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⚫ 'પખં'ના &લેટફોમ- પરથી ઓનલાઈન ક4 ઓફલાઈન 5કાિશત થતા કોઇપણ લખાણના િવચારો

સ>કના પોતાના છે. એ િવચાર સાથે ટAમ પખંના સBયો સહમત છે જ, એFુંમાની લેFું નHહ. આથી

લખાણને લીધે કોઈ પણ િવવાદ ઉભો થાય તો એની જવાબદારA સOંણૂ-પણે સ>કની પોતાની

રહ4શે. 'પખં'આમાં દરિમયાનગીરA કરવા બાRય નથી.

⚫ 'પખં'ના &લેટફોમ- પરથી ઓનલાઈન ક4 ઓફલાઈન કોઈ પણ 5કાર4 5કાિશત સામSીમાં

મોટ4ભાગે સ>કની પરવાનગીથી જ Tૃિત Vકુવામાંઆવે છે. Wાર4ક કોઈ સ>કની પરવાનગી લીધા

વગર એમની કોઈ Tૃિત કોઈપણ XવYપે Vકુવામાં આવે તો એમાં અમારો એક જ [ભુ આશય છે ક4

સ>કના લખાણને \બરદાવFુંઅને ]જુરાતી ભાષા વાચંી શકતા મહ_મ લોકો `ધુી સ>કોની Tૃિત

પહaચાડવી અને વcનેુ વcુલોકોને ]જુરાતી ભાષામાં રસ લેતા કરવા.

⚫અમાdંુ Xપeટપણે માનFું છે ક4, Tૃિત લખાય fય એ પછA લોકોની બની fય છે. પણ એ સ>વા

માટ4 સ>ક4 કર4લા gમને યોhય gેય મળે, એ માટ4 Tૃિતની સાથે એના સાચા સ>કjુંનામ જોડાય, એ

અમારો મહ_મ 5યાસ રહ4શે.

⚫ અkે, 'પખં' કોઈ રાજકAય, સામાlજક ક4 ધાિમmક િવચારધારા 5nયે પoપાત કરp ું નથી.

તqુપરાતં, 'પખં' \બનrયવસાિયક ધોરણે કામ કર4 છે અને અમારા માટ4 આ આિથmક ઉપા>નjું

સાધન નથી.

⚫ ‘પખં’ સOંણૂ-પણે સાHહlnયક હોવાનો દાવો કરp ું નથી. આથી લાo\ણક ]જુરાતી સાHહnયના

બધા જ િનયમો પળાય, એ જYરA નથી. ‘પખં’ ]જુરાતી મેગેઝીન છે, ]જુરાતી ભાષાjું મેગેઝીન

નથી.
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યા#$ક વઘાિસયા

સપંાદકની કલમે

એક સા'ં

()નના ચા,યા ગયા પછ1

ર),વનેા પાટા અરસપરસ 7છૂતા હતા:

"બે માણસને એકબીAથી Cૂર જવા માટ)

ક)ટE ુ ંDISTANCE જોઈએ?"

–-િવિપન-પર1ખ

મીથીલેશ ગૌડાએ 'પખં'ના ચોપનમાં

vકના wxટકવરમાં આપેલા ફોટોSાફમાં

દ4ખાય છે એ રAતે `રંુગમાથંી y4ન પસાર

થઈ ગયેલી છે, બસ ખાલી પાટા દ4ખાય

છે. પાટા હવે બી| y4નની રાહ જોઈ ર}ા

છે. y4ન, પાટા, Xટ4શન અને &લેટફોમ-નો

વાતા-કથનમાં અને કિવતામાં Yપક તરAક4

rયાપક ઉપયોગ થયો છે, હ| પણ થતો

ર}ો છે. સબંધંોને ક4 માણસોને y4ન સાથે

સરખાવી શકાય. y4ન Wાર4ક ~ટA fય,

એમ સબંધં પણ ~ટA fય. �મ

એકબીfની હમેંશા પાસપાસે રહ4લા y4નના

પાટા એકબીfને Wાર4ય મળે નહ�, એમ

ઘણી rય��તઓ એકબીfની સાથે

lજ�દગીભર રહ4, તોય એકબીfને Wાર4ય

Oણૂ-ત: મળA ન શક4, એFું પણ બને! y4ન

કોઈ મોટા Xટ4શન પર ઘણા સમય `ધુી

ઉભી રહ4 અને અVકુ નાના Xટ4શન પર

ફ�ત કહ4વા ખાતર! અર4, એ�સ5ેસ y4ન તો

નાના-નાના Xટ4શનને ગણકાર4 પણ

નહ�!અVકુ rય��તઓ &લેટફોમ- પર

ધ�ાV�ુAમાં ફસાઈ fય. અને Oરૂતો

સમય હોય તોય y4ન ~ટA fય. Hદ�હAની

મેyો y4નની �મ િશXતબ� રAતે અVકુ

સબંધંો સચવાય જતા હોય, તો Vુબંઈની

લોકલ y4નની માફક ઘણા ડ�બાની vદર

જ એવા સલવાય fય ક4, એમને �

&લેટફોમ- પર ઉતરFું હોય, nયાં ઉતરવા

�ટલો મોકો પણ ના મળે. આગલા Xટ4શને

માડંમાડં ઉતરA ફરA બી| કોઈ y4ન પકડA

પોતાના Xટ4શને પહaચFું પડ4. y4ન

પકડવામાં લેટ થયા હોય, તોય કોઈ હાથ

( 1 )  - સ"ટ$%બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com
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આપે તો દોડAને y4ન પકડA શકાય. તો y4ન

ઉભી રહ4 એ પહ4લાં જ ઉતરવાની

ઉતાવળમાં આપણે &લેટફોમ- પર Tૂદકો

મારAએ ને ગબડA પડAએ, એFું પણ બને.

કોઈ અf�યા શહ4રના Xટ4શન પર પાણીની

બોટલ ક4 નાXતો લેવા ઉતરAએ, ને

એટલીવારમાં y4ન ઉપડA fય અને આપણે

�યાં પહaચFું હોય, nયાં સમયસર પહaચી

ના શકાય. એ પછAની y4ન મળતા ઘણો

સમય નીકળA fય એમ હોય અને

એકલાઅ�લૂા એ Xટ4શન પર બાકંડ4 બેસી

રહ4F ું પડ4! y4નની ટAકAટ લેવામાં વેઇHટ�ગ

હોય અને પછA ટAકAટ કxફમ- થાય એમ કોઈ

નવો સબંધં પણ એનો ચો�સ વેઇHટ�ગ પછA

જ ઉnપ� થાય. ને એમાયં બધી ટAકAટ

કxફમ- થાય, એ જYરA પણ નથી! અVકૂવાર

y4નમાં બારA પાસેની ટAકAટ મળે તો

બહારના સારા ��યો જોવા મળે ને Wાર4ક

ટોઇલેટની ન|કની સીટ હોય તો એની

qુગ�ધનો પણ HહXસો બનFું પડ4! જનરલ

કૉચ, Xલીપર કૉચ અને એસી કૉચની �મ

માણસ-માણસ વ�ચે પણ સબંધંોના લેવલ

હોય. Wાર4ક જનરલ કૉચની ભીડભાડની

�મ સબંધંોમાં પણ ધ�ાV�ુA, qુગ�ધ અને

] ૂગંળામણ વcુ હોય. તો Wાર4ક એસી કૉચ

�વી ઠંડક અને શાિંત પણ મળે.Wાર4ક એસી

કૉચમાં પણ શાિંત ના મળે એFું બને અને

યાkા qુઃખદાયક બની fય. તો Wાર4ક

જનરલ કૉચમાં પણ જો સારો સાથ મળA

fય, તો રXતો Wાં કપાઈ ગયો, ખબર પણ

ના રહ4. આવી તો ક4ટલીય સા�યતા છે.

તમને પણ યાદ આવે તો કહ4જો જYર.

બેકકવર પણ રસ5દ છે. એની એક

ખાિસયત છે ક4 5ો�લેમને આટ-jું XવYપ

આપવામાં આr�ું છે. વરસાદમાં રXતા પર

પડ4લા ખાડામાં ભરાયેલા પાણીનો આવો

સરસ ફોટો આપણને આપવા માટ4

ફોટોSાફર ધવલ પરમારનો પણ આભાર.

આ vકમાં 'Rewinding' કોલમમાં

જયશકંર ભોજક '`ુદંરA'નો એક `ુદંર

આnમકથાખડં લીધો છે. રસ5દ છે.

વાચંજો.અમે 'પખં'માં દર મHહને ર4h�લુર

કોલમ લખી શક4, એવા લેખકોની શોધમાં

છAએ. જો કોઈ લેખકિમk Rયાનમાં હોય, તો

કહ4જો. આપને આ vક ક4વો લાhયો એ

અમને જYર જણાવો. યોhય લાગે તો

સોિશયલ મીHડયામાં શેર પણ કરો.

જોડાયેલા રહો.
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જ.ટ બે િમિનટ

અ"કા અને અ'લુ બે વષ-

પહ0લાના લવ બ1્-સ અને આ5

એકબી8ના 8ની 9ુ:મન. દોઢ વષ-

ચાલેલા ક0સ, સતત પડતી તારDખો, એક

પછD એક નોGટસ, સમIસ... કંટાળD ગયો

હતો અ'લુ આ બધાથી. પીસાઈ રQો

હતો સબંધંોની ઘાણીમા.ં ન મTમી સમU

ક0 ન અ"કા. કોઈએ સમાધાન ન કVુW.

આ5 ફાઇનલ Zકુાદો પણ આવી

ગયો. અ'લુે [િપયા પ]ચીસ લાખ એક

મGહનામાં ^ટાછેડા પેટ0 Zકૂવવાના. હ`ુ

તો માડં ધધંો 8Tયો હતો. ભાડાની

9ુકાન ભાગીદારDમાં પોતાની થઈ હતી.

એમાં આ પ]ચીસ લાખ! અ'લુને

9ુિનયા ગોળ-ગોળ ફરતી લાગી. તેણે

ખીdસામાં હાથ નાખી eિતમ દાવ

અજમાવવાgું નhD કVુW, કંઈક ફંફોdVુ.ં

બરાબર iયાર0 જ અ"કા તેને આખરD

વખત મળવા, 'હUયે સમાધાન કરjું

છે?' એ kછૂવા આવી. અ'લુના હાથમાં

રહ0લી શીશી તે મોઢ0 માડંD ગટગટાવવા

જતો હતો. અ"કાએ હાથ `ુદD Gદશામાં

ફંગોળD ચીસ પાડD, "આ mું કર0 છે ' ુ?ં"

"જોn o,ં pજqદગીથી વધાર0 કડjું તો નથી

ને!"

આ શsદોએ પહ0લીવાર 8ણે

અ"કાની તtંા તોડD. અ"કા સમાધાન

માટ0 તૈયાર હતી.

ડૉ. રંજન જોષી

સમાધાન

( 3 )  - સ"ટ$%બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com
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2તરક5ડ7

બસંર8 જોષી

'3મણા'

કમાડ4 તોરણ બધંાઈ ગયા હતા.

લhનને લગતી તમામ જYરA સાધન-

સામSી પણ આવી ગઈ હતી. મડંપના

વાસં પણ રોપાઈ ગયા હતા પણ આ [?ુ

ઘટેા-ંબકરાની વણઝાર?

gમણા તો જોઈને અચ\ંબત જ થઇ ગઈ

ને સીધી એની માં પાસે જ પહaચી ગઈ.

"આ બcું [ું છે મા? િપતા| આટલા બધા

ઘટેા-ંબકરા [ું કારણસર લઇ આrયા હશે?

gમણાએ 5�ોતરA કરવા માડંA.

મા: "Okુી gમણા આ તો આપણી ભીલ

િશકારA 5fની પરંપરાનો એક ભાગ છે."

gમણા: "ક4વી પરંપરા મા..?"

મા: "પરંપરાjસુાર કોઈ પણ િશકારA ભીલ

Tુળની TુમાHરકાના લhન Oવૂ� હfર ઘટેા-ં

બકરાઓનો વધ કરવાનો િનયમ છે."

બ�-બ�-બ� ના કક-શ અવાજમાં gમણા

ને હવે વધ Oવૂ�ની પ[ઓુની કYણ Oકુાર

dુવે dંુવે Xપશ-વા લાગી, એjું હ�� ું કdુણાથી

અને મૌન પ[ઓુની અણધારA આફત

માટ4 વલોવા લાh�ુ.ં

'gમણા' એક ભીલ કxયા હતી. એના

િપતા િશકારA હતા. દ4ખાવે �યામ અને

સામાxય. પણ `વુણ- અને પિવk �દયની

ધની. કdુણા, એકિનeઠા, સમપ-ણ �વા

]ણુોની fગીરદાર. આ બધા ]ણુોના

સમxવયથી તે એક સામાxય ભીલ કxયા

ન ભાસતી. સાદગીની અનોખી તેજXવીતા

હોય. �ને કારણે gમણા ભીલ Tુળમાં

ખીલેલા એક તેજXવી �લ સમાન જ હતી.

