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સંપાદકની કલમે
પચાસ અંકોની સફર અને ઝેબ્રા ક્રોતસિંગ
જો

યાજ્ઞિક વઘાતસયા
ચાલવા

પગલાં

જો

ચાહીશ

િો

રસ્િો થઈ જશે,

હ ં ભરીશ િો નડિર હટી જશે.

તનષ્ફળ જશે આ રર્, મને િરસાવવામાં પર્,
રે િીની પ્યાસ આખરે મ ૃગજળને પી જશે.

-જવાહર બક્ષી
આજે અમે ખશ છીએ. ખશ હોવાન ં
કારર્ એ નથી કે, આજે ‘INTERNATIONAL
HAPPINESS DAY’ છે . પર્ આજે ‘પંખ’ના
આ સાથે પચાસ અંક સમાપ્િ થાય છે . એ
પર્ એક સંયોગની જ વાિ છે . લગભગ
પાંચેક વર્ચ પહેલા આ સફરની શરૂઆિ
કરે લી, ત્યારે સ્વપ્નેય તવચાર્ું ન્હોત ં
આટઆટલા

વાચકતમત્રો

અને

કે

લેખક-

કતવતમત્રો અમારી સાથે જોડાશે. વચ્ચે
અસ્િવ્યસ્િિા અને વ્યસ્િિા જેવા અમક
કારર્ોસર ‘પંખ’ની ગતિ ધીમી પડી અને
‘પંખ’ને એક વર્ચ જેટલો બ્રેક પર્ લેવો
પડયો.

પર્

આત્મતવશ્વાસથી

પછી
ફરી

બમર્ાં
વધ

જોર

અને

િીવ્રિાથી

‘પંખ’ન ં કામ શર થઈ ગર્ ં, એ વાિના
પર્ ઘર્ાં તમત્રો સાક્ષી રહ્યા છે .
કવરપેજમાં જોઈ શકો છો, કે રાત્રીનો
સમય છે , રસ્િો ખાલી છે . એવે વખિે

રસ્િો િો ગમે ત્યાંથી ઓળંગી શકાય. પર્
ઝેબ્રા-ક્રોતસિંગ પરથી એક ર્વાન પસાર
થઈ રહ્યો છે . પર્ જયારે બધા તનયમોન ં
પાલન થર્ ં હોય, ત્યારે અકસ્માિ થવાની
શક્યિાઓ ઘટી જાય છે . બસ આ જ
મંત્રનો ઉપયોગ અમે પર્ ‘પંખ’માં કયો
છે . પહેલેથી આજ સધી અમારા ઉદ્દે શમાં
અમે ભટક્યા નથી. કોઈ કામ, જે રીિે થવ ં
જોઈએ, એ રીિે જ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો
જોઈએ. હ ં માન ં છં કે, જ્ઞબનવ્યવસાતયક
ધોરર્ે કોઈ પર્ કામ કરવ ં, એ અઘરં કામ
િો છે જ! કેમ કે, એમાં દે ખીિો ફાયદો
હોિો નથી. એટલે એમાં કામ કરનાર અને
કરાવનાર બન્નેન ં ‘મોટીવેશન’ લેવલ હાઈ
હોવ ં જરૂરી છે . એમાંય ગજરાિી સાહહત્ય
સાથે સંકળાયેલ ં કામ, ને એમાંય પાછં
સિિ ગર્વત્તાસભર કામ કરવાનો પ્રયત્ન
કરવો, એ ચેલેન્જન ં કામ િો છે જ! પર્
જ્ઞબનવ્યવસાતયક હોય કે વ્યવસાતયક – પર્

આ કામ એક મેગેઝીનન ં છે . બની શકે કે,
એમાં અમારી ઓછી સમજશક્તિ, આવડિ

અને અનભવને લીધે ક્યાંક કચાશ પર્
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રહી ગઈ હોય.એ કચાશને પર્ અમે આ

ક્યાં જશે ને કેટલા લોકો સધી જશે, એનો

ઝેબ્રા ક્રોતસિંગ પરથી રસ્િો ઓળંગવાની જેમ

અંદાજ લગાવવો પર્ મશ્કેલ છે . અમને

ધ્યાન દઈને ઓળંગી પર્ છે . અમારી સ્પધાચ

ગમશે, જો િમે કોઈ અફવા, અથહ
ચ ીન

કોઈ બીજા પ્લેટફોમચ સાથે નહીં, પર્ ખદ

મેસેજો

સાથે જ છે . ‘પંખ’ની ઉત્ક્રાંતિ કેટલી અને

મોકલવાને બદલે ‘પંખ’ના અંક આગળ

કેવી થઈ, એ જાર્વ ં હોય િો િમારે અમારા

ફોરવડચ કરશો. કોઈ વસ્ત ‘ફ્રી’ મળે , એની

પ્રથમ પાંચ અંકો અને છે લ્લા પાંચ અંકો

એટલી વેલ્ર્ નથી હોિી. પર્ અમને અને

ખોલીને વાંચવા પડે.

અમારા લેખકો માટે આ ‘ફ્રી’ નથી. કેમ કે,

આ મકામ પર પહોંચવા સધીમાં ઘર્ી
િકલીફોનો સામનો કરવો પડયો છે . પર્
ફેમીલી મેમ્બર જેવા લેખકો અને કતવતમત્રોએ
ે ા
હંમશ

અમારી

ટીમ

અને

‘પંખ’

સાથે

ઉષ્માભયો વિાચવ કયો છે . હ ં માન ં છં કે કોઈ
મેગેઝીન

પ્રીમીયમ

એના

લેખકોના

અને

રે ન્ડમ

ફોટો

કે

વીહડઓ

અમારા બધાની શક્તિ અને સમયન ં આમાં
રોકાર્ થર્ ં છે . પર્ દર મહહને અંક વાંચીને
ે આવે
પ્રતિભાવ આપવા માટે જેટલા મેસજ
છે , એના પરથી કહી શકાય કે, ખાસ્સો મોટો
વાચકવગચ હવે ‘પંખ’ સાથે જોડાઈ ગયો છે
અને વધને વધ લોકો જોડાઈ રહ્યા છે .

મોટી

આ અંકમાં ‘Rewinding…’ કોલમમાં

જાહેરાિો કે એમાં વપરાયેલા કાગળની

પ્રતસદ્ધ સાહહત્યકાર ‘મજ્ઞર્લાલ હ. પટે લ’ દ્વારા

ગર્વત્તા પરથી નહીં, પર્ એની અંદરના

જ્ઞલજ્ઞખિ તનબંધ ‘સોનાનાં વ ૃક્ષો લીધેલ છે , જે

લખાર્ની ગર્વત્તા પરથી અંકાવી જોઈએ.

િમે કદાચ વાંચ્યો પર્ હશે. આપને આ અંક

ને એ વાિ અહીં સધી પહોંચિા સધીમાં

કેવો

સાજ્ઞબિ થઈ ચકી છે . ‘પંખ’ MASS અને

વ્હોટ્સએપ,

CLASS – બન્નેને એકસાથે પસંદ આવ્ર્ ં છે .

અથવા

ઈન્સ્ટાગ્રામમાં

‘પંખ’ના

રે ગ્ર્લર

સેલીબ્રીટી-સ્કેલ,

એની

અંદરની

ે ીનના
કોઈ મને પ ૂછે કે, િમારા મેગઝ
વાંચકો કેટલા? મારી પાસે એનો કોઈ
જવાબ નથી. આજના સોતશયલ મીહડયા
અને સસ્િા ઈન્ટરનેટના સમયમાં લોકોની
કંઈક સારં ફોરવડચ કરવાની અને વાંચવાની
િસ્દી લેવાની દાનિને ‘પંખ’ના વાચકોની
ં છે . ને આમ પર્,
સંખ્યા સાથે સીધો સંબધ
િમને ખબર જ છે કે, એકવાર કોઈ વસ્ત
સોતશયલ મીહડયામાં દાખલ થાય, પછી એ

લાગ્યો,

એ

આપ

ટે જ્ઞલગ્રામ,

અમને

અમારા

ફેસબ ૂક,

મેઇલ

વાચકો

જરૂર

જર્ાવો.

અમારા

માટે

‘રે ગ્ર્લર’ નહહ, પર્ ‘સ્પેતશયલ’ છે . આથી
‘પંખ’ને આગળ લઈ જવા માટે આપ પાસે
કોઈ સ ૂચનો હોય િો પર્ જરૂર આપજો.
આપ પર્ ‘પંખ’માં સ્વૈચ્ચ્છક રીિે જોડાઈ
શકો છો અને તવતવધ પ્રવ ૃતિઓમાં અમને
મદદ કરી શકો છો. અડધી સદી તનતમત્તે
િમારી શભેચ્છાઓ માટે આતર...
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જસ્ટ બે તમતનટ
સંસ્કાર

ડૉ. રં જન જોર્ી
િન્વીના
જૂનવાર્ી

સાસ

રમીલાબેન

સ્વભાવના.

થોડાં

અવારનવાર

બાજવાળા હંસાબાની પત્રવધ ૂ રાજલ સાથે
સરખામર્ી કરિાં િેઓ િન્વીને સંભળાવે,
“જોર્?ં રાજલ વહ કેટલી સંસ્કારી છે !
કાયમ સાડી પહેરેલી હોય ને માથેથી િો
પાલવ હટે જ નહીં. એકલીએ િો આજ
સધી ઘરની બહાર પગ નથી મ ૂક્યો.”
કાયમ

હંસાબા

પોરસાય

ને

િન્વી

એક્તટવાને સૅલ્ફ મારી બેંક િરફ રવાના
થઈ જાય.
એક હદવસ રમીલાબેનને હાટચએટેક
આવ્યો. ડોતટરે બાયપાસ સર્જરી કરાવવાન ં
કહ્.ં ચારે ક લાખનો ખચચ હિો. ઘરની
ક્સ્થતિ સમજિાં રમીલાબેન આ ખચચ કેવી
રીિે થશે િેની જ્ઞચિંિા કરવા લાગ્યા. ખબર
કાઢવા

આવેલા

બાજવાળા

હંસાબા

વાિવાિમાં રડી પડયા. રમીલાબેને પ ૂછિાં
જાર્વા મળર્ ં કે રાજલ વહ ઘરમાંથી
રૂતપયા, દાગીના બધ ં લઈ જઈ હરસામર્ે
બેઠી છે અને છૂટાછે ડાની નોહટસમાં બીજાં
પચ્ચીસ લાખની માંગર્ી કરી છે . બંનેની

વાિ ચાલ હિી ત્યાં જ િન્વીએ આવી
રમીલાબેનના હાથમાં કવર મ ૂકિા કહ્,ં
“મમ્મીજી, આમાં પાંચ લાખ છે , િમારી
સર્જરી માટે. હ ં બેંકેથી મારા પીએફના પૈસા
ઉપાડિી આવી. હવે સર્જરી માટે ડૉતટરની

ઍપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લેજો.” હંસાબા અને
રમીલાબેન

સંસ્કારની

સાચી

વ્યાખ્યા

સમજવા મથી રહ્યા.
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Connecting... કતવિા
ભાવેશ ભટ્ટ

ગઝલ

ઝલક આપી િમે ગાયબ થયા, િો સરભરાન ં શ?ં
ફકિ મખડં નહીં ચાલે, પછીના અંિરાન ં શ?ં
અડયો પગ કોઈને જો ભ ૂલથી, માફી િરિ માંગી
થયો ના પ્રશ્ન કોઈને કદી કે 'આ ધરાન ં શ?ં ’
જે અંગિ હોય છે એના, બને છે આત્મતનભચર એ
સદાયે આપર્ે િો પ ૂછવાન ં, કે 'આશરાન ં શ?ં '
બનીને ઠેસ એ આવેશને ક્યારે ક રોકે છે
ઉિારં ઋર્, વડીલો જેમ રહેિા ઉંબરાન ં શ?ં
ં ૂ લીધી ત્યાંજ િેં કચડયો!
રઝળપાટોથી થાકી હફ
પગરખામાં છપાયેલા જ્ઞબચારા કાંકરાન ં શ?ં
િમારી આસ્થા ખંહડિ નથી, કેવી રીિે માન ં
કયાચ છે જજિંદગીભર જે, બધા એ ખરખરાન ં શ?ં
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Connecting... કતવિા
ગઝલ

ભાવેશ ભટ્ટ
એક પલકારે પ્રગટત ં પારણ ં
કોઈ ખોળામાં જનમત ં પારણ ં
સ્હેજ જો ઝોકે ચડે ઝૂલાવનાર
ધમચ સમજી ના અટકત ં પારણ ં
થાય ઢીલી ગાંઠ ખોયાની કદી
જોર્ ં છે ત્યારે લરજત ં પારણ ં
એની મમિા જાગિા, ઝૂમી ઉઠે
ઝૂલવા સાથે સરકત ં પારણ ં
જાગવ ં મોડે સધી સમજે ફરજ
એમ હાલરડાં ચગળત ં પારણ ં

લાગિી વાત્સલ્યની એવી અસર
ખાલી થઈને પર્ ધબકત ં પારણ ં
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વાિાચન ં આકાશ
મોહ

હીરલ વ્યાસ
“સંધ્યાકાળે આવી જજો. િમારં કામ
થઈ જશે.” સવારે ગરજીએ આટલ ં કહીને
મ ૂકી

ફોન

દીધો

હિો.

બસ

ત્યારથી

ગભરામર્ થિી હિી. અનાયાસે ઊપર
જોઈને હાથ જોડાઈ જિા હિાં. હવે જે
પ્રશ્નનો જવાબ છે લ્લા દસ વર્થ
ચ ી શોધિો
હિો િે મળી જશે એવી આશા બંધાઈ
હિી.
*****
“હવે સારા સમાચાર ક્યારે આપો
છો?” લગ્નને દોઢ વર્ચ માંડ થયેલ ં ને
ઘરનાએ પછવાન ં શર કરી દીધેલ.ં ત્યારે
પ્રશ્ન ગમિો. ધીમે-ધીમે સમય પર્ વધવા
લાગ્યો ને પ્રશ્નો પર્. આ પ્રશ્નનો જવાબ

ને વર્મ
ચ ાં િો બાળક ઘરમાં હકલકારી
કરવા

લાગેલ.ં

ત્યારે

જાર્ેઅજાણ્યે

એ

હાંતસયામાં ધકેલાઈ ગયેલો. હવે એ બાળક
માટે સાવ જીવ પર આવી ગયેલો.
“શ ં કરં કંઈ સમજાત ં નથી.” એક જૂના
તમત્ર આગળ પોિાની વાિ મ ૂકી હિી.
“એક રસ્િો છે . પર્ ત ં એમાં માનીશ કે
નહહ મને ખબર નથી.”
“ત ં બસ રસ્િો બિાવ. પછી હ ં ફોડી

એને પોિાને મળિો નહોિો. દસ વર્ચમાં

લઈશ.”

