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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, એવ ં 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 મ ર્િામાંઆિે છે.ક્યારેર્ ર્ોઈ સર્જર્ની પરિાનગી લીધા
િગર એમની ર્ોઈ કૃવત ર્ોઈપર્ સ્િરૂપે મ ર્િામાં આિે તો એમાં અમારો એર્ જ શ ભ આશય છે રે્
સર્જર્ના લખાર્ને બબરદાિવ ંઅને ગ જરાતી ભાષા િાચંી શર્તા મહત્તમ લોર્ો સ ધી સર્જર્ોની કૃવત
પહોંચાડિી અને િધ ને િધ લોર્ોને ગ જરાતી ભાષામાં રસ લતેા ર્રિા.

⚫અમાર ં સ્પષ્ટપર્ે માનવ ં છે રે્, કૃવત લખાયજાયએપછી લોર્ોની બની જાય છે. પર્એસર્જિા
માટે સર્જરે્ ર્રેલા શ્રમને યોગ્ય શ્રેય મળે,એમાટે કૃવતની સાથે એના સાચા સર્જર્ન ંનામ જોડાય,એ
અમારો મહત્તમપ્રયાસ રહશેે.

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

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

સપંાદર્ની ર્લમે

જજિંદગીને 'ગે્ર' શેડમાં જોિાને બદલે
આપરે્ હમંેશા બ્લેર્ એન્ડ વ્હાઈટ જ જોઈ
હોય, એવ ં મને ઘર્ીિાર લાગે છે. ર્ોઈ
સ્ત્રીના ર્ોઈ ફીલ્ડમાં આગળ િધિાની
િાતને આપરે્ મોટેભાગે પ ર ષોને ગાળો
દઈને જ સમાપ્ત ર્રતા હોઈએ છીએ.
દીર્રીને ત  લસીનો ક્યારો ર્હતેી િખતે
આપરે્ દીર્રાને બાિળ અને થોર જેિો
ગર્ી લેતા હોઈએ છીએ. ર્ોઈ પોબલહટર્લ
પાટીની િાત હોય, ર્ોઈ ચોક્કસ જાવત રે્
ધમક રે્ દેશની િાત હોય રે્ ચા-ર્ોફીની િાત
હોય, આપર્ે ર્ોઈ એર્ને હીરો બતાિિા,
બીજાને વિલન બનાિી જ દઈએ છીએ.
મમ્મી અને પપ્પા િચ્ચેની હરીફાઈ પર્
આપરે્ જ ઉભી ર્રી છે ને! મમ્મી માટે 'મા
તે મા' ર્હતેા ર્હતેા આપરે્ પપ્પાને
'િગડાનંા િા' બનાિી દીધા છે.

પપ્પાને પ રેપ  રા સમજતા સતંાનને
સાઠ િષક જેટલો સમય લાગે છે, એવ ં ક્યારં્
સાભંળેલ .ં ચાર િષે બાળર્ને થાય રે્,
"મારા પપ્પા મહાન છે, સૌથી બેસ્ટ છે."
પછી પાચં-છ િષે બાળર્ વિચારે રે્, "મારા
પપ્પા હોવશયાર છે. એ બધ ં જ જારે્ છે.“

આગળ જતાં એ જ બાળર્ દસ-બાર િષે
પપ્પા માટે થોડોર્ અર્ગમો પર્ બતાિે,
"મારા પપ્પા સારા છે, પર્ ગ સ્સાિાળા
છે." તેર-ચૌદ િષક આિતા આિતા એ
અર્ગમો િધિા લાગે. "હ ં નાનો હતો ત્યારે
મારા પપ્પા મારી સાથે સાર ં િતકન ર્રતા
હતા. પર્ હિે થોડાર્ બદલાઈ ગયા છે."
સોળ િષે તો એને એમ થઈ જાય રે્, "મારા
પપ્પાને જમાના સાથે જીિતા આિડત ં જ
નથી. એમને રં્ઈ ખબર જ નથી પડતી.“

અઢાર િષક સ ધીમાં તો સતંાનને
પપ્પા ચીડચીડીયા અને અવ્યિહાર 
લાગિા લાગે અને િીસ િષે તો એ
એમનાથી સાિ રં્ટાળી જ જાય. "અરે..
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પપ્પાની સાથે હિે રહી શર્ાય એમ જ નથી.
ખબર નહહ, મમ્મીએ આટલા િષો ર્ઈ રીતે
ર્ાઢયા હશે આ માર્સ જોડ!ે“

પચીસ િષે સતંાનને થાય રે્, "મારા
પપ્પા મને સમજતા જ નથી. બધી િાતમાં
મારો વિરોધ જ ર્રતા જ ફરતા હોય છે."
ત્રીસ િષે જ્યારે પોતાન ં સતંાન સાચિે
ત્યારે એને એમ થાય રે્, "મારા નાના
સતંાનને સાભંળવ ં રે્ટલ ં અઘર ં થઈ ગય ં છે.
નાનો હતો ત્યારે હ ં તો મારા પપ્પાથી રે્ટલો
ડરતો હતો." ચાલીસ િષે એને આજની
પેઢી ખરાબ અને પોતાની પેઢી સારી
લાગિા લાગે. "મારા પપ્પાએ મને રે્ટલા
અન શાસનમાં પાળ્યો હતો. હિેની પેઢીમાં
અન શાસન અને વશષ્ટાચાર છે જ નહીં.“

પચાસ િષે એને આશ્ચયક થાય રે્,
"મારા પપ્પાએ રે્ટલી તર્લીફો િેઠીને
અમને બધા ભાઈબહનેોને મોટા ર્યાક. મારો
તો એર્ સતંાનને સાચિિામાં પર્ દમ
નીર્ળી ગયો!" પચંાિન િષે વપતા માટેની
વિચારસરર્ી સાિ બદલાઈ જ જાય. "મારા
પપ્પા રે્ટલા દૂરદ્રષ્ટા હતા. એમરે્ રે્ટલ ં
વ્યિસ્સ્થત આયોજનપિૂકર્ ઘર ચલાવ્ય ં
હત  .ં" ને સાઠ િષક આિતા આિતા એને
પપ્પા એર્ મહાન વ્યસ્તત લાગિા લાગે.
"એ જ્યાં સ  ધી જીિતા હતા, અમારા બધાન ં
સાર ં એવ ં ધ્યાન રાખય .ં“

પર્ અફસોસ, 'તમે મહાન છો પપ્પા’

- એવ ં એમને રૂબરૂ ર્હી શર્ાય, એમનો
થેન્ર્ ય ' ર્હીને આભાર માની શર્ાય અને
આગલા બધા જ િષો માટે એમને 'સોરી'
ર્હી શર્ાય, એ ત્યારે શક્ય નથી હોત  .ં
પપ્પા ત્યાં સ  ધીમાં દીિાલમાં મઢાઈ ગયા
હોય છે. હર્ીર્તમાં પપ્પાને રૂબરૂમાં ર્શ ં ર્હી
શર્ાય, એિા સબંધંો આપર્ામાથંી
મોટાભાગના લોર્ોએ ક્યારેય વિર્સાવ્યા જ
નથી હોતા. નાના હોય ત્યારે પપ્પા 'ર્ાઠીના
ઘોડા' બનીને આપર્ને આખા ઘરની સરૈ
ર્રાિે, એ લ્હરે પછી મોંઘી એ.સી. ર્ારમાં
પર્ નથી આિતી, એનો આપર્ને અન ભિ
ઘર્ીિાર થાય જ છે. પર્ છતાયં એ
ર્ાઠીના ઘોડા પરથી જ્યારે આપરે્ પડી
જતા, ત્યારે આપરે્ દોડીને મમ્મીના
પાલિમાં છપાઈ જતા. પર્ ના તો ત્યારે
આપરે્ પપ્પા પર શ્રદ્ધા રાખીને એમના પર
બીજીિાર બેસિા જતા, ના તો અત્યારે ર્ોઈ
િાતમાં એમની સાથે થયેલી માથાકટૂ
ક્તલયર ર્રિા પપ્પા સામે બીજીિાર
બેસીએ છીએ. ર્દાચ ટ્રાયવસર્લ,
બાયવસર્લ, સ્કૂટર અને બાઈર્ સ ધી બધ ં જ
આપર્ને પપ્પાએ જ ચલાિતા શીખિાડ્ ં
છે. પર્ જ્યારે-જ્યારે પર્ પપ્પા આપર્ી
ભલૂ માટે ગ સ્સે થયા હોય રે્ આપર્ા પર
હાથ ઉપાડયો હોય, તો અનાયાસે જ આપરે્
મમ્મી તરફ ખસિા લાગીએ છીએ અને
ધીમેધીમે એ એટલા દૂર ખસી ગયેલા હોય
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છે રે્, િષો પછી આપર્ને પપ્પા આપર્ાથી
ક્યાયં દૂર ઉભેલા દેખાય છે!

ર્યો એતટર રે્ટલો િસેટાઇલ છે ને
છતાયં રે્ટલો અન્ડરરેટેડ છે, એની
ચચાકઓમાં આપરે્ એટલો સમય બરબાદ
ર્રીએ છીએ રે્, આપર્ી લાઈફન ં મઈેન
િસેટાઇલ રે્રેતટર આપર્ાથી જ રે્ટલ ં
અન્ડરરેટેડ રહી ગય ં છે, એ વિચારિાની
આપરે્ ર્ોઈ તસ્દી નથી લીધી. ઇલોન મસ્ર્
અને અક્ષય ક માર ક્યારે ઉઠીને રે્ટલા
ર્લાર્ અને રે્ટલ ં ર્ામ ર્રે છે, એ વિશે
િધ ને િધ જાર્ીને, એમનાથી અબભભતૂ
થઈને આપરે્ ઘરમાં જ એર્ મોહટિશેનનો
ભડંાર રહે છે, એ ભલૂી જઈએ છીએ.
આપર્ા ઉઠયા પહલેા ર્ામ પર ચાલ્યા જતા
અને આપર્ા સ તા પછી ર્ામ પરથી પાછા
આિતા અને આપર્ને ઓછા મળતા એ
માર્સની આપરે્ આપર્ને સમય ઓછો
આપિા માટે હમંશેા ફહરયાદો તો ર્રી છે,
પર્ ક્યારેય એમને ફેવમલી ટાઈમ અને
પોતાની ઊંઘ ક રબાન ર્રિા માટે એમને
'થેન્ર્ ય ' ર્હ્ ં નથી.

વપતાને સમજિામાં આપર્ને રે્મ
એટલી િાર લાગે છે? રે્મ આપર્ો પ્રમે
'ફાધસક ડે' ના હદિસે ફતત સોવશયલ
મીહડયામાં જ દેખાય છે? રે્મ આપરે્
િોટ્સએપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરી
મ ર્િામાં અને એના રીપ્લાયમાં સમય
બરબાદ ના એમને સામે બેસીને એ નથી

ર્હી શર્તા રે્, "તમે અમારી સ્ટોરીમાં નથી,
પર્ અમારી આખી સ્ટોરી જ છો પપ્પા!“

'ફાધસક ડે'ના મહહનાના અંર્માં પપ્પા
પરન ં ર્િરપજે ના રાખીને અત્યારે
રાખિાન ં ર્ારર્ એ છે રે્, બાર્ીના ત્રર્સો
ચોસઠ હદિસમાં આપર્ાથી ઇગ્નોર થયલેા
આપર્ા પપ્પા આપર્ને 'ફાધસક-ડ'ે પછી
પર્ યાદ આિે અને હમંશેા આપણ ં
પીઠબળ બનલેા પપ્પાને એમના મતૃ્ય પછી
ખભો આપિાની પહલેા 'પખં'ના આ
ર્િરપજેની જેમ જ ખભે હાથ મરૂ્ીને આપરે્
ર્હી શર્ીએ રે્, "ડોન્ટ િરી પપ્પા. તમારા
માટે મારી પાસે ર્ોઈ સિાલ નથી. ર્ોઈ
ફહરયાદ નથી. તમે જે અમારા માટે ર્રો છો,
જે પર્ રં્ઈ ર્ય ું છે, એ બધા માટે હ ં
'completely okay' છ.ં“

મનોજ મ તંશીર ર્હે છે એમ, જેમની
આખી જજિંદગીની ર્માર્ી તમે જ છો, એ
માર્સને તમે ક્યારેય એમ ના પછૂતા રે્,
"યાર પપ્પા, તમે ર્માયા શ ?ં“

તમારા માટે હમંેશા ક્યારેર્ 'સાયલન્ટ'
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તો ક્યારેર્ 'િાયોલન્ટ' સપોટક રહલેા પપ્પાને
એમના મતૃ્ય પછી ખભો દીધા પહલેા
અત્યારે જ ખભે હાથ મરૂ્ીને "પપ્પા, હ ં છં
ન.ે.!" - ર્હીને સવધયારો આપો. રે્મ રે્, મને
ર્હ્ ં છે એમ, તમારા પપ્પાએ પર્ ક્યારેર્
તો તમને ર્હલે  ં જ હશે ને રે્, "જરાય
મ ૂઝંાઈશ નહહ. અિડો મોટો તારો બાપ બેઠો
છે.“

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

સોવશયલ મીહડયાનો આજર્ાલ
પોતાને સારા બતાિી ઝેર ઓર્િામાં જ િધ 
ઉપયોગ થાય છે. ધમક, દેશ, રાજ્ય,
પોબલહટર્લ પાટી, વિચારધારાઓ અને
પિૂકધારર્ાઓથી વિભાજજત થયેલા લોર્ો
સાહહત્ય અને ર્લા દ્વારા એર્બીજાની નજીર્
આિી શરે્ છે, એન ં ઉદાહરર્ આ અંર્ન ં
ર્િરપજે છે. ફ્રન્ટ ર્િર જેમરે્ ક્તલર્ ર્ય ક છે,
એ ફોટોગ્રાફર શ ભદીપ પોતે બગંાળી છે.
તેઓ ગ જરાતી નથી જાર્તા. અગાઉ પર્
આ જ રીતે અલગઅલગ રાજ્યના, ગ જરાતી
બોલતા પર્ ના આિડત ં હોય એિા
ફોટોગ્રાફરો આ રીતે આપર્ને મદદે આવ્યા
છે. એ બધાના અમે આભારી છીએ.
નિાઈની િાત એ છે રે્, આ આભારના
શબ્દો પર્ એિાચંી નહહ શરે્!

આ િષક ગ જરાતના પ્રખર
સાહહત્યર્ાર શ્રી ચ નીલાલ મહડયાન ં

જન્મશતાબ્દી િષક છે. બાર ઓગસ્ટથી
ગ જરાતી સાહહત્યજગતમાં એ માટેની
ઉજિર્ી પર્ શરૂ થઈ ગઈ છે. ચ નીલાલ
મહડયાને યાદ ર્રીએ ને એમની નિબલર્ા
'શરર્ાઈના સરૂ'ની િાત ના ર્રીએ, એવ ં
રે્મ બન!ે આપર્ામાથંી મોટાભાગના
શાળામાં ભણ્યા જ હશે અને એ િાતાકન  ં
અમર પાત્ર 'રમઝુ મીર' પર્ તમને યાદ જ
હશ.ે આ અંર્માં 'Rewinding' ર્ોલમમાં આ
િાતાક ફરીિાર િાચંીને તમે પર્ એર્
અલગ ભાિવિશ્વમાં પહોંચી જશો. સયંોગની
િાત એ પર્ છે રે્, એ ભાિવિશ્વ જેના પર
રચાય ં છે એ ફલર્ પર્ વપતાનો પ્રેમ જ છે.

પવિત્ર શ્રાિર્ માસની શરૂઆત થઈ
ગઈ છે. શ્રાિર્ મહહનાથી આપરે્ ત્યાં
તહિેારીની ધમધોર્ાર સીઝન શરૂ થઈ
જાય. સ્િાતતં્ર્ય હદિસ, મોહરમ, ઓનમ
પછી હિે રક્ષાબધંન, જન્માષ્ટમી, ગરે્શ-
ચત થી. બેર્-ર્િરમાં તમને ધ્ર િ
પચંાસરાએ પોતાના રે્મેરાથી ક્તલર્ ર્રેલા
અભતૂપિૂક નીલરં્ઠના દશકન પર્ થશે.
તમારા ભાગે આિતા ઝેર તમે આરામથી
પચાિી શર્ો, એિી ભગિાન વશિને
પ્રાથકના.

આપ આ અંર્ રે્િો લાગ્યો એ
અમને જરૂર જર્ાિો. યોગ્ય લાગે તો
સોવશયલ મીહડયામાં શેર પર્ ર્રો.
આિતા અંર્માં ઘણ ં નવ ં થિા જઈ રહ્ ં
છે. જોડાયેલા રહો.
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જસ્ટ બે વમવનટ

"પપ્પા, ર્થામાં તમે મોટાભાઈને
બોલાિિાના હો તો માર ં નામ ર્ાઢી
નાખજો. તમને ખબર છે ને, ર્ઈ ર્ઈ
ઈંટોથી અમારી િચ્ચે દીિાલ ચર્ાઈ છે તે!
એ હશે ત્યાં હ ં નહીં જ હોઉં."

"બટેા, જે ઈંટોથી દીિાલ ચર્ાઈ છે,
એ ઈંટોથી પ લ પર્ બની શરે્. નક્કી
આપર્ે ર્રિાન ં છે, દીિાલ જોઈએ છે રે્
પ લ."

"પપ્પા, ધન અને મનના આડધેડ
ભાગલા તો પડી ગયા. હિે િધારે રં્ઈ
સહન ર્રિાની મારી તૈયારી નથી.“

"દીર્રા, જેમ ઈંટ પર ઈંટ મરૂ્ીને
દીિાલ ચર્ી શર્ાય એમ મન પર પથ્થર
તરતા મરૂ્ીને પ લ પર્ બનાિી શર્ાય. એર્
િાર વિચારી જોજે. બાર્ી મારે તો બયે
આંખો સરખી."

બીજા હદિસે સત્યનારાયર્ની ર્થામાં
રમર્ભાઈને ચશ્માની જરૂર નહોતી. તેમની
બનંે આંખો સાથે હતી ને હસતી હતી.
દીિાલ તટૂી ને પ લ બન્યો એ માટે
રમર્ભાઈ મનોમન સત્યનારાયર્ને િદંન
ર્રી રહ્યા.

