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⚫ 'પખં'ના પ્લટેફોમક પરથી ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન પ્રર્ાવશત થતા ર્ોઇપર્ લખાર્ના
વિચારો સર્જર્ના પોતાના છે. એ વિચાર સાથે ટીમ પખંના સભ્યો સહમત છે જ, એવું માની લવે ું
નહહ. આથી લખાર્ને લીધે ર્ોઈ પર્ વિિાદ ઉભો થાય તો એની જિાબદારી સપંરૂ્કપર્ે સર્જર્ની
પોતાની રહશેે. 'પખં' આમાં દરવમયાનગીરી ર્રિા બાધ્ય નથી.

⚫ 'પખં'ના પ્લટેફોમક પરથી ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારે પ્રર્ાવશત સામગ્રીમાં
મોટેભાગે સર્જર્ની પરિાનગીથી જ કૃવત મરુ્િામાંઆિે છે. ક્યારેર્ ર્ોઈ સર્જર્ની પરિાનગી લીધા
િગર એમની ર્ોઈ કૃવત ર્ોઈપર્ સ્િરૂપે મરુ્િામાં આિે તો એમાં અમારો એર્ જ શભુ આશય છે રે્
સર્જર્ના લખાર્ને બબરદાિવુંઅને ગજુરાતી ભાષા િાચંી શર્તા મહત્તમ લોર્ો સધુી સર્જર્ોની કૃવત
પહોંચાડિી અને િધનુે િધુલોર્ોને ગજુરાતી ભાષામાં રસ લતેા ર્રિા.

⚫અમારંુ સ્પષ્ટપર્ે માનવું છે રે્, કૃવત લખાય જાય એ પછી લોર્ોની બની જાય છે. પર્ એ સર્જિા
માટે સર્જરે્ ર્રેલા શ્રમને યોગ્ય શ્રેય મળે, એ માટે કૃવતની સાથે એના સાચા સર્જર્નુંનામ જોડાય, એ
અમારો મહત્તમ પ્રયાસ રહશેે.

⚫ અત્રે, 'પખં' ર્ોઈ રાજર્ીય, સામાજજર્ રે્ ધાવમિર્ વિચારધારા પ્રત્યે પક્ષપાત ર્રત ું નથી.
તદુપરાતં, 'પખં' બબનવ્યિસાવયર્ ધોરર્ે ર્ામ ર્રે છે અને અમારા માટે આ આવથિર્ ઉપાર્જનનું
સાધન નથી.

⚫ ‘પખં’ સપંરૂ્કપર્ે સાહહજત્યર્ હોિાનો દાિો ર્રત ું નથી. આથી લાક્ષબર્ર્ ગજુરાતી સાહહત્યના
બધા જ વનયમો પળાય, એ જરૂરી નથી. ‘પખં’ ગજુરાતી મેગેઝીન છે, ગજુરાતી ભાષાનું મેગેઝીન
નથી.
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યાબિર્ િઘાવસયા

સપંાદર્ની ર્લમે

સેબલબિટીઓની ઝાર્મઝોળ જજિંદગી
પાછળની અસલી જજિંદગી પર, એમના
ઉતાર-ચઢાિ પર હફલ્મો બનાિિા માટે
બોલીવડુના જાર્ીતા ડાયરેક્ટર મધરુ
ભડંારર્રે ૨૦૦૮માં મોડેબલિંગની દુવનયાની
િાતાક લઈને 'ફેશન' હફલ્મ બનાિી હતી, રે્
જેમાં દમદાર અબભનય ર્રિા માટે વપ્રયરં્ા
ચોપરા અને રં્ગના રનૌતને નેશનલ
હફલ્મ એિોર્ડસક અને હફલ્મફેર ઉપરાતં
બીજા રે્ટલાય એિૉડક મળ્યા હતા. આ
હફલ્મમાં જ્યારે એર્ એડ-એજન્સીની હડે
ઘર્ાબધા સપના લઈને નિીનિી મુબંઇ
આિેલી અને ર્ામ માટે ઓહફસ-ઓહફસ,
પાટી-પાટી ભટર્તી મઘેના (વપ્રયરં્ા
ચોપરા)ને એમ પછેૂ છે રે્, “તું મોડલે
બનિા આિી છે, એમ ને?” ત્યારે મઘેના
એને આંખમાં આંખ નાખીને પરુા
આત્મવિશ્વાસથી ર્હે છે, “ના. સપુર-
મોડેલ..”ફ્રન્ટ ર્િરપેજ પર રહલેો ફોટો
પહલેી િાર જોઈને મને ‘ફેશન’નો આ
સીન જ મગજમાં સ્પાર્ક થયેલો. મોડેબલિંગ
એ વ્યિસાય ર્રતા િધુ આંખો અને

ડી-લને્ગિેજમાથંી ઝળર્ત ું એર્ વ્યક્ક્તત્િ
છે ને ર્િરપજેમાં રહલેી લઘરિઘર મલેા
ર્પડામંાં હાથમાં માટલું લઈને 'સ્ટાઈલ'માં
ઉભી એ છોર્રીની બહાર એર્ ઊજાક સ્િરૂપે
પ્રસરે છે. એ ર્ોર્ છે, ક્યાથંી છે, મને રં્ઈ
જ નથી ખબર. પર્ ટીિીમાં આિતી સાબુ
અને ફેરનેસ ક્રીમની જાહરેાતોમાં દેખા
દેતી ગોરી-ચીટ્ટી મોડેલો એના ફોટોજેવનર્
ચહરેો અને ઓટોજેવનર્ રૂઆબ સામે હફક્કી
જ લાગ!ે આ ફોટોને િર્કિિો હોય તો
પર્ એર્ જ શબ્દ બરાબર હફટ બસેે,
‘સપુર-મોડેલ’.

‘અવપિતા દીપર્ પડંયા’ની લઘ-ુ
નિલ ‘તડર્ા ભીનાં મગૃજળ’ આ અંર્થી
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શરૂ થાય છે, એનો વિષય પર્
મોડેબલિંગની દુવનયા જ છે. અબચિતાબહનેની
સાહહત્ય પ્રત્યનેી રુબચએ એમને હાથમાં
ર્લમ પર્ડિાની પ્રરેર્ા આપી. મળૂ ર્થર્
વિશારદ હોિાથી ‘અક્ષરનાદ.ર્ૉમ’ પર
તેઓ નતૃ્ય વિષયર્ શ્રેર્ી ‘નતૃ્યવનનાદ’
લખી રહ્યા છે. એર્ ગજુરાતી વસહરયલમાં
સિંાદ-લખેનનો પર્ અનભુિ છે. આઠ
જેટલા સહહયારા પ્રર્ાશનોમાં લખ્ું છે.
વિશ્વના સૌથી દળદાર ગજુરાતી પસુ્તર્માં
કૃવતનો સમાિેશ થયો છે. ‘વિચારયાત્રા’માં
ર્વિતા અને ‘િાતાક વિહાર’, ‘સ્નેહનો
સગંાથ’, ‘મમતા’, ‘ગજુરાત સમાચાર’,
‘હદવ્ય ભાસ્ર્ર’ તથા 'સ્ત્રીઆથક - ૫'માં
િાતાક છપાઈ છે. ‘પખં’ના છેલ્લા અંર્માં
પર્ એમની ટૂંર્ી-િાતાકનો આપર્ે સમાિશે
ર્રેલો. છેલ્લા ઘર્ા સમયથી લગભગ
બધા પ્રર્ારના સાહહત્ય અને બબન-સાહહત્ય
પ્રર્ારોને આપર્ે ‘પખં’માં આિરી લીધા
છે. પર્ એમાં શ્રેર્ી સ્િરૂપે ર્ોઈ નિલર્થા
રે્ લઘ-ુનિલ હોય એવું શક્ય બન્્ું નથી.
પર્ આ અંર્થી એ પર્ શક્ય બનિા જઈ
રહ્ું છે. આશા છે રે્ આપ આ લઘ-ુ
નિલના છેલ્લા એવપસોડ સધુી એની સાથે
જોડાયેલા રહો.આ અંર્થી એર્ બીજી પર્
ર્ોલમ શરુ થિા જઈ રહી છે. ‘આ ્ગુ
ટેર્નોલોજીનો ્ગુ છે.’ – જો એવું ર્હિેામાં
આિે તો એ સહજે પર્ અવતશયોક્ક્ત

નથી. સરુત હજીરા ખાતે રહતેા આઈ.ટી.
ર્ન્સલ્ટન્ટ ‘િધકન શાહ’ અઘરી-અઘરીઅને
નિી-નિી ટેર્નોલોજીને ખબૂ સરળ રીતે
તમારા સધુી લઈને આિશે, એમની ર્ોલમ
‘NexTECH’ થર્ી. તઓે પર્ અગાઉ અન્ય
મેગેઝીનમાં લખી ચકુ્યા છે. એમની
ર્ોલમને પર્ તમે બહુ બધો પ્રેમ ર્રો,
એિી આશા. ખશુીની એ િાત એ છે રે્,
ર્ોરોનાને ર્ારર્ે ઘર્ી સ્પધાકત્મર્ પરીક્ષાઓ
અટરે્લી હતી, એ હિે લિેાિા લાગી છે
અને અવનવિતતાઓ િચ્ચે અટિાયેલા
વિદ્યાથીઓ માટે ભવિષ્યનો માગક થોડો
ખલુ્લો થયો છે. પર્ સાથસેાથે દુ:ખની
િાત એ છે રે્ આ બધા િચ્ચે ર્ોરોના-
િાયરસના ડેલ્ટા િેરીએન્ટનું પ્રમાર્ િધતું
જાય છે અને નજીર્ના ભવિષ્યમાં
ર્ોરોનાની ત્રીજી લહરે આિિાની પરેુપરુી
શક્યતા હોિાનું વનષ્ર્ાતો અનમુાન
લગાિી રહ્યા છે. ‘ચતેતો નર સદા સખુી’ –
એ િાતને યાદ ર્રી સાિ નોમકલાઈઝ થઈ
જિા ર્રતા તમે પર્ ર્ોરોનાને અનરુૂપ
જરૂરી સાિચતેી રાખી યોગ્ય િતકન ર્રો,
એ જ આજના સમયમાં ઇચ્છનીય છે.
‘પખં’નો આ અંર્ ગમે તો વમત્રોમાં જરૂર
શેર ર્રો. એમને પર્ ‘પખં’ના આંગર્ે
આમતં્રર્ આપો. તમારા તરફથી સચૂનો,
ફહરયાદો અને શભુચે્છાઓ હમંેશા આિર્ાયક
છે. મળીએ આિતા અંરે્....

( ૨ )  - જુલાઈ-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


જસ્ટ બે વમવનટ

મહંદરના પજૂારી દરરોજ આરતીની
થાળી ફેરિ.ે લોર્ો આરતી લઈ બ-ેપાચં
રૂવપયા પધરાિે. તહિેારને હહસાબે આજે
થાળી આખી ભરેલી હતી. એર્ પ્રેક્ક્ટર્લ
માર્સે દસની નોટ થાળીમાં પધરાિતા
પજૂારીને પછૂ્ુ,ં “આ બધી દબક્ષર્ા તો
તમારી ન!ે જલસા ર્રો તહિેારમા.ં"
પજૂારીએ નમ્રતાપિૂકર્ જિાબ આપ્યો, “આ
બધું તો દાનપેટીમાં જશે ભાઈ. ટ્રસ્ટી મહહને
આિીને ભરેલી દાનપેટી લઈ જશે ને ખાલી
મરૂ્ી જશે.”

એ માર્સે ખધં ું હસતાં ર્હ્ુ,ં “મા'રાજ,

તમેય આિા ને આિા.. એટલે જ હજીયે
ભાડાના મર્ાનમાં રહો છો.”

પજૂારીએ ફરી નમ્રતાપિૂકર્ પોતાના
શરીર તરફ આંગળી ચીંધી ર્હ્ુ,ં “ભાઈ, ઈ
ભાડાના મર્ાનને આ રસ્તે પોતાનું ર્રિા
વિચારીએ ને તો આ ભાડાના મર્ાનની ઈંટ-

ર્ારં્રીય ખરિા માડેં."

એ પ્રેક્ક્ટર્લ માર્સની નજર સામે
આજે જ સિારે ર્રાિેલો પોતાનો
બાયોપ્સીનો હરપોટક તરિરિા લાગ્યો.

ડૉ. રંજન જોષી

ભાડાનું મર્ાન
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િાતાકન ુ ંઆર્ાશ

“પાર્ી..ના...પાઉ...ચ લિેાના...”

સ્ટેશન પર ગાડી આિતાનંી સાથે જ
એર્ તીર્ો સ્િર પ્લટેફોમક પર રેલાયો.
માર્સોની ભીડને ચીરતો એ બારીએ
બારીએ ફરિા લાગ્યો. એ ફરતો હોય ત્યારે
એની ઝડપ ટે્રનની ઝડપ ર્રતાં પર્
િધારે લાગતી. જે બ-ેચાર પાઉચ િધારે
િેચાયાં ત!ે

“એ..ય..પાર્ીના પાઉચિાળા. એર્
પાઉચ આપન.ે” અિાજની હદશામાં પાઉચ
આપિા હાથ લબંાયો. એજ સમયે ગાડી
ધીમા આંચર્ા સાથે શરુ થઈ. ગ્રાહર્ને છૂટ્ટા
પૈસા શોધતાં િાર લાગી. પાઉચિાળા
છોર્રાને લાગ્્ું રે્ આજે આ પાઉચના પૈસા
નહીં જ મળે. પર્ ગાડી િધુ ગવત પર્ડે એ
પહલેા જ બારીમાથંી એર્ હાથ બહાર
નીર્ળ્યો ને છૂટ્ટો એર્ રુવપયો પ્લટેફોમક પર
પડયો. એર્ વપક્ચરમાં એર્ે એર્ ડાયલોગ
સાભંળેલો, “મેં આજ ભી ફેંરે્ હએુ પૈસે નહીં
ઉઠાતા.” રુવપયો ઉપાડતા સમજા્ું રે્ એવું
બોલવું અવમતાભ બચ્ચનને પોસાય, એને
નહીં.

પ્લટેફોમક પર ખાલી બારં્ડો જોઈ
એની પર ગોઠિાયો. ચડ્ડીના બખસ્સામાં હાથ
નાખંીને છૂટ્ટા પૈસા પર હાથ ફેરવ્યો,
અદ્દદ્દલ સિારે માએ એના માથા પર
ફેરિેલો એમ જ! મા યાદ આિી ને સિારે
મા સાથે થયેલો સિંાદ પર્ યાદ આવ્યો.

“એર્ાદ પાઉચ ઓછં િેચાસે તો ચાલસ.ે
પર્ ચાલુ ટે્રનમાં ના ચડતો.”

“હા. નહીં ચડુ.ં”

“ટે્રનથી દૂર ઉભો રહજેે. બહુ દોડતો નહહ.”

“હા.“

દરરોજના આ સિંાદ એને મોઢે થઈ
ગયેલા.ં પર્ એનું ર્ારર્ પર્ એને ખબર
હતી. એટલે માને રં્ઇ ર્હતેો નહીં.

હીરલ અબભનય વ્યાસ
પાઉચિાળો
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દૂરથી ગાડીની સીટી સભંાળાઈ ને
એના વિચારોની ટે્રન અટર્ી. હસતા ચહરેે
ફરી 'પાર્ી..ના... પાઉ...ચ લિેાના...'ની
બમૂ પાડી.

“બટેા, એર્ પાઉચ આપને પ્લીઝ.”
- અડધા સફેદ અડધા ર્ાળા િાળ િાળા
એર્ માર્સે એનું ધ્યાન ખેંચ્્.ુ

“હા હા રે્મ નહહ.” મા વસિાય બીજા
ર્ોઈ એ એને બટેા ર્હ્ું એટલે ઉત્સાહમાં
આિી ગયો. બાર્ી 'પાઉચિાળા' સાભંળી
સાભંળીને ક્યારેર્ પોતાનું અસ્સલ નામ
પર્ યાદ ન આિતુ.ં

“લ,ે એન્જોય.” એના હસતાં ચહરેાનું
પ્રવતબબિંબ દસની નોટ સ્િરુપે દેખા્.ુ

સામેિાળાનો ભાિ જોઈ, છૂટ્ટા પૈસા
લિેા બખસ્સામાં જતો હાથ અટર્ી ગયો. ટે્રન
ચાલી ગઈ પર્ બખસ્સાને અને હૃદયને
ભરતી ગઈ!