પાંચ ડૉતટર બદલ્યા. પત્નીના પાંચસો

“હ ં એક ગરજીને ઓળખ છં. એક વાર ત ં

હરપોટચ કરાવી લીધા હિાં. બધા હરપોટચ
નોમચલ હિાં. પર્ પહરર્ામ શ ૂન્ય! ઘરનાં
બધા પર્ જાિ-જાિની બાધા આખડીઓ
રાખિાં. પતિપત્ની બન્ને પર્ માનતસક
િાર્માં જીવિાં હિાં. સૌથી વધારે િો એ
િકલીફ હિી કે નાનાભાઈના લગ્ન થયાં

એમને મળવા આવ. એ કંઈક રસ્િો
કરશે.”
“ત ં કહે ત્યારે આવ મળવા.”
“બસ િો આજે સાંજે જ જઈ આવીએ. હ ં
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*****

સાંજે િને લેવા આવી જઈશ.”
શહેરથી દૂર આવેલા એક ગામમાં

આજે ભોંયરાન ં વાિાવરર્ સાવ જદં

ગરજીન ં ઘર હત ં. આમ િો ઘર જેવ ં જ ઘર

ં ધ
ં
હત ં. હવનની સગ
આવી રહી હિી.

અને સાવ સામાન્ય માર્સ જેવા ગરજી.

મોટેથી

સફેદ દાઢી, મોટી આંખો અને કસાયેલ ં

હવનકંડની

શરીર. ગરની આંખોમાં દે ખાવી જોઈએ

પાથર્ું હત ં. િેની પર ફૂલ અને કંક ચોખા

એવી કરર્ાનો સાવ અભાવ હિો. પર્

ચડાવેલા હિાં. ગરજીએ આંખના ઇશારે

એને લાગ્ર્ ં કે કદાચ બાહ્ય દે ખાવ પરથી

આસન પર બેસવા કહ્ ં ને એ ગોઠવાયો.

એમ આંકી લેવ ં ખોટં હોઈ શકે.

ખ ૂર્ામાં એક માર્સ ગરજીના ઈશારાને

“આવો.” ઘરના ભોંયરા િરફ આગળ
વધિાં પહાડી સ્વરે ગરજી કહ્.ં
ઘરન ં ભોંયરં એમન ં સાધના સ્થળ
હત ં. ઓરડાની વચ્ચે એક હવનકંડ હિો

મંત્ર

જાપ

ચાલી

રહ્યાં

હિાં.

બાજમાં

એક

લાલ

કપડં

સમજીને હવન માટે જરરી કામ કરિો
હિો.
“ફટ.. સ્વા....હા...” હવકંડમાં મોટો ભડકો
થયો.

આખા

ખ ૂર્ામાં ઊભેલા માર્સે બાજમાં

ઓરડામાંથી એક તવજ્ઞચત્ર પ્રકારની ગંધ

પડેલા કોથળાન ં મોઢં ખોલ્ર્ ં. ધ ૂમાડાને

આવિી હિી. હદવાલ પાસે માિાજીનો

લીધે ખાસ કંઈ દે ખાર્ ં નહહ. પર્

મોટો ફોટો લગાવેલો હિો. માિાજી સામે

કોથળામાંથી કોઈ વસ્ત લઈ કંકચોખા

હાથ જોડી ગરજી આસન પર ગોઠવાયા.

ચડાવેલાં લાલ કપડાં પર મ ૂકવામાં આવી.

અને

આસપાસ

હવનસામગ્રી.

આંખો બંધ કરી જાર્ે કોયડાનો ઊકેલ
શોધિાં હોય એમ આંગળીના વેઢા ગર્વા
લાગ્યા.

પકડો.” કંકના ચાંદલા કરે લી િલવાર
હાથમાં પકડાવિાં ગરજી બોલ્યા.

“દસ હદવસ. બસ પછી િારં કામ
થઈ જશે. મારે થોડી તવતધ કરવી પડશે.
તવતધ માટેના સામાનની વ્યવસ્થા હ ં કરી
દઈશ.

“ઊભા થાઓ. અહીં આવો. આ િલવાર

િારે

મને પાંચ લાખ રતપયા

આપવા પડશે.” ગંભીર મખમદ્રા સાથે
જવાબ આપ્યો.

લાલ કપડાં પર એક બેભાન બાળક
સ ૂત ં હત ં.
“માિાજીન ં નામ લઈ િલવારનો ઘા કરો.”

ધ ૂમાડો ઘટયો અને બાળકનો ચહેરો સ્પષ્ટ
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થયો. હવામાં ઊંચકાયેલી િલવાર પડી
ગઈ.

“નાનકા.. નાનકા.." બોલિો એ
બાળક લઈ ઘર િરફ દોડયો.
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અંિરકેડી
આત્મજા

બંસરી જોર્ી

આમ િો આત્માજાને રોજ મમ્મીના

હાથની ચા અને બ્રેડબટરનો િૈયાર નાસ્િો

મળી જિો. પર્ આજે ઉઠવામાં મોડં થઈ
ગર્ ં હત ં,

એટલે

સફાળી

બેઠા

થઈ,

ફટાફટ ફ્રેશ થઈ કોલેજ જવા ઉપડી ગઈ.
આજે એનો ‘હ્મન રાઇટ્સ’ પર ઈમ્પોટચન્ટ

સોડમ એટલી સરસ હિી કે પોિાને રોકી
ન શકી અને સ્કૂટી ટપરી િરફ વાળી.

લેતચર હિો. સ્કૂટીની હકક મારી એ કોલેજ
જવા રવાના થઈ. મર્ીનગર ચાર રસ્િા
પર ક્રોતસિંગ આવિા એર્ે સ્કૂટીને બ્રેક
મારી. આમ િો આત્મજાનો આ રોજનો
હફતસ રસ્િો હિો. આત્મજા હંમેશ મજબ
ક્રોતસિંગ પાસેથી પસાર થિી પર્ આજે
અચાનક ચાની સોડમથી એ ઊભી રહી
ગઈ. એર્ે પાછળ નજર દોડાવી. આખરે
આટલી સરસ ચાની સોડમ આવી ક્યાંથી
રહી છે ? એર્ે પાછળ વળીને જોર્ ં િો એક
નાની એવી ચાની ટપરી પર એક મહહલા
ચા બનાવી રહી હિી અને આસપાસમાં
ચાની ચસ્કી લેિા લોકો પર્ નજરે આવી
રહ્યા હિા. નોમલ
ચ ી એર્ે હંમેશા એક પરર્
અથવા

િો

છોકરાને

ચાની

ટપરી

ચલાવિા જોયેલાં અને ઉપરથી ચાની

વ્યવક્સ્થિ
ચાની

ટપરી

પહરધાનમાં

ચલાવિી

મહહલાને

જોઈને

એના

મગજમાં એક સાથે ઘર્ા બધા પ્રશ્નો
રમવા લાગ્યા. “એક મહહલા અને એ પર્
ચાની ટપરી ચલાવે છે ? દે ખાવે આટલા
વ્યવક્સ્થિ
ચલાવવી
જોઈને

બેનને
પડી

ચાની

હશે?”

ટપરી

કેમ

ઉકળિી

ચાને

એનો ઉમળકો પર્ ચા

માટે

ઉભરાઈ રહ્યો હિો. ચાની ચ ૂસકી લેવા
આત્મજાએ એ મહહલાને બહ જ સભ્યિાથી
પ ૂછ્,ં “આંટી એક કહટિંગ ચા મળશે?
આપન ં નામ શ ં છે ?”
મહહલા

બોલી

“હા.

મારં

નામ

સાતવત્રી છે .”
“અચ્છા..” આત્મજાએ ઉત્તર વાળયો.
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ફરી મહહલાએ પ ૂછ્,ં “સાથે પારલેજી

કેન્સર થર્ ં એટલે અમારો આવકનો સ્ત્રોિ

લેશો?”

બંધ થઈ ગયો. અને જાર્ે સપડાક કરત ં
દાહરદ્ર આવી ગર્. શરૂઆિમાં િો જે કંઈ

“ના, ના. બસ માત્ર ચા જ.”
આત્મજાના સવાલો અંદર ઘેરા બની
રહ્યા

હિા.

િરફ

કેમ

જાર્ે

સાતવત્રીબેન

કરર્ા ઉદભવી રહી હિી.

એર્ે

આખરે પ ૂછી લીધ ં, “સાતવત્રીબેન, આપ
એક મહહલા થઈને ચાની ટપરી ચલાવો
છો. શ ં કોઈ ખાસ કારર્ છે ?”
સાતવત્રીબેન બોલ્યા, “ના બેટા. આ
િો સંજોગો...” એમ કહી અટકી ગયા.

આવકના પૈસા ભેગા કરે લા હિા એમાંથી
સારવાર થઇ. પર્ નોકરી છૂટવાને કારર્ે
આતથિક પાયમાલી આવવા લાગી. મેં મારા
બધા દાગીના પર્ ધીરે ધીરે કરીને વેચી
દીધા. ચાલીસ હજાર જેવ ં હકમોથેરાપી

હેઠળ

ખચાચય.

છે . એટલે એના અભ્યાસનો પર્ અન્ય

સંજોગો? શ ં હ ં જાર્ી શક? જો આપ

જોકે

કમ્ફટે બલ હો િો મને કહો.”

ભીડી.

સાતવત્રીબેન બોલ્યા, “બેટા મારા
પતિ સૌરીનને આંિરડાન ં કેન્સર છે .”
આત્મજાથી

તન:સાસો

સાતવત્રીબેને
ધપાવી.

નંખાઈ

આગળ
સૌરીનને

જેવો

મારી એક દીકરી પર્ છે , જે અભ્યાસ કરે
ખચચ થાય.

પ ૂછર્,ં

ફરી

હજાર

દવાખાનાનો અને અન્ય ખચચ થાય. અને

“કેવા

આત્મજાએ

વીસ

ગયો.
વાિ

પાંચ વર્ચ પહેલાં

ગળાન ં કેન્સર થર્ ં હત ં. છે લ્લા પાંચ
વર્ચથી એમની કેન્સરની સારવાર શરૂ છે .

જર્ાિા

સૌરીને બીમારી સાથે બાથ

ગળાના
એર્ે

કેન્સરમાં થોડી

રાહિ

ફરી

કરવા

કમાર્ી

ઝંપલાવ્ર્.ં અમે તવચાર્ચ એવો ધંધો શરૂ
કરીયે જેનાથી રોજ આવક થાય અને
ખચન
ચ ે પહોંચી શકાય. આખરે એમર્ે એક

ચાની ટપરી શરૂ કરી. ચાની આ ટપરીથી

થોડી મદદ થઈ. પર્...” આમ કહેિા
સાતવત્રીબેન ઊંડો તનશ્વાસ નાંખી ગયા.

પહેલા કેન્સર વખિે અમારી ક્સ્થતિ થોડી
ઓછી ખરાબ હિી. કમાનાર અને ઘરના
ધર્ી એક જ મારા પતિ હિા. પર્ કેન્સર
થવાના કારર્ે એમની ખાનગી નોકરી છૂટી

ગઈ.

કેન્સરની

સારવાર

માટે

એમને

હોક્સ્પટલમાં દાખલ કયાચ. જેવ ં એમને
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ચાને

ઊકાળિા

ઊકાળિા

આજ સધી સૌરીને આપર્ો તનવાચહ કયો છે

સતવત્રીબેનના ચહેરા પરના પ્રસ્વેદજ્ઞબિંદઓ

હવે આપર્ો વારો. મારી દીકરી પર્ હાલ

ને આત્મજા જોઈ રહી આત્મજાએ પ ૂછ્,ં

એના તપિાની સેવામાં ખડેપગે છે .”

“પર્ શ.ં .?”

આત્મજાના આંખોના ખ ૂર્ા ભીના

સાતવત્રીબેન

બોલ્યા,

“ઈશ્વરની

કસોટી અહીંથી પ ૂરી નહોિી થવાની કે
બીજી
કેન્સરે

પરીક્ષા
ફરી

આવી
ઉથલો

ચડી.
માયો

સૌરીનના
અને

હવે

થઇ ગયા, પર્ સાતવત્રીબેન જ્ઞબલકલ કામ
રોક્યા વગર વાિો કરિા રહ્યા. અચાનક
સાતવત્રીબેને પ ૂછ્ ં; “િારં નામ શ ં છે
બેટા?”

આંિરડા સધી પહોંચી ગર્ ં છે . સાથે સાથે

“આત્મજા.”

મારી દીકરીનો અભ્યાસ શરૂ છે એક િરફ

“એટલે?”

આંિરડાના કેન્સરની સારવાર માટે નાર્ાં

“એટલે.. સ્વયંમાથી ઉત્પન્ન થયેલી.”

એકઠા કરવાની મથામર્ અને બીજી િરફ
દીકરીને ભર્ાવવાની ધગશ. મારા માિાશીખવ્ર્ ં છે કે

તપિાએ નાનપર્થી જ

“ખ ૂબ સરસ નામ રાખ્ર્ ં છે િારા
માિાતપિાએ િારં .”

જીવવ ં િો આત્મસન્માનથી જીવવ ં. જયાં
સધી

હાથપગ

સાબ ૂિ

હોય

કોઈના

ઓતશયાળા ના થવ ં. કાંડાની મેહનિ પર
ભરોસો રાખવો અને એટલે હ ં કોઈની પાસે
પર્

હાથ

લાંબો

નથી

કરી

શકિી.

આવનાર તવકટ પહરક્સ્થતિ સામે બાથ
ભીડી લેવાનો મેં તનર્ય
ચ કરી લીધો છે .
દીકરીને કહી રાખ્ર્ ં છે
સંભાળવાન ં

અને

કે, ઘર પર્ િારે

તપિાના

ભોજનની

વ્યવસ્થા પર્ િારે જ કરવાની. િારા
અભ્યાસને ટકાવવા માટે

અને સૌરીનને

બીમારીમાંથી ઉભા કરવા માટે મારે જ હવે
ટપરી પર

બેસવ ં પડશે. અને હવેથી

સૌરીનના બે હાથ મારે જ બની જવ ં છે .

સાતવત્રીબેન બોલ્યા; “જો આત્મજા
દાહરદ્ર મનની અવસ્થા છે . દાહરદ્ર આગળ
મનોબળને હારવા ન દે વાય. ઈશ્વરે કાંડા
એટલે

જ

આપ્યા

છે

કે

જરૂર

પડે

પહરક્સ્થતિ સાથે બે-બે હાથ થઈ જવ ં પડે
િો થઈ જવાન ં. પર્ હા સાબ ૂિ બે હાથને
માંગવા

માટે

િો

નહીં

જ

આગળ

કરવાના.” આત્મજા સાતવત્રીબેનની ખમારી
જોઈને ગદગહદિ થઇ રહી હિી.
આત્મજાએ પ ૂછ્,ં “સરકાર પાસે િો
માંગી શકાય.”
“હા પર્ સમય માંગી લે. સરકારી
યોજનાઓનો લાભ બહ મોડો મળે . અને
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સમય જ િો નથી મારી પાસે. એની રાહે

પોલીસવાળાએ આત્માજાની વાિ

રહેવા કરિા પછી મેં મારા કાંડાન ં જોર જ

ધરી. એમર્ે ચાની ટપરી નહીં હટાવવા

માપવાન ં શર કરી દીધ.ં હવે આગળ

માટે ટ્રાહફક-પોલીસમેનને ફોન દ્વારા જાર્

હહરઈચ્છા.” એમ કહેિા િેમના કપાળની

કરી.