ડૉ. રંજન જોષી

દીિાલ
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િાતાકન   ંઆર્ાશ

"ત  ં રહિેા દે દાદી. તને ખબર નહીં
પડ.ે" દસ િષકના રોહને વિહડયો ગેમન ં
હરમોટ ખ ૂચંિી લતેાં ર્હ્ .ં

દાદી હફક્ક ં હસી. રં્ઈર્ શીખિાની
તર્ ફરી ર્ોઈએ ઝટંિી લીધી હોય એમ
લાગ્ય .ં આ ઘરની ત્રીજી પેઢી પર્ એ જ
શબ્દો બોલતાં શીખી ગઈ જે એ લગ્ન
ર્રીને આિી ત્યારથી સાભંળતા આિી
હતી. 'તને ખબર નહીં પડે.’ - એ જાર્ે આ
ઘરનો તહર્યા ર્લામ હતો એના માટે. એ
િાતની એને બરાબર ખબર પડી ગઈ
હતી. શાવંતભગં ન થાય એટલે વિરોધ ન
ર્રતી. પર્ બહારની શાવંત સાચિિામાં
અંદર ઘમાસાર્ ય ધ્ધ ચાલત .ં 'શીખશે
નહીં તો રે્મ ખબર પડશે?' એ સિાલ
િારંિાર થતો અને ઘરની ભીંતો સાથે
અથડાઈને પાછો ફરતો.

"શીખલે  ં ક્યારેય નર્ામ ં નથી જત  .ં
દરરોજ રં્ઈર્ નવ ં શીખવ .ં" મા ઘર્ી િાર
આવ ં ર્હતેી એવ ં યાદ આિત .ં પર્ આ
િાત બધે નથી ચાલતી એવ ં પર્ લાગત .ં

"રહિેા દે. તને નહહ ફાિે. હ ં ર્રી
લઈશ." રોટલી ર્રતાં ગેસની ઝોળ લાગે
એના ર્રતા'ય િધારે આ શબ્દોની ઝોળ
લાગતી.

ર્દાચ મા હોત તો ઉત્સાહથી ર્હતે,
"નથી આિડત ં તો રં્ઈ િાધંો નહીં. હ ં છં
ને, શીખિાડીશ."

સરનામાની સાથે ઘણ ં બધ ં બદલાય ં
હત  .ં પછી તો જાર્ે આ શબ્દો હદિસમાં
એર્-બે િાર તો અચ ર્ સાભંળિા મળતા.
ર્શ રં્ નવ ં શીખિાનો ઉત્સાહ થતો. અને
તર્ મળે પરૂો પર્ ર્રી લતેી. પર્ પછી
તો ધીમે-ધીમે જિાબદારીઓ િધતી ગઈ
અને અિર્ાશ ઓછો થતો ગયો.

"મારે ટ -વ્હીલર શીખવ ં છે." એર્
િાર બહ હહિંમત ર્રીને પવતને ર્હલે  .ં

હીરલ વ્યાસ
ડેશીંગ ર્ાર
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"તારે ટ વ્હીલર શીખીને શ ં ર્ામ છે.
શાર્િાળો પર્ ઘરના દરિાજે આિે છે.
અને ક્યારં્ જવ ં હોય તો ર્ાર અને ડ્રાઈિર
પર્ છે જ ને…"

પવત સાથે ર્ારમાં જતી ત્યારે બાજ માથંી
પસાર થતી ર્ારમાં જો ર્ોઈ સ્ત્રી હોય તો
અહોભાિ થતો એના માટે. ઈષ્યાક પર્
થતી. પોતાની જાતને હરઅર વ્ય ં વમરરમાં
જોતી ને લાગત  ં રે્ પોતે દ વનયાથી ઘર્ી
પાછળ રહી ગઈ છે. પોતે શીખિા ઈચ્છતી
િસ્ત  ઓ ન શીખી શર્િાનો ર્ચિાટ હમેંશાં
એને મનમાં રહતેો.

"દાદી, આજે ત ં મારી સાથે ફનફેરમાં
આિીશ? મારા ફે્રન્્સ જિાના છે અને
આજે મમ્મી-પપ્પા છે નહીં મને લઈ જિા
માટે.”

"હા, હ ં તો લઈ જઈશ. પર્ તને મઝા
આિશે મારી સાથે?“
"હા. અને તારે મને લઈ જિાનો જ છે.
પછી તો ત્યાં મારા ફે્રન્ડઝ હશે. અને બધી
રાઈડસ પર્. એટલે મજા જ આિશે ને!“

ફનફેરમાં ઘર્ી બધી રાઈ્સ હતી,
ખાર્ીપીર્ીના સ્ટોલ અને અિનિા શોઝ્
હતા.ં જાર્ે બાળર્ો માટેની જાદ ઈ દ વનયા
જ જોઈ લો! ફરી પાછો ક્યાં મળશે આિશે
એ જગ્યા બતાિીને, રોહન તો જાર્ે જાદ ઈ
દ વનયામાં ગાયબ થઈ ગયો. દાદીએ

ફરતા-ંફરતાં એ અજાયબ દ વનયામાં
ફરિાન ં શર ર્ય ું.

એર્ ખરૂ્ામાથંી બચબચયારીઓ
સભંળાતી હતી. થોડ ં મોટેથી ગીત િાગત ં
હત  .ં કૂતહૂલપિૂકર્ પગ એ તરફ િળ્યા.
મોટી જગ્યામાં એર્ વ્યસ્તત બસેી શરે્ એિી
નાની આઠ-દસ ર્ાર હતી. ર્ારમાં બઠેેલાં
સૌ સ્ટીયરીંગથી ર્ાર ફેરિતા હતાં અને
એર્બીજા સાથે અથડાતા હતા. આજ 
બાજ માં ઉભલેા,ં સાથે આિેલાં લોર્ો હાથ
હલાિી ખશૂ થતાં હતાં અને ફોટો પાડતા
હતા.

હટર્ીટબારી પરથી હટર્ીટ લીધી.
િારો આવ્યો એટલે સાચે જ ર્ાર
ચલાિિાની હોય એમ ર્ારમાં બઠેા. પહલેી
િખત સ્ટીયરીંગ પર હાથ મકૂ્યો અને
આખા શરીરમાં રોમચં ફરી િળ્યો!
સીટબલે્ટ બાધં્યો અને ગીત શર થય .ં
આિ અજાણ્યા લોર્ો સાથે અથડાિિાનો
આનદં લીધો. ત્રર્-ચાર િાર ડેશીગ
ર્ારનો અન ભિ ર્યો. ધીમે-ધીમે ર્ોઈ જ દી
જ દ વનયામાં પ્રિશે મેળિી લીધો હોય
એમ લાગ્ય .ં

સ્ટીયરીંગ હાથમાં લિેાનો આનદં
ચહરેા પર પ્રવતબબિંબબત થતો હતો. બાનો
ચહરેો ચમર્તો જોઈ રોહનને નિાઈ
લાગી!
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આંખ  આડા  ર્ાન  છે, બસ  એટલ ે ર્હવે   ંનથી,
ક્યારં્  બીજે  ધ્યાન  છે, બસ  એટલ ેર્હવે   ંનથી.

હોઠ પર હમર્ા ંસ ધી જ્યા ંમાત્ર ફરમાઈશ હતી,
ત્યા ં હિે  ફરમાન  છે,  બસ  એટલ ે ર્હવે   ંનથી.

સ્હજે  મલક્  ં હોત  તો  ર્હવે   ંહત   ંથોડ -ંઘણ ,ં
મ ખ હજી  એ  મ્લાન છે, બસ એટલ ેર્હવે   ંનથી.

આ  પરેશાનીની  બાબતમા ં હ  ં જેને  ર્હી  શક ં,
એ  જ  ખ દ  હરેાન છે,  બસ  એટલ ેર્હવે   ંનથી.

ક્યારં્  તો  રે્િળ  ને  રે્િળ  ર્ારમી બહરેાશ છે,
ક્યારં્  ઊંડ  ં િાન  છે,  બસ  એટલ ે ર્હવે   ંનથી.

Connecting... ર્વિતા

બાબ લાલ ચાિડા 'આત ર'
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આ  ત   ં નથી  તો  પ ષ્પો ત્યાગી રહ્યા છે રંગો,
ત્યાગી  દે   જેમ    ર્ોઈ  ઉરના  બધા ઉમગંો.

આ  ત   ં નથી  તો  હોવ  ંભડભડ બળી રહ્  ંછે,
સૌ  રાખ  થઇ   રહ્યા  છે  હોિાપર્ાના ંઅંગો.

આ ત   ંનથી તો અક્બ્ધના ક્યા ંગયા ઉછાળા?
તટ  તોડતા  હતા  એ  સૌ  ક્યા ં ગયા તરંગો?

આ ત  ંનથી તો નભનો અિર્ાશ ઓગળ્યો છે,
પાખંો  વિનાના  જાર્ ે સૌ  થઇ ગયા વિહગંો.

આ  ત   ં નથી  તો રર્ઝર્ તારો અભાિ ગ ૂજંે,
આપી  રહ્યા છે સગંત સ્મરર્ોના પર્ મદંૃગો.

આ  ત   ં નથી  તો તારા ંપગલા ંથીજી ગયા ંછે,
સૌ   પાબળયા   થયા  છે   ભતૂર્ાળના પ્રસગંો.

Connecting... ર્વિતા

બાબ લાલ ચાિડા 'આત ર'
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અંતરરે્ડી

બસંરી જોષી

માર ં જીિન એ જ મારી િાર્ી

સૌરાષ્ટ્રના નાના એિા એર્ ગામમાં
ગોપાળદાસનો નાનો એિો પહરિાર હતો.
પત્ની મીરા ને હદર્રી હીર . ગોપાળદાસ
ગામના સરપચં ખરા,ં પર્ ગામના
લોર્ોના હૈયાના સિાયા સરપચં. સ્િભાિે
દયાળુ, માયાળુ અને માર્સના વપિંડમાં
જાર્ે સતં જેિા. પશ -પખંીઓ માટે ગાઢ
પ્રેમ અને ગોપાળદાસનાં હીરને છાજે એિી
હીર પર્.

હીર પરોઢ થાય ઈ પહલેા જ કૂિે
પાર્ી ભરિા પહોંચી જાય ને એની હારે
એની ગમતી ગાિલડી નદંાનેય હારે
લતેી જાય. એર્ ર્ોર હહર ની ઝાઝંરી રર્રે્
ને હારોહાર નદંાના પગે બાધંેલા ઘઘૂરાય
રર્રે્. ક દરતના પે્રમને ઝીલતી, પશ -
પખંીના ગાનને માર્તી, વપતાના ખતેરોની
લીલોતરીથી રાજી રાજી થાતી હીર ને એથી
િધ રૂડી હહર ની ગાિલડી નદંા. માર્સ
અને પશ ના પિૂકજન્મના ર્ોઈ લરે્દેર્
હોતા હશે એિો સ્નેહ ગાિલડીનેય હીર નો.

પર્ આ િખતે ઉનાળાએ જાર્ે

માજા મરૂ્ી. તડર્ો તપતો તપતો અસ્ગ્નમાં
પરિવતિત થઇ રહ્યો હતો. કૂિાના પાર્ી
શોષાિા લાગ્યા હતા. જમીનો તરસની
મારી સરૂ્ાિા લાગી હતી. છેિટ અર્ાળ
જેિી જીિલરે્ સ્સ્થવત ઉભી થિા લાગી
હતી. નદીનાં નીર સ ખખી ભટ્ટ જમીનમાં
એટલા ઊંડા ઉતરી ગયા હતા જાર્ે ત્યાં
ર્ોઈ નદી િહતેી જ ન હોય એવ ં ઝાઝંવ ં
બધંાઈ રહ્ ં હત  .ં ખતેરોની લીલી ચ ૂદંડી
જાર્ે અગનના ઝપટેમાં આિી હોય એમ
પીળો રંગ ધરીને પોતે જ્િાળા જેિી
ભાસતી હતી.

હીર રોજના ક્રમ અન સાર પરોઢ
થાય ઈ પહલેા ઉઠી બીજે ગાઉના કૂિા
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ભર્ી ચાલી. નદંાય હારોહાર હાલી. પર્
આજ નદંાના પગ રર્ર્તા નહોતા. અડધે
રસ્તે જ ઈ ભોંય પર ફસડાઈ પડી.
નદંાના શ્વાસ ફૂલિા લાગ્યા. હીર 
હાફંળીફાફંળી થઇ ઘર ર્ોર દોડી.

“બાપ ઝટ હાલો નદંાને રં્ઇર્ થઇ ગ્ય ”ં

"શ ં થય ં હદર્રી?"

"તમે ઝટ હાલો બસ.."

ગોપાળદાસે છર્ડો હરં્ાયો ને
મારતી ગાડીએ નદંા પાસે પહોચ્યા. જોય ં
તો નદંાના શ્વાસ ફૂલી રહયા હતા. ઝટ
નદંાને છર્ડામાં બસેાડી નજીર્ના શહરેના
પશ દિાખાને છર્ડો િાળ્યો પર્ જરૂરી
પ્રાથવમર્ ઉપચાર થાય ઈ પહલેા જ
નદંાના શ્વાસ ખટૂી ગયા. હીર તો ચીસ
પાડી ગઈ. આકં્રદથી એન ં હૈય  ં િલોિા
લાગ્ય .ં ગોપાલદાસન ં હૈય  ં પર્ દ્રિી ઉઠ્ .ં
આંખની સામે જીિન ં ઉડવ ં બહ હૃદયદ્રાિર્
ઘટના હોય છે.

નદંાની અર્ધારી વિદાયથી
ગોપાળદાસનો પહરિાર શોર્ની ગતાકમાં
ડબૂી ગયો.

ગોપાળદાસનાં હૃદયમાં દ :ખ ઘરે ં
ને ઘરે ં થત  ં ચાલ્ય .ં એર્ હદ' હીર હળિથેી
બાપ ના પગને પર્ડી બઠેી અને બાપ ને
ધારસ બધંાિતી બોલી.

"બાપ બચિંતા નાં ર્રો. હમર્ાં ચોમાસ ં

આંબશે ને સૌ સારાિાના થાશે."

"હા હદર્રી પર્ િરસાદ આંબે ત્યાં
લગ ગામની બધી નદંા મારી આશે
ર્હિેાય. હાલતા બોલતા માર્સો તો
િેઠીયે લે પર્ આ મ ૂગંા જીિના ભીના
ખરૂ્ા મને સોંસરિો ભીજિી જાય છે.
ગામડેથી શહરે લગ પહોચતા ટાણ ં િહી
જાય છે. ને ત્યાં જીિનો પખંરે ં ઉડી જાય
છે.” હીર બાપ ની િાત્ય સાભંળતા
સાભંળતા બાપ નાં ખોળામાં માથ ં ઢાળી
સઈૂ ગઈ. પર્.. ગોપાળદાસની આંખમાં
ઊંઘન ં નામોવનશાન ના જડે. ઈ આખી
રાત ગોપાળદાસે ખ લ્લી આંખે વિચારોમાં
જ વિતાિી. પોતાના અંતરની રે્ડીના
દાદરા ઉતરતા ઉતરતા ગોપાળદાસ ર્ોઈ
નિે જ મારગ પગરર્ માડંી રહ્યા.

હીર રોજ મ જબ જ પરોઢ થાય ઈ
પહલેા ઉઠી ગઈ. પર્ જરા પડખ ં ફરીને
જોય ં તો બાપ સાફો બાધંીને બહારે જિા
વનર્ળતા હતા.

“બાપ આટલી પરોઢે ક્યા.ં.?” હીર એ
અચરજથી પછૂ્ .ં

“એર્ બહ જરૂરી ર્ામે શહરે જાઉં છં
બટેા.” ગોપાળદાસે જિાબ િાળ્યો.

બાપ ની આખી રાત જાગેલી આંખો
જાર્ે હીર ર્ળી ગયેલી.
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"હાલો બાપ હ ં પર્ તમારી હારે
આવ ં છ.ં" એમ ર્હી હીર પર્ હાલી. બિે
પહોચ્યા શહરેના પશ દિાખાનાના તબીબ
પાસે. તબીબ ઈશ્વરભાઈ ગોપાળદાસને
એટલી સિારે આિતા જોઈ આશ્ચયક
પામ્યા ને પછૂ્ ,ં

"રે્મ ગોપાળદાસ બધ ં હમેખમેન?ે"

"હા ઈશ્વરભાઈ અમે સૌ હમેખમે
છીએ પર્ આ મારો જીિ હમેખમે નથી.
રં્ઇર્ ધનૂી ઉપડી અંતર મહી અને
રાતોરાત એર્ે સરં્લ્પ ર્યો છે ને ઈ હાર ં
મારે તમારી મદદની જરૂર છે.“

ઇશ્વરભાઈએ સહષક હા પાડી.
"બોલો શ ં મદદ ર્રી શક ં?"

ગોપાળદાસે સવિનય ડોતટરસાહબે
પાસે એર્ અરજ મરૂ્ી.

"ડૉતટરસાહબે તમે મને પશ ઓની
માદંગીની પ્રાથવમર્ સારિારની માહહતી
આપશો ને રે્મ ર્રાય ઈ પર્ શીખિશો?"

"હા રે્મ નહીં. જરૂર ગોપાળદાસ.
તમારી વનષ્ઠા જોઈ આનદં થયો રે્ મ ૂગંા
જીિ માટે તમારે મન આટલી દયા છે."
ઈશ્વરભાઈએ સહષક પ્રસ્તાિ સ્િીર્ાયો.

હીર પર્ બાપ ના સરં્લ્પમાં જોડાઈ
.બ-ેત્રર્ હદિસમાં સઘળંુ સમજી જરૂરી
સાધનો ગાઠંના પૈસે બાપ-હદર્રીએ ખરીદ્યા

ને પોતાના ગામમાં જ સારિાર શરૂ
ર્રી. દૂબળી અસહાય ગાયોની અને પશ -
પખંીની સારિાર ર્રિા માડંી. ધીરે ધીરે
ર્ાયક સેિામાં પહરર્ામિા લાગ્ય .ં
આજ બાજ ના ગામિાસીઓ પર્
ગોપાળદાસ પાસે પશ ના સારિાર અથે
આિિા લાગ્યા. ગોપાળદાસ અને હીર ને
જાર્ે લગની લાગી હોય એમ ર્ાયક આગળ
ધપિા લાગ્ય .ં એમર્ે વન:સહાય ગાયો,
ઝખમી ગાયો અને પશ -પખંીની સારિાર
ર્રિાન ં બીડ ઝડપી રાખય .ં

એર્ રાત્રે આખા હદિસનાં થાર્
પછી હીર આડી પડતા જ સઈૂ ગઈ. પરોઢ
થય ં ને હીર સફાળી જાગી. ભીની ભીની
માટીની સ ગધંથી એ રોમાબંચત થઇ ગઈ.
જેિી ઘડો લઇ ઘરની બહાર નીર્ળી.
ભીની ભીની માટીનો સ્પશક એને રૂિંે રૂિંે
સ્પશી રહ્યો. "બાપ અમી છાટં થઇ
આખરે.." હરખથી હાલી કૂિા ભર્ી. પર્
આજ કૂિો ને સિાર રોજ જેિા ન હતા.
કૂિો િષાકધારાથી છલોછલ ઉછળી રહ્યો
હતો ને પશ પખંીની ચીરચીર ને ભીના
ભીના ઝાપાટાથી િાતિરર્માં જાર્ે
જાદ ઈ અસર પ્રસરી હતી. ખતેરે આજ ફરી
લીલી ચ ૂદંડી પહરેી લીધી હતી. જેિી હીર 
કૂિે પહોંચી ત્યાં એર્ નાની એિી િાછંરડી
નજરે ચડી. એને ધરાઈ ધરાઈને પાર્ી
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પીતી જોઈ હીર ને નદંા યાદ આિી ગઈ.
પર્ આજ નદંા પહલેીિાર આનદંભરે યાદ
આિી.