િનદ ષ અને અસહાય પ[ઓુનો

મહાવધ એ જોઈ શક4 એમ નહોતી, એટલે

લhનના Oવૂ� જ એ ઘર4થી ભાગી ~ટA.

ભાગતા ભાગતા એ દંડકાર�ય `ધુી
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પહaચી આવી. થોડા થોડા ગાઉ qૂર

ઋિષઓના આgમ દ4ખાતા. gમણાને હવે

બસ ¢£¤ાનની જ અ\ભલાષા હતી.

ઋિષના ચાલવાના માગ  એ Xવ�છ કરA

નાખંતી, એ વન વન ભટકતી. ને ઋિષને

¢£¤ાન શીખવવા આ|| કરતી. પણ

તમામ ઋિષ એને પોતાની િશeયા તરAક4

Xવીકારવા તૈયાર ન થતા,ં માk એટલે જ

ક4 gમણા એક ભીલ કxયા હતી. સnસગં

માટ4 ઉ\ચત અને પયા-&ત `િુશ\oત

નહોતી.

gમણા Hહ�મત ના હારતી. એને તો

બસ ¢£¤ાન લાધFું હp ું અને આખર4

એની મછંા સફળ થઇ. 'મતગં' ઋિષએ

gમણાની એકિનeઠાથી 5ભાિવત થઇ

gમણાને િશeયા તરAક4 ધારણ કરA િશoણ

5દાન કરવાનો અવસર આ&યો.

gમણા Oણૂ- સમપણ- અને એકિનeઠા

સાથે આgમની અને અxય િશeયોની સેવા

કરવા લાગી. ગાયોjું Rયાન રાખFુ,ં

આgમની સફાઈ, અxય િશeયો અને

]dુુ|ના ભોજનની rયવXથા કરતી. ભાવ

અને વાnસ�યથી સૌને જમાડતી. અxય

ઋિષઓની અવહ4લના છતાં મતગં ઋિષએ

gમણાને અRયાnમની એની Oણૂ- યાkા માટ4

આgમમાં આ|વન આgય આ&યો.

આમ જ વષ  પસાર થતા ચા�યા.

મતગં ઋિષ F�ૃ અવXથા તરફ વધતા

ચા�યા. એક પરોઢ એમણે gમણાને ક§ુ;ં

"gમણા ¨ું તારA અનxય ]dુુભ��ત અને

આgમની તારA એકિનeઠ સેવાથી અિત

હિષmત ©.ં મારા આનªર શરAરને હવે

દ4હnયાગની જYર વતા-ય છે. એ Oવૂ� આ

આgમનો Oણૂ- કાય-ભાર ¨ું તને સોપવા

મા]ંું ©.ં" ઘડAભર તો gમણા મૌન જ રહA.

]dુુ|એ 5સ� થઈ ક§ુ,ં "gમણા

માગં � વરદાન જોઈએ તે આપીશ.”

િશeયા gમણાએ ક§ુ,ં"]dુુ| આપની

સાથે જ મને પણ અનતંની વાટ4 લઇ

fઓ, આપની વગર ¨ું |વી નહA શTુ."

]dુુ|: "gમણા મ� મારા |વનકાળમાં

હમેંશા રામjું \ચ�તન અને કAત-ન ક�ુ-

છેપણ મને gી રામના દશ-ન નથી

મ¬યા.p ું એકિનeઠ થઈને આમ જ

આRયાિમકયાkા કરતી રહ4�, રામ jું

Xમરણ કરતી રહ4�, રામ એક Hદવસ તને

જYર દશ-ન આપશે અને p ું શી મોoને

પામીશ."

gમણા ]dુુ|ના આિશવા-દ પામી

ધxય થઇ. ]dુુ|એ X®ળૂ દ4હનો nયાગ

કય . અને પચંમહા¯તૂમાં િવલીન થઇ

ગયા. gમણા રોજ 5¯ુ રામની વાટ જોવા

લાગી. ઉઠતા બેસતા બસ રામના \ચ�તનમાં
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રહ4તી, રામjું કAત-ન કરતી. 'રામ આવશે,

રામ આવશે..'-ના ઉદગારથી એ OલુHકત

થઇ ઉઠતી. રામના આગમન માટ4 એ રોજ

આgમની પોતાની °પંડA શણગારતી,

�લોનો માગ- બનાવતી અને પોતાની

vતરક4ડAએ `�ુઢ કર4લા રામની વાટના

પથેં ±મરના પડાવ પાર કરતી રહA. રોજ

તાf ફળ�લ ² ૂટંA લાવવાનો એનો

િનnય³મ હતો.

વાટ જોતા જોતા gમણા પણ હવે

qુબ-ળ થવા લાગી. એની ચામડA પર

ચીમળાયેલી અવXથાની અસરો દ4ખાવા

લાગી. ´ ૂધં પણ જરા °કવા લાગી છે

પણ રામની વાટ એકદમ ટµાર ભાસતી.

બસો વષ-નો ઘસારો કોઈ િસ_ેર ¶શી

વષ-માં લઈલે nયાર4 ચહ4રા અને શરAરમાં

��યમાન થાય એFું Tૃશપ·ું \ઝલતી

gમણા રામની વાટનો એકતારો રોજ

વગાડતી, વળA ગયેલી ´ુધં પર ટµાર

ઉભેલી વાટ..બસ 5¯ુ રામના દશ-નની

વાટ...

આgમ ન|ક આવેલા પ�પા

સરોવર પર રોજ પાણી ભરવાનો

gમણાનો િનnય³મ પણ આજ સવાર4

�યાર4 એ Hકનાર4 પહaચી તો કોઈ ઋિષના

મkંોનો Rવિન એને કાને પડ¸ો. પાણીમાં

બે¹ું ¹બૂાડતા ºડુ -ºડુ નો અવાજ ઋિષને

કાને પડ¸ો. એમણે »ખ ખોલી જો�ું તો

કોઈ ભીલ ¼ી પાણી ભરA રહA હતી.

ભીલને િન�ન fતી ગણતા ઋિષ

આવે\ગત થઇ ગયા ને બા½ુમાં પડ4લા

પ¾થરમાથંી એક મોટો પ¾થર ઉઠાવી

gમણા તરફ ફ¿Wો. gમણાના પગમાથંી

ર�તની ધાર થવા લાગી. ર�ત સરોવરમાં

જઈ ભળA ગ�ુ.ં આ જોઈ ઋિષ વcુ રોષે

ભરાયા અને ક§ું તારA �વી ભીલ ¼ીના

ર�તથી પ�પા સરોવર qૂિષત થઇ ગ�ુ.ં

હવે માર4 એને ફરA [�ુ કરવા અxય

નદAયોના [Rુધ જળ અને હોમ હવન

ઈnયાદA કરવા પડશે.

ઋિષએ તમામ 5યોજન કરA જોયા

પણ જળ [�ુ ના થ�ુ.ં આવામાં અxય

ઋિષ તરફથી `ચુના મળA ક4 દશરથOkુ

રામ અને Àાતા લoમણ સીતા|ની ખોજ

કરતા કરતા ન|કના આવાસમાં જ

િવહાર કરA ર}ા હતા. ઋિષ સરોવરના

જળ [�ુAકરણ હ4p ુ gી રામ પાસે જઈ

પહો�યા. gીરામે OછૂÁુ,ં "આ ક4વી રAતે

બx�?ુ" ઋિષએ gમણા નામક ભીલ ¼ીની

તમામ િવગત અને ઘટના કહA સભંાળવી.

gી રામ gમણાjું નામ સાભંળતા જ

OલુHકત થઇ ગયા અને બો�યા. "ઋિષ આ

gમણાના પગના ઘાવ માkjું ર�ત

નથી, પણ મારા �દયjું ર�ત છે. gમણા

મારA અનxય ભ�ત છે."
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આ તરફ gમણાને પણ gીરામ અને

લÂમણના આગમનની ખબર પહaચી ગઈ

હતી. ખબર મળતા હષ-ભેર રામ ભણી દોટ

VકૂA.. દોડતા દોડતા પ�પા સરોવરના

Hકનાર4 ઉભેલા રામને જોઈ gમણા

નતમXતક થઇ રામના ચરણમાં °કA રહA.

આવામાં gમણાના પગમા ચaટ4લી રજ

સરોવરમાં ભળA અને સરોવરjું પાણી

િનમ-ળ અને [�ુ થવા લાh�ુ.ં

રામ બો�યા જો�ું ઋિષ �ને તમે

ભીલ Tુળની ¼ી કહA અXO�ૃય ગણતા

હતા, એના Xપશ- માk થી પ&�પાjું જળ

[Rુધ થઇ ગ�ુ.ં ઋિષને પોતાની ¯લૂ

સમfઈ.

gમણા હષ-થી છલકાતી અÃઓુની

ધાર રોકA શકતી ના હતી. આજ એની

વષ ની વાટને િમલનjું મીÄંુ ફળ મ¬�ું

હp ુ.ં એને `ઝુp ું નહોp ું ક4 [ું કહ4 .? માk

એટÅું જ કહA શકA, "5¯ુ રામ આપની

વાટમાં મે વષ થી મારA આgમની °પંડA

સfવી છે. તમારા આગમનની વાટ

િનરંતર કરA છે. આપ મારA નાની એવી

°પંડAમાં પધારA મને Tૃત¤ કરો." રામ

હષ-ભેર gમણાjું આમkંણ XવીકારA

મઢAએ ગયા.

°પંડA પહોચતા રામ ½ુએ છે ક4

°પંડAનો મારગ રંગબેરંગી �લોથી

`શુો\ભત હતો.. °પંડA Xવ�છ `ુદંર રAતે

શણગાર4લી હતી. gમણાએ gી રામ અને

લÂમણને આસન આપી \બરાજવા ક§ું

અને તાf ફળ ² ૂટંA લાવી. ફળમાં બોરનો

એક-એક ભાગ ખાઈ પછA રામ ને

આપતી. રામ પણ િવના િવલબં gમણાના

¶ઠા બોર આરોગતા ર}ા.

"કંદVળૂ ફળ `રુસ અિત Hદયે રામ ક¨ું

આની; 5ેમ સHહત 5¯ુ ખાએ બારંબાર

બખાની."

લÂમણથી ના રહ4વાતા એમણે

રામને ક§;ુ "આપ આ ¶ઠા બોર શા કારણે

આરોગો છો?" nયાર4 રામે ક§ુ,ં "આ ¶ઠા

બોર નથી. આ gમણાjુ મારા તરફjું

અ5િતમ વાnસ�ય અને અનxય િનદ ષ

ભ��ત અને એકિનeઠાની મીઠાશ છે."

]dુુદ4વ મતગંjું કથન સnય Oરુવાર

થ�ું અને gમણાને gીરામનો ભેટો થયો.

nયાર બાદ gમણા gીરામના ચરણોમાં જ

યો]્ સમાિધ લઇ મોoની 5ાÇ&ત પણ કર4

છે અને આ Oવૂ� gીરામ gમણાને નવધા

ભ��તના તમામ વચન કહ4 છે અને આમ

gમણા gીરામના 5Vખુ ભ�તોમાં Xથાન

5ા&ત કર4 છે.

અહ� gમણા એટલે એ જ શબરA.

શબરAjું સા²ું નામ એટલે gમણા.
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pલુસીTૃત રામાયણમાં શબરAનો ઉ�લેખ

gીરામના 5Vખુ ભ�તોમાં થયો છે. gમણા

ઊફ- શબરAની 5¯ભુ��ત એ જ શીખવે છે ક4

ઈªર fતપાત-Tુળ-ધમ-ને ગૌણ ગણી.

ભ�તની અનxય ભ��ત Xવીકાર4 છે.

આ Oવૂ� ½ૂજ લોકોને શબરAjું સા²ું નામ

પણ ખબર નહ� હોય ક4 ના તો એની

vતરક4ડA િવશે પણ ખબર હશે..! બાવળની

કાટમાં ઉગેલા ચદંનના Foૃ સમી શબરA

આÉlnમકતાની 'vતરક4ડA' પર િવચરતા

િવચરતા Wાર4 ભ��તનો અjઠૂો રાજમાગ-

કંડારતી ગઈ.

"प"ं प%ुपं फलं तोयं यो मे भ./या
1य2छ4त।

तदहं भ./युप8तम9ना;म 1यता/मनः।।"
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વાતા9-સે; ુ

તેજલ શાહ

વાવ

ક4મ છો વાચકિમkો? આ� vત અને

આરંભનો તતં છોડA વાતા-j ું તળ અને જળ

માણવા �Fું છે. તમને થશે 'wow'! પણ

જરા ½ુદA રAતે. � વાતા-નો 5વાસ આપણે

આ� ખેડવાના છAએ એjું શીષ-ક છે –

'વાવ'. બે વાતા-કારોએ આ શીષ-ક હ4ઠળ

વાતા- લખી છે. એકના લેખક છે '`મુતં

રાવલ' અને બી| વાતા- લખી છે 'રામ

મોરA'એ. બનેં વાતા-ના પાkો અને પHરવેશ

½ુદાં છે. ચાલો nયાર4 'વાવ' લગી લટાર

મારA આવીએ.