રે ખાઓ િંગ થઇ ગઇ.

કાને

આત્મજા દોડિી દોડિી આવી અને

“શ ં થર્ ં સાતવત્રીબેન? કેમ જ્ઞચિંિામાં

સાતવત્રીબેન ને કહ્ ં કે, “િમારી આ ચાની

પડી ગયા.” આત્મજા એકી શ્વાસે ફટાફટ

ટપરી હવે સરજ્ઞક્ષિ છે . એને કશ ં જ નથી

પ ૂછી બેઠી.

થવાન ં.

િમારી

ઓડચર

પોલીસ

સાતવત્રીબેન બોલ્યા, “ઇશ્વરને જાર્ે
એક જ જન્મમાં મારી બધી પરીક્ષાઓ લઈ
લેવી હોય એવ ં લાગે છે . જો ને આ ટ્રાહફકપોલીસવાળા

મારી

ચાની

ટપરી

શરૂ

રાખવાના

સ્ટેશનમાંથી

ટ્રાહફક

પોલીસને મળી ગયા છે એટલે િમે

હવે

અહીં િમારી ચા ની ટપરી ચલાવો.”
સાતવત્રીબેનનો ચ ૂલો ફરી શરૂ થઈ

ટપરીને

હટાવવાની વાિો કરે છે અને જો એમ થશે

ગયો.

િો માર ગજરાન કેમ ચાલશે? મારે

હટિી જોઈને આત્મજાને અનોખો સંિોર્

કોઈનીય પર્ સહાય નથી જોઈિી. બસ

થયો. સાતવત્રીબેને આત્મજાનો ખ ૂબ આભાર

મને અહીંયા ઉભા રહેવાની જગ્યા આપી દે

માન્યો.

િો હ ં મારં ગજરાન ચલાવી શકં. અને જો

એમ થઈ જાય િો ઇશ્વર જેવો કોઈ બીજો
મોટો દયાળુ નથી.” એમ કહીને સાતવત્રી
બહેનની

આંખો

ભીની

થઈ

ગઈ.”

આત્મજાએ બનેલી ચાની પ્યાલી પડિી
મ ૂકી અને સીધા પોલીસ સ્ટેશન િરફ

સાતવત્રીબેનની

આત્મજાએ

કહ્,ં

જ્ઞચિંિાની

“મારો

રે ખાઓ

આભાર

શેનો? આભાર િમારો મારે માનવાનો
હોય, સાતવત્રીબેન. િમે મને શીખવ્ર્ ં કે
સાતવત્રી સિર્ગમાં જ નહોિી. વિચમાનમાં
પર્ જીવે છે . હસિી, રડિી, બાથ ભીડિી,

રવાના થઈ ગઈ. પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈ

એર્ે તવગિે બધી વાિ સમજાવી અને
પોલીસવાળાને આજીજી કરી કે મહહલા
ખ ૂબ જ ખમારી વાળી છે . જો આપર્ે થોડી
માનવિા દાખવીને મદદ કરી શકીએ, િો
એન ં ગજરાન ચાલી શકે એમ છે અને
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કેન્સરગ્રસ્િ પતિને મોિના મખમાંથી પાછી

મજબ કોલેજ જવા માટે નીકળી અને

ખેંચી લાવવા કટીબદ્ધ અને પ ૂરં જોર

ક્રોતસિંગ આવિા ફરી એ જ ચાની સોડમથી

લગાડી

એની નજર ટપરી પર ગઈ.

પોિાની અંિરની શક્તિથી નવી

કેડી કંડારીિી સાતવત્રી. હ ં િમને નવ ં નામ

િરફ

આપવા માંગ ં છં -

અજ્ઞભવાદન કર્.ું ચાની

‘કળર્ગની સાતવત્રી’.

‘આધતનક સાતવત્રી’,

વળી.

સાતવત્રીબેને

એ ટપરી

ક્સ્મિ

સાથે

ચસ્કી લેિા લેિા

આત્મજાએ ચાની

અચાનક જ આત્મજાની નજર ટપરી પર

પ્યાલીના પૈસા ચ ૂકવ્યા અને સ્કૂટી લઈને

લાગેલા નવા બોડચ પર પડી િો ત્યાં લખ્ર્ ં

ઘર િરફ જવા માટે નીકળી ગઈ. આમ િો

હત ં: ‘આત્મજા’.

આજે એર્ે ઈમ્પોટચન્ટ લેતચર તમસ કયો

(નોંધ: અહીં ‘આત્મજા’ એક કાલ્પતનક અને

હિો, પર્ બહ મોટો લેતચર શીખ્યો હિો.

‘સાતવત્રીબેન’ વાસ્િતવક પાત્ર છે .)

બીજે હદવસે પર્ આત્મજા રોજની
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િમને મળયાન ં યાદ
િો હ ં એ વનવાસને નકારં
છં, િને નકારં છં.

રાજલ ભાનશાલી
મેં જયારે જયારે પ્રયત્ન કયો સીિા બનવાનો
ત ંયે રામ બનવાન ં ચ ૂક્યો નથી
મારી અક્ગ્નપરીક્ષા લઈને.

~ પ્રતિમા પંડયા

*****
ં ૂ ી હફલ્મની જેમ મારા
ત ં કોઈક મગ

આવ્યો. મારી પાસે બેઠો. િારી સાથે મેં

ટાઇટલ

કેટલી બધી વાિો કરી. આ દ્રશ્યની કલ્પના

આવી જાય છે બાકી એના તસવાય બધી

કરવાન ં હજય મને ગમે છે . એ દ્રશ્ય

ઘટનાઓ કઈ સપાટી પર ઘટે છે એની

મનોમન

ખબર જ નથી પડિી. િારા અવાજના

હરવાઇન્ડ કરીને જોર્ ં છે કે હવે હફલ્મ પર્

પડઘાં સંભળાયા કરે છે . હ ં એમને પ ૂછં છં કે

ઘસાઈ ગઈ છે . પરં ત મનનો કેમેરો એવો છે

ત ં આજકાલ મને કયા નામથી બોલાવે છે ?

કે દરે ક વખિે નવા રં ગો શોધી લાવે છે .

બોલાવે છે કે નહીં? એક સાંજે મેં એને

પર્ ત ં એ રં ગોમાં ક્યાં રગાયેલો છે ! ત ં િો

આપર્ી રામકહાર્ી સંભળાવી હિી. હ ં િો

મારી અંદરના શ્વેિશ્યામ પડછાયાઓ વચ્ચે

જીવનનો ભાગ છે . ક્યારે ક-ક્યારે ક

પછી પાછી ચાલી આવી પરં ત એ કહાર્ીના
પાત્રો િારા અવાજની પાસે જ રહી ગયાં
હિાં. િેઓ િને મારા હાલહવાલ નથી
પ ૂછિાં? કે પછી િેં એમને પર્ કોઈ
વૈકચ્લ્પક દતનયામાં ધકેલી દીધાં છે ? ત ં

મેં

એટલી

બધી

વખિ

ક્યાંક બટકેલો પડયો છે .
ગઈકાલે સાંજના ડાઇતનિંગ ટેબલ પર
બેસીને શાક સમારી રહી હિી ત્યારે ક્ષર્ભર
માટે એવ ં લાગ્ર્ ં કે જાર્ે બારીની બીજે પાર
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ત ં છે . િારં હોવાપણ ં એવી રીિે અનભવ્ર્ ં

પાસેના વાળમાં ધીમે ધીમે પ્રસરી રહેલી

કે હૃદય ધબ્બ દઈને બેસી પડ્.ં આંગળી

સફેદીમાં હાથ ફેરવવાન ં મન થઈ જાય

કપાઈ ગઈ. ખ ૂબ બધ ં લોહી નીકળર્.ં

છે . હ ં પાસે હોિ િો િારી આંખો નીચે જે

ડ્રેતસિંગ કરાવવ ં પડ્.ં સખિ પેઇન થર્.ં

કાળા કંડાળા વધી રહ્યા છે , એના પર રોજ

એ

રાત્રે

ઘડીક

ઉંઘરે ટી

અને

ઘડીક

રાત્રે સિાં પહેલાં ગલાબજળના પોિાં

સિિ

પેલી

હફલ્મ

મકિ. ઉંમરની સાથે હોઠની આસપાસ

સીતવન્સ

માટે

જીવનભર અન્યોને આપેલા અને ખદને

કલાકારોની રાહ જોવાઈ રહી છે . િારી

સામા મળે લા ક્સ્મિની રે ખાઓ પડી જિી

એન્ટ્રી થઈ ચકી છે . લોકો િારી સાથે સેલ્ફી

હોય છે . િારા હોઠની આસપાસ કાળાશ

પડાવવા પડાપડી કરી રહ્યાં છે . હ ં પહોંચ ં

પ્રસરવા લાગી છે . મારે એ જોવ ં છે

છં પર્ કોઈન ંય ધ્યાન મારા િરફ જત ં

કે

નથી. કોઈ મારી આસપાસ ટોળે વળત ં

આપર્ને જોડિી હિી

નથી. બરાબર છે , સાઇડ

વર્ો જદાં રહ્યાં બાદ બદલાઈ ગઈ છે કે

જાગરે ટી

આંખોમાં

ચાલિી

રહી.

એન્ટ્રી

હહરોઇન સાથે

ફોટા પડાવવામાં કોને રસ પડે!
ના. મારી પાસે હવે િને કહેવા જેવી
કોઈ મહત્વની વાિ નથી. સમય બદલાઈ
ગયો છે . 'લંચ કરી લીધ ં કે નહીં?', કેવો

રહ્યો આજનો હદવસ?', 'નીકળયો કે નહીં?'
- એવા પ્રશ્નોને હવે અવકાશ નથી. એક
સમય હિો કે આ જ પ્રશ્નો મારી જીવાદોરી
હિાં. હરીફરીને આ જ બેપાંચ પ્રશ્નો જ
હિાં, જેમર્ે સંપકચસેત જાળવી રાખ્યો
હિો. આ જ બે પાંચ પ્રશ્નોના હકાર કે
નકાર આપવાના બહાને િારી સાથે સંવાદ
થિો ને એ સંવાદ મને જીવાડિો. ત ં
મારા જીવવાન ં કારર્ હિો.
પર્ આપર્ે જદા થયા એને ચૌદ
વર્ચ થઈ ગયા છે હજય ક્યારે ક િારા કાન

િારી અને મારી હથેળીમાંની જે રે ખા
એ હવે આટલા

નહીં? મને નથી સમજાત ં કે મને આ બધ ં
કરવાન ં મન શા માટે
પરર્ને

થાય છે ? જે

મેં જ છોડી દીધો છે એ પરર્ને

ગળે વળગીને, એનાથી જ

જદા પડવાન ં

દુઃખ હળવ ં કરવા, એના જ ખભે માથ ં
મ ૂકીને હૈયાફાટ રદન શા માટે કરવા માંગ ં
છં! િારા ન હોવા ને મેં પ ૂરી સભાનિા
અને સમજ સાથે સ્વીકાર્ું હત ં. િે છિાં
હજય ક્યાંક િારં નામ સંભળાય છે િો
હૃદય
ને

એકાદ

ધબકારો

ચ ૂકી

જાય

છે

અવાજ સંભળાય િો ધબકારાં વધી

જાય છે .
આપર્ે જેમને પ્રેમ કરીએ છીએ
એટલે નહીં કે એમનાથી વધ ઉત્તમ કોઈ
વ્યક્તિ જ નહોિી. પ્રેમમાં કોઈ
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આરોહર્ નથી હોત ં કે સૌથી ઉપરની સીડી

પંડયા

વ્યવસાયે

અધ્યાપક

છે .

30

પર જે ઊભ ં હશે એની સાથે જ પ્રેમ કરવો

વર્ચથી િેઓ અધ્યાપનકાયચ કરી રહ્યાં છે . વર્ચ

એવ ં નક્કી કરી શકાય અથવા એની સાથે જ

૨૦૧૨માં પર્ે બોડચ દ્વારા િૈયાર થયેલ ધોરર્

સહથી વધ પ્રેમ કરશ ં કે માત્ર એની સાથે જ

૯માંના પાઠયપસ્િકની સંપાદન સતમતિમાં

પ્રેમ કરશ ં એવ ં નક્કી કરી શકાય!

િેઓ સભ્ય હિાં. વર્ચ ૨૦૧૩માં પર્ે બોડચ દ્વારા

હા, હ ં કબલ કરં છં કે િને હજય પ્રેમ
કરં છં. પર્ ખદને એથી વધ ચાહ ં છં. જોકે
એ પર્ કબલ કરં છં કે

એક સમયે ખદથી

વધ િને ચાહ્યો હિો. પર્ િે મારાં પ્રેમને
ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લીધો.

હ ં િારા હૃદયની

રાર્ી બનવા માંગિી હિી, પર્ ત ં મારો
સ્વામી બની બેઠો. મેં દરે ક પગલે િારો સાથે
દીધો. પર્ મેં જયારે જયારે

સીિા બનવાનો

પ્રયત્ન કયો ત ંયે રામ બનવાન ં ચ ૂક્યો નથી,
મારી અક્ગ્નપરીક્ષા લઈને.
અને, મારે આ અક્ગ્નપરીક્ષાઓ નહોિી
આપવી. આ તવર્ચક્રને િોડવો હિો. કોઈકે
િો પહેલ કરવી જ રહીને? મેં કરી. ચૌદ
વર્ચનો કહઠન વનવાસ વેઠયા પછી પર્ જો
છે લ્લે અક્ગ્નપરીક્ષા જ આપવાન ં લખાર્ ં હોય
િો હ ં એ વનવાસને નકારં છં, િને નકારં છં.

િૈયાર થયેલ ધોરર્ ૧૦માંના પાઠયપસ્િકના
સમીક્ષક

હિા. ૨૦૧૬/૧૭ માં િૈયાર થયેલ

ધોરર્ ૭મ અને ૯માંના પાઠયપસ્િકના પર્
સમીક્ષક

િેઓ

રહી

ચ ૂક્યાં

છે .

િેઓ

પાઠયપસ્િક તનમાચર્ સતમતિ, 'બાલ ભારિી'

પ ૂનામાં કાયર
ચ િ છે . એસ.એસ.સી બોડચમાં
પેપર સેટર િરીકે િેમને કામગીરી બજાવી
ં ઈમાં માત ૃભાર્ાના
છે . આ ઉપરાંિ િેઓ મબ
પ્રસાર અને પ્રચારમાં

સહક્રય છે . જન્મભ ૂતમ

પ્રવાસીના 'કલમ અને હકિાબ' તવભાગમાં બે
વર્ચ સધી એમર્ે પસ્િકોની સમીક્ષા લખી છે .