િષો આમ જ વિતતા ચાલ્યા, પર્
ગોપાળદાસ ને હીર સરં્ક્લ્પતર્ાયકને
વનષ્ઠાપિૂકર્ ર્રતા રહ્યા.

ર્ાયક હિે ગોપાળદાસની રગોમાં
હત  .ં સેિાભાિે પોતાન ં આગવ ં સ્થાન
બનાિી લીધ ં હત  ં અને પરમાથકમાં
ઓગળતા ગોપાળદાસનના જીિનને જાર્ે
ભસ્તતન ં પીંછં લાગી ગય ં જ્યારે
ગોપાળદાસની સેિાને ર્ર ર્ાનો તાજ જાર્ે
ઈશ્વરે જ પહરેાવ્યો હોય એમ એર્ હદિસ
સઘળી સાસંાહરર્ જિાબદારી યોગ્ય
હાથોમાં સોંપી ઈ સેિારથ લઇ ગામડે

ગામડે વન:સહાય ગાયોની અને
પશ પખંીની સારિારમાં જીિન વ્યતીત
ર્રિા લાગ્યા. ગોપાળદાસને આખ ં પથંર્
'ગોપાળભગત' ર્હીને સાદ દેત  ં અને
ગોપાળદાસના ગામને 'ભગતન ં ગામ’.

એર્ હદિસ શહરેથી એર્ પત્રર્ાર
ગોપાળદાસને મળિા આવ્યા અને પછૂ્ ,ં
"તમારા સેિારથની ર્ોઈ માહહતી આપશો?
આપના સેિાર્ાયકની ચચાક મોટા મોટા
શહરેોમાં થઇ રહી છે. આખરે તમાર ં
જીિન છે શ ?ં!"

ગોપાળદાસે વિનમ્રતાથી એટલ ં જ
ર્હ્ ,ં "માર ં જીિન ઈ જ મારી િાર્ી."

(સત્યચહરત્રથી પ્રેહરત)
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િાતાક-સેત  

તેજલ શાહ

આંતરસેિો

આજની િાતાક લબેખર્ા બબન્દ ભટ્ટની
છે. િાતાકસગં્રહ - 'બાધંર્ીન'ે, ૨૦૦૯-
૨૦૧૧નો ધમૂરે્ત  નિબલર્ા પ રસ્ર્ાર પ્રાપ્ત
થયેલો. 'આંતરસેિો’ એમાનંી જ એર્ િાતાક.
આ સાસ -િહ ના સબંધંને રે્ન્દ્રમાં રાખીને
લખાયેલી િાતાક છે.

લબેખર્ાન ં સાહહત્ય ક્ષતે્રે નિલર્થા,
ટૂંર્ી-િાતાક, હહન્દી વિિેચન, સપંાદન, અને
વનબધં એમ બહોળંુ યોગદાન રહલે  ં છે.

લતા એની દીર્રીને સ્કૂલ હરક્ષામાં
િળાિીને ઘરમાં પાછી આિી. હટપાઈ પર
નજર પડતા જ એ બબડી - “ખરી ભલૂર્ર્ી
છોર્રી છે, બા હતાં ત્યારે તો....” એ સાથે જ
એને યાદ આવ્ય ં રે્ આજે તો એમર્ે બાન ં
ર્બાટ સાફ ર્રિાન ં ર્હલે  .ં િળી પાછી એ
ઊભી થઈને બાના ઓરડામાં ગઈ.

હજ ર્ાલની જ િાત હોય એમ બા
એને િળગીને ધ્રસૂ્રે્-ધ્રસૂ્રે્ રડી પડલેા.
એમનાં હીબર્ામંાં િૈધવ્યનો િલોપાત તો
હતો જ. સાથે ગ બર્યલ પ ત્રિધ ૂ પામ્યાની

ધન્યતા પર્ હતી. જોરે્ લતાને ફડર્ પઠેી રે્
આ લાગર્ીઓન ં પરૂ એને અર્ગમતી
હદશામાં તાર્ી જશે તો? એર્ે નક્કી ર્ય ું રે્
ન બહ નજીર્ રે્ ન બહ દૂર એિો 'ગોલ્ડન
વમડલ' રસ્તો લિેો. તારાબને એ પછી
લતાની જોડે જ રહિેા આિી ગયા.

તારાબનેે લતાને ચાિીનો ઝડો
આપિાની િાત રે્ટલીયિાર ર્રેલી પર્
એર્ે ર્હ્ ં હત  ,ં “તમારી પાસે જ રાખોન,ે
જરૂર પડયે લઈ લઈશ.” જોરે્ લતાને
ક્યારેય જરૂર ન પડી એનો િસિસો
તારાબનેને રહતેો.

આજે જ્યારે બાની બીજી માવસર્
પ ણ્યવતવથએ બાની િસ્ત  ઓ દાન ર્રિાની
હતી ત્યારે લતાના હાથ જાર્ે જોજનન ં
અંતર ર્ાપીને તાળા સ ધી પહોંચ્યા.
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ર્બાટ અને ર્બાટમાં સગં્રહાયેલા
આર્ા,ં ફેરીઆર્ાં અને જીયાર્ાના સસં્મરર્ો
સાથે તારાબનેન ં આખ ં ભાિજગત લબેખર્ાએ
ર્બાટમાં ખડર્ી દીધ ં છે. દરેર્ િસ્ત  ની
પોતીર્ી યાદ હોિાની જ એની સાથે
તારાબને અને લતાના સબંધંોનો બચતાર
પર્ આ ર્બાટ જ આપે છે. જડી આિતી
નિી નક્કોર ચાદરમાં બનંેની પસદં-
નાપસદં છતી થાય છે, જૂનાં બાળોવતયામંાં
પ  ત્રપ્રેમ છે તો પ ત્રની છેર્ ઊંડે ઉતારી
દીધેલી રેશમની રજાઈમાં ક્યારં્ પૌત્રની
આર્ાકં્ષા. જાતજાતનાં ભરતગ ૂથંર્માં સાસ 
અને િડસાસ નો ભતૂર્ાળ સોયા બે સોયામાં
પરોિી લીધો છે.

ર્બાટનાં છેલ્લા ખાનામાથંી િતનના
દસ્તાિેજ સાથે એર્ ડાયરી હતી. ડાયરીમાં
લતા અને વિનોદના લગ્ન લીધાં એનો
હહસાબ હતો. લતાને આજે સમજાય ં રે્
સાસ એ દીર્રો પરર્ાિીને સોન ં નહીં
પહરેિાની બાધા શા માટે લીધી હશે!

બાધા તો લીધી, પર્ લતાની લાબંી
ચાર્રી નહતી લીધી. એર્ જ હાટકએટેર્માં
એમર્ે વિદાય લીધેલી. દિાની
આડઅસરથી એમને ઝાડા થઈ ગયા અને
લતાએ એમના ર્પડાં બદલિા પડયા
ત્યારેય એ બોલલેા, “મારે દીર્રી હોત તો
તને પાપમાં ના નાખત”. લતાએ

તારાબનેને માથે હાથ ફેરિીને ર્હલે  ,ં 'હ ં
તમારી દીર્રી જ છં ને!' એમ ર્હિેા છતાં
એમની આંખોમાથંી લાચારી ભ ૂસંાઈ નહતી,
એ યાદ આિતાં જ લતાએ એમની સાડીથી
મ્હોં ઢારં્ી દીધ .ં

આંતરસેિો અથિા આંતરસિેાને
અંગ્રેજી ભાષામાં 'માજર્જન' ર્હિેાય. તમને
થશે રે્ અંત આપિાની જગ્યાએ અથક
આપિા ક્યાં બઠેા?

િાતાકનો ઉઘાડ અને અંતની
સર્જનાત્મર્તા માટે લબેખર્ાને સલામ ભરિી
પડ.ે અંતની લગોલગ િાતાકને લાગંરી જ
દીધી છે. આગળની સફર તમે જાતે ખડેજો.
તમારા અબભપ્રાયની રાહ રહશેે.
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રાજ લ ભાન શાલી

તમને મળ્યાન  ંયાદ

નહોતી એના પર ધજા, પર્ માર ં પજૂા સ્થળ હત  ;ં

ઘર જે એન ,ં મારા ઘરની સહજે બસ આગળ હત  .ં

જો થિા ઇચ્છ ંતો પર્ હ  ંર્ોરી ક્યાથંી થઇ શક ં?

પત્રના એર્ એર્ શબ્દે િાચં્ય  ંમેં, િાદળ હત  .ં

ચાદં જો ના થઇ શરે્ તો રં્ઈ નહીં, થા આબગયો;

મતૃ્ય  પર્ બોલી ઉઠે, "તાર ં જીિન ઝળહળ હત  "ં

સાિ ભાગંીને ફરી બેઠા થયા લોર્ો ઘર્ા;

'થઇ જશે' નામે સતત માતાવપતાન  ંબળ હત  ં

એ જ ર્ારર્થી ડૂમાઓ ના ર્દી પર્ ઓગળ્યા;

આંસ  મારી આંખન  ંતો, એને મન બસ જળ હત  ં

એ પછી િષો જે આવ્યા સોળ આની થઇ ગયા;

હૈયે મારા, બારે મહહના વ્હાલન  ંખળખળ હત  .ં

~ અંજના ભાિસાર 'અંજ '

***

‘તમને મળ્યાન ં યાદ’માં આજે મ બંઈના
ર્િવયત્રી અંજના ભાિસાર 'અંજ 'ની ર્વિતાને
માર્ીશ .ં

***

નહોતી એના પર ધજા, પર્ માર ં પજૂા સ્થળ હત  ;ં

ઘર જે એન ,ં મારા ઘરની સહજે બસ આગળ હત  .ં

જો થિા ઇચ્છ ંતો પર્ હ  ંર્ોરી ક્યાથંી થઇ શક ં?

પત્રના એર્ એર્ શબ્દે િાચં્ય  ંમેં, િાદળ હત  .ં

એન ં ઘર મારા ઘરની બસ સહજે જ આગળ
હત .ં ત્યાં ગઈ હોઉં, ત્યારે મા અમારા ઉંબરા પર
ઊભી રહીને એર્ બમૂ પાડે તોય એમના ઘરની
અંદર સભંળાઈ જાય એટલ .ં મા ર્શ રં્ સાર ં
બનાિે ને હ ં રાહ જોઉં રે્ ક્યારે એ િાટર્ામાં
ભરી દે અને ર્હ,ે "જા તો.. ઝટ માસીને ત્યાં દઈ
આય ગરમાગરમ છે." ને હ ં દોડતીર્ પહોંચી
જઉં. મને આિેલી જોઈને એન યં હૈય ં જોરથી
ધબર્િા લાગત  .ં મને ખબર છે. આંખોના
ખરેૂ્થી એ મને જોયા ર્રતો. બોલતો ર્શ યં
નહીં. ક્યારેય સામેથી ર્દી ર્ોઈ િાત નથી ર્રી
એરે્. હ ં ર્શ રં્ પછૂં તો એનો જિાબ આપે
એટલ ં જ. આટલ ં તે શરમાળ ર્ોઈ હોત  ં હશે!
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હ ં છોર્રી થઈને એને સરેં્ત આપતી અને
એ તો...

મેં એને મારા હૈયામાં સ્થાવપત ર્યો
હતો. એન ં ઘર મારા માટે પજૂા સ્થળ હત .ં
જેના વશખરે ધજા હોય એ જ પજૂા સ્થળ
ગર્ાય એવ ં થોડી હોય? મહંદર હોય એ સ્થળ
પવિત્ર હોય એ ખર ં, પરંત  જે સ્થળ પવિત્ર
હોય એય મહંદર ગર્ાય. પરંત  , એ ક્યારેય
ર્શ ં બોલ્યો જ નહીં. આજ પયુંત નહીં! હા,
મારાં લગ્ન પછી જ્યારે હ ં પહલેીિાર વપયર
આિી હતી, ત્યારે એર્ે મને એર્ પત્ર આપલેો.
એમાં એર્ે સ ખી લગ્નજીિન માટે
શ ભર્ામનાઓ લખી હતી અને લગ્નના હદિસે
હ ં રે્ટલી સ દંર દેખાઈ રહી હતી એની િાત
ર્રી હતી. અને, મારી આંખો ચોધાર િરસી

પડેલી. મેં અશ્ર ને રોર્િાનો ખબૂ પ્રયત્ન ર્યો
હતો. હિે આ પત્ર અને અશ્ર ર્ોઈ જોઈ જાય
તો આભ તટૂી પડ.ે જો થિા ઈચ્છં તો પર્
ર્ોરી ક્યાથંી રહી શક ં? પત્રના એર્એર્ શબ્દમાં
સિંેદના હતી અને એ ર્શ ં ર્હી ન શક્યો એની
િેદના હતી. મળેલાં હૈયાં િચ્ચે થતી
ભીનાશની આિનજાિનને પ્રેમ જ ર્હિેાય.
આજની તારીખે પર્ મને જોઈને એન ં હૃદય
જોરથી ધબર્િા લાગે છે. મને ખબર છે અને
આંખોના ખરૂ્થેી એ મને જોયા ર્રે છે.

***

ચાદં જો ના થઇ શરે્ તો રં્ઈ નહીં, થા આબગયો;
મતૃ્ય  પર્ બોલી ઉઠે, "તાર ં જીિન ઝળહળ હત  .ં"

સાિ ભાગંીને ફરી બેઠા થયા લોર્ો ઘર્ા;
'થઇ જશે' નામે સતત માતાવપતાન  ંબળ હત  .ં

ક િાન ં થાળંુ નાન ં હોય એથી શ ?ં એ
ઊંડો હોય તે િાતને થાળાના વિસ્તાર સાથે
ર્ોઈ સબંધં નથી.. એમાથંી મીઠ ં પાર્ી ફૂટે એ
મહત્િન .ં ચદં્રનો પોતાનો પ્રર્ાશ હોતો નથી.
એટલે રે્ આપર્ે રાત્રે જે ઝળહળતો ચદં્ર
જોઈએ છીએ એ ચમર્ એર્ે સયૂક પાસેથી
ઊછીની લીધી હોય છે. જો ર્ોઈ હદિસ એિો
આિે રે્ સયૂક ચદં્રને પ્રર્ાશ આપિાન ં બધં ર્રી
દે તો ચદં્રન ં અસ્સ્તત્િ જ જોખમમાં આિી
જાય. એિી ચમર્ શ ં ર્ામની? એના ર્રતાં તો
આબગયા સારા. એમની પાસે પોતાની ખ દની
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ચમર્ હોય છે. જેમ ર્ોઈના ખભા પર ચડીને
આર્ાશને આંબી શર્ાત  ં નથી. તેિી જ રીતે
ર્ોઈ પર આધાહરત રહીને સફળતા પર્
મેળિી શર્ાતી નથી. આ રસ્તે ર્ોઈર્ રીતે
મેળિી પર્ લિેાય તો જાજો સમય ટર્તી
નથી. ચાદં જો ના થઈ શર્ાય તો ર્શો િાધંો
નથી, થોડાર્ પ્રયત્નોથી આબગયો તો થઈ જ
શર્ાશે. ભલે એ જીિ ટચ ર્ડો ભલે છે પરંત  
એની પાસે પોવતર્ી ચમર્ છે. પોવતર્ી ચમર્
જ આત્મસતંોષ આપે છે. ક્યારેર્ આ ચમર્
મેળિિાના પ્રયત્નો સફળ ન થાય એવ ં પર્
બન.ે ભાગંી જિાય એવ ં પર્ બન.ે એિે
સમયે 'િાધંો નહીં, બધ ં થઈ જશ,ે થઈ રહશે'ે,

જેિો માતાવપતાનો સધીયારો ચાલર્બળ પરૂ ં
પાડે છે. ફરી બઠેા થિાનો, દોડિાનો જોમ પરૂ ં
પાડે છે.

***

એ જ ર્ારર્થી ડૂમાઓ ના ર્દી પર્ ઓગળ્યા;

આંસ  મારી આંખન  ંતો, એને મન બસ જળ હત  .ં

મોરારીબાપ એ એર્ સરસ િાત ર્હી છે
રે્, "રડવ ં પર્ એ માર્સ સામે જેમને તમારા
આંસ ઓની ર્દર હોય." લાગર્ીના આિેગથી
છાતીના પોલાર્માં ભરાતા શ્વાસના ડચરૂાને
ડમૂો ર્હિેાય છે. એ ડમૂો જ્યારે ઓગળે ત્યારે
આંખોની હર્નારીથી િહી નીર્ળે. બીજા
શબ્દોમાં ર્હીએ તો લાગર્ી આંસ બનીને િહી
નીર્ળે. આંસ ને જળ સમજવ ,ં ર્હવે  ં એટલે

લાગર્ીન ં અનાદર ર્રવ .ં જ્યારે આવ ં થત  ં
હોય ત્યારે ડમૂા છાતીમાં જ અટિાઈ જતાં
હોય છે.