`ુમંત રાવલની વાતા-, પૌkને

રમાડવાનાં Hદવસો `ધુી પહaચેલા �ફ

પાkની છે. જગતબાºjુું નસીબ જોર કરA

ગ�ું અને દAકરાઓએ એક વેક4શન એમની

ઈ�છા 5માણે ગોઠr�ુ.ં બધાં ઊપડયા

દ4વગઢ. જગતબાºનેુ પોતાjું વતન જોFું

હp ુ.ં મોટો Okુ એમ.બી.એ થઈ Vુબંઈ સેટ

થયો હતો. નાનો અમદાવાદમાં સી.એની

5ેÊ�ટસ કરતો હતો. બનેં Okુો મળે nયાર4

જગતબાºનુો ËોÌગYમમાં બેસવાનો વારો

આવે. HદવાળAમાં શોક4સમાથંી Xટ4�� ૂ બહાર

આવે એમ આ વખતે તો વતન જવાની

વાતથી Xટ4�� ૂ |વતં થઈ ગ�ુ.ં આમ તો

દ4વગઢમાં ન તો દ4વ હતો ન તો ગઢ. હતાં

cળૂ, ઢ4ફા,ં ટ4કરા ને નાનપણની વાવ સાથે

જોડાયેલી યાદો.

વતન પહa�યા પછA 'વાવ' દ4ખાતી

નથી. વષ  `ધુી � વાવjું પાણી પીcું હp ું

એ શોધની તરસ એમની »ખોમાં ઊતરA

આવી. ગામમાં ખે¹તૂને Oછૂતાં ખબર પડ4 છે
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ક4 વાવ તો પી.ડ�Å.ૂડA વાળાએ OરૂA દAધી.

હાઈવે બxયાં પછA vધારામાં વાવ દ4ખાતી

નહતી અને અકXમાતોની સÍંયા વધતી

જતી હતી.

જગતબાºjુું મોÎું િવલાઈ ગ�ુ.ં

એમને અગાધ થાક લાhયો. ½ૂના

સXંમરણોથી એ ઘરેાઈ ગયા. ખે¹તૂ

મન|ભાઈ સામે એ ½ૂનો 5સગં વાગોળવા

લાhયા. એકવાર એ સાજંના ટાણે

હટા·ુ(ંખરAદA) કરવાjું હp ુ.ં મો¹ું થ�ું અને

ઉપરથી ભર ઉનાળાનો સમય હતો. તરસ

છAપાવવા વાવમાં ઊતરA પાણી પીcુ.ં

વાવની `ુદંરતામાં એ ખોવાતા ચા�યા.

માનો ખોળો શાતા આપે એમ એ nયાં જ

`ઈૂ ગયા. છેક ઊઠ¸ા nયાર4 ઘટનાની

ભયાવહતા અને રોમાચંને પામી શWા.

Xહ4જ પડ´ું બદલા�ું હોત તો! પણ વાવે

એમને ખરા અથ-માં ભડવીર બનાવેલા.

જગતબાºનેુ વાવ જોવાની તીÑતા

ઓર વધી. પણ વાવ Wા?ં [ું એના સગડ

મેળવી શકાશે?

`મુતં રાવલની ‘વાવ’ વાતા-

૨૦૦૦ની gેeઠ વાતા- પૈકAમાનંી એક છે,

જયાર4 રામ મોરAની 'વાવ' સાHહnય

અકાદમી, Hદ�હA OરુXTૃત વાતા-સSંહ

'મહોp ુ'ંમાં સમાિવeટ છે. 'મહોp ુ'ં નામની

વાતા- શોટ- Hફ�મ XવYપે YouTube પર છે

અને એના વન િમ\લયન &લસ r�સૂ- છે,

છતાં 'વાવ' વાતા-ની �Êeટએ ]જુરાતી

સાHહnયમાં ઉnTૃeઠ વાતા-ઓમાનંી એક છે

એFું કહ4વામાં અિતશયો��ત નથી.

માં̀ ુગં ચૌધરAએ ક§ું છે એમ,

"ગÉિવÉાનો િશXતબ� 5કાર રામે

આnમસાત કય  છે." વાતા-નો 5ારંભ એ

વાતમાં ટાપસી Oરૂ4 છે.

'cબૂાગં..' કરતો એક અવાજ

વાવમાથંી સભંળાય. દર વખતની �મ જ.

કોણ ગ�ુ?ં કોઈ ઘરચોÖં.... કોઈ

બાધંણી..... કોઈ લેHર�ુ.ં.. કોઈ qુપµો...

cબૂાગં... પાણીમાં Xહ4જ ઉઠ4લા વમળ...

ºડુºHુડયા.. વાવની HકનારAએ લીલ સાથે

બાઝી જતાં પરપોટા અને પછA બRcું

શાતં. દર વખતની �મ જ કોણ ગ�ું

કણબીના ફ\ળયામાથંી, પરમારોની

પછAતેથી, ભરવાડોના નેસમાથંી, દરબારોની

ડ4લીએથી, વાણીયાની મેડAએથી,

રબારAઓની ખડકAથી એક હAબTંુ, એક

×ાXકો ને પરબારA દોડ સીધી વાવમા.ં

¼ી |વનની વાXતિવકતાઓ અને

સઘંષ-થી વાતા-નાિયકા મ½ું તØન અfણ

છે. એને સમfpું નથી ક4 વાવમાં એFું તો

[ું છે ક4 ગામની ¼ીઓ nયાં પોગે છે? નાના-ં

મોટાનેં 5� Oછૂતી ફર4 છે. એનો 5� એને

બા\લશ ઠ4રવી દ4 છે. બધેથી એક સરખો
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ઉ_ર મળે છે. "વાવમાં તો [ું હોય? ગધંાp ું

પાણી...લીલ ...કદડો.....કાટંાળા ડાળખાં ને

અનગળ vધારા."

Vળેૂ તો આ વાવ ગામની ભાગોળે

આવેલી. આમ તો વષ થી બધં. એમાં પાણી

છે ક4 નHહ એ પણ જોવા કોઈ જpું નથી.

વાવને OરૂA દ4વાની વાત પણ ચાલેલી પણ

કોક4 ક§ું ક4, "માલીપા � � |વ હશે એ

બધાને V ૂઝંારો થશે તો પા©ં ગામjું જ

આવી બનશે." બી½ુ ં કંઈ નHહ તો છેવટ4

ગામમાં સnયનારાયણની Ofૂ કરA છાતી

સમાણી ભ�ત ચણી લીધી. પણ તોય

fનારાના બાવળા કોઈ ક4ટલી ઘડA ઝાલી

રાખે.

સામાxય Hદવસોમાં તો ગામjું વ�ત

છોકdંુય વાવ બા½ુ ફરક4 નહ�. એક

વડસાિવkીનો વડલો Oજૂવા fય nયાર4

બધા વાવને તાકA રહ4.

મ½ુંને Hદવસે ને Hદવસે વાવમાં

ડોકાવાની તલપ વધતી હાલી. સખી

બાવલી, િપતરાઈ સેજલ અને પોતાની મા

સાથે બનતી ઘટનાઓને ઓળંગીને છેવટ4

વડસાિવkીનો Hદવસ આવી પહa�યો. એ

સાથે મ½ુંની તલપનો vત પણ. મહારાજ

Ofૂ કરાવે છે. બાવલી ½ુએ છે ક4 મ½ુંjું

Rયાન નથી એ તો વાવને જોયા કરતી

હતી. બાવલીએ એને ટપારA. Ofૂ પતી ક4

મ½ુંએ બાવલીને ઘર4 જવા મોકલી અને

પોતે ઉપડA વાવ ભણી.

એલી એય મ½ું, "»ય વાવ બા½ુ ન

બેસતી... આઘે બેસ�... ® ૂકંAને બેસ�...

હjમુાનદાદાjું નામ લઈને બેસ�..."

મ½ુંએ સાભં¬�ું નHહ. બાવલીને એટÅું

તો સમfઈ ગ�ું ક4 એ હળવીભાર4 થવા તો

નથી જ જતી.

મ½ું વાવ પાસે પહaચી ગઈ હતી.

એણે જો�ું તો છાતી સમાણી ભ�તમાં �યાં

ટ4કો લઈ બા�ું વાવમાં પડA હશે ઈ બધા

ટોસાઈ ગયેલા ભાગમાં પીપળા ઉhયા હતા.

મ½ું ભ�ત પર ચઢA. બાવલીનો |વ Ùચો

થઈ ગયો.

'cબૂાગં.....' કરતો એક અવાજ વાવમાથંી

સભંળાયો, દર વખતની �મ જ. કોણ ગ�ુ?ં

Wાકં મ½ું તો?!....

‘વાતા-સેp'ુને વાચકિમkોએ આપેલા

5િતસાદ બદલ એમની આભારA ©.ં આપ

મને-આપના-5િતભાવ

tejnikalme@gmail.com પર આપી

શકો છો.
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રા>ુલ ભાAશુાલી

તમને મ=યા?ુ ંયાદ

મ� વાચંી છે

આખેઆખા એxસાઇ�લોિપડAયા સમી

બે »ખોને

~ ગોપાલી ºચુ

***

એકવાર ત� OછેૂÅુ,ં 'p ું મને ક4ટલો fણે

છે?' [ું જવાબ આOું તને! થીસીસ લખી છે

તારA ઉપર. તારા દર4ક બોલાયેલા અને ન

બોલાયેલા શ�દ પર િનબધં લÍયા છે. તારA

»ખોનો રંગ એ દર4ક િનબધંમાથંી છલકાય

છે. તારા ક}ા વગર જ ¨ું તારA વાત સમ|

f± ©.ં તારા અcરૂા Vકૂ4લા વાWો �યાર4 ¨ુ ં

Oરૂા કdંુ nયાર4 તારA »ખોમાં આવી જતી

ચમક પર ¨ું દર4ક વખતે મોહA પ¹ું ©.ં એFુયં

બનpું હોય છે ક4 આખી lજ�દગી સાથે

વીતાrયા પછA પણ લોકો એકબીfને સમ|

શકતા નથી અને કોઈકને સમજવા માk એક

મેળાપ જ Oરૂતો થઈ પડ4 છે. �યાર4 ¨ુ ં તો

પહ4લીવાર તને મળA હતી nયાર4 જ તારA

બોલકA »ખોના 5ેમમાં પડA ગઈ હતી. એ જ

Hદવસે મને સમfઈ ગ�ું હp ું ક4 તારA સાથે ¨ુ ં

માdંુ આ´ું |વન વીતાવી શTંુ ©,ં આ´ુ.ં ¨ુ ં

Wાર4ય તારાથી બોર નહ� થા±, Wાર4ય નહ�.

આપણે લગભગ એક �વા છAએ. ¨ું

વાતો વcુ કdંુ ©ં અને તને સાભંળવામાં વcુ

રસ છે. ¨ુ ં ભાવિવભોર થા± nયાર4 વરસી પ¹ું

©,ં તો p ું મલકતો રહ4 છે. ¨ુ ં આવેશમાં

આવીને તારો હાથ પકડA લ± ©ં nયાર4 p ું

તારો હાથ ¨ું fતે જ ન છોડA દ± nયાં `ધુી

છોડાવતો નથી. Wાર4ક ઑHફસના કામે ક4

પછA સામા|ક 5સગેં એકલા Wાયં બહાર

જવાjું થાય nયાર4 તે જhયાએ ફરતી વખતે

મને ફોન પર સાવ ઝીણીઝીણી વાતો શૅર

કરવાની આદત છે. આઇસ³Aમ ખાઈ
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રહA ©,ં વાતાવરણ સરસ ઠં¹ું છે, મારA

બરાબર સામે એક મcકુામીનીjું ઝાડ છે, એક

બીલાડAjું બ�²ું આઇX³Aમની લાલચમાં

Wારjું મારA પાછળપાછળ આવી ર§ું છે,

વગેર4વગેર4.. Wાર4ક િવચાર આવે ક4 મારA આ

કાલીઘલેી વાતોથી p ું બોર તો નહ� થતો

હોઈશને? Wાર4ક એમ થાય ક4 તને [ું ફરક

પડ4 ક4 મારA સામે મcકુામીની છે ક4 ]લુમહોર!