આકાશવાર્ી માટે ‘નહીં રે તવસારં ’ શ્રેર્ી
અંિગચિ નરતસિંહ મહેિાથી રાવજી પટેલ
સધીના કતવઓના જીવન અને કવન તવશે
િેર એતપસોડ લખ્યા છે . ‘कायाकल्प’ નામની
મરાઠી નવલકથાનો ગજરાિીમાં અનવાદ
કયો છે .

પર્ હા, કબલ કરં છં કે િને હજય પ્રેમ કરં
છં.
સાંભળ, પોિાન ં ધ્યાન રાખજે. સ્નેહ.
*****
ં ઈના હદગ્ગજ કવતયત્રી પ્રતિમા
મબ
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ં ઈ િથા ગજરાિમાં અનેક કતવ સંમેલનમાં
મબ

સંપાદનોમાં

કાવ્ય પઠન કર્ું છે અને સાથે સંચાલન પર્

છપાિી રહે છે . હાલમાં િેઓ ગજરાિી 'તમડ

સંભાળર્ ં

છે . ૨૦૧૨માં ગીિ, ગઝલ અને

અછાંદસ કાવ્યોનો સંગ્રહ ‘ચૈિરમાં ચોમાસ’ં

એમની

રચનાઓ

સમયાંિરે

ડે' િથા 'કોકટેલ જ્ઞઝિંદગી' માટે ફ્રીલાન્સીંગ
લેખો લખે છે .

પ્રકાતશિ થયો, જેને મહારાષ્ટ્ર રાજય ગજરાિી

પ્રસ્તિ કાવ્યમાં કવતયત્રીએ સદીઓ

સાહહત્ય અકાદમી િરફથી પ્રથમ પરસ્કાર

જના શોર્ર્ અને સંઘર્ચને વાચા આપી છે .

પ્રાપ્િ થયો. ૨૦૧૨માં જ 'મસ્િીની પાઠશાળા'

ક્યારે ક કોઈ એકાદ તવર્ય પર પાનાઓ

શીર્ચક

જૂના

હેઠળ

૧૭૮

ભરીને પર્ લખાય િો પર્ એવો ભાસ થાય

શ્રી

કે હજ િો કેટલ ં બધ ં કહેવાન ં બાકી રહી ગર્.ં

સંજય પંડયા સાથે મળીને કર્.ું ૨૦૧૩માં લઘ

િો ઘર્ીવાર સાવ સંક્ષપ
ે માં એ જ વાિ

કાવ્યોનો સંગ્રહ 'ઝાકળન ં સરનામ'ં પ્રકાતશિ

અત્યંિ ચોટદાર રીિે કહેવાઈ જાય. આ

થયો. એમર્ે દૂરદશચન િથા આકાશવાર્ીમાં

ટચ ંકડં કાવ્ય એવ ં જ ચોટદાર છે .

બાળકાવ્યોના

ઘર્ા

અને

નવા

સંગ્રહન ં સંપાદન

કાયક્ર
ચ મો

કયાચ

છે .

પતિ

ં ઈ
મબ

િથા

ગજરાિના અનેક જાર્ીિા સામતયકોમાં અને

અસ્ત.
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માઈક્રો-તવશ્વ
હકશન એમ. દાવડા

૧. ફોટો
ટપાલમાં આવેલી એક લગ્નની
કંકોત્રી

ખોલિા

જ

રમર્ીકલાલે

પોિાના પહરવારના ફોટા સામે જોર્ ં
અને આંખો ભીની થઈ આવી.
કંકોત્રીમાં

‘સહપહરવાર’

લખ્ર્ ં

હત ં.

૨. પક્ષ પલટો
કાયમ પોિાના પક્ષ અને કિચવ્ય

પ્રત્યેની વફાદારીન ં ભાર્ર્ આપનાર નેિા
ચીમનલાલે આજે અંગિ લાભ માટે બીજા
પક્ષમાં જોડાવા માટે ન ં ફોમચ ભર્.ું
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શબ્દ-સંપટ
વાહ દોસ્િ વાહ : શાહબદ્દીનની વાિો (ભાગ ૨)
ડૉ. કાતિિક શાહ
(ગિ અંકથી ચાલ)
શાહબદ્દીનભાઈન ં નામ પડે ને હોઠ
ં નો
‘વનેચદ

મલકે!

વરઘોડો’

સાંભરે

જ, ‘નટ અને તવઠ્ઠલ’ નજર સામે િરે . આ
એમની શ્રોિા વગચ સાથેની સીધી જ
કનેક્તટતવટીની
બ્રાન્્સ

છે !

ઉપલચ્બ્ધ

અથવા

િો

૧૯-૧૧-૧૯૬૯માં લીમડીમાં

પહેલવહેલો કાયચક્રમ, ને પછી બાવીસથી
વધ

દે શમાં

એમર્ે

કાયચક્રમો

આપ્યા,

૧૯૮૦માં એન્ટવપથ
ચ ી તવદે શયાત્રા આરં ભી.

હજય થોડી નાદરસ્િ િજ્ઞબયિ હોવા છિાં
એ યાત્રા અતવરિ છે . પોિે પસંદગી કરીને

નીચે ઉિરી જવ ં પર્ કક્ષાથી નીચે ન
ઉિરવ ં - એ તસદ્ધાંિ મેં પાળયો છે .”
આવી

સંસ્કૃતિનો

અતવરિ

પ્રવાહ

એમની શૈલીમાંથી નીિરિો રહ્યો છે , જેન ં
એક ઉદાહરર્ એમની જ શૈલીમાં એક
ખાસ પ્રસંગ દ્વારા અહીં રજૂ કરં છં:

વસાવેલા ૧૦૦૦૦ થી પર્ વધ પસ્િકો

વર્ો પહેલાં ‘નજ્ઞચકેિા’માં હહરવલ્લભ

પોિાની સ્કૂલ લાયબ્રેરીમાં છે . પસ્િકોને

ં ર પ્રસંગ િેની
ભાયાર્ી સાહેબે લખેલો સદ

પઠં ૂ ા

એમાંથી

તવગિો િો યાદ નથી પર્ એક ઝાંખ જ્ઞચત્ર

વાંચનની ટેવ પડી છે , જેર્ે જીવનને

સ્મ ૃતિમાં અંહકિ થયેલ ં છે , િે રજૂ કરવા

ચઢાવિા

ગોઠવિા

જ્ઞચિંિન-મમ-ચ અધ્યાત્મથી

પ્રયાસ કરં છં. િેન ં નામ ગંધ ભંડારી હત ં.

ભરપ ૂર હાસ્ય. શાહબદ્દીનભાઈ ગવથ
ચ ી કહી

એ મગધ સમ્રાટનો ભંડારી હિો. િેના

ઊંડાર્

બક્ષર્ ં.

ને

શકે છે , “તશક્ષર્થી મેં હાસ્યને ગંભીર

પ ૂવચજોએ અઢળક સંપતત્ત િેને વારસામાં

બનાવ્ર્ ં અને હાસ્યથી મેં તશક્ષર્ને હળવ ં

સપ્રિ કરી હિી. ગંધ ભંડારીને ભોજનનો

બનાવ્ર્ ં છે . મારા માટે હાસ્ય જીવનન ં

અનહદ શોખ હિો. િેર્ે િેના ભવ્ય

સાધ્ય છે અને િેથી સ્વમાનભેર સ્ટેજથી

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

ં ર ભોજનગૃહ
મહાલય પાસે જ એક સદ

મારે આ જ્ઞબરં જ ખાવી છે . મારે િેનો સ્વાદ

િૈયાર કરાવ્ર્ ં હત ં. આરસપહાર્ના એ

લેવો છે . મને જ્ઞબરં જ નહીં મળે િો હ ં નહીં

શ્વેિ મહાલયમાં એક ઝરખો હિો. ત્યાં

જીવ ં.” રાઘવે ગંધ ભંડારીને તવનંિી કરી,

તસિંહાસન જેવી બેઠક હિી. િેના પર

“આપ મારા તમત્રને થોડી જ્ઞબરં જ આપો,

હકનખાબની એ ગાદી પર ગંધ ભંડારી

નહીંિર એ પાગલ થઈ

બેસિો. સામે સવર્ચ થાળમાં દર પ ૂનમે

ભંડારીએ બંનેને ભોજનગૃહમાં બોલાવ્યા.

જશે.” ગંધ

આવિી.

િજ,

િેર્ે ગોતવિંદને કહ્,ં “જો ર્વાન, બાર વર્ચ

જાવંત્રી,

કેસર,

સધી આ ભોજનગૃહમાં િારે સેવક િરીકે

બદામ, તપસ્િા, કાજ, દ્રાક્ષ... ન જાર્ે

સેવા કરવી પડશે. િમામ કાયો કરવા

કેટલા િેજાના વપરાિા આ જ્ઞબરં જમાં.

પડશે. ત્યાર પછી આજ રીિે પ ૂનમની

દે શભરમાંથી આવેલા તનષ્ર્ાિ રસોઈયાઓ

રાિે મારા જ પોશાકમાં મારા આભ ૂર્ર્ોમાં

દ્વારા આ જ્ઞબરં જ િૈયાર થિી. દર પ ૂનમે

સજ્જ થઈ મારા જ આસન પર બેસી ત ં

ગંધભંડારીનો

આ ભોજનનો આસ્વાદ માર્ી શકીશ. બોલ

જ્ઞબરં જ

પીરસવામાં

િમાલપત્ર,

જાયફળ,

ભોજન

વૈભવ

તનહાળવા

પાટલીપત્રના નગરજનો ઊમટી પડિા!

આજે

પ ૂનમ

હિી.

પાટલીપત્રમાં

વસિા રાઘવને ત્યાં િેનો તમત્ર ગોતવિંદ
મહેમાન હિો. રાઘવ િેને આગ્રહ કરી
અહીં લઈ આવ્યો હિો. બંને ઝરખાની
પાસે

જ

ઊભા

આરસપહાર્નો

હિા.

ગોતવિંદે

સફેદ

ઝરખો

જોયો.

ગંધ

ં ર શરીર પરના રે શમી વસ્ત્રો
ભંડારીના સદ
જોયા, સવર્ન
ચ ા હીરાજહડિ આભ ૂર્ર્ોમાંથી
પ્રકાશને પરાવિચ કરિા રં ગબેરંગી હકરર્ો
જોયા અને એમાં જયારે સવર્ન
ચ ા થાળમાં
જ્ઞબરં જ પીરસાર્ી અને િેની માદક સગંધ
વાિાવરર્માં પ્રસરી, ત્યારે એનો આસ્વાદ
લેિા જ ગોતવિંદ સ ૂધબ ૂધ ગમાવી બેઠો.
ગોતવિંદ બાવરો બની ગયો. િેર્ે કહ્:ં “રઘ,

છે િૈયારી?”

ગોતવિંદે

ગંધ

ભંડારીનો

પ્રસ્િાવ

સ્વીકારી લીધો. બીજા હદવસથી એ કામે
ચડી ગયો. ભોજનગૃહ સાફ કરવ ં, પોિા
મારવા,

વાસર્

ઉટકવા,

આગળનાં

મેદાનમાં સંજવારી કાઢવી, રસોઈ િૈયાર
કરવામાં મદદ કરવી. ગોતવિંદ િનિોડ
મહેનિ કરિો એક જ આશાએ કે ગંધ
ભંડારી જેમ જ ભોજન કરવાની, જ્ઞબરં જ
આરોગવાની.

હદવસો

તવિિા

ગયા. જોિજોિામાં બાર વર્ચ પ ૂરાં થઈ
ગયા. સમગ્ર પાટલીપત્રમાં જાર્ થઈ ગઈ.
આખ ં પાટલીપત્ર ઊમટી પડ્ ં. ગોતવિંદને
રે શમી

વસ્ત્રો

પહેરાવવામાં

મહામ ૂલા આભ ૂર્ર્ોથી િેનો દે હ

આવ્યા.
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શર્ગારવામાં આવ્યો. સ્નાનપ ૂિ શરીર

સમ્રાટને આ ખબર પડી. િેમર્ે

પર રે શમી વસ્ત્રોમાં સજ્જ થયેલ મ ૂલ્યવાન

ગોતવિંદન ં અજ્ઞભવાદન કર્,ું સન્માન કર્ું

આભ ૂર્ર્ોમાં શોભિા ગોતવિંદને જોઈ િેના

અને રાજ દરબારમાં સ્થાન આપ્ર્ ં. આન ં

તમત્ર રઘના આનંદનો પાર ન રહ્યો.
ગોતવિંદે સ્થાન સંભાળર્ ં. સવર્ન
ચ ો

નામ સંસ્કૃતિ.
*****

થાળ િેની આગળ મ ૂકવામાં આવ્યો અને
જ્ઞબરં જ પીરસવામાં આવી. જે સગંધે બાર
વર્ચ પહેલાં િેને બાવરો બનાવ્યો હિો એ
જ સગંધ ગોતવિંદે પારખી. ગોતવિંદ જ્ઞબરં જ
સામ ં

જોઈ

રહ્યો.

માનવમેદનીમાંથી

ત્યાં

એક

અચાનક

બૌદ્ધ

જ્ઞભખ્ખ

આગળ આવ્યા. પોિાન ં જ્ઞભક્ષાપાત્ર ગોતવિંદ
સામે ધરી બોલ્યા, “જ્ઞભક્ષાન્ન દે હહ!” ગોતવિંદ
એક પર્ ક્ષર્ના તવલંબ વગર ઊભો થયો

આવી જ સાંસ્કૃતિક વાિો એમની
શૈલીન ં મખ્ય આકર્ર્
બની રહી છે .
ચ
એમના
ભ ૂલકાઓ

ઓરાવી

માનવમેદની

સ્િબ્ધ

દીધી.
થઈ

તવશાળ
ગઈ.

એક

સન્નાટો માનવ સમદાયમાં છવાઈ ગયો.
લોકો ભાન ભ ૂલી ગયા. થોડા સમય પછી
ગોતવિંદના

જયજયકારથી

વાિાવરર્

ભરાઈ ગર્ ં. ગોતવિંદના ચહેરા પર ત્યાગની
પ્રસન્નિા હિી. એ પોિાના સ્થાન પરથી
નીચે ઉિયો. ગંધ ભંડારી ગોતવિંદને ભેટી
પડયો અને કહ્:ં “અઢળક સંપતત્ત હોવા
છિાં હ ં જે ન કરી શક્યો િે િેં કરી
બિાવ્ર્ ં. હ ં િને મારી સાથે જ સમગ્ર
જીવન આ ભોજન વૈભવનો અતધકાર આપ ં
છં.”