સિાર બદલાઈ પર્ પાછી એ જ
ટે્રન અને એ જ માર્સ. આજે બમૂ પડે એ
પહલેાં જ એ બારી પાસે પહોંચી ગયો.

“આજે મારા તરફથી.” પાર્ીનું
પાઉચ આપતાં ખમુારીથી બોલ્યો.

“શું નામ છે તારંુ?” ટે્રન િધુ ઊભી
રહી એટલે િાતનો દોર શરુ થયો.

“હદપર્.”

"તને ખબર છે પાર્ી પીિડાિિાથી પણૂ્ય
મળે?”

“એ તો ખબર નથી સાહબે. પર્
પાર્ી િેચિાથી પૈસા મળે.”

"ભર્ે છે?”

“હા. પર્ ર્ોરોનામાં સ્કૂલો બધં થઈ
છે તો માની જગ્યાએ હું પાઉચ િચેિા
આવુ છ.ં”

“પર્ ઓનલાઈન તો સ્કૂલો ચાલુ
થઈ ગઈ છે ને!”

“હા. પર્ મારી મમ્મી પાસે એિો
ફોન નથી જેનાથી હું ઓનલાઈન ભર્ી
શકંુ.”

“ર્ોર્-ર્ોર્ છે ઘરમા?ં”

“હું ને મા. ને તમારા ઘરમા?ં”

જે પ્રશ્નનો જિાબ આપિો નહોતો,
એ ટે્રન ચાલિાથી છૂટી ગયો એટલે હાશ
થઈ.

ટે્રન આિી પર્ અઠિાહડયા સધુી એ
હસતો ચહરેો દેખાયો નહીં. બખસ્સામાં
હહસાબના િધેલા આઠ રુવપયાનો ભાર
લાગતો હતો. શું થ્ું હશે એિો વિચાર
પર્ આિતો હતો. દરેર્ ટે્રનની બારી પર
નજર પડતી ને પાછી ફરતી. ને
અઠિાહડયા પછી અચાનર્...
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“એર્ પાઉચ આપને બટેા.” સાભંળ્્.ુ

હદપર્ દોડતો બારી પાસે પહોંચ્યો.
એની દોડમાં એની બચિંતા િતાકતી હતી.

“રે્મ અઠિાહડ્ું દેખાયા નહહ? બધું
બરાબરને!”

“હા એક્દમ. લ.ે”

“હજી તમારા પૈસા જમા છે.”

“પૈસા નથી આપતો બટેા. આ લ,ે
એન્જોય.”

નવું નક્કોર મોબાઈલનું ખોખું જોઈ
હદપર્ આભો બની ગયો. બન્નેની આંખો
મળી અને િખત પહલેા હદર્રાને
ગમુાિેલા બાપને હદર્રો મળ્યો!
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Connecting... ર્વિતા

જિાહર બક્ષી
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ગઝલ

ભીના સ્મરર્ના ંશરુ્ન

ધાયાક મજુબ સબંધંના સરૂજ ઊગ્યા નહીં

સ્િપ્નો હિે હુ ંભલૂી શકંુ નહહ તો ના નહીં

આખા હદિસની શષુ્ર્ ઉદાસી તટૂી નહીં

તારા ંભીના સ્મરર્ના શરુ્ન પર્ ફળ્યા ંનહીં

નહહ તો જીિનમા ંશુ ંહત ુ ંવનક્ષ્ક્રયતા વસિાય

પર્ બે ઘડી વનરાતંથી બેસી શક્યા નહીં

તસતસતા મૌનને મેં ગઝલમા ંભરી દીધું

ને એ ર્હ ેછે મને શબ્દો મળ્યા નહીં !

એને મળો ને જો ર્શુ ંબોલી શર્ો ‘ફના’

એના વિષે ર્શુયં ર્હી બેસતા નહીં.
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Connecting... ર્વિતા

રે્. ડી. સેદાર્ી 'આર્ાશ'
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અછાદંસ
બા ક્યા?ં
રસોઈ માટે

બા, ફબળયામા ંસગડી મરૂ્ી
ર્ોલસા ભાગેં,

તે ર્ોલસા ભાગંિાનો 
ઠર્ ઠર્ અિાજ છેર્ રસોડામા ંસભંળાય!
પછી દેતિા માટે ર્ોલસાના ટુર્ડાથી

સગડી ભરે.
સગડીની નીચે

છાર્ા ઉપર રે્રોસીન નાખી,
દીિાસળીથી પ્રગટાિ.ે

પછી તો આખા
ફબળયામા ંધમુાડો ફેલાઈ જાય.

ધમુાડાથી આંખો બળે
અને આંખોમા ંઆંસ ુઆિી જાય.

હિે તો...
સગડી નથી, 
ર્ોલસા નથી,

ર્ોલસા ભાગંિાનો ઠર્ઠર્ અિાજ નથી,
ધમુાડો નથી,

બા પર્ નથી..!
ફક્ત હુ ંજ છ.ં

ને છે પેલા આંસ.ુ.
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અંતરરે્ડી

બસંરી જોષી

ચીંદરી - ભીંત ફાડીને ઉગેલા પીપળાની સાહસર્થા
( ભાગ ૨ )

સ્મશાનની પાછળના ભાગમાથંી
ર્ોઈનો ર્રૂર્ વિલાપ સભંળાયો. “હે ઈશ્વર
હિે બસ.. તારી પાસે બોલાિી લ.ે.”
ચીંદરી બાળર્ીને લઇ અિાજ તરફ ચાલી.
એર્ બભખારી જેિો માર્સ જાર્ે અંવતમ
શ્વાસ ગર્તો હોય એમ વન:સહાય
અિસ્થામાં ર્ર્સી રહ્યો હતો. ચીંદરીએ
બભખારીના માથે હાથ મકૂ્યો તો ર્રંટ
લાગ્યો. બભખારી બળબળતા તાિમાં
તપતો હતો.

ચીંદરીએ પછૂ્ુ,ં “શું થ્ું ભાઈ?”

બભખારી બોલ્યો, “બસ હિે નથી
જીિવુ.ં મરી જવું છે.”

રે્મ જાર્ે ર્ઈ સ્ુરર્ા થઇ ચીંદરીન,ે
એર્ે બભખારીને ર્હ્ુ,ં “મરવું જ છે ને તો બે
ર્ોબળયા ખાઈને મર. એર્ લોટો પાર્ી પીને
મર.” એમ ર્હી બચાિેલું ભોજન
બભખારીને ધરી દીધુ.ં રે્ટલા હદિસના
ભખૂયા બભખારીના પટેમાં ર્ોળ પડતા જીિ
આવ્યો. બભખારીએ ચીંદરીના માથા પર
હાથ મકૂ્યો ને એટલું જ બોલ્યો. “ધન્ય છે

તારી માહં્યલી જનતેાને.” અચાનર્ ચીંદરી
ઝબર્ી. પોતાને સિાલ ર્રિા લાગી. “આ
શું થ્ુ?ં ચીંદરી ત ું તો મરિા જતી હતી
ને? ને ર્ોઈ તારા લીધે જીિી ગ્ુ?ં હે
ઈશ્વર આ બભખારીને મોર્લીને ત ું મને શું
સદેંશ આપિા મથે છે? એ જ ને રે્,
ચીંદરી તારે મરિાનું નથી, તારે જીિિાનું
છે ને જીિાડિાનાયે છે.” પાટા પર
ચડિાનો વિચાર મલે પડતો રેલ્િસે્ટેશન
ભર્ી ચાલી. ભજન ગાિા માડંી, ર્વિતાઓ
આલાપિા લાગી. ફરી રોજના ટંર્ની
વ્યિસ્થામાં જોતરાઈ ગઈ.

ક્યારેર્ ક્યારેર્ ચીંદરી વિના ટીર્ીટ
બસમાં ચડી જતી ને ભીખ માગંતી. આજે
ર્ન્ડક્ટર અર્ળાયેલો હતો. ચીંદરીને વિના
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ટીર્ીટ બઠેેલી જોઈ િધારે િરસ્યો.
ચીંદરીય રર્ઝર્ ર્રિા લાગી. રર્ઝર્થી
ત્રાસેલી ચીંદરી રઘિાયી થઇ રહી હતી.
અચાનર્ એની સીટની બારીએ એર્
માર્સે ડોકંુ દીધું ને ર્ીધુ,ં “એ માઈ ચાય
પીયેગી?” રક્ઝર્માં એ અિાજ ચીંદરીને
રાહતિાળો લાગ્યો. એ અજાણ્યા ખેંચાર્થી
એ બસમાથંી બાળર્ીને લઇ ઉતરી ગઈ.
જેિી એ ઉતરી ને થોડે દૂર ખસી ત્યાં બસ
ના પાછલા ભાગમાં મોટો ધડાર્ો થયો. જે
સીટ પર એ થોડી િાર પહલેા બઠેી હતી
એનું નામોવનશાન ધિુાડો થઇ ગ્ું હત ુ.ં
હક્કીબક્કી બનેલી ચીંદરી પાછળ િળીને
જોિે ત્યાં પેલો બભખારી અલોપ થઇ
ગયેલો. સિાલોના ઝઝંાિાત ઉમટયા.
“ર્ોર્ હતો આ બભખારી રે્ જેર્ે મને
દુઘકટનાનો ભોગ બનતા પહલેા બસમાથંી
ઉતારી? મારી સાથે જ આ રે્મ ઘટ્ુ?ં હે
ઈશ્વર...આ તું જ છે. અલગ અલગ સરેં્તો
દ્વારા આ તું છે જે મને જીિાડિા પ્રયાસ
ર્રી રહ્યો છે? પર્ મારા જેિી ચીંદરીને
જીિાડિાનો તારો શો ઉદેશ્ય છે.....?”

એર્ ર્લ્પાતં ર્રતા અનાથ બાળર્નો
અિાજ એના ર્ાનને ભદેી ગયો. ઝટ
દોડીને ચીંદરીએ બાળર્ને હૈયા સરસો
ચાપંી દીધો. “ના બટેા ના બટેા. ના રડ. હું
છં ને? આજથી હું તારી આઈ, તારી મા..”
શબ્દો આપમેળે છૂટા થયા. પોતાની

બાળર્ીને પેલું બીજુ ં બાળર્ લઇ ચીંદરી
ચાલિા લાગી. હિે એર્ ને બદલે બનેે
લઈને એ ભીખ માગંિા નીર્ળી પડતી.
આખા હદિસના ભગેા થયેલા વસક્કામાથંી
એ ક્યારેર્ પરંુૂ ટંર્ ખાિા ના પામતી.
ક્યારેર્ તો બયે બાળર્ોને દેિા પરૂત ું પર્
ભાગે ના આિતુ.ં એર્ ર્ોબળયો બાળર્ને
ખિડાિે ને એર્ પોતાની બાળર્ીન.ે છેલ્લા
ર્ોબળયા પોતાની બાળર્ીને ખિડાિે.
બાળર્ તાર્ીને માઈને જોયા ર્રે. એ
નજર ચીંદરીને સોંસરિી ભદેી ગઈ. એને
લાગ્્ું આ હું પક્ષપાત ર્રી રહી છ.ં એર્
માઈ થઈને હું આમ રે્મ ર્રી શકંુ? જ્યાં
સધુી મારી બાળર્ી મારી સાથે રહશેે, મારંુ
માતતૃ્િ એના તરફ ઝૂર્તું રહશેે ને જાર્ે
અજાણ્યે એ અનાથને અન્યાય થઇ બસેશ.ે
બીજો ર્ોઈ વિચાર હાિી થાય એ પહલેા
એ એર્ સજ્જન માતાવપતાને પોતાની
બાળર્ી દત્તર્ દઈ દીધું અને પોતાનું
જીિન એ અનાથ બાળર્ માટે ખચી
નાખિાનું મનોમન નક્કી ર્રી લીધુ.ં
માતતૃ્િની પરાર્ાષ્ઠા પીડનારી હતી, પર્
ધમકસગંત પર્ હતી. માતતૃ્િને જ હિે
પોતાનો ધમક બનાિી લીધો ચીંદરીએ.
રોજ સ્ટેશન જાય ભીખ માગેં, ભજન ગાય.
ર્ોઈ અનાથ બાળર્ નજરે ચડે તો એને
અપનાિી લ.ે હિે એને સ્ટેશનની પાછળ
આિેલી આહદિાસીની િસ્તીમાં નાની
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એિી ઝૂપંડી મળી ગઈ હતી. બાળર્ોને
ત્યાં રાખતી, ખિડાિતી, નિડાિતી,
સિુડાિતી.

પર્ ચીંદરીને લાગ્્ું આમ ક્યાં સધુી
મને ભીખ મળશ?ે આ બાળર્ોએ મને
પોતાની માઈ માની લીધી છે. અને એર્
માઈ તરીરે્ એ સૌને એર્ સ્િસ્થ જીિન
અને વશક્ષર્ મળે એ જિાબદારી મારી જ
છે. એટલે એર્ે નાની મોટી સસં્થાઓમાં
પોતાના ર્ાયક અને ઉદે્દશ્યની િાત
સમજાિાની શરૂઆત ર્રી. એ સમાજસિેી
સસં્થાઓ પાસે જતી અને ર્હતેી, “હું આ
અનાથ બાળર્ોની માઈ બની છં તમયે
એના સબંધંી બની જાઓ ને થોડી મદદ
ર્રો ને...” મદદના હાથ ઉઠિા લાગ્યા.
આખરે આ માઈના ઉદ્દાત માતતૃ્િની
સુગંધ હતી. ચીંદરી સ્િગત બોલી,
“આજથી ચીંદરી મટી ગઈ. હિેથી હું
માત્ર અનાથ બાળર્ોની વસિંધમુાઈ.”
માઇના અથાગ પ્રયત્નોના ફળસ્િરૂપ
અને અર્લ્પનીય સમવપિતતાના
ફળસ્િરૂપ એર્ અનાથ આશ્રમની નીિ
મરુ્ાઈ. દ્વાર પર લખલેું હત ું – “જેનું ર્ોઈ
નથી એની હું છ.ં હું માઈ. મારૂ નામ
વસિંધમુાઈ.”

આ દ્રઢ વનધાકર સાથે વસિંધમુાઈના
ચાર આશ્રમ મહારાષ્ટ્રમાં સ્થાવપત છે.
જેમાં બે આશ્રમ બાળર્ોના છે, એર્ આશ્રમ

બાળર્ીઓનો અને એર્ આશ્રમ
ગાયમાતાનો. જીિલરે્ પહરક્સ્થવતઓમાં
રક્ષર્ર્િચ બનેલી ગાયમાતાઓનું ઋર્
આનાથી િધુ ર્ઈ અદરે્રી રીતે ઉતારી
શર્ાય? હાલ વસિંધમુાઈ વસિંધતુાઈ બની
ગયા છે. વસિંધતુાઈ વસત્તરે િષકના થઇ
ગયા છે. વસિંધતુાઈના આશ્રમમાં ભર્લેા
બાળર્ો અને બાળર્ીઓ દાક્તર છે,
એન્જીનીયર છે, નસક છે, વશક્ષર્ છે.
૧૫૦૦થી િધારે બાળર્ોને આશ્રમમાં
આશ્રય અને ભર્તર મળ્યા છે. ૩૬થી
િધારે િહઓુ છે અને ૨૦૦થી િધારે
જમાઈ છે. પોતાની બાળર્ી જેને એમર્ે
એર્ સજ્જન માતાવપતાને સોંપી હતી.
એનું ભર્તર પરંુૂ ર્રાિી પરત બોલાિી.
આજે એ બાળર્ી એમ.એસ.ડબલ્્મુાં
માસ્ટસક ર્રી ચરૂ્ી છે અને તાઇના એર્
આશ્રમનો ર્ાયકભાર એ ખદુ સભંાળે છે.
પોતાના આશ્રમના એર્ આવશ્રત બાળરે્ તો
આઈ પર પી.એચ.ડી ર્રિાનો વનધાકર
ર્રેલો છે. ૭૫૦થી િધુ િાર વસિંધતુાઈ
ઉદ્દાત ર્ાયક માટે પરુુસ્કૃત થઇ ચકૂ્યા છે.
ચીંદરી જેિી સમજીને જે માબાપે એને
ઘરેથી ર્ાઢી મરૂ્ી હતી, એના સન્માનમાં
એમને ઘર્ીિાર શોલ ઓઢાડિામાં આિે
છે.

