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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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યાજ્ઞિક વઘાસિયા

િપંાદકની કલમે

એર્લતા હોય છે બરફ જેિી

નહીં બોલાયેલા હરફ જેિી

તમે જેવ ં રાખો છો િતકન

– મારા તરફ

– એના જેિી

એર્લતા –

મને પછૂશો નહીં એર્લતાનો અથક :

અથક તો શબ્દને હોય છે….

….મારે માટે તમે શબ્દ નથી

મારે માટે તમે છો,

તમે નહીં બોલાયેલો હરફ

એર્લતા હમંેશા હોય છે -

બરફ.

મારી પળેપળનાં દહન, િમળનાં િન…

એર્લતા!

– જગદીશ જોષી

ફ્રન્ટ ર્િરમાં બઠેેલી વ્યક્તતની
એર્લતાની મનોક્સ્થવતનો જો આપર્ને આ

ફોટો જોઈને આછોપાતળો પર્ અંદાજ ના
આિે તો એ ફોટોગ્રાફરની ર્લાને અન્યાય
ર્હિેાય! 'એર્લા હોવ 'ં અને 'એર્લા પડી
જવ 'ંમાં ઘર્ો ફરર્ છે.

એર્લતાનો અથક શ ?ં સ્થળૂ અથકમા,ં
'Loneliness' અને 'Aloneness' બન્નેનો અથક
એર્ જ થાય છે - 'એર્લતા'. પર્ વ્યાપર્
રીતે જોઈએ તો એનો અથક એર્દમ અલગ
છે. Aloneness એ આપર્ી બાહ્ય ક્સ્થવત છે
અને Lonliness એ આંતહરર્. આપર્ે એર્લા
ક્યારં્ જિાન ં થાય અથિા એર્લા રહિેાન ં
થાય, ત્યારે આપર્ે Alone હોઈએ છીએ,
Lonely નહીં. Lonelyનો અથક વ્યાપર્ પર્
છે, અને ભયાિહ પર્. Aloneness રં્ટાળો
પેદા ર્રી શરે્. પર્ Lonliness આગળ જતા
Depression લાિી શરે્.
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મારા મતે એર્લતા એ અંતરમનની
એવસહડટી છે. ઘર્ી વ્યક્તતઓને એવસહડટી
હોય, છતાં એમને જે છે, એ એવસહડટી જ છે,
એ વિશે એમને ખ દને ખબર નથી હોતી. એ
જ રીતે એર્લતાનો અન ભિ થયા પછી પર્
એના વિશેની પોતાની અજાર્તા હોિાથી
એમર્ે એ લબેલ નથી માર્ ું હોત  .ં બની શરે્
રે્, અંદરની એર્લતા અને એર્ાતંને એમર્ે
બહારના ઘોંઘાટ અને માસ્ર્ નીચે છુપાિી
દીધી હોય. એવ ં પર્ બની શરે્ રે્ એર્લતા
એ જ એમની ચોઇસ હોય.

એવસહડટીની જેમ એર્લતાના પર્
ર્ારર્ો હોય જ છે, અને એ પર્ મોટેભાગે
નીિારી શર્ાય એિા જ હોય છે. પર્
સાિચતેી અને તરે્દારીના અભાિથી જીિવ ં
મ શ્રે્લ થઈ જાય છે. એવસહડટીની જેમ
એર્લતાના પર્ ર્ોમ્પ્પ્લરે્શન્સ ઘર્ા હોય
છે. બન્નેની અસર આપર્ી ભખૂ પર પડે છે.
બન્ને રાત્રે ઉજાગરો ર્રાિે છે. બન્ને હર્સ્સામાં
આગળ જતા આમ જીિવ ં ર્ાં તો આપર્ી
આદત બની જાય છે અને છેલ્લે

Acceptance આિી જાય છે, ર્ાં તો આગળ
જતા ખ દ સાથે Battle ર્રાિે છે. તમને બીજી
સા્યતા મળે તો ર્હજેો જરૂર.

આ અંર્થી ર્શ્યપ જોષી રોજબરોજ
તમે જે ટેર્નોલોજીના સપંર્કમાં આિો છો, એ
વિશે ઊંડાર્પિૂકર્ િાતો ર્રશે, પોતાની નિી

ર્ોલમ 'TechDaily'મા.ં આિતા અંર્થી પર્
અમે નિી બે ર્ોલમો સાથે આિીએ છીએ.
બની શરે્ તો થોડા હદિસમાં 'દીપોત્સિી
સ્પેવશયલ' નાનર્ડો અંર્ બનાિિો છે. આ
અંર્માં 'Rewinding' ર્ોલમમાં શ્રી ધમૂરે્ત  
દ્વારા બલબખત િાતાક 'પથૃ્િી અને સ્િગક'
લીધેલ છે. ર્દાચ તમે શાળામાં ભણ્યા પર્
હશો. અમે 'પખં'માં દર મહહને રેગ્ર્ લર
ર્ોલમ લખી શરે્, એિા લખેર્ોની શોધમાં
છીએ. જો ર્ોઈ લખેર્વમત્ર ધ્યાનમાં હોય, તો
ર્હજેો. આપને આ અંર્ રે્િો લાગ્યો એ
અમને જરૂર જર્ાિો. યોગ્ય લાગે તો
સોવશયલ મીહડયામાં શેર પર્ ર્રો.
જોડાયેલા રહો.

સૌ િાચર્વમત્રોને દીિાળી અને
ગ જરાતી નિા િષકની અગાઉથી
શ ભચે્છાઓ.
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જસ્ટ બે સમસનટ

સ શીલાનો દરેર્ તહિેાર સાસરે જ
થાય એિો િર્લખ્યો વનયમ છેલ્લા પાચં
િષકથી ચાલ્યો આિતો હતો. આ િખતે
હદિાળી પછી તરત ભાઈના લગ્ન હતા
એટલે સ શીલાએ િેરે્શન પડે રે્ તરત
વપયર જવ ં ને ભાઈના લગ્નની તૈયારીઓ
આરંભી દેિી એવ ં મનોમન વિચારી રાખ્ર્ ં
હત  .ં બ'ેર્િાર એર્ે અછડતો પ્રયત્ન ર્રતા
ર્હ્ ં હત  ,ં "આ િખતે તો હદિાળીમાં હ ં ને
ભઈલ સાથે રંગોળી ર્રશ .ં આિતા િષે
ભલે ભાભી ર્રે." પર્ તરત જ સ રેશે "ત ં
તો અહીંની રંગોળી જ ર્રજે હોં. ત્યાં આ
િખતેય ભઈલ એર્લો મેદાન સભંાળી
લશેે." ર્હી િાતને હસી ર્ાઢી હતી. ધીમે-

ધીમે સ  શીલા જાર્ે સાિ મૌન થઈ જિા
લાગી. સ રેશ પર્ ચ પર્ીદી તોડયા વિના
િાચંિામાં મશગલૂ થઈ જતો. સ રેશને
િાચંતો જોઈ વપતા રમાર્ાતંે ર્હ્ ,ં "િાચંતા
તો આિડવ ં જ જોઈએ. પછી એ પ સ્તર્
હોય રે્ ર્ોઈની આંખો રે્ ર્ોઈન ં મન." બીજા
હદિસે સિારની ચા સાથે સ  શીલાને એર્
સરપ્રાઈઝ પર્ મળી. સ શીલા સરપ્રાઈઝન ં
ર્િર ફોડતા બોલી, "વપયર જિાની બે
હટહર્ટ?"

"હા, હ ં પર્ આવ ં છુ.ં મારેય િેરે્શન જ છે
ને સાળાના લગ્નમાં અર્િરની પર્ રં્ઈર્
જિાબદારી તો હોય ને!" સ શીલાની આંખો
હરખથી છલર્ાઈ ગઈ.

ડૉ. રંજન જોષી

સરપ્રાઈઝ
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અંતરકેડી

બિંરી જોષી

ક્ષમા - િીરન ં આભષૂર્

સફેદ ટોપી, સફેદ િસ્ત્રો, સફેદ
ર્પડાઓની હગંામી હદિાલો, વશસ્તબદ્ધ
ર્તારો...
"અરેરેરેરે... ર્ોઈની શોર્સભા નથી...
હદયા.." અચાનર્ પાછળથી હળિો ધબ્બો
મારી, વપ્રય સખી રીચા શમાકએ વિસ્મયની
બારી બધં ર્રી.
"તો આ આટલી ઝાર્મઝોળ ર્ોના
સન્માનમા?ં" હદયાએ એર્ીશ્વાસે પછૂ્ .ં
"રીચા શમાક હરપોટીગ મેડમ. પાટનગરના
નિા ચ ૂટંાયેલા મ ખ્યમતં્રી, અબભમાનીને
શરમાિે એિી ઉદ્ધતાના સ્િામી શ્રી વિનીત
શમાકના સ્િાગતમા.ં"
"ઓહો, તો એમ છે..." હદયાએ અચરજ
પ્રગટ ર્રતા ર્હ્ .ં રે્મ રં્ઈ ખાસ અન ભિ
રીચ ?
"જીહા મેડમ, હ ં આ વિનીત શમાકને ક્યારેય
ક્ષમા નહી ર્ર ં". રોષ સાથે રીચા બબડી.
"અરે જરા વિગતે ર્હે તો રં્ઈર્ સમજાય"
હદયાએ િહાલભયો હાથ રીચાના ખભે
મકૂ્યો.

જરા ફ્લશેબરે્માં જતી હોય એમ રીચા
બોલિા માડંી,
"ત ં તો જાર્ે જ છે મારા પપ્પા, ધ ગ્રેટ
રાજિધકન શમાક. મારા િહાલા અને હમંશેા
નમિાન ં આપમેળે મન થાય એિા
પ્રામાબર્ર્, વનષ્ઠાિાન, ર્તકવ્યપાલર્, સતર્ક ,
માયાળુ, દયાળુ... શ ં ર્હ ં પપ્પા વિષ?ે

ક્યારેર્ મને ખ દને થાય ભગિાને થોડી
એતસ્રા માટી ભરી હશે એમના સર્જન
િખત.ે”
"હા જાણ ં છુ.ં એમને શ્રેષ્ઠતા-પ રસ્ર્ારથી
નિાજેલા ત્યારે હ ં અને મારો પરૂો પહરિાર
હાજર હતો. અંર્લ ઇઝ અ ગ્રેટ હ્ મન."
હદયાએ િાતમાં સરૂ પરૂાિતા ર્હ્ .ં
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"જીહા હદયા.. તને યાદ હશે રે્ પોતાને
મળેલા શ્રેષ્ઠતા-પ ર સ્ર્ારને એર્ે દાદાજીને
એટલે રે્ એમના વપ્રય વપતાશ્રીને સમવપિત
ર્રી દીધેલો. મળેલો જશ ર્ોઈ આટલી
સરળતાથી રે્િી રીતે િહાિી શર્ત  ં હશે?
ર્દાચ એ આત્મગૌરિની ખરી વ્યાખ્યા ર્રી
જાર્ે છે, સાચ ં ર્હ ં તો મને પર્ ઘર્ી િાર
અંર્લની સતં  બલત જીિનશૈલીથી અચરજ
થાય.." હદયાએ આશ્ચયકનો ભાિ પ્રગટ
ર્રતા ર્હ્ ;ં
"હા.. મને પર્... માય ડીયર બસે્ટી.
પપ્પાને હમંેશા આટલી ઊંચાઈ પર હોિા
છતાં હમંેશા જમીન સાથે જોડાયલેા
અન ભવ્યા છે. હમશેા એર્ માધ્યમ તરીરે્
િતકતા જોયા છે." રીચ બોલી.
"હા એમને બે શબ્દ બોલિાન ં ર્હલે  ં
શ્રેષ્ઠતાપ ર સ્ર્ાર સ્િીર્ારતી િખતે ત્યારે
રે્ટલ ં ટૂંક ં પર્ હૃદયસ્પશી બોલલેા..." હદયા
ઉત્સાહભરે બોલિા માડંી.
"આભાર અને પ્રર્ામ સૌને. હ ં જન્્યો રાજ 
તરીરે્. પર્ 'રાજ 'થી 'રાજિધકન શમાક'
સ ધીન ં ઘડતર મારા વપતા અને માતાને
ર્ારર્ે છે. એમર્ે મને જીિનમલૂ્યો ના
માત્ર સમજાવ્યા પર્ જીિીને શીખિાડયા
છે. મને સ્િયનંે બહેતર બનતા રહિેાન ં
વશક્ષર્ માતાએ પ્રીવતપિૂકર્ ભોજન સાથે
હમેશા પીરસ્ર્ ં છે. ને હ ં એમના સ્નેહથી
પોષાતો ચાલ્યો અને જીિનમાં બળની

પવૂતિ થઇ, જ્યારે વિભા શ તલા એ વિભા
શમાક બન્યા. જીિનસાથી 'શબ્દ' મટી
'ભાિસબંધં' બન્યો. સોનામાં સ  ગધં ભરાઈ
અને પ ત્રી રીચાએ ભાિપહરિાર પરૂો ર્યો.
મને ફરજ-સન્મ ખ ર્રનાર તમામ
અવધર્ારીઓનો ખબૂ આભાર. આગળ પર્
આમ જ સેિાભાિ દાખિીશ. આભાર."
"િાહ રે સખી શબ્દશ: યાદ છે તને તો..."
રીચ ખ શખ શાલ થઇ ગઈ પર્ ર્ઈંર્ યાદ
આિતા એ અચાનર્ શાતં પડી ગઈ.
"શ ં થર્ ં રીચ ?" હદયાએ બચિંતાપ િકર્ પછૂ્ .ં
"વિનીત શમાકની ઉદ્ધતાઈ યાદ આિી
ગઈ”.
"હા મને વિગતે ર્હે શ ં બન્ર્ ં હત  ?ં તારી
ધ્ર ર્ા શા માટે છે આ વિનીત શમાક માટે?"

હદયાએ અચરજસહ પછૂ્ .ં
રીચ એ િાત માડંી.

શ્રેષ્ઠતા પ ર સ્ર્ાર સમારોહના બીજા
હદિસે પપ્પાને મતં્રીજીના રોજગાર
અબભયાનના સમારોહમાં
વસક્યોહરટીઇન્સ્પેતટર તરીરે્ ફરજ બજાિાની
હતી. ત્યારે વિનીત શમાકએ રાજર્ારર્માં
જમાિટ ર્રિાન ં શર ર્રેલ ં હજી. ઠાઠ અને
દંભ વિનીત શમાકના આગિા પહરચયમાં
મરૂ્ી શર્ાય. મને બરાબર એની સ્મવૃત છે
જ્યારે મોટી સફેદ ચર્ચર્તી ગાડીમાથંી
મતં્રીજી ઉતયાક હતા. એમના માટે એમના
સહર્ાયકર્રોએ સ્િાગતમાગક બનાિેલો.
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ગરીબો હાથ જોડે, માથ ં ટેર્િ,ે એ મનોમન
મતં્રીજીને ગમત .ં પર્ ચરેીટીના નામે
શાસન પર પર્ડ જમાિાની વવૃત એમની
બાજ નજરમાં પર્ડાઈ જતી.

લોર્ોના અબભિાદન જીલતા જીલતા
મહોદય પસાર થઇ રહયા હતા. લોર્ો
ધ્િજને હલાિી સામ ં અબભિાદન ર્રી
રહયા હતા. પપ્પા, ધ ગ્રેટ ઊફે 'રાજિધકન
શમાક વસક્યોરીટી ઇન્ચાર્જ’ની ડયટૂી પર
હોિાથી બાજ માં સ  રબક્ષત અંતર સાથે
ચાલી રહયા હતા. અચાનર્ અફડાતફડી
મચી ને પબ્બ્લર્ વનયત્રરં્ની બહાર જિા
લાગી. સ્િાગતમાગકને િાસંના
થાભંલાઓથી શર્ગારેલો. લોર્ોની
ધક્કામ ર્ીમાં થાભંલાન ં દોરડ ં પોલ ં થર્ .ં

ઇન્સ્પેતટર રાજિધકને હમંેશની જેમ
પોતાની સતર્ક નજરનો પહરચય આપતા
થાભંલો મતં્રીજી પર પડે એ પહલેા
મતં્રીજીને ધર્ર્ો મારીને પાડી દીધા અને
િાસંના થાભંલાને ઝાલી લીધો. પબ્બ્લર્
િધ અવનયવંત્રત થઇ. એર્ વશખાઉ
ર્ોન્સ્ટેબલે પહરક્સ્થવત નો તાગ મેળવ્યા
િગર અચાનર્ હિામાં ગોળી ફાયર ર્રી
દીધી. પછી તો પબ્બ્લર્ અફડાતફડીમાં
આિી ગયી. મતં્રીજીનો ગ સ્સો સાતમાં
આસમાને. ર્ઈ ઝાઝં સમજ્યા િગર
રોષપરૂ્ક નજરે પપ્પાને તાર્ી રહયા.
પપ્પાનો આભાર માનિાના બદલે એમને

પોતાના ર્ાયકક્રમની િધ બચિંતા હતી. છતા
પપ્પાએ પોતાના વનષ્ઠાિાન સ્િભાિનો
પહરચય આપતા એમને સલામતીથી ગાડી
તરફ પહોચાડી દીધા. ર્ારમાં બડબડ
ર્રતા મતં્રીજી રિાના થઇ ગયા.