પર્

કાયચક્રમમાં

જેવ ં

પર્

નાના

શાહબદ્દીનભાઈ

બોલવાન ં શર કરે એટલે સ્વયંભ ૂ ટપોટપ
બેસીને શાંતિ અને તશસ્િથી ધ્યાનસ્થ થઇ
સાંભળે ! આ એમની ધ્યાનાકર્ચક વાર્ીછટા
રહીછે .
એક બીજો પ્રસંગ કહ:ં

અને બધી જ્ઞબરં જ બૌદ્ધ જ્ઞભખ્ખના જ્ઞભક્ષા
પાત્રમાં

કોઈ

ં ઈના જ્ઞબરલા માતશ્રી
૧૯૭૧માં મબ
સભાગૃહમાં

લોકડાયરો

હિો,

પ્રેક્ષકોમાં કલ્યાર્જીભાઈ, સી. ટી. ચ ૂડગર,
સતવિાદીદી અને બાબલાલ મેઘજી શાહ
જેવા માર્સો િથા સ્ટેજ ઉપર લાખાભાઈ
ગઢવી,

પ્રાર્લાલ

વ્યાસ,

ભીલ,

નાનજીભાઈ

મીસ્ત્રી

દીવાળીબેન
અને

હાજી

રમકડ જેવા કલાકારો સાથે શાહબદ્દીન
રાઠોડ પર્ હિા. અગત્યની વાિ એ હિી
કે

શાહબદ્દીન

રાઠોડનાં

ભાતવ

સસરા

પોિાની પત્રી સાથે મરતિયાને જોવા િથા
સાંભળવા માટે ઓડીયન્સમાં બેઠા હિા,
આવા માહોલમાં શાહબદ્દીન રાઠોડને
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ં ઈમાં પોિાનો પ્રથમ કાયચક્રમ
મબ

“શાળામાંથી તનવ ૃતત્ત સમયે વસવસો

આપવાનો હિો!

રહેિો હિો કે ડોનેશન ભેગ ં કરી મારા

કલાકારનાં મનમાં ખબ મથામર્

થાનમાં

ગલ્સચ

હાઈસ્કૂલન ં મકાન

િો

હિી કે સૌરાષ્ટ્રમાં િો છે લ્લા બે વરસથી

બનાવી શક્યો, પર્ બે વગોમાં દીકરીઓ

ં ઈમાં મારી દે શી
લોકો સાંભળે છે પર્ મબ

માટે

ભાર્ા અને ગામઠી વાિો ચાલશે કે નહી?

હળવદના સોનલ રાવલ કે જેઓ દબઇ છે ,

બેન્ચ

ન

અપાવી

શક્યો!

ં નો
‘વનેચદ

એમનો ફોન આવ્યો કે કાયક્ર
ચ મ આપવા

વરઘોડો’ શરૂ થયો, લોકો ઉલળી-ઉલળીને

આવો. િો કહેવાય ગર્ ં કે, બાવન હજાર

હસવા લાગ્યા, પ્રેક્ષકોમાં એક ર્વાન િો

ડોનેશન આપો િો આવ ં! દબઈથી આવી

એટલો બધો ખશ થાય કે ઉભો થઈને

સ્કૂલે બે ખટારામાં નવી બેન્ચ મોકલી

િાલીઓ વગાડી દાદ આપે, આ ર્વાનન ં

ત્યારે આઠમા ધોરર્ની દીકરીર્ ં હર્ોલ્લાસ

નામ રમેશ મહેિા. આ શાહબદ્દીન રાઠોડ

કરિી ખટારામાં ચડી જે હોંશથી બેન્ચ

અને

પ્રથમ

ઉિારવા લડી કે ના પ ૂછો વાિ. જીવનમાં

કાયચક્રમથી

એટલો સંિોર્ ક્યારે ય નથી મળયો અને

ત્યાં નામ

થર્ ં ને

નવી

જાહેર

રમેશ

મહેિાની

મલાકાિ.

૧૯૭૧નાં

શાહબદ્દીન

રાઠોડને

આ

જેવી

હવે જોિો ય નથી.” આટલ ં બોલ્યા પછી

પત્ની મળી, રમેશ મહેિા જેવો તમત્ર મળયો

એ હદવસે શાહબદ્દીન રાઠોડ વધ કંઈ ન

અને

બોલી શકયા. અને મારી કલમ પર્ હવે

જગિને

સાબીરાબેન

શાહબદ્દીન

રાઠોડ

જેવો

કલાકાર મળયો.

વધ કંઈ એમના તવર્ે લખી નહહ શકે..! એ
પર્ એની હદ જાર્ે જ છે અને આવી

*****
શાહબદ્દીનભાઈ ફેલ્ટ/હેટ પહેરવાના
શોખીન છે . હસિા હસિા કહે, “એમાં બે

મહાન હસ્િી સામે શાંતિથી મારા જ્ઞખસ્સામાં
સરી જાય એમાંજ એની ભલાઈ છે !

લાભ છે , વટ િો પડે જ પર્ મોટી થિી
ટાલ

સંિાડી

પર્

શકાય!”

માત્ર

પેક્ન્સલથી, એક માત્ર રં ગથી, એક્રેલીકથી,
ં ર જ્ઞચત્રો દોરવા િે િેમનો અંગિ શોખ
સદ
છે . િેઓ કહે છે કે, “જીવનની સ ંદર

ક્ષર્ોની અજ્ઞભવ્યક્તિ એ જ્ઞચત્ર છે . િેથી
તનજી મ ૂડમાં હ ં પીંછી પકડં છં.”
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વાિાચ-સેત
ખિવર્ી

િેજલ શાહ
વ્યવસાતયક ક્ષેત્રે જોડાયેલા િમામ
માટે માચચ મહહનો અતિ મહત્વનો ગર્ાય.
ંૂ
આંટીઘટીમાં
થી

આંકડાની

છૂટે

ત્યારે

રાહિનો દમ લઈ શકાય.
આજની વાિાચ ‘ખિવર્ી’ના નાયક
વાડીલાલનો પર્ એકમાત્ર ધમચ એટલે

‘હહસાબ'

કરવો.

પૈસો

કાળી-ધોળી

કમાર્ીનો હોય, પોિાનો હોય કે શેઠનો,
કરોડનો કે દસકાનો બધ ં ગૌર્ બની જત ં.
આ જ પ્રવ ૃતત્ત માટે એ શેઠને ત્યાં વાળું
કયાચ પછી જિા. એમને એનો અલગથી
પગાર મળી જિો.

આવી

જ

એક

રાિે

વાડીલાલ

પોિના ઘર િરફ ચાલીને જિા હિા.
છત્રીનો

શોધક

પોિાની

તનષ્ફળિા

સ્વીકારવા લલચાઈ જાય એટલો વરસાદ
વરસિો હિો. આજની કમાર્ીનો ઘરે જઈ
હહસાબ લખવા તસવાય અન્ય કોઈના તવશે

સભાન થયા તવના વાડીલાલ િો ઊંધ ં
ઘાલીને ડગ ભયે જિા હિા.

બંડીમાં

ંૂ
હફ

આપિી

નોટોને

બચાવવાના હેતથી એ આશ્રય શોધવા
લાગ્યા. છત્રી અને લાકડી બંનેન ં સ્વરૂપ
એકસરખ ં થઈ ગર્ ં હત ં.
વાડીલાલ એક સરકારી વરં ડામાં
આવીને ઊભા રહ્યા. સામેથી ફાનસનો
પ્રકાશ આવ્યો. એ ડરી ગયા. સામેથી
આવિી જ્ઞભખારર્ને જોઈને રાહિ થઈ.
છાિીનો ઉભાર ખાસ્સો જર્ાયો. બાળક
છાિીએ બાંધેલ ં હત ં. ભીખ માંગવા એર્ે
બાળકને આગળ ધરી દીધ.ં આવરર્ જેવ ં
કંઈ રહ્ ં નહીં. પૈસા બાળકને આપી એ
છૂટવા મથ્યા અને હાથ અજાર્િાં
ઉરપ્રદે શે જઈ ચઢયાં.

જ
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પત્નીના

આકક્સ્મક

સ્પશચને

પર્

પબ્બ્લશસચ

એસોતસએશન’નો

વખિ થઈ ગયો હિો. પ્રસંગ ચાલ્યો

પસ્િકનો

જરાક લાંબો ચાલિ, પર્ બાળક જાગી

પહરર્દ’ દ્વારા રમર્લાલ પાઠક અને

ગર્.ં

ધ ૂમકેત નવજ્ઞલકા પરસ્કાર મળે લ છે .
વાડીલાલ

ઘર

િરફ

ભાગ્યા.

‘ગજરાિી

સાહહત્ય

વાિાચનો તવર્ય રોજબરોજ ઘટિી

અલબત્ત અહીં ભાગીને આવેલા એ કરિાં

ઘટના

ફરી ભાગવાન ં કારર્ જદં હત ં.

કટંબોમાં

ઘરે બધી જ રીિે સ્વસ્થ થિાં

પરસ્કાર,

શ્રેષ્ઠ

અંિગચિ

રખાિો

આજેય
હશે.

છે .

મધ્યમવગીય

પાઈ-પાઈનો

લેખકે

‘સ્થ ૂળ’

હહસાબ
બાબિનો

વાડીલાલને વખિ લાગ્યો. રાિ ઘર્ી થઈ

આધાર લઈ ‘સ ૂક્ષમ’ િરફ આંગળી ચીંધી

ગઈ

લખવાના

છે . દરે ક વ્યક્તિ પોિાના સારા-નરસાં

તનયમમાં કોઈ ફરક ના પડયો. તસલક

કમોનો હહસાબ રાખિો થઈ જાય િો

મેળવિાં પેલા તસક્કા અને નોટનો િફાવિ

જીવન ધન્ય થઈ જાય. બસ જરૂર છે ,

નડયો. ધમાચદા ખાિે ઉધારી દીધી. આડા

હહસાબ રાખવાની.

હિી,

પર્

હહસાબ

પડયાં પર્ ઊંઘ ન આવી .ફરી ચોપડો
ખોલ્યો.
હવે એ કયા ખાિે ઉધારશે એ િો

લેખક જ જાર્ે! લેખક ‘ઉત્પલ ભાયાર્ી’
પોિે

સી.એ

ખરા

ને!

એમના

ૂ ી
ટંક

ઉત્પલ ભાયાર્ી તવશે જાર્વા િમે
થોડં નેટ-સહફિંગ કરી શકો છો. વાિાચમાં
આગળ શ ં થર્,ં એ જાર્વા માટે િો િમારે

આ વાિાચ વાંચવી જ પડે. વાંચીને કહેજો
જરૂર...

ં હ ‘ખિવર્ી’ને ‘ગજરાિ
વાિાચસગ્ર
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REWINDING…
સોનાનાં વ ૃક્ષો
મજ્ઞર્લાલ હ. પટે લ
બદલાિી ઋતન ં રૂપ જોવાન ં મને

ગમે છે . બધા ય દે વોને પોિાનાં અલગ
અલગ વાહન છે . ઋતન ં પર્ એવ ં અલગ
વાહન છે , ભલે એ દે વી નથી પર્ વ ૃક્ષ
એન ં વાહન છે . વ ૃક્ષો તવનાની ઋત જોઈજાર્ી નથી. પ ૃથ્વીના તનરવતધ પટ પર
ઊભેલાં આ વ ૃક્ષો તવશાળ શિરં જફલક પર

ં ેથી િમે
મ ૂકાયેલાં પ્યાદાં જેવાં લાગે છે , શૃગ
એમને જોયાં હશે િો આ વાિ ઝટ
સમજાઈ જશે. વ ૃક્ષો ઋતની રાહ જોિાં રહે
છે ... અને ઋતઓ વ ૃક્ષોને વ્હાલ કરિાં
થાકિી નથી.

ઊઘાડિાં રહે છે ,

બેસી પડે છે , ઋતને હ ં દૂર દૂર વહી જિી

જોઈ રહ ં છં, આમેય, પહરવિચનની પ્રહક્રયા
જોઈ

રહેવાન ં

આસ્વાદ્ય

લાગે

છે .

સંક્રાક્ન્િમાં િો કેટકેટલ ં સંતમશ્ર થયા કરે છે .
આંબા સોને મઢાઈ જાય છે , ને એ સોનામાં
પાછી સગંધ હોય છે . પર્ સોનાનાં વ ૃક્ષો

ખરિાં અને ખીલિાં વ ૃક્ષો કશકં

રહસ્ય

ટેકરીઓ પાછી તનવસ્ત્ર
બનીને હારબદ્ધ
ચ

જો

આદમી

ઈક્ન્દ્રયજડ ન હોય િો વ ૃક્ષો પ્રત્યેક ઋતમાં
જે અલખ સંદેશો લાવે છે એ સાંભળવા
ઉત્સક થઈ જિો હોય છે ... આવા લોકો હવે
તવરલ થિા જાય છે એ ખરં . ફાગર્માં
વ ૃક્ષો પરથી સ ૂરજને ખરિો જોઉં છં.
સ ૂયચમખીનાં ખેિરો વઢાઈ જાય પછી જાર્ે
સ ૂરજ વધારે કરડાકીવાળો બને છે . ઋત
ભોંયને ઊઘાડી કરી દે છે , રાિીભ ૂરી

િો જદાં જ, એમની તસકલ આ ઋતમાં જ

સાવ પહરવિાચઈ રહે છે . ફાગર્નો િડકો
ખેિરોમાં ઉપર્ાિો હોય, ઘઉંની ફસલ

સોનાવરર્ી થઈ ગઈ હોય, રાિે સીમમાં
િડકાએ

રાિવાસો

પાકેલાં ખેિરો

પર

કયો
કાન

હોય.

સવારે

માંડીએ

િો

રર્કિાં સંભળાય - જાર્ે સોનેરી ઘંટડીઓ
રર્કિી ના હોય ! પેલાં સોનાનાં વ ૃક્ષો આ
જ હદવસોમાં ધ્યાન ખેંચવા માંડે છે .... હા,
સોનાનાં વ ૃક્ષો એટલે મહડા....
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હવામાં છાક સમાિો ના હોય, બપોરે
સમય

સ્હેજ

પોરો

ખાિો

હોય,

ગામડે અમે જે નાયકાઓને ખેિીમાં

પાનખર

કામ કરવા રાખિા એ જયારે પરર્વાના હોય

વસંિમાં પલટાઈ ગઈ હોય ત્યારે મહડા માયા

ત્યારે દસ દસ હદવસ સધી પીઠીને બદલે

ઊિારિા યોગી જેવા લાગે છે . ગામના પહેલા

હળદર લગાવીને ફરિા રહેિા. શરૂઆિમાં એ

ખેિરથી શરૂ થાય િે છે ક વનો લગી આ

લોકો પીળાચટ વાઘ જેવા લાગિા ને પછી

વ ૃક્ષોની વસતિ. એનાં પાંદડાં બધાં જ પીળાં

આખાય

થઈ જાય, અદ્દલ સાચકલા સોના જેવાં....

મહડાઓ પર સોનાના હદવસોને બેઠેલા જોિાં

મહડો સોને મઢાઈ જાય! એની બધી જ

મને એ નાયકાઓ દે ખાયા કરે છે . ગામડે

ડાળીઓ સોનાપત્રો સાચવીને મલકાિી હોય

બ્હેનો અને બા કોઈ પ્રસંગે પ્હેરવા માટે

ત્યારે પાકેલાં ખેિરોની ગંધથી સીમ મઘમઘી

સોનાના દાગીનાને હળદરથી ધોિી, હળદરમાં

ઊઠે છે .... ક્ષર્વાર થાય કે સોન ં મ્હેંકે છે કે

ધોવાયેલાં

િડકો ? મહડાઓને સોનેરી માયાના વ ૃક્ષે વ ૃક્ષે

પહેરનારના ક્સ્મિને હ ં જોયા કરિો હિો. એ

જદા જદા આકારો. કોઈનીચાં, કોઈ એક

ઉજળી ક્ષર્ો પછી મહડાઓની સાખે આજે

ડાળીએ ઊંચા વધેલાં, કોઈ ધમ્મરઘટ્ટ વડલા

સાંભરી આવી છે .