એર્િાર વસિંધતુાઈ સસં્થાના ર્ામ
અથે પોતાના ગામ આવ્યા. જ્યાં એનો
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ભટેો પોતાના પવત હરી સાથે થયો. િષો
પછીયે બયે પળિારમાં એર્બીજાને
ઓળખી ગયા. હરી બે હાથ જોડી તાઈ
આગળ ઉભો રહી ગયો અને બોલ્યો, “હિે
તારો જ આશરો છે. છોર્રા ને િહુ ર્ોઈ
સાચંિત ું નથી. ધધંો નથી રોજગાર નથી.
ખાિાના સાસંા છે.” ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારના
વિશબુ્ધ ભાિ િગર તાઈ બોલે બોલ્યા,
“તારી પત્ની ચીંદરી તો ત્યારની મરી
ગઈ, જ્યારની તે એને વનદોષ હોિા છતાં
લાછંનભયાક એ િેર્ ર્હ્યા. હિે તો હું સૌની
માઈ છં અને એ નાતે તને આ માઈના
અનાથાશ્રમમાં જરૂર આશ્રય મળશ.ે”
એમર્ે પોતાને નર્ાકગારમાં હડસેલી

દીધેલા પવતને પર્ માઈરૂપે આશ્રય
આપ્યો.

વસિંધતુાઈ એટલે મહારાષ્ટ્રના એર્
નાના એિા ગામ િધાકમાં જન્મેલી ચીંદરી.
ચીંદરી નામે જે ભીંત તે રોજ ચડતી, એ
આજ ભીંત ફાડીને ઉભા થયેલા પીપળા
સમર્ક્ષ છે. ચીંદરી સ્ત્રીશક્ક્તના અદમ્ય
સાહસની ગાથા છે, માતતૃ્િની અસીમ
ર્રુર્ાના સાહસની ર્થા છે, સામાન્ય
વિર્ટોથી હારી બસેતા માનિને સાહસની
પ્રેરર્ા બક્ષતી ર્થા છે. માતતૃ્િના આ
ઉત્ુગં વશખરને શત શત નમન....

[સત્યચહરત્ર પર આધાહરત]
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િાતાક-સેત ુ

તેજલ શાહ

ઉઝરડો

ચર્ાચર્ીની આધવુનર્ બોધર્થાને
આપેલા પ્રવતસાદ બદલ આપ સૌનો
આભાર. વ્હોટ્સએપ દ્વારા આિેલા
મેસેજીસનો સાર આિો રં્ઈર્ હતો - સ્ત્રીિગે
ર્હ્ુ,ં “સાિ સાચી િાત.” જયારે પરુુષિગે
ર્હ્ુ,ં “અમને વિલન શું ર્ામ બનાિો છો?”
પરુુષ િગકને ખલનાયર્માં ખપાિી દેિાની
તો િાત જ નથી. ર્ારર્ રે્ ચર્ો જ ર્ામ
િહેંચી લિેાની પહલે ર્રે છે. ચર્ી માટે
લાગર્ી હશે ત્યારે જ તો એર્ે એમ ર્હ્ું
હશ!ે પર્ પાછળથી એર્ે ર્રેલી ર્ામની
િહેંચર્ીનો ઉદે્દશ્ય, એ પોતે જ ભલૂી જાય
છે, એ સમસ્યા છે. આ પહલેા પર્ આપર્ે
બગરીશ ગર્ાત્રાની િાતાક 'તલુસી ક્યારો'માં
જો્ું હત ું રે્ પવતના સાથ અને પ્રોત્સાહનને
ર્ારર્ે ઓછં ભર્લેી પત્ની, પદ્મશ્રીનો
બખતાબ પર્ હાસંલ ર્રી શરે્ છે.

િાત હિે નિી િાતાકની. ‘ઉઝરડો’
શીષકર્ હઠેળ બે િાતાકર્ારોએ િાતાક લખી છે.
એર્, શ્રી હર્રીટ દૂધાતના િાતાક સગં્રહ 'આમ
થાર્ી જવુ'ંમાં છે. 'આમ થાર્ી જવુ’ંને

ગજુરાતી સાહહત્યનો પ્રવતક્ષ્ઠત 'ધમૂરે્ત'ુ

એિોડક મળેલો છે. બીજી િાતાક ગરુ્િતંરાય
ભટ્ટના િાતાકસગં્રહ 'લપસતી સડર્ો'માથંી છે.

'લપસતી સડર્ો'ની િાતાક 'ઉઝરડો'નું
મખુય પાત્ર કુસમુબહને છે. હદિાળીની પિૂક-
તૈયારીરૂપે સાફ સફાઈ ચાલી રહી છે. પતુ્રી
આરતી અને પતુ્ર વનહાર મદદ ર્રાિતા,ં
થોડી ધીંગામસ્તી અને એર્બીજાની ઠઠ્ઠા
મશ્ર્રીએ ચઢયાં છે. ઘરમાં વ્યાપેલા
ઉત્સાહની િચ્ચે પર્ કુસમુ બહનેનું મન
ભરાઈ આિે છે. આજથી બરાબર પાચં િષક
પિૂેની આસો િદ આઠમે ઘટેલી ઘટના
જેિી જ ગમગીની એમના ચહરેા પર છે.

ગજાનનભાઈ શાતં સ્િભાિના સાલસ
વ્યક્ક્ત. બને્ર્માં સાદી નોર્રી. ખચલેાં ભાડાં
ર્રતાં હપ્તા લખેે લાગે એમ વિચારી
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કુસમુબને બગંલો બાધંિા ઉતાિળા થાય
છે. ગજાનનભાઈ થોડી ધરપત રાખિાનું ર્હે
છે. કુસમુબહને તો નાનામાં નાની િસ્તનુી
ખરીદીમાં બગંલાની સજાિટ રે્ન્દ્રમાં રાખ.ે
એમનું મન બગંલો બાધંિામાં વ્યસ્ત રહતે ું
અને ગજાનનભાઈનું ઓહફસમા.ંપર્ બધા
દહાડા ક્યાં એર્ સરખા જાય છે. એર્ હદિસ
ઓહફસથી પરત આિેલા ગજાનનભાઈએ
અર્ધારી વિદાય લીધી, ર્ાયમી વિદાય,
બગંલાના સપના સાથે.

કુસમુબનેને બને્ર્ની નોર્રી મળે એમ
હતી. એમર્ે અસ્િીર્ારી. છોર્રાં રઝળી પડે
તો! માત્ર વ્યાજની ટૂંર્ી આિર્થી બનંે
બાળર્ોને ઠેર્ાર્ે પાડયા.ં હિે આપર્ે જોવું
રહ્ું રે્ એમનો દીર્રો એનું સપનું પરંુૂ ર્રશે?
બગંલાના બગીચામાં ખરુશીમાં બસેી એર્
સાજં માર્િાની એમની ઈચ્છા ફળીભતૂ
થશે?

હમ્મ... કુસમુબનેને છાના રાખીને
જોઈએ તો ખરા લખેર્ હર્રીટ દૂધાતની
િાતાક શું ર્હિેા માગેં છે. િાતાકનાયર્ ડેપ્્ટુી
ર્લકે્ટર છે. રાજવિઠ્ઠલગઢની ખારાપાટ
થયેલી જમીન એમના જજલ્લાનો છેલ્લો
તાલરુ્ો. એર્ આશ્રમે પહોંચ્યા બાદ એ નોંધે
છે રે્ આશ્રમ તો સરર્ારી ખરાબા પર ઊભો
છે. દંડ િસલૂ ર્રી આ દબાર્ વનયમત ર્રી
દેિાશે એમ ધારી અંદર પ્રિેશે છે, ત્યાં મળે
છે પ્રર્િાનદં બાપ.ુ

સામાન્ય રીતે એ વિસ્તારમાં ન ઊગી
શર્તા વકૃ્ષો બાપએુ જાત મહનેત અને
જતનથી આશ્રમમાં ઉછેયાાં છે. આ િાતચીત
પરૂી એ પહલેાં જ ગામના લોર્ો આિીને
બાપનુે દંડિત ર્રે છે. બાપએુ મનર્ા
ર્ોળીની બાઈને ર્ોઈ મબૂળ્ું આપી પ્રસવૂત
િખતે ર્મોત મરતા બચાિી લીધી હતી.
બાર્ી મનર્ો પોતે જાર્તો હતો રે્ આિી
િેરાન જગ્યામાં મા-દીર્રો બઉેને એ ગમુાિી
દેત!

બાપએુ અઘડેીના મબૂળયાનો(એર્
ઔષવધ) પ્રયોગ ર્રેલો એ ફરત ું ફરત ું
િાતાકનાયર્ના હાથમાં આવ્્ુ.ં નાયર્ એના
અસરથી િારે્ફ છે. બાપુ હસીને ર્હે છે,
“જ્યાં દિાખાનું ના હોય ત્યાં આિી રીતે જ
ર્ામ ચલાિી સિેા ર્રિી પડ.ે આ વનરક્ષર
લોર્ોને એના ગરુ્ એિી રીતે સમજાિિા?
તમે બને તો અહીં એર્ દિાખાનું બનાિી
આપો. િાતાકનાયર્ ‘અસભંિ’ - એમ ર્હીને
ચાલ્યા જાય છે. ર્ારર્ રે્ એ જેમ ઔષધ
પારખે છે એમ સરર્ારી આંટીઘ ૂટંીથી પર્
પહરબચત છે.

િાતાકનાયર્ અને એમનો વમત્ર તરંગ
િષો પહલેાં ‘રૅશનાલીસ્ટ ર્લબ’ ચલાિતા.
એ તો િળી હાથચાલાર્ીના ખલે પર્
શીખલેો જેથી ચમત્ર્ારના નામે લોર્ોને
છેતરતા સાધઓુને ખલુ્લા પડી શર્ાય.
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તરંગ એર્િાર િાતાકનાયર્ની મલુાર્ાતે
આિે છે અને આિા ર્ોઈર્ સાધનુે મળિાની
ઈચ્છા બતાિે છે. નાયર્ને પ્રાર્િાનદંબાપુ
યાદ આિે છે જોરે્ એ તરંગને ર્હે છે રે્, “એ
એિા નથી લાગતા.”

તરંગ માનતો નથી અને બાપનુી
ઊલટતપાસ લે છે. બાપુ ર્હે છે, “હું
ચમત્ર્ાર ર્રતો જ નથી. આ તો ઔષધ
અને મારા રામજીનો પ્રતાપ છે.” છતાં તરંગ
આિેશમાં આિી બાપુ પાસે મરેલી ચર્લીને
જીિતી ર્રી આપિાની િાત ર્રે છે. એટલું
જ નહહ માફીનામું સહી ર્રી આપિાની િાત
ર્રે છે. લોર્ો ભગેા થાય છે, એમનો આક્રોશ
ર્ાબ ૂ બહાર થાય છે અને અંતે િાતાકનાયર્
અને તરંગે જીિ બચાિી નીર્ળી જવું પડે
છે.

િાતાકનાયર્ પાચં-છ મહહના પછી
પાછા ફરે છે. ડ્રાઈિર ‘ભાગવું પડલે ુ’ં - એ
યાદ ર્રાિે છે છતાં માફી માગંિાની
ઈચ્છાથી નાયર્ આશ્રમની મલુાર્ાતે જાય
છે. પહોંચ્યા પછી પહલેાં જેિો ત્યાં ર્ોઈ
સચંાર નથી, સત્ર્ાર નથી. બસ ખાલી
સનૂર્ાર છે! નથી ફાલલેાં વકૃ્ષો, નથી ભક્તો
અને બાપ?ુ!

એર્ ઉઝરડો ર્ો'ર્ના સસંાર પર પડયો
અને બીજો સેિા અને શ્રધ્ધા પર. બનંેનો
ચચરાટ અસહ્ય છે. રૂઝાશે રે્ નહીં? એનો
જિાબ તો લખેર્ જ આપી શરે્ અને તમે
એર્ જ શીષકર્ હઠેળ લખાયેલી આ િાતાકઓ
િાચંીને મેળિીને જ રહજેો.

આપના અબભપ્રાયની રાહ રહશેે.
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રાજુલ ભાનશુાલી

તમને મળ્યાનુ ંયાદ

રાજા બનીને આંસઓુ ઘોડે સિાર થાય,

પર્ સૌને એવુ ંલાગે રે્ પાર્ીની ધાર થાય.

એ વિશ્વસુદંરી છે મને તોય ના ગમી,

ઓ ભાઈ! આ છે પ્રેમ, એ થોડો ધરાર થાય.

હર્સ્મતમા ંધનનો યોગ છે એ જાર્ી જાય 
છે,

ખચો તરત ઉભો રહ ેજ્યારે પગાર થાય.

વનષ્ફળ ગયેલ રાતની સાક્ષી પરુાિે ચાદં,

એના પછી સફળતા ભરેલી સિાર થાય.

નિને બનાિી શનૂ્ય ત ુ ંઆગળ ઉભો રહ,ે

નિસો નિાણુ ંઆંર્ડો ત્યારે હજાર થાય.

~ વમત્ર રાઠોડ

*****

રાજા બનીને આંસઓુ ઘોડે સિાર થાય,

પર્ સૌને એવુ ંલાગે રે્ પાર્ીની ધાર થાય.

આંસનુે નબળાઈ સાથે જોડીને આપર્ે રે્ટલું
નરુ્સાન ર્્ુાં છે એ ર્દી વિચા્ુાં છે?

રડવું એટલે એર્ પ્રર્ારે વ્યક્ત થવુ.ં
આંસુ લાગર્ીના ઊભરાને શેર ર્રિાનું એર્
ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે. સિંાદ સાધિાનો ઉત્તમ
માગક છે. પીડાને િહાિી દેિાની સચુારુ
વ્યિસ્થા છે. તાર્ અસહ્ય બની જાય રે્ દુ:ખ
જીરિવું અશક્ય થઈ પડે ત્યારે આંખો ચોધાર
િરસી પડે છે. ગસુ્સાનો અવતરેર્ થાય ને
આંખોમાથંી પાર્ી િહી નીર્ળે એ પર્ સાિ
સહજ બાબત છે. ક્યારેર્ મન ઘરેી ઉદાસીથી
ભરાઈ જાય, એ ઉદાસીનું ન ર્ોઈ ર્ારર્ જડે
રે્ ન એનો ર્ોઈ અંત દેખાય ત્યારે અસહાય
મન રુદનને શરર્ે જાય એવું પર્ બન.ે આ
તમામ ક્ષર્ો નબળાઈની નથી હોતી.
ઇમોશનની હોય છે. એિી જ રીતે અર્ધારી
ખશુી મળી જાય એ િખતે, ભારોભાર સખુ
અને રાજીપા િખતે, અર્લ્પ્ય વિસ્મય રે્ પછી
આિયકની અનભુવૂત િખતે પર્ આંખોમાથંી
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હષાકશ્ર ુ દડી પડે છે. અરે ઇિન ધ્રજુારી વ્યાપી
જાય એિા ડરના અનભુિ િખતે પર્ રડી
પડાત ું હોય છે. આ પર્ સાક્ષાત ઇમોશન જ
છે. આ ઇમોશન એટલે જ જીિન. એ
માર્સના મન પર પડેલું આિરર્ છે અને
જે આ આિરર્ ઊરે્લિાનું શીખી જાય છે એ
જીિતાં પર્ શીખી જાય છે.