એ પછી પપ્પાએ આખી રાત ફરજ
પર રહી સઘળુ વનયવંત્રત ર્ર્ ું અને િહલેી
સિારે ઘરે પહોચ્યા. મ્મીએ બચિંતાિશ
પછૂ્ ,ં "બધ ં હમેખમેને રાજ?" પપ્પાએ
પાર્ી પીતા પીતા વિગતે િાત ર્રી.
મ્મીના આગ્રહથી પપ્પા થોડીિાર સિૂા
લાબંા થયા. મારે અને મ્મીને દાદાની
ખબર ર્ાઢિા દિાખાને જિાન ં હત  .ં
દાદાને રાત્રે હદયનો હળિો હ મલો
આિેલો. દાદા-દાદી ર્ાર્ા-ર્ાર્ીના ઘરે
રોર્ાિા ગયેલા હમશેની જેમ. થોડો સમય
પપ્પા મ્મી સાથે થોડો ર્ાર્ા-ર્ાર્ી સાથે
પર્ મ્મી હમેશા પપ્પાની અડધોઅડધ
જિાબદારી પોતાના સઝૂબઝૂભયાક
વ્યિહારથી સભંાળી લતેી.

હજી તો પપ્પાની આંખ મીચાઇ પર્
નહોતી ત્યાં ડોરબલે િાગી. પપ્પાએ
દરિાજો ખોલ્યો. ક હરયરબોય એન્િેલપ
સાથે ઉભો હતો. પપ્પાએ સાઈન ર્રી
ર્ાગળ લીઘો, ખોલ્યો તો પપ્પાની આંખો
ચાર થઇ ગઈ. મ્મી અને હ ં પર્ બચિંતામાં
આિી ગયા. મ્મીએ ર્ાગળ હાથમાં લઈ
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િાચંિાન ં શર ર્ર્ ક. બદલીપત્ર..?
વિસ્તાર લદ્દાખ..? મ્મી ને હ ં અિાર્ થઇ
ગયા. પપ્પાને તાગ આિી ગયો રે્ આ
મતં્રીજીના ર્ારર્ે જ મારી બદલી લદ્દાખના
અંતહરયાળ ગામડામાં ર્રિામાં આિી છે.

પપ્પા ધારત તો િર્ીલ રોર્ી એ
ત ડંવમજાજી મતં્રી પર રે્સ ર્રીને બદલી
રોર્િી શરે્ એમ હતા. પર્ જાર્ે શરં્ર
ભગિાને વિષને હલર્માં ભર્ ું હત  ં એમ
પપ્પાએ િાતને ગળે ઉતારી સામાન
બાધંિાની તૈયારી ર્રિા ર્હ્ .ં

મ્મીએ ર્હ્ :ં "આમ આટલો
વ્યિહાર, પપ્પાજીની તબબયત, હોંશે હોંશે
ખરીદેલો નિો ફ્લટે આ બધ ં આમ જ
પડત ં મરૂ્ીને રે્મ ચાલ રાજ?"

"બધ ં થઇ પડશે..."એટલો ટ ંર્ો જિાબ
િાળી થાર્ે બદલીપત્રના સ્િીર્ારની
અરજી સાથે પહોંચી ગયા. બધા સબ-
ઇન્સ્પેર્ર, ર્ોન્સ્ટેબલને ભારોભાર દ :ખ
લાગ્ર્ ં આ સમાચારથી. જે ર્ોન્સ્ટેબલે
ગોળી ફાયર ર્રેલી એર્ે પપ્પાની ખબૂ
માફી માગંી પસ્તાિો પ્રગટ ર્યો. પપ્પાએ
હળિી થાપ મારી એને માફ ર્યો અને
ર્હ્ ,ં "મારી ગેરહાજરીમાં તમે શહરેન ં
ધ્યાન રાખજો અને પોતાની શ્રેષ્ઠ ફરજ
નીભાિજો." એટલ ં ર્હી ભારે હૃદયે
વપતાની ખબર ર્ાઢી વિગત જર્ાિી.

રાજિધકનના માતા-વપતાએ હમેશની

જેમ દીર્રાની ર્તકવ્યપરાયર્તાને
બબરદાિી આશ્વાસન આપ્ર્ ં અને વિદાય
આપી. પપ્પાએ દ :ખ વ્યતત ર્ર્ ક. "આિા
સમયે તમને મરૂ્ીને જિાન ં મન નથી
વપતાજી."
"બટેા ભાર ના રાખ... તારા પર ઈશ્વરની
જ દી રહમે છે. જ્યાં રહે ત્યાં હમંેશા તારી
વનષ્ઠાનો આગિો પહરચય આપતો રહજેે."
એટલ ં ર્હી સૌ ભારે હૃદયે છુટ્ટા પડયા.

લદ્દાખના સાિ પછાત એિા
અંતહરયાળ ગામમાં પપ્પાની બદલી થઇ
હતી. ભાષાફેર, િતકનફેર, રહરે્ીર્રર્ી,
ખોરાર્થી માડંીને ઘર્ી નાનીમોટી
મ શ્રે્લીઓ િચ્ચે શમાક પહરિાર અડગ
રહ્યો. પોતાના માયાળુ સ્િભાિને ર્ારર્ે
થોડા સમયમાં જ તે ગામના િહાલા
ઇન્સ્પેતટ સાહબે બની ગયા. શબ્દોની
ભાષાથી મોટી ભાષા એટલે આંખોની શ ધ્ધ
માયાળુ લાગર્ી. વનષ્ઠાનો ચમર્ાર અભર્
પર્ જોઈ શરે્ અને વન:સ્િાથક સ્નેહની
ભાષા પછાત વિના ભર્ે િાચંી શરે્. એટલે
જ પપ્પા ટૂંર્ સમયમાં ગામના લોર્ોમાં
ભળી ગયા.

એર્ હદિસ શહરેથી પપ્પાને મળિા
એમના વમત્ર આવ્યા. િષોની મૈત્રી આને
ફરજ પર્ િષોથી સાથે બજાિેલી એટલે
પપ્પાએ ડીનર માટે આગ્રહ ર્યો. સૌ સાથે
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જ્યા. એમના વમત્રએ તેમના વપતાજીનો
આશીિાકદભયો પત્ર, નાનીમાનંા લાડ સાથે
આપ્યો. િાતમાથંી િાત નીર્ળી તો અંર્લે
મતં્રીની િાત ર્રી. આજર્ાલ તે પોતાની
દીર્રી સાથે મળીને મ ખ્યમતં્રીની પદિી
સભંાળે છે. સૌ સ ખપિૂકર્ ભોજન ર્રી છુટા
પડયા. પપ્પાને પર્ ભતૂર્ાળ તાજો થઇ
આવ્યો.

બીજે હદિસે સિારે પપ્પા ડય ટી માટે
નીર્ળતા હતા રે્ બ-ેચાર માતાવપતા
બાળર્ોને ખભે સ િાડી જઈ રહયા હતા.
પપ્પાએ પછૂ્ ં તો ખબર મળ્યા રે્
ગામડામાં ક પોષર્ િધી રહ્ ં છે. બાળર્ો
ઝડપથી ક પોષર્ના વશર્ાર થઇ રહયા છે.
મદદની અરજીઓ ર્રી. અરજીઓ
સેિાસવમવતના અધ્યક્ષ સ્નેહા શમાકને
પહોંચી. સ્નેહા શમાક એટલે વિનીત શમાક
ઉફે મ ખ્યમતં્રીની સ પ ત્રી. તેઓ પોતાની
ટીમ લઇ સત્િરે ગામડે પહોંચ્યા. સાથે
એમની નાની દીર્રી પર્ હતી. પપ્પાને
ખબર મળ્યા. સ્નેહા શમાક ગરીબોના
પહરિારોને મળ્યા. પપ્પા સાથે હતા.
વિસ્તારના જાર્ર્ાર અને ઇન્ચાર્જ હોિાને
ર્ારર્ે તે સાથે સાથે ચાલતા હતા.

અચાનર્ ફોન રર્ક્યો... "હા
વપતાજી... બોલો.." સ્નેહા શમાકએ ઉતર
િાળ્યો
"ક્યાં છો દીર્રા?" મતં્રીજીએ પછૂ્ ં

"લદ્દાખ.."
મ ખ્યમતં્રીના ર્ાન ચમર્યા પછૂ્ ,ં "શ ં

રાજિધકન શમાક વસક્યોરીટી ઈન્ચાર્જ તરીરે્
સાથે છે તારી?"

મ ખ્યમતં્રીજીનો ચહરેો પરસિેે
રેબઝબે થઈ રહ્યો હતો. “શ ં આ રાજિધકન
મારી દ શ્મનાિટને મારી દીર્રી પર તો
નહી ર્ાઢે ન?ે"- આિા વિચારોથી
ગભરાયેલા સ્િરે એટલ ં જ બોલ્યા,
"સભંાળજે... તાર ં ધ્યાન રાખજે સ્નેહા
બટેા..."

સ્નેહા શમાકએ અચરજથી પછૂ્ ,ં "રે્મ
આમ ગભરાયેલા સ્િરે પછૂો છો?"

મ ખ્યમતં્રીજીએ બધી વિગતે િાત ર્રી, હિે
સ્નેહા શમાક પર્ થોડા ઘભરાયા. િાતચીત
પરૂી થતા તે આગળ ગભરાતા ગભરાતા
ચાલતા હતા. પપ્પા િાત ર્ળી ગયેલા.
સ્નેહા શમાક સાિ અંતહરયાળ વિસ્તારમાં
દીર્રી ને રાજિધકનની સાથે એર્લા હતા.ં
વિસ્તાર ખાઈ િાળો હતો. માટી લપસર્ી.
ફોન ફરી રર્ક્યો. સ્નેહા શમાકએ સ્પીર્ર પર
રાખી દીધો. વપતાજીનો નબંર ફોન ઉપાડતા
હતા, ત્યાં પગ લપસ્યો ને ગબડયા ખાઈ
તરફ... ફોન માટીમા.ં પપ્પાએ સ્ૂવતિથી
સ્નેહા શમાકનો હાથ ઝાલી લીધો. એમની
દીર્રી રડારોળ ર્રિા લાગી. વિનીત શમાક
રઘિાયો. સ્પીર્ર ફોનથી એ ધીમ ં ધીમ ં

( 8 )  - ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


પર્ ઘટના સાભંળી શર્તો હતો. રાજિધકન
આજ તો દ શ્મનાિટ ર્ાઢશે જ એિો
મનોમન વિચાર ર્રી રહ્યો હતો ત્યા.ં એના
ર્ાને શબ્દો પડયા.
"સ્નેહાબને ગભરાશો નહી...મારો હાથ
છોડતા નહી...હહિંમત રાખો...હ ં તમને જરૂર
ઉપર ખેંચી લઈશ. બસ જરા પગથી
ચડિાનો પ્રયત્ન ર્રો. પોતાન ં પરૂ ં જોર
લગાિી એમર્ે સ્નહેા શમાકને ખચેી લીધા.
સ્નેહા શમાક દીર્રીને ગળે િળગી ધ્ર સરે્
ધ્ર સરે્ રડી પડયા. નાની એિી છોર્રી
પપ્પાના ગળે િળગી બોલી ઉઠી, "થેંર્ ર્ 
અંર્લ. તમે મ્્માને બચાિી લીધી."
સ્નેહા શમાકએ ભોંઠપભયાક સ્િરે આભાર
માન્યો. ફરી એર્િાર આિી વિર્ટ
પહરક્સ્થવતમાં પપ્પાએ પોતાની
ર્તકવ્યપરાયર્તાનો પહરચય આપી
હમેખમે સ્નેહા શમાકને રિાના ર્યાક.
"પત્રર્ારની જોબ છે મારી હદયા.. શહરે
શહરે જિાન ં થાય જાર્તી નહોતી આજ
આ વિનીત શમાકનો એહિાલ મારે લિેો
પડશે." ર્ડિાશથી રીચા બોલી.

ત્યાતંો બ લટેપ્રફૂ ગાડીઓની સાયરન
િાગી. મ ખ્યમતં્રીજી પધાયાક. બબરાજ્યા.
નામ પોર્ારાતા ભાષર્ માટે ઉભા થયા.

રીચા અચાનર્ બોલી, "છોડ હદયા.
ચાલ ઘરે જઈએ આિા અહરં્ારી મતં્રીનો
ર્ોઈ એહિાલ મારે નથી લિેો. પપ્પા

સાથેની ગેરિતકણરૂ્ને હ ં ર્યારેય ભલૂી નહી
શક ં."
પર્ હદયાએ ર્હ્ ,ં એટલે થોભી.
મતં્રીજીએ બોલિાન ં શર ર્ર્ ક.
"વપ્રય નગરિાસીઓ આજે હ ં ર્ોઈ ભાષર્
આપિા નથી આવ્યો.. પર્ મારી ઉદ્ધતાનો
સ્િીર્ાર અને એર્ વનષ્ઠાિાન ઇન્સ્પેતટરની
િાત ર્રિા આવ્યો છુ.ં એને પરૂા સન્માન
અને વિનમ્રતા સાથે આ શહરેને ફરી
એમના મજબતૂ રક્ષર્ હાથોમાં આપિા
આવ્યો છુ.ં" રીચા તો અિાર્ બની ગઈ.

ભાષર્ પરૂ ં થતા જ પરૂો િીડીઓ
લઇ પપ્પા પાસે પહોંચી. પપ્પા મ્મી પર્
અિાર્ રહી ગયા.

રીચાએ અચરજથી પછૂ્ .ં "પપ્પા
આ હૃદયપહરિતકન રે્િી રીતે થર્ !ં એ પર્
આિા અહરં્ારી મતં્રીન ?ં"

પપ્પા બોલ્યા, "ક્ષમા અને માનિતા
ઘર્ા સશતત હોય છે - હવથયારો ર્રતા
પર્. વ્યિસાયે પોલીસ પર્ ઘર્ીિાર
માનિતા બતાિી પડ.ે નોર્રીના જોખમે
પર્ ક્યારેર્. માનિતા જોઉં રે્ એના ખરાબ
સમયમાં ર્રેલી ભલૂને લીધે તેને સજા ર્ર ં.
મેં માનિતાનો વિર્લ્પ પસદં ર્યો એર્
અહરં્ારીની ઉદ્ધતાઈને ક્ષમાથી વિના
હવથયાર પરાસ્ત ર્રી. આખરે ક્ષમા ક્યારેય
ર્ોઈન ં અર્લ્યાર્ નથી ર્રતી. ઉલટ ં એ તો
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હૃદયપહરિતકનન ં માધ્યમ બની શરે્ છે.
ક્ષમા તો આભષૂર્ છે, જે દરેર્ િીરે ધારર્
ર્રવ ં પડ.ે"

ગટગટ અમતૃ પીતી હોય એવ ં
રીચાને અન ભિાર્ . ફરી આદર સાથે પપ્પા
અને મ્મીને િળગી પડી. રાજિધકન શમાક
ફરી પહરિાર સાથે સ  ખપિૂકર્ શહરેમાં રહિેા

લાગ્યા,અને િધ વનષ્ઠાથી જીિન ઉજળંુ
ર્રતા ચાલ્યા.