ડીલે

એ

સોનેરી

દાગીના

થઈ

-

જિા.

ઘરે ર્ાં

આજે

અને

જેવાં, કોઈ ખંહડિ િો કોઈ નાનકી ઢગલી
જેવાં, કોઈ પડછંદ વીર જેવાં...... ધરિીમાંથી
અચાનક ફૂટેલા પીળા ફૂવારા જેવાં આ વ ૃક્ષો
મારી આંખને જકડી રાખે છે . એક કતવએ કહ્ ં
છે કે ‘વ ૃક્ષો મારાં ભેર/ વ ૃક્ષો – હ’ં . વ ૃક્ષો સાથેન ં
આવ ં અદ્વૈિ હ ં ય અનભવ ં છં. યંત્રર્ગમાં
વ ૃક્ષો સાથેની પ્રીતિ મારે

મન કદરિનો

આશીવાચદ છે , માર્સોએ એ વરદાનને ઝીલી
લેવ ં જોઈએ. વ ૃક્ષ જીવિો-જાગિો દે વ છે ,
જીવનનો દે વ છે ! જે દે વ પરોપકાર અને
સહાનભ ૂતિનો સાક્ષાિ અવિાર છે . જેનામાં
વ ૃક્ષપ્રીતિ નથી એનામાં જાર્ે કે જીવનપ્રીતિ
જ નથી. વ ૃક્ષનો ઈન્કાર જીવન-ચેિનાનો
ઈન્કાર છે . એ ફૂલેફળે છે એમાં વાધક્ય
ચ પ ૂર્ચ
જીવનનો સ્વીકાર રહેલો છે .
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તપિાજી પાસે બેચાર પૈસા ય વાપરવા

ઝૂંડ.... ભરચક મેદાનો! િમે દે વગઢ બાહરયા

માગિા ત્યારે એ હમેશાં કહેિા: ‘અહીં કાંઈ

ં
જોર્ ં છે ? વીરે શ્વર - સારર્ેશ્વરનાં જગલોની

પૈસાનાં ઝાડ છે િે િોડી આપ.ં ..’ મને મનમાં

જેમ બાહરયા જિાં ય મહડાન ં વન પીળાશથી

એમ ઠસી ગયેલ ં કે પૈસા નક્કી ઝાડ પર

છલકાઈ જત ં હશે. ધરિીએ પ્રગટાવેલ ં કે

પાકિા હશે, ને એવાં ઝાડ માત્ર રાજાઓ જ

આકાશ વરસાવેલ ં છે આ સોન ં? આ વ ૃક્ષોની

ઉગાડિા હશે. હા, સરકારનો ખ્યાલ િો ઘર્ો

વચ્ચેથી પસાર થાય છે

મોડો આવેલો, ને રૂતપયા-પૈસા તવશેન ં િાન

લાઈન. મહડા મ્હેકિાં હોય ત્યારે એ ગાડીની

ં પ્રાપ્િ કરવ ં
પર્ ઘણ ં મોડં મળે લ.ં કશય

મસાફરી

ત્યારે િો સાવ દલભ
ચ હત ં, ઘર્ી ચીજો િો

કાળાભ ૂરાં થડ અગજ્ઞર્િ...ને માથે ફરફરત ં

જોઈ જ રહેવાની, કેટલકં િો સાંભળીને જ

રવરવત ં અને મમર
ચ ત ં સોન ં ! સજીવ સોન ં.

ૂ માં ભર્વા બેઠો ત્યારે
સંિોર્ાવાન ં. હાઈસ્કલ
રે લગાડીમાં પહેલીવાર બેસવાનો અનભવ,
અરે ના રોમાંચ થયેલો. ને પગમાં બ ૂટ િો મેં

કૉલેજમાં

અધ્યાપક

થયા

પછી

ઈડરમાં

પહેલીવાર ખરીદીને પ્હેયાચ હિા! જીવન ત્યારે

ઘણ ં હકિંમિી અને મમચમય લાગત ં હત ં, દદચ
અને ઉપેક્ષા જાર્ે ગળથથીમાં જ મળે લાં...
એટલે ચાલિાં શીખ્યા એવા ઘરની બહાર
ગયા, ને સીમ-વ ૃક્ષો-નદી-િળાવ સાથે દોસ્િી
બાંધી. મને પ્રકૃતિએ આપ્ર્ ં છે એટલ ં કોઈએ
નથી આપ્ર્ ં, ને એટલે જ આજે એ અર્ખ ૂટ
વૈભવનો આનંદ છે . પ્રકૃતિને જોઉં જીવ ં ત્યારે
મને કશાની ઓછપ અનભવાિી નથી. પ્રકૃતિ
જ મારી મા રહી છે . આજે જયારે મહડાઓને
રૂપ બદલીને ઊભા રહી ગયેલા જોઉં છં ત્યારે
પેલાં પૈસાનાં ઝાડ મનમાં ઊગી નીકળે છે ,
થાય છે કે ચાલો, પૈસાનાં ઝાડ ના જોવા
મળયાં િો ખેર, પર્ આજે સોનાનાં ઝાડ િો
જોવા મળયાં! ને એ વ ૃક્ષોની હારમાળાઓ...

કેવી

માદક

નેરોગેજ રે લવે

બની

જિી

હશે.

પછી પાંદડા ખરી જાય, સ ૂકાં પાંદડા
િાંબાવરર્ાં થઈને મહડા નીચેની ભોંયને
મરર્-કથ્થાઈ ભાિથી મઢી દે . આખ ં વન

િામ્રપત્રે છવાઈ જત ં લાગે. આહદવાસીઓ આ
પાનના ઢગલા કરે , િાંબાની આ ઢગલીઓ
સળગી ઊઠે ને રોજ સવારે વન વાદળી

ધમાડાથી ભરાઈ જાય..… દૂરથી એ બધ ં
રહસ્યઘેરા પરીમલક જેવ ં લાગે, મન ત્યાં જવા
િલપાપડ થઈ જાય. જઈને જોઈએ િો વ ૃક્ષો

પર્હ
ચ ીન...

એની

ડાળીઓ

માત્ર

જાળીઓ

જેવી... નકશી કરે લી સીદી સૈયદની જાળી
સાંભરે ... ખાસ િો ડાળીઓને હાથા લટકી
આવે ત્યારે . આ અસંખ્ય હાથાઓ છીંકર્ીરં ગે
રં ગાયેલા રે શમી. ખરે ખર િો એ મહડાંની
કળીઓ છે . આ હાથાઓથી આખ ં વ ૃક્ષ શોભી
રહે. આ હાથાઓને ફલાવરપોટમાં સજાવીએ
િો આખ ં ય વર્ચ એ એવા જ રૂપેરંગે જીવિા
રહે. મહડાઓ નયાચ, રે ખાઓના માળખા જેવા
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લાગે..... જ્ઞચત્રકારોએ આવા લૅન્ડસ્કેપ-આવાં

ં
છં. હમર્ાં જ વીરે શ્વરનાં જગલોમાં
તમત્ર

વ ૃક્ષોની ભરચકિાને ફલક પર ઉિાયાચન ં જોર્ ં

યિેશ દવે ને તર્ાર શતલ સાથે ગયેલા.

જાણ્ર્ ં નથી કે સરે શ જોશીનાં તનબંધોમાં આવો

ં
મહડાનો કેફ અમને જપવા
દે િો ન્હોિો...

છાકભયો મહડો ખાસ પ્રેમપ ૂવક
પ્રગટેલો
ચ

તર્ાર કહે: ‘મહડો જ આપણ ં રાષ્ટ્રીય વ ૃક્ષ

વાંચ્યો નથી. એમર્ે તશરીર્ને લાડ લડાવ્યાં

હોવ ં ઘટે..’ રસભરે લાં પીળાં મહડાં ચાખિાં

છે એટલાં િો ગલમ્હોર-ગરમાળાને ય નથી

ચાખિાં થયેલી એ વાિ અમને ય ગમી

મળયાં, પછી આ વસતિથી વેગળો રહીને

ગયેલી. યિેશને વનના, વનભ ૂતમના અને

વર્મ
ચ ાં થોડાક જ હદવસોને મધમયિાથી

વ ૃક્ષોના રં ગો િથા ત્યાંના લૅન્ડસ્કેપોએ ધરવી

મદીર કરી જિો મહડો એમની કલમને ઓછો

દીધો હિો. આ મહડો વસંિ અને ગ્રીષ્મની

જડે એ સહજ છે .

વચ્ચે સાંકળ બની રહે છે . મહડાંની ઋત

ફાગર્ને

ચૈત્રની

સવારોમાં

ટપટપ

મહડાં ટપક્યાં કરે . એ િર િળે ની ધરિી
પીળી ચાદરથી ઢંકાઈ જાય... આહદવાસીઓ કે
ૂ ો એ મહડાં એટલે કે મધપષ્પોને વીર્ી
ખેડિ
લે છે ... એના અનેક ઉપયોગો છે – દારૂ
બનાવવા તસવાય પર્. મહડાને માર્સની

વ ૃતત્તએ વગોવ્યો છે , બાકી એ સ ૂકાં મહડાંને
શેકી ને ગોળ સાથે ખાઈએ ત્યારે જદી જ
મસ્િી આવે છે . ડળક ડળક વહી આવિાં
આંસને ઘર્ીવાર મહડાંની ઉપમા અપાય છે .
કેવી મીઠાશ છે એમાં! તવરહહર્ીનાં આંસ
આવાં જ હશે ને? મધમાખીઓ ને ભમરા આ

ઋતમાં જ મધનો સંચય કરે છે . રોજ અંધારી
સવારોમાં અમેય મહડાં સાચવવાને વીર્વા
પહોંચી જિા. દાદા એ મહડાંની સ ૂકવર્ી

ઉલિી જાય એમ ડાળીએ ડાળીએ કૂર્ી
કથ્થાઈ
રાિોરાિ

જાંબલી
વનપટ

કંૂપળો

િિડી

નીકળે ,

પડખ ં બદલી

લે

છે .

કંૂપળોથી આખ ં વન પલપલી રહે છે . વ ૃક્ષોનાં
વ ૃક્ષોને

અખંડપર્ે

એકસાથે

ૂ ળખજ્ઞચિ
કંપ

જોવાન ં ભાગ્ય બધાંને નસીબ નથી હોત ં. પછી

આ કંૂપળો આછી લીલી થાય, વન પર કશો
વાવટો ફરકિો રહેિો પમાય ન પમાય ને

પાંદડા ગાઢી લીલાશ પકડે. મહડાં હિાં ત્યાં
ડોળી(ફળ)નાં ઝૂમખાં લટકી આવે. આ ડોળી
પાકીને ખરે ત્યારે અમે વીર્ી લાવિા. એના
િેલમાંથી સાબય બને છે ... મહડો વરસાદે
પાછો તનજમાં તનમગ્ન બની જાય... જાર્ે છે
જ નહહ એમ એ િર ચ ૂપ થઈ જાય છે .
બે

જ

માસમાં

પોિાનો

સર્જનખેલ

ચોમાસે બાફીને બળદોને ખવડાવિા... કહેિા

આદરી ને આટોપી લેનારા મહડા ઓછાબોલા

‘આનાથી

પર્ કામના માર્સ જેવા છે . ઘર્ીવાર આ

બળદનો

થાક

ઊિરી

જાય...’.

મહડાની એ મ્હેંક આજેય વનમાં જઈને માણ ં

વ ૃક્ષોની આસપાસ રક્ષ કાંટાળી છાલવાળા
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શીમળા જોઉં છં. કટોરી જેવાં રાિાં ફૂલો
આવનારા ઉનાળાની આગાહી કરિાં હસ્યા કરે
છે . વનની ધારે ધારે ને ખરે લા વનની વચ્ચે
ઊંચી ડોકે કેસ ૂડાં ખીલી નીકળે છે . આવી

ઋતમાં મારી ઈક્ન્દ્રયચેિના અર્બોટ બનીને
વહે છે . મને નથી કાજ્ઞલદાસ સાંભરિા કે નથી
યાદ આવિા હરલ્ક-બોદલેર....મારં મન આ
ઋતરૂપને અને વનસૌંદયચને પોિાની ભોંય પર
રહીને

ભોગવે

છે .

શીમળાનાં

ફૂલોમાંથી

શાંતિને છલકાિી સાંભળું છં. એ ફૂલોની

આપર્ી ધ્રાર્ેક્ન્દ્રય સાબદી રહી છે ખરી? સાંજે

શીિળિા મારી આંખોને જળછાલકશી સ્પશે

ઝીર્ા

છે . શીમળા નીચે જઈશ િો રિાશથી ભીંજાઈ

વનલાવરી

જઈશ એમ થાય છે . બસની બારીમાંથી દોડી
જિા શીમળા જોઉં છં ને સાવ િરસ્યો રહી

ઝીર્ા

જ્ઞચલ્લીરવો

ક્યાંક

ઠંડી

સંભળાય

જગામાં

છે ,

છૂપાઈને

બોલ્યા કરે છે પર્ આપર્ો કાન કશાની નોંધ
લેિો નથી, યંત્રોની કકચશિાએ એને ખરડી

જાઉં છં. કંકનો વર્ચ શીમળામાં વધારે સઘન

નાખ્યો છે . પવન પાંદડા જોડે ગમ્મિ કરે છે ,

લાગે છે . કેસ ૂડાની વાિ જરા જદી છે . કાળા

એ કોયલો સંવનન કરિી રમર્ે ચડી છે .