***

એ પછી િષો જે આવ્યા સોળ આની થઇ ગયા;

હૈયે મારા, બારે મહહના વ્હાલન  ંખળખળ હત  .ં

સ્િયસં્પષ્ટ ભાિ છે. સતંાન સ ખ
જગતન ં સૌથી અદ્દભ ત સ ખ છે. સતંાનને મોટ ં
થતાં જોિામાયં અપાર સ ખ છે. ર્િવયત્રી એ
સમયગાળાને 'સોળ આની' ર્હે છે. સાચ ં છે ન!ે

*** 
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અંજના ભાિસાર 'અંજ ' ર્ાહંદિલી
મ બંઈમાં રહે છે. તઓે પાચં િષક પહલેાં એર્
સાિ સામાન્ય ગહૃહર્ી હતી. પછી બોબલવડૂ
ડાન્સ શીખિાન ં શરૂ ર્ય ું. પછીથી અંજનાબહને
એ ટીચર સાથે આવસસ્ટન્ટ ટીચર તરીરે્
જોડાયા.ં ત્યાર બાદ એમર્ે ર્થર્ શીખવ ં શરૂ
ર્ય ું. પછી એ ગ ર ના પર્ સહાયર્ વશક્ષર્
તરીરે્ની જિાબદારી સ્િીર્ારી. ર્થર્માં એમર્ે
'મધ્યમા પરૂ્ક' (પાચંમા પડાિ) સ ધીનો
અભ્યાસ ર્યો છે અને 'વિશારદ' તરફ મક્કમ
ગવતથી સફર ચાલ છે. આ સાથે જ
અંજનાબહનેે 'હોમ-બરે્ર' તરીરે્ પર્ આગિી
ઓળખ ઉભી ર્રી છે. બહેર્િંગના પર્ ત્રર્

િર્કશોપ લીધા છે. તેઓ રે્ટલીર્ મહહલાઓને
પગભર ર્રી શક્યા છે એનો એમને આનદં છે.
લગભગ બે િરસ પહલેાં એમને ગઝલ છદંમાં
લખાય એની જાર્ થઈ. તેઓ છદં શીખયા
અને છદંોબદ્ધ ગઝલ લખતા થયા.

અંજનાબહને હદિસ દરવમયાન ઘડીર્
બરે્ર, ઘડીર્ હોમ મેર્ર, ઘડીર્ ર્િવયત્રી, તો
ઘડીર્ ડાન્સ સ્ટ ડન્ટ અથિા ડાન્સ ટીચરના
રોલ ભજિતાં રહે છે. એમના તરફથી
ગ જરાતી સાહહત્યને ઉત્તમ ગઝલો મળતી રહે
એિી શ ભર્ામના.

અસ્ત  .
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લઘ -નિલ

આપર્ે જોય ં રે્....

મૉડેલ મગૃા અને ફોટોગ્રાફર અવનર્
એર્ જાહરેાતના શહૂટિંગ માટે ગોિા જાય છે.
શ ભ-મહૂતૂક અને સફળ શરૂઆતની જેમ
મૉડેલ તરીરે્નો મગૃાનો આ પહલેો પ્રોજેર્ટ
એર્દમ સફળ થયો. અવનર્ને મગૃા ખબૂ
ગમતી, એની મદદ મગૃા માટે ઈશ્વરીય ભટે
બની ગઈ. ગોિા છોડતા પહલેા શહૂટિંગ
િખતે મગૃા પર હ મલો થાય છે. મગૃાનો
અવતશય ડર જોઈ અવનર્ ર્હે છે રે્
અર્સ્માતે ર્ાચની બોટલો તારી નજીર્ ફૂટી
હશ.ે જે િાત મગૃા માનતી નથી. હિે
િાચંો આગળ...

પ્રર્રર્ ૨ : અજાણ્યો ઓથાર

દહરયાઈ પિનના સસૂિાટા િચ્ચે
વિચારોની ત્સ નામીથી મગૃા થરથર ર્ાપંતી
હતી. તટેૂલા ર્ાચને સ્પોટબોય્ઝ ભગેા
ર્રિા લાગ્યા. એ અિાજ જાર્ે ખબૂ મોટા
ડેવસબલનો હોય એમ મગૃા એનો ઘોંઘાટ
સહન નહોતી ર્રી શર્તી. જાર્ે મોટા
પથ્થરોની બે પ્લટે ઘસાઈને એના ર્ાનમાં

બચત્ર્ાર ર્રી રહી હોય એમ એ ર્ાન બધં
ર્રી દેતી હતી. ર્ોઈર્ એિા ભયાનર્
રાક્ષસે માથ ં ઊંચક્ ,ં રે્ મગૃા ડરી ગઈ
હતી. અવનર્ આ સ્સ્થવત જોઈ ચમક્યો. એને
થય ં રે્ ખરેખર તો એર્ સામાન્ય ઘટનાને
મગૃા ડરામર્ા સ્િપ્ન જેિી પ્રવતહક્રયા
આપી રહી હતી. મગૃાની આંખો વિસ્ફાહરત
હતી, જાર્ે ર્ાળન ં પટલ ચીરીને ર્ોઈ બીજા
પહરમાર્માથંી એર્ અંદેશો એની આંખોની
સામે ભયાિહ નતૃ્ય રજ ર્રી રહ્યો હતો.

અવનરે્ મગૃાને પોતાના બનંે હાથથી
પર્ડી, ર્ાનમાં ધીરેથી ર્હ્ ,ં "હરલતેસ, ર્ામ
ડાઉન મગૃા! ર્શ ં નથી થય ,ં ખાલી ર્ાચ...
ફૂટયો છે."

"ર્ાચ..." મગૃાએ જોરદાર ચીસ
પાડી. એના મોં પર હાથ દાબી, આંગળીથી
એર્દમ શાતં થઈ જિા સચૂના આપી,

અબચિતા દીપર્ પડંયા 

તડર્ા ભીના ંમગૃજળ
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અવનર્ એને પર્ડીને હોટેલના રૂમ તરફ
લઈ જિા લાગ્યો.

"મગૃા, એર્દમ સ્િસ્થ થઈ જા. જલ્દી
સામાન પરૅ્ ર્રી દેજે, ચરે્ આઉટ ટાઈમ
થઈ ગયો છે.“

મગૃા હજ સ્િસ્થ થઈ નથી એ જોતાં
અવનર્ બોલ્યો,

"ડર નહીં, આ જગ્યાથી દૂર ક્યારં્ બીજે
જતાં રહીએ. હિે બરાબર?“

મગૃાએ અસલામતીની મનોદશામાં
જ અવનર્ તરફ જોય .ં અવનરે્ નોંધ્ય ં રે્
મગૃા ર્ોઈ માનવસર્ ભ્રમર્ાની રે્દથી
પીડાતી હતી અથિા તો િીતેલી પળો
ગમખિાર બની એનાં અસ્સ્તત્િ પર
મડંરાતી હતી.

અવનર્ને મગૃાન ં આ સ્િરૂપ જોઈને
નિાઈ લાગી હતી પર્ એની
ધીરગભંીરતાએ એને િધારે જિાબદારી
પિૂકર્ િતકન ર્રિા પ્રેયો. હોંવશયાર અને
ર્ાબલે એિી સ દંર સ્ત્રીન ં આ પાસ ં શ ં
એનાથી એર્દમ અજાર્ રહી ગય ?ં મગૃા
ર્હી રહી હતી રે્ એને ર્ોઈર્ િાત ર્રિી
છે. રં્ઈ ખાસ હશે? સ દંર નયનરમ્ય
ઉદ્યાનમાં ર્ોઈ ભદેી ગ ફા એર્ે જોઈ લીધી
હોય એવ અવનર્ને લાગ્ય .ં

મગૃા સામાન બાધંી શનૂ્યમનસ્ર્
બઠેી હતી. સાદા રે્ઝ્ અલ ર્પડામંાં એ

હરલતેસ થિાનો પ્રયત્ન ર્રી રહી હતી.
અવનરે્ પર્ એર્દમ સ્િાભાવિર્તાથી
િાતની શરૂઆત ર્રી.

"રેડી બ્ય ટીફુલ?"

"યસ અવનર્."

"પાર મા પાસે જિાન ં ન?ે ત ં જ
ર્હતેી હતી, રે્ટલા સમય પછી મળીશ?"

"હા અવનર્. પાર માના હાથનો હ ૂફંાળો
સ્પશક બહ યાદ આવ્યો છે."

"મા એ મા, તને જરૂર લાગે તો હ ં
આવ ં તારી સાથે અમદાિાદ?"

"મને તો થાય છે પહલેા હ ં જ
બેંગલોર આવ .ં"

મગૃાના ચહરેા પર રોષ હતો.

"રે્મ? શ  ંથય ?ં“

“હ  ંનહીં છોડ  ંએને.“

"ર્ોની િાત ર્રે છે ત  ?ં માડંીને િાત 
તો ર્ર.“

"નાગરાજન“

"એન  ંશ  ંછે?“

"નાગરાજન જાર્તો હતો રે્ મેં તારી 
સાથે આ પ્રોજેતટ ર્રિાની હા પાડી છે.“

"તે એ તો જાર્ ેજ ને?“
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"એર્ે મને ડરાિિા આવ ં ર્રાવ્ય ં
હોય.“

"શ ં ર્ય ું હશ?ે“

"આિી રીતે મને ડરાિિા ર્ાચ
ફોડયા.“

"ર્મોન, ગોિામાં િહલેી સિારે ર્ોઈ
દારૂહડયો બોટલો ફેંરે્ એિી પરૂી શક્યતા
છે.“

"મને િાગે એમ ર્ાચ ફૂટયા હતા.
નાગરાજન જ જાર્ે છે રે્ મને ર્ાચથી ખબૂ
ડર લાગે છે."

"પ્લીઝ આવ ન વિચાર. ત  ં પાર મા
પાસે જઈને હરલતેસ થા. નાગરાજનને હ ં
સભંાળી લઈશ. મારી પર હમર્ાં જ એનો
મેસેજ હતો. ઓહફસમાં એર્ અગત્યની
મીહટિંગ ગોઠિાઈ છે એટલે મારે અહીંથી
સીધા ઓહફસ જ પહોંચિાન ં છે. આપર્ે
સતત સપંર્કમાં રહીશ .ં અત્યારે તો જલ્દી
ર્ર નહીં તો ફ્લાઈટ છૂટી જશે."

અવનરે્ હૉટલ છોડિાની વિવધ પરૂી
ર્રીને સામાન ટૅતસી સ ધી પહોંચાડયો.
ટૅતસીએ એરપોટક તરફ ગવત ર્રી ત્યારે
બનંેના મનની દશા જ દી જ હતી. અવનર્
એના સ્િપ્ન સાર્ાર થયા હોય એમ મધ રી
દ વનયામાં ખોિાયલેો હતો. મગૃાને
પ્રેવમર્ાથી માડંીને જીિનસબંગનીના
સ્િરૂપોને મનની દ વનયામાં જોિા મશગલૂ

હતો. જ્યારે મગૃા અવતશય િરસાદથી
તર્ાતી જતી ચીજિસ્ત  ઓને જોઈ
ગભરાયેલી હોય, એમ ડરેલી, ગ સ્સે થયલેી,
ગ ૂચંિાયેલી હતી. ર્દાચ થોડી એર્લી પર્
પડી ગઈ હતી એટલે વમત્રતામાં અવનર્ન ં
આલબંન લઈને બઠેી હતી.

ટૅતસીમાં સામાન ઓછો અને
અરમાનોનો શભં મેળો હતો. ટૅતસીએ જાર્ે
દોટ મરૂ્ી. ટૅતસી માટે ગતંવ્ય નક્કી હોય
છે, પર્ સમય ક્યાથંી ક્યાં પહોંચાડશે
એનો અંદાજ ક્યારે ર્ોઈને આિે છે ખરો?
એર્ સાલસ પાર માની એર્ની એર્ હઢિંગલી
સમયના િહરે્ સાથે રે્િા રે્િા સ્થાને
એર્લી ઝઝમતી આિી છે એ પાર માને
ક્યાથંી ખબર હોય? પર્ પાર મા જાર્ે રે્
એર્ તીથક હોય એમ એમનાં અંર્માં માથ ં
મરૂ્ીને શાતા મેળિિાની આશા હિે
મગૃાના મનમાં તીવ્ર થતી જતી હતી.

અવનર્ મગૃાની ઓહફસ સાથે
સરં્ળાયેલો હતો. એર્ ફોટોગ્રાફર હોિાને
નાતે એ શોખને સારં્ળતા ર્ાયોમાં તો
અવ્િલ જ રહતેો. 'હક્રએટીિ થોટ્સ'ના
ડાયરેતટર નાગરાજનનો એ વમત્ર હતો.
નાગરાજન એર્ ખરો બબઝનેસમેન,

વ્યાિસાવયર્ િાતોને જ મહત્િ આપનારો
એર્દમ પ્રોફેશનલ જીિ હતો, ર્ારહર્દી
અને ધન જેનાં મ ખય બધંારર્માં હોય
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એવ ં એનાં વ્યસ્તતત્િમાં સતત નીતરત  ં
હત  .ં

ટૅતસી એરપોટક પર પહોંચી. બનંે
જર્ાએ ફ્લાઈટ લિેા માટેની બધી વિવધ
પરૂી ર્રી અને િેઇહટિંગ એહરયામાં બઠેા.ં
થોડીિાર બનંેને ર્શ ં સઝૂ્ ં નહીં. સતત
ર્ામ ર્યાક પછી અચાનર્ મળતી શાવંત
જોડે પર્ ટેિાતા થોડી િાર લાગે છે.

અંતે અવનરે્ મૌન તોડય .ં

"ખબૂ સરસ અન ભિ રહ્યો મગૃા. બીજા
ર્ોઈ પ્રોજેતટ માટે તારા નામન ં સચૂન થઈ
શરે્ એવ ં છે. હિે તો તૈયાર રહજેે. ઓફર
આવ્યા જ ર્રશે."

"અત્યારથી ખબૂ ઊંચી આશાઓ
રાખિી એ િધારે પડત  ં છે અવનર્! હા, પર્
મને પર્ ખબૂ મઝા આિી. મારે આમ
પર્ ર્ામ શોધિાન ં હત  !ં"

"શ ?ં"

"અત્યારે બેંગલોરમાં મારી પાસે ર્ામ

નથી. હ ં ર્ાયમ માટે બેંગલોર છોડિા
વિચાર ં છ.ં હિે અમદાિાદ રહવે  ં છે.
પાર મા પાસે.“

"ર્ોઈ ખાસ ર્ારર્?"

"એમ જ. ઘરથી દૂર રહીએ પછી
એની બહ યાદ આિે. જીિનથી એિી
ભાગી હતી રે્ પાર માના હાલ પછૂિા પર્
હ ં રૂબરૂ ગઈ નહીં એમની પાસે."

"મગૃા, તારે જવ ં જ જોઈએ. પાર મા
નરમ ર્હિેાય રે્ તારી મનમાની ચલાિી.
અમારી બગંાળી િાઘર્ો તો બહ જોરદાર.
ડોવમનેટીંગ અને ઈન્ટેબલજન્ટ!"

"ગ જરાતની નારી િતકનમાં ભલે
નરમ હોય છે, પર્ એનો આત્મા એર્દમ
તેજ હોય છે. તમને સભંળાિીશ મેઘાર્ીની
'ચારર્ર્ન્યા'. વસિંહ સામે બાથ ભીડનારી
હર્શોરી ક્યારેય સજંોગોથી હારી ન જાય.
મારા પાર માએ એ સભંળાિીને જ મોટી
ર્રી છે."

"તો જીિનથી ભાગિાની િાત રે્મ
ર્રી?"

"સજંોગો.. અર્ધાયાક સજંોગો. એ
િખતે માર ં એ સ્થાન પરથી ખસી જવ ં જ
યોગ્ય હત  .ં ત  ં બેંગલોરથી અમદાિાદ
િીર્એન્ડમાં આિ. માડંીને િાત ર્રીશ."

"દ વનયાની ર્ોઈ પર્ જગ્યા હોય,
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સ્ત્રીએ વિપરીત સજંોગોમાં પર્ પોતાન ં
ઘડતર સ દંર નર્શીર્ામ જેવ ં ર્ય ું જ છે.
ર્ોઈપર્ ક્ષતે્ર હોય, સ્ત્રી ક્યારેય પાછી નથી
પડી. મને પર્ મારી બસે્ટ ફે્રન્ડ મગૃામાં
એિો જ વિશ્વાસ છે."

"થેન્તસ અવનર્."

"ઘરે પહોંચે એટલે મને મેસેજ ર્રજે.
હ ં ઓહફસે નાગરાજન્ ને મળિાનો છ.ં"

"ઓહ.ઓ રે્. યસ. શ્યોર."

અવનર્ અને મગૃા, બનંે પોતપોતાની
ફ્લાઈટ પર્ડિા છૂટાં પડયા. મગૃાને તો
ફ્લાઈટમાં એર્લી પડતાં જ ઝોક ં આિી
ગય .ં એર્ સ્િપ્ન એનાં મનમાં ઊગી રહ્ ં
હત  .ં મગૃા જાર્ે રે્ ર્ોઈ ખતેરમાં ઊભા
પાર્ િચ્ચે ચાલી રહી હતી. ત્યાં બે સક્ષમ
પૌર ષી હાથ સભંાળપિૂકર્ એની નજીર્
આવ્યા. મગૃા રં્ઈ સમજે એ પહલેા એ
ઊંચર્ાઈ, જાર્ે એ ર્ોઈ ફૂલ ન હોય! બનંે
હાથ િડે ર્ોઈએ એને હિામાં ઊંચી ર્રી
અને બધં કૂિાના થાળા પર બસેાડી.
મગૃાન ં મન આનદં અન ભિત ં હત  .ં એન ં
મન શ દ્ધ પ્રેમમાં નહાત  ં હત  .ં

જ્યારે ગોિાથી અમદાિાદની ઊડાન
પરૂી થઈ ત્યારે મગૃાના જીિનની ઊડાન
એર્ ઊંચાઈ પર પહોંચિાની તૈયારીમાં
હતી. તે છતાં મગૃા અત્યારે મનથી દ ુઃખી
હતી. રં્ઈર્ ખાસ મેળિિાની દોટમાં એ

ર્શ રં્ ગમૂાિતી રહી હતી. ર્શ રં્ પામ્યાનો
સતંોષ અને સ ખ વ્યસ્તતથી મળશે રે્
વસદ્ધદ્ધથી એ પ્રશ્ન એના મનમાં અંક રની જેમ
ઉદ્ભિતો હતો.

અવનર્ બેંગલોરની ઓહફસ પહોંચ્યો.
સ્િભાિે નાગરાજન 'ફ્રી બડક' હતો. એના
જીિનમાં ર્ોઈ દખલગીરી એને પસદં
નહોતી. આિા નાગરાજનન ં મન અર્ળ
તો હત  .ં મગૃાની ધારર્ા ર્દાચ સાચી પર્
હોય. િાતચીત િખતે એનો પ્રયત્ન
અંધારામાં ફાફંા ં મારિા જેિો લાગ્યો.
આટલો તૈયાર માર્સ એમ ક્યાં ર્શ ં
ર્ળાિા દેિાનો હતો? રે્િી રીતે મગૃાના
મનન ં ર્ોર્ડ ં ઉરે્લવ ં એ પ્રશ્ન હતો.
ઓહફસમાં બનતા બનાિોની એર્ ર્ડી
ખોિાય છે એ શોધિી પડશે. મગૃાન ં
અચાનર્ નોર્રી અને બેંગલોર છોડવ ં એ
રહસ્ય તો છે જ!