પણ મને પડ4 છે ને એટલે ¨ું ક¨ુ ં ©.ં પણ

�યાર4 p ું પહ4લીવાર મારા વગર �રૂ પર

ગયેલો nયાર4 �યાર4 ત� કહ4Åું ક4 અહ�યા સવાર

´બૂ સરસ છે ને એટલે ¨ું કૉફAનો મગ લઈને

બા�કનીમાં આવી ગયો ©.ં ર4\લ�ગને ટ4કો દઈને

ઊભો ©ં અને કૉફAના સીપ સાથે તારA વાતો

પી ર}ો ©ં nયાર4 સમfયેÅું ક4 મારA સાથે

રહAરહAને p ું મારા �વો થઈ ર}ો છે. અથવા

થઈ ગયો છે! આ માk એટલા માટ4 ક4 ¨ુ ં

સવારનો એ રંગ અjભુવી શTંુ �માં તારA

સવાર રંગાયેલી હતી! આ વાત એટલે

મહnવની નથી ક4 ત� કહA છે, પણ એટલે ક4 મ�

એFું ક[ું OછૂÁું નહોp ુ!ં p ું �યાર4 �રૂ પરથી

kન Hદવસે પાછો આrયો nયાર4 પણ એ રંગ

તારA »ખોમાં vfયેલો હતો ક4 પછA એ

રંગથી તારA »ખો vfઈ ગઈ હતી.

મ� વાચંી છે આખેઆખા

એxસાઇ�લોિપડAયા સમી તારA બે »ખોને. આ

બોલકA »ખોનો મોહ એવો છે ક4 એમાં ¹બૂી

f± nયાર4 જો યમ મારા 5ાણ લેવા આવે તો

એનેય બેચાર ઘડA થોભવાની ફરજ પાડA દ±.

આને 5ેમ કહ4વાય ક4 નહ� એ ખબર નથી પણ

|વન ચો�સ કહ4વાય એની ખાતરA છે. તારા

5ેમે મારA »ખોને પણ હસતાં શીખવાડA દAcું

છે. તારા હોવાથી માdંુ |વન `ુદંર છે. પણ,

તાdંુ |વન!?

ડો�ટર કહ4 છે ક4, હવે કોઈ 'હોપ' નથી.

બધાં કહ4 છે ક4, માર4 તને V�ુત કરA દ4વો

જોઈએ. હો�Xપટલના ઓરડાની આ ધોળAધ�બ

છત વcુ િનXતેજ છે ક4 બેડમાં પડ4Åું તાdંુ

શરAર એ ¨ું ન�A નથી કરA શકતી. પરંp ુ આ

ઠંડાગાર ઓરડાની નાનકડA બારAના �ુકડામાથંી

દ4ખાતા આકાશમાં અહ�થી � તારો દ4ખાય છે

એના કરતાં તારA આ અધ´�ુલી »ખોની

ચમક ઘણી વcુ છે એ મને ન�A ખબર છે.

ગઈકાલે તારA »ખ ફરક4લી એ મ� જોયેÅુ.ં

ડો�ટરને ક§ું પરંp ુ એમણે મારો ખભો

થપથપાrયો અને જતાં ર}ા.ં ઠAક. પણ ¨ું f·ું

©ં આ મારો Àમ નથી. મ� વાચંી છે આખેઆખા

એxસાઇ�લોિપડAયા સમી બે »ખોને.

|વનભરનો અjભુવ છે. ¨ુ ં એની \લિપ

ઉક4લી શTંુ ©.ં

અમદાવાદના કવિયkી, લે\ખકા,

પkકાર, એxકર, અjવુાદક ગોપાલી ºચુના

નામથી સાHહnય જગત `પેુર4 પHર\ચત છે.

ગોપાલીબેને ૧૯૮૮માં vSે| િવષય સાથે
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બી.એ. ક�ુ� હp ું nયાર બાદ એમણે ૨૦૦૨માં

ડA. એન. એચ. ઈ. ક�ુ�. ૨૦૧૨માં

પkકારnવમાં ડASી લીધી અને ]જુરાતી

સાHહnય પHરષદ, ]જુરાત �િુનવિસmટA âારા

5મા\ણત 5ોફ4શનલ H³એટAવ રાઇHટ�ગનો કોસ-

કય . અ�Xમતા ]>ુરA સામાિયકના સપંાદન

િવભાગમાં અને ]જુરાત મેસેજ દ� િનક

સમાચાર પkમાં સહસપંાદક તરAક4 કામ ક�ુ�

છે. થોડોક સમય Vુબંઈ સમાચારમાં

અjવુાદક તરAક4 કામ ક�ુ� છે. 'હ4લો સખીરA'

(ઈ મૅગેઝીન)માં અને 'આXવરસેp ુ x�ઝૂ

ડાય�Xટ' (x�ઝૂ િવભાગ)માં માનદ સેવા

આપી છે. કલમ લે\ખકા મચં âારા 5કાિશત

OXુતક ‘કલમ’ vક આઠના 5કાશનમાં

સપંાદન સહયોગ આ&યો. માpભૃારતી એપ,

¨ું ]જુરાતી ઈ-મૅગે\ઝન અને હ4લો સખીરAમાં

કૉલિમXટ તરAક4 કાય-રત હતા.ં

ગોપાલીબેન સચંાલન oેkે પણ

એÊ�ટવ છે. એમણે qૂરદશ-ન સામાlજક xયાય

gેણીjું સચંાલન ક�ુ� અને |ટAપીએલ Xપદંન

શો vતગ-ત આશર4 ¶સી સાHહnયકારોના

ઇxટરr� ૂ કયા-. તે ઉપરાતં િવિવધ કિવ

સમેંલનમાં કાrય 5Xpિુત તેમ જ સચંાલન

અને કોમિશmયલ કાય-³મોમાં પણ સચંાલન

સભંા¬�ું છે.

½ૂઈ મેળો vતગ-ત િવિવધ Xથળો પર

કવિયkી સમેંલન અને સાHહlnયક 5વાસો

સાથે શોધપkો પણ ર½ુ કયા- છે. ગોપાલીબેન

ઉØગમ િવમેન એ\ચવર એવોડ- (ઉષાપવ- -

૨૦૨૧), ‘સરXવતી શ�દ`રૂ’ – સાHહnયoેkે

યોગદાન બદલ લય-5લય સXંથાન âારા

સxમાન (૨૦૧૮) તેમ જ ૨૦૧૪માં ‘]જુરાતી

5ાઈડ’ – માpભૃારતી âારા સxમાિનત થયાં

છે. એમણે ૨૦૧૮માં નેપાળ \લટરરA એક4ડ4મી,

5¤ા 5િતeઠાન આયો|ત સવ-ભાષા કિવ

સમેંલનમાં ]જુરાતી ભાષાjું 5િતિનિધnવ ક�ુ�

હp ુ.ં

૧) મોકટ4લ ધ કાrયરસ (સHહયારો કાrયસSંહ

– ૨૦૧૩) ૨) એ ૨૧ Hદવસ#લોકડાઉન ૧

(ઈ-OXુતક, ૨૦૨૦) ૩) બીજને ઝYખેથી

(કાrયસSંહ- ૨૦૨૦) ૪) કલશોર

આ એમનાં 5કાિશત OXુતકો છે. િવિવધ

સમાચારપk, સામાિયક અને સપંાદનમાં પણ

એમની Tૃિતઓનો સમાવેશ થયો છે.

5Xpતુ લçકુાrય એમના તા�તરમાં જ

5કાિશત થયેલાં કાrય સSંહ 'બીજના

ઝdુખેથી'માથંી લીcું છે. આ નાનકડા બે

પ�ં�તના કાrયમાં કવિયkીએ 5ેમ અને

સબંધંના પHરમાણો સરસ ઉfગર કયા- છે.

�યાર4 »ખમાથંી ચોર4લા અધકચરાં સદં4શા

સામેjું પાk ઉક4લી લે nયાર4 5ેમ ભ��તની

કoાએ પહaચી ગયો છે એમ કહ4વાય. આFું

એxસા�લોિપડAયા �Fું લçકુાrય આપવા

બદલ કવિયkીને અ\ભનદંન.
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આપણે જો�ું ક4....

Vગૃા અને અિનક ગોવા ખાતે

[Hૂટ�ગjું કામ Odંુૂ કરA એરપોટ- પહaચે છે.

અિનક ગોવામાં થયેલા ¨મુલાથી ડર4લી

Vગૃાને શાતં કરવાનો 5યnન કર4 છે, nયાર4

Vગૃા કºલૂ કર4 છે ક4 એને pટૂ4લા કાચથી

´બૂ ડર લાગે છે અને એ વાત નાગરાજj્

બૉસ જ fણે છે. Vગૃા પોતે કોઈ એક

ભયથી નોકરA છોડA અમદાવાદ પાછA fય

છે. બ�ગલોર પહa�યા પછA અિનકને નવાઈ

nયાર4 લાગે છે �યાર4 નાગરાજj્ કહ4 છે ક4

કોઈ િન�ન Xતરની rય��ત Vગૃા િવશે

Oછૂપરછ કરતી હતી. હવે વાચંો આગળ...

"કરણ 3 : રોગાિતત સ/ંમણ 

એરપોટ-ના અિધકારAઓએ સફર

કરનાર rય��ત કોરોનાથી સ³ંિમત નથી,

એની તક4દારA રાખી અને કોરોનાથી Sિસત

ન થવાય એની OરૂA કાળ| સાથે

િવમાનના 5વાસીઓ આગળ વRયા.

સ³ંમણ �યાર4 શરAર પર થાય, તો એ રોગ

કોઈ ને કોઈ લoણથી પરખાઈ જતો હોય

છે. મનની qુિનયા અગોચર હોય છે.

િવશાળ અને જHટલ હોય છે. કોઈ ભાવ

અjભુવતા, બી| જ કોઈ ભાવનાની ગલી

મળA આવે એFું પણ બને! માનવjું

ભાવજગત કળFું V�ુક4લ છે. અnયાર4 એક

સફળતા પછA પણ Vગૃાના મનમાં ભયની

આછA ર4ખા fગી રહA હતી.

"માdંુ મન ક4મ પા©ં પડ4 છે? ¨ું એકલી

પડA fવ ©.ં માdંુ |વન પણ આ

િવમાનયાkા �Fું જ છે. સાવ લગોલગ

બેઠ4લ rય��ત પણ જરાય પોતાની ન હોય.

�યાર4 |વન તો ¨ૂફં, દરકાર, 5ેમથી જ

હ�ુ�ભ�ુ� લાગે છે. મારા |વનમાં તો ફ�ત

પાdુમા છે, પણ એ તો મારા મા છે. બાકA

માdંુ કોણ? મા િસવાય હ½ુ `ધુી મને કોઈ

અFચGતા દEપક પડંHા 

તડકા ભીના ંBગૃજળ
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એFું ન મ¬�ુ,ં �ની પર મારો સOંણૂ- હ�

હોય!“.

પાdુમાએ Vગૃાને ઉછેરવા ઓછાં

qુઃખ સહન કયા� હતા?ં બધાં કામકાજ fતે

અને કમાણી ]હૃઉÉોગની, એમાં એમની

અને Vગૃાની જYHરયાત OરૂA થતી હતી.

Vગૃા અને એનાં ભિવeય િસવાય પાdુમાએ

કદાચ કંઈ િવચા�ુ� જ નહોp ુ.ં Vગૃાને િપતા

નથી એ વાત ઘણી ખટકતી. પણ િપતાના

િવચાર4 ક4 O�ૃછા સાથે મા-દAકરA વ�ચે

મૌન ઝÖંબpું રહ4p ુ.ં રખે ને માએ

5યnનOવૂ-ક � �Xથત5¤તા પકડA રાખી

છે, એ ~ટA ન fય એવા Íયાલે Vગૃા

Oછૂપરછ ટાળતી.

સહયાkીઓ સાથે Vગૃા પણ

éલાઈટમાં 5વેશી. એની »ખો પોતાની

સીટ શોધી રહA હતી. '|વનમાં પણ

પોતાjું Xથાન આમ જ શોધી લેFું જોઈએ.'

એjું મન બોલી ઊઠêુ.ં સામેની સીટ પર

એક vતર છોડAને એક મRયમ વયનો

ગોવાનીઝ Odુુષ અને નાની બાળકA

આવીને બેઠા. Vગૃાને આ ��ય ´બૂ ગ��ુ.ં

નાનકડA દAકરAમાં એણે નાનકડA Vગૃાને

જોઈ.

"મને પણ કોઈ વાર આવી સફર મળA

હોત!"

એણે ´�ુલી »ખે પણ એનાં પ&પા

જોયા.ં એ \ચkમાં ખોવાઈ ¯લૂી ગઈ ક4

આ Xવ&ન હોઈ શક4. Vગૃાએ એની

બાળપણની ક4ડA પકડA. નાનકડA Vગૃા

મોટA ગોટA �વી કાળA »ખો અને

નાનકડા Tંુતલ વાળથી શોભતી Hઢ�ગલી

બની ગઈ. એના પ&પાએ એક હાથમાં

બનેં પગ પકડAને Ùચી કરA. Vગૃા હવામાં

હાથ Ùચા કરAને ખીલખીલ હસી રહA.

આકાશમાં સpંલુન આપોઆપ રહA જp ુ.ં

સાથે પ&પા હતા ને?

એક અવા� એjું Rયાનભગં થ�ુ.ં

"પ&પા, પ&પા, અમદાવાદ ક4ટલા વાગે

આવશે?"