રે્ડીઓ તો ર્ાટંાળી હોય જીિનમાં
પર્ જે અંતરાઆત્માની રે્ડીએ ચાલતો
જાય એ ક્યારેય વનરાશ પાછો નથી િળતો.
એ તો અન્યો માટે પર્ પથદશકર્ પરૂિાર
થાય છે.
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TechDaily

કશ્યપ જોષી

FASTag

તમે સમાચારપત્રમાં િાચં્ર્ ં જ
હશે રે્ હિે મોટા િાહનો માટે ૧૫ ફેબ્ર આરી,
૨૦૨૧ની મધ્યરાવત્રથી FASTag જરૂરી થઈ
ગર્ ં છે અને જો ર્ોઈ િાહન FASTag વિહીન
જર્ાશે તો િાહન ચાલર્ પાસેથી બગેર્ો
ટોલ િસલૂ ર્રિામાં આિે છે. િતકમાન
સમયમાં મોટાભાગનાં િાહનોમાં FASTag ની
સ વિધા જોિા મળે છે. FASTag ૨૦૧૬
દરવમયાન 'નેશનલ પેમેન્ટ ર્ોપોરેશન ઓફ
ઇન્ન્ડયા(NPCI)' દ્વારા આપર્ા દેશમાં
અક્સ્તત્િમાં આવ્ર્ ં હત  .ં આ િસ્ત સાથે
આપર્ે રોજજિંદા જીિનમાં રહતેા હોઈએ તો
આપર્ને ખ્યાલ હોિો જોઈએ રે્ FASTag શાં
માટે જરૂરી છે? અને તે ર્ઈ રીતે ર્ામ ર્રે
છે?
● િતકમાન સમયમાં FASTag ની
જરૂહરયાત.

સામાન્ય રીતે આપર્ે જ્યારે ટોલનાર્ા
પાસે ટોલ ટેતસ ભરિા આપણ ં િાહન ઉભ ં
રાખીએ છીએ ત્યારે મોટાભાગે િાહન ચાલ 
રહે છે! જો ટોલની રર્મ ચરૂ્િિામાં વિલબં

થાય તો તે સમય દર્યાન િાહન િધારે
સમય ચાલ રહે છે અને ઇંધર્નો(પેરોલ,
ડીઝલ, CNG રે્ ર્ોઈપર્) ઇરાદાપિૂકર્
દ ર પયોગ થાય છે, તેને ટાળી શર્ાય છે
પરંત  તનેા પ્રયત્નો થતાં નથી. પસૈાની
આપ-લે ર્રિામાં અને બબલ એર્વત્રત
ર્રિામાં સમયનો બગાડ થાય છે અને જો
રાહફર્ િધારે હોય તો િધારે સમય વ્યથક
જાય છે. નોટબધંી બાદ મહત્તમ લોર્ો
રે્શલસે નાર્ાં તરફ િળ્યા છે.. હડજજટલ
ઇન્ન્ડયાન ં એર્ ધ્યેય છે રે્ ભારતને રે્શલસે
અથકતતં્રમાં રૂપાતંહરત ર્રિામાં આિે. ર્ારર્
રે્ તેનાથી ભ્રષ્ટાચાર ઓછો થશ.ે જો ટોલ
ટેતસ પર્ રે્શલસે બનાિિામાં આિે તો આ
ધ્યેય વસદ્ધ ર્રિા તરફ લોર્ો આગળ િધી
શરે્ છે.
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પ્રસ્ત  ત ર્ારર્ોને ધ્યાનમાં રાખીને
FASTagને મોટા િાહનો માટે જરૂરી
બનાિિામાં આવ્ર્ ં છે અને તેના ઘર્ા
ફાયદા છે! જેમરે્, ટોલ ટેતસ ભરિામાં ખબૂ
ઓછો સમય લાગે છે, પૈસા સીધા
ઑનલાઈન (ઇ)િૉલટે માથંી િસલૂિામાં
આિે છે, ઇંધર્નો બચાિ થાય છે,
ટોલનાર્ા પાસે જમા થતા રાહફર્ પાર મહદ
અંશે વનયતં્રર્ સાધી શર્ાય છે અને અમ ર્
મોબાઇલ ફોન એમ્પપ્લરે્શન રે્શબરે્ ઑફસક
આપે છે, જેનાથી આપર્ા થોડા પૈસા પર્
બચે છે.

મળૂભતૂ રીતે FASTag, રેહડયો
હફ્રતિન્સી આઇડેન્ન્ટહફરે્શન(RFID) વસસ્ટમ
પર આધાહરત છે. આ ટેર્નોલોજી 3 હર્લો
હટકઝ થી અમ ર્ મેગા હટકઝ સ ધીની
આવવૃત્ત(હફ્રતિન્સી) પર ર્ામ ર્રે છે. આ
ટેર્નોલોજી સામાન્ય રીતે પદાથક રે્ િસ્ત  ની
ઓળખ ર્રિા માટે ઉપયોગમાં લિેામાં

આિે છે. આ ટેર્નોલોજીનો ઉપયોગ મોલમાં
િસ્ત  ઓની ઓળખ ર્રિા માટે, આઈડી-
ર્ાડકના માધ્યમથી વ્યક્તતની જાર્ર્ારી લિેા
માટે, પ સ્તર્ાલયમાં પ  સ્તર્ોની માહહતી
પ્રાપ્ત ર્રિા માટે અને બીજી ઘર્ી બધી
જગ્યાએ આ ટેર્નોલોજીનો ઉપયોગ થાય
છે. આિી જ રીતે ઘર્ી બધી જગ્યાએ
બારર્ોડનો પર્ ઉપયોગ થાય છે. પરંત  
બારર્ોડને સ્રે્ન ર્રિા માટે સ્રે્નરને
બારર્ોડની સામે જ રાખવ ં પડે છે. જયારે,
RFIDમાં સ્રે્નરને FASTag(RFID ટેગ) સામે
રાખિાની ર્ોઈ જરૂહરયાત નથી!
● RFIDની ર્ાયક પદ્ધવત

RFIDમાં બે િસ્ત  ઓનો સમાિેશ થાય છે.
1. RFID ટેગ
2. RFID રીડર

સૌપ્રથમ આપર્ે RFID ટેગ વિષે
જાર્ીયે, તો આ ટેગ એ તમાર ં FASTag,
હર્ચને રે્ િસ્ત  સાથે લગાડેલ ં ર્ાડક હોઈ શરે્
છે. આ ટેગ સામાન્ય રીતે તે જે િસ્ત  સાથે
જોડાયેલ ં હોય જેમ રે્ મોટર સાયર્લ,
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હર્િંમતી િસ્ત  , પ સ્તર્, િગેરે. તેની
માહહતીનો એર્ મેમરીમાં સગં્રહ ર્રે છે. જો
ર્ાર હોય તો તેના FASTagમાં ર્ારનો નબંર,
તેના મબલર્ની માહહતી અને ઓનલાઇન
િોલટૅની માહહતી હોય છે અને જો ર્ોઈ
પ સ્તર્ સાથે આ ટેગ જોડેલ ં હોય તો તેમાં
પ  સ્તર્ન ં નામ, તેની હર્િંમત, લખેર્ન ં નામ
અને પ્રર્ાશનન ં નામ જેિી માહહતી સગં્રહ
પામેલી હોય છે. આ ટેગને જ્યારે રેહડયો
હફ્રતિન્સીના તરંગો દ્વારા વસગ્નલ આપિામાં
આિે છે, ત્યારે તે આ બધી માહહતીનાં
વસગ્નલ પોતાની મેમરીમાથંી મળેિીને
એન્ટેના મારફતે ઉત્સજર્જત ર્રે છે, જેનાથી
માહહતી મેળિિા માટે ઇચ્છુર્ આ ઉત્સજર્જત
થયેલા વસગ્નલ દ્વારા માહહતી પ્રાપ્ત ર્રી
શરે્.

હિ,ે નામ પરથી અને RFID ટેગની
ર્ાયકશૈલી પરથી તમને RFID રીડરની ર્ાયક
પદ્ધવતનો થોડો ખ્યાલ તો આિી જ ગયો
હશ!ે RFID રીડર ટેગ પાસથેી જે તે િસ્ત  ની
માહહતી પ્રાપ્ત ર્રિા માટે સૌપ્રથમ એન્ટેના
દ્વારા રેહડયો િેિ ઉત્સજર્જત ર્રે છે અને એ
રેહડયો િેિ જયારે RFID ટેગ પ્રાપ્ત ર્રે
ત્યારે તે તેની મેમરીમાં સગં્રહહત થયલેી
માહહતીને ટેગની અંદર રહલે  ં પ્રોસેસર બીજા
રેહડયો-િેિ દ્વારા િાતાિરર્માં પ્રસાહરત ર્રે
છે અને તે િેિને RFID રીડર હરવસિર દ્વારા
પ્રાપ્ત ર્રી અને જરૂરી માહહતી મેળિે છે.
(ઉપર દશાકિેલી આકૃવત RFIDમાં થતી
સમગ્ર પ્રહક્રયાન ં િર્કન ર્રે છે.).

● FASTagની ર્ાયક પદ્ધવત
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િાહન પર લગાડેલા FASTagમાં એર્ બચપ
હોય છે જેને RFID ટેગ ર્હે છે તેની અંદર
િાહનને લગતી માહહતી અને નાર્ાં
ઉપાડિા માટેની જરૂરી વિગતો હોય છે. તે
માહહતી RFID રીડર, જે ટોલ પ્લાઝામાં થોડ ં
ઉપરની બાજ એ લગાડેલ ં હોય છે, એના
દ્વારા મેળિિામાં આિે છે અને પછી તેના
પર પ્રહક્રયા ર્રી િાહનની માહહતી
મેળિિામાં આિે છે જેમાં નીચનેી
વિગતોનો સમાિેશ થાય છે.
વ્હીર્લ તલાસ, વ્હીર્લ િેઇટ, FASTag ID,

વ્હીર્લ રજીસ્રેશન નબંર, વ્હીલ બઇેઝ
આ બધી માહહતી RFID રીડર દ્વારા

ટોલ પ્લાઝામાં રહલેા ર્ો્પ્ર્ ટરને
મોર્લિામાં આિે છે. પછી નાર્ાં ઉપાડિા
માટેની પ્રહક્રયા શરૂ થાય છે. ર્ો્પ્ર્ ટર
જરૂરી માહહતીને Acquirer બેંર્(એ બેંર્, જે
ટોલ પ્લાઝાને ર્રિામાં આિેલા પેમને્ટને
સ્િીર્ારે છે)ને મોર્લિામાં આિે છે અને
FASTag ખર ં છે રે્ નહહ તે જાર્િા માટે
Acquirer બેંર્ FASTagની માહહતી
NETC(નેશનલ ઇલતેરોવનર્ ટોલ ર્ૉલરે્શન)
mapper રે્ જ્યાં તમામ FASTagની
માહહતીનો સગં્રહ ર્રિામાં આિે છે, ત્યાં
મોર્લે છે. જો ટેગ ખર ં ન હોય તો NETC,

Acquirer બેંર્ને જાર્ ર્રે અને ટોલ પ્લાઝા
પર પહરર્ામ મોર્લે જેથી આગળ પ્રહક્રયા
ર્રી શર્ાય. જો ટેગ ખર ં હોય તો Acquirer

બેંર્ રે્ટલી રર્મ ઉપાડિાની છે તે ગર્ી
અને NETC પાસે ડેબબટ હરતિેસ્ટ મોર્લે અને
NETC આ રર્મ Issuer બેંર્(એ બેંર્, રે્ જેની
સવિિસનો ઉપયોગ આપર્ે એટલે રે્ ગ્રાહર્
ર્રીએ છીએ)ને મોર્લે છે. Issuer બેંર્
ઉપાડિાની રર્મ િૉલટે માથંી બાદ ર્રી
અને ફરી NETCને જાર્ ર્રે અને ત્યારબાદ
NETC, Acquirer બેંર્ને જાર્ ર્રી અને ટોલ
પ્લાઝા પરનાં ર્ો્પ્ર્ ટરને જર્ાિશે રે્
જરૂરી હક્રયા થઈ ચરૂ્ી છે, ત્યારબાદ થોડા
સમયમાં િાહનચાલર્ને િૉલટે સ્ટેટ્સ
મેસેજ આિશે અને ટોલ પ્લાઝાન ં ફાટર્
ખ લ્લી જશે.

FASTagને લગતી સમગ્ર પ્રહક્રયાન ં િર્કન
અહીં ર્રિામાં આવ્ર્ ં છે! પરંત  હમંેશા એર્
િાત ધ્યાનમાં લિેી રે્ સ્રે્નનીંગ થતા
સમયે બે ગાડી િચ્ચને  ં અંતર ઓછામાં
ઓછું ચાર મીટર હોવ ં જોઈએ. જો એમ નહીં
હોય તો બનંે ગાડીના FASTag દ્વારા માહહતી
મોર્લિામાં આિશે અને તેની પ્રોસેસ
ર્રિામાં સમસ્યા ઉભી થશે. અલગ-અલગ
પ્રર્ારની ગાડી માટે અલગ-અલગ રંગના
FASTag ઉપલબ્ધ છે જે નીચે પ્રમાર્ે છે.
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ટ ંકી વાતાા

ઉમા પરમાર

િાથ

"માફ ર્રજો ર્ાર્ા, તમે ક્યા ઘરે
ર્ાયમ મદદરૂપ થિા આિો છો! એટલે
આિી સલાહ મારા માટે તો આપિી રહિેા
જ દો તો સાર ં!"
"અમી, ચપૂ ર્ર, શ ં બોલે છે! રં્ઈ ભાન છે?

ર્ાર્ા સામે આમ બોલાય?" ભપૂતભાઇએ
તરત જ અમીને ટોર્ી.
"ભલાઈનો તો જમાનો જ નથી." બોલીને
મન ભાઈ ચાલિા લાગ્યા.

બે મહહનાથી સાસરેથી વપયર આિેલી અમી
હિે પાછી જિાં નહોતી માગંતી.
મધ્યમિગીય પહરિારની દીર્રી જ્યારે
પાછી આિે અને સમાધાનની િાત
અિગર્ી હડિોસક લિેાં ર્હે ત્યારે માતા-
વપતાની ઊંઘ હરામ થઈ જતી હોય છે.
ભપૂતભાઇ અને મીનાબહનેની સાથે
સબંધંીઓએ પર્ અમીને સમજાિિામાં ર્ોઈ
ર્સર બાર્ી નહોતી રાખી.

"પપ્પા-મ્મી, તમે લોર્ો સમજતાં રે્મ
નથી? હરતેશ મારાથંી ઓછું ભર્લેો હોિા
છતા તમને લોર્ોને બધ ં ગ્ર્ ં હોિાને લીધે
અને દહજે ન લિેાની શરત ર્રી હોિાથી જ
મેં લગ્ન માટે ‘હા’ ર્રી હતી. છતાં થોડાં જ
હદિસમાં એનો અને પહરિારનો ખરો
સ્િભાિ છતો થિાં લાગ્યો. હ ં એનાથી િધ 
ભર્ી છું એ િાતે એનો અહમ ઘિાય છે ને
એ રોજ ર્ોઈ ને ર્ોઈ બહાને મારી સાથે
અપમાનજનર્ વ્યિહાર ર્રતો રહે છે. ઓછું
હોય તેમ સાસ -સસરા પર્ એનો સાથ આપે
ને આડર્તરી રીતે દહજેની િાત મરૂ્તાં જ
રહે છે."
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"પર્ બટેા, ત ં જ વિચાર ર્ર, માયાન ં પર્
આવ ં થર્ ં હત  ં અને હિે ત  ં ...? લોર્ો તો
બટેા તમારી જ િાત ર્રે ને રે્ દીર્રીઓમાં
ખોટ હશે ત્યારે ને?"

"પપ્પા..." અમીએ લગભગ ચીસ પાડી.
"માયાના સાસહરયા લોર્ોએ આપેલાં ત્રાસન ં
ફળ માયાએ ભોગવ્ર્ ં અને છતાં તમે દીર્રી
વિશે આવ ં વિચારો છો? તમને મા-બાપ
તરીરે્ િેદના નથી ર્ોરી ખાતી? તમને એના
જિાથી ર્ોઈ જ ફર્ક નથી પડતો? હેં મ્મી,
તેં તો એને જન્મ આપેલો, મારા ર્રતા િધ 
વ્હાલી હતી તન,ે તો ત  ં રે્મ ચપૂ રહી? તાર ં
માતતૃ્િ રે્મ ન જાગ્ર્ ?ં તમે જો જરા મક્કમ
થઈ એને પડખે ઊભા રહ્યા હોત તો... એર્
િાત સમજી લો તમ,ે સમાજની બીરે્, આબર 
જિાની બીરે્ તમે ધરાર માયાની
ફહરયાદોની ઉપેક્ષા ર્રી હતી! એને તમારી
હ ફંની, મદદની ખબૂ જરૂર હતી. પર્... જિા

દો. હ ં આ િાતન ં પ  નરાિતકન મારી સાથે
નહીં થિા દઉં. તમે સાથ નહીં આપો તો
પર્ હ ં ર્ાલે એર્લી િર્ીલ પાસે જઈશ."