ર્વિએ એ માટે ખબૂ જ સરસ ર્લ્પના
ર્રી છે, ‘રાજા બનીને આંસઓુ ઘોડે સિાર
થાય.‘ રડિાથી પ્રશ્નો હલ થતા નથી પર્
મનનો ભાર ચોક્કસપર્ે હળિો થાય છે.
ઊભરો િહી જતાં ખાલી પડેલી જગ્યામાં
પોઝીટીવિટીનો સચંાર થાય છે અને તે પછી
મન િધુ સ્િસ્થતાપિૂકર્ ર્ામ ર્રિા લાગે છે
એ તો નક્કી િાત છે. જ્યારે તારાઓથી
ખીચોખીચ ભરેલું આર્ાશ તમારી સામે હોય
ત્યારે એના વિશે િધુ વિચાર ર્યાક િગર માત્ર
એને મનભરીને માર્ી લવે ુ.ં બસ…

એ વિશ્વસુદંરી છે મને તોય ના ગમી,

ઓ ભાઈ! આ છે પ્રમે, એ થોડો ધરાર થાય.
ગઈર્ાલે ર્ોઈ સાથે િાત ર્રતાર્રતા ત ું

યાદ આિી ગઈ. ર્ૉલજેમાં જ્યારે આપર્ે
ર્લાર્ો સધુી િાતો ર્રતાં ત્યારે ત ું ઘર્ીિાર
આમ જ હસતી, ઉષ્માથી ભરેલુ!ં જ્યારેજ્યારે
તારા વિશે વિચારંુ ત્યારે હૃદય ઉષ્માથી ભરાઈ
જાય છે. ત્યારે પછી બીજુ ં ર્શું જ હોત ું નથી.
ન સખુ, ન દુુઃખ, ન દુવનયાદારી, ન અધરૂા
સપના,ં ન છૂટી ગયેલો સમય.. ર્શું જ નહીં.

મેં મને સમજાિી દીધો છે. હિે હું તને થોડોર્
ઓછો પ્રેમ ર્રંુ છ.ં મને તારો સમય નથી
જોઈતો. તારો અિાજ સભંળિાનો પર્ મોહ
નથી રહ્યો. હું હિે તારા એર્ાદ િૉટ્સઅપની
પર્ રાહ નથી જોતો. હથેળી પર અત્તર
લગાવ્યા પછી થોડાર્ સમય બાદ એની
સગુધં ઉડી જતી હોય છે. પરંત ુ હથેળી સગુધં
ઉડી ગયા બાદ પર્ ર્લાર્ો સધુી મઘમઘતી
રહે છે. હજુ ત ું મારામાં થોડીર્ બચી છે,
મઘમઘી રહી છે. તારી જગ્યા ર્ોઈ લઈ શરે્
એમ નથી! આ પે્રમ છે. એ ધરાર થતો પર્
નથી અને પછી છૂટતો નથી.

હર્સ્મતમાં ધનનો યોગ છે એ જાર્ી જાય છે,

ખચો તરત ઉભો રહે જ્યારે પગાર થાય.

ભલે લોર્ો ર્હે રે્ પૈસો તો હાથનો મેલ
છે પર્ સત્ય એ છે રે્ પૈસા િગર પાદંડું પર્
હલતું નથી. સિારના તમે જાગો છો ત્યારથી
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માત્ર સમય નથી િાપરતા પૈસા પર્ િાપરો
છો. ર્શું જ મફત મળતું નથી. પૈસો છઠ્ઠી
ઈંહદ્રય જેિો છે જેના વિના બાર્ીની પાચંે
ઈંહદ્રય અતપૃ્ત જ રહે છે! નોર્હરયાત
માર્સના ઘરમાં પગાર આિે એ પહલેાથંી જ
જરુહરયાતની િસ્તઓુનું બલસ્ટ તૈયાર થઈ જતું
હોય છે. ક્યારેર્ અર્ધાયાક ખચાક આખા
મહહનાના બજેટને બગાડી નાખતા હોય છે.
પગાર આિે એના પાચંદસ હદિસો પછી
તરત આિતા પગારની રાહ જોિાનું ચાલુ
થઈ જતું હોય છે. ર્વિએ આ શેરના
માધ્યમથી નોર્હરયાતોની વ્યથા સરસ રીતે
ઉજાગર ર્રી છે.

વનષ્ફળ ગયેલ રાતની સાક્ષી પરુાિે ચાદં,

એના પછી સફળતા ભરેલી સિાર થાય.

જીિનમાથંી પડર્ાર ચાલ્યો જાય તો
ઝઝૂમિાની શક્ક્ત ક્ષીર્ થઈ જાય. પ્રારબ્ધ
અને અને પરુુષાથકની જુગલબધંી ર્ાયમ રંગ
લાિતી હોય છે. સિાર પછી રાત આિિાની
જ છે અને રાત પછી પાછી નિી સિાર
ઉગિાની જ છે એ સનાતન સત્ય છે. આ
સત્ય તમારી આસપાસ પ્રગટતું રહે છે. જરૂરત
છે માત્ર એને જોિા અને સમજિાની. ચદં્ર
રાતની સાક્ષી પરૂાિે છે, પરંત ુ સિાર થાય
ત્યારે રાત સાથે એને પર્ પ્રસ્થાન ર્રવું પડત ું
હોય છે. ઘોર અંધારી રાત િીતે એની
ધીરજપિૂકર્ જોિી પર્ એર્ પડર્ાર છે.

સફળતા ભરેલી સિાર જોિી હોય તો એ રાત
સામે ઝઝૂમવું પડ.ે ધીરજ રાખિી પડ.ે

નિને બનાિી શનૂ્ય ત ું આગળ ઉભો રહ,ે
નિસો નિાણું આંર્ડો ત્યારે હજાર થાય.

ર્શુરં્ પામિા માટે ક્યારેર્ જે હોય એ
પર્ દાિ પર લગાિવું પડત ું હોય છે.
જીિનની ગાડી એર્ વનવિત માગે અને વનવિત
ગવતએ ચાલ્યા ર્રે તો પછી પ્રિાસમાં ડગલે
ને પગલે અચરજની ચર્લી નહીં દેખાય.
ઉડ્ડયન ર્દી પાટેપાટે નથી થત ુ.ં આ
અચરજની ચર્લીને ભટેવું હોય તો સતત
માગક બદલિા પડ,ે તેજ ગવત પર્ડિી
પડે. ર્વિ ર્હે છે રે્ નિસો નિાણુનંે હજારને
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પાર મોર્લિા હોય તો એ ત્રર્ નિડાને શનૂ્ય
બનાિીને એની આગળ ઊભા રહિેાનું
હોય. ઉપર ર્હ્ું એમ જીિનમાં પડર્ાર ન
હોય તો ઝઝૂમિાની શક્ક્ત ક્ષીર્ થઈ જાય.
હજારનો આંર્ડો પામિો હોય તો નિસો
નિાણુનંે દાિ પર લગાિિા પડે.

મળેૂ મુબંઈના પર્ છેલ્લા અઢાર િષકથી
સરુત સ્થાયી થઈ ગયેલા ર્વિ શ્રી રારે્શ
અિસરભાઈ રાઠોડે ૨૦૧૬માં ર્વિતા લખેનની
શરૂઆત ર્રી હતી. 'વમત્ર' એમનું ઉપનામ છે.
૨૦૧૯માં તેઓ 'વનશાતંર' નામે ગઝલસગં્રહ

આપી ચકૂ્યા છે.

આમ તો અષાઢી િરસાદનો સ્િભાિ
આક્રમર્ હોય છે. એ નમ્રતા ધારર્ ર્રીને
િરસે એવું ભાગ્યે જ બનતું હોય. પરંત ુ એવું
બને તોય એ િરસાદમાં એના મળૂ
સ્િભાિની આક્રમર્તા તો હોિાની જ. આ
ગઝલ એિી જ છે. અષાઢમાં િરસતાં નમ્ર
િરસાદ જેિી.

ર્વિની ર્લમે આગળ પર્ ઉત્તમ
ર્વિતા અિતરતી રહે એિી શભુર્ામના.
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શબ્દ-સપંટુ

૧૫મી ઓગષ્ટ એટલે
આપર્ો સ્િતતં્રતા હદિસ અને આ હદિસે
ખાસ આપર્ે ધ્િજિદંન ર્રીશુ!ં આપર્ા
રાષ્ટ્રધ્િજના દશકન ર્રતા સમયે જે ખાસ
નોંધ લિેા જેિી બાબત છે એ એમાં િચ્ચે
રહલેા અશોર્ચક્ર તરીરે્ ઓળખાત ું ચક્ર
એટલરેે્ આપણું રાજબચહ્ન. આપણું રાજબચહ્ન
ર્્ુ?ં આ પ્રશ્નનો સીધો અને સરળ એર્ જ
જિાબ હોઈ શરે્; અશોર્સ્તભં અથિા તો
અશોર્ચક્ર. જે ઉપરનાં બચત્રમાં છે, પર્ શું
એ જ સત્ય હર્ીર્ત છે? જો હું એમ ર્હું રે્,
‘ના આ બનંે જિાબો ખોટા.ં એટલે રે્,
ભારતનું રાજબચહ્ન રં્ઈર્ અલગ જ છે.’ તો?
ચાલો, આજે થોડી રોચર્ િાતો એના વિષે
ર્રીએ અને જાર્ીએ રે્ હર્ીર્ત શું છે.

પ્રસ્તતુ ચક્ર મળૂ સમ્રાટ અશોર્ના
સારનાથના વસિંહ-શીષકર્િાળા સ્તભંનું છે.
િારાર્સી નજીર્ આિેલ સારનાથ બૌધ-
જૈનોનું તીથક મનાય છે. ભગિાન બધેુ સૌ
પ્રથમ અહીં ધમકચક્રપ્રિતકન અથાકત
ધમોપદેશ આપેલ. જૈનોનાં ૧૧માં તીથાંર્ર

શ્રેયાન્સનાથનું અહીં વનિાકર્ થ્ું હત ુ.ં
ભગિાન બધેુ અહીં પોતાના પ્રથમ
ધમોપદેશમાં 'ચાર આયક-સત્ય' સમજાવ્યા
હતા.ં મૌયક સમ્રાટ અશોરે્ બૌધ ધમકનાં
પ્રચાર-પ્રસાર અથે જે પ્રવવૃત્તઓ ર્રેલી
તેમાં તેના સ્તભંવનમાકર્નો પર્ સમાિેશ
થાય છે. ચીની પ્રિાસી ફાહ્યાને અશોર્નાં ૬
સ્તભંો જોયાનું નોંધ્્ું છે. પરંત ુ સમ્રાટ
હષકિધકનના સમય દરમ્યાન ભારત
આિેલ ચીની પ્રિાસી હ્ુ એન સગેં ૧૫
સ્તભંોનો ઉલ્લખે ર્યો છે! આમાનો એર્ એ
સારનાથનો સ્તભં. તેનાં િર્કન મજુબ ૭૦
ફૂટ ઊંચો આ સ્તભં વિશેષ રૂપે બલસ્સો હતો
એટલે રે્ પોબલશ્ડ હતો. તેમાથંી વનરંતર
તેજ િહ્યા ર્રત ું હત ુ.ં અથાકત તેની લીસી

ડૉ. ર્ાવતિર્ શાહ

આપણુ ંરાજબચહ્ન ર્્ુ?ં અશોર્સ્તભં રે્ અશોર્ચક્ર?
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ચળર્તી સપાટી પરથી સયૂકપ્રર્ાશ
પરાિવતિત થઈ સ્તભં ઝળહળતો રહતેો.
લોર્ોને એમાં વિશેષ પ્રર્ારની આકૃવતઓ
પર્ દ્રક્ષ્ટગોચર થતી. એટલું જ નહીં,
આનાથી શભુ-અશભુ અસરો પર્ જાર્ી
શર્ાતી.

સારનાથ સ્તભં અશોર્ સ્તભંોમાં
સિકશ્રેષ્ઠ છે. આનો સમગ્ર ભાગ (યક્ષ્ટ,
પ્રતીર્ પદ્મ, િત ુકળાર્ાર ચરર્ચોર્ી, વસિંહ-
પ્રવતમાઓ અને ધમકચક્ર)
‘વશલાથબ(પાષાર્-સ્તભં)’નું ઉત્તમ
ઉદાહરર્ છે. પ્રસ્તતુ સ્તભંની ચોર્ી અને
શીષકભાગ અત્યતં ર્લાત્મર્ અને ભાિપરૂ્ક
છે! ર્ોઈ સમયે ૫૦ ફૂટ જેટલી તનેી
ઊંચાઈ રહી હશ,ે પરંત ુ ર્ોઈ પ્રાકૃવતર્
દુઘકટનામાં તે તટૂી જતાં તેનો શીષકભાગ
નીચે પડી ગયેલ છે. સદ્ભાગ્યે એ સલામત
અને સરુબક્ષત છે અને સચિાયેલો પર્ છે.
સ્તભંના ઉપરનાં ભાગની ચોર્ી ગોળાર્ાર
છે.

પ્રવસધ ર્લાવિદ િાસદેુિશરર્
અગ્રિાલના મતાનસુાર તનેી ર્લ્પના
હદગમડંલ રે્ ચક્રજાળ સ્િરૂપે ર્રાઈ છે. આ
ચોર્ી ઉપર ચાર પશુ - વષૃભ, ગજ, અશ્વ,
અને વસિંહ તેમ જ ચાર નાના ચક્ર અંહર્ત
છે. આ ચોર્ીની ઉપર સ્તભંનો શીષકભાગ
હતો, જેમાં ચાર વિપરીત હદશામાં મોં
રાખીને પરસ્પર પીઠ અડાડીને બઠેેલા

ચાર વસિંહો છે. ડૉ. અગ્રિાલના મતાનસુાર
ચાર વસિંહોની આ પહરર્લ્પના ચક્રિતી
સમ્રાટ અશોર્નાં શક્ક્ત-સામર્થયકની સચૂર્
છે. વસિંહ-શીષકર્ની ઉપર અથાકત વસિંહોના
મસ્તર્ પર એર્ મહાધમકચક્ર સ્થાવપત હત ુ.ં
જેમાં ૩૨ આરા હતા,ં પરંત ુ અત્યારે તનેા
માત્ર ૬ ટુર્ડાઓ ઉપલબ્ધ છે, જેના પર
અશોર્ર્ાલીન ર્લાકૃવતઓની ચમર્
સ્પષ્ટતયા િતાકય છે. અહીં વસિંહશીષકર્ પર
ધમકચક્ર બતાિિા પાછળનો મખુય ઉદે્દશ
સભંિતુઃ મહાત્મા બધુ દ્વારા સારનાથમાં
ધમકચક્રપ્રિતકન ર્યાકનો રહલેો છે!

ડૉ.અગ્રિાલના મતાનસુાર સારનાથ
સ્તભંનું સૌથી ઉપરનું ધમકચક્ર તનેા ધાવમિર્
વિશ્વાસનું પહરચાયર્ છે. તો ચાર વસિંહો
તેની અજેય દુઘકષક શક્ક્તનું પ્રતીર્ અને
િચ્ચનેા ચાર પશઓુ, ચક્ર વિવિધ સમાજ
અને તેમાં રહલેી એર્તાના દ્યોતર્ છે.
વસિંહોની આકૃવતઓ ભવ્ય, દશકનીય અને
ગૌરિપરૂ્ક છે. એમાં ર્લ્પના, યથાથકતા
અને સૌંદયકન ું અદભતુ સવમશ્રર્ છે. તેન ું
પ્રત્યેર્ અંગ અજીિ અને ર્લાત્મર્ છે.
વસિંહોની આ પ્રવતમાઓ િનરાજના રાજિી
ગૌરિને તો પ્રર્ટ ર્રે જ છે, પરંત ુ દશકર્ોને
તેના સ્િભાિની હહસરં્તા યાદ અપાિતી
નથી એ તેની વિશેષતા છે. આ વસિંહ
પ્રવતમાઓ અશોર્નાં વ્યક્ક્તત્િનું મવૂતિમતં
અંર્ન મનાય છે.
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જ્હોન માશકલ નોંધે છે રે્ શૈલી અને વશલ્પ
બનંે દ્રક્ષ્ટએ ભારતની ર્ોઈ કૃવત એના
સમાન નથી!! ઘણું ર્રીને તેને પ્રાચીન
વિશ્વની સિોત્તમ પશપુ્રવતમા માની શર્ાય!