"હમણાં આવી જશે. p ું થોડA વાર `ઈૂ

f."

"મ�મી આવી જશે ને?"

"તને ચોકલેટ આOુ?ં"

"ના, મ�મી આવી ગઈ હશે?"

"હા બેટા. આવી ગઈ હશે."

ચોકલેટ છોડAને મ�મીjું રટણ કરતી

છોકરA જોઈ Vગૃાને ફરA પોતાની જોડ4

સા�ય લાh�ુ.ં માતા ક4 િપતા, એક નહ�

બનેં બાળકની જYHરયાત છે. નાનક¹ું

બાળમાનસ બેમાથંી એકની ગેરહાજરAથી

ખાલી ´ણૂો અjભુવે છે. આ વાતને
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લઈને જ કદાચ આપણાં સમાજjું બધંારણ

થ�ું છે. અફસોસ ક4 સમય જતાં આ

rયવXથા કોઈના માટ4 Wાર4ક સf પણ

બની fય છે.

Vગૃાjું મન આ� િવના કારણ ââંે

ચડêું હp ુ.ં જો ક4 સાવ અકારણ તો નહ�,

કારણ એ |વનની ગિતને ધીમી કરAને

એક વcુ મજºતૂ પડાવ ઝખંતી હતી.

"ભલે ¼ી તરAક4 � |વન મ¬�ું છે, એને

સામાlજક rયવXથામાં પાગંરવા ન મળે તો

કરમાવા તો ન દ4વાય ને? '¼ી તો સાસર4 જ

શોભે' - એ ભાવના Wાં `ધુી આમ જ

સમાજમાં ભરડો લઈને બેસશે? ¼ી પણ

એક rય��ત છે. એનાં સપનાં એને Oરૂો

કરવાનો અિધકાર છે. વાતાવરણ યોhય ન

મળે તો ય સીઝાતા રહ4F ુ?ં ²સૂાતા રહ4F ુ?ં

ના, મને આ વાત જરાપણ નથી ગમતી."

ભીતર4 ચાલતા સવંાદનો Xવર બહાર

ર4લાયો ને Vગૃા સકંોચ પામી.

"કોઈએ સાભં¬�ું હશે?"

એણે ઘHડયાળમાં નજર કરA. સામેની

સીટ પર બેઠ4લી નાની બાળકAની �મ એને

પણ હવે પાdુમાને મળવાની રઢ લાગી

હતી. પાdુમા fણે મમતાનો અવતાર!

5થમ, શૈલા અને Vગૃાની િkOટુAના

માનીતા પાdુમા. Vગૃાને 5થમ અને શૈલા

પણ સાભંયા-.

"વાહ, બધાનેં મળાશે."

એjું મa હ`ુ-ંહ`ું થઈ ગ�ુ.ં એક

વખત હતો ક4 શૈલા અને Vગૃા એટલે

િસ�ાની બે બા½ુ. અને 5થમ? Vગૃા સાચે

જોરથી હસી પડA. બે તોફાની બહ4નપણીઓ

સાથે 5થમ તો બ¨ુ ડા}ો ડમરો લાગતો

હતો. પાdુમાને પણ એના તરફ પoપાત

ખરો. આ િkOટુA એટલે શાળાના

બાળગોHઠયા. 5થમ તો Vગૃાના ઘરની

બા½ુમાં જ રહ4તો હતો. �યાર4 શૈલા ભલે બે

વષ- પહ4લા પરણીને Vુબંઈ Xથાયી થઈ,

પણ એ તો Vગૃાના ઘરની શેરAના નાક4 જ

રહ4તી હતી. એjું ઘર જ ખાલી nયાં હp ું

બાકA એ તો અડધો Hદવસ અને Wાર4ક

Hદવસ રાત Vગૃાને nયાં જ રહ4તી.

“એ મારA માવડAઓ... જરA શાતં પડો! આ

મારા 5થમને ½ુઓ, બોલે છે ક[ુ?ં બેઠાં

બેઠાં પાચં Hકલો બટ4ટાં છોલી નાÍયા.ં અને

તમે બે જણીઓ? વાતોમાથંી Ùચી આવો

તો ને?"

( 17 ) - સ"ટ$%બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


nયારjું નટખટ �Xમત Vગૃાના ચહ4રા પર

ફરAથી દોડA આr�ુ.ં ટë�સીમાં બેસીને બનેં

જણને મેસેજ કdંુ. 5થમને તો ઘર4 જ

બોલાવી લઈશ. અને પાdુમા? એમને તો

આ� જોરદાર સર5ાઇઝ આપી ´શુ ´શુ

કરA દઈશ. ક4ટલાં વખતે ¨ું મારA qુિનયામાં

પાછA ફરAશ? Vગૃાના મનને જોઈ શકાp ું

હોત તો એ ખર4ખર નાચી રહ4Åું દ4ખાત.

આ જ Vગૃા એટલે એવી �વુતી, �ણે

પોતાની fતને સા\બત કરવા સતત કામ,

કામ અને કામ ક�ુ�. ઘણાં અણગમતા અને

જોખમી િનણ-યો લીધા.ં સઘંષ-ના અિવરત

5વાહમાં સામા 5વાહ4 તરતી રહA. હવે એને

એક િવરામ જોઈતો હતો. �યાં િમkોનો

¨ ૂફંાળો ´ણૂો અને માના vકjું અ5િતમ `ખુ

એને ફરAથી મળે. માનવ સઘંષ થી થાક4 તો

ખરો ને? કપરા સજંોગોમાં અિનકની મૈkીએ

એનાં |વમાં |વ Oયૂ  હતો. અિનક સાથે

અલગ જ ઋણાjબુધં હોય એFું એને

લાગp ુ.ં અિનક પણ મૈkી ´બૂ સરસ રAતે

િનભાવી ર}ો હતો. એણે ચ�ધેલો છે�લો

5ો��ટ ખર4ખર એના |વનની Hદશા અને

દશા બદલી નાખશે એવો Vગૃાને િવªાસ

બેઠો હતો.

"પાdુમા ]Xુસે તો નહ� થાય ને? એમને

Oછૂìા વગર મ� મૉડ4\લ�ગ oેkે ઝપંલાવી

દAcુ.ં કદાચ ના, એ પણ િવચારોમાં ઘણાં

'ફોરવડ-' છે. એમણે િનણ-ય લેવાની બાબતમાં

મને Wાં Wાર4 ટોકA છે?"

િવમાન પર એરહૉXટ4સની fહ4રાતના

અવા� Vગૃાjું Rયાનભગં ક�ુ�. 'એjું

અમદાવાદ' આવી ગ�ું હp ુ.ં કહ4વાય છે ક4

વષ ના વષ  વીતી fય, કમ- તમને ગમે

nયાં લઈ fય, પણ તમારા વતનની મcરુ

યાદ તમારા મનમાં એવી ને એવી રહ4 છે.

તમાdંુ »તમ-ન એને સદાય ઝખંp ું રહ4 છે.

Vગૃાjું �દય હષ-થી ઉછ¬�ુ.ં એનાં

હલનચલનમાં HકશોરAની nવરા આવી ગઈ

અને એjું મન તો એની યે આગળ દોડp ું

હp ુ.ં

અnયાર `ધુી એ િવચારોનાં ટોળાથંી

ઘરેાયેલી હતી. એરપોટ- બહાર ટë�સીવાળા

એને ઘરેA વ¬યા. '¨ું અમદાવાદનો

Hરoાવાળો' fણીp ું ગીત એનાં મનમાં રમવા

લાh�ુ.ં અમદાવાદની હવા Xપશ-તાં જ એjું

મન ખીલી ઊઠêુ.ં

"આટલા મHહનાઓથી અમદાવાદ

આવવાjું ક4મ ટા¬�ુ?ં"

"હરખઘલેી નહ� તો!" - એની �દકતી

ચાલને પાdુમાનો અવાજ સભંળાયો. એ

બાળક �Fું હસી પડA.

એક ટë�સીવાળો એની સામે જ ઊભો રહA

ગયેલો.

"Wાં જFું છે બેન?"
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"ચ�ંનગર"

કહ4તાં જ એને એjું ઘર એની »ખો સામે

આવી ગ�ુ.ં

"પાdુમા ઓટલે બેસી ક4રA સમારતા હશે ક4

તલ વીણતાં હશે. મને જોઈને ક4વા ચમકA

જશે?"

કોઈ બાળપણની નટખટ ટAખળ

એનાં મનમાં Xથાન લેવા માડંA. એ સાથે જ

એણે િવચા�ુ�.

"પાdુમાને મનોમન Íયાલ આવી ગયો હશે

ક4 એ 5યnનOવૂ-ક એમનાથંી આટલા

મHહનાઓ qૂર રહA?" Vગૃાના હાથમાં આછો

કંપ શY થઈ ગયો. હષ-, શોક, qુઃખ, rયથા

કંઈ ક4ટલાયં ભાવોથી એ સ³ંિમત હતી.

કહ4વાય છે ક4 નવરસની એકસાથે ભજવણી

થાય તો કલાકાર પર એની અસર થાય છે,

આ તો નવરસ �વી |વનની હકAકત

એકસાથે Vગૃા અjભુવી રહA હતી.

"ચ�ંનગર આવી ગ�ુ,ં બેન."

"હ.ં..? હા. ક4ટલાં Yિપયા આપવાના છે?"

ટë�સીવાળાનો અવાજ એને કદાચ

સભંળાયો જ નહોતો. હ4xડબેગમાથંી પસ-

કાઢÁું અને નજર ઘર ભણી કરA.

"મા ના મ�દાર નાXતા" બોડ- નીચે

બહ4નોjું ટોÖં વાતો કરતા કામ કરA ર§ું

હp ુ.ં

Vગૃાને હવે પાdુમાને મળવાની

બરાબર ઉતાવળ આવી ગઈ હતી. એણે

Yિપયા કાઢA ટë�સીવાળા તરફ ધયા-. ઘર

તરફથી નજર ખસેડ¸ા વગર જ. ટë�સીનો

દરવાજો ખોલીને એ બહાર આવી. એને

આવકારવા માk પાdુમા નહોતા, પાdુમાjું

આ´ું સાíા�ય હp ુ.ં �મ ઘરના »ગણામંાં

એ ચાલણગાડA ચલાવતી, એમ જ બેગની

yોલી પકડA એ આગળ વધી. ટë�સીવાળાએ

પોતાની ટ4વ Vજુબ પાછળ નજર કરA.

એને પેસેxજર કોઈ ચીજ ¯લૂી તો નથી

ગયા, એની ખાતરA કરવાની ટ4વ હતી.

ટë�સી Ëાઈવરની નજર પડA ક4 Vગૃાjું

આઈ કાડ- પાકAટમાથંી સીટ પર પડA ગ�ું

હp ુ.ં ટë�સી Ëાઈવર4 હાથમાં પકડêુ,ં એની

»ખ વાચંી રહA હતી. 'િમિસસ Vગૃા

મૌ\લન ધામત.'

(વcુ આવતા vક4...)
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REWINDING…

‘સૌભાhય`ુદંરA’ નાટક બહાર પાડ¸ા

પછA, મડંળAને વધાર4 સારA આવક કરA

આપવા, બાOલુાલ ½ૂનાં નાટકોને, મારA

¯િૂમકાને ક4x�માં રાખી, ઝડપથી Vકૂવા

માગતા હતા, આથી ‘સૌભાhય`ુદંરA’ પછA

આરામના આઠ4ક Hદવસ શેઠ ગોપાળદાસ

અમને માથેરાન ફરવા લઈ ગયા હતા. nયાં

બાOલુાલ મારA પાસે ‘િવ³મચHરk’ની ‘રંભા

qૂધવાળA’ની ¯િૂમકા તૈયાર કરાવતા હતા.

તેમાં મ� મારો qૃÊeટકોણ ³મે ³મે ઉમેરવા

માડં¸ો. 5થમ તો સસરા િવ³મ સાથે (થયેલી

ચચા- 5માણે) ¼ીચHરk છે એ સા\બત કરવાjું

5nયેક 5સગેં ¨ું મગજમાં રાખીને આગલા-

પાછલા qૃ�યોમાં અ\ભનય કરતો. રંભા

qૂધવાળA બનીને પોતાના પિત (િવ³મના

Okુ) રાજરતન પાસે આવે છે, nયાર4 એને

પોતાના આકષ-ણથી આકષ-વો અને �યાર4

આકષા-ય nયાર પછA ¼ીઓ\ચત રAતે નકાર

કરવો અને �મ �મ નકારથી આકષ-ણ વધpું

fય, તેમ તેમ નકારની માkા પણ વધારતા

જવી અને છેવટ4 લાચાર થઈ અને fણે કોઈ

ઉપાય ન હોય તે રAતે આકષ-ણથી વશ થઈ,

રાજરતનની માગણીનો Xવીકાર કરવો. આ

બધી વાતોને ³મબ� રAતે અને ચHઢયાતા ³મે

ઉપસાવી ભજવતો. 5Xpતુ નાટકjું ‘કોઈ qૂધ

�યો Hદલરંગી’ ગીત ´બૂ મશ¨રૂ થ�ું હp ું

અને લોક|ભે રમpું થયેÅુ.ં ક4ટલીક િમલોએ

સાડA અને ધોિતયાની Hકનાર ઉપર એની

પ�ં�તઓ છપાવેલી.