રાતનો અંધર્ાર એર્ ઘરેાં ભાર સાથે
મીનાબહનેની છાતી પર ઊતરી આવ્યો.
આંખના ખરૂ્થેી આંસ ની ધાર િહી નીર્ળી.
ત્રર્ િષક પહલેાનંી એ ર્ાળમ ખી રાત યાદ
આિી જ્યારે સાસહરયાનાં ત્રાસ અને મા-
બાપનો સાથ ન મળિાથી માયા મોતની
નીંદરમાં પોઢી ગઈ હતી. એર્ છાન ં ડસૂક ં
એમનાથી મરૂ્ાઈ ગર્ .ં

બીજાં હદિસે અમીની સાથે જિા માટે
એનાં ર્રતાં પર્ પહલેાં તૈયાર થઈ દરિાજે
ઊભા રહી ગયા મીનાબહને. અમી
અહોભાિથી માની આંખોમાં મક્કમતાની
સાથે માતતૃ્િ છલર્ાત  ં જોઈ રહી!
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વાતાાન  ં આકાશ

હીરલ વ્યાિ

લૉરે્શન

રાતના ત્રર્ િાગી ચ ક્યા હતા.
નિરાત્રીને લીધે રસ્તા પર િાહનોની
અિરજિર ચાલ હતી. રસ્તાના એર્ હર્નારે
અંદરની તરફ ર્ોઇ 'બચાિો... બચાિો'ની
બમૂો પાડત  ં હત  ,ં પર્ િાહનોના અને
પાસેના પાટી પ્લોટમાં ચાલતા ગરબાના
અિાજમાં એ અિાજ બહાર આિતો ન
હતો.

નિરાત્રીના પહલેા હદિસે જ અજાણ્યા
પાચં જર્ના ગ્ર પમાં સ્નેહા જોડાઈ હતી.
“Can I join your group? I am new to this

place and don’t know anyone. But don’t

want to miss the fun just for the sake of

good company.”, એર્ ગ્ર પ પાસે જઈ 'ગ ડ'

શબ્દ પર જરા િધારે ભાર દઈ સ્નેહા બોલી.
"Sure."

ગ્ર પમાં ત્રર્ છોર્રાઓ અને બે
છોર્રીનો હતી. ગ્ર પમાં જોડાઈ ત્યારે જ એર્
જર્ે 'મારી Pair' પર્ થઈ ગઈ' - એમ ર્હી
આંખ મારી હતી. પર્ સ્નેહાને ગરબા
રમિાની મઝા જતી ર્રિી નહોતી એટલે
ગ્ર પમાં જોડાઇ ગઈ હતી. બે હદિસમાં તો

ગ્ર પમાં હળીમળી ગઇ. પછી તો ફોન નબંર
પર્ એક્ષ્ચને્જ ર્રી લીધા. રાત્રે ર્ઈ થીમ
પર ચબર્યાચોળી પહરેિા, ગરબા પછી ક્યાં
જઈશ ં બધ જ ફોન પર નક્કી થિા લાગ્ર્ .
ચાર પાચં હદિસમાં તો 'ન્ર્ પ્લસે' સ્નેહા
માટે જાર્ીત  ં બની ગર્ .ં નેન્સી અને વનહાર,

ર્ોમલ અને વમહહર, સ્નેહા અને સમીર એમ
ખરેખર 'Pair' બની ગઈ હતી. ગરબા પરૂા
થાય એટલે સમીર સ્નેહાને મરૂ્િા જતો.
રસ્તામાં ઘર વિશ,ે ફવૅમબલ વિશે, વમત્રો વિશે
પ્રશ્નો થતાં અને સ્નેહા ભોળાભાિે જિાબ
પર્ આપતી. પશ્નો પછૂીને સમીર એને
પારખી રહ્યો હતો, એ િાતથી સ્નેહા સાિ
અજાર્ હતી.

છેલ્લા હદિસે ગરબામાં દરરોજ ર્રતાં
િધારે મોડ થઈ ગર્ .ં સમીર માટે પર્ આજે
લાસ્ટ ચાન્સ હતો. સમીરે બાઈર્ મ ખ્ય રસ્તા
પરથી અંદરની તરફ લીધ ં ત્યારે જ સ્નેહા
સચતે થઈ ગઈ.
"આ ર્યો રસ્તો છે? ત ં ભલૂો તો નથી પડયો
ને?", સ્નેહાએ પ છ્ ં પર્ ખર ં.
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"અરે ના, આ શોટકર્ટ છે. જલદી
પહોંચી જિાશ.ે", એમ ર્હી સમીરે બાઈર્ની
સ્પીડ સાિ ઓછી ર્રી દીધી.
"શ ં થર્ ?ં રે્મ બાઈર્ અચાનર્ બધં પડી
ગર્ ?ં", સ્નેહાએ એર્ સામટાં પ્રશ્નો પછૂી
લીધા.ં
"Just chill. હ ં હમર્ાં ઠીર્ ર્રી દઈશ.",

સ્નેહાનો ગભરાયેલો ચહરેો માપતાં સમીર
બોલ્યો.
"અત્યારે ર્ોઈ વમરે્વનર્ પર્ નહીં મળે. મારે
ર મ પર જલ્દી પહોંચવ ં પડશે. પ્લીઝ
જલદી રં્ઈર્ ર્ર." સ્નેહા ઉતાિળે બોલી.

સ્નેહાએ ઝડપથી જાર્ીતા નબંર પર
'લૉરે્શન' મોર્લ્ર્ .ં ખબર હતી રે્ આ સાહસ
ર્રવ ં રે્ટલ ં ખતરનાર્ હત  .ં પર્ આ વસિાય
સમીર સ ધી પહોંચિાનો બીજો ર્ોઈ રસ્તો
પર્ નહોતો.
"ઉતાિળ શ ં છે! જઈએ છીએ. જરા મઝા
ર્રીને." સમીર સાિ નજીર્ આિી બોલ્યો.

સમીર રં્ઇ ર્રે એ પહલેાં જ સ્નેહાએ
પોતાની રેવનિંગના બધા દાિ સમીર પર
અજમાિી દીધા. અધમઆૂ થયેલા સમીરને
પોલીસિૅનની સાઈરન સભંળાઈ.
“Are you alright madam? I hope we are on

time.” એર્ લડેી પોલીસ સ્નેહાને પછૂી રહી
હતી.

સ્નેહા સેલ્ફ હડફેન્સ રે્િી રીતે ર્રી
શર્ી અને પોલીસ રે્િી રીતે પહોંચી એ
સમજતાં સમીરને િાર લાગી. પોલીસે
બાઈર્ની ચાિી લઈ લીધી. બોચી પર્ડી
સમીરને ઊભો ર્યો અને પોલીસિનૅમાં
બસેાડયો.
"મજા પડીને અહીં આખી રાત?"

ઇન્સપેતટર સ્નેહાને જોઈ જેલમાં
બઠેેલા સમીરને પરસેિો િળી ગયો. ગયા
િષે નિરાત્રીમાં થયેલો 'વત્રશા રેપ એન્ડ
મડકર' રે્સ હિે આગળ િધશે એિી સ્નેહાને
ખાતરી થઈ ગઈ.
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વાતાા-િેત  

તેજલ શાહ

ઝોલા ખાતો માર્સ

આજે િાતાક લઈશ .ં 'ઝોલા ખાતો
માર્સ'.લખેર્ છે હરીશ નાગ્રેચા.

એમર્ે િાતાક અદ્ભૂત રીતે ગ ૂથંી છે.
પહરપતિ અને ઉદાત્ત વિચારસરર્ી
ધરાિતા લખેર્નો પહરચય િાતાકમાં આિતી
નીચનેી પકં્તતઓ દ્વારા મળે છે.
"સાસરે સ ખ હશે એમ માનવ ં મગૃજળ પીિા
જેવ ં છે. સાસરે સ ખ નહીં સ્િામી મળે ને
જ્યાં સ્િામીત્િ હોય ત્યાં સ  ખ રે્વ ?ં"

િળી લખે છે, "સલામતી, સ રક્ષાની
ધાસ્તીમાં પખંી જો બચ્ચાનંે ઊડતાં ન
શીખિ,ે આર્ાશનો િૈભિ માર્િાના
અિસરથી બચ્ચાનંે િબંચત રાખે તો એમ
ર્રિાનો એને હક્ક ખરો?"

િાત હિે િાતાકની. િાતાકનાયર્
યશિધકનની એર્િીસમી નિલર્થા, 'ફીર્
જેિા માર્સો'ન ં પ્રર્ાશન થિાન ં છે.
'અક્સ્મતા'ના તતં્રી જયમલ મોદીએ ઇન્ટરવ્ર્ ૂ
છાપિાનો વનર્કય ર્યો. એ માટે પત્રર્ાર
ર્ા્યા યશિધકનને ઘરે જાય છે. એમન ં
વમહડયોર્ર રેહટિંગ જાર્ી એમની નિલર્થા

િાચંતી નથી. એને તો બસ ઈન્ટરવ્ર્ ૂ પરૂો
ર્રિાની ઉતાિળ છે. જર્જહરત ઘરની િચ્ચે
બઠેેલાં સર્જર્ એને ર્ઠયા. ઇન્ટરવ્ર્ ૂ અને
ટેપરેર્ોડકર બનંે શરૂ ર્રિામાં આવ્યા.ં
'બચ.........ન્મ......યી!' - અનાયાસે સરી પડલેા
ઉદ્ગાર સાથે એ અંતમ કખ થઈ ગયા. મોં ખ લ્લ ં
રહી ગર્ .ં હોઠ પરથી લાળ સરી પડી.એ
અચાનર્ ઝોલે ચઢી ગયા. ર્ા્યાને ગ્ર્ ં
નહીં. થોડીિાર થયેલી િાતચીત પરથી
એને એટલો તો ખ્યાલ આિી જ ગયેલો રે્
આ માર્સ સાિ વમહડયોર્ર ન હોઈ શરે્. જે
સહજતાથી એ પોતાની વનષ્ફળતાની,
આંતહરર્ ભયની અને પોતાની મયાકદાની
િાત ર્રતા હતા, એનાથી ર્ા્યા અબભભતૂ
થઈ ગઈ હતી. એને થર્ ં આ વ્યક્તત પાસે
વનજી દશકન છે. પર્ આ સ પ્રા-ફહટિંગ-
વસન્રોમના દદી સાથે િાત ર્રિી અને
ર્ઢાિિી રે્િી રીતે?
ઘર્ી મથામર્ પછી ર્ા્યાને સત્ય હાથ
લાગ્ર્ .ં બચન્મયી એટલે યશિધકનની દીર્રી.
ર્ા્યા સમજી. સર ઝોલે નહતા ચઢયા, બચન 
પાસે હતા.
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િાત પાછી શરૂ થઈ ત્યારે ર્ા્યાએ
પછૂ્ ં સર, "તમને જીિનમાં ર્ોઈ ખોટ સાલે
છે?”

"હા. બચન ની. વસત્તરે િષે આજેય એના
ભર્ર્ારા અન ભવ ં છુ.ં હ ં એની જોડે િાત
ર્રતો હોઉં છુ.ં બચન જોડે મને િાત ર્રિી
ગમે છે. બચન મારી રાહત છે. ગાઉનની જેમ
માર ં શટક પહરેીને પાચંરે્ િષકની ઘરમાં
અલપઝલપ સતંાતી ફરતી દેખાય. ઘર્ી
િખત એવ ં બન,ે ર્લમ અટર્ી જાય. આગળ
રં્ઈ ન સઝૂ,ે સઝૂે તો ગમે નહીં. આિા
રાઈટસક-બ્લોર્ની ક્સ્થવતમાં બઠેો હોઉં ત્યારે,

પોપ્સી, ર્રતી ઓબચિંતી ડોર્ાય. 'હ ં લખ ,ં- હ ં
લખ 'ં ર્રતી ખોળામાં ગોઠિાઈ જઈ મારા
અડધા લખલેા ર્ાગળ પર બે - ચાર લીટા
દોરી, થઈ ગર્ ,ં ર્હી રમિા દોડી જાય. મારો
બ્લોર્ તટૂી જાય. ર્યારેર્ રમતી રમતી
એર્ાએર્ એની રત  બંડી હથેળી ધરી સામે
ઊભલેી દેખાય. મારે એ હથેળીમાં વિના
ર્ારર્ ઈનામ રૂપે હબ હંર્યાં ર્રતાં બોર્ી
ભરિાની, પછી એ મોતી પર્ડર્ ં હોય એમ
મઠૂ્ઠી િાળીને દોડી જાય. મોટી થયા પછી એ
ર્ામ પર જતી રહી હોય. જતા પહલેાં ટેબલ
વ્યિક્સ્થત થઈ ગર્ ં હોય. મારી કૃવત વિશે
હટપ્પર્ી લખી હોય. સ દંર હોય તો પોસ્ટ
ર્રી દેજો એિો હ ર્મ ર્રતી ગઈ હોય. મારી
પાર્ર્ી સહહયર છે બચન ."
ર્ા્યા પછેૂ છે, "તો છે ર્યાં તમારી

સહહયર?"

"બચ......ન !......"
યશિધકન પાછા ઝોલે ચઢી જાય એ

પહલેા ર્ા્યા ઈન્ટરવ્ર્ ૂ આટોપીને ત્યાથંી
નીર્ળી ગઈ. જોઈતી માહહતી એર્ે ભગેી
ર્રી લીધી હતી.

અક્સ્મતાનો અંર્ પ્રગટ થયો. જયમલ
મોદી અબભનદંનના ર્ૉલ્સ લતેો ફંગોળાતો
હતો. અચાનર્ સામે છેડે ર્ોઈ ગ સ્સામાં
બોલત  ં સભંળાર્ .ં યશિધકનનો ભાઈ હતો.
એ બદનક્ષીનો દાિો માડંશે એવ ં ર્હતેો
હતો.. ઈન્ટરવ્ર્ ૂ સદંતર ખોટો અને
તથ્યહીન છાપ્યો હોિાનો એર્ે આક્ષપે
મરેૂ્લો. ર્ારર્ રે્ યશિધકન બચેરલ હતો,
અન-મેહરડ હતો. તો બચન આિી ક્યાથંી?
જયમલ, ર્ા્યાને ઈન્ટરવ્ર્ ૂ ફેબ્રીરે્ટ ર્રિા
માટે ધમર્ાિે છે.

ર્ા્યા પાસે રેર્ોહડિંગ છે. યશિધકનના
પોતાના અિાજમા!ં છતાં એ ઝોલે ચઢી છે,

માફીપત્ર અને રાજીનામાની િચ્ચ!ે સાથે
લખેરે્ આપર્નેય ઝોલે ચઢાવ્યાં છે નહીં?
સત્યની ખોજમા!ં િાતાક આખી િાચંજો ને
ઝોલામાથંી જાગ્યા રે્ નહીં,એ જર્ાિજો.

આપના પ્રવતભાિ tejnikalme@gmail.com

પર અિશ્ય મોર્લશો.
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રાજ લ ભાન શાલી

તમને મળ્યાન  ંયાદ

મારી સ્પધાક
મારી ગઈર્ાલ અને આિતીર્ાલ સાથે હોય.
ગઈર્ાલના અધરૂા સપના,
આિતીર્ાલના અપરૂા સપના,
એર્ પોટલીમાં બાધંીને
બસ ભાગ્યા ર્ર ં છુ,ં

હા,
શ્રમનો સરૂજ આર્રો લાગે
ક્યારેર્ થાર્ પર્ લાગે
ક્યારેર્ રસ્તો લાબંો લાગે
ક્યારેર્ ર્શે વિસામાની પર્ જરૂર લાગે
પર્,

જ્યારે એ સપનાઓને હર્ીર્ત સ્િરૂપે જોઉંને
ત્યારે સમજાય રે્,

જીત છુ.ં હ ં રોજેરોજ જીત છુ.ં
~ ડૉ. અચકના પટેલ

જો તમને પોતાની ઓર્ાત ખબર નહીં
હોય તો હદિસભરમાં એિા અગબર્ત લોર્ો
મળશે રે્ જેમના જીિનનો એર્માત્ર ઉદે્દશ્ય
તમને તમારી ઓર્ાત જતાિિાનો રહશેે.
આમ તો આ 'ઓર્ાત' બહ જ પસકનલ બાબત

છે; પર્ પસકનલ બાબતો જ સૌથી િધ 
સાિકજવનર્ ગર્ાતી હોય છે.