હિ,ે પ્રારંભમાં જે સિાલ નોંધ્યો
અને એ મજુબ ભારતનું રાજબચહ્ન
‘અશોર્ચક્ર’ નામથી ઓળખાય છે, પરંત ુ
ખરેખર એવું નથી! હર્ીર્તમાં
સારનાથમાથંી પ્રાપ્ત અશોર્નાં ઉપરોર્ત
વસિંહસ્તભં પરથી તે લિેામાં આિલેું હોઈ
‘અશોર્ચક્ર’ના ભળતાં નામથી ઓળખાય
છે, પર્ િસ્તતુુઃ ખરેખર તે ચક્ર અશોર્નું
નહીં પર્ ભગિાન બધુનું છે. એનું સાચું
નામ ‘ધમકચક્ર(ધમ્મચક્ક)’ છે અને
ભગિાન બધેુ સારનાથમાં મગૃિનમાં જે
પહલે ું પ્રિચન ર્્ુાં તેમાં એમર્ે જ સ્િમખુે
‘ધમકચક્ર પ્રિતકન’નો બોધર્ારી એ શબ્દ
પ્રથમ િાર િાપરેલો. ધમકચક્રપ્રિતકનનો
બોધનો એ અથક હતો રે્ દેશમાં તલિાર
શક્ક્તનું રાજ નહીં પર્ ધમકનું એટલે રે્
સત્ય અને ર્લ્યાર્નું રાજ્ય સ્થાપવુ.ં
અશોરે્ પછી એ ‘ધમકચક્ર’ શબ્દને ભગિાન
બધુના સમગ્ર ઉપદેશના સારરૂપ પ્રતીર્
તરીરે્ અપનાવ્યો અને તેની આકૃવત પોતે
રચલેા તમામ સ્મારર્ોની ટોચ પર
મરુ્ાિી. તદાનસુાર સારનાથના સ્તભંમાં
પર્ ધમકચક્ર હત ુ.ં

પર્ આપર્ી આજની રાજમદુ્રામાં રે્

રાજબચહ્નમાં જે છે તે તેન ું સપંરૂ્ક અને સાચું
રૂપ નથી. સારનાથના સ્તભંના મળૂ
સ્િરૂપમાં તો સ્તભંના મથાળે ટોચ ઉપર
પરસ્પર પીઠ અડાડીને ઉભલેા ચાર
વસિંહોની િચ્ચે એર્ મોટંુ ચક્ર મરેૂ્લું
હત ું અને તે જ મખુય ‘ધમકચક્ર’ હત ુ.ં હજુ
આજે પર્ એ ચાર વસિંહોના મસ્તર્ોની
િચ્ચનેા ભાગમાં એ ચક્રને ધરી રાખતો
દંડ બસેાડિા માટેનું આઠ ઇંચના વ્યાસનું
એર્ મોટંુ વછદ્ર મોજુદ છે! ચાર વસિંહો ધારર્
ર્રી રાખલે ું એ મળૂ ધમકચક્ર ર્ાળબળે
ત્યાથંી તટૂી પડ્ું એના ટુર્ડા સારનાથના
મ્્બુઝયમમાં સગં્રહહત છે તે પરથી તે રે્ટલું
વિશાળ હશે તેનો ખયાલ આિી શરે્ છે.

ભારત સરર્ારે સ્િીર્ારેલી
રાજમદુ્રામાં આકૃવતમાં એ ધમકચક્ર
અગ્રસ્થાને નથી, બલ્રે્ ગૌર્ અને ઉતરતા
સશુોભનના સ્થાને છે. ચાર વસિંહોની
બઠેર્ના ફલર્ પર ચોમેર રં્દોરારૂપે હાથી,
વષૃભ, અશ્વ અને વસિંહ એમ ચાર પશઓુની
િચ્ચે એ ચક્રની ચાર આકૃવતઓ સશુોભન
રૂપે આિે છે, જ્યાં એ ચક્ર ર્રતાં તો
પ્રાર્ીઓની આકૃવત મોટી છે. આમ
આપર્ી રાજમદુ્રામાં રે્ રાજબચહ્નમાં ધમકચક્ર
એ તેના મળૂ અને મહત્િના સ્િરૂપમાં
આજે નથી. એ હશે ત્યારે રે્વ ું હશે તે અહીં
આપેલ બચત્રમાં જોઈ શર્ાય છે.
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બીજી એર્ હર્ીર્ત નોંધનીય છે રે્
અશોર્સ્તભંના વશખર પર વસિંહ િડે ધારર્
ર્રાયેલા મખુય ધમકચક્રને ૩૨ આરા હતા,ં
જેની પ્રતીવત સારનાથના મ્્બુઝયમમાં
તેનાં સગં્રહહત ભગ્નાિશેષો પરથી એર્દમ
સ્પષ્ટ છે. જ્યારે ભારત સરર્ારે
અપનાિેલા રાજમદુ્રામાં ૨૪ આરા છે! (જે
આપર્ાં રાષ્ટ્રધ્િજમાં પર્ ઉતારાયલેા
છે!)

મળૂ ધમકચક્રના ૩૨ આરા તે બૌધ
ધમકનાં ગ્રથંોમાં િર્કિાયેલા મહાપરુુષના
૩૨ લક્ષર્ોના સચૂર્ છે! સ્િયમં બધુ
બત્રીસલક્ષર્ા અવતપરુુષ હતા.ં આ ૩૨
લક્ષર્ો બૌધ ધમકના હદગ્ધવનર્ાય અને
વિશદુ્ધધમગ ગ્રથંોમાં િર્કિેલ છે. તો
ભારતની રાજમદુ્રામાં અંહર્ત ૨૪ આરા
સમયચક્રના ૨૪ ર્લાર્ના પ્રતીર્ હોિાનું

મનાય છે.
પ્રવસધ ઇવતહાસવિદ ડૉ. રાધાકુમદુ

મખુરજીએ સચૂવ્્ું હત ું રે્ અશોરે્
પ્રિતાકિેલ ભગિાન બધુના ધમકચક્રના
મળૂ આદશકને િફાદાર રહિેા માટે આપર્ે
આપર્ી રાજમદુ્રામાં ફેરફાર ર્રીને
ધમકચક્રને તનેા મળૂ તથા મહત્િના
સ્િરૂપમાં અને સ્થાનમાં એટલરેે્, વસિંહોના
ખભા પર સ્થાપવું જોઈએ!

આધાર-સદંભો:
૧. શ્રી રામ ગોયલ, નદં મૌયક સામ્રાજ્ય
ઇવતહાસ, ૧૯૯૨
૨.સ.ં વશિકુમાર ગપુ્ત, પ્રાચીન ભારત
ઇવતહાસ, ૧૯૯૯
૩. ઉદય નારાયર્ રાય, ભારતીય ર્લા,
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લઘ-ુનિલ

લઘ-ુનિલ નો પહરચય

‘કુટંુબ રે્ ર્ારહર્દી?’ એિો પ્રશ્ન તો
સાપં્રત સન્નારીઓને મ ૂઝંિે છે. આપર્ા
િચ્ચે જ ક્યારં્ જીિતી, શ્વાસ લતેી, દોડતી,
હાફંતી, ક્યારં્ અટર્ી જતી અને છતાં પર્
પોતાના સ્િપ્નો સાર્ાર ર્રિા સતત
આગળ િધતી રહતેી એર્ ્િુતી ‘મગૃા’ની
સઘંષકગાથા એટલે ‘તડર્ા ભીનાં મગૃજળ’.

પ્રર્રર્-૧: ગ્રહર્ એર્ પનૂમનું

ગાઢી થતી રાતે, ચદં્રની ચાદંનીએ
દહરયામાં ઉતરાર્ ર્્ુાં હશે, ત્યારે ગોિાની
ખશુનમુા હિાનો ર્શ શ્વાસમાં ભરી લિેા
રે્ટલારં્ હૈયાં કુદરત માર્િાના મોહ સાથે
‘ગોિા ઈન્ટરનેશનલ એરપોટક ’ પર ઉતરી
રહ્યાં હતા.ં ગોિા આિવું એટલે દહરયાનો
તોફાની તરિરાટ માર્ી જજિંદગીનાં
એર્ધારાપર્ાનંો છેદ ઊડાડી દેિો. અહીં બે
વમત્ર-યાત્રીઓ એમનાં સપનાં સાર્ાર ર્રિા
આિી પહોંચ્યા હતા.ં આ સોહામર્ા
યાત્રીઓમાં એર્ હતો ્િુાન, અવનર્
બદંોપાધ્યાય. ઊંચો, ગોરો અને િારં્હડયા

લાબંા િાળિાળો. એનું મોં માસ્ર્માં
ઢંર્ાયેલું હત ું અને એની ઊંડી આંખોમાં
વ્યક્ક્તત્િનું તજે હત ુ.ં એની સાથે હતી
સપ્રમાર્ શરીરિાળી, પાતળી પર્
ર્સાયેલી, ઊંચી, ચમર્ીલી ગલુાબી
ત્િચાિાળી એર્ ઘઉંિર્ી ્િુતી, મૉડેલ
મગૃા નાયર્. જેનાં ભરપરૂ જર્થથાિાળા,
ગ ૂરં્થયા વિનાના ર્ાળાં લીસાં િાળ ર્મર પર
લહરેાતા હતા, સરર્તી રેશમદોરીમાં ગાઠં
આિે ને એ અટર્ી પડે એમ, બધાની નજર
એના સૌંદયકમાં અટર્ી જતી હતી! માસ્ર્
પાછળ પર્ ચહરેો એની મોટી આંખોને
લીધે શોભી રહ્યો હતો.

ર્ોઈિાર એર્દમ અજાર્ી લાગતી
વ્યક્ક્તઓનો વનયવત એિી રીતે મળેાપ
ર્રાિે છે, જાર્ે રે્ એ ઘટના પાછળ ર્ોઈ

અબચિતા દીપર્ પડંયા 

તડર્ા ભીના ંમગૃજળ

( ૨૪ )  - જુલાઈ-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


ઉદે્દશ હોય! મગૃા ખશુખશુાલ લાગી રહી
હતી, એને એર્ નિી જગ્યાએ પહોંચિાનો
આનદં હતો. એ સ્થળ પર્ હોય શરે્ અને
જીિનનો મરુ્ામ પર્ હોય શરે્!

બનંે જર્ સામાન સાથે વપ્રબકુ્ડ
ટેક્સીમાં ગોઠિાયા. ટેક્સી ‘હૉટેલ રોર્ વ્્'ુ
તરફ ચાલિા લાગી. ઘરેી રાતે િાહનની
ગવત, સામાન્ય રીતે તો મગૃાને વનિંદરનું
એર્ મીઠંુ ઝોલું આપી દેત, પર્ મગૃાની
નજર ક્સ્થર થઈ ગઈ હતી, જાર્ે એ
પોતાને જ ક્યારં્ હદગતંમાં જોઈ રહી હતી!
આ એની એ જ મગૃા છે? ભોળાં પારુમાની
એર્ની એર્ લાડલી! રે્ પછી સજંોગો
મગૃાને તરાશીને નિી મવૂતિમાં રં્ડારી રહ્યા
છે?

અવનર્ની ચર્ોર આંખથી એ છાનું
ન રહ્ુ.ં

“ક્યાં ખોિાઈ ગયા, મેડમ?”

"અરે ના, હું ખબૂ ખશુ છ!ં એર્ નિી
દુવનયાની ઓળખાર્ આજે તારા લીધે
થશે. થેન્ક્સ."

"એમાં આભાર થોડો માનિાનો
હોય? મને પોતાને આનદં થશે રે્ હું તારા
જેિી એર્ સુદંર ્િુતીને સફળતા મળેિી
આપિા માટે વનવમત્ત બની રહ્યો છ.ં આ
પ્રોજેક્ટથી આપર્ો ગોિાનો આ ફેરો સફળ
થઈ જિાનો. હજુ સમયને એનું ર્ામ ર્રિા

દે,

ત ું તારા વનર્કય માટે જરૂરથી ખબૂ
સતંોષ અને ગિક અનભુિીશ."

"હા, મારા જીિનનો આ નિો િળારં્
તારા લીધે જ છે."

ટેક્સીએ એમને બનંેને હૉટેલ 'રૉર્
વ્્'ુના હરસેપ્શન નજીર્ ઉતાયાક. અવનરે્
હરસેપ્શન પર રૂમ બાબતે િાતચીત ર્રી.
મગૃાએ સેનેટાઈઝર હાથમાં લઈ હાથ
ઘસ્યા. એને એમાં ભતૂર્ાળ ભ ૂસંાયો હોય
એવું લાગ્્ુ.ં અવનરે્ આગળ િધિા વનદેશ
ર્યો. બનંે પોતપોતાના રૂમ તરફ આગળ
િધ્યા, જે નજીર્ નજીર્ જ હતા. છૂટા
પડિાનો સમય થયો ત્યારે અવનરે્ સચૂના
આપી:

"મગૃા, આજે અત્યારે ઓછો સમય
મળશ,ે પર્ બરાબર આરામ ર્રી લજેે.
િહલેી સિારે સયૂકના પહલેા હર્રર્ સાથે
મારે પહલેો શટૂ ર્રિો છે. હું ખરેખર ખબૂ
ખશુ છં રે્ બહુ લાબંા ગાળે આ ર્ામ ર્રિા
મળી રહ્ું છે."

"હા, લોર્ડાઉને બધાની લાઈફ લોર્
ર્રી નાખંી હતી."

"જો મગૃા, ્વુનટની ર્ાર તને લિેા
આિશે એ પહલેાં મરે્ અપ સાથે ડે્રસ અપ
થઈ તૈયાર રહજેે. ડ્રેસ મેર્અપ-દાદા જ
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લઈ આિશ.ે ઓરે્? ગડુ નાઈટ.."

"શ્યોર. ગડુ નાઈટ.“

મગૃા હૉટેલ રૂમના પલગં પર આડી
પડી. વિચારોના િમળે એને ઘરેી લીધી.

“ક્યાં ક્યાં લઈ જાય છે, જજિંદગી?
ક્યારેર્ સ્િપ્નનો રસાળ પ્રદેશ મોહ પમાડે
છે તો ક્યારેર્ િાસ્તવિર્તાના પથરાળ
પ્રદેશ પર પછડાટ આપે છે. ક્યારં્ વ્હાલપ
મળે તો ક્યારં્ ધતૂ્ર્ાર! જે છે એ બધું આ
દુવનયાનું જ છે, આપણું જ છે! એર્ જ
અબભલાષા રાખિાની રે્ આપર્ી ગવત
હમંેશા રં્ઈર્ િધુ સારંુ પામિા તરફ રહિેી
જોઈએ. ર્દાચ સઘંષક પર્ આપર્ને િધુ
સક્ષમ બનાિિા જ આિે છે.”