‘½ુગલ ½ુગારA’ નાટકની નાિયકા ‘લ\લતા’ની

¯િૂમકામાં માdંુ મન એટÅું તરબોળ થ�ું હp ું

ક4 એક વખત � પિત આટલો 5ેમ કરતો હતો

તે જ પિત ½ુગારના છદંને લીધે પnનીની

સામે પણ જોતો નથી અને પnનીને ફોસલાવી-

મનાવીને એના બાળકના નામે Vકૂ4Åું ધન

પણ લઈ લેવા એની સહA કરાવી લેતો. આથી

મારા મનમાં ‘લ\લતા’ની ¯િૂમકાનો સમS

Íયાલ ઊભો થયો અને સરળ વા\ચક

જયશકંર ભોજક '*ુદંર-'

*ુદંર-ની શોધ
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અ\ભનય વખતે મારA »ખમાથંી દડ દડ

»`ુ સરવા લાhયાં અને છે�લા શ�દો તો

ઉ�ચારવા પણ કઠણ થઈ પડ¸ા. બાOલુાલ

નાયક4 મને ઉnસાHહત કરતાં ક§ું ક4 � અસર

અnયાર4 તને થઈ છે તે જ અસર 5ેoકો પર

થશે, એની હવે તાર4 ખાતરA રાખવી, અને

આવી અસર ઊભી કરવી એ જ નટjું કત-rય

છે. ¨ુ ં લ\લતાની ¯િૂમકાને સાવ િનરoર પણ

નહ� અને HડSીધારA િશ\oત પણ નHહ, છતાં

સOંણૂ- સમજવાળA નારA ક�પતો હતો.

દર િસઝનમાં બાºભુાઈ શેઠ Vુબંઈનાં

પરાઓમાં રહ4વા જતા. આ વખતે તેઓ Vુબંઈ

vધેરAમાં Tંુવરબાઈના બગંલામાં ચાર માસ

માટ4 રહ4વા ગયા હતા. nયાં અમે પણ દર

અઠવાHડયે બે-kણ Hદવસ માટ4 જતા. આ

સમય દરિમયાન એક Hદવસે અચાનક જ મને

લ\લતાની ¯િૂમકાનો આદશ- જડA આrયો.

બાºભુાઈને મળવા એક TુમાHરકા આવવાનાં

હતા,ં � ભિવeયમાં એમના સબંધંીનાં પnની

થવાનાં હતા.ં આની fણ એ કxયાને હતી,

તેટલી જ fણ gી બાºભુાઈને તેમજ તેમનાં

પnની Tૃeણાબહ4નને પણ હતી, આથી એમણે

ભાિવ વcનૂો સnકાર કરવા માડંયો.

આ સnકાર Xવીકારતાં કxયાના Vખુ

ઉપર શરમના શેરડા પડતા. Vખુ હસી હસી

જp ું અને છતાં ઠાવકાપ·ું તે સાચવી લેતાં

હતા.ં આ જોઈ, મને ‘લ\લતા’ના ‘½ુગલ’

સાથેના 5થમ િમલાપ સમયની ] ૂચં

આપોઆપ ઉકલી ગઈ. વળA એમની

વ¼પHરધાન કરવાની રAત સ5માણ અને

છટાદાર હતી. ‘લ\લતા’ના પોશાકનો ઉક4લ

પણ મને મળA ગયો. મને એ કxયા સાથે

વાતચીત કરવાની ઇ�છા થઈ હતી. એમની

પાસેથી માર4 ક4ટલીક વાતો fણવી હતી. બે-

kણ Hદવસના પHરચયથી થોડAક વાતચીત

કરA શTંુ એવી Hહ�મત મારામાં અને તેમનામાં

પણ આવી હતી.

એક નમતે બપોર4 દAવાનખાનામાં તેઓ

પોતાના પોલકાની બાયંોની બો બાધંતાં હતા.ં

મારા ઓરડામાથંી 5વેશી મ� 5� કય ;

‘બહ4ન, પોલકાjું [ું કરA ર}ાં છો? તમે

પોલકાં Wાં સીવડાવો છો? મને તેjું ઠ4કા·ું

આપશો? પોલકાના કલર સાથે આ બોનો

કલર ´બૂ સરસ રAતે fમે છે.’ એ બહ4ને

હસીને મને ~ટથી જવાબ આ&યો અને

દર|jું ઠામઠ4કા·ું પણ બતાr�ુ.ં

એ વખતે એમને Xવ&ને પણ Íયાલ

નહોતો ક4 ¨ુ ં માdંુ અવલોકન એમને રંગમચં

ઉપર ઉતારવા માટ4 કરA ર}ો ©.ં તેમ

સાગંોપાગં એ જ હસpું મોÎું, એ જ સકંોચ

અને ~ટથી આપેલા જવાબ- તે બcું જ ¨ું

‘લ\લતા’ની ¯િૂમકામાં ઉતારવાનો ©.ં આમ

બે-kણ Hદવસમાં મારા અવલોકનથી

‘લ\લતા’ની ¯િૂમકા માટ4 ¨ુ ં ઘ·ું ઘ·ું શીખીને

આrયો હતો
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nયાર પછA આ નાટક, તાલીમ થયા બાદ તા.

૨૬-૦૭-૧૯૦૨ને મગંળવારની રાિkએ

પહ4લ-વહ4Åું ભજવા�ું હp ુ.ં

5ેoક]હૃની આગલી જ હરોળમાં

બાºભુાઈ અને તેમjું Tુ�ંુબ તથા અમારા

િમk િવñલદાસ અને હHરક4શનદાસ બેઠ4લા

હતા. નાટક Odંુૂ ભજવાઈ ર}ા પછA નાટકની

થયેલી અસર મને અને બાOલુાલને કહ4વા

માટ4 બાºભુાઈ થોBયા હતા. અમે અમારા વેશ

ઉતારA નાખી એમની પાસે ગયા nયાર4 નાટક

´બૂ સરસ રAતે ભજવાયાના અને લોકો ઉપર

´બૂ મોટA અસર થયાના સમાચાર અમને

મ¬યા. આ વખતે Tૃeણાબહ4ન એકાએક

એમના પિતને કહ4વા લાhયા,ં ‘શેઠ, આ

લ\લતા તો fણે અસલ આપણી ]લુાબ. એFું

જ હસFુ,ં એFું જ બોલFું અને એનાં જ

વ¼ોની સfવટ કરA હતી ક4 ¨ુ ં તો Àમમાં જ

પડA ગઈ ક4 આપણી ]લુાબ રંગમચં ઉપર

Wાથંી આવી?’

આ સમય દરિમયાન મારા અ\ભનય]dુુ

બાOલુાલ નાયક અને ¨ું સવાર4 ચોપાટA પર

ફરવા ગયા હતા. રXતામાં બાOલુાલે મને

ક§ુ,ં ‘આ� આખી રાતનો ઉfગરો થયો.'

મારાથી સહજ બોલાઈ જવા�ુ,ં ‘અર4, શાથી?’

તેમણે ક§ુ,ં ‘‘સરXવતીચ�ં’’નો ચોથો ભાગ

બહાર પડયો છે. વાચંવામાં એટલો રસ પડયો

ક4 આખી રાતનો ઉfગરો થયો. એટલે મ�

Tુpહૂલથી OછૂÁુ.ં ‘‘સરXવતીચ�ં!’’ એFું લાºં ુ

નામ [ું છે? તે વખતે મારA ±મર આશર4

બાર વરસની હતી. તેમણે થોડA સમજણ

પાડA, આ એક નવલકથા છે. લેખક4 ચોથો

ભાગ બ¨ુ જ મોડો બહાર પાડયો. ¨ુ ં ચોથા

ભાગની રાહ જોતો હતો. વાચંવામાં ´બૂ મf

આવી. મ� OછૂÁુ,ં ‘તેના ચાર ભાગ છે? તો તો

તેનો પહ4લો ભાગ આપણે nયાં હશે?’ તેમણે

ક§ુ,ં ‘હા, છે.’ મ� OછૂÁુ,ં ‘¨ુ ં તે વા²ં?ુ’ તેમણે

ક§ુ,ં ‘વાચં�.’ આ પછA આ નવલકથા [ું છે?

તે fણવાની મને સહ4જ ઉnકંઠા થઈ અને

તેમની પાસેથી જ પહ4લો ભાગ લઈ મ� તે

નવલ વાચંવાjું શY ક�ુ�. ³મે ³મે તેના ચાર4

ભાગ સમયે સમયે કરAને સાત વાર વા�ંયા.

એFું એ નવલકથાjું કામણ હp ુ.ં મારA શ��ત

ઉપરાતં કઠણ ભાષા, 5ેમની »ટAç ૂટંA,

િવરહની વેદના, રાજકAય અને સામાlજક

પHર�Xથિત, અનેક આડકથાઓ અને અનેક

તળ ]જુરાતનાં `રુ4ખ રAતે આલેખાયેલાં

પાkો વાચંી કથા Oરૂતો ભાગ શYઆતમાં

સમfવા લાગેલો.

પેલી TુVદુ`ુદંરA, Tુ`મુ, ]ણુ`ુદંરA તેમ

જ અલHકકશોરA, સૌભાhયદ4વી, મેનારાણી,

ચ�ંાવલીમૈયા - એ સવ- પાkોએ મારા મન

ઉપર ભાર4 અસર કરA. તેમના નારAnવની

મારા ઉપર ઘરેA છાપ પડA. ]જુરાતની �

નારAની શોધમાં ¨ુ ં હતો તેનાં અહ� દશ-ન

થતા,ં ¨ું તો અલૌHકક `Êૃeટમાં િવહરવા લાhયો.
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મને સમf�ું ક4 ¨ુ ં � ‘`ુદંરA’ની શોધમાં ©ં તે

તો આ નવલના પાને પાને આલેખાયેલી છે.

એના અBયાસ માટ4 મ� એક નવી રAત શોધી

કાઢA.

નવલકથાકાર4 આ પાkોનાં કર4લા વણ-ન

5માણે અરAસાની આગળ ¨ું નવલકથાને

લઈને મોટ4થી વાચંતો અને પાkોનો અ\ભનય

અરAસામાં જોતાં જોતાં ભજવતો હતો અને એ

âારા પાkોના �દયના ભાવ સાથે મારા

ભાવોjું સમnવ 5ા&ત કરવા મથતો હતો. આ

અBયાસjું મારા Oરૂp ું પHરણામ એ આr�ું ક4

TુVદુ`ુદંરAની ¯િૂમકા ભજવવાનો મને

મનોરથ fhયો. થોડાં વષ- પછA અમારA

મડંળAવાળાઓએ સાoર gી

ગોવધ-નરામભાઈને ‘સરXવતીચ�ં’jું

નાટìYપાતંર કરA આપવાની િવનતંી કરA. તે

જ 5સગેં તેમણે સામેથી સરXવતીચ�ં અને

TુVદુ તરAક4ની અj³ુમે બાOલુાલ નાયક અને

મારA છબીઓ નવલકથામાં Vકૂવા માટ4

માગી. કોઈ કારણથી અમારA છબીઓ અમારA

મડંળAવાળાઓએ એમને મોકલી જ આપી

નHહ.

પરંp ુ ક4ટલાક સમય પછA

ગોવધ-નરામભાઈએ સરXવતીચ�ંના

નાટìYપાતંરનો પહ4લો vક અમારA મડંળAને

મોકલી આ&યો. આ vકમાં તેમણે

સરXવતીચ�ં ભાગ ચોથામાં આવતાં ‘ઘલેી

મારA Tુ`મુ’વાળા 5સગં પછA વાતા-નો તpં ુ

લબંાવીને વXp ુ Vòૂ ું હp ુ.ં તેમાં

સરXવતીચ�ંને ચોપાટA ઉપર ભાષણ કરતો

અને લોકHહતની વાતો કરતો આલેÍયો હતો,

એટÅું મને અnયાર4 યાદ છે. ગમે તે કારણે

અમારA મડંળAવાળાને આ નાટક Vુબંઈની

5fને ગમશે નHહ એમ લાગવાથી ભજવવાjું

dુ��ું નHહ અને નાટકjું કામ આગળ ચા��ું

નHહ. આથી TુVદુ થવાનો મારો મનોરથ

મનમાં જ રહA ગયો. સાથે સાથે તેની

ભજવણીનો મારો અBયાસ પણ અcરૂો જ રહA

ગયો.