મા ર્ાયમ ર્હતેી રે્ આ છોર્રી નથી
ઘ ઘરીિાળા ઝાઝંર પહરેીને િહતેી હિા છે.
પપ્પા ર્હતેા રે્ ર્ોઈ સરૂમઈ સાજંના
આર્ાશમાથંી ઉતરતી ચાદંનીન ં ગીત છે.
િરસાદ બધં થઈ ગયા પછી પર્
ગ લમહોરમાથંી ટપટપ ટપર્તાં સતંરૂના રાગ
જેિી હ ં પડતીઆખડતી ને ફરી ઊઠીને દોડયા
ર્રતી. એ શબ્દો નાનપર્થી જ હદમાગમાં
બરાબર ઘર ર્રી ગયા હતા. તે િખતે જ
સમજાઈ ગર્ ં હત  ં રે્ આપર્ે ઈચ્છીએ તો
પથ્થર પર પાટ મારીને પાર્ી ર્ાઢી શર્ીએ
એિા સક્ષમ છીએ. પર્ પછી મ્મીપપ્પાને
ઈશ્વરે બહ જ જલ્દી પોતાની પાસે બોલાિી
લીધાં અને પાછળ રહી ગઈ હ .ં નાનર્ડી હ .ં.
અને.. મારી આંખોમાં ઘ  ઘિાતો સમ દ્ર. દ ુઃખનો
સમ દ્ર, લાચારીનો સમ દ્ર, સાિ પરિશતાનો
સમ દ્ર. વનજીિ સમ દ્ર. જેને હ્રદય નથી હોત  .ં
ધબર્ારાં નથી હોતા. શ્વાસ-ઉચ્છિાસ નથી
હોતા. એ સમ દ્ર િષો સ ધી એમ જ હર્નારા
સાથે અથડાતો રહ્યો. ક ટાતો રહ્યો.
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ક્યારેર્ આ વનજીિ સમ દ્ર ચીસો પાડીપાડીને
બોલિતો ત્યારે હ ં ભરઉંઘમાં ડરી જતી.
ભરતીઓટ મારી અંદર િધ ને િધ ઊંડે
ઉતરતાં જતાં હતાં રે્ પછી હ ં ભરતીઓટની
અંદર િધ ને િધ ઊંડે ઉતરતી જતી હતી.
અંદર શનૂ્યતા હતી. ભેંર્ાર શનૂ્યતા. હ ં ઉપર
આિિાનો મરબર્યો પ્રયાસ ર્ર ં છું ને મારી
હાથમાં ર્ોઈ દૂરની ગેલતેસીના તારાની પછૂડી
આિી જાય છે અને હ એ પર્ડી લઉં છુ.ં પરંત  
હર્નારા પર ર્ીચડ છે, નર્ર ં ર્ીચડ. પગ
ટેર્િિા માટે એર્ સેંટીમીટર જેટલીય જગ્યા
નથી. અચાનર્ મારા પગમાં એ વનરઈિ
સમ દ્રની અસખં્ય ર્હરેો િીંટળાઈ િળે છે. એ
દરેર્ લહરે પર ર્ોઈર્ ને ર્ોઈર્ શબ્દ
રં્ડારેલોહતો. ર્ોઈ પર ગ લમહોર, તો ર્ોઈ પર
ઘ ઘરી. ર્ોઈ પર હિા તો ર્ોઈ પર ચાદંની.
ર્ોઈ પર ર્ોઈ પર સતં  ર તો ર્ોઈ પર..
***

મને સપના જોિા ગમે છે. ગઈર્ાલના
અધરૂા સપના, આિતીર્ાલના અપરૂા સપના
એર્ પોટલીમાં બાધંીને બસ ભાગ્યા ર્ર ં છુ,ં હા,
શ્રમનો સરૂજ આર્રો લાગે છે. ક્યારેર્ થાર્
પર્ લાગ,ે ક્યારેર્ રસ્તો લાબંો લાગ,ે ક્યારેર્
ર્શે વિસામાની જરૂર લાગ.ે પર્, જ્યારે એ
સપનાઓને હર્ીર્ત સ્િરૂપે જોઉંને ત્યારે
સમજાય રે્ હ ં જીત  ં છુ.ં રોજેરોજ જીત ં છુ.ં મારી
સ્પધાક મારી ગઈર્ાલ અને આિતીર્ાલ સાથે
હોય અને હ ં જીત  ં છુ.ં રોજેરોજ જીત ં છું અને

જીવ ં પર્ છુ.ં હા, ઘ ઘરીિાળા ઝાઝંર પહરેીને
િહતેી હિા જેિી નથી. સરૂમઈ સાજંના
આર્ાશમાથંી ઉતરતી ચાદંનીના ગીત જેિી તો
બબલક લ નથી! િરસાદ બધં થઈ ગયા પછી
પર્ ગ લમહોરમાથંી ટપટપ ટપર્તાં સતંરૂના
રાગ જેિી છુ.ં પડ ં છુ,ં આખડ ં છું ને ફરી ઊઠીને
દોડિા લાગ ં છુ.ં હ ં સક્ષમ છું અને મને મારી
ઓર્ાત બરાબર ખબર છે!

મ બંઈના ર્િવયત્રી ડૉ. અચકના પટેલ
વ્યિસાયે ડોતટર છે. દદી અને દિાની િચ્ચે
રચ્યાપંચ્યાં રહતેાં અચકનાબહનેને ર્વિતા સાથે
લગાિ છે. તેઓ સરસ મજાની ગઝલો અને
અછાદંસ લખે છે. હજ થોડાર્ હદિસ પહલેાં જ
એમનો 'અજિાળાં ર્રી લજેો' નામે ર્ાવ્ય સગં્રહ
પ્રર્ાવશત થયો છે. સાહહત્ય પ્રત્યેના લગાિથી
પ્રેરાઈને અચકનાબહને હાલમાં જ ગ જરાતી
સાહહત્ય સાથે એમ.એ. થયાં છે.

ર્વિતાનો પ્રભાિ એની પ્રસ્ત  વત પર
વનભકર ર્રે છે. જો પ્રસ્ત  વત અનાર્ષકર્ હોય રે્
એની ર્થન રીતી અર્ધડ હોય તો ર્થ્ય
મનિાવંછત પ્રભાિ પાડી શર્ત  ં નથી. પ્રસ્ત  ત
ર્વિતામાં ર્િવયત્રી એ પ્રભાિ પાડિામાં સફળ
રહ્યાં છે. ર્વિતા િાચં્યા પછી ભાિર્ પર્
સપનાં જોયો થ જાય એિો પ્રભાિ.

અસ્ત .
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લઘ -નવલ

આપર્ે જોર્ ં રે્...

ઘર્ાં સમય પછી અમદાિાદ
આિિાન ં થતાં ગોિાથી નીર્ળેલી મગૃા,
પાર માને મળિાની તીવ્ર ઉત્રં્ઠા અન ભિે
છે. પાર માએ એર્લે હાથે એને ઉછેરી છે, એ
માટે એને મા ઉપર માન છે. સાથેસાથે
વપતાની છત્રછાયા ન મળિાન ં દ ુઃખ
મગૃાના આંતરમનમાથંી ડોહર્યાં ર્રે છે.
પોતાના સઘંષકની િાત ર્રી માને દ ુઃખી
નથી ર્રિી એિી માનવસર્ તૈયારી સાથે એ
ઘરે પહોંચે છે. પસકમાથંી પડી ગયેલ ં
મગૃાન ં આઈ ર્ાડક ટેતસી રાઇિરના હાથમાં
આિે છે.
હિે આગળ..

પ્રર્રર્ : ૪ : મેઘધન ષનો ખટૂતો રંગ

"મેડમ! સાભંળો છો, ઓ મેડમ!"
મગૃા પોતાન ં ઘર જોઈને જાર્ે ફરી

મ ગ્ધા બની ગઈ! એ તો અવતતમાં ડગ
માડંી રહી હતી! પહલે ં પગલ ં મકૂ્  ં અને

એન ં હૈર્ ં દોડી ગર્ ં હત  ં આખ ં આંગણ ં
ઓળંગીને ઓટલા પર! એની નજર
પાર માને શોધી રહી હતી. રાઈિરના
અિાજે એન ં ધ્યાનભગં ર્ર્ ું તો એર્ે
જિાબ આપી દીધો,
"છૂટ્ટા તમે રાખો ભાઈ!"
નજર ફેરવ્યા િગર જ, એ થોડ ં અટર્ીને
આગળ ચાલી.
"મેડમ,તમાર ં આઈ ર્ાડક!"

હિે મગૃા ચમર્ી! ર્ાયમ પસકમાં જ
રાખતી, એ આઈ- ર્ાડક ક્યાથંી બહાર આિી
ગર્ ?ં હાથ લબંાિીને ઉતાિળે આઈ ર્ાડક
લીધ .ં એનાં પર નજર પડી, 'મગૃા મૌબલન
ધામત'. મગૃાના નામની પાછળનો હહસ્સો
એને અર્ળાિી ગયો. એર્ે હાથ િડે એ
નામને ભ ૂસંી નાખંિાની ર્ોવશષ ર્રી, પર્
જીિન રં્ઈ દહરયાનો હર્નારો થોડો છે? નહીં

અજ્ઞચિતા દીપક પડંયા 

તડકા ભીના ંમગૃજળ

( 23)  - ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


તો રેતીમાં લખલે ં નામ એર્ મોજાનંી
થપાટ સાથે પાર્ીમાં લતેો જાત! ટૅતસીના
પૈડાનંા ં તાજા બલસોટાને જોઈ એનાં મનમાં
વિચાર આવ્યો. િીતી ગયેલો સમય ભલે
એનાં વનશાન છોડતો જાય, પર્ હિથેી
મારી આજને હ ં નિી બનાિિા માગં ં છુ.ં

પાર માને િારસામાં મળેલ બગંલાનાં
મોટાં આંગર્ામાં એર્ નાનો ઓરડો તૈયાર
થઈ ગયો હતો. "આ તો માએ ક્યારેય
ર્ીધ ં જ નહીં! રે્મ બનાવ્યો હશ?ે" મગૃાના
મનમાં સહજ પ્રશ્ન થયો. રોલી બગે લઈને
એ ધીરે ધીરે આગળ િધી. ઓરડી પર
લાગેલી બચમનીએ એન ં ધ્યાન ખેંચ્ર્ ં પર્
ઘરે પહોંચિાની ખ શીમાં તરત જ મન
હરખાર્ ,ં "મા મને અચાનર્ આિલેી
જોઈને રે્િી ચમર્ી જશ?ે" મગૃા હસ ં હસ ં
થઈ રહી હતી, ત્યાં 'સ સ્િાગતમ'્ લખલે ં
બોડક લઈને થોડાં બહનેો બહાર આવ્યા.
પાર મા સૌથી આગળ હષકભરે દીર્રીને
આિર્ારિા લગભગ દોડતા આિી રહ્યા
હતા. મગૃા તો અિાક્ બની ગઈ. "અરે,

સરપ્રાઇઝ તો મારે આપિાની હતી! અહીં
ખબર રે્િી રીતે પડી રે્ હ ં આિિાની છુ?ં

અવનરે્ ર્હ્ ં હશ?ે રે્ ફરી નાગરાજન?્" પર્
અન્ય લોર્ોની હાજરી, પાર માનો ઉત્સાહ
અને હરખભયાક િાતાિરર્માં એની
બચિંતાન ં ઝટ દઈને બાષ્પીભિન થઈ ગર્ .ં
"આવ ં ભવ્ય સ્િાગત? મા ત  ં તો ગજબ

છો! તને રે્િી રીતે ખબર પડી?" આઠ દસ
બહનેોન ં ટોળંુ એમની આગળ પાછળ હત .ં
પાર મા તો એટલાં ખ શખ શાલ હતા રે્
મગૃાનો પ્રશ્ન એમને સભંળાયો જ નહીં.
થોડી િારમાં તો ગરમાગરમ ગોટા અને
ગરમ આદ િાળી ચા આિી ગઈ. પાર મા
પોરસાતા હતા અને એમની દીર્રીની
ઓળખાર્ બધાને ર્રાિતા હતા.ં મગૃા તો
પાર માને િળગીને જ બસેી ગઈ. એર્
બહને ર્હ,ે "મોરના ઈંડા રં્ઈ બચતરિા
પડ?ે" ત્યાં તો વિશ માસી બોલ્યા, "આ તો
ઢેલના ઈંડા ર્હો ભાઈ!"
"ઓહો વિશ માસી, રે્મ છો? તમે અહીં જ
છો?" ર્હીને મગૃા એમને ભટેી પડી.
"હ ં તો હિે આખો હદિસ અહીં જ રહ ં છુ.ં
પાર મા જોડે જ!"
"િાહ માસી, તમારી પાર -વિશ ની જોડી
બઝિંદાબાદ!"વિશ માસીએ િહાલથી નાની
ટપલી મારી.
"પાર મા, અમે જઈએ. તમે દીર્રી જોડે
લહરેથી િાત ર્રો. આપર્ે તો ઓડકરનો
નાસ્તો બનાિિાનો હજ બાર્ી છે.
મગૃાબને, ચર્રી બનાિીએ છીએ, હોં!
હમર્ાં તમને ચાખિા મોર્લીશ .ં"
આનદંસભર િાતાિરર્માં મા દીર્રીને
મરૂ્ી ફેતટરી બાજ જિા માટે વિશ માસીએ
નેતતૃ્િ ર્ર્ ું. "મા, આ બધ ં શ ં છે? ક્યારથી
શરૂ ર્ર્ ું? મને ર્હ્ ં પર્ નહીં?"
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"જો આપર્ો ગહૃઉદ્યોગ હિે રે્િો મોટા
પાયે ચાલે છે! મારો સ્ટાફ જોયો? તારી મા
એન્તરપ્રન્યોર થઈ ગઈ છે! સો માર્સન ં
જમર્ હોય રે્ પદંરસોન ,ં વમઠાઈ તો મારી
જ િખર્ાય છે."
"ઓલ્િેઝ પ્રાઉડ ઓફ ર્ મા! પર્ આ બધ ં
થર્ ં રે્િી રીતે?"

"ઈશ્વર કૃપા િગર ર્શ ં ન થાય.."
"અરે, ઈશ્વર તો બરાબર. પર્ ર્યા સ્િર પે
તને મદદ ર્રી ગયા, એ ર્હે ન?ે દરેર્
િખતે ભાિનામાં રે્મ િહી જાય છે?"

"પહલેા એ ર્હ,ે તેં મૌબલનક માર જોડે િાત
ર્રી રે્ ત  ં અમદાિાદ પહોંચી ગઈ છે?"

"તને િળી તારા ક મારની બહ બચિંતા.. મારી
સામે જોન?ે"

"ના હો, મારી દીર્રી મને ખબૂ િહાલી છે.
મેં તો જાહરે જ ર્રી દીધ ં રે્ અહીં સીધી
આિશે પછી સાસરે તો સારા ચોઘહડયે જ
મોર્લીશ!"
"ચોઘહડયામાં હ ં માનતી જ નથી, અને તને
ર્હી દઉં હ ં જિાની જ નથી, પછી ચોઘહડયા
જોિાની શી જરૂર?"

"શ ?ં શ ં બોલી ત  ?ં"

"એટલે હમર્ાં તો નહીં જ! તારી જોડે
રહિેા દે ને!"

મોબાઈલમાં હરિંગ િાગી એટલે
મગૃાને છટર્બારી મળી ગઈ. પાર મા
એમની ટેિ પ્રમાર્ે વ્યિસ્થામાં ગ ૂથંાયા.

મગૃા ફોન પર િાત ર્રિા લાગી.
"હાય અવનર્! રે્મ છે?"