સારા હર્ારાત્મર્ વિચારોથી એનું
મન શાતં પડ્ું ને વનદ્રાદેિીએ એના મન
પર ર્બજો ર્રી લીધો. ચહરેા પર
આનદંનો દહરયો હતો અને એમાં મત્સ્ય
જેિી આંખ સપનું ગળીને ઝપંી ગઈ.
ભળભાખંળં થિાને િાર હતી. દહરયાનો
એર્ધારો અિાજ ધ્યાનાિસ્થા જેિી શાવંત
આપતો હતો. બહુ જ ઝડપથી એલામક
િાગ્્ુ.ં આમે ય આજની રાત ઊંઘ માટે
ક્યાં હતી? એર્ે તો સપનાં િીર્િાનાં હતાં
ને? સમયસર પ્રોપટીમાથંી સામાન આિી
ગયો. રૂમ પર જ ગ્રીન-ટી બનાિી ઝટપટ
તૈયાર થિા લાગી. શટુીંગ માટે એર્ે

ર્ોરલ બ્લ્્ુ મરમઈેડ સ્ટાઈલ ગાઉન
પહયેો. અરીસા સામે એ ઊભી રહી, એ
ખરેખર ર્ોઈ મત્સ્યર્ન્યા હોય એટલી
રૂપાળી લાગતી હતી!

ત્યાં જ બારર્ે ટર્ોરા િાગ્યા.
મેર્અપદાદા એમનો સામાન લઈને આિી
ગયા હતા. એમર્ે મગૃાની સુદંરતાને એર્
િધુ ઊંચા આયામ પર પહોંચાડિાનું શરૂ
ર્્ુાં. મગૃાને અરીસામાથંી જાર્ે અિાજ
સભંળાયો, "મારી સોનપરી!"

પારુમા યાદ આિી ગયા.ં જ્યારે
મગૃા સરસ તૈયાર થાય ત્યારે એ રે્ટલું
હરખાતા?ં ર્ાયમ એને 'સોનપરી' ર્હતેા.ં

“પારુમા, તારાથી ખબૂ દૂર છ,ં
રે્ટલાયં િખતથી મળી નથી, પર્ મારા
વિચારોમાં ત ું મારી સાથે જ હોય છે!”

એનું મન પારુમાને ઝખંત ું હત ુ.ં
“આજે રે્મ મારી માડી મને બહુ યાદ આિે
છે?”

"મેર્ અપ થઈ ગયો છે મેડમ!"

ત્યાં જ મોબાઈલમાં અવનર્ની હરિંગ
આિી.

"રેડી છં અવનર્.."

"્વુનટની ર્ાર લિેા આિશે તન.ે હું
લોરે્શન પર પહોંચી ગયો છ.ં"
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મગૃા ર્ારમાં લોરે્શન તરફ જિા
લાગી. થોડી જ વમવનટોમાં એ પહોંચી.

મેર્અપમેને હરેસ્ટાઇલ અને મેર્
અપ રીટચ ર્યાક પછી મગૃાને હીરાનું સ ુદંર
ઝિેરાત અપા્ુ.ં જે હીરા અને ભરૂા
પરિાળાથી બનેલ સુદંર હડઝાઇન હતી.

"ગોજીયસ..!"

મગૃાએ આભાર ભરેલું ક્સ્મત ર્્ુાં.
ફ્લોર પર રં્પોબઝશન્સ નક્કી થયા એમ
મગૃા પોઝ આપિા લાગી. અિનિા ડે્રસ,
ઘરેર્ાં પહરેીને અલગ અલગ અંદાઝમા,ં
મદુ્રામાં ફોટોશટુ થ્ુ,ં મગૃાએ જરાપર્
થાર્ રે્ રં્ટાળા િગર ર્ામ ર્્ુાં. ર્ોલજેમાં
ખાલી િાવષિર્ોત્સિના રેમ્પ-િોર્માં ભાગ
લનેારી ્િુતીએ આજના શહૂટિંગમાં જીિ
રેડી દીધો.

િચ્ચે િરે્ િખતે અવનર્ મગૃા પાસે
જઈને ર્ાનમાં બોલ્યો, “તું ધાયાક ર્રતાં
પર્ િધારે ટેલને્ટેડ નીર્ળી..!”

મગૃા માત્ર મીઠંુ હસી.

થોડી જ િારમાં લચંટાઈમ જાહરે
થયો. અવનર્ લચં પેર્ લઈને મગૃાની
નજીર્ આવ્યો, એટલે એર્ે મગૃાની
આંખમાં આંસુ જોયા.

"શું થ્ુ?ં આખું ્વુનટ અંજાઈ ગ્ું છે
તારાથી! અને તને ખશુીને બદલે રે્મ રડવું

આિે છે?“

"ના ના, પારુમા યાદ આિી ગયા."

"હિે ર્ાલે તો ત ું અમદાિાદ
જિાની. ક્યાં િાર છે?"

મગૃા હસી પડી. ફરી એ જ
આિતકનો શરૂ થયા. હિે પારંપહરર્ પોશાર્
સાથે મગૃા નતૃ્યના અિનિા પૉઝ આપિા
લાગી. હદગ્દશકર્ તો એમની નિી મોડેલથી
ખબૂ ખશુ હતા.

આખી ટીમને હિે વમજબાની
થિાની હતી. ર્ામ પરંુૂ થ્ું એ સાથે હિે
બધાં ઉજિર્ી માગંતાં હતા.ં અને એમાયં
આ તો ગોિા હત ુ,ં ફનૅીના જાદુને માર્િા
બધાં ઉત્સરુ્ હતા. ડાન્સ એન્ડ ડાઈન
ફ્લોર પર્ ગોઠિાઈ ગયો હતો. સુદંર
િાતાિરર્ અને મોર્ો જોઈ અવનરે્ ર્હ્ુ,ં
"આપર્ે સાથે હોઈએ ત્યારે હું ખબૂ ખશુ
હોઉં છ.ં ર્ાયમ સાથે રહીશ?"
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"અવનર્, ત ું બહુ સારો વમત્ર છે મારો.
મારે તને ઘર્ી બધી િાતો ર્રિાની છે,
જેનાથી ત ું અજાર્ છે. ઉતાિળ ન ર્ર..."

"ત ું તારો સમય લેજે, લાબંી ચચાક
ર્રિાનો સમય પર્ નથી. એર્ િાત છે રે્
મેં મારંુ હદલ ખોલીને મકૂ્ુ.ં હિે તારી
મરજી. મારી લાગર્ીમાં ક્યારેય ર્ોઈ ફરર્
નહીં આિ.ે."

"થેન્ક્સ ફોર એિરીથીંગ."

મગૃાને રં્ઈ સઝૂ્ું નહીં. એરે્
નખથી જમીન ખોતરી.

અવનરે્ એનો હાથ હાથમાં લઈ
દબાવ્યો. એની આંખમાં જોઈ રહ્યો. ત્યાં જ
આજના ર્ામના રીવ્્ુ માટે ર્મ્પ્્ટુર પર
શટૂ જોિાનું શરૂ થ્ુ.ં બધાં એર્થી એર્
ચહડયાતા પહરર્ામથી ખશુખશુાલ હતા.
મગૃાને બધાં અહોભાિથી જોિા લાગ્યા.
હદગ્દશકર્ને પર્ ર્ામનો સતંોષ હતો. એર્
િહલેી સિારના પહલેા શટૂમાં થોડી
ટેર્વનર્લ ખામી રહી ગઈ હોય, એવું એમને
લાગ્્ુ.ં એ ચચાક સાભંળી મગૃા બીજે હદિસે
િહલેી સિારે રીશટૂ ગોઠિિા માટે રાજી
થઈ ગઈ. વનષ્ઠાપિૂકર્ ર્ામ ર્રવું તો એના
સ્િભાિમાં જ હત ુ.ં

ફરી એ જ, િહલેી પડે સિાર.
ગઈર્ાલની જેમ જ લોરે્શન પર એ લોર્ો
પહોંચી ગયા. જેમ બને એમ જલ્દી શટૂ

શરૂ થ્ુ.ં સરૂજનું પહલેું હર્રર્ ધરતી પર
આિે એ સમય સાથે મોડેલને રે્મેરામાં રે્દ
ર્રિાની હતી. બધાં પોતાનું ર્ામ બરાબર
ર્રી રહ્યા હતા. મગૃા એના

પોઝમાં મગ્ન હતી અને ત્યાં જ
ર્ાચની બોટલો દહરયાના ખડર્ો પર
એર્દમ મગૃાની નજીર્ જ ર્ોઈએ ફેંર્ી.
બધાં ચમક્યા, મગૃા તો ગભરાઈ જ ગઈ,
ડરથી ર્ાપંિા લાગી. ર્ોઈએ એને જ લક્ષ્ય
બનાિીને બોટલો ફેંર્ી હતી રે્ શુ?ં મગૃા
આબાદ બચી ગઈ.

ધ્રજૂતી મગૃાની આંખો એર્ તરફ
જડાઈ ગઈ. વિસ્ફાહરત નયનો સામે જે
ઘટના બની એનો પડઘો સભંળાતા ર્ોઈ
િાત ભયે એના ચહરેાનું નરૂ હર્ી લીધુ.ં
જારે્ એ હદગ્મઢૂ બનીને આિનારી આંધીથી
છળી ગઈ હતી. સમદુ્રી ફીર્માં એને એિો
ચહરેો દેખાયો જે એને સ્િપ્નમાં પર્
ડરાિી દેતો હતો! હબેતાઈ ગયેલી મગૃાની
નજર િર્માગં્યા મહમેાનની જેમ આિી
બોટલ પર ક્સ્થર થઈ ગઈ.એ ભતૂર્ાળનો
ઓથાર લઈને આિેલી રે્ ભવિષ્યને િેર
વિખેર ર્રનાર વિષની ર્રચો હતી?
વિચારની થાપટો એર્ વિશાળ ખડર્ પર
અથડાઈ આિનાર સમય માટે ચેતિર્ી
આપી શાતં થઈ ગઈ.

(ક્રમશુઃ)
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આજે ભારત પાસે 'ગવતમાન
એક્સપ્રેસ' નામની સૌથી ઝડપી ટે્રન છે. જે
હદલ્હીથી ઝાસંી િચ્ચે ચાલી રહી છે. તેની
મહત્તમ ઝડપ ૧૬૦ હર્મી પ્રવત ર્લાર્ છે.
હિે વિચારો રે્ આ ગવત બમર્ી થાય તો?

હા, બમર્ી ર્ારર્ રે્ ભારતની પહલેી
બલુટે ટે્રન અમદાિાદ અને મુબંઇ િચ્ચે
૩૨૦ હર્મી પ્રવત ર્લાર્ની ઝડપે દોડશે.

બલુેટ ટે્રન અથિા મેગ્લિે ટે્રન શુ ંછે?
મેગ્લિે (મેગ્નેહટર્ લવેિટેશન) એ ટે્રન

ટ્રાન્સપોટેશનની એર્ વસસ્ટમ છે જે
મેગ્નેટના બે સેટનો ઉપયોગ ર્રે છે: એર્
સેટ ટે્રનને ટે્રર્થી ઉપર લાિિા માટે, અને
બીજો સેટ એ ઘષકર્ના અભાિનો લાભ
લઈને એબલિેટેડ ટે્રનને આગળ િધારિા
માટે ર્ામ ર્રે છે.

મેગ્લિે ટેર્નોલોજીથી ટે્રન મેગ્નેટના
માગકદવશિર્ામા મેગ્નટેના સેટ સાથે પ્રિાસ
ર્રે છે, જે ટે્રનની ક્સ્થરતા અને ગવતને
વનયવંત્રત ર્રે છે. જ્યારે પ્રોપલ્શન અને
લવેિટેશનને ર્ોઈ ફરતા ભાગોની જરૂર
હોતી નથી, તો બોગીઓ ટે્રનના મખુય ભાગ

(એન્ન્જન)ની સાથે આગળ િધી શરે્ છે.
આનાથી અર્સ્માતની સભંાિના પર્ ઘટી
જાય છે.

આ ઇલકે્ક્ટ્રર્ રચનામાં મલ્ટીપલ
્વુનટ્સ સાથે ર્ામ ર્રે છે જેથી ડઝનેર્
બોગી સાથે ચાલી શરે્ છે. તેથી મેગ્લિે
ટે્રનો પરંપરાગત ટે્રનો ર્રતા શાતં હોય છે
અને તે ૩૨૦ હર્મી પ્રવત ર્લાર્ની ઝડપે
દોડી શરે્ છે.

હિે વિચારો રે્ આટલી ગવતથી
પ્રિાસ ર્રતા ર્ોઈ મસુાફરને તબીબી
ર્ટોર્ટી આિી શરે્?

તમારે આ વિચારવું જોઈએ ર્ારર્ રે્
વિશ્વની સૌથી ઝડપી રોલર ર્ોસ્ટર (અબુ
ધાબી ફેરારી પાર્ક)ની ગવત ૨૪૦ હર્મી
પ્રવત ર્લાર્ની છે અને મારા અંગત
અનભુિથી ઘર્ા લોર્ો આ રોલર ર્ોસ્ટરની

િધકન શાહ

રે્િી હશે ભારતની પ્રથમ બલેુટ ટે્રન?
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આટલી ગવતને ર્ારર્ે આઘાત અનભુિે છે
અથિા ટૂંર્ા સમય માટે બભેાન થાય છે.
તો આ ટે્રનમાં પર્ આિા પ્રર્ારની
તબીબી ર્ટોર્ટી માટે ટે્રનમાં મેહડર્લ ટીમ
જોઈએ જ, એ સ્િાભાવિર્ છે.

ચાલો, આપર્ી પ્રથમ બલુટે ટે્રનની
બીજી સવુિધાઓ પર એર્ નજર નાખીએ:
• ટે્રન સપંરૂ્ક િાતાનકૂુબલત હશે.

તેમાં ૧૦ ર્ોચ હશે જેમા ક્રૂ મમે્બસક
વિના ૩૭૦ પેસેન્જસક મસુાફરી ર્રી
શર્શ.ે
તેમાં ૧ વ્યિસાય િગકનો ર્ોચ પર્
હશે જેમાં ૫૦ મસુાફરો મસુાફરી ર્રી
શર્શ.ે

• ટે્રન સપંરૂ્ક િાતાનકૂુબલત હશે.
તેમાં ૧૦ ર્ોચ હશે જેમા ક્રૂ મેમ્બસક
વિના ૩૭૦ પેસેન્જસક મસુાફરી ર્રી
શર્શ.ે
તેમાં ૧ વ્યિસાય િગકનો ર્ોચ
પર્ હશે જેમાં ૫૦ મસુાફરો
મસુાફરી ર્રી શર્શ.ે

• એવું માનિામાં આિે છે રે્ ટે્રન
લગભગ ૯ સ્ટેશનો સાથે અમદાિાદ
અને મુબંઇ િચ્ચે ૫૦૮ હર્લોમીટર નું
અંતર ર્ાપિા બે ર્લાર્ અને સાત
વમવનટનો સમય લશેે.
મસુાફરોને ૨૧ હર્લોમીટર સધુી

પાર્ીની અંદર મસુાફરી ર્રિાનો

અનભુિ પર્ મળશ.ે
• આ ટે્રન ૨૦૨૮ સધુીમાં આશરે

૪૦,૦૦૦ મસુાફરોને પ્રિાસ ર્રાિશ.ે
૩૫ બલુટે ટે્રન શરૂઆતમાં આ રૂટ પર
દોડશ.ે

• તેની પેન્ટ્રીમાં ફાસ્ટ ફૂડ સહહત તમામ
પ્રર્ારની િાનગીઓ ઉપલબ્ધ હશે
અને તેમાં ચા અને ર્ોફી બનાિિાનુ
મશીન હશે.