આ ઉપરાતં, મારા અBયાસ માટ4,

‘સરXવતીચ�ં’માં ‘ºóુ�5કાશ’ માિસકનો

ઉ�લેખ થયો છે, એટલે ¨ું ‘ºóુ�5કાશ’

મેળવીને વાચંવા લાhયો. મને �ટલો સમય

મળતો હતો તેમાં ]જુરાતી નવલકથાઓ,

કાrયો, િનબધંો વગેર4 સાHહnયનાં OXુતકો

વાચંવામાં ગાળતો હતો. આ રAતે મારો

અBયાસ ¨ું વધારતો હતો અને મારA

અ\ભનયની ] ૂચંો ¨ુ ં ઉક4લતો હતો. વળA

‘સૌભાhય-`ુદંરA’ની ‘`ુદંરA’ની ¯િૂમકાને વcુ

|વતં બનાવવા શેકસિપયરની ‘ડ4XડAમોના’

અને ‘માલતીમાધવ’ની ‘માલતી’નો અBયાસ

મ� કરA લીધો હતો.

આ બધાને પHરણામે મારા મનમાં

ભજવણીનો એક ચો�સ ³મ ઊભો થયો હતો

અને માર4 કહ4F ું જોઈએ ક4 છ માસને vતે જ
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‘`ુદંરA’ની ¯િૂમકાને Oરૂ4OરૂA સમ|ને ભજવતો

થઈ ગયો હતો.

સમાજની બહ4નો ‘`ુદંરA’jું અjકુરણ

કરતી હતી એ વાત તદન સાચી છે, પણ ખરA

રAતે આ બcું જ મારA ]dુુ ક¨ું તો ચાલે તેવી

બહ4નો પાસેથી જ શીÍયો હતો અને તેમાં મારA

સમજ ઉમેરAને તેમને ¨ું પા©ં આપતો હતો.

લોકો તેને કલાનો નVનૂો સમ|ને Xવીકારતા.

આવી બહ4નો �યાર4 Vુબંઈની ચોપાટA ઉપર

ફરવા નીકળતી અને ¨ું તે વખતે મારા

[ભેુ�છક િમkો સાથે ગાડAમાં જતો હો± nયાર4

તેઓમાથંી કોઈ બોલી ઊઠp ું ‘જો, જો પેલી

`ુદંરA fય’ અને મારા સામે જોઈને હસતાં

અને ઇશારામાં એમ સમfવતાં ક4 આ

‘`ુદંરA’jું જ અjકુરણ થઈ ર§ું છે nયાર4 ¨ુ ં

નíપણે હસતો અને મનમાં સતંોષ તેમ જ

રોમાચં અjભુવતો અને રંગ¯િૂમના આ

fતના િવજયથી સતંોષ અjભુવતો હતો.

‘સૌભાhય`ુદંરA’ નાટકની ર½ૂઆતના

બીf Hદવસથી જ ઘણા 5ેoકો મને ભેટસોગાદ

આપી ગયેલ. આ વખતે મને એક જ વાત

સમfયેલી ક4 ¼ીના gેeઠ ભાવોjું 5દશ-ન

લોકોને િ5ય છે અને આ 5ગટ4લી ચેતનાએ

અ¤ાત રAતે મને અjકુરણ કરતો કરA Vકૂ4લો.

આ સફળતાની પાછળ ઈªરAય Tૃપા

પણ ઘણીય હશે એમ માjું ©.ં એક oણ...

�યાર4 જયશકંર4 ¼ીનો પોશાક ધારણ કય  nયાર4

એક Odુુષ fણે `ુદંરAમાં પલટાતો હોય એમ

મને લાh�ુ.ં Odુુષjું ¼ીમાં Yપાતંર ક4 અવાતંર

નHહ પરંp ુ ¼ી-ભાવોના 5ગટAકરણ માટ4 કળા-

XવYપ ઘડવાનો પરમ Odુુષાથ-. મ� મારામાથંી

એક `ુદંર નવયૌવનાને ~ટA પડતાં જોઈ.

�નાં ઘાટAલા,ં મદભર vગોમાથંી યૌવન નીતર4

છે, �ની છટામાં ¼ીjું લાવ�ય મહ¿કA ર§ું છે,

�ની »ખોમાથંી ¼ી-સહજ ભાવો ઊભરાયા

કર4 છે, �ની ચાલમાં ]જુરાતણનો ઠXસો 5ગટ4

છે. � Odુુષ નથી, એક માk ¼ી જ છે... ¼ી જ

છે એવી એક છબીને મ� અરAસામાં જોઈ. એ

સૌભાhય`ુદંરA ક4 TુVદુ`ુદંરA? vતરjું

5િત\બ�બ પાડતો અરAસો બોલતો હતોઃ આ

જયશકંર નથી. લôfથી ગરવી ]જુરાતણ છે.

એ લહ4કો, એ અ\ભનય, એ કામણ. શરAરના

vગ-5nયગંમાં મcરુ ઝણઝણાટA પેદા થઈ

ચાલી ગઈ. ઘડAભર મને એમ થ�ું ક4 ¨ુ ં Odુુષ

નથી જ.. નથી જ. ¼ી થતાં મને સહજ સકંોચ

શYઆતમાં થયો હતો. હવે એમ જ લાh�ું ક4 ¨ુ ં

¼ી જ ©.ં આ અવાતંર 5H³યાએ જ મને...

મારામાં રહ4લા નટને સાકાર થવામાં યારA

આપી છે, પરંp ુ અવXથાની અjTૃુિતને

ઝીલનારો અને અjભુવનારો 5ેoકવગ- ન હોત

તો? મારા હfરો 5ેoકોએ મને ‘`ુદંરA’

બનાrયો છે, એ વાતની ¨ું સગવ- નaધ લ± ©.ં

કદરદાન 5ેoકો વગર... ...માk એકલો અ�ુલો

જયશકંર!!
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[eુક ©,ં બટTંુ નહ� તો [ુ ંકdંુ !

અધવચે અટTંુ નહ� તો [ુ ંકdંુ !

રાફડા કો¬યા છે રજના પાપંણે,

પાપંણો ઝટTંુ નહA તો [ુ ંકdંુ !

Wા ં`ઘુી હોઠોમા ંભ�સાતો ર¨ુ ં?

શ�દ ©,ં છટTંુ નહ� તો [ુ ંકdંુ !

‘કõક ´ટૂ4 છે’ – નો ખટકો © ંXવય,ં

¨ુ ંમને ખટTંુ નહ� તો [ુ ંકdંુ ?

બેસવા દ4 છે ન બેચેની કશે,

આમ ¨ુ ંભટTંુ નહ� તો [ુ ંકdંુ !

|વ અ�ર, ªાસ પણ અ�ર હવે,

લાશ ©,ં લટTંુ નહ� તો [ુ ંકdંુ !

Ùચòુ ંfpુ ંનથી ‘ઘાયલ’ જરA,

શીશ જો પટTંુ નહ� તો [ુ ંકdંુ !

Connecting... કિવતા

અ2તૃ ઘાયલ
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સ�ર બનાવીએ અિત ધરખમ બનાવીએ,

નત મXતકોને ÙચકA અણનમ બનાવીએ.

´�ુબોની યાને મહ4કની મોસમ બનાવીએ,

આલમથી \ભ� આપણી આલમ બનવીએ.

આ 5ેમનીય હોવી ઘટ4 ઇeટ યોજના,

અBયાસ �મ 5ેમનો પણ öમ બનાવીએ.

�ની જગતમા ંઉપમા કશે પણ મળે નહ�,

|વન ગિતને એવી અjપુમ બનાવીએ.

આપસમા ંમેળ હોય તો વમળોની શી િવસાત!

‘મનમેળ’ને જ નાવનો માલમ બનાવીએ.

એ રામભ�ત હો ક4 હો બદંો રહAમનો,

હમદદ-  હોય એમને હમદમ બનાવીએ.

‘ઘાયલ’- � ઘાવ શ÷નુાયે Yઝવી શક4,

એક એવો લેપ યાને ક4 મરહમ બનાવીએ.

Connecting... કિવતા

અ2તૃ ઘાયલ

( 26)  - સ"ટ$%બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

ગઝલ

http://www.pankhmagazine.com/


શરAરA સાíા�યે હલચલ વધી ]&ુત; બળવો

થવાની તૈયારA, સમય હમણા ંમથંર થયો.

હવે ખોડગંાતો પHર\ચત પથે, કારણ િવના

હp ુ ંસાdંુ રો½ુ Àમણ કરp ુ ંએકસર´ું

શરAર4 � લોહA, વધઘટ કર4, ચાલ બદલે

હવે એ Xવે�છાયે

મને હફંાવી દ4 nવHરતગિતના ªાસ, ગધના.

ø�ૂ હાથે &યાલો, બિધર બનતો કાન, હમણાં

દAસે ઝાં́ ુ ંઝાં́ ુ ંજગ, પ\ળયા ªતે બનતા.

nવચામાથંી પેÅુ ંતસતસપ·ું ગાયબ થ�ુ.ં

હતોnસાહA છે બે ચરણ, હરણાં એક સમયે.

સદાયે લાગી � ચપલ ચપલા |ભ, લથડ4.

હવે બોખા મaએ oણ કઠણને ક4મ ચગÖં?

જ± ફોટાw4મે, વધઘટ નથી ઉમર થતી.

Connecting... કિવતા

FચK ુમોદE
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NexTECH

એFું કહ4વામાં આવે છે ક4 ૨૧મી

સદAનો kીજો દાયકો ઇલેÊ�yક વાહનોનો

હશે અને તે ઓટોમોબાઈલ અને પHરવહન

ઉÉોગમાં ³ાિંત લાવશે. આ વષ માં તમે

જોશો ક4 ઇલેÊ�yક કારો તમારA નજરની

સામે રXતાઓ પાર કરશે.

આ ³ાિંતનો 5વાસ nયારથી શY થઇ

ગયો છે, �યારથી ટ4Xલા, સૌથી મોટA EV

મોટર કંપની (ઇલોન મXક âારા સચંા\લત)

ભારતમાં નaધાઇ ²કૂA છે. ઇલેÊ�yક વાહન

િવશે વાત કરતા પહ4લા હાઇ\¢ડ વાહન

િવશે થોડA વાતો કરAએ.

⚫ હાઇ9:ડ ઇલે=>?ક વાહન (HEV) Cું છે

અને તે કામ કFવી રHતે કરF છે?

HEV બે એÇxજન âારા સચંા\લત છે: એક

પેyોલ અને બી½ુ ં ઇલેÊ�yક. બનેં એÇxજન

કારના પૈડાં ફ4રવવા માટ4 એકબીf સાથે

કામ કર4 છે. આનાથી પેyોલ ઓ©ં બળે છે

અને કાય-oમતા વcુ સારA મળે છે. �યાર4

પરંપરાગત વાહનો સાથે સરખામણી

કરવામાં આવે nયાર4 હાઇ¢ીડ વcુ શ��ત

અને વcુ ùધણ-કાય-oમતા આપે છે.

�યાર4 હાઇ\¢ડ વાહનો ચાલે છે nયાર4 અને

તમે ¢ેક લગાવો છો તે દરિમયાન, તેની

બેટરA ચા> થાય છે, પHરણામે વcુ શ��ત

અને લાબંી VસુાફરA આપે છે.

HEVના ફાયદા:

ùધણ પર ઓ©ં અવલબંન: પેyોલ/Hડઝલ

એÇxજનની pલુનામા,ં હાઇ¢ીડ કાર

ઇલેÊ�yક અને »તHરક બનેં એÇxજનને

કામે લગાવે છે. પHરણામે ùધણ

ઉnસ>નમાં ઘટાડો આવે છે, � પયા-વરણ

વધ2ન શાહ

Oુ ંઇલેQR!ક વાહનો(EV)Kુ ંભિવVય ઉYજવળ છે?
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માટ4 લાભકારક છે અને અ��મ¯તૂ ùધણ

પરની િનભ-રતા ઓછA થાય છે.

નાjું એÇxજન: ઇલેÊ�yક મોટર

હોવાને કારણે નાના એÇxજનને એક જ

ùધણ ઉપર કારને ચલાવવાની જYર

નથી. ઉપરાતં, હાઇ\¢ડ કારમાં વપરાતા

નાના એÇxજનો pલુનાnમક રAતે ùધણ-

કાય-oમ હોય છે.

Oનુજûિવત ¢ેHક�ગ: દર વખતે �યાર4

હાઇ\¢ડ વાહનમાં ¢ેક લગાવો છો nયાર4

ઇલેÊ�yક જનર4ટર બેટરAને Hરચા> કર4 છે

તેથી બેટરA ચા> કરવા માટ4 વાહનને

રોકવાની જYર નથી.

HEVના ગેરફાયદા:

લોઅર પફ મ-xસ: VÍુય હ4p ુ હાઇ¢ીડ

કારની ùધણ-કાય-oમતા અથવા VસુાફરA

gેણીમાં વધારો કરવાનો છે, તેથી તેની

શ��ત પેyોલ એÇxજનથી પાછળ રહA fય

છે.

મaઘા ભાવ: કાર કંપનીઓ પરંપરાગત

વાહનો અને હાઇ¢ીડ વ�ચેના ભાવો

વ�ચેના તફાવતને qૂર કરવાનો 5યાસ

કરA રહA છે. તેમ છતા,ં હાઇ¢ીડ માટ4 ±ચો

ખચ- થાય છે.