"મગૃા ફસ્ટક ઓફ ઓલ, ર્ોન્ગે્રચ્ર્ લશેન્સ!
બહ મસ્ત એડ બની, તલાયન્ટ ખબૂ ખ શ છે.
અરે ઈન્સ્ટા પર લાઈતસ તો જો.. િધતી જ
જાય છે! મને તો લાગે છે પેમેન્ટને બદલે
એ ડાયમડં સેટ જ માગંી લ,ે આપી દેશ!ે"
બનંે જર્ાં ખડખડાટ હસી પડયા.ં
"અવનર્, આ પહલેા તેં ઘરે ર્ોલ ર્યો હતો?”
"ના, અત્યારે તારા ફોન પર જ ર્યો. ખાસ
તો એ, નાગરાજનની ઓહફસના ફોન પર, ત ં
ક્યાં છે એ પછૂિા ફોન આિેલો. મને જરા
નિાઈ... "
"જરા? અરે આ તો સમજી ન શર્ાય એવ ં
છે. હ ં અહીં આવ ં છું એ તો માને પર્ ખબર
જ હતી!"
"ઇ્પૉવસબલ! બી એલટક , ટેર્ રે્ર"
"હા, ર્રીએ પછી િાત. હ ં હમર્ાં જ પહોંચી
છુ.ં"
"ઓ રે્, હિે અ નાઈસ ડે! િધ એર્ પ્રોજેતટ
તૈયાર છે તારા માટે. પછી ચચાક ર્રીએ."
"ઓ રે્, ઓ રે્."

મગૃાએ ફોન મકૂ્યો ત્યાં જ પ્રથમ
અને શૈલા દેખાયા.
"અરે આિો આિો સહપાઠીઓ, આિી ગયા
બનંે!"
"મગૃા.. રે્મ છે? બહ વમસ ર્રતી હતી તને!"
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"રે્મ છે ત  ?ં જીજ ? અને નોટ ફેર, હ!ં નાનર્ડી
આયાકને રે્મ ન લાિી?"

"માસી થયા છો તો રમાડિા આિવ ં પડશે
ને?"

બનંે બહનેપર્ીઓની હર્લર્ારીથી ઘર
ગાજી ઊઠય .ં અને પ્રથમ? બસ, માર્ી રહ્યો
હતો વમત્રોની મહહેફલ એ તો!
"પ્રથમ, રં્ઈર્ તો બોલ. રે્મ છે ત  ?ં મ્મી
પપ્પા મઝામા?ં છોર્રી બોર્રી જોઈ રે્ નહીં?"

પ્રથમ જરા શરમાઈને હસ્યો.
"આ પ્રથમ તો મને મળિા આિે તો પર્
રં્ઈ બોલે નહીં હં રે્? આટલો શાતં છોર્રો તો
મેં જજિંદગીમાં નથી જોયો." પાર માએ
આિતાિેંત પ્રથમ વિશે અબભપ્રાય આપિો
શરૂ ર્યો. પ્રથમ માટે તો આ જૂન ં અને
રોજન ં થર્ ં હત  .ં એર્ે મરર્ મરર્ હાસ્યમાં
જિાબ આપ્યો ર્ાયમની જેમ. શૈલા તો
ઉત્સાહથી િળગી પડી હતી મગૃાને.
"બહનેો, છૂટી પડો હિ.ે જ ઓ ચર્રીને ચા
વિશ માસીએ મોર્લ્યા છે. ખાિ ને મઝા
ર્રો."
"પાર માના નાસ્તા તો જોરદાર િખર્ાય છે
ને? મારા સાસરે તો તમારા નાસ્તાના ફેન છે
બધા.ં"
"તમારા બનંેનાં પરેે્ટ બધંાિી જ રાખ્યાં છે.
જતી િખતે ભલૂી ન જતાં પાછા! હા, શૈલા
તારી દીર્રી માટે મગસ પર્ લતેી જજે."
"અરે,એમ રં્ઈ ફેિરીટ નાસ્તા થોડાં ભલૂી

જઈએ! થેન્ક્ પાર મા!"
શૈલા જેિી પાર માની સાથે િાત ર્રિા

દૂર ગઈ રે્ પ્રથમે ધીરે રહીને મગૃાના ર્ાનમાં
પછૂ્ ,ં
"મગૃા,બધ ં બરાબર તો છે ને?"

"હા, બચિંતા નથી."
"મદદની જરૂર હોય તો ર્હજેે."
"શ્યોર.."

પાર માનો પ્રિેશ થતાં જ પ્રથમ દૂર
ખસ્યો અને મગૃાના મોંમાં રહલેો શબ્દ અટર્ી
ગયો.
"શૈલા, મગૃા અહીં છે ત્યાં સ  ધી તારી દીર્રીને
લઈને રહિેા આિજે. પ્રથમ તો નજીર્ જ રહે
છે, એને પર્ બોલાિી લઈશ .ં"

ધમાલ-મસ્તી ર્રતાં અને જમતા,ં
િાતો ર્રતાં ર્રતાં શાળા ર્ોલજેના વમત્રોને
ખબૂ યાદ ર્યાું. ખબૂ મઝા ર્રી, િાતો ર્રી
અને હસ્યાં પર્ ખરા.ં છૂટાં પડિાનો સમય
આવ્યો ત્યારે શૈલાએ પછૂ્ ,ં
"ક્યારે જાય છે સાસરે?"
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જિાબમાં મગૃાએ મોટી આંખો ર્રીને એને
બોલતાં અટર્ાિી. એ ચષે્ટાથી શલૈાની
આંખો િધ વિસ્ફાહરત થઈ ગઈ. મગૃાએ
એનો હાથ દબાિીને િાત બદલી.
"અરે તમે લોર્ોએ ઈન્સ્ટા પર મારા ફોટોઝ
જોયા ને?"

"હરયલી ગ ડ યાર. ત ં તો પહલેથેી મોડેલ
જ છે આપર્ી ર્ોલજેની! એમાં તો મૌબલન
મોહી પડયો હતો."

પાર મા અને શૈલા ખ લ્લા હદલે હસી
પડયા પર્ પ્રથમ અને મગૃાની નજર
મળી, જાર્ે ર્ોઈ છાની િાત બનંેને ફરી
ખટર્ી હતી. શૈલા અને પ્રથમ ઘરે જિા
નીર્ળ્યા. ફરી જલ્દી મળિાનો િાયદો
ર્યો.

રાત પડી ગઈ હતી, પાર મા અને
મગૃાએ સિૂાની તૈયારી ર્રી. મગૃાતો
પાર માના ખોળામાં માથ ં મરૂ્ીને સઈૂ ગઈ.
પાર મા એમની લાડલીના માથે હતેાળ હાથ
ફેરિતાં રહ્યાં ત્યારે મગૃાની બધી બચિંતાઓ
એની જાતે જ ટળી જતી હોય એવ ં લાગ્ર્ .ં
"મારી સોનપરી! હ ં તારી બહ રાહ જોતી
હતી."
"મા, ત ં પર્ મને ડગલે ને પગલે યાદ
આિતી હતી."

"ત ં તો જાર્ે ઊડીને બેંગલોર પહોંચી ગઈ
પછી પાછું િાળીને જોર્ ં જ નહીં ન?ે"

"હા મા, ર્ામ અને એમાં આવ્ર્ ં લોર્ડાઉન.
રે્િી રીતે આવ ?ં"

"હ ં અિાર-નિાર તારા સાસ સસરા જોડે
િાત ર્રતી."
"હ ં પર્ ર્રતી."
"મૌબલન જોડે તો બરાબર િાત ર્રે છે ને?
ત્યાથંી નીર્ળતા િાત ર્રેલી?"

" ના.. અરે હા, હા. રે્મ નહીં. ર્ર ં જ છું
િાત."

મગૃાએ નજર મેળવ્યા િગર જ િાત
ર્રી અને િાત બદલિા જ પછૂ્ .ં "મા,
મને ર્હે ને રે્ પાર માના નાસ્તા આટલા
પ્રવસદ્ધ રે્િી રીતે થયા? ગહૃઉદ્યોગ આટલો
ધમધમતો રે્િી રીતે થયો, એિી બધી
િાત ર્રને?"

"લ,ે તને નથી ખબર? મૌબલને મદદ ન ર્રી
હોત, તો આ ફેતટરી જ બની ન હોત!"
મગૃા માટે આ આંચર્ો ગોિાના
દહરયાહર્નારે થયેલા અન ભિન ં
પ  નરાિતકન હત  .ં મનના દહરયામાં સ  નામી
લાિી દે એિો!

(િધ આિતા અંરે્...)
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REWINDING…

જ્યાં સતલજનાં ઉતાિળાં િેગભયાું
પાર્ી હહમાલયની તળેટીનો ભાગ છોડીને
પજંાબના મેદાનમાં પ્રિેશ ર્રે છે, ત્યાં પર્
ગગનચ બંી ડ ગંરાઓની પરંપરા અને નાખી
નજર ન પહોંચે તેિા લાબંાલંાબંાં મેદાનો
એર્બીજા સાથે હાથમાં હાથ વમલાિી આજે
સૈર્ાઓ થયાં ઘાટી મૈત્રી સાધી રહ્યાં છે.

જ્યારે જગત બાલ્યાિસ્થામાં હત  ં ત્યારે
એ મેદાનો પર વનભકય અને વનરંક શ હરર્ાઓં
લીલોતરી ચરતાં ફયાક ર્રતા;ં સોનરેીરૃપેરી
િાદળીઓના પડછાયા નીચે ઋવષ-મ વનની
ગાયો ત્યાં ચયાક ર્રતી; તેનાં િાછર ં રૃપાળી
નાની ડોર્ો, આમથી તેમ ફેરિીને ચારે તરફ
દોડયાં ર્રતા,ં સવમધ લઈને આિતાં
ઋવષમ વનનાં સતંાનો જલવધજલના તરંગ જેિા
મેઘને ડ ગંરાઓ પર ઘમૂતા જોઈ રહતેા.ં ચારે
તરફ નિો પ્રાર્, અમતૃભર્ ું જીિન ને
સતંોષભરી જજિંદગી ભરચર્ છલર્ાતા.ં

ન ગર્ી શર્ાય તેટલાં િષો પહલેાં
સતલજના હર્નારા પર બે સ ખી ક ટ ંબો રહતેાં
હતા.ં તેમની સાદી ઝપંડીમાં િેદ અને
ઉપવનષદન ં તત્ત્િજ્ાાન,લખ્યા વિનાન ં રે્

બોલ્યા વિનાન ં છાન ં છાન ં ફેલાયા ર્રત  .ં
એર્ ક ટ ંબનો ગ ર અને િડીલ ગૌતમ

હતો. તેની પત્નીન ં નામ સ નદંા અને પ ત્રીન ં
નામ સ રે્શી. ગૌતમ પાસે ગાયો હતી, એર્
હદિસમાં ખડેી શર્ાય તેવ ં નાન ં ફળદ્ર  પ ખતેર
હત  ં અને એર્ હદિસમાં ફરી શર્ાય તેટલી
ગોચરની જમીન હતી. તેના ખતેરમાં ઝરર્ાં
હતા,ં ને ગોચરની જમીનને સતલજ- શતદ્ર  
પોતે બારે માસ છટંર્ાિ ર્રતી.

બીજ ક ટ ંબ શતપર્કના િડીલપર્ા નીચે
હત  .ં તે ક ટ ંબમાં ચાર માર્સો હતા.ં શતપર્ક
પોત,ે તેની પત્ની વિશાખા, પ ત્ર આરણ્યર્ અને
એર્ પાળેલો ધમકપ ત્ર સ મેર . શતપર્કની પાસે
નવ્િાણ ગાયો હતી, ચાર માર્સને બાર માસ
ચાલે તેટલી ર્મોદ જેમાથંી પારે્ તેટલી
જમીન હતી, ને તેની ગાયો ચરાિિા માટે છૂટ ં
મેદાન હત  .ં જગંલનાં ફળૂલ લાિિા માટે
શક્તત હતી; હરિા ફરિા માટે ડ ગંરા ને
મેદાનો હતા.ં ગાિા માટે ખ લ્લ ં આર્ાશ ને
અખટૂ ધરતી હતા;ં હિા, પાર્ી ને તજે શરીરને
પ્રસન્ન રાખતા.ં સત્ય ને અહહિંસા આત્માને
ઉજાળતા.ં બન્ને ક ટ ંબો સ ખી હતા.ં

ધ  મકેત  

પથૃ્વી અને સ્વગા 
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મન અવધર્ારી હોય ત્યારે ક દરતન ં ભર્ ું
સૌન્દયક જીિનનો મમક ર્હી બતાિે છે.
ડ ગંરાઓ પર આરામ લિેા માટે બઠેેલા
સમ દ્રના તરંગ જેિા મઘેને વનહાળતા
વનહાળતા આરણ્યર્, સ રે્શી અને સ મેર ં
િારંિાર મેદાન પર ફરતા.ં તેમની ગાયો છૂટી
ચયાક ર્રતી. ઘર્ીિાર તેઓ શતદ્ર  ના વનરંતર
િહતેા પ્રિાહને અવનમેષ નયને જોયાં ર્રતા.ં
ઘાટી િનરાજજમાં બસેીને ઝાડની ડાળીઓમાં
સતંાકૂર્ડી રમતાં તેઓ થાર્તાં નહહ,

આનદંભયાક તેમના જીિનમાં લોભ રે્ ક્રોધ,

સ્પહૃા રે્ ઇષ્યાક હજી પ્રિેશ ર્રી શક્યાં ન હતા.ં
માત્ર ર્મલપત્રથી ઢંર્ાયેલી સ રે્શીની

દેહલતા આરણ્યર્ અને સ મેર ના હદલમાં
ઉષાના નિરંગી આર્ાશ જેિા ર્ોમળ ભાિો
ઉત્પન્ન ર્રતી. સૌંદયક- પછી ગમે તને  ં હોય -
મેઘાચ્છાહદત હમેાહદ્રનાં સોનેરી વશખરોન ં રે્
પાનથી ઘરેાયેલા ચપંાના ૂલન ,ં રે્
ગ લાબર્ળી પર પડેલી મોતીના જેિા
જલબબિંદ ન  ં રે્ નિક સ  મ જેિી જ િાનીન ં - પર્
સૌંદયક એ ભાિના છે, ર્લ્પના છે, િસ્ત  નથી;
માટે અસ્પશૃ્ય અને અત્યતં પવિત્ર છે. એિા
વિચારના પ્રિાહ નીચે સતલજના મેદાન પર
ત્રર્ે જર્ાં ફયાક ર્રતા.ં

આસપાસ જે ગામડાઓં િસ્યાં હતાં
તેમાં બધે જ આિી વ્યિસ્થા હતી. જે ક ટ ંબમાં
ર્મોદ િધારે પાર્તી તે ક ટ ંબ બીજા ક ટ ંબમાં
જ્યાં જિ િધારે પાર્તા ત્યાથંી ર્મોદના

ગાયન ં દૂધ મળી શર્ત  ં ને દભકના બદલામાં
નિનીત મળત .ં જેને ઘરે માટી િધારે હોય તે
બીજાને ઘરે માટીન ં પાત્ર મરૂ્ીને દૂધન ં પાત્ર
લઈ આિત .ં છોર્રાં રમતાં રમતાં જ્યાં થાર્ી
જાય ત્યાં જમી લતેા.ં જ િાનો જ્યાં ચાદંની
ખીલી હોય ત્યાં બસેતા ને િાતો ર્રતા સઈૂ
રહતેા.

ત્યાં આંસ આનદંનાં પડતા.ં વનત્ય
ખીલલેા ૂલ ઉપર ભમરાઓ ગ જંાિર ર્રતા.
ર્ોઈ ઘરને બારણ ં ન હત  .ં ર્ોઈના ઘરને
મયાકદા ન હતી. નીવતની લીટી ઘરની ચારે
તરફ બરફના જેિી પ્રર્ાશ્યા ર્રતી. આિી
રીતે તે આખો પ્રદેશ સ ખી ને શાતં હતો.
હરીફાઈને ર્વનષ્ઠ પ્રર્ારન ં અન ર્રર્
માનિાની ત્યાં પ્રથા ન હતી.

એ પ્રદેશમાં વિિાહને ર્ોઈ જાર્ત ં નહહ;

પે્રમને સૌ વપછાનતા અને પ્રેમથી બધંાયેલાં
ર્ ગલ મતૃ્ર્ થી છૂટાં પડતાં નહહ. ત્યાં વિધિા
વિિાહનો પ્રશ્ન ર્ોઈ રાજસી પ્રકૃવતના માર્સે
હજી રજૂ ર્યો ન હતો, ર્ારર્ રે્ ત્યાં ર્ોઈ
બાલવિધિા થતી નહહ, અને મોટી વિધિાઓ
બધી પવિત્ર રહતેી. ત્યાં ર્ોઈ વિધ ર ન હતો.