અવનર્ નાગરાજનના ર્હિેા મ જબ
એની સામે બસેીને ર્મ્પ્ય ટર પર ર્ોઈ
માહહતી લઈ રહ્યો હતો અને નાગરાજનની
ઓહફસના ફોનની ઘટંડી િાગી.

"હલ્લો, યસ, હક્રએટીિ થૉટ્સ. વ્હોટ?

અમારા એમ્પ્લોયી વિશે જાર્ીને તમારે શ ં
ર્ામ? શી ઈઝ ઓન લીિ. એ ગોિા હોય
રે્ બેંગલોર, તમારે શ ?ં માઈન્ડ યોર
બબઝનેસ. આઈ ડોન્ટ રૅ્ર."
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"સ્ટ વપડ.."

અવનર્ આશ્ચયકમાં પડી ગયો.

"ર્ોર્ હત  ?ં"

"મગૃા ક્યાં છે એ જાર્િા આિી
ગાલીગલોચિાળી ભાષામાં ર્ોર્ િાત
ર્રત  ં હશ?ે જે પાછો એના વિશે બધ ં જાર્ે
છે!“

મગૃાને એર્લી અમદાિાદ મોર્લી છે

એ વિશે વિચારતા અવનર્ને પોતાના
એની સાથે અમદાિાદ ન જિાના વનર્કય
પર ખબૂ ગ સ્સો આવ્યો. આટલી ર્મઉમ્ર,

સ દંર, સ શીલ સ્ત્રી વિશે અભદ્ર બોલનાર એ
વ્યસ્તત ર્ોઈર્ રીતે તો મગૃા જોડે
સરં્ળાયેલી હશે! એર્ે ઓહફસ બહાર
નીર્ળીને મગૃાને તરત ફોન ર્રિા
વિચાય ું.
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REWINDING…

માડંિો િધાિાઈ ગયો, ગોતરીજ પાસે
પગેલાગણ ં પતી ગય ,ં ઘરને ટોડલે
િરઘોહડયાએં રં્ક ના થાપા પાડી લીધા. જાનને
શીખ દેિાઈ ગઈ. ધમાકદાનાં લાગાલંતેરી
ચરૂ્િાઈ ગયા. િિેાઈઓએ િહાલપિૂકર્ ભટેી
લીધા એર્બીજાન.ે રામર્દીિડો પટેિાઈ
ગયો. િરર્ન્યા માફાળા ગાડામાં ગોઠિાઈ
ગયા.ં સામેથી આિતી પબર્યારીનાં શ ભ શ ર્ન
સાપંડી ગયા...

…અને ગાડાન ં પૈડ ં વસિંચાઈ ગય .ં

અને ડોસા રમઝુ મીરે શરર્ાઈનો સરૂ
છેડયો. ઢોલીએ ઢોલ પર દાડંી પાડી.
સ હાગર્ોએ ગીત ઉપાડ્ ં અને ગિરીની જાન
ઊથલી ગઈ.

ગામડા ગામની એ સાિ સારં્ડી શેરીમાં
ર્ોઈના ઘરની પછીતનો ર્ોઈના ર્રા સાથે
ધરો ધફડાિત  ં ગાડ ં માડંમાડં ર્રીને શેરી
સોંસરવ ં નીર્ળ્ય ં ત્યાં તો મીરની શરર્ાઈ
સાભંળીને આજ બાજ નાં બરૈાઓં િરરાજાને
જોિા એર્ઠાં થઈ ગયાં હતા.ં લાજના લાબંા
ઘમૂટામાથંી જોઈ શર્ાય એટલ ં ઝીર્ી નજરે
જોઈને તેઓ ર્હતેાં હતાં –

“આ ભધૂર મેરાઈનો જમાઈ “

“ગિરીનો િર... હાથમાં તરિાર લઈને
રે્િો બઠેો છે?”

નાર્ા ઉપર વનયમ મ જબ મેઘો ઢોલી
દાદ લિેા આડો ફરીને ઊભો રહ્યો, રમઝુએ
પર્ શ્વાસ ઘ ૂટંીને શરર્ાઈ દબાિી.
ર્ન્યાપક્ષની સ્ત્રીઓએ ગીત ઉપાડ્ ં :

આ દશ આ દશ પીપળો...

આ દશ દાદાનાં ખતેર...

િરપક્ષની જાનરાર્ીઓએ સામ ં ગીત માડં્  ં :

ખોલો ગિરીબાઈ ઘ ૂઘંટા..

જ ઓ સાસહરયાનાં રૂપ..

એર્ રાર્ો ને બીજો રાજજયો

ત્રીજો દલ્લીનો દીિાન..

ચ નીલાલ મહડયા

શરર્ાઈના સરૂ
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ગીતના સરૂ િધારે િેધર્ હતા રે્
શરર્ાઈના, એ નક્કી ર્રવ ં શ્રોતાઓ માટે
મ શ્રે્લ બની રહ્ .ં મીરે શરર્ાઈની એિી તો
રમઝટ જમાિી હતી રે્ િરના બાપ પર્
એના રસાસ્િાદમાં દાદ આપિાન ં િીસરી
ગયા. પહરર્ામે ગીતો અને ઢોલ-શરર્ાઈનો
સારી િાર સ ધી તાસીરો જ બોલી રહ્યો.
આખરે જ્યારે િરના બાપનો હાથ ર્ોથળીમાં
ગયો ને રમઝુના હાથમાં પાિલી પડી ત્યારે
જ એર્ે પીઠ ફેરિી ને જાન આગળ િધી.

રમઝુની શરર્ાઈએ આખી બજારને
જગાડી દીધી હતી. ર્ામઢા િેપારી હજાર ર્ામ
પડતાં મેલીને ઊઘલતી જાનને અિલોર્િા
દ ર્ાનોને ઉંબરે આિી ઊભા. આખ ં સરઘસ
અત્યારે જાજિલ્યમાન રંગો િડો સોહાત  ં હત  .ં
મોખરે રમઝુના માથા પર લાલ મધરાસી
ફેંટાના લીરા ઉડતા હતા. મેઘા ઢોલીએ લીલા
રંગન ં માથાબધંણ ં બાધંેલ  .ં જાનૈયાઓને
િેિાઈિાળાઓ તરફથી રં્ક ના થાપા
મારિામાં આિેલા તેથી એ આખો સઊંહ
લાલભડર્ લાગતો હતો. હીરભરતનાં ઝલ ને
શીંગડીઓ િડે શર્ગારેલા બળદ તો સાિ
જ દા જ તરી આિતા હતા. ગાડામાં બઠેેલા
િરરાજાનો જહરયન જામો, એમના હાથમાનંી
તરિારન ં રંગીન વમયાન તમેજ ર્ન્યાન ં
પચરંગી પટોળંુ એર્ વિવશષ્ટ રંગસષૃ્ષ્ટ રચી
જતાં હતા.ં એમની પાછળ વિદાયગીતો ગાતી
સ હાગર્ોનાં અિનિાં પટકૂળોમાં તો રંગમેળો

જ જોિા મળતો હતો.
આડે હદિસે ઊડઊડ લાગતી બજારમાં

રમઝુ મીરની શરર્ાઈએ નિી જ દ વનયા રચી
ર્ાઢી હતી. એના સરૂની મોહહની એિી હતી રે્
સાભંળનારને એ મત્ત બનાિી મરેૂ્. એની
અસર ર્ાન િાટે સીધી હ્રદય પર ચોટ મારે ને
હ્રદયના એ પહરતોષનો નશો સીધો મગજમાં
પહોંચ.ે પ્રાકૃતજનોને આ શરર્ાઈની સ રાિબલ
સમજાય રે્ ન સમજાય પર્ મતં્રમ ગ્ધ બનીને
એ ડોલી ઊઠે તો ખરાં જ.

ભરબજારે ચોગાનમાં ઊભીને રમઝુએ
અડાર્ો ઉપાડયો હતો. એ ઉન્માદભરી તરજન ં
બધંારર્ ભાગ્યે જ ર્ોઈ લોર્ો સમજતા.ં છતા,ં
એમાં રહલેો આનદં અને ઊછરંગ, તોફાન
અને મસ્તી સહ શ્રોતાઓ માર્ી રહ્યા.ં એમની
આંખ સામે તો િાતેિાતમાં છર્ર્ા ર્રતી,
આંખમાથંી અગનતર્ખા િેરતી, ખોટેખોટે
ર સર્ાં લતેી, િળી પાછા પવતના પ્રેમોપચારે
રીઝી જતી, અજબ નટખટ ને નખરાળી
નિોઢા રમી રહી. અભર્ રમઝુ ડોસા પાસે
શબ્દો નહોતા, રે્િળ સરૂ હતા. અને એ સરૂ
િડે જ આિી સષૃ્ષ્ટ ખડી ર્રી જતો હતો.
નમતે બપોરે ઊભી બજારે સાિ શ ષ્ર્
િાતાિરર્માં પર્ સાસહરયે સોંઢતી
પવતવમલનોત્સ ર્ પહરર્ીતાન ં ર્લ્પનાબચત્ર
શ્રોતાઓની આંખ સામે તરિરી રહ્ .ં એ આ
મેલાઘલેા માર્સે સાધ્ય ર્રેલી સરૂ શસ્તતની
જ બબલહારી હતી.
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હર ઘડીએ િધારે ને િધારે ઘ ૂટંાતા
જતા અડાર્ાના સરૂમાં શ્રોતાઓ ર્રતાયં
િધારે તો રમઝુ મીર પોતે રમમાર્ લાગતો
હતો. આંખ મીંચીન,ે ગલોફાં ફુલાિી ફુલાિીને
એ શરર્ાઈમાં શ્વાસ રેડતો જતો હતો અને એ
વનજીિ િાદ્યને જીિતં બનાિતો જતો હતો.
ગામ આખ ં લાબંા અન ભિને પહરર્ામે જાર્ત ં
થઈ ગયેલ ં રે્ રમઝુ એર્િાર એની
શરર્ાઈમાં ફંૂર્ મારે પછી એને સ્થળ રે્
સમયન ં ભાન ન રહ,ે માત્ર પરગામથી ગગો
પરર્ાિિા આિલેા તળશીિેિાઈને એ
િાતની જાર્ નહોતી તેથી તેઓ મીરને
દાદના પસૈાનો લાલચ ગર્ીને પાિલ ં ફેંર્ી
રહ્યા પછી આગળ િધિાની ઉતાિળ ર્રી
રહ્યા હતા. તળશીિેિાઈને સરૂજ આથમતાં
પહલેાં પોતાને ગામ સર્ોસરે પહોંચી જિાની
ઉતાિળ હતી તેથી શરર્ાઈિાળાને આદેશ
આપી રહ્યા હતા.
“હાલો મીર, હાલો ઝટ િહતેા થાિ.”

પર્ અડાર્ાના સરૂમાં ગળાડબૂ સેલારા
લતેા રમઝુને આિા આદેશ સાભંળિાની
નિરાશ જ ક્યાં હતી? મીર એની શરર્ાઈમાં
સમય બગાડતો જતો હતો ને તળશીિેિાઈને
મનમાં ચટપટી ચાલતી હતી – આ ગવતએ
રૂવપયે ગજને હહસાબે હાલશ ં તો સર્ોસરે
પગૂતાં સાજં પડી જશે ને અંધારે સામૈયાં
ર્રિામાં હોરાજીની હર્સનલાઈટ મગંાિિી
પડશે. મોંઘીદાટ બત્તીના બબલ ભરિાને બદલે

િેિાઈએ આ મ ફબલસ મીરને જ પાવ ં િધારે
દાદ આપીને આગળ િધિા પ્રયેો, પર્
શરર્ાઈના સરૂમાં ડાબથેી જમર્ે ડોલી રહલેા
રમઝુને દાદ પેટે ફેંર્ાતા પૈસા ગર્િાની જ
ક્યાં નિરાશ હતી? મેઘા ઢોલીએ ધળૂમાથંી
વસક્કા િીર્ી લીધા અને રમઝુને ર્હ્ ં રે્ ‘હાલો
મીર, હિે હાઉં ર્રો હાઉં' પર્ આિી સચૂના
પર્ એ ર્ાને ધરે એમ ક્યાં હતો.

આખરે ભધૂર મેરાઈ પોતે જ આગળ
આવ્યા ને રમઝુને રીતસરનો હડસેલો મારીને
જ સભંળાવ્ય ,ં “હિે હાલ્યની ઝટ હાલ્યની,
આમ ડગલે ને પગલે દાદ લિેા ઊભતો
રહીશ તો રે્દી પાદરે પોગાડીશ?”

મેરાઈના હડસેલા સાથે ઉગ્ર અિાજે
ઉચ્ચારાયેલાં િેર્ ર્ાને પડયાં ત્યારે જ મીરને
ભાન થય ં રે્ હ ં અત્યારે ઊભી બજાર બાધંીને
ઊભો છં ને મારે તો હજી જાનને ગામઝાપંા
લગી દોરી જિાની છે.

રમઝુ યતં્રિત આગળ તો િધ્યો પર્
એન ં હદમાગ – અને હદલ પર્ – બરોબર બે
દાયર્ા જેટલ ં જાર્ે રે્ પાછળ હઠી ગય .ં િીસ
િરસ પહલેાં આિા જ એર્ નમતા બપોરે
રમઝુ મીરે પોતાની જ પ ત્રી સર્ીનાને
સાસહરયે િળાિી હતી. હ્રદયમાં ઊંડેઊંડે
ખ ૂપંેલ  ં શલ્ય સળિળે ને જેિો િદેનાનો
બચત્ર્ાર નીર્ળે એિો જ મ ગંો બચત્ર્ાર આ જૂનાં
સસં્મરર્ોના સળિળાટે મીરના હ્રદયમાથંી
ઊઠયો.
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અને આપોઆપ એની શરર્ાઈનો સરૂ
બદલી ગયો. અડાર્ાનો ઉન્માદ અને ઉછરંગ
ઓસરી ગયો. એને સ્થાને હિે ર્ોરાયેલાં
ર્ાળજાન ં દદક િહિેા લાગ્ય .ં એર્ાએર્ થઈ
ગયેલો આ તાનપલટો શ્રોતાઓ સમજી ન
શક્યા, પર્ આ નિા સરૂની અસરમાં આિતાં
એમને િાર ન લાગી. આર્ાશમાં પરૂ્ને્દ 
પ્રર્ાશ્યો હોય, પથૃ્િી પર સ્સ્નગ્ધ શીતળ
ર્ૌમ દી રેલાતી હોય અને એમાં એર્ાએર્ ર્ાળી
િાદળી આિી ચડતાં ચોગરદમ અંધર્ારના
ઓળા ઊતરી રહે અને આખા િાતાિરર્માં
એર્ ઊંડી ઉદાસી ફેલાઈ જાય એિી જ અસર
અત્યારે ઉઘલતી જાનમાં િરતાઈ રહી.
ઘડીિાર પેહલાં આનદંમાં ગ લતાન હતા એ
જાનૈયાઓ સાિ મ ૂગંા થઈ ગયા. ગીત ગાતી
સ હાગર્ૉએ પર્ જાર્ે રે્ શરર્ાઈની અસર
તળે જ િધારે ર્ર ર્ વિદાયગીતો ગાિા
માડંયા હતાં –
આછલાં રં્ક ઘોળ રે લાડી,
આછલી વપયળ ર્ઢાવ .ં.
તારા બાપનાં ઝપંડાં મેલ્ય હો લાડી,
તળશીભાઈની મેડીય ં દેખાડ .ં.

રમઝુ ડોસો એની શરર્ાઈ િગાડિામાં
અને પોતાના હદલમાં ભરેલી િેદના વ્યતત
ર્રિામાં જ ગ લતાન હતો, છતાં આ ગીતોમાં
ગિાતી િેદનાનાં િસમાં િેર્ એને ર્ાને
અથડાઈ જતાં હતાં ને આપમળેે જ
હ્રદયસોંસરા ઉતરી જતાં હતા,ં પહરર્ામે એના

સરૂમાં બમણ ં દદક ઘ ૂટંાત  ં હત  .ં

અત્યારે ગિરીના વપતા ભધૂર મેરાઈ
પ ત્રીની વિદાયને ર્ારર્ે વિષાદ અન ભિી
રહ્યા હતા, પર્ એથીય અદર્ો વિષાદ તો
રમઝુ મીરના હ્રદય પર છિાયો હતો,
હદશાશનૂ્ય બનીન,ે એ રે્િળ આદતને જોરે
એરે્ર્ ડગલ ં આગળ િધતો હતો અને દરેર્
ડગલે જીિાઈ ગયલેી જજિંદગીન ં એરે્ર્ દ્રશ્ય
એની ઝામર-મોતીયા િડે ઝખંિાતી આંખ
આગળ તાદ્દશ થત ં હત  .ં

ભરજ િાનીમાં ઘરભગં થયેલા રમઝુને
બે િરસની મા-વિહોર્ી બાળર્ીની માતા
બનવ ં પડેલ .ં ઓઝત નદીને હઠેિાસને આરે
રમઝુએ બાળર્ી સર્ીનાનાં બાળોતીયાં ધોયેલા
એ દ્રશ્યની સાહબેી આપી શરે્ એિાં ઘર્ાં
ડોસાડંગરાં તો ગામમાં હજી હયાત હતા.ં
રમઝુને એર્ દ વનયામાં બે જ પાત્રો જોડે
હદલ્લગી બધંાઈ ગઈ હતી – એર્ તો મીર
ક ટ ંબમાં પેઢી દર પેઢી િારસામાં મળતી
આિેલી શરર્ાઈ અને બીજી મતૃ પત્નીના
મીઠા સભંારર્ાં રૂપે સાપંડેલી સરૂજમ ખીના
ફૂલ જેિી સર્ીના. તેથી જ એર્ે પોતાના
હદલની દ વનયામાં ત્રીજા ર્ોઈ પાત્રને પ્રિેશ
ર્રિા નહોતો દીધો. ર્ોમના માર્સોએ ફરી
િાર વનર્ાહ પઢિાનો બહ બહ આગ્રહ ર્રિા
છતા,ં જ િાન મીર પોતાના વનર્કયમાં મક્કમ
રહ્યો હતો.
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રમઝુએ સર્ીનાને સગી મા ર્રતાયં
સિાયા હતેથી ઉછેરીને મોટી ર્રેલી.
સર્ીનાનાં લાડચાગ તો લોર્િાયર્ા સમાં થઈ
પડેલા.ં માના તેમજ વપતાના બિેડાં
િાત્સલ્યથી રમઝુ પ ત્રીનાં લાલનપાલન
ર્રતો હતો. પોતે ર્ોઈ િાર સરૂ્ો રોટલો
ખાઈને ચલાિી લે પર્ પ ત્રીને તો પર્િાન જ
જમાડ.ે પોતે ફાટયાતટૂયાં ર્પડાં પર સો
થીગડાં મારે પર્ સર્ીનાને તો ફૂલફટાર્
બનાિીને જ બહાર ર્ાઢે. ન-માઈ પ ત્રીને જરા
પર્ ઓછં ન આિે એની તરે્દારી રાખિા
માટે રમઝુ એને અછો અછો િાનાં ર્રતો.