±ચી fળવણી Hક�મત: કારમાં ઘણા

યાિંkક ભાગો સાથે બે 5કારના એÇxજન

હાઇ¢ીડને પાવ૨ આપે છે તેથી

મેઇxટ4નxસ ખચ- વધે છે. ઉપરાતં, બધા

ઓટોમોબાઈલ એÇxજિનયસ-ને હાઇ¢ીડ

કારને Hરપેર કરવા માટ4 તાલીમ મળA

નથી.

વcુ વજન: મોટA બેટરA અને યાિંkક

જHટલતાથી વધpું વજન.

ઓટોમોબાઈલ એÇxજિનયસ- સન

૧૯૦૦ ના vતથી HEV બનાવીને તેjું

માકÿHટ�ગ કરA ર}ા છે; જો ક4, મોટા પાયે

ઉnપાદન માટ4 ખચ- વધાર4 હોવાને કારણે

બfરમાં તેની લોકિ5યતા ઓછA છે.

⚫ !#ુ ઇલે'()ક વાહનો (EV)

mvુ ઇલેwxyક વાહનોના

ઓટોમોબાઈલ ઉ|ોગ માટ0 હાઇ}ીડ

કાર એક માઇલdટોન છે. mvુ ઇલેwxyક

વાહનો (EV) એટલે એવા ઇલેwxyક

વાહનો (EV) ક0 5 િસqગલ ઇલેwxyક

એ�Iજનથી જ �સુાફરો અને સામાન

સાથે કાર ચલાવવામાં સ�મ હોય. આ

EV એIUન સkંણૂ-પણે વીજળD પર

કામ કર0 છે. અIય કોઈ �ધણ નહD.

EV એ�Iજનમાં ફરતા ભાગો ઓછા

હોવાથી તેમનો મેઇIટ0નIસ માટ0 ઓછો

ખચ- હોવાને કારણે અને તેઓ

અ�:મ�તૂ �ધણ (પેyોલ/ડDઝલ) નો

ઉપયોગ કરતા ન હોવાથી વાતાવરણને

અg�ુળૂ છે તેથી તે ઓટોમોબાઈલ
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ઉÉોગjું ભિવeય છે.

બે 5કારનાં ઇલેÊ�yક વાહનો (EV) છે:

&લગ-ઇન હાઇ¢ી!સ અને સOંણૂ- ઇલેÊ�yક

(બેટરA ઇલેÊ�yક).

⚫Nલગ-ઇન હાઇ9:ડ (PHEV):

સOંણૂ-પણે ઇલેÊ�yક મોટર પર

આધાર રાખવાને બદલે PHEVમા બેટરA

અને પેyોલ (અથવા ડAઝલ) ùધણની

પસદંગી મળે છે. આ PHEVને લાબંા

vતરની VસુાફરA માટ4 વcુ સારA બનાવે

છે કારણ ક4 કાર ચલાવવા માટ4 તમે

ચાlજ #ગ પોઇxટ મેળવવાની જhયાએ

પેyોલ/ડAઝલ ùધણ પર �Xવચ કરA શકો

છો.

PHEVની સમRયાઓ:

� પેyોલ એÇxજન વાહનોને

ગેરફાયદા લા]ુ પડ4 છે તે PHEV પર પણ

લા]ુ પડ4 છે, �મ ક4 મેઇxટ4નxસ ખચ-,

એÇxજનનો અવાજ અને પેyોલની Hક�મત.

PHEV માં બેટરA પેક પણ ઓછા હોય છે,

�નો અથ- ઓછA VસુાફરA ર¿જ થાય છે.

⚫ બેટરH ઇલે=>?ક વાહનો (BEV):

પેyોલ એÇxજનની pલુનામાં બેટરA

સચંા\લત ઇલેÊ�yક વાહનોમાં લગભગ

૯૯% ઓછા ફરતા ભાગો હોય છે �ને

ઓછA fળવણીની જYર હોય છે.

BEVના ફાયદા:

- ´બૂ જ ઓછો અવાજ આવે છે

- એ�ઝોXટ, Xપાક- &લગ, �લચ અથવા

\ગયસ- નહ�

- અ��મ¯તૂ ùધણ બન- કરp ું નથી,

તેના બદલે Hરચા> બેટરAનો ઉપયોગ કર4

ચા5જ 7ગ સમય અને ખચ>:

BEVનો ચાpજ �ગ સમય ૬ કલાકથી

૧૨ કલાક હોઈ શક0 છે. આ બ�ું ચાpજ �ગ

dટ0શનની ગિત અને બેટરDના કદ પર

આધાGરત છે. BEV ૨૦૦ થી ૩૦૦

Gક.મી.ની સર0રાશ �સુાફરD માટ0 kરૂતી

ર0Iજ kરૂા પાડતા ઘર0 રાતભર ચા�

થઈ શક0 છે, અથવા તમે એમ કહD શકો

ક4 જો તમે તમારA કારને રાતભર ચા> કરો

તો તમે શહ4રમાં તમારો Hદવસ પસાર કરA

શકો છો. જો ક4, લાબંી VસુાફરAઓ અથવા

�માં ઘણી ટ4કરA અથવા ઓફ-રોડ Hy&સની

આવ�યકતા હોય nયાર4 તમારા લÂયXથાન

પર પહaચતા પહ4લા ચા> કરવાની જYર

હોય છે, જોક4 Oનુજûિવત ¢ેHક�ગ અથવા

ઢાળ પર Ëાઇિવ�ગ, બેટરA પેકને ચા>

કરAને આને ઘટાડવામાં મદદ કરA શક4 છે.

ક4ટલાક EV લીડ-એિસડ અથવા

િનકલ-મેટલ-હાઇËાઇડ બેટરAનો ઉપયોગ

કર4 છે, nયાર4 આcિુનક BEV માટ4jું ધોરણ

હવે \લિથયમ-આયન બેટરA માનવામાં

આવે છે કારણ ક4 તેમjું આ�eુય વધાર4 છે

( 30)  - સ"ટ$%બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


અને ઊf- fળવી રાખવામાં ઉ_મ છે,

�માં HડXચા> દર દAઠ માk ૫% 5િતમાસ

છે.

ઘર4 ૨૦૦-૬૦૦ Yિપયા �ટલા ઓછા

ખચ-મા ઇલેÊ�yક કારને સOંણૂ- ચા> કરA

શકો છો અને fહ4ર કાર ચાlજ #ગ

Xટ4શનોમાં મફત પણ થઈ શક4 છે.

EVની સમRયાઓ:

`ધુાર4લી કાય-oમતા હોવા છતા,ં

બેટરAઓ સાથેના પડકારો છે. કારણ ક4

તેઓ હAટ અjભુવી શક4 છે, �મ ક4, ટ4Xલા

મોડ4લ એસમાં આગ અથવા િવXફોટો થયા

છે, જોક4 આ બેટરAઓની સલામતીમાં

`ધુારો લાવવાના 5યnનો કરવામાં આrયા

છે.

વાXતિવક qુિનયામાં VસુાફરA ર¿જ

એ ઇલેÊ�yક વાહનો માટ4ની સૌથી મોટA

\ચ�તામાનંી એક છે,

ટFRલા:

ચાલો ઇલેÊ�yક કાર ³ાિંતની માતા,

ટ4Xલા કંપની િવશે વાત કરAએ. ટ4Xલા એક

અમેHરકન ઇલેÊ�yક વાહન અને ઊf-

કંપની છે. ટ4Xલાના વત-માન ઉnપાદનોમાં

ઇલેÊ�yક કાર, ઊf--સSંહ બેટરA, સોલર

પેન�સ અને સોલર છત, ટાઇ�સ, તેમજ

અxય સબંિંધત ઉnપાદનો અને સેવાઓ

શામેલ છે.

તેની Xથાપના ૧ ½ુલાઈ ૨૦૦૩ ના

રોજ તેના સી.ઇ.ઓ. ઇલોન મXક âારા

કરાઈ. ટ4Xલાની અnયાર `ધુી ની આવક

આશર4 ૩,૧૫૪ કરોડ �એુસ ડોલર

(Hડસે�બર-૨૦૨૦ ઓHડટ Vજુબ) છે.

ભારતમાં ઇલે=>?ક વાહનોXું 9ચZ:

અહ4વાલમાં જણાવા�ું છે ક4, ૨૦૧૮-

૧૯મા,ં Hદ�હA મેyોએ તેની કામગીરA માટ4

લગભગ ૧૦૯૨ MU પાવરનો વપરાશ

કય  હતો. REWAને મળેલી વીજળA

ઉપરાતં, Hદ�હA મેyો અનેક સોલાર પાવર

5ો��,સ âારા લગભગ ૨૮ મેગાવોટ

સોલર પાવર ઉnપ� કર4 છે � Xટ4શનો

અને ડ4પોમાં Xથાિપત કરવામાં આવી છે.

આપણે nયાં ઘણા બધા XTૂટસ-,

Hરoાઓ, બસો બેટરA પર ચાલે છે. ટ4Xલા

સHહત લગભગ દર4ક ઓટોમોબાઈલ

કંપનીઓએ ભારતમાં ઇલેÊ�yક વાહનો

માટ4 રોકાણ ક�ુ� છે. ટ4Xલાએ Vુબંઇના

રXતા પર તેના ઇલેÊ�yક વાહનોjું

પરAoણ પણ શY ક�ુ� છે. થોડા વષ મા,ં

તમે લગભગ દર4ક રXતાઓ, સરકારA

કચેરAઓ, હોટલો, Xટ4શનો પર ઇલેÊ�yક

ચાlજ #ગ Xટ4શનો જોશો.

સOંણૂ- સરકારA સહાય અને

નાણાકAય સહાયની આશા સાથે, આપણા

પયા-વરણ માટ4 આપણે ઇલેÊ�yક વાહનોjું

ઉôજવળ ભિવeય જોઈ શકAએ છAએ.
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(૧) માN Oિુત Pજુરાતી ફોRટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કર1 ભાષા અને જોડણીની Wલૂો

ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાZ[ુ\ અને જોડણીમાં જો વ]ુ Wલૂો હશે તો _ૃિત aવીકારવામાં

આવશે નcહ, 'ની નeધ લેવી. Pજુરાતી લખાણના બધા િનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની

જicરયાત છે.

(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન ક) ઓફલાઇન nલેટફોમo પર અpકાિશત હોય, એવી જ _ૃિત મોકલવી.

_ૃિત aવરqચત અને મૌqલક હોવી જોઈએ.

(૩) _ૃિતમાં મોટ)ભાગે Pજુરાતી જ ટાઈપ કsુt હોય એ જiર1 છે. અuકુ શvદો xyેz, cહRદ1

અથવા સaં_ૃત ભાષામાં ટાઈપ કર)લા ચાલશે. પણ એ શ{ હોય |યાં }ધુી ઓછા રાખવા. 'થી

સમરસતા સચવાઈ રહ).

(૪) .િૃત મા4 મેઇલ 8ારા જ :વીકારવામાં આવે છે. અમાCંુ મેઇલ-એF%સ આ Gજુબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) _ૃિત મેઇલ કયાo પછ1 જો િસલે�ટ થશે તો મેઇલ �ારા જ Aણ કરવામાં આવશે. અRય

મા�યમોમાં એ િવશે 7�ૃછા કરવી નહ�.

(૬) 'પખં' qબન-�યવસાિયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ pકારનો 7રુaકાર

આપવામાં આવતો નથી.

(૭) તમે મોકલેલી _ૃિત-aવીકારનો xિતમ િનણoય 'પખં'ની ટ1મનો રહ)શે.

(૮) _ૃિતનો aવીકાર થાય તો તમને મેઈલ મળ1 જશે. જો એ માટ) િવલબં થાય ને તમે અRય

મા�યમોમાં આપો, તો પણ વાધંો નcહ. એ માટ) તમાર) અમને Aણ કરવી જiર1 નથી. કારણ ક)

�યાર) પણ અમે ન�1 કર1Zું ક) હવે આ _ૃિત અમાર) uકુવી છે, તો એ પહ)લા અમે મેઈલ કર1Zું

જ. આપનો જવાબ નcહ આવે |યાં }ધુી નcહ uકૂ1એ.

(૯) સામાRયતઃ એવો િનયમ હોય છે ક) _ૃિત એક કરતાં વ]ુ જ�યાએ મોકલો, તો �યાથંી વહ)લો

જવાબ આવે, એ િસવાયની જ�યાએ સ�ક) જ સામેથી Aણ કરવાની હોય છે. પણ અમે એ કામ

સ�ક માટ) આસાન બના�sું છે. અમે 7છૂ1એ અને જો તમાર1 _ૃિત બી' ના aવીકારાયી હોય તો

અમે પછ1 aવીકાર1એ છ1એ.

લેખ/વાતા(/માઈ+ો-ફ/શન/કિવતા મોકલવા માટ6
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