• તેની સીટ ૩૬૦ હડગ્રી ફરતી હશે જેથી
મસુાફરો દરેર્ હદશાનો આનદં લઈ
શરે્.
વ્યિસાય િગકના ર્ોચમાં િધુ
પહોળી સીટ ને મોટો લગેરૂમ હશે
અને તેમા લપેટોપ મરૂ્િા માટે
વ્યિસ્થા હશ.ે
આ ઉપરાતં, તેમાં નીચનેી વ્યિસ્થા

પર્ ઓન બોડક હશે:
હાઇ સ્પીડ ફાઇિ જી િાઇ-ફાઇ,
િાયરલસે મોબાઇલ ચાર્જર,
સેિા માટે સ્ટાફ,
તબીબી ટીમ,
ન્્ઝુપેપર અને મેગેબઝન રેર્,
બાળર્ને ધાિર્ આપિા માટે સ્ત્રીઓ 

માટે અલાયદા ર્ક્ષ,
પરુુષો અને સ્ત્રીઓ માટે અલગ અલગ 

શૌચાલય,
વિર્લાગં મસુાફરો માટે િધુ જગ્યા
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ધરાિત ું ખાસ શૌચાલય,
નિા જન્મેલા બાળર્ો અને માતા માટેનો
રૂમ,અને સામાન્ય સવુિધાઓ જેિી રે્:
ટી.િી.,ધમૂ્રપાન એલામક, પ્રાથવમર્
સારિાર હર્ટ, ર્ટોર્ટીની સારં્ળ, િગેરે.
સ્ટેશન પરની સવુિધાઓ:
જે સવુિધાઓ તમને ટે્રનમાં મળે તે બધી
સવુિધાઓ સ્ટેશન પર મળશ,ે
આ ઉપરાતં તમે નીચનેી સવુિધાઓનો
તમે અનભુિ ર્રશો:
વિશાળ પ્રતીક્ષા ક્ષતે્ર, સ્િચ્છ ભારત
વમશન અંતગકત બધી જગ્યાએ ડસ્ટબીન,
રેસ્ટોરન્ટ અને ર્ાફેટેહરયા, સ્ટેશન નજીર્
રહિેા માટે હોટલ્સ, ટે્રન-ચાજજ િંગ સ્ટેશન,
િગેરે.
અત્યાર સધુી ૯ સ્ટેશન નક્કી થયા છે:
સાબરમતી (અમદાિાદ), આર્દં,
બરોડા, સરુત, િાપી, બોઇસર/પાલઘર,

વિરાર, થાર્ે અને બાન્દ્રા.
સલામતી:

• આ તર્નીર્ જાપાનથી આિી છે અને
જાપાન લગભગ દરરોજ ભરંૂ્પનો
સામનો ર્રે છે.
તેથી, ભારતમાં જો ટે્રન ચલાિતી
િખતે ભરંૂ્પ આિ,ે તો પાઇલટ્સને
ટે્રન ધીમી ર્રિી પડે અથિા
થોભાિિી પડ,ે પરંત ુ તેમાનંા
તમામ મસુાફરો સરુબક્ષત રહશે.ે

• રેલિે વિભાગ દ્વારા ટે્રનના ર્ોચ અને
રૂટનુ સાપ્તાહહર્ પરીક્ષર્ ર્રિામાં
આિશે.

• ર્ટોર્ટીની પહરક્સ્થવતઓ માટે એર્
અલગ ટે્રર્ નક્કી ર્રિામાં આવ્યો છે.

• સલામતી માટે આ ટે્રનમાં દરેર્ સાધન
હશે જેની આપર્ે ઉપર િાત ર્રી.
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બલુેટ ટે્રન બાદ ભારતનું બચત્ર:
• ભારત પાસે પહરિહનની નિીનતમ

તર્નીર્ હશે અને આ પ્રોજેક્ટ
ભારતીય અથકવ્યિસ્થાના વિર્ાસને
ઝડપી બનાિશે

• આ પ્રોજેક્ટથી ભારત વિવિધ પયકટન
સ્થળો ઉભા ર્રી શરે્ છે.

• ભારત સરર્ાર લગભગ દરેર્ મોટા
શહરેોને આ પ્રર્ારની ટે્રનોથી
જોડિાનો પ્રયાસ ર્રશે અને તે નિા
મોટા શહરેો અને મેટ્રો શહરેો ઉમેરશે.

• બલુટે ટે્રન સ્ટેશનો નજીર્ના રોર્ાર્ોમાં
િધુ વદૃ્ધધ થશે અને તેઓ
અથકવ્યિસ્થાનો વિર્ાસ ર્રશે.

• આ પ્રોજેક્ટ અને ભવિષ્યના ભારતીય
બલુટે પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા, આપર્ી પાસે
વિદેશી રોર્ાર્ો આિશે.
આપર્ે આશા રાખીએ રે્ આ પ્રોજેક્ટ

તેની જમીન સપંાદન પ્રહક્રયા સાથે ટૂંર્
સમયમાં પરૂ્ક થાય અને તે ભારતની વદૃ્ધધ
બલુટે ટે્રનની ઝડપે થિા લાગ.ે
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REWINDING…

િરસો પછી મારા ગામની શેરીમાં પગ
મકૂ્યો ત્યારે આખીયે શેરી હું સાિ અજાણ્યો
હોઉં એમ મને તાર્ી રહી. ડરં્ી પાસે પાર્ી
ગ ૂથંતાં છોર્રાઓ, એર્ાદ-બે રખડતી બર્રીઓ,

પોદળો ર્રતી ગાય, જૂની ગટરોના ર્ાટ
ખાધેલાં ઢારં્ર્ા,ં અગાશી અને ધાબા ઉપર
વશયાળાનો તડર્ો ખાતા બીમાર વધૃો, ઊડતી
સમળી - આ બધાં જ મને શ્વાસની માફર્
િળગી પડયા.ં પર્ આજે એમાનં ું ર્ોઈ મને
ઓળખતું નથી, મારા શૈશિનું આઇડેક્ન્ટટી ર્ાડક
બતાવું તોપર્ મારી શેરી મને ઓળખિા
તૈયાર નથી. આ શેરીિટો જોઈને હું ખબૂ
વિહ્વળ થઈ જાઉં છ,ં પર્ િીતેલા સમયમાં હુ ં
રે્મેય ર્રી પાછો ફરી શર્તો નથી. આંખમાં એ
મર્ાનો ઠાસંી ઠાસંીને ભરી લઉં રે્ પછી એ
શેરીને શ્વાસમાં લઈ ફેફસામંાં ભરી લઉં એિી
તીવ્ર ઇચ્છા થઈ આિે છે, પર્ હું ર્શું જ ર્રી
શર્તો નથી. મારી શેરીમાં ભતૂર્ાળનાં જળ
થીજી ગયાં છે.

સાજં પડતાં હુ ં એર્હડયા-ંબગહડયાં ઘ ૂટંતો
હતો એ તાલરુ્ા શાળાના ર્મ્પાઉન્ડમાં ર્ોઈને
ખબર ન પડે એ રીતે પગ મકંુૂ છ. એ શાળાનું

મર્ાન હજી એવું ને એવું રહ્ું છે. હરસેસમાં
અમે પાર્ી પીિા જતાં એ પાર્ીની ઓરડીની
જગ્યાએ મોટંુ મર્ાન બધંાઈ ગ્ું છે. શાળાનાં
પગવથયાં પાસેની ભીંતનો ઉપયોગ અમે
પેનની અર્ી ર્ાઢિા માટે ર્રતા, એ ભીંત
એિી ને એિી સચિાઈ રહી છે. આજે એ
ભીંતનો અમરુ્ ભાગ પેનના ઘસારાથી
આધવુનર્ વશલ્પર્ાળના નમનૂા જેિો લાગે છે.
હું એ ભીંતને હાથ ફેરિિા જાઉં છં ત્યાં મારી
આખી બારાખડી ખળભળી ઊઠે છે. ર્ક્કો
ઊંધોચતો થઈ જાય છે. સાજંના ઊતરતા
અંધારામાં હુ ં એ શાળાનું ર્મ્પાઉન્ડ છોડું છં
ત્યારે ર્ોઈ મનમાં બોલનેે તોય મોટા અિાજે
સાભંળી શર્ાય એિી શનૂ્યતાથી હું આખો
ભરાઈ જાઉં છ.ં

અવનલ જોશી

સ્ટેચ્્ ૂરમિાની મઝા
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િહલેી સિારે શેરીમાં રે્ટલાર્
છોર્રાઓને રે્સડૂાનો રંગ બનાિતા જોઉં છં
ત્યારે િસતંઋતનુ ું આછં લખલખું મારા
શરીરમાથંી િીજળીના ર્રંટની જેમ પસાર
થઈ જાય છે. પાડું જેિો હું રે્સડૂાને અડર્િા
જાઉં છ.ં પર્ અડર્ી શર્તો નથી. ર્ોઈ
તોફાની છોર્રો મને રંગ છાટંી દેશે તો ? એિી
બીર્થી થથરીને હું એર્ ઢાબળયામાં ભરાઈ
જાઉં છ.ં એ એર્ઢાબળયાની ગોખલા જેિી
બારીમાથંી જેટલી દેખાય એટલી શેરી જોઉં છં
ત્યારે મને લાગે છે રે્ શેરી બદલાઈ નથી પર્
હું બદલાયો છ.ં શશૈિની ઊછળકૂદ કુદરતી
હતી. હિે એ ઊછળકૂદ મારે પરફોમક ર્રિી
પડે છે. શૈશિ તો પતબંગયા જેવું આવ્્ુ,ં બઠંુે
અને ઊઠ્ુ.ં પર્ એ શૈશિના ઊડી ગયલેા
પતબંગયા ર્ોઈિાર મારાં ચશ્માનંા ર્ાચ ઉપર
આિીને બસેી જાય છે. ત્યારે મારા ચશ્માં
ઓગળીને રેલાઈ જાય છે. સાલ્િાદોર ડાલીએ
જેમ ઓગળતી ઘહડયાળોનું બચત્ર દો્ુાં એમ
ઓગળતાં ચશ્માનં ું બચત્ર દોરિાનું મન થાય
છે.

અમારી શેરીમાં ‘સ્ટેચ્્’ૂની રમત ખબૂ
પ્રચબલત હતી. મારા બાળપર્ના ભરુેઓ સાથે
મેં પર્ ‘સ્ટેચ્્’ૂ બધંાિેલુ.ં આ સ્ટેચ્્ ૂ રમતની
વિશેષતા એ હતી રે્ તમે સ્ટેચ્્નૂો આદેશ
આપીને સામા ભરુેની બધી જ હક્રયાઓ
થીજાિી શર્ો છો. અમે બધા ભરુેઓ
એર્બીજાને ‘સ્ટેચ્્’ૂ ર્હીને થીજાિી દીધાનો

આનદં લતેાં મારા ભરુેઓમાં ઝીર્ો ર્રીને એર્
ભરિાડનો છોર્રો હતો. એના લગૂડામાથંી
ગાય, ભેંસ અને બર્રાની િાસ આિતી. એના
નાર્માથંી દ્રવ્ય સતત ટપર્તું જ હોય. એ
ગેટિાળી શેરીમાં રહતેો. ઊછળકૂદમાં એને
ર્ોઈ પહોંચી શર્ત ું નથી. એ છાપરા ઉપર રે્
ઝાડ ઉપર િાદંરાની જેમ સડસડાટ ચડી
જતો. એ ઝીર્ો ‘સ્ટેચ્્’ૂ ર્હિેામાં ભારે ઉસ્તાદ
હતો. એ એટલો બધો ચપળ હતો રે્ અમને
સ્ટેચ્્ ૂ ર્હિેાનો મોર્ો જ મળતો નહીં. અમે
બધા મનમાં ને મનમાં સમસમી રહતેા પર્
ઝીર્ાની ચપળતાનો ર્ોઈ જિાબ નહોતો.
ઝીર્ાને સ્ટેચ્્ ૂ ર્હીને વથજાિી દેિાના અમે
અનેર્ પ્લાન ર્યાક પર્ અમારી ર્ારી ક્યાયં
ફાિી નહીં.

એર્ હદિસ અમે ફબળયામાં નારગોલ
રમતાં હતા.ં ત્યાં શરેીમાં મોટો હોહો ગોર્ીરો
થઈ ગયો. ડેલીઓ ફટોફટ ઊઘડી ગઈ. અમે
નારગોલનાં ઠીર્રા એમ ને એમ મરૂ્ીને ડેલી
ઠેર્તારં્ ચોર્માં આવ્યા. ચોર્માં આિીને જો્ું
તો ઝીર્ો િીજળીના થાભંલા સાથે ચોંટીને
સ્ટેચ્્ ૂ થઈ ગયો હતો. અમારો જીિ તાળિે
ચડી ગયો. શેરીમાં ભગેા થયેલા લોર્ો ઊંચર્
જીિે આ રં્પારી છૂટે એવું દૃશ્ય જોઈ રહ્યા.ં
િીજળીનો પ્રિાહ અટર્ાિીને થાભંલા ઉ૫૨થી
ઝીર્ાનું શબ નીચે ઉતા્ુાં ત્યારે આખી શેરી
રોિા જેિી થઈ ગઈ. અમારા બધા ભરુેઓની
આંખ સામે ઝીર્ો સ્ટેચ્્ ૂ થઈ ગયો. એ પ્રસગં
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હજી આંખ સામેથી ખસતો નથી, પર્ હિે
ઝીર્ાને ર્ોર્ ર્હે રે્ અમે તને સ્ટેચ્્ ૂ ર્હ્ું
નથીને ત ું સ્ટેચ્્ ૂ શું ર્ામ થઈ ગયો? તને ર્ોર્ે
સ્ટેચ્્ ૂ ર્હ્ુ?ં આ સિાલનો મને ર્ોઈ જિાબ
આપતું નથી.

આજે એ િીજળીનો થાભંલો મારી
ગોખલા જેિી બારીમાથંી હું જોઉં છં ત્યારે હું
પોતે જ સ્ટેચ્્ુ જેિો થઈ જાઉં છ. ઉનાળાની
બપોરે એ થાભંલા પાસે એર્ ગલહૂડ્ું સતૂ ું છે.
ર્ાગળના રે્ટલાર્ ટુર્ડાઓ હિામાં આમતેમ
ઊડે છે, એર્ાદ ર્ાગડો થોડી ક્ષર્ માટે એ
થાભંલા ઉપર બસેીને ઊડી જાય છે, એ
વસિાય થાભંલા પાસે ર્ાગળના છૂટાછિાયા
ટુર્ડાઓને પાગલ પિન મન ફાિે તેમ ઊંચરે્
છે. આડાઅિળા ર્રે છે અને પછી ગમે ત્યાં
ફેંર્ી દે છે. એ રઝળતા ર્ાગળના ટુર્ડાઓ
ભગેો હું એ ર્ાગળ થઈને મારી શેરીમાં
રઝળ્યા ર્રંુ છ.ં બધાં જ સ્ટેચ્્ ૂ થઈ ગયાં છે.
ર્ોઈ હાલત ું નથી રે્ ર્ોઈ બોલતું નથી.