સર્ીના ર્ાખમાં બસેિા જેિડી હતી ત્યાં
સ  ધી તો રમઝુ એને ચોિીસે ર્લાર્ પોતાવન
સાથે જ ફેરિતો. ર્ોઈના સામૈયામાં શરર્ાઈ
િગાડિા જિાની હોય તો પર્ સર્ીના તો
એની ર્ાખમાં જ બઠેી હોય અથિા વપતાના
ગળામાં હાથ પરોિીને પીઠ પર બાઝી પડી
હ્યોઅ. રમઝુ િરઘોડામાં શરર્ાઈ િગાડતો
હોય રે્ ફુલરે્ામાં ફરતો હોય ત્યારે એની પીઠ
પર િાદંરીની પેટે િળગેલા બચોળીયાનંી
જેમ િળગી રહલેી આ બાળર્ીન ં સ  ભગ દ્રશ્ય
તો િરસો સ ધી આ ગામમાં સ  પહરબચત થઈ
પડેલ .ં

સાચી િાત તો એ હતી રે્ શરર્ાઈ
તેમજ સર્ીના, બનંે આ વિધ ર આદમીની
જજિંદગીમાં તાર્ાિાર્ાની જેમ િર્ાઈ ગયાં
હતા.ં શરર્ાઈ અને સર્ીનાની હાજરીમાં રમઝુ

પોતાને આ દ વનયાનો શહનેશાહ સમજતો.
ઘર્ીયિાર નમતી સધં્યાને પોતાના કૂબાના
આંગર્ામાં બઠેો બઠેો રમઝુ રે્િળ મોજ
ખાતર શરર્ાઈમાથંી સરૂ છેડતો અને
સર્ીનાને રીઝિતો. બાળર્ી ગેલમાં આિીને
ર્ાલ ર્ાલ ં બોલિા લાગતી. એનાં ર્ાલાઘલેાં
બોલમાં રમઝુ મતૃ પત્નીની પ્રેમપ્રચ ર િાર્ી
સાભંળી રહતેો. આ રીતે શરર્ાઈ એ રમઝુ
મીર માટે રે્િળ રોટલો રળિાન ં સાધન
નહોત  ,ં વિદેહી જીિનસગંાવથની સાથે સાવંનધ્ય
અન ભિિાન ,ં એના જીિનબીન સાથે એર્સરૂ,
એર્તાલ, એર્રસ બનિાન ં જીિત ં જાગત ં
િાદ્ય હત  .ં તેથી જ તો, પત્નીની ર્બર પર ફૂલ
ચડાિિા જતો ત્યારે ઓટા પર મરિાના
ફૂલછોડની મહરે્ માર્તો માર્તો એ
શરર્ાઈના સરૂ િહાિતો ને રમઝુની આ
વિબચત્ર લાગતી ખાસીયત ગામ આખામાં
ચચાકનો વિષય બની ચરેૂ્લી. વ્યિહારડાહ્યા
લોર્ો આ ગરીબ માર્સની આિી ધનૂને
ગાડંપર્માં ખપાિતા.ં પર્ મનસ્િી મીરને
આિા અબભપ્રાયોની ક્યાં પડી હતી? એ તો
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સપનાનંે સહારે જજિંદગી જીિતો હતો ને
શરર્ાઈ િડે એ સપનાં સાચાં પાડતો હતો.

પાપંર્માં પ  રાયેલા સ મધ ર સ્િપ્ન સમી
સર્ીનાને પર્ રમઝુએ એર્ હદિસ સાસરે
િળાિિી પડી હતી. અને તે હદિસે એર્ે
પારાિાર દ ુઃખ અન ભવ્ય ં હત  .ં અત્યારે એનાં
ડગલાં ગામઝાપંાની હદશામાં પડતાં હતાં પર્
એના મનન ં મારં્ડ ં તો અતીતની યાત્રાએ
ઉપડી ગયેલ .ં પ્રસગંોની પરર્મ્મા ર્રત  ં ર્રત  ં
એ િારેિારે પ ત્રીવિદાયના આ પ્રસગં પર
આિીને અટર્ત  ં હત  .ં પ  ત્રીવિદાયનો એ પ્રસગં
તાજો થતાં ડોસાન ં િત્સલહ્રદય િલોિાઈ જત ં
હત  ં અને એ િલોપાત શરર્ાઈના સરૂ િાટે
વ્યતત થઈ જતો હતો. અત્યારે પોતે ખોબા
ખારેર્ની લાલચે શરર્ાઈ િગાડિા આવ્યો
હતોએ િાત જ રમઝુ િીસરી ગયો. સાસરીયે
સોંઢી રહલેી ર્ન્યા ભધૂર મેરાઈની ગિરી છે
એ હર્ીર્ત પર્ એ ભલૂી ગયો. અત્યારે તો
પોતાની સગી દીર્રી સર્ીનાને વિદાય અપાય
છે એમ સમજીને શરર્ાઈમાં હ્રદયની સઘળી
વ્યથા રેડી રહ્યો હતો. તેથી જ તો, જાન ઝાપંે
પહોંચતા સ ધીમાં તો રમના દદકનર્ સરૂોએ
આખ ં િાતાિરર્ ભારઝલ ં બનાિી મકૂ્ ં હત  .ં

આન ં ર્ારર્ એ હત ં રે્ સર્ીનાન ં
સભંારણ ં રમઝુ માટે જરાય સ ખદ નહોત  .ં
ડોસાના ર્ાળજામાં વિસ્મરર્ની રાખ તળે
સર્ીનાના નામનો ધગધગતો અંગારો ભારેલો
પડયો હતો. આિે પ્રસગેં એ રાખન ં આિરર્

દૂર થતાં ડોસાની ભીતરમાં ભડાર્ા ઊઠતા.
ર્ારર્ એ હત ં રે્ સર્ીનાને સાસહરયે મોર્લ્યા
પછી આઠમે હદિસે જ એના ભદેી મતૃ્ય ના
િાિડ આિેલા. એ મતૃ્ય નો ભદે રમઝુ પર્
ઉરે્લી શરે્લો નહહ. એન ં રહસ્ય ગામ આખામાં
આજ સ ધી ગોવપત જ રહિેા પામેલ .ં એર્
અટર્ળ એિી હતી રે્ સર્ીનાને જે ગામમાં
િરાિેલી ત્યાનંાં બે બરોબહરયાં ને જોર ર્ાં
ક ટ ંબોના જ િાનોની નજર આ જ િતીના
જોબન પર ઠરેલી. માથાભારે ગર્ાતી મીર
ર્ોમના બમેાથંી એર્ જૂથને તો રમઝુએ
નારાજ ર્રવ ં જ પડે એમ હત  .ં પર્ એ અટંર્ી
ર્ોમનાં માર્સો નારાજ થઈને જ બસેી રહે
એિાં સોજાં નહોતા.ં સર્ીનાની જ િાનીની
અંગડાઈએ એમના િૈરાસ્ગ્નને િીંઝર્ો ઢાળ્યો
ને એમાથંી બન્ને હરીફો િચ્ચે િસમાં િરે્ની
આપલે થઈ ગઈ. આખરે એમાથંી તરિારની
ધાર ઝબર્ી ગઈ. બન્ને પક્ષો ઝાટરે્ આવ્યા, ને
એમાથંી જ ર્હે છે રે્, સર્ીનાન ં ર્ાટલ ં ર્ાઢી
નાખિામાં આિેલ .ં આ સમાચાર સાભંળીને
રમઝુને િજ્રાઘાત લાગેલો. સર્ીનાના અર્ાળ
મતૃ્ય થી ડોસાએ પ ત્રી તેમજ પત્ની બન્નેના
દેહવિલયનો બમર્ો વિયોગ અન ભિેલો.
હદિસો સ ધી તો એ અિાર્ થઈ ગયેલો. એની
બચત્તભ્રમ જેિી દશા જોઈને લોર્ો ર્હતેાં રે્
ડોસાની ડાગળી ચસર્ી ગઈ છે.

તેથી જ તો પાદરમાં પહોંચ્યા પછી
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રમઝુએ શરર્ાઈની તાન ઉપર આમથી તેમ
ડોલિા માડં્  ં ત્યારે લોર્ોએ એને ગાડંામાં
ગર્ી ર્ાઢયોને?

પીપળા હઠેે ગાડ ં થોભ્ય .ં ગિરીની
સરખી સમોિડી સહહયરો એર્ પછી એર્
વિદાય આપિા આિી. સહ બહનેપર્ીઓ
ગિરીની નજીર્ જઈ, ગોહઠયર્ના ર્ાનમાં
ધીમી ગોષ્ષ્ઠ ર્રી આંસ ભરી આંખે પાછી
આિતી હતી. ઘરચોળાના ઘ ૂઘંટાની આડશે
રડી રડીને ગિરીની આંખ લાલ હહિંગોળા જેિી
થઈ ગઈ હતી એ તો અત્યારે જ ખબર પડી.
હીબર્તી પ ત્રીને જોઈને માતાન ં હ્રદય હાથ ન
રહ્ .ં સાથે આર્લેી ટબડૂીમાથંી ગિરીને બે
ઘ ૂટંડા પાર્ી પાઈને તેઓ ર્ોચિાતે હ્રદય
ચાલ્યાં ગયા.ં પર્ એમની પાપંર્ પર
આિીને અટરે્લા આંસ રમઝુની નજર બહાર
નહોતાં રહ્યા;ં લાગર્ીના આિેશમાં માતા જે
ભાિ િાચા દ્વારા વ્યતત નહોતી ર્રી શતતી
એની અબભવ્યસ્તત િાટે ર્રી રહ્યો. રમઝુ
પોતાના સરૂ

આમ તો આ પાદરનો પીપળો અને
ચબતૂરો ગામની સેંર્ડો ર્ન્યાઓની વિદાયનો
સાક્ષી બની ચકૂ્યો હતો.ર અમ પોતે પર્
આિા અસખંય વિદાયપ્રસગંોએ શરર્ાઈ
િગાડીને સાટામાં રૂવપયારોડો મહનેતાણ ં
મેળિી ચકૂ્યો હતો, ખોબો ભરીને ખારેર્,
લાડિા લઈ ચકૂ્યો હતો. પર્ આજની િાત
અનોખી હતી. આજન ં િળામણ ં વિવશષ્ટ હત  ,ં

આજનો વિદાયપ્રસગં સાિ વિલક્ષર્ હતો.
આજે દદકનાર્ શરર્ાઈ િગાડનાર માર્સ
અિસ્થાને આરે પહોંચલેો ખખડી ગયેલો
રમઝ મીર નહોતો પર્ િીસ િરસ પહલેા
સર્ીનાને વિદાય આપનાર પ ત્રી વપતા હતો.
તેથી જ તો, તળશી િિેાઈએ પાિલાથી
માડંીને બાધા રૂવપયા જેિડી મોટી રર્મની
ત્રર્ ત્રર્ િાર દાદ આપિા છતાં રમઝુ
શરર્ાઈ બધં ર્રીને પાદરમાથંી પાછો ર્યો
નહીં ને?

ર્ન્યાપક્ષ તરફથી ર્ાર ણ્યની પરાર્ાષ્ઠા
સમ વિદાયગીત ઉપડ્ ં હત  ં–
દાદાને આંગર્ આંબલો એર્ રે પાદંડ અમે
તોડીય ં દાદા ન દેજો ગાળ જો અમે રે લીલ ડા
િનની ચરર્લડી..
આંબલો ધીરગભંીર જો..

માત્ર ગિરી નહીં, ગિરીની ગોહઠયર્ો
જ નહીં, ર્ન્યાનાં આપ્તજનો જ નહીં, પર્
સીમાડાન ં સમગ્ર િાતાિરર્ જાર્ે રે્ ડસૂર્ાં
ભરત  ં લાગ્ય ં અને મીરની શરર્ાઈએ આ
શોર્મગ્ન િાતાિરર્ સાથે અજબ સમિેત
સાધ્યો. એના સરૂમાં ઘ ૂટંાત  ં દદક િાતાિરર્ની
ગમગીનીને દ્ધદ્વગ બર્ત બનાિી ગય .ં રમઝુ
ચગ્યો હતો. એની શરર્ાઈ ચગી હતી.
પોતાના બચરાયલેા હદલની િદેનાને
ચગાિિામાં પર્ ડોસો ચને અન ભિતો હતો.

પર્ ર્ન્યાને લઈને ઝટપત ઘરભગેા
થઈ જિાની ઉતાિળમાં િરરાજા તેમજ
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િરના બાપ તળશી િેિાઈ તલપાપડ થઈ
રહ્યા હતા. પાદરના મોર્ળા પટમાં મોર્ળે મને
સ રાિટ રેલાિી રહલેા મીરને જોઈને
િેિાઈની અર્ળામર્ િધતી જતી હતી.

આખરે એમર્ે ભધૂર મેરાઈ સમક્ષ એ
અર્ળામર્ વ્યતત ર્રી પર્ ખરી – ‘આ
તમારો મીર તો ભાયે લાલચ લાગે છે !
આટલી દાદ દીધી તો યે હજી ધરિ નથી
થાતો ! અમારે તો આંહી વસમાડે જ સરૂજ
આથમી જાશે એમ લાગે છે.’

િેિાઈની ફહરયાદ સાભંળીને ત  રત
ભધૂર મેરાઈ, જાનનો મારગ રોર્ીને ઊભલેા
મીર પાસે જઈ પહોંચ્યા અને મોટે સાદે
સભંળાવ્ય ,ં ‘એલા ડોસલા, આિો ભખૂાળિો
ક્યાથંી થ્યો? આટલી બધી દાદ દીધી તો ય
હજી તને ધરપત નથી? આટલાં પાિલાં
પડયાં તોય હજી હાઉ નથી રે્તો?”

પર્ રમઝુ તો પોતાની શરકર્ાઈના સરૂ
વસિાય બીજ ં ર્ાઈં સાભંળે એમ જ ક્યાં હતો?

રં્ટાળીને ભધૂર મેરાઈએ િેિાઈને ર્હ્ ,ં
“ડોસાની ડાગળી જરાર્ ચસર્ી ગયલે છે.
દ બખયો જીિ છે ને એમાં પાછી પાર્ી અિસ્થા
થઈ એટલે હિે ર્ળ-િર્ળન ં ભાન નથી હરય .ં”

“એને ભલે ર્ળ-િર્ળન ં ભાન ન હોય
પર્ અમારે અસરૂ ં થઈ જાશે એન ં શ ?ં”
તળશી િેિાઈએ તીખે અિાજે ર્હ્ ,ં “એર્ તો
બીર્ાળો મારગ ને ભગે ં જરજોખમ...”

હિે ભધૂર મેરાઈનો વમજાજ હાથથી
ગયો. એમર્ે દાદ પેટે જમીન પર ફેંર્ાયેલા
વસક્કા િીર્ીને પરાર્ે મીરની મ ઠ્ઠીમાં
પર્ડાવ્યા ને પછી એને હડસેલો મારીને ર્હ્ ,ં
“એલા લપરા, હિે તો મારગ મોર્ળો ર્રીને
ઘરભગેો થા! હજી તારે રે્ટલાર્ રૂવપયા
ઓર્ાિિા છે? રે્ પછી મીઠા ઝાડનાં મળૂ
ખાિાં છે, માળા માગર્?”

ભધૂર મેરાઈના હડસેલાથી મીર હાલ્યો
તો ખરો પર્ પોતાના ઘરને – ગામને –
મારગે નહીં, સીમને મારગે, સર્ોસરાને રે્ડે.

“આ તો હજી સગડ નથી મેલતો.”
તળશી િેિાઈ રં્ટાળીને બોલ્યા, “આ તો
અમારી મોયક િેતો થ્યો....”

“મર થાતો.” સીમને મારગે સામે
ચાલતા રમઝુને જોઈને ભધૂર મેરાઈએ ર્હ્ ,ં
“થાર્શે એટલે એની મેળે પાછો આિતો
રહશેે.” અને પછી િેિાઈને છેલ્લી સચૂના
તરીરે્ ઉમયે ું, “હિે ખબરદાર એને રાત  ં
ર્ાિહડય ં પર્ આપ્ય ં છે તો !... તમે પહલેથેી
જ છૂટે હાથે દાદ દેિામાડંી એમાં ડોસો
સોનાનાં ઝાડ ભાળી ગયો. પર્ હિે ભ ૂગંળંુ
ફંૂર્ી ફંૂર્ીને મરી જાય તોય સામ ં જોશો મા.”

અને પછી બન્ને િિેાઈઓ ભાિે ર્રીને
ભટેયા અને જાન સર્ોસરાને રે્ડે ચડી.

રમજ હજી પર્ ધનૂમાં ને ધનૂમાં
જાનની મોખરે જ હાલ્યા ર્રતો હતો. પાદરમાં
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ઊભલેાં લોર્ો આ ગાડંા માર્સની હાસંી
ઉડાિતા હતા.ં પ ત્રી િળાિીને ભારે હ્રદયે ઘર
તરફ પાછાં ફરતા હતાં ત્યારે સ્ત્રીઓએ છેલ્લ ં
ગીત ઉપાડ્ ં હત  ં–

એર્ આવ્યો’તો પરદેશી પોપટો, બનેી
રમતા’ંતા માડંિા હઠે ધતૂારો ધતૂી ગયો...

ધનૂમાં ને ધનૂમાં મોટામંોટાં ડગ ભરતાં
રમઝુને ર્ાને આ ગીતનાં િેર્ આછાપંાતળાં
અથડાતાં હતા,ં પર્ એને ખયાલ નહોતો રે્
પોતે ર્ઈ હદશામાં આગળ િધી રહ્યો છે. પ ત્રી
વિયોગના દ ુઃખ દદકમાં એ જાર્ે રે્ હદશાશનૂ્ય
થઈ ગયો હતો.

હિે તો જાનૈયાઓએ પર્ મીરની
મશ્ર્રી શરૂ ર્રી હતી.

