં આિીને જયેશે વસગારેટનો ડામ
મને સાથળ પર દઈ દીધો. હું તો સમસમી
ઉઠી. જીિતર જુઠંુ લાગ્્ુ.ં મોમાં દુપટ્ટો
ખોસીને આખરે ક્ાં લગી ર્ીસો ધીમી
ર્રિાની. દુપટ્ટાનો આિો ઉપયોગ રે્ટલાય
ઘરમાં થતો હશે એ જાર્ીને તમે નિાઈ ન
પામતા. આિા તો રે્ટલા ગસુ્સાનો હહસાબ હું
આપુ!ં દરેર્ ગસુ્સો મારા શરીરે છપાઈ જતો.
ક્ારે પટાવપિંડી થતી તો ક્ારેર્ મલમ-પટ્ટી.
ક્ારેર્ શારીહરર્ અંગોમાં પીડા તો ક્ારેર્ એ
ગસુ્સો હું ગોળીઓની સાથે સિાર સાજં ગળી
જાઉં છ.ં ખરે! હું ઘર્ીય હહિંમત ર્રંુ રે્ આ
દરિાજો ઠેર્ી જાઉં. પર્ એ જ િખતે મને
વનયમોના ગરુુત્િાર્ર્કર્નું ભાન થાય. એ
ગરુુત્િાર્ર્કર્ િધતું જાય અને હું ડગલયુ
ઉપાડી ના શકંુ. અને પછી દરિખતે હું
આયખાને આમ જ સરં્ોરી લઉં. અને એને
ધીમા તાપે સગહડપર બાળી મકંુુ.

એ અર્ાઢી સાજંે ઘરે ર્ોઈ નહોત ુ.ં
બારીમાથંી મદં મદં પિન આિતો હતો.
આર્ાશમાં િાદળો ઘરેાતા હતા. પક્ષીઓ
પોતાના માળા તરફ ઉડી રહ્યા હતા. રસ્તા
પરનો લીમડો જોર જોરથી ડોલી રહ્યો હતો.
બધી લારીઓિાળા ઉતાિળે પગલે ઘર
તરફ જઈ રહ્યા હતા. દરિાજો જોરથી
પટર્ાયો. ફરી પટર્ાયો. જાર્ે મને રૈ્ર્
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સદેંશો આપતો હોય. હું ઉભી થઇ. મનોમન
વિર્ાર ર્રી લીધો રે્ આજે આ દરિાજો
ઓળગીને સામેના રસ્તા પર જવું જ છે. મેં
સાડીનો પાલિ જોરથી ર્મરમાં ખોસી દીધો.
પગ ઉપાડયો. આર્ાશમાં વિજળીનો જોરદાર
ર્ડાર્ો થયો. હું ડરી ગઈ. લાગ્્ું જયેશ ફરી
તાડુકં્ા. મેં આજુ બાજુ જોઈ લીધુ.ં નફ્ફટ
દરિાજા વસિાય ર્ોઈ નહોત ુ.ં મેં ફરી મન
મક્કમ ર્્ુું. ર્ાલતી થઈ. દરેર્ પગલે િધનુે
િધુ પિન મારા શરીર સાથે આિીને
અથડાતો હતો.

હું દરિાજે પહોંર્ી ગઈ. એર્ હાથ
દરિાજે રાખ્યો બીજે ઢીંર્ર્ે મરૂ્ી થાર્ ખાઈ
લીધો. પિન સાથે ધીમા ધીમા છાટંા ર્ાલુ

થયા.એર્ શ્વાસ લઈને ઉંબરો ઓળગી ગઈ.

દરિાજો પાર! રસ્તા પર પહોંર્ી. િરસાદ
િરસી પડયો. ર્ડડાટ ર્રતી િીજળી ગાજી. હું
ધ્રજુી ગઈ. થોડી િારમાં તો પલળી ગઈ.