વિષાદભયાક પગલે હું મારા ઘરની
ઓસરીમાં આવું છ.ં એ ઓસરીમાં ઠાર્ોરજીના
આબળયા પાસે અટકંુ છ.ં હળિે હાથે ધીમેર્થી
આબળયો ખોલું છ.ં આબળયો ખલૂતાં શ્રીકૃષ્ર્ની
વપત્તળની મવૂતિ જોતાં ‘ભગિાન તમે પર્
સ્ટેચ્્ ૂ થઈ ગયા?’ એિો સિાલ પછૂીને મવૂતિ
પાછી મરૂ્ી દઉં છ.ં આબળયો બધં ર્રી દઉં છં
ને જન્માષ્ટમીના હદિસોનાં સ્મરર્ોથી હું
મેળામાં પહોંચી જાઉં છ.ં

જન્માષ્ટમીના તહિેારની અમે ર્ાગને
ડોળે રાહ જોતા. પચંનાથ પાસે એ હદિસોમાં
મોટો મેળો ભરાતો. એ મેળામાં જિાનો
થનગનાટ અમે શ્રાિર્ મહહનો બસેતાં જ
અનભુિતા. એર્ જન્માષ્ટમીની આગલી રાતે
મેં મેળામાં જિાની બધી જ તૈયારીઓ ર્રી
લીધી. બજહરયા રંગનું બાહંડ્ું અને બ્લ્્ુ
ચડ્ડીને ગાદલા નીચે ઇસ્ત્રી ર્રિા મરૂ્ી દીધા.ં
જન્માષ્ટમીની િહલેી સિારે બાએ મને ખબૂ
ધમાયો માથામાં બાબરી પાડી આપી. આંખમાં
આંજર્ આંજી દીધુ.ં હુ ં બહુ રૂપાળો નહોતો
છતાયં ર્ોઈની નજર ન લાગી જાય એ માટે
ગાલ ઉપર મેશનું ટપકંુ ર્્ુાં. એર્ાદ-બે
રૂવપયાનું પરચરૂર્ પર્ િાપરિા આપ્્ુ.ં હુ ં
તૈયાર થઈને મેળામાં જિા નીર્ળતો હતો ત્યાં
મારી બા બોલી : ‘મેળામાં જતાં પહલેાં
ઠાર્ોરજી પાસે દીિો મરૂ્ી આિ! લે આ દીિો
ને બાર્સ, ઠાર્ોરજીને પગે લાગીને પછી
મેળામાં જજે.’
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મેં બાર્સ અને દીિો હાથમાં લીધા.ં
જલદી જલદી ઓસરીમાં જઈ આબળયો
ઉઘાડયો. ઠાર્ોરજી પાસે દીિો મકૂ્યો.
દીિાસળીથી દીિો પેટાવ્યો. ઠાર્ોરજીને
અરધુ-ંપર પગે લાગીને આબળયો બધં ર્રતોર્
ભરુેઓ સાથે મેળામાં જિા નીર્ળી પડયો.
આખો હદિસ મેળો ખ ૂઘંો, ખબૂ ઊછળકૂદ ર્રી.
સાજંે હિા નીર્ળી ગયેલા ુગ્ગા જેિો થઈને
ઘરે પાછો ફયો ત્યારે ફબળયામાં િાતાિરર્
તગં હત ુ.ં ઘરમાં સૌનાં મોઢાં ચડેલ હતા.ં
ફબળયાની ચોર્ડીમાં જો્ું તો કૃષ્ર્ની
ર્ાળીમેંશ મવૂતિ ખાટી છાશમાં પડી હતી,
ઠાર્ોરજીનો અરધો બળેલો આબળયો ઓસરીની
થાભંલી પાસે પડયો હતો. ઠાર્ોરજીની
મોરવપચ્છની સાિરર્ી, ગાદી, છત્ર અને િાઘા
બળીને રાખ થઈ ગયાં હતા.ં સિારે મેં દીિો
સરખી રીતે મકૂ્યો નહીં એટલે આ હોનારત
સજાકઈ છે એવું ર્હીને મને એ બગલ્ટ હફલ
ર્રાિિા લાગ્યા.ં બાએ પર્ મને ઠપર્ો દીધો.
એ હદિસથી હું વનરાતેં ઊંઘી શક્યો નથી.
કૃષ્ર્ને મેં બાળી નાખયા છે એટલે કૃષ્ર્ ર્ાળા
છે. એમ હું ઝનનૂપિૂકર્ માનતો થઈ ગયો પર્
એ બધી માન્યતાઓ અને પ્રસગંો આજે સ્ટેચ્્ ૂ
થઈને થીજી ગયા છે.

પર્ આ સ્ટેચ્્ ૂ રમિાની પર્ એર્ મઝા
છે. ર્ોઈ બાળર્ના રમવતયાળ ચાળામાથંી આ
સકૃ્ષ્ટ જન્મી હોય િો ભાિ િધુ ને િધુ દૃઢ
થતો જાય છે. ર્ોઈ િસ્તનુે ગભંીર સ્િરૂપ

આપીને હફલસફૂી ડોળીએ છીએ તો એની સામે
હલર્ાફંૂલર્ાં ઊડતાં પતબંગયાં પર્ છે.
ઊઘડતાં ફૂલ પર્ છે. ખરો સિાલ દૃક્ષ્ટની છે.
મતૃ્્નુે આપર્ે અત્યતં ગભંીરતાપિૂકર્
સ્િીર્ારીને શોર્ાતરુ થઈ જઈએ છીએ, ત્યારે
ર્હિેાનું મન થઈ આિે છે રે્ ઈશ્વરે આપર્ી
સાથે સ્ટેચ્્ ૂ બધંાવ્્ું છે એટલે એ ર્ોઈપર્
ક્ષર્ે ગમે તેને સ્ટેચ્્ ૂ ર્હીને વથજાિી શરે્ છે.
આપર્ે પર્ ઈશ્વરને સ્ટેચ્્ ૂ ર્હીને મહંદરમાં
અને પસુ્તર્ોમાં થીજાિી જ દીધા છે ન!ે જો
આમ હોય તો શોર્ાતરુ થઈને જીિ બાળિાનું
ર્ોઈ ર્ારર્ નથી. રમતમાં ખલેહદલીનાં આનદં
વસિાય બીજુ ં ર્ાઈં ન ખપ.ે અહલ્યા પર્
સ્ટેચ્્ ૂ થઈને રામના સ્પશકથી હાલતી-ચાલતી
થઈ ગઈ તો આપર્ે મતૃ્્ુ પામીને
હાલતાચાલતા નહીં જ થઈએ એની શી
ખાતરી?

ઈશ્વર પર્ ઝીર્ા ભરિાડ જેિો સ્ટેચ્્ ૂ
ર્હિેામાં ઉસ્તાદ છે. ઊડતા પખંીને સ્ટેચ્્ ૂ ર્હે
છે ત્યારે ક્રૌંચિધ થાય છે. એ િહતેા પિનને
સ્ટેચ્્ ૂ ર્હે છે ત્યારે પિન પડી જાય છે. એ
ખળખળ િહતેાં પાર્ીને સ્ટેચ્્ ૂ ર્હે છે ત્યારે
બરફ થઈ જાય છે. એ ઘટાદાર વકૃ્ષને સ્ટેચ્્ ૂ
ર્હે છે ત્યારે ટેબલ થઈ જાય છે. (લાર્ડાનું
ટેબલ એ વકૃ્ષને ર્હલે ું સ્ટેચ્્ુ છે.) એ ભાષાને
સ્ટેચ્્ ૂ ર્હે ત્યારે શબ્દર્ોશ થઈ જાય છે. એ
સમયને સ્ટેચ્્ ૂ ર્હે ત્યારે ભતૂર્ાળ બની જાય
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છે. આમ શૈશિની સ્મવૃત એ ભતૂર્ાળે બનીને
સ્ટેચ્્ ૂ થઈ ગયલેા સમયની િાત છે.
ર્ાડંાઘહડયાળ સતત ચાલ્યા ર્રે છે. એર્ પછી
એર્ ક્ષર્ ઝડપથી સ્ટેચ્્ ૂ થતી જાય છે.
સયૂકનો ગોળો પિૂકથી ઊંચર્ાઈને પવિમમાં
ફેંર્ાય છે. ગલુમહોરના થડ ઉપર ર્ાન માડંતાં

ઉનાળો સભંળાય છે. ગલુમહોરને ફરી
લાલચટર્ ફૂલો આિશે. સ્ટેચ્્ ૂ થયેલા
આંબાને ફરી રે્રી આિશે. માતાના ગભકમાં
સ્ટેચ્્ ૂ થયેલું ર્ોઈનું શૈશિ ફરી પાછં એ જ
શેરીમાં ભાખોહડયાં ભરત ું ચાલશે અને મારી
શેરીને સ્ટેચ્્નૂી રમતથી ગજાિી મરૂ્શ.ે
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લેખ

વપન્ર્ી પરીખ

મન શુ ંર્હ ેછે!

આપર્ને જજિંદગી મળી છે. એને
જેિી રીતે ચલાિીશુ,ં એિી જ રીતે એ
ચાલિાની છે. પર્ ઘર્ા હર્સ્સા એિા
બનતા હોય છે, જે આપર્ી મરજી રે્
નામરજી જોતા નથી. હા, પર્ આપર્ને
એિા ઘર્ા ચાન્સ મળતા હોય છે, જે
ઘર્ીિાર આપર્ે ઇગ્નોર ર્રી લઈએ
છીએ; એિા ચાન્સ જેનાથી આપર્ે
આપર્ી જજિંદગીને િધારે ખબૂસરુત
બનાિી શર્ીએ છીએ.

‘મન શું ર્હે છે!’ આપણું મન
ઘર્ીિાર આપર્ને ઘણું ર્રિા સમજાિતું
હોય છે. પર્ આપર્ે આપર્ી આદત
મજુબ તેને સાભંળતા નથી. આપર્ે
આપર્ી જજિંદગીમાં એટલા બીઝી થઈ
ગયા છીએ રે્ આપર્ને પોતાના માટે જ
ટાઈમ નથી રહતેો. તો પછી મન શું ર્હે છે
તે સાભંળિા માટે આપર્ી પાસે ટાઈમ જ
ક્યાં છે? જજિંદગીની ભાગદોડમાં આપર્ે
એર્ રેસ લગાિી દીધી છે. અને તેમાં બસ
સૌથી આગળ જ નીર્ળી જવું છે. અને આ
પહલેા આિિાનાં ચક્કરમાં જ આપર્ે

ઘણું બધું પાછળ મરૂ્ી દઈએ છીએ.
આપર્ને શું ગમે છે રે્ શું નથી ગમતું -
આપર્ે ક્યારેય એ વિશે શાવંતથી બસેીને
વિચા્ુાં જ નથી.

મન ખબુજ લાગર્ીશીલ હોય છે. તે
આપર્ી ખશુી માટે ઘણું બધું ર્હિેા માગંત ું
હોય છે. આપર્ને જે ગમતું હોય છે તે
ર્રિા માટે આપર્ને ઘર્ી
િાર સમજાિતું હોય છે. આપર્ી અંદર
રહલેી ભાિનાઓને બહાર લાિિા માટે
પ્રયત્ન ર્રત ું હોય છે. પર્ આપર્ે
બીજાની ખશુી માટે આપર્ી અંદર રહલેી
લાગર્ીને ભલૂી જઈએ છીએ.

જીિનમાં ફક્ત જિાબદારી અને
ર્તકવ્ય જ મહત્િના નથી. તેના ર્રતાં પર્
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સૌથી મોટી મહત્િની િાત એ છે રે્
આપર્ે પર્ એ ર્રવું જોઈએ જેમાં આપણું
મન હોય છે. જે આપર્ા મનને ગમતું હોય
છે. પર્ હમંશેા આપર્ે આપર્ા સસં્ર્ારોને
અને તેની મયાકદાઓને એટલું બધું મહત્િ
આપીએ છીએ રે્ ઘર્ીિાર આપર્ે આપર્ી
ઈચ્છાઓને જ મારી નાખીએ છીએ. બીજા
શું વિચારશે, તે જ વિચારમાં આપર્ે
આપણું ગમત ું છોડી દઈએ છીએ. પરંત ુ
દર િખતે આિી રીતે ર્રવું યોગ્ય નથી.
ક્યારેર્-ક્યારેર્ શાવંતથી બસેીને પોતાને શું
ર્રવું ગમે છે તે વિચારવું જરૂરી છે. અને
એના ર્રતાં પર્ મોટી િાત રે્ તેને
અમલમાં મરુ્વું પર્ જરૂરી છે.

પોતાના માટે પર્ જીિન જીિવું
જોઈએ. પોતાને મનગમતી િસ્તનુે પર્
એટલું જ મહત્િ આપવું જરૂરી છે. પોતાને
ગમતું પર્ ક્યારેર્ ર્રી દેવું જોઈએ. બસ
હમંેશા બીજાની શું ગમે છે તે વિચારવું
જરૂરી નથી. પોતાને ગમે છે, પર્ તે
બીજાને નહીં ગમે - આ વિચારિાનું હિે
છોડી દેવું જોઈએ. જજિંદગી પોતાની છે.
પોતે પર્ એટલા જ ખશુીના અવધર્ાર છે
જેટલા બીજા લોર્ો છે. માટે જ મનનું
સાભંળવું જરૂરી છે. પોતાને ગમતું ર્રીને
પોતાને ખશુી મળે તનેાથી બીજી ર્ોઈ િાત
મોટી હોય ન શરે્.
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(૧) માત્ર શ્રવુત ગજુરાતી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્રી ભાષા અને જોડર્ીની ભલૂો
ચર્ાસી રચના મોર્લિી. ભાષાશદુ્ધધ 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 સ્િરબચત અને મૌબલર્ હોિી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાં મોટેભાગે ગજુરાતી જ ટાઈપ ર્્ુાં હોય એ જરૂરી છે. અમરુ્ શબ્દો અંગે્રજી, હહન્દી
અથિા સસં્કૃત ભાષામાં ટાઈપ ર્રેલા ચાલશે. પર્ એ શક્ય હોય ત્યાં સધુી ઓછા રાખિા. જેથી
સમરસતા સચિાઈ રહ.ે
(૪) કૃવત માત્ર મઇેલ દ્વારા જ સ્િીર્ારિામાં આિે છે. અમારંુ મેઇલ-એડ્રેસ આ મજુબ
છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇલ ર્યાક પછી જો વસલેક્ટ થશે તો મેઇલ દ્વારા જ જાર્ ર્રિામાં આિશે. અન્ય
માધ્યમોમાં એ વિશે પચૃ્છા ર્રિી નહીં.
(૬) 'પખં' બબન-વ્યિસાવયર્ મેગેઝીન હોિાથી અમારા તરફથી ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારનો પરુસ્ર્ાર
આપિામાં આિતો નથી.
(૭) તમે મોર્લેલી કૃવત-સ્િીર્ારનો અંવતમ વનર્કય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.
(૮) કૃવતનો સ્િીર્ાર થાય તો તમને મઈેલ મળી જશે. જો એ માટે વિલબં થાય ને તમે અન્ય
માધ્યમોમાં આપો, તો પર્ િાધંો નહહ. એ માટે તમારે અમને જાર્ ર્રિી જરૂરી નથી. ર્ારર્ રે્
જ્યારે પર્ અમે નક્કી ર્રીશું રે્ હિે આ કૃવત અમારે મરુ્િી છે, તો એ પહલેા અમે મેઈલ ર્રીશું
જ. આપનો જિાબ નહહ આિે ત્યાં સધુી નહહ મરૂ્ીએ.
(૯) સામાન્યતુઃ એિો વનયમ હોય છે રે્ કૃવત એર્ ર્રતાં િધુ જગ્યાએ મોર્લો, તો જ્યાથંી િહલેો
જિાબ આિે, એ વસિાયની જગ્યાએ સર્જરે્ જ સામેથી જાર્ ર્રિાની હોય છે. પર્ અમે એ ર્ામ
સર્જર્ માટે આસાન બનાવ્્ું છે. અમે પછૂીએ અને જો તમારી કૃવત બીજે ના સ્િીર્ારાયી હોય તો
અમે પછી સ્િીર્ારીએ છીએ.

લેખ/િાતાક/માઈક્રોહફક્શન/ર્વિતા મોર્લિા માટે
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આપને 'પખં'નો આ અંર્ રે્િો લાગ્યો ?
આપના પ્રવતભાિો WhatsApp દ્વારા આપિા માટે અહીં ન્ક્લર્ ર્રો.

https://wa.me/916355953355
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ટીમ 'પખં'
યાબિર્ િઘાવસયા

રે્્રુ દુધાત
અનતં ગોહહલ
વિરલ જોશી

હોઝેફા અગિાન
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ધ્રવુિલ ચોડિડીયા
વમહહર ગેડીયા

હડઝાઇવનિંગ
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અવનલ જોશી
જિાહર બક્ષી

રાજુલ ભાનશુાલી
હીરલ વ્યાસ

ડૉ ર્ાવતિર્ શાહ
ડૉ. રંજન જોષી

તેજલ શાહ
બસંરી જોષી

અબચિતા દીપર્ પડંયા
િધકન શાહ

વપન્ર્ી પરીખ
રે્. ડી. સેદાર્ી 'આર્ાશ'

આ અંર્મા ંસહભાગી ર્લમો

ધમકિીરવસિંહ ઝાલા (ફ્રન્ટ ર્િર)
https://instagram.com/zalas_street?utm_medium=copy_link

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

ફોટોગ્રાફી
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