વજૂને ફોડીને એ બહાર આવિો હોવાથી
એનામાં ભારે ખમારી છે . વનને માથે એ સાફો
થઈને બેસે છે . બાર બાર માસના મૌનન ં સાટં
એ કેસરી રં ગે વાળવા ઊંચે ચડે છે , મેદાને
પડે છે . અણઅણથી છલકાઈ જિો કેસ ૂડો
નીરવ રાગને ઘટં ૂ યા કરે છે એટલે જોનારને
પર્ એ કેફનો પ્યાલો પાય છે . કેસ ૂડો
આપર્ને બહેકાવી મ ૂકે છે જયારે શીમળો
છલકાવીને ય શાંિ કરી દે છે ! રં ગોની કેવી
અસર હોય છે ! દરે ક વ ૃક્ષ પોિાની ઓળખ
ગન્ધ વડે ય સાચવી રાખે છે . અરર્ી,
આંકલવા, રાયર્ના મામા અને અજાણ્યાં વ ૃક્ષો
ય આ ઋતમાં ભીિર ખલ્લ ં મ ૂકી દે છે . પર્

ગરમાળાને ગલમોર લચી પડવાની િૈયારી
કરિા આંગર્ે ઊભા છે ... પર્ ચોકઠાબદ્ધ અને
ટેવગ્રસ્િ જીવિા લોકો આ બધાયથી અળગા
થઈ રહે છે .
ખરે ખર િો આપર્ે સ ૂકાં પાંદડાં જેવા
ખખડયા કરીએ છીએ, વેળાકવેળા કર્સ્યા

કરીએ છીએ. જીવન આપર્ે માટે ઉપચાર
બની ગર્ ં છે , આપર્ી ચેિનાનો ફૂવારો હવે
ઊંચે ઊડી શકિો નથી. વ ૃક્ષોની અંદર જે
જીવન હોય છે એ ઋતએ ઋતએ બહાર
ઊભરાઈ આવે છે , આપર્ે માર્સો તવશે એવ ં
કહી શકીશ ં ખરા? આપર્ી મઠ્ઠીઓ જકડાિી
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જાય છે . ખલવાન ં કે ખીલવાન ં જાર્ે આપર્ે

પાછળ ભલે ના રહે, પર્ એ પ્રકૃતિને ભ ૂલીને

ભ ૂલિા જઈએ છીએ. આપર્ે સંસ્કૃતિની મોટી

ચાલવા જશે િો ભીંિ ભ ૂલ્યા જેવ ં થશે.

મોટી વાિો કરીએ છીએ એટલ ં જ, બાકી હજી

પ્રકૃતિએ કોઈનીય મહેરબાની પર નભવાન ં

િો આપર્ને પ્રકૃતિની સાથે ય રહેિાં આવડ્ ં

આવે ત્યારે જીવનમાં ક્યાંક બતધરિા પ્રવેશી

નથી. આપર્ે સંસ્કૃતિને પ્રકૃતિનો તવરોધી

ગઈ છે એમ માનવ ં પડે. સંસ્કૃતિ િો હંમેશાં

શબ્દ માનીને વિવ
ચ ા લાગ્યા છીએ એવ ં િો

પ્રકૃતિની ગોદમાં પાંગરી છે . વ ૃક્ષો અને શાસ્ત્રો

નથી ને? ઘરમાં વ ૃક્ષો ઉછે રી શકાય એવી કળા

આની સાક્ષી પ ૂરશે. હ ં પ્રકૃતિ ભર્ી પાછા

તસદ્ધ કરી ચ ૂકેલા જાપાનવાસીઓને પ ૂછો કે

વળવામાં જીવનનો નવોન્મેર્ જોઉં છં..….

પ્રકૃતિ અને સંસ્કૃતિ શ ં છે ? સંસ્કૃતિ પ્રકૃતિની
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મને મારો જ પ્રશ્ન

ધમેન્દ્ર જોર્ી

પ્રશ્ન ૧૧: મને કે મ કોઈ કામનો ઉત્સાહ આવિો
નથી?

દરે ક વ્યક્તિના જીવનમાં ઘર્ી વાર
એવો સમય આવે છે જયારે કોઈ કામ
કરવાન ં મન નથી થત ં, કામમાં મન નથી
લાગત ં, કંઈ પર્ કરવ ં ગમત ં નથી, કંઈ
પર્ કરવાનો ઉત્સાહ જ નથી આવિો.
આવી પહરક્સ્થતિ બહ જ સહજ હોવા છિાં
ચોંકાવનારી છે , ડરાવની છે , અને ગંભીર
છે . એટલા માટે કે જો આવો સમય થોડો
વધારે

લાંબો ચાલે, િો તનરાશ બની

જવાય, આત્માતવશ્વાસ ડગી જાય, અને
હિાશા(હડપ્રેશન)ના તશકાર થઈ જઈએ.
ક્યારે ક આવી માનતસક ક્સ્થતિ ઊભી
થવાના કોઈ દે ખીિા કારર્ નથી હોિા
અને ત્યારે વધ ગંભીર પહરર્ામો આવી
શકે. આવી માનતસક ક્સ્થતિ સાથે આપર્ે
કોઈને મળીએ િો કોઈ આપર્ને કહે કે
આપર્ાં મોઢા પર ન ૂર નથી, સસ્િી દે ખાય
છે . કોઈ પ ૂછી પર્ જાય કે કેમ આજે િમે
મ ૂડમાં નથી? અને શ ં થર્ ં એ પ્રશ્નનો કોઈ
ચોક્કસ જવાબ ના મળે . ઊલટં કોઈ
વારં વાર પ ૂછે િો આપર્ે વધ હિાશ
થઈએ, ક્યારે ક ગસ્સે થઈ જઈએ, અથવા
કોઈ સાથે વાિ કરવાની ઈચ્છા જ ના

થાય

અને

આપર્ે

લોકોને

મળવાન ં

ટાળીએ.
આવી તનરત્સાહી માનતસક પહરક્સ્થતિ
આપર્ને કોઈ કામ સારી રીિે ના કરવા
દે , અથવા શરૂ કયાચ પછી પ ૂરં ના થવા દે ,
અને પહરર્ામસ્વરૂપ થોડા વખિ માટે
જીવન અસ્િવ્યસ્િ થઈ જાય. જેમને આવ ં
થર્ ં છે , િેમનો અનભવ એવો છે કે આવી
પહરક્સ્થતિમાંથી બહાર આવવ ં ખ ૂબ મશ્કે લ
હોય છે , સંતનષ્ઠ પ્રયત્નો કરવા પડે છે ,
જીવનનો ઘર્ો અમ ૂલ્ય સમય જિો રહે છે
અને બધ વેરતવખેર થઈ જાય છે , ઘણ ં
બધ છૂટી જાય છે , અને પછી જીવનના
અમક કાયચ કે લક્ષયને છોડીને જ આગળ
વધવ ં પડે છે .
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આવી પહરક્સ્થતિ કેમ આવે છે અને

આવી

પહરક્સ્થતિમાંથી

બહાર

નીકળવ ં

ં શ ં આવી પહરક્સ્થતિ
આનો ઈલાજ શ?

જેટલ ં અઘરં લાગત ં હોય છે એટલ ં અઘરં

તનવારી

ખરે ખર

શકાય?

જીવનમાં દરે ક

ક્ષર્ે

નથી

હોત ં.

સૌ

પ્રથમ

દરે ક

ઉત્સાહ રહે એવ ં શક્ય છે ? આ સમજવા

વ્યક્તિએ પોિાના જીવનના ધ્યેયને સિિ

આપર્ે એ જોવ ં રહ્ ં કે આવી માનતસક

યાદ રાખવો જોઈએ અને િેન ં સ્મરર્

ક્સ્થતિ

જીવનમાં

કરિાં રહેવ ં જોઈએ. જીવનનો એકમાત્ર

તનરત્સાહી હોવાના ઘર્ા કારર્ો હોઈ શકે –

ધ્યેય ખશી છે . એટલે જીવનની દરે ક ક્ષર્ે

ના ગમત ં કામ કરવ ં અથવા ઈચ્છા ના

ખશી મળવી જોઈએ. એટલે કે જીવનભર

હોય િેવ ં કામ પરાર્ે કરવ ં; ખોટા સમયે

દરે ક ક્ષર્ે આપર્ે જે પ્રવ ૃતત્ત કે કાયચ કરિાં

કામ

ક્યારે

કરવ ં;

સજાચય

છે ?

તનિંદા

હોઈએ, જો એ કાયચ આપર્ને ખશી આપે

મળવી;

િો િે કાયચ કે કામ કે પ્રવ ૃતત્ત આપર્ને કદી

પોિાના પ્રયત્નો કે કાયોની કદર ના થવી;

તનરાશા કે હિાશા નહીં આપે, ઊલટં

કોઈ પર્ પ્રકારના બદલાવ, કે નવીનિા

ઉત્સાહ આપશે. આટલી સમજર્ કેળવી,

કે પડકાર તવના સિિ એક જ પ્રકારન ં

આપર્ે હમેશા એ જાર્વ ં રહ્,ં કે જોવ ં રહ્ ં

કાયચ બહ લાંબા સમય માટે કરવ ં; આપર્ાં

અને સમજવ ં રહ્ ં કે શ ં આપર્ે આખો

કાયચના ધાયાચ પ્રમાર્ેના

હદવસ, આખી ઉંમરમાં જે પર્ કંઈ કરીએ

સાંભળવી;

સિિ
સિિ

પોિાની

તનષ્ફળિા

પહરર્ામ ના

આવવા; સિિ ઉપેક્ષાનો કે અવગર્નાનો

છીએ િે આપર્ને ખશી આપે છે ?

અનભવ થવો; પ્રસંશા કે આદરના બદલે
ટીકા સાંભળવી; વગેરે... આવા અન્ય પર્

ઘર્ા

કારર્ો

હોઈ

શકે

છે .

અને

પહરર્ામસ્વરૂપ વ્યક્તિ ઘર્ા હદવસો સધી
એકદમ ચ ૂપ થઈ જાય, િેના મખ પર
ં ૂ ળામર્ અનભવે,
ક્સ્મિ ના દે ખાય, ગગ
આંખથી આંખ મેળવીને ના જોવે, સામે
મળિા

અજ્ઞભવાદન

ના

કરે ,

સિિ

તવચારોમાં ખોવાયેલો રહે, કોઈ પર્ કામ
પ ૂરં કરવા માટે અપેક્ષા કરિાં વધારે
સમય લે, વગેરે.. વગેરે..

શ ં આપર્ે હમેશા એવ ં જ કામ કરી
શકીએ કે જે આપર્ને ખશી આપે? જવાબ

છે : ‘ના’. જીવનમાં કરવા પડિાં દરે ક કામ
ખશી નથી આપિા. ગમિા ના હોવા છિાં
પરાર્ે કરવા પડે એવા ઘર્ા કામમાં
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આપર્ે પરોવાયેલા રહીએ છીએ અને એમાં

જાર્વો અને સમજવો જરૂરી છે . ભર્વાનો,

આપર્ને ખશી નથી મળિી.

કમાવાનો, રોજ પહેરવાના કપડાં પસંદ

જો આપર્ે કરવા પડિાં દરે ક કાયચ
ખશી ના આપિા હોય, અને િો પર્ પરાર્ે
કરવા પડિાં હોય, િો શ ં આપર્ે કરીએ છે
એ દરે ક કાયમ
ચ ાં ખશી શોધી શકાય? આનો
જવાબ છે : ‘હા’. જેમ હક્રકેટની મેચમાં એક
એક રન ગર્િાં જ જીિી શકાય, િેમ જ
જીવનમાં નાની નાની સફળિાઓ મેળવીને,
નાની નાની જીિ મેળવીને િેને તસદ્ધદ્ધ િરીકે
ઉજવીને જ ખશી મેળવિા રહેવ ં જોઈએ.
આવી નાની નાની ખશી જ જીવનનો ઉત્સાહ
ટકાવી રાખવામાં સહાયભ ૂિ થાય. ઉપરાંિ,

જીવનના ધ્યેયને લક્ષમાં રાખીને દરે ક કાયચ
આપર્ને િે લક્ષ સધી પહોંચવામાં થોડીક
પર્ મદદ કરે છે િે જોિાં અને શોધિાં
શીખવ ં જોઈએ. જેમ બંધ પડેલી ઘહડયાળ
પર્ હદવસમાં બે વાર સાચો સમય બિાવે
િેમ જ કોઈ પર્ તવર્મ પહરક્સ્થતિમાં પર્
કંઈક િો સારં કે સકારાત્મક મળે જ. કહે છે
ને કે દરે ક કાયચના પ્રયત્નન ં કોઈ િો સારં
પહરર્ામ હોય જ – કાં િો ઇચ્ચ્છિ સફળિા
અથવા િો તનષ્ફળ થવાના કારર્ની શીખ.
એ સકારાત્મક પહરર્ામને લક્ષમાં લઈ િેની
ખશી મનાવવી જોઈએ.
ઉપરાંિ, બહ જ અગત્યન ં છે એ
શીખવ ં કે આપણ ં દરે ક કાયચ કેવી રીિે
આપર્ને ખશી આપશે. આના માટે દરે ક
કાયચ કરવા પાછળન ં કારર્ અને હેત

કરવાનો, ભોજન કરવાનો, ચાલવાનો કે
વાહન ચલાવવાનો, ચલજ્ઞચત્ર જોવાનો, કોઈ
સાથે વાિ કરવાનો, કોઈ પ્રસંગમાં હાજરી
આપવાનો, પહરવાર માટે કે જયાં કામ
કરિા હોઈએ િેના માટે કોઈ આયોજન

કરવાનો, નેત ૃત્વ કે આગેવાની લેવાનો,
કોઈને મળવાનો કે િેની સાથે મળીને કોઈ
કાયચ કરવાનો, પોિાના તવર્ેની છાપ ઊભી
કરવાનો કે ટકાવી રાખવાનો, અત્યારે કે આ
જ સમયે કોઈ કામ કરવાનો કે નહીં
કરવાનો,

હાથ

તમલાવવાનો

તમલાવવાનો,

ં
સંબધ

તનભાવવાનો,

કોઈ

કે

આંખ

બાંધવાનો
વસ્તની

કે

ખરીદી

કરવાનો.. આ બધી અને આવી અગજ્ઞર્િ
પ્રવ ૃતત્તનો હેત શ ં છે િે તવચારીને સમજવ ં
ખ ૂબ જરૂરી છે . અને એ એટલા માટે કે જો
આપર્ો હેત તસદ્ધ થાય છે િો આપર્ને
ખશી મળે છે , અને અન્યથા તનરાશા.
ખશી જોઈિી હોય િો દરે ક કાયચનો
હેત જાર્ો અને િે કેવી રીિે જીવનના
ધ્યેયને મદદરૂપ થાય છે િે સમજો. જો
આપર્ી

દરે ક

ઘડીની પ્રવ ૃતત્ત જીવનના

ધ્યેયને પામવાની હદશામાં લઈ જિી હોય,
અને િેના માટે કડીરૂપ બનિી હોય, િો

િેવી દરે ક પ્રવ ૃતત્ત કે કાયચ કે કામ આપર્ને
હમેશા

પ્રોત્સાહહિ

રાખશે.

પછી

કોઇની

ઉપેક્ષા કે અવગર્નાની જ્ઞચિંિા નહીં રહે,
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કોઈ કામ ઇચ્ચ્છિ સમય પર ના થવાનો

અને એ હેત પ ૂરો કરવાથી ખશી મળે છે .