િરસાદ અને હું બને િરસી પડયા. અને
ખાબોજ્ઞર્યા ભરાઈ ગયા. મેં આર્ાશ સામે
જો્ું અને સ્િગત બોલી, “હે બાપલીયા ,

આિી તો ઘર્ી હૈયાફાટ ર્ીસો જે દરેર્
દરિાજા પાછળ દબાઈને અધમઈુ થઈ છે
એમને દરિાજા ઓળંગિાની શક્ક્ત
આપજે.”

મેં દરિાજા સામે જો્ુ.ં એ હજુય જોર
જોરથી માથું પટર્ાિતો હતો. ભારેભરખમ
દરિાજો! નફ્ફટ નપાિટ સાલો!
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(૧) માત્ર શ્રવુત ગજુરાતી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્રી ભાર્ા અને
જોડર્ીની ભલૂો ર્ર્ાસી રર્ના મોર્લિી. ભાર્ાશદુ્ધદ્ધ અને જોડર્ીમાં જો િધુ ભલૂો હશે
તો કૃવત સ્િીર્ારિામાં આિશે નહહ, જેની નોંધ લેિી. ગજુરાતી લખાર્ના બધા
વનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની જરૂહરયાત છે.
(૨) ર્ોઈ પર્ ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઇન પ્લેટફોમક પર અપ્રર્ાવશત હોય, એિી જ કૃવત
મોર્લિી. કૃવત સ્િરજ્ઞર્ત અને મૌજ્ઞલર્ હોિી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાં મોટેભાગે ગજુરાતી જ ટાઈપ ર્્ુું હોય એ જરૂરી છે. અમરુ્ શબ્દો
ગજુરાતી, હહન્દી અથિા સસં્કૃત ભાર્ામાં ટાઈપ ર્રેલા ર્ાલશે. પર્ એ શક્ હોય
ત્યાં સધુી ઓછા રાખિા. જેથી સમરસતા સર્િાઈ રહ.ે
(૪) કૃવત માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્િીર્ારિામાં આિે છે. અમારંુ મેઇલ-એડ્રેસ આ મજુબ
છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇલ ર્યાક પછી જો વસલેક્ટ થશે તો જાર્ ર્રિામાં આિશે.
(૬) 'પખં' જ્ઞબન-વયિસાવયર્ મેગેઝીન હોિાથી અમારા તરફથી ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારનો
પરુસ્ર્ાર આપિામાં આિતો નથી.
(૭) તમે મોર્લેલી કૃવત-સ્િીર્ારનો અંવતમ વનર્કય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.

લેખ/િાતાક/માઈક્ોહફક્શન/ર્વિતા મોર્લિા માટે
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આપને આ અંર્ રે્િો લાગ્યો, એના વિશે થોડો 
સમય ર્ાઢીને આપના પ્રવતભાિો અિશ્ય આપજો.

https://wa.me/916355953355

mailto:pankhemagazine@gmail.com
https://pankhmagazine.com/
https://wa.me/916355953355


ટીમ 'પખં'
યાજ્ઞિર્ િઘાવસયા

રે્્રુ દુધાત
અનતં ગોહહલ
વિરલ જોશી

હોઝેફા અગિાન
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ધ્રવુિલ ર્ોડિડીયા
વમહહર ગેડીયા

સહભાગી પાખંો

https://pankhmagazine.com/


બકુલ વત્રપાઠી
રાજુલ ભાનશુાલી
હર્રીટ ગોસ્િામી
ધમેન્િ જોર્ી 

ડૉ. રંજન જોર્ી
તેજલ શાહ
હીરલ વયાસ

બસંરી જોર્ી
ડૉ. પરેશ સોલરં્ી

અજ્ઞર્િતા દીપર્ પડંયા
પિૂી મહતેા બાબરીયા
રાજેન્િકુમાર િાઘેલા
આવશર્ પ્રજાપવત

આ અંર્મા ંસહભાગી ર્લમો

કૃર્ાલ દુબલ (ફ્રન્ટ ર્િર)
https://instagram.com/_clicks_02?utm_medium=copy_link 

અમીત સોલરં્ી (બેર્ ર્િર)
https://instagram.com/vasco_di_gama_?utm_medium=copy_link

ફોટોગ્રાફી
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