ર્ારર્ રે્ પ્રેમન ં બધંન પ ર ષ-સ્ત્રી સૌને
માન્ય હત  .ં ત્યાં માર્સને મારનાર ડૉતટર ન
હતો, ર્ારર્ રે્ જજિાડનાર ક દરત હતી. ત્યાં
ખોટી મોટાઈ, દંભભયો વિિેર્ રે્ અર્ારર્
ધમાલ ન હતી, િસ્ત  ના ભાિો ન હતા :
વ્યાપાર ન હતો, વ્યિહાર ન હતો
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મહંદરો ન હતા,ં ર્થા ન હતી : રાજ ન હત  ,ં
રાજા ન હતાં : ર્ાયદો ન હતો, યતં્ર ન હતાં :
હતો માત્ર પ્રેમ.

પ્રેમથી િસ્ત  મળતી ને અપાતી. ધમક
ખ લ્લા મેદાનમાં ઇશ્વરની પજૂા ર્રતો. ર્થા
માત્ર અંતરમાં જ ચાલતી. સૌ પોતે પોતાના
રાજા હતા. નીવત એ ર્ાયદો હતો. સત્ય એ
મયાકદા હતી. સદ્ગુર્ોને સૌ ધમક માનતા, શૌયકને
મતં્ર સમજતા એિો એ અદ્ભુત પ્રદેશ પથૃ્િી
ઉપર સ્િગક જેિો પ્રર્ાશતો.

ઘનશ્યામ િાદળાઓં હહમાલયને ઘરેીને
ઊભાં હતા.ં જ્યાં જ ઓ ત્યાં અદ્ભુત રંગોની
વમલાિટ જામી હતી.
એ િખતે સતલજ પાસેના એર્ સૌથી ઊંચા
ડ ગંરા ઉપર આરણ્યર્ અને સ રે્શી બઠેાં હતા.ં

બધાં મેદાનોમાં ઘાસ ઉપર ૂલની
જાજમ પથરાઈ ગઈ હતી. ડ ગંરાઓ ધોિાઈ
ધોિાઈને પશ્ચાત્તાપ પછી બનેલા હૃદય જેિાં
વનમકળ થયા હતા. ઝાડ ઉપર નીલો રંગ
પથરાયો હતો. પક્ષીઓ દોડતાં હતા,ં મેઘ
ઊડતા હતા, ક દરત ખીલી હતી; પ્રેમના
વિર્ાસની જે ઋત ર્હી છે તે એ ઋત હતી.

સ રે્શીના શરીર ઉપર તેના છૂટા િાળ
ઊડી રહ્યા હતા. તરે્ે ર્મળપત્રથી શરીરનો
નીચનેો ભાગ ઢાકં્યો હતો ને ૂલની ચાદર
માથા ઉપર ઓઢી હતી. આરણ્યર્ તેના
ર્ાનમાં ૂલ પરોિી રહ્યો હતો.

અચાનર્ જેમ શરીરમાં િીજળીનો

સચંાર થાય તમે બન્નેએ અર્થ્ય રોમાચં
અન ભવ્યો.

પ્રેમની મ ૂગંી ભાષા તેમની આંખોમાં
બોલતી હોય તેમ ઘડીભર બન્ને અવનવમષ નેને
સામસામે જોઈ રહ્યા.ં

આરણ્યર્ ફરી તેન  ં ઉત્તરીય ગોઠિિામાં
ગ ૂથંાયો. આ િખતે મેઘ નીલાબંરી પથૃ્િીને
ચમૂતા હતા, વશખરો મેઘને સ્પશકતાં હતા,ં
િેલીઓ વકૃ્ષને િળગી હતી, અને િનના
મોરલા પાસે ઢળર્તી ઢેલો ફરતી હતી.

એટલામાં સ  રે્શીની દ્રન્ષ્ટ આરણ્યર્ના
હાથ પર પડી. આરણ્યરે્ પોતાની મ ઠ્ઠીમાં
ર્ાઈંર્ સાચિી રાખ્ર્ ં હત  .ં મદં હાસ્ય ર્રીને
સ રે્શીએ પોતાના ર્ોમળ હાસ્યથી આરણ્યર્ની
મ ઠ્ઠી ઉઘાડી.

જેમ િાદળમાથંી ઢંર્ાયેલી ચદં્રની ર્ાક્ન્ત
િાદળંુ દૂર થતાં શોભી રહ,ે તેમ મ ઠ્ઠી ખલૂતાં
જ ઇન્દ્રનીલમબર્ની હહરયાળી ર્ાક્ન્તથી
આસપાસની જમીન પ્રર્ાશી રહી.

'આ શ ં છે આરણ્યર્ ?' બોલીને સ  રે્શીએ
ઇન્દ્રનીલમબર્ પોતાના હાથમાં લીધો.

'આ પથ્થર મને શતદ્ર  ની ખીર્માથંી
મળ્યો છે. નીલાર્ાશ જેિો એનો ઘરેો શ્યામ
રંગ અત્યતં મોહર્ છે.’

સ રે્શી ઇન્દ્રનીલમબર્ તરફ જોઈ રહી.
મબર્ િધારે ને િધારે સ દંર લાગતો હતો.

સ્ત્રીસહજ પ્રમેભયાક ઉમળર્ાથી તેર્ે
મબર્ને પોતાની છાતી ઉપર લગાવ્યો. શ્
( 30 )  - ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


રીરં્ઠના લાછંન જેિો તે સ  રે્શીના સ દંર
િક્ષ:સ્થળને શોભાિી રહ્યો.

આરણ્યર્ આ મોહર્ સૌંદયકને જોઈ રહ્યો.
પોતાની ર્મળપત્રથી ઢંર્ાયેલી છાતી પરથી
હળિે રહીને સ  રે્શીએ ૂલની ચાદર દૂર ર્રી.
પ્રભાતમાં જેમ ર્મળસપં ટ અધકખીલ્ર્ ં
અધકિર્ખીલ્ર્ ં શોભી રહે તેમ સ રે્શીન ં
રસયૌિન શોભી રહ્ .ં જેમ ભીના શ્વતે બરફના
ખડંમાં ઘનશ્યામ મઘેનો રંગ સોંસરિો નીર્ળી
હહમશર્લને અિણ્યક જાંબ ડા રંગથી રંગી રહે
તેમ એ રસપ્રદેશને ઇન્દ્રનીલમબર્એ રંગી
દીધો.

હર્િંબચત્ હાસ્ય ર્રીને સ  રે્શી આરણ્યર્
તરફ ફરીને બોલી : 'આરણ્યર્, આ મબર્ તો
મને શોભે એિો છે.'
આરણ્યરે્ અત્યતં પ્રમેથી એ મબર્ને સ રે્શીની
ૂલની ચાદરમાં છુપાિી દીધો.
'એ મબર્ તારો જ છે, સ રે્શી!’

એ િખતે નીલા મેદાન પર થઈને
સ મેર ડ ગંર ઉપર ચડતો હતો. તે ચડતાં
ચડતાં થભંી ગયો. સ રે્શીના જમર્ા હાથને
ખેંચીને આરણ્યર્ તનેાં સ્નેહથી નીચાં નમતાં
નેર્ ચમૂી રહ્યો હતો.
સ મેર આ જોઈને થભંી ગયો.

તે િખતે એ મેદાન પર પહલેિહલેી
ઇષ્યાક ઉદ્ભિી.

પાસેનો ડ ગંર મોટા અિાજ સાથે નીચે
દડી પડયો ! તેના અિાજથી િન ધ ૂર્જ્યા,ં

પક્ષીઓ નાઠા,ં પશ ઓ દોડયાં અને પિકતોએ
પડઘા આપ્યા, એ અિાજથી સ રે્શી અને
આરણ્યર્ જાગી ઊઠયા,ં અને તેમની નજરે
ડ ગંર પરથી દડતો મોટો પથ્થર અને ડ ગંર
પર ધીમે ધીમે ચડતો સ મેર બન્ને દેખાયા.

સ મેર ને ત્યારથી ઇષ્યાક થઈ છે. તેર્ે
ઘર્ી ઘર્ી ખીર્ો ખ ૂદંીને બીજા અનેર્
લાલપીળા ચળર્તા પથ્થરો ભગેા ર્યાક છે.
પોતાની ગાયોની ડોરે્ તેર્ે રૃપાળા પથ્થરોની
માળા લટર્ાિી છે; પર્ તેમાં ક્યાયંે પેલા
ઇન્દ્રનીલમબર્ જેિો પથ્થર નથી.
એર્ હદિસ ગ ર શતપર્ક પાસે જઈને સ મેર એ
ર્હ્ ં રે્, 'મારે હિે અરણ્યિાસ ર્રિો છે.’

અત્યતં મધ ર અિાજથી ગ ર બોલ્યા :
'રે્મ બટેા ! તને શાથી એર્ાતંિાસ વપ્રય બન્યો
છે ?’

સ મેર એ ર્ચિાતાં ઉત્તર આપ્યો : 'સ દંર
પ્રભાત જેિી સ રે્શી આરણ્યર્ સાથે ફરે છે.’

ગ ર એ હર્િંબચત્ હસીને ઉત્તર આપ્યો : 'જે
પ્રદેશમાં મન ષ્યો પ્રમેની ઇષ્યાક ર્રે છે, યોગ્ય
ર્ ગલને ઇષ્યાકથી જ એ છે, ત્યાં નરર્ની ગધં
પ્રગટ થાય છે, ત્યાં યૌિનમાં રસને બદલે
વિર્ાર પ્રગટે છે, ત્યાં પવિત્ર પ્રમેની સનૃ્ષ્ટને
બદલે વિલાસની બદબો છૂટે છે. હે પ ત્ર ! ત ં
પર્ તારી ર્ોઈ યોગ્ય સહધમકચાહરર્ીને
શોધીને સ  ખી થા.’
'ગ ર દેિ! હ ં સ  રે્શીને જ મેળિીશ. આરણ્યરે્
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તેને એર્ ઇન્દ્રનીલમબર્ આપ્યો છે, હ ં
તેને દશ આપીશ.’
ગ ર દેિ વન:શ્વાસ નાખીને બોલ્યા : 'ત્યારે આ
પ્રદેશની સ્િગીય અિસ્થા હિે ભ ૂસંાઈ જશે.'
િૈરના પડઘા જેવ ં વનષ્ઠ ર હસીને સ  મેર ચાલ્યો
ગયો, અને એર્લો જ દો િાસ ર્રીને રહ્યો.

સ મેર ના એર્ાતંિાસ પાસે પર્ અનેર્
સ્ત્રીઓ રંગીન પથ્થર લિેા જાય છે. ર્મળપત્ર
જેિા હર્િંબચત લાલ પથ્થર, વિષ્ણ ના ઉત્તરીય
જેિા મીઠા પીળા રંગના પથ્થર, અને ઘરેા
ગભંીર જળ જેિા નીલા પથ્થર- સ મેર પાસેથી
જ મળે છે.

તેના બદલામાં ગાયો, જિ, ર્મોદ,

નિનીત અને દૂધ તેને ત્યાં ચાલ્યા આિે છે.
ત્યાનંી સ દંરીઓ હિે ર્મળપત્રના દાડંાથી ર્ાન
પરૂિાના બદલે લાલ પથ્થરને લટર્ાિિાનો
શોખ ધરાિે છે. સૌ એ શોખને પરૂિા પરાધીન
બન્યા છે. સ મેર એ ત્યાં નિો ર્ાયદો ચલાવ્યો
અને જાણ્યેઅજાણ્યે સૌ તેની સત્તા તળે આવ્યા.ં

આજ હદિસ સ ધી સૌ સૌની જરૃહરયાત
પ્રમાર્ે િસ્ત  ઓ આપ લે ર્રતા.ં દરેર્ િસ્ત  
સરખી હર્િંમતની હતી, ને બધી સરખી ઉપયોગી
હતી, પર્ સ મેર એ પથ્થરના રંગ અને સૌંદયક
પરથી દરેર્ પથ્થરની જ દી જ દી હર્િંમત આંર્ી.
સ મેર પાસે ઘર્ી િસ્ત  ઓ આિી પડી, ને જેમને
જરૃર હતી તેઓ િસ્ત  ઓ વિના રખડિા
લાગ્યા.

એર્ િખત એર્ જ િાન માર્સ સ મેર 

પાસે આવ્યો. તેર્ે સ  મેર ને જિ આપ્યા અને
નિનીત માગં્ર્ .ં સ મેર એ જિાબ આપ્યો રે્,

'જિને બદલે નિનીત નહહ આપ .ં મારે
બમેાથંી એકે્કની જરૃર નથી.'' પેલા જ િાને ર્હ્ ં
રે્, 'અત્યારે મારે જરૃર છે માટે તમારે આપવ ં
જોઈએ.’
'પર્ એ તો માર ં છે તે રે્મ અપાય?' સ મેર આ
શબ્દ બોલ્યો ત્યારે સ સિાટ ર્રતો પિન
દેિદાર નાં િન સોંસરિો નીર્ળી ગયો.

આ પ્રદેશમાં આ શબ્દ અને આ વિચાર
નિા હતા.
'ત્યારે એ ચીજનો ઉપયોગ શો?' પેલા જ િાને
પછૂ્ ં
ખડખડ હસીને સ  મેર એ જિાબ િાળ્યો : 'સત્તા
મેળિિી તે.’

ફરી િન ધ ૂર્જ્યા.ં આ નિા વિચાર
પથૃ્િીને અપવિત્ર ર્રતા હતા.ં

'સત્તા એટલે શ ?ં' ભોળા જ િાને પ્રશ્ન ર્યો.
તે િખતે બીજી હદશામાથંી અનેર્ સ્ત્રીઓ અને
પ ર ષો સ મેર ના એર્ાતંિાસ તરફ આિતાં
દેખાયા.ં રે્ટલાર્ ગાયો લઈને, ર્ોઈ જિ લઈન,ે

ર્ોઈ ર્મળ અને રં્દ લઈને અને ઘર્ાં તો
નિનીત, દૂધ અને માટી લઈને આિતાં
દેખાયા.ં

સ મેર તેમના તરફ જોઈ રહ્યો અને પછી
પેલા ભોળા જ િાન તરફ ફરીને ગિકથી બોલ્યો
: 'જો, આન ં નામ સત્તા; રે્ટલાં માર્સો આ તરફ
આિે છે!'
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આખ ં ટોળંુ સ મેર પાસે દોડી આવ્ર્ .ં
રે્ટલારં્ બમૂ પાડતાં હતાં રે્ અમને લાલ
પથ્થર આપો. રે્ટલારેં્ આસમાની પથ્થર પર
નજર ઠેરિી હતી. ર્ોઈર્ને પીળા પથ્થરનો
મોહ હતો. સત્તાધીશની ઢબથી સ મેર એ બધાનંે
ર્હ્ ં : 'સૌ શાતં રહો!'
ટોળામાં એર્દમ શાવંત ફેલાઈ ગઈ.

સ મેર એ રે્ટલાર્ ધોળા અને પીળા ર્ટર્ા
ર્ાઢયા. સયૂકના હર્રર્ નીચે તેઓ પ્રર્ાશિા
લાગ્યા.
'એ શ ં છે? એ શ ં છે? અમને એિા ર્ટર્ા આપો.'
આખા ટોળામાથંી સૌ બોલિા લાગ્યા. એર્
ર્ટર્ાને ઉપાડીને સ  મેર બોલ્યો : 'આન ં નામ
સ િર્ક. અને આ ધોળો ર્ટર્ો તે રજત.'
'અમને સ િર્ક આપો.'
'અમને રજત આપો.'
'અમને બન્ને આપો.'
'શાવંત રાખો!' ફરી સ મેર બોલ્યો, અને આખ ં
ટોળંુ શાતં થઈ ગર્ .ં
'સ િર્ક ર્ોને ર્ોને જોઈએ છે?’

'મને' અને 'અમન'ેના અિાજથી
િાતાિરર્ ભરાઈ ગર્ .ં સ મેર સતંોષથી હસિા
લાગ્યો, 'ત્યારે જ ઓ આ પાત્ર : આિાં સો પાત્ર
જિથી ભરી આપશે તેને આટલ ં સ  િર્ક મળશ.ે'
સ મેર એ એર્ માટીન ં પાત્ર લઈને હક્રયા
સમજાિી.

સૌ બાઘા મડંળ માફર્ ઊભાં રહ્યા,ં અને
પછી જેની પાસે દૂધ હત  ં તેર્ે આગળ ધર્ ું :

સ મેર એ માટીના નિા પાત્રથી દૂધ
ભરિા માડંર્ .ં રજત અને સ િર્કના ર્ટર્ા સૌ
લિેા લાગ્યા : અંદર અંદર જોિા લાગ્યા,
અરસપરસ દેખાડિા લાગ્યા.ં

છેટેથી આરણ્યર્ અને સ રે્શી આિતાં
હતા.ં આખા ટોળામાં સ  મેર સ્િામી જેિો શોભી
રહ્યો હતો. તે પેલા ભોળા જ િાન તરફ ફયો :
'જ િાન માર્સ! તારે મારા દાસ થવ ં છે?'