“સાિ મગજ-મેટ થઈ ગયો લાગે છે.”
“માગર્ ર્ીધાં એટલે હાઉં... આંગળી

દેતાં પોંચાને જ િળગ.ે.. એના જીિને સતંોષ
જ નહીં.…”

“મર િગાડયાં ર્રે એન ં ભ ૂગંળંુ...
હાલીહાલીને પગે પાર્ી ઊતરશે એટલે આફૂડો
પાછો િળશે.”

“ને ઠેઠ સાર્ોસરા સ ધી િગાડતો આિે
તોય શ ં િાધંો છે? સામૈયામાં પર્ આની જ
શરર્ાઈ ર્ામ આિશે, ગામના મીરને રૂવપયો
ખટિિો મટયો.”

પર્ રમઝુ સાર્ોસરા સ ધી ન ગયો.
િચ્ચે ર્બરસ્તાન આવ્ય ં રે્ ત  રત એના પગ

થભંી ગયા. ધર્માથંી પાછં ફરેલ ં ઢોર
ગમાર્નો ખીલો સ ૂઘંીને ઉભ ં રહી જાય એમ
ર્બરસ્તાનમાથંી આિતી મરિાછોડની
પહરબચત સોડમ નાર્માં જતાં જ મીર
ખચર્ાઈને ઊભો રહી ગયો. પાછળ િરર્ન્યાને
લઈને ગાડ ં આિત ં હત  .ં અને એની પાછળ
જ િાન જાનૈયાઓની ઠીહઠયાઠોરી સભંળાતી
હતી. રમઝુની આંખ સામ,ે સાસરે સોંઢતી
ગિર નહીં પર્ સર્ીના પસાર થઈ ગહી.
ત  રત એનો હાથ ગજિા તરફ િળ્યો.
પાદરમાં ભધૂર મરેાઈએ ધળૂમાથંી ઉસરડો
ર્રીને પરાર્ે ગજિામાં નખાિેલા પસૈા હાથ
આવ્યા. જોય ં તો સાચે જ દોથો ભરાય એટલા
વસક્કા દાદમાં મળી ચકૂ્યા જર્ાયા.

રારં્ રમઝુ તો રાજી રાજી થઈ ગયો.
હરખભયો એ ગાડા નજીર્ ગયો ને બોલ્યો,
“લે ગગી, આ ર્ાપડાના ર્રીને આપ ં છ.ં”

અને હજી તો એ રર્મનો સ્િીર્ાર થાયરે્
અસ્િીર્ાર થાય એ પહલેાં તો ઊતરતી
સધં્યાના ઉજાસમાં રમઝુ ર્બરસ્તાનમાં
દાખલ થઈ ગયો. એની એર્ આંખ સામે
ગિરીન ં ર્ાપડ ં અને બીજી આંખ સામે
સર્ીનાન ં ર્ફન તરિરી રહ્ .ં

આ ચસરે્લ માર્સના આિા વિબચત્ર
િતાકિ બદલ જાનૈયાઓ ફરી િાર ચષે્ટા
ર્રતા આગળ િધ્યા.

હદિસને આથમતે અજિાળે રમઝુએ
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મતૃ પત્નીની ર્બર પાસે બસેીને સરસ
સ રાિટ છેડી. એમાં વમલન અને વિયોગના
વમશ્ર ભાિોની ગગંા જમ ના ગ ૂથંાઈ ગઈ.
પિનની પાખંે ચડીને એ સરૂ મોડેમોડે સ ધી
ગામમાં તેમજ સીમમાં સભંળાતા રહ્યા.ં અને
અનેર્ વમલનોત્સ ર્ તેમજ વિયોગી આત્માઓ

આ સ રાિટમાથંી એર્સરખી શાતા
અન ભિતા રહ્યા.ં

પર્ ર્મનસીબે રમઝુની શરર્ાઈની આ
છેલ્લી સ રાિટ હતી. એ પછી એ શરર્ાઈ રે્
એ સરૂ ગામલોર્ોને ર્દી સાભંળિા મળ્યા જ
નહીં.
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એર્તા નીરિ દોશી

ફરી મળશો ને? 

“ફરી મળશો ને?” આ સિાલ પછૂયા
વિના જ તેની આંખમાં અશ્ર રૂપે તગતગતો
હતો. તેર્ે પોતાની મોટી ર્ાજળઘરેી
આંખોને હજ િધારે મોટી ર્રી અને સિાલ
આંખમાથંી ખરી પડયો. ભલભલા તીર
અને તલિારના ઘા ઝીલતા મજબતૂ
હાથોમાં એ સિાલને ઝીલિાન ં ગજ ં તો
નહોત  ં જ.

એર્ાતંર્ક્ષમાં પહાડી અિાજ ગ જંી
ઉઠયો અને દાસ-દાસીઓ માથ ં નમાિી
ર્ક્ષની બહાર નીર્ળી ગયા. પચીસ િષકની
ઉંમરમાં રં્ઈ  ર્ રે્ટલાય મહાયોદ્ધાઓને
પરાસ્ત ર્રી ચ રે્લો રાજા પોતાની
પરર્તેરના આંસ પાસે પરાસ્ત થિા
નહોતો માગંતો.

"વપ્રયે, તમને મારા ય દ્ધર્ૌશલ્ય
ઉપર ભરોસો નથી રે્ આપર્ી પ્રીત ઉપર
અવિશ્વાસ છે? કૃતઘ્ન વિદેશીને આ િખતે
હ ં માફ નથી ર્રિાનો. જે વ્યસ્તતને
અનેર્િાર પરાસ્ત ર્રી જીિતદાન આપ્ય ં
છે તેને હિે નહીં છોડ .ં" આટલ ં બોલી

પત્નીની આંખોમાં જોય .ં પરંત  તેર્ે એર્
પર્ શબ્દ બોલ્યા વિના બખતરના બધંનો
જરા િધારે ર્સ્યા,ં જાર્ે ર્િચોને ર્હતેી
હોય રે્ - "તમારા ભરોસે મોર્લ ં છ,ં
સાચિી લજેો." અપાર સૌંદયકિતીના
રં્ર્ર્નો અિાજ તેના પવતને રોર્િા
ઇચ્છતો હતો. હજ તો સ િંાળા સગંાથને
સમય જ રે્ટલો થયો હતો!

"ન ભલૂો રાર્ી રે્ રાજપતૂનો પહલેો
ધમક માતભૃવૂમની રક્ષા છે." તેની અંદર
બઠેેલી રજપ તાર્ી બોલી. ગૌરિશાળી
સૌંદયક જેને પોતાનો પયાકય ગર્ે તેિી એ
યૌિનાએ પોતાના હાથમાં આરતીની
થાળી લીધી, સફળતાની પ્રાથકના ર્રતાં
આરતી ઉતારી તેર્ે પવતના પ્રભાિશાળી
માથા ઉપર જયવતલર્ ર્ય ું અને રક્ષાનો
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દોરો પર્ થોડો િધારે ર્સ્યો. િધારે
ખેંચાતા દોરો તટૂિા લાગ્યો અને રાર્ીની
આંખોમાં "ફરી મળશો ને?" સિાલ બચિંતા
રૂપે ફરી ઊગી નીર્ળ્યો.

"રાર્ાજી, તમારી બહાદ રીને તો હ ં
િરી છ.ં તમારા અદ્ભૂત શૌયકથી તો આખ ં
ભારતિષક ઝળહળે છે. પરંત  ખબર નઈ
રે્મ રં્ઈ  ર્ અમગંળની શરં્ા થઈ રહી છે.
એર્ રજપ તાર્ી તમારા યશોગાનની અને
સફળતાની ઈચ્છા રાખે છે, પરંત  એર્
પત્નીના આ હૃદયન ં શ ર્ર ં સ્િામી જે
તમને એર્ ક્ષર્ માટે પર્ દૂર થિા દેિા
નથી ઇચ્છત .ં" આટલ ં બોલતા હૂફં
મેળિિા તે પવતના બખતરિાળા શરીરને
િળગી પડી અને લોખડંી મનોબળ
ધરાિતા પથૃ્િીરાજ ચૌહાર્ની આંખમાં
ક્ષર્ભર માટે રર્ભવૂમની જગ્યાએ
સયં તતાની મોહહની છિાઈ ગઈ.

"વપ્રય,ે હજ તો આપર્ે ઘર્ી
ઋત ઓ સાથે માર્િાની છે. હજ અનેર્
વિજયવતલર્ો તમારા હાથે મારા લલાટ
ઉપર ર્રિાના છે. ચૌહાર્ િશંને બહાદ ર
રાજક માર અને સૌંદયકિાન રાજક મારીઓ
આપિાના છે." પથૃ્િીરાજના મોઢે આટલ ં
સાભંળતાં સયં  તતાના મ ખ ઉપર ઉષા
ખીલી ઉઠી. આિતીર્ાલની આશાએ
તેનામાં જરાર્ ઉત્સાહનો સચંાર ર્યો અને
પવતને મહલેના દરિાજા સ ધી િળાિા

ગઈ. "હ ં રાહ જોઇશ." એ શબ્દો ફરી
િર્બોલ્યાં જ ર્હિેાઈ ગયા.

પથૃ્િીરાજ અને તેની સનેાને
રર્ભવૂમ તરફ દૂર સ ધી જતા તે જોઈ રહી,
ધળૂની ડમરીઓ દેખાતી બધં થઈ ત્યાં
સ  ધી એ રસ્તા ઉપરથી સયં  ર્તાની નજર
હટી નહોતી. તાર્તિર યિન મોહમદ
ઘોરીને સત્તરિાર હરાિી જીિતદાન
આપનાર પથૃ્િીરાજ તેના અઢારમી
િખતના હ મલાનો જિાબ દેિા જઈ રહ્યો
હતો, અલબત્ત આ િખતે માફી નહીં
આપિાના વનશ્ચય સાથે. દૂરથી
ચૌહાર્િશંનો રે્સહરયો ધ્િજ ફરર્તો
દેખાતો હતો.

'એ જરૂર ફરી ઘોરીને હરાિીને
આિશે.' - પોતાની આંખના આંસ લછૂી
તેર્ે રાજ્યસભા તરફ પ્રયાર્ ર્ય ું.
"રાર્ાજી પધારે ત્યારે તેમને રાજ્ય અને
સભા એિા જ સ સચંાબલત અને ધબર્તા
મળિા જોઈએ." સયં તતાના અિાજમાં
રાર્ીની મક્કમતા ગ જંી ઉઠી. દરેર્
ફહરયાદીની િાત સાભંળતી િખતે તે
સયં  તતા મટી પથૃ્િીરાજ બની જતી, તેના
ચ ર્ાદાઓ અને વનર્કયોમાં તે અડગ રહતેી.
સમસ્ત પ્રજા અને મતં્રીગર્ સયં તતાની
ક શળતાન ં લોઢ ં માની ગયેલા. તે
મહારાર્ી બની આખો હદિસ ર્ાયકભાર
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સભંાળતી. પરંત  સાજં પડતાં તે એર્
પત્ની-પ્રેવમર્ા બની જતી અને તેના ર્ાન
ય દ્ધના સમાચાર સાભંળિા અવધર બનતા.

"આજે આપર્ી સેનાએ યિન
સેનાના દાતં ખાટા ર્યાક છે. એ લોર્ોને બે
ગાઉ પાછં ખસવ ં પડ્ ં છે." સમાચાર
આિતા તે ખ શીથી ઝમી ઉઠતી.

"આજે મહારાજે ઘોરીને ઘાયલ ર્યો
છે. પરંત  ય દ્ધવિરામ થયો નથી." ફરી
સમાચાર આવ્યા અને સાથે પથૃ્િીરાજે
એર્ પત્ર પર્ મોર્લલેો.

"વપ્રય,ે તમે રર્ભવૂમ ઉપર મારી
તાર્ાત છો. તમને જલ્દી મળિાની ઉત્રં્ઠા
મને લડિાની બમર્ી શસ્તત આપે છે.
રાતના વિરામમાં તમારા રે્શની સ ગધં
અન ભિાય છે અને હૃદય પ્રફુક્લ્લત થઈ
જાય છે." પત્ર િાચંતાં સયં  તતા એર્ાતંમાં
પર્ શરમાઈ ગઈ. પથૃ્િીરાજના
બાહ પાશની ભીંસ અન ભિતી તે જલ્દી
મળિાની આશામાં સ્િપ્નમાં સરી પડી.
સપનામાં એર્ે જોય ં રે્ તે મહલેની
અટારીએ ઠંડર્માં સયૂકના સોનેરી હર્રર્ોમાં
હ ૂફં મેળિી રહી હતી, પર્ અચાનર્
ધરતી-સરૂજ િચ્ચે ચદં્ર આિી ગયો અને
સયૂકને ગ્રહર્ લાગી ગય .ં તે સફાળી ઉઠી
ગઈ અને એ સ્િપ્નને ભલૂિા દૈવનર્
ર્ામોમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ.

"યિન સેનાન ં સેનાબળ િધ્ય ં છે.“

એર્ સાજંે સમાચાર આવ્યા.ં ય દ્ધની હિા
લાબ ં ચાલશે એ પારખી જતાં સયં  તતાએ
મહારાજની બનંે મોટી રાર્ીઓને સ રબક્ષત
રીતે વપયર પહોંચાડી દીધી હતી અને પોતે
રાજ્યના ર્ામર્ાજમાં ખ પંી ગઈ. આખો
હદિસ વ્યસ્ત રહતેી પર્ સાજંના વિરહ
અસહ્ય બની જતો.

એર્ એિી વિરહની સાજંે ઝરૂખે
બઠેા-ંબઠેાં તેન  ં ધ્યાન બગીચામાં પડ્ .ં
એર્ સૌથી ઉંચા ઝાડ ઉપર ર્બતૂરન ં જોડ ં
માળો બનાિત  ં હત  .ં એ જોઈ તેને પોતાનો
માળો બનાિિાના સપના યાદ આિી
ગયા.ં જ્યારે પહલેીિાર પથૃ્િીરાજની
બહાદ રીની િાતો સાભંળેલી પછી તને  ં
બચત્ર જોયેલ ,ં સયૂકસમ ં લલાટ, મોટા
ભાિિાહી નેત્રો, અબર્યાણ ં નાર્ અને
િારં્ડી મછૂો. તેના પહોળા ખભા અને
વિશાળ છાતી ઉપર માથ ં ઢાળી દેિાન ં તો
ત્યારે જ નક્કી ર્રી બઠેેલી. “જો પન્ના
રાયજીએ પથૃ્િીરાજ સ ધી માર ં બચત્ર અને
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પ્રેમ સદેંશ ન પહોંચાડયો હોત તો..."
મહારાજ પથૃ્િીરાજ સ ધી પોતાનો
પ્રેમિાહર્ બનનાર બચત્રર્ાર પન્ના રાયને
સયં  તતા અત્યારે માળા માટે જરૂરી ઝાડરૂપે
યાદ ર્રી રહી હતી.

ઝાડની બરોબર ઉપર એર્
બાજપક્ષી ચર્રાિો લતેો હત  ં પર્ ર્બતૂર
તેને બરોબર ઘઘૂિી એને પોતાના
માળાથી દૂર રાખી રહ્ ં હત  .ં સયં  ર્તાને
ર્બતૂરની બહાદ રી જોિાની મજા પડી.
પથૃ્િીએ પર્ રે્ટલી બહાદ રીપિૂકર્
ભરીસભામા,ં સ્િયિંર સમયે ર્ન્નોજ આિી
એર્લા હાથે તને  ં હરર્ ર્રેલ .ં પથૃ્િીરાજના
ગળામાં માળા રોપી, તે વનવશ્ચિંત બની
ગયેલી. પથૃ્િીરાજેએ બરોબર બહાદ રી
બતાિી સૌને દૂર રાખલેા અને ર્ન્નોજ-
ક ંિરીને ચૌહાર્ િશંની રાર્ીન ં પદ
આપ્ય .ં વપતાન ં હૃદય દ ખાિી આિલેી
સયં  તતાને પથૃ્િીરાજના ધોધમાર પ્રમેને
ર્ારર્ે બીજ ં બધ ં વિસરાઈ જત .ં પથૃ્િીરાજ
મજબતૂ હાથોમાં તેને ફૂલની જેમ
સાચિતો. રાજ્યના ર્ામર્ાજમાં વ્યસ્ત
હોિા છતાં મહારાજની અંદરનો પ્રેમી
સતત સયં તતાને સ્મરતો રહતેો અને તનેા
ઉપર હતેની હલેી િરસાિતો રહતેો પરંત  
જ્યારે જ્યારે રર્ભવૂમની હાર્લ થતી,
પથૃ્િીરાજ બધ ં ભ લાિી દોડી પડતો. દર
િખતે શત્ર ને પરાજય આપી,

ચૌહાર્િશંનો ધ્િજ લહરેાિતો.

"ય દ્ધભવૂમથી દૂત સમાચાર સાથે
આિે છે." હર્લ્લાની ર્ાગંરે ઊભલેા
વસપાહીએ સમાચાર પહોંચાડયા.

સયં  ર્તા િતકમાનમાં આિી, ફરી
ર્બતૂર અને બાજમાં ધ્યાન પરોવ્ય .ં
બાજની ચાલાર્ી સામે ર્બતૂરન ં ગજ ં રે્ટલ ં
એ જાર્તી હતી એટલે પોતાના તીર-
ર્માન મગંાવ્યા અને બાજ ઉપર વનશાન
તાક્ .ં બાજે પોતાની ચાલ બદલી બરોબર
એ જ સમયે ઝાડ ઉપર સાપ ચડતો
દેખાયો. સયં  ર્તાએ તીરની હદશા બદલી
અને બાજે આિી ર્બતૂરને દબોચી લીધ ં
અને દૂર ઉડી ગય .ં સયં  તતાના તીરે
ર્ાળોતરાને તો િીંધી નાખયો, પર્ ર્બતૂરી
પોતના અધરૂા માળા સાથે સ્તબ્ધ થઈને
આર્ાશ તરફ જોતી રહી ગઈ.