રં જ નહીં રહે, ક્યારે ક આવિી તનષ્ફળિા

જેમ ‘ટીપેટીપે સરોવર ભરાય’ - એવ ં

હિાશામાં નહીં પહરર્ામે, પ્રસંશા કે તનિંદાથી

આપર્ે બોલીએ છીએ િેમ જ આવી નાની

કોઈ ફરક જ નહીં પડે, કોઈ કામ પરાર્ે

ે ા ઉત્સાહ
નાની સફળિાઓ આપર્ને હંમશ

કરિાં હોઈએ એવી અનભ ૂતિ નહીં થાય,

આપિી જ રહેશે અને આપર્ે એકદમ

કોઈ એક જ પ્રકારન ં કામ કયાચનો કંટાળો

ઉત્સાહપ ૂર્ચ જીવન જીવીશ.ં

નહીં આવે. કેમ કે, દરે ક કાયચમાં હેત છે ,
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Connecting... કતવિા
ગઝલ

મનોજ ખંડેહરયા

મેદાનો હહરયાળાં નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં
લીલાંછમ અજવાળાં નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં
આંખોમાં વૈશાખી સ ૂકં

શ્હેર

લઈને

રખડં ત્યારે

રસ્િા પર ગરમાળા નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં
અજમેરી પીળા બોર સમા આછં મીઠં મ્હેંક્યા કરિા
આ હદવસો િડકાળા નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં
રોજ જિા ને રોજ જશે પર્ આજ અચાનક સાંજ ઢળી િો
ધર્ જાિાં ઘરઢાળાં નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં
એની િીર્ી ટોચ અડી જયાં નભને િારક-ટતશયા ફૂટયા
અંધારાં અજ્ઞર્યાળાં નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં
પ ૂનમ રાિે સામે સામી ડાળ ઉપરથી મંડાિા કંઈટહકાના સરવાળા નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં

શબ્દોનો આ કોર્ લઈને ખાલી બેઠો છં ઉંબર પર
ભાર્ાની ભરમાળા નીરખી અમથો અમથો ખશ થાઉં છં
માચચ-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com - ( ૩૫ )

વાિ જાર્ે એમ કે...
જી લે જરા
પામી દે સાઈ

રોજની માફક રાિના સાડા આઠ
વાગ્યા એટલે આખા વ ૃદ્ધાશ્રમના દરે ક ખ ૂર્ે
સંભળાય એવો બેલ વાગ્યો. આ બેલ હિો
દૂધ માટેનો. જે વડીલોને રાત્રે દવા સાથે
લેવાન ં હોય કે રોજની આદિ હોય એ
મજબ િેઓ દૂધ લઈ જિા.
દરરોજની માફક આજે પર્ દાદરા
પાસે એક મીઠી રકઝક થઈ.

ઊંમરે ય િેઓ ખ ૂબ જ નમર્ા અને રૂપાળા

“અરે . મેં કહ્ ં ને કે મને નથી પીવ ં

હિા. ઓછાબોલા છિાં એ મળિાવડા

દૂધ. િમે િમારા જેટલ ં જ લાવો.”

સ્વભાવને લીધે અહીં િેમના અનેક તમત્રો

“બેસો હવે. નથી પીવ ં વાળા. િમારી

હિા.

દવાઓ િો જઓ! એના ઉપર િો દૂધ લેવ ં

એમન ં તવશેર્ ધ્યાન રાખે.

જ પડે ને. હ ં લઈ આવ ં છં પછી શ?ં મને
કોઈ િકલીફ નથી પડિી.”
ભાઈનો.

આજે

હા. યશેર્ભાઈની ઉંમર આમ િો
પાંસઠ ઉપર હિી, પર્ એમની સ્ફૂતિિ અને

આ વાિાચલાપ હિો ગહરમા બેન અને
યશેર્

પર્ એ િમામમાંથી યશેર્ભાઈ

પર્

પગના

પસચનાજ્ઞલટી જોઈને કોઈ કહે નહીં કે આ
વ્યક્તિને કોઈ દુઃખ હશે.

દ:ખાવાના લીધે દૂધ ન પીવાન ં બહાન ં

“ખ ૂબ સખી સંપન્ન ઘર હોવા છિાં

અને રોજની માફક યશેર્ ભાઈનો એમને

અહીં કેમ?” એવ ં કોઈ પ ૂછે િો એ કહેિાં,

મીઠો ઠપકો.
લગભગ સાઠેક વર્ે પહોંચેલા અને
વીસેક

વર્થ
ચ ી

વૈધવ્ય

ભોગવી

રહેલા

ગહરમા બેનના અમેહરકા ક્સ્થિ દીકરાને
ત્યાં પર્ બે બાળકો હિા, અને છિાંય આ

“આપર્ે િો રહ્યા આઝાદ પંખી! એ
દીકરા વહની ખટપટ આપર્ને ના
પોસાય. બંદા જાિે જ અહીં રહેવા આવી
ગયા.” અને હસી પડિા. . પર્ િેમના
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તમત્રોને એમન ં દુઃખ ખબર હિી. હજય

માટે હંમેશા િેઓ નાનમ અનભવિા અને

પોિાન ં ઘર િો િેઓ રોજ યાદ કરે જ.

એથી જ યશેર્ભાઈની કાળજી સામે ક્યારે ક

પર્ િેમાં રહેિા લોકો સાથે એમને રહેવ ં

“લોકો શ ં કહેશે?” ની ભાવનાથી િેઓ

નહોત ં.

દુઃખી થિા.

યશેર્ભાઈ
સૌ

ખ ૂબ

સ્વભાવે

સકારાત્મક

વ ૃદ્ધાશ્રમમાં હસિા-હસાવિા,

સાથે

હળીમળીને

રહેિા

અને

ગહરમાબેનન ં િો ખાસ ધ્યાન રાખિા.
અમક વ ૃદ્ધોની ગસપસનો તવર્ય પર્ બની
જિી. પર્ પેલ ં કહે છે ને “મલમની ઠંડક
જ

ઘા

અને એક સવારે ખરે ખર એમના

મનોમન િો િેઓ સૌ આ બંનન
ે ી

ઠેલાત ં હત ં િે આ વખિે દીકરા-વહને

તમત્રિા જોઈને ખશ થિા. યશેર્ભાઈના

કેનેડાના તવઝા મળી ગયા. હવે કાયમને

ક્યારે ક

જેને

મારી જોડે... જલસા કરીશ ં બાપ!”
શબ્દો સાચા પડયા. ઘર્ા વખિથી પાછં

તમત્રો

સમજે

િમારે જેને આવવ ં હોય એ બધા આવજો

પડયા

હોય.”

વધ

“અમે િો બધા પાછા ઘેર જવાના.
બસ છોકરાઓ કેનેડા જાય એટલી જ વાર!

ઘર્ી વખિ િો િેઓની તમત્રિા

એ

યશેર્ભાઈ કાયમ કહેિા;

લબરમ ૂતછયાઓની

જેમ

માટે ત્યાં ક્સ્થર થવાના પ્લાતનિંગથી િેઓ

નાખિા.

યશેર્ભાઈને મળવા આવ્યા. યશેર્ભાઈ

યશેર્ભાઈને એ બધ ં મનમાં િો ગમત ં જ

િો જજિંદાહદલ માર્સ હિા! “અરે વાહ..”

પર્ તમત્રો સામે એ વાિનો િેઓ સ્વીકાર

કરીને દીકરાને ભેટી પડયા. કોઈ ના કળી

નહીં કરિા.

શકે કે િેમના મનમાં શ ં વીિિી હશે!

એમની

મશ્કરી

પર્

કરી

પર્

“સખી થાવ બેટા.. ખ ૂબ પ્રગતિ કરો.”

મોતનિંગ િો કરવ ં જ પડશે.” “અરે , અડધ ં

એવા આતશવાચદ સાથે િેઓએ દીકરા-વહને

“ભલે

ધીમે

ધીમે

ચાલજો

ગલાબજાંબ િો ખાઈ શકાય. એમાં કંઈ

તવદાય આપી. “ત્રર્ હદવસ પછી દીકરો

સગર ના વધી જાય.” “સ્વેટર પહેરી રાખો.

જિો રહેશે, બંગલાની ચાવી અહીં આપિો

નહહિર પછી છીંકાછીંક કરશો.” - આ બધા

જશે. ઘરે રસોઈયો, નોકર બધાય છે .. પર્

શબ્દોમાં ગરીમાબેન પ્રત્યે યશેર્ભાઈની

મારં પોિાન ં કોર્!” એ તવચારે યશેર્ભાઈ

લાગર્ી સ્પષ્ટ જોવાઈ આવિી. બીજી

ં ૂ ાિા હિા. તમત્રોએ િમને સાંત્વના
મઝ

િરફ ગરીમાબેન. પોિે સ્ત્રી, ઉંમરલાયક

આપી કે, “ના ગમે ત્યારે અહીં પાછા

સ્ત્રી, ઉંમરલાયક અને તવધવા સ્ત્રી અને

આવી જજો.” યશેર્ભાઈએ િો િૈયારી

એય ઓછં હોય એમ ઉંમરલાયક તવધવા

બિાવી કે જે ખાસ તમત્રો છે એ બધા

અને ઘરે થી ત્યજાયેલી સ્ત્રી! પોિાની જાિ
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એમને ત્યાં એમની સાથે રહેવા આવે.. પર્

આંસ જોઈ જશે એ ગભરાટથી પહેલાં મોં

એમ કોઈ જાય!

લ ૂછ્ ં અને પછી ગહરમાબેને ઊંચ ં જોર્.ં

ગહરમાબેન િો આમેય ઓછાબોલા.
એમાંય હવે િો આ સાથ પર્ જિો

યશેર્ભાઈ અને વ ૃદ્ધાશ્રમના બીજા તમત્રો
ત્યાં ઉભા હિા.

રહેવાનો! યશેર્ભાઈની જેમ એય સિિ

યશેર્ભાઈ બોલ્યા;

દુઃખી રહેવા લાગ્યા. હવે મોતનિંગવૉક કોઈ
જ વાિચીિ તવના ચ ૂપચાપ જ પિી જત ં.
સમય થાય એટલે દૂધનો ગ્લાસ એમના
રૂમ પર પહોંચી જિો. બેય પક્ષે એક
સનકાર હિો. ધાર્ું સખ ભોગવી શકે એ
પોિાન ં

માર્સોમાં
તવચારી

સ્થાન

ગહરમાબેન

નથી

ખદને

એમ

તધક્કારિા

રહેિા.
પછીના બે હદવસ િો ના મોતનિંગ
વૉક.. ના દધ! બે હદવસથી બધ ંજ બંધ
હત ં. બે હદવસથી યશેર્ભાઈને િેઓ મળયા
જ નહોિા.
છે વટે
યશેર્ભાઈનો

નક્કી
જવાનો

થયેલા
સમય

હદવસે
થયો.

“મને એકલા એકલા મોતનિંગ વૉક

કરવાની આદિ નથી. િમે કહેશો િો
િમને ઉપરનો રૂમ આપીશ, િમને અહીં
જેવ ં જ લાગશે. દૂધ આપવા હ ં જાિે ઉપર
આવીશ. િમે નહહ ઉિરિા બસ, પર્
િમારા તવના મને નહીં ગમે. હાય શાબાશ.
જઓ.. આ દ:ખાવા ની શરૂઆિ િો મનેય
થઈ છે છિાંય ઢીંચર્ે પડી ને િમને કહ ં
છં. ચાલોને મારી સાથે.. પ્લીઝ.”
ગહરમાબેનના મખ પર છવાયેલી
શરમની લાલાશ વાિાવરર્માં ભળી ગઈ
અને

સંધ્યાનો

સરજ

ઢળિા-ઢળિાય

અંજવાળું પાથરિો ગયો.

ગહરમાબેન એ હદવસે નીચે જ ન ઉિયાચ.
બારીમાંથી ડોહકર્ ં કરીને જોઈ લીધ ં કે
ગાડીમાં સામાન ગોઠવાિો હિો અને બધા
ટોળે વળી યશેર્ભાઈને તવદાય આપી રહ્યા
હિા. િેમને જિાં િો િેઓ જોઈ શકે
એટલી હહિંમિ નહોિી. ઓશીકાની આડમાં
ૂ કાં સંિાડિા રહ્યા.
િેઓ પથારીમાં પડી ડસ
થોડીક વારે જાર્ીિો છિાંય ખાસ સ્પશેલો
નહીં એવો હાથ િેમના ખભે મકાયો. કોક
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લેખ/વાિાચ/માઈક્રોહફતશન/કતવિા મોકલવા માટે
(૧) માત્ર શ્રતિ ગજરાિી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કરી ભાર્ા અને
જોડર્ીની ભ ૂલો ચકાસી રચના મોકલવી. ભાર્ાશદ્ધદ્ધ અને જોડર્ીમાં જો વધ ભ ૂલો હશે
િો કૃતિ સ્વીકારવામાં આવશે નહહ, જેની નોંધ લેવી. ગજરાિી લખાર્ના બધા
તનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની જરૂહરયાિ છે .
(૨) કોઈ પર્ ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન પ્લેટફોમચ પર અપ્રકાતશિ હોય, એવી જ કૃતિ
મોકલવી. કૃતિ સ્વરજ્ઞચિ અને મૌજ્ઞલક હોવી જોઈએ.
(૩) કૃતિમાં મોટેભાગે ગજરાિી જ ટાઈપ કર્ું હોય એ જરૂરી છે . અમક શબ્દો
ગજરાિી, હહન્દી અથવા સંસ્કૃિ ભાર્ામાં ટાઈપ કરે લા ચાલશે. પર્ એ શક્ય હોય
ત્યાં સધી ઓછા રાખવા. જેથી સમરસિા સચવાઈ રહે.
(૪) કૃતિ માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે . અમારં મેઇલ-એડ્રેસ આ મજબ
છે : pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃતિ મેઇલ કયાચ પછી જો તસલેતટ થશે િો જાર્ કરવામાં આવશે.
(૬) 'પંખ' જ્ઞબન-વ્યવસાતયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા િરફથી કોઈ પર્ પ્રકારનો
પરસ્કાર આપવામાં આવિો નથી.
(૭) િમે મોકલેલી કૃતિ-સ્વીકારનો અંતિમ તનર્ય
ચ 'પંખ'ની ટીમનો રહેશે.

આપને આ અંક કે વો લાગ્યો, એના તવશે થોડો
સમય કાઢીને આપના પ્રતિભાવો અવશ્ય આપજો.

https://wa.me/916355953355
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ટીમ 'પંખ'
યાજ્ઞિક વઘાતસયા
કે ર્ર દધાિ
મનોરી શાહ

અનંિ ગોહહલ
તવરલ જોશી
હોઝેફા અગવાન

સહભાગી પાંખો
ધ્રતવલ ચોડવડીયા
તમહહર ગેડીયા
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આ અંકમાં સહભાગી કલમો
મજ્ઞર્લાલ હ. પટે લ

હીરલ વ્યાસ

મનોજ ખંડેહરયા

ડૉ. રં જન જોર્ી

રાજલ ભાનશાલી

િેજલ શાહ

ભાવેશ ભટ્ટ

ધમેન્દ્ર જોર્ી

ડૉ. કાતિિક શાહ

બંસરી જોર્ી

પામી દે સાઈ

હકશન એમ. દાવડા

ફોટોગ્રાફી
મહેશ હદલીપ (ફ્રન્ટ કવર)
https://instagram.com/nakedself_?igshid=1i6p7ru9sbd4g

રાહહલ પટે લ (બેક કવર)
https://instagram.com/rahil.patell?igshid=18r06oa3q6fdg
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