"મહારાર્ી, ર્ન્નોજ રાજન જયવસિંહે
દગો ર્યો છે અને મહારાજને મોહમદ
ઘોરી દ્વારા બદંી બનાિી લિેાયા છે."
સદેંશાિાહરે્ મારતા ઘોડે આિી સમાચાર
આપ્યા. 'મારા હરર્નો બદલો મારા
વપતાએ આિી રીતે લીધો? દીર્રીના
સૌભાગ્ય ર્રતાં પોતાન ં અપમાન િધારે
મહત્િન ં હત  ?ં' સયં  ર્તા માથે વ્રજપાત
થયો. આઘાતના મ ૂઢંમારથી એ ભાગંીને
બસેી પડી.
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ભીની આંખોિાળી સયં  ર્તાની નજર ફરી
ઝાડ ઉપર પડી. માળો ખાલીખમ હતો.
ર્બતૂરીન ં જાર્ે ર્બતૂર વિના ર્ોઈ
અસ્સ્તત્િ જ નહોત  .ં દૂર બક્ષવતજમાં સરૂજ
ઢળતો હતો અને સાથે ચૌહાર્ િશંનો
ધ્િજ પર્. ભારતની ધરા ઉપરથી પ્રતાપી
સયૂકનો અસ્ત થાય અને પરદેશી ચાદં

પોતાન ં રાજ્ય પ્રસ્થાવપત ર્રે એ અગાઉ
ચૌહાર્ રાર્ીએ જૌહરની તયૈારીનો હ ર્મ
આપ્યો.

બચતામાં ઝપંલાિતી િખતે તેના
હાથમાં પથૃ્િીરાજન ં બચત્ર હત  ં અને એ
બચત્રની આંખમાં આંખ નાખંી તે પછૂતી
હતી, "ફરી મળશો ને?"
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માઇક્રોહફતશન

એ ક્યારેય મહંદર ન જતો એટલે એના
ર્હિેાતા 'આસ્સ્તર્ ' વમત્રો એને નાસ્સ્તર્ ર્હી
એનીઆર્રી ટીર્ા ર્યાક ર્રતા.

એર્ે વમત્રો સાથે મહંદર જિાન ં નક્કી
ર્ય ું. પર્, એ મહંદરનાં પગવથયાં પાસેથી
અંદર ડોહર્ય ં ર્રીને જ પાછો િળી જતો.
ક્યારેય મહંદરમાં પ્રિશેતો નહીં. આવ ં બે-ચાર
હદિસ સ ધી ચાલ્ય .ં આ જોઈ, એના એર્
વમત્રએ ક ત  હલિશ પછૂ્ ,ં "આત ંરોજઆમ

ડોહર્ય ં ર્રી રે્મ પાછો ફરે છે?“

"બસ, હ ં તો એ ખાતરી ર્રિા આવ ં છં રે્
ઈશ્વર છે રે્ નહીં!"

એની મશ્ર્રી ર્રતો બીજો વમત્ર
બોલ્યો, “અલ્યા, શ ં ર્ાલે જો આ મવૂતિ અહીં ના
જ એ તો ઈશ્વર નથી, ત ંએમ માની લઈશ?"

એ ર્શ ં જ ન બોલ્યો. વમત્રનો ખભો
થપથપાિી, એર્ માવમિર્ હાસ્ય િેરી ત્યાથંી
ચાલતો થયો.

પિૂી વ્યાસ મહતેા

ઈશ્વર ??
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આ નભ ઝક્ ં તે ર્ાનજી
ચાદંની તે રાધા રે,

આ સરિરજળ તે ર્ાનજી
ને પોયર્ી તે રાધા રે,

આ બાગ ખીલ્યો તે ર્ાનજી
ને લ્હરેી જતી તે રાધા રે,

આ પરિત-વશખર ર્ાનજી
ને રે્ડી ચડે તે રાધા રે,

આ ચાલ્યાં ચરર્ તે ર્ાનજી
પગલી પડે તે તે રાધા રે,

આ રે્શ ગ ૂથં્યા તે ર્ાનજી
ને સેંથી પરૂી તે રાધા રે,

આ દીપ જલે તે ર્ાનજી
ને આરતી તે રાધા રે,

આ લોચન મારાં ર્ાનજી
ને નજર ં જ એ તે રાધા રે !

Connecting... ર્વિતા

વપ્રયર્ાતં મબર્યાર
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NexTECH

બટેરી એટલે એવ ં ઉપર્રર્ રે્ જે
રાસાયબર્ર્ ઊજાક સગં્રહ ર્રે છે અને તેને
વિદ્ય ત ઊજાકમાં રૂપાતંહરત ર્રે છે. તનેા
ચાર મ ખય ઘટર્ો છે: રે્થોડ, એનોડ,

ઇલતેટ્રોલાઇટ અને વિભાજર્.

રે્થોડ અને એનોડ એ ઇલતેટ્રોડ છે.
જ્યારે ઇલતેટ્રોન એર્ ઇલતેટ્રોડથી બીજામાં
પસાર થાય છે ત્યારે વિદ્ય ત પ્રિાહ ઉત્પન્ન
થાય છે. આ હર્સ્સામા,ં ઇલતેટ્રોન નર્ારાત્મર્
ચાર્જ એનોડથી સર્ારાત્મર્ ચાર્જ રે્થોડમાં
પસાર થાય છે. તે પછી, બે ઇલતેટ્રો્સની
ભવૂમર્ા આપર્ા ઇલષે્તટ્રર્ પ્રિાહન ં વનમાકર્

ર્રિાની છે. ઇલતેટ્રોલાઇટ સોલ્ય શન
હર્ારાત્મર્ ચાર્જ આયનોને બે ઇલતેટ્રોડ
િચ્ચે િહિેા દે છે, આ ઇલતેટ્રોનના
પ્રિાહને સતં  બલત ર્રે છે. અંતે, વિભાજર્ બે
ઇલતેટ્રોડને અલગ રાખે છે અને બટેરીને
શોટક સહર્િટથી બચાિે છે.

આપર્ી િતકમાન બટેરીઓ અને
ભવિષ્યની સોબલડ-સ્ટેટ બટેરીઓ િચ્ચે
એર્ મહત્િપરૂ્ક તફાિત છે: ઇલતેટ્રોલાઇટ.
િતકમાન બલવથયમ આયન બટેરીમાં પ્રિાહી
ઇલતેટ્રોલાઇટ છે. દ ભાકગ્યિશ, પ્રિાહી
ઇલતેટ્રોલાઇટમાં હાજર રે્ટલાર્ સયંોજનો

િધકન શાહ

સોબલડ-સ્ટેટ બેટરીઓ: ઉજાક સગં્રહની નિી પેઢી
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સ્ફહટર્ીય માળખાના વિર્ાસને દોરે છે,

જેને ડેંહડ્રટ્સ તરીરે્ ઓળખિામાં આિે છે.
ડેંહડ્રટ્સ લાબંા અને તીક્ષ્ર્ સ્પદંનો ઉત્પન્ન
ર્રે છે, જે વિભાજર્ને પચંર ર્રી શરે્ છે
અને શોટક સહર્િટન ં ર્ારર્ બની શરે્ છે,

પહરર્ામે તે જોખમી વિસ્ફોટો તરફ દોરી
જાય છે.

નામ પ્રમાર્ે જ સોબલડ-સ્ટેટ
બટેરીમાં નક્કર (ઘન) ઇલતેટ્રોલાઇટ હોય
છે, જે આ હાવનર્ારર્ ડેંડ્રાઇટ્સના વિર્ાસને
અટર્ાિે છે. એર્િાર ઇલતેટ્રોલાઇટ
પ્રિાહીથી ઘનમાં ફેરિાઈ જાય પછી
બટેરીમાં ઊજાકની ઘનતા િધી જાય છે,

આગ અને વિસ્ફોટોન ં જોખમ ઘણ ં ઓછં
થઈ જાય છે, બટેરી ઓછી જગ્યા લે છે,

અને તાપમાનના વિશાળ ફેરફાર છતાં
પર્ ર્ામ ર્રિા માટે સક્ષમ થઈ જાય છે.

ચાલો એર્ નજર ર્રીએ રે્ આનો અથક શ ં
થાય છે:

• આજર્ાલ ઇલષે્તટ્રર્ િાહનોની સૌથી
મોટી ખામી તેમની મયાકહદત ડ્રાઇવિિંગ રેંજ
છે. સરેરાશ ચાર્જ પર સરેરાશ ઇલષે્તટ્રર્
િાહન ૨૫૦-૩૦૦ માઇલ(૪૦૨ - ૪૮૩
હર્.મી.)ની રેન્જ મેળિે છે.

• સપંરૂ્ક ચાર્જ માટે િાહન સ્ટેશન પર
રે્ ઘરે (સ્ટાન્ડડક આઉટલટેનો ઉપયોગ
ર્રીને) ૧ ર્લાર્થી ૧૭ ર્લાર્નો સમય લે

છે. છતાં ઇલષે્તટ્રર્ િાહનોની લોર્વપ્રયતામાં
વદૃ્ધદ્ધ થિાની અપેક્ષા છે.

• આ લક્ષ્ય સ ધી પહોંચિા માટે,

તેઓએ ગ્રાહર્ને પરિડે તેિા બાર્ીના
સમયે તેમની શ્રેર્ી ઓછામાં ઓછી ૪૫૦
માઇલ (૭૨૪ હર્મી) સ ધી િધારિાની
રહશેે. જેથી ઇલષે્તટ્રર્ િાહનોની ડ્રાઇવિિંગ
રેંજ િતકમાન સખંયાથી બમર્ી અથિા
ત્રર્ ગર્ી થઈ જાય.

• રં્પનીઓ નાની, હળિી બટેરી
બનાિિાન ં પસદં ર્રે છે જે ઝડપથી ચાર્જ
થાય છે અને બટેરીન ં ર્દ િધ વ્યાપર્
શ્રેર્ી સાથે સમાન રહે છે. ચાજીંગ સમય
પર્ ઘટીને ફતત ૧૫ વમવનટ થઈ જાય છે.

• જો આપર્ે સોબલડ-સ્ટેટ બટેરીમાં
સેમસગંની પ્રગવત જોઈએ, તો તેઓ એર્
ચાર્જ દીઠ ૫૦૦ માઇલ (૮૦૫ હર્.મી.)ની
રેન્જ સાથે ૧૦,૦૦,૦૦૦ િખત ચાર્જ ર્રી
શર્ાય તેિી બટેરી વિર્સાિિા સક્ષમ છે.
બધા િધ તાપમાનમાં ર્ાયકક્ષમ રીતે
સચંાલન ર્રિા માટે સક્ષમ છે. પછી ગસે
સચંાબલત િાહનોનો અંત આિી જશે.

• લપેટોપ અને સ્માટકફોન જેિા
ઉપર્રર્ો એર્ જ (ખબૂ જ ઝડપી) ચાર્જ
પર હદિસો ટર્ી શરે્ અને બટેરીન એરં્દર
આય ષ્ય બથેી દસ િષક થઈ શરે્.
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• તબીબી ઉપર્રર્ો િધ પોટેબલ અને
નાના બની શરે્ છે.

• મોટા તાપમાન તફાિત િચ્ચે ર્ામ
ર્રી શર્િાને ર્ારર્ે સોબલડ-સ્ટેટ બટેરીનો
ઉપયોગ ભવિષ્યમાં સ્પેસ શટલ અને
અિર્ાશી શશંોધનમાં થઈ શરે્.

• આ શસ્તત મોટી મોટર રં્પનીઓના
ધ્યાનમાં આિી ગઇ છે. ફોતસિેગન, ફોડક,
બીએમડબ્લ્ય , હ્ ન્ડાઇ, ટોયોટા અને બબલ
ગેટ્સ બધાએં સોબલડ-સ્ટેટ બેટરી માટે
અબજો ડોલરન ં રોર્ાર્ ર્ય ું છે.

• 'તિોન્ટમસ્રે્પ' તરીરે્ ઓળખાતી બબલ
ગેટ્સની સમવથિત રં્પનીએ વસરાવમર્ના
સ્તરો સાથે સોબલડ-સ્ટેટ બેટરીઓ બનાિી
છે, જે ડેંડ્રાઇટ વદૃ્ધદ્ધ માટે પ્રવતરોધર્ છે અને
નીચા તાપમાને ર્ામ ર્રિામાં સક્ષમ છે.

• ટોયોટા ૨૦૨૫ સ ધીમાં સોબલડ-સ્ટેટ
બેટરીિાળા િાહનો લાિિાની યોજના
બનાિી રહ્ ં છે.

• ભૌવતર્શાસ્ત્રી જ્હોન ગ ડનફૂની
આગેિાની હઠેળની સશંોધન ટીમે ગ્લાસ
અને વસરાવમર્ સોબલડ-સ્ટેટ બટેરી માટે
પેટન્ટ સબવમટ ર્ય ું છે જે સ્સ્થર અને બબન-
જ્િલનશીલ છે, ઝડપી ચાજીંગ પ્રદાન ર્રે
છે તથા વનયવમત બલવથયમ-આયન બેટરી
ર્રતા ૩ ગર્ા િધારે ઊજાક-સગં્રહ ધરાિે છે.
આ બેટરીન ં ઇલેતટ્રોડ, સોહડયમ અથિા
બલવથયમ ઉમેરીને પ્રાપ્ત થય ં છે. એટલ ં જ

મહત્િપરૂ્ક એ છે રે્, બેટરી સસ્તી છે અને તે
અંદાજે ૨૦૦૦થી િધ િખત ચાર્જ થઈ શરે્
છે. આ ગ્લાસ બેટરી માટે તાપમાન શ્રેર્ી -
૪ ºF અને ૧૪૦ ºF (-૨૦ ºC અને ૬૦ ºC) ની
િચ્ચે છે.

• જ્હોન ગ ડનફૂ પોતે ર્ોઈ સામાન્ય
વિિાવનર્ નથી. તેર્ે રસાયર્શાસ્ત્રના
નોબેલ પ રસ્ર્ાર સહહત ૮ વિિાવનર્ એિોડક
જીત્યા છે. તેના ભતૂર્ાળમાં શશંોધનોમાં
અસલ બલવથયમ-આયન બેટરી અને તમારા
ર્મ્પ્ય ટરને ચલાિિા માટે જરૂરી રેમ
શામેલ છે. ઘર્ી રં્પનીઓ સાથેની તેની
સડંોિર્ીએ સોબલડ-સ્ટેટ બેટરીને આપર્ી
પહોંચમાં મરૂ્ી દીધી છે. આપરે્ ફતત ૧
અથિા ૨ િષકમાં આ તર્નીર્ન ં પ્રર્ાશન
જોઈ શર્ીએ છીએ.

• બેટરી ફતત સ વિધા ર્રતાં ઘણ ં
િધારે રજૂ ર્રે છે. તે વિશ્વને બચાિિા
માટેના મ ખય તત્િન ં પ્રવતવનવધત્િ ર્રે છે.
િધ સક્ષમ ઇલેષ્તટ્રર્ િાહનો ઓટોમોહટિ
મારે્ટમાં એર્ તીવ્ર પહરિતકન પ્રદાન ર્રી
શરે્ છે.

• સોબલડ-સ્ટેટ બેટરીઓ પયાકિરર્ને
અન કૂળ સામગ્રીથી પર્ ઉત્પન્ન થઈ શરે્ છે,

તેથી તે ભવિષ્યની તર્નીર્માથંી આજની
તર્નીર્ બનિા ઝડપથી આગળ િધી રહી
છે.
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ગયા િષે કૃષ્ર્-જન્માષ્ટમી અને સ્િાતતં્ર્ય-હદિસ પર એર્ ટૂંર્ો ને ટચ 
સ્પેવશયલ અંર્ બનાિેલો. જો તમે િાચં્યો ના હોય, 

તો નીચેના ર્િર-પેજ પર ક્તલર્ ર્રો.
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(૧) માત્ર શ્ર વત ગ જરાતી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્રી ભાષા અને જોડર્ીની ભલૂો
ચર્ાસી રચના મોર્લિી. ભાષાશ દ્ધદ્ધ અને જોડર્ીમાં જો િધ ભલૂો હશે તો કૃવત સ્િીર્ારિામાં
આિશે નહહ, જેની નોંધ લેિી. ગ જરાતી 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 ગ જરાતી જ ટાઈપ ર્ય ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ર્ શબ્દો અંગે્રજી, હહન્દી
અથિા સસં્કૃત ભાષામાં ટાઈપ ર્રેલા ચાલશે. પર્ એ શક્ય હોય ત્યાં સ  ધી ઓછા રાખિા. જેથી
સમરસતા સચિાઈ રહ.ે
(૪) કૃવત માત્ર મઇેલ દ્વારા જ સ્િીર્ારિામાં આિે છે. અમાર ં મેઇલ-એડ્રેસ આ મ જબ
છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇલ ર્યાક પછી જો વસલેતટ 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 પ રસ્ર્ાર
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 ર્રીશ ં રે્ હિે આ કૃવત અમારે મ ર્િી છે, તો એ પહલેા અમે મેઈલ ર્રીશ ં
જ. આપનો જિાબ નહહ આિે ત્યાં સ  ધી નહહ મરૂ્ીએ.
(૯) સામાન્યતુઃ એિો વનયમ હોય છે રે્ કૃવત એર્ ર્રતાં િધ જગ્યાએ મોર્લો, તો જ્યાથંી િહલેો
જિાબ આિે, એ વસિાયની જગ્યાએ સર્જરે્ જ સામેથી જાર્ ર્રિાની હોય છે. પર્ અમે એ ર્ામ
સર્જર્ માટે આસાન બનાવ્ય ં છે. અમે પછૂીએ અને જો તમારી કૃવત બીજે ના સ્િીર્ારાયી હોય તો
અમે પછી સ્િીર્ારીએ છીએ.

લેખ/િાતાક/માઈક્રોહફતશન/ર્વિતા મોર્લિા માટે
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આપને 'પખં'નોઆઅંર્ રે્િો લાગ્યો ?
આપના પ્રવતભાિોWhatsApp દ્વારાઆપિા માટે અહીં ક્તલર્ ર્રો.

https://wa.me/916355953355
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ટીમ 'પખં'
યાબિર્ િઘાવસયા
રે્ય ર દ ધાત
અનતં ગોહહલ
વિરલ જોશી

હોઝેફા અગિાન
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ધ્ર વિલ ચોડિડીયા
વમહહર ગેડીયા

હડઝાઇવનિંગ

https://pankhmagazine.com/


ચ નીલાલ મહડયા
વપ્રયર્ાતં મબર્યાર
રાજ લ ભાન શાલી
બાબ લાલ ચાિડા
હીરલ વ્યાસ
ડૉ. રંજન જોષી

તેજલ શાહ
બસંરી જોષી

અબચિતા દીપર્ પડંયા
એર્તા નીરિ દોશી

િધકન શાહ
પિૂી વ્યાસ મહતેા

આ અંર્મા ંસહભાગી ર્લમો

શ ભદીપ ભડંારી (ફ્રન્ટ ર્િર)
https://instagram.com/photo_seeker__?utm_medium=copy_link 

ધ્ર િ પચંાસરા (બેર્ ર્િર)
https://instagram.com/dhruv.panchasara?igshid=arbapssmucdu

ફોટોગ્રાફી
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