'દાસ શ ?ં'

'સત્તા એટલે શ ં એ તે જોર્ ?ં'

'હા.'
'ત્યારે દાસ એટલે શ ં તે હિે જો: આ બધ ં એર્
તરફ મરૂ્. પથ્થર સરખા ગોઠિ. પર્ે
ર્મળપત્ર ગોઠિી દે, પેલી જગ્યાએ દભાકસન
નાખી દે.'
ભોળો જ િાન તે પ્રમાર્ે ર્રિા ગયો.

સ મેર ટોળા તરફ ફયો : 'તમને યાદ રહી
જાય માટે બોલો સો પાત્ર જિના બરાબર ત્રર્
સ િર્કના ર્ટર્ા’

આખ ં ટોળંુ એર્ સાદે બોલી ઊઠર્ ં : 'સો
પાત્ર જિનાં બરાબર સ િર્કના ત્રર્ ર્ટર્ા!’

'દોઢસો દૂધના ઘડા બરાબર દસ
રજતના ર્ટર્ા!' અને એિા ઘોંઘાટથી
હહમાલયનાં િન ગાજિા લાગ્યા.ં
'પાચંસો ગાયનો એર્ ઇન્દ્રનીલમબર્.' એના
પડઘાથી પહાડ પર્ છિાયા.

'દસ ઇન્દ્રનીલમબર્ની એર્ સ્ત્રી.' એ િખતે
સ રે્શી ને આરણ્યર્ ત્યાથંી પસાર થતાં જરાં
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થોભ્યા.ં ટોળાએ સ મરે ને પ્રત્ર્ ત્તર િાળ્યો
: 'દસ ઇન્દ્રનીલમબર્ની એર્ સ્ત્રી.’

અત્યતં બખન્ન હૃદયથી એ ર્ ગલ ત્યાથંી
ચાલ્ર્ ં ગર્ .ં

સ મેર ને આખી રાવત્ર વનદ્રા આિી નહહ.
તેની પાસે અખટૂ સમદૃ્ધદ્ધ હતી, એર્ દાસ પર્
હતો અને બીજા અનેર્ થિાની તયૈારીમાં હતા;
છતાં તે આજે સ ખે સતૂો નહહ. નીલોત્પલ જેિાં
સ  રે્શીનાં નયન તનેે િારંિાર યાદ આિતાં
હતા.ં

તે પોતાના અવતમલૂ્યિાન પથરાઓ
લઈને સિારે આરણ્યર્ને ત્યાં ગયો.

પ્રભાતનો સયૂક ર્મળપત્ર પર પડલેા
જળબબિંદ નો સોનાનો મ ગટ રચી રહ્યો હતો.
ખલૂતા ૂલગ લાબી રંગના ર્મળો જરારં્
પોપચા ઉઘાડીને પ્રભાતને નીરખતાં હતાં ને
સ રે્શી ત્યાં જળપાત્ર લઈને ઊભી હતી, છેટેના
મેદાનમાં સારસ ફરતાં હતા.ં

પોતાના મહામલૂ્યિાન પથરાઓ
સ મેર એ સ રે્શીને ચરર્ે ધયાક. સરોિરથી પાર્ી
ભરીને પાછી ફરતી સ રે્શી ઘડીભર ત્યાં થભંી.
િન એને જોિા થભં્યાં હતા,ં ને સ મેર અત્યતં
તષૃ્ર્ાથી એને વનહાળી રહ્યો.

'સ દંરી!' તે બોલ્યો. તેના શબ્દમાં
વિહ્વળતા હતી અને નસેનસમાં ઘને હત  ં :
'સ દંરી! હ ં તારી પાછળ આવ્યો છુ.ં
ઇન્દ્રનીલમબર્ ર્રતાં પર્ િધારે મલૂ્યિાન
અસખં્ય પથરાઓ હ ં તારા માટે લાવ્યો છુ.ં હ ં

તને એમનો હાર ર્રી આપીશ.'
'સ મેર !' સ રે્શીએ જિાબ િાળ્યો, 'પ્રેમને તે ર્દી
જોયો છે?’

અિાર્ બનીને તે ઊભો રહ્યો. સ રે્શીના
પ્રિાલ જેિા હોઠ પર ક્સ્મત ફરક્ .ં તેર્ે ફરી
પછૂ્ ં : 'પ્રેમને તે જોયો છે?'

'ના.'
'ત્યારે જો આન ં નામ પ્રેમ: જેને ત  ં સખં્યાથી રે્
માપથી માપી શરે્ નહહ, સત્તા અને િભૈિથી
ખરીદી શરે્ નહહ; જે અપ્રમેય છે ને અજેય છે.’

પોતે પેલા ભોળા માર્સને સમજાવ્ર્ ં રે્
જો આન ં નામ સત્તા, એનો જ પ્રવતધ્િવન
સાભંળતો હોય તમે સ મેર ના ર્ાનમાં શબ્દો
ગ જંી રહ્યા : 'જો આન ં નામ પ્રેમ.’

'અને જો એ ક્યાથંી જન્મે છે ત,ે' સ રે્શીએ
સામેના દ્રશ્ય તરફ આંગળી ર્રી. સ મેર એ
તરફ જોઈ રહ્યો.

ખીલતા ર્મળના રંગથી પાર્ી છિાર્ ં
હત  ,ં મેદાનોમાં મર્રૂની ર્ળા હતી; સારસ
બલેડી ધીમી હલર્તી ચાલે ફરી રહી હતી;
વકૃ્ષો, પશ ઓ ને િલેીઓ બધાનંા ઉપર સૌ્ય
તેજ ફેલાઈ રહ્ ં હત  .ં

'જો આ પે્રમની સનૃ્ષ્ટ!' એટલ ં બોલતી
સ રે્શી ત્યાથંી ચાલી ગઈ.

સધં્યાના સયૂે રંગો પર્ૂ હતા; આરણ્યર્ ને
સ રે્શી નીલાં હહરયાળાં મેદાનો િટાિી દૂર
દૂરના ડ ગંરાઓ પર નજર રાખી ચાલ્યા જતાં
હતાં એમન ં આ ગામમાથંી છેલ્લ ં પ્રયાર્ હત  .ં
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સ મેર એ સ રે્શીની આશા છોડી હતી, પર્
વિષય જાય ને વિષયનો રસ રહી જાય તેમ
તેની તષૃ્ર્ા ગઈ હતી ને તષૃ્ર્ાના ર્ાટંા રહ્યા
હતા, સ રે્શી અને આરણ્યર્ને જતાં જોઈ તમેની
પાસે આવ્યો.
'તમે ક્યાં જાઓ છો?' તેર્ે પછૂ્ ં
'જ્યાં પ્રેમની સનૃ્ષ્ટ છે ત્યા.ં જો પેલાં દૂર દૂર
સોનેરી રસ રસેલાં હહમાહદ્રનાં વશખરોની પેલી
મેર.’ 'અને અહીં?’ 'અને અહીં શ ?ં અહીં હિે
પથૃ્િી રસ નહહ મરેૂ્, મન ષ્યો વનભકય નહહ રહ,ે

ક દરત ર્ળા નહહ ખીલિ.ે'
ધ ૂર્જતાં ધ ૂર્જતાં સ  મેર એ પછૂ્ ં : 'એમ રે્મ?'

'જ્યાં ર્ામ મપાય ત્યાથંી ર્લા જાય, િસ્ત  
મપાય ત્યાથંી િૈભિ જાય, મન ષ્ય મપાય
ત્યાથંી સ્િગક જાય. તેં પૈસા ઉત્પન્ન ર્યાક, હિે
મન ષ્યોમાથંી પ્રેમ જશે - સાચા પ્રેમને મન ષ્યો
ખરીદીની િસ્ત  માનશે. હિે આ જમીનમાં એવ ં
િાતાિરર્ આિશે રે્ મન ષ્યો પ્રેમને નહહ પર્
િૈભિન,ે વિલાસને, મોટાઈન,ે સામાજજર્
મહત્તાને પ્રધાનપદ આપશે.

હિે ર્ોઈ પ્રેમ ખાતર નહહ પરર્.ે આ
જમીનમાથંી પ્રેમની ઋત જશે. અષાઢી મઘે
પ્રેમ નહહ પ્રગટાિેં; વિરહ અને વિરહનાં આંસ 
નહહ હોય; સાચ ં શૌયક નહહ હોય. ર્ાવમની અને
વપર્ નહહ હોય; ઋત નહહ હોય, ઋત નો રસ નહહ
હોય; ઉત્સિ, ઉલ્લાસ, શૃગંાર, તેજ ર્ાઈં નહહ
હોય, જીિન નીરસ બનશે; ર્ામના રસને બદલે

ગાડંપર્ ગર્ાશ;ે પ્રેમ સગિડતા લખેાશે, પ્રજા
બોજો મનાશ;ે વિલાસ શૃગંાર મનાશ;ે છાની
વિર્ારવવૃત્ત ચત રાઈમાં ખપશ;ે અને પ્રેમની
સનૃ્ષ્ટ પર જ જગતન ં પ  નવિિધાન છે એમ છેર્
મળૂમાથંી રૃપાતંર ર્રિાને બદલે માર્સો ચારે
તરફ થીગડાં મારિાન ં શરૃ ર્રશે.'
સ મેર ને ચક્કર આિિા માડંયા.ં
'આ ક્યારે બનશે? ત્યારે મન ષ્યો રે્િાં હશ?ે'

'સ મેર ! તેં જે શરૃ ર્ર્ ું છે તે હિે બન્યા જ
ર્રશે. જ્યારે એ ક્સ્થવત પહરપતિ થશે ત્યારે
મન ષ્યો સપક જેિા હશ.ે બોલ્યા વિના બીજાને
હર્શે અને હણ્યા વિના શાવંત નહહ પામ.ે’

સોનેરી રંગથી ઢંર્ાતાં હહમાહદ્રનાં અનેર્
વશખરો પર ગ લાબી રંગની ર્લગી ૂટતી હતી.

આરણ્યર્ ને સ રે્શી તે તરફ, દૂર- દૂર
ચાલ્યાં ગયા.ં આછા અંધર્ારનો પછેડો પથૃ્િીને
િીંટિા લાગ્યો. સ મરે ધબ દઈને નીચે બસેી
ગયો. તેર્ે પોતાન ં મોં બે હાથથી છુપાિી દીધ .ં

'ઓ મહાન વપતા!' તેનાથી છેિટે
આતકસ્િરે બોલાઈ જિાર્ ં : 'સ્િગક જેિી આ
પથૃ્િી આટલી બધી જડ બની જશ,ે અને તે
માત્ર મારા દોષથી? તો હિે આ નિા વિચારો
શી રીતે નાશ પામે?’

એને ચારે તરફના અંધારાં બોલતાં હોય
તેમ લાગ્ર્ ં : 'ફેલાયેલા ખોટા વિચારોના ડાઘ
પથૃ્િી પરથી નાબદૂ ર્રિા માટે સ્િાપકર્ના
ઊના ઊના લોહીન ં ખમીર જોઈએ.'
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લ ેબીજો પર્ ગાલ, ચોડી દે ગમે તો,
એ રીતે પર્ જીંદગી થોડી શમે તો. 

છુ ંપ્રયાસોમાં હજ  રે્ થઉં ઠરીઠામ,

હ  ંય જીિી લઉં જરા શ્વાસો થમે તો!

ભતત માર્સનાં બન્યા ઈશ્વરને નામે, 
લાગતા'તા આમ બહ  ડાહ્યા તમે તો!

માટલ  ંઝમતાં થત   ંઠંડ  ંભીતર જળ,

થાય શ  ંઅંદર સતત આંખો ઝમે તો?

એટલ ેદહરયો મને પોતીર્ો લાગ.ે
ડબૂવ  ંહો તો ય જઈએ ક્યા ંઅમે તો!

Connecting... કસવતા

અપકર્ હક્રસ્ટી
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ક્સ્થર જળ સાથે અટર્ચાળા ન ર્ર
ર્ારં્રા નાખીને કંૂડાળા ન ર્ર

લોર્ હદિાળી ભલનેે ઊજિે
પેટ બાળીને ત   ંઅજિાળા ન ર્ર

આજથી ગર્ આિનારી ર્ાલને
પાછલા ંિરસોના સરિાળા ન ર્ર

ક્યારં્ પથ્થર ફેંર્િાન ં મન થશે
ઈંટને તોડીને ઢેખાળા ન ર્ર

થઈ શરે્ તો રૂબરૂ આિીને મળ
ઊંઘમા ંઆિીને ગોટાળા ન ર્ર

Connecting... કસવતા

‘ખલીલ’ ધનતેજિી
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શ  ંભરોસો રાખિો અંજળ ઉપર?

ના ચર્ાતા ઘર ર્દી ર્ાગળ ઉપર

હોય હહિંમત તો ર્રી જો એમ પર્
નામ તાર ત   લખી જો જળ ઉપર

ર્ાલ જેિી આજ પર્  સરર્ી જશે
છે બધો આધાર આ એર્ પળ ઉપર

ર્મક ર્રિા એ જ છે બસ હાથમાં
તો નજર શ  ંરાખિાની ફળ ઉપર

શ  ંથશે  એની પળોજર્ મરૂ્ ત  ં
જીિિાન છોડ ત   અટર્ળ ઉપર

Connecting... કસવતા

હર્રર્ જોગીદાસ
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NexTECH

તમને ખબર જ છે રે્ સબમરીન એ
પાર્ીની સપાટી પર તેમ જ ઊંડા પાર્ીના
તબળયે જઈને પર્ રસ્તો ર્ાપી શરે્ તેવ  ં
િાહન છે. આ િાહન જહાજના આર્ારની
જ મોટી હિાચ સ્ત પેટી જેવ ં હોય છે.
દહરયાના તળભાગમાં પાર્ીન ં દબાર્
અત્યતં િધી જત  ં હોઈ સબમરીનની
સપાટી મજબતૂ ધાત  ની બનાિિામાં આિે
છે. આ િાહન પેરોલ, ડીઝલ જેિાં
બળતર્થી અથિા અણ શક્તતથી
ચલાિિામાં આિે છે.

સબમરીનની શોધમાં ઘર્ા
િૈજ્ાવનર્ોનો હહસ્સો છે. ઈ. સ. ૧૬૨૦ના
િષકમાં 'ર્ૉનેલીસ રબેલ' નામના વિજ્ાનીએ
લાર્ડાની ઈંડા આર્ારની પ્રથમ સબમરીન
બનાિી હતી. છેલ્લે હાલમાં િપરાય છે
તેિી જેટ એંજજનિાળી સબમરીનની
ડીઝાઈન ‘જહોન હફબલપ હોલને્ડ’ નામના
સશંોધરે્ ર્રી હતી.

સબમરીનના ઉપયોગે વિશ્વના
રાજર્ીય નર્શાને બદલિામાં મોટી ભવૂમર્ા
ભજિી છે. સેનામાં સબમરીનનો સૌથી િધ 

ઉપયોગ ર્રિામાં આવ્યો છે અને તે
ર્ોઈપર્ દેશની નૌર્ાદળન ં લાક્ષબર્ર્
હવથયાર બની ગર્ ં છે. જોરે્ સબમરીન
અગાઉ બનાિિામાં આિી હતી, તે
ઓગર્ીસમી સદીમાં લોર્વપ્રય બની હતી
અને પ્રથમ વિશ્વર્ દ્ધમાં તેનો વ્યાપર્
ઉપયોગ થયો હતો.

વિશ્વની પ્રથમ સબમરીન ૧૬૨૦માં
બનાિિામાં આિી હતી અને પ્રથમ
લશ્ર્રી સબમરીન 'ટટકલ' ૧૭૭૫માં
બનાિિામાં આિી હતી. તે પાર્ીની અંદર
હોય ત્યારે તમામ લશ્ર્રી ર્ામ ર્રિા
સક્ષમ હતી અને તથેી તેનો ઉપયોગ તનેી
રચનાના માત્ર ૧ િષક પછી અમેહરર્ન
ક્રાવંતમાં થયો હતો. િષક ૧૬૨૦થી અત્યાર
સ ધી, સબમરીનની ટેર્નોલોજી અને
બાધંર્ામમાં આમલૂ પહરિતકન આવ્ર્ ં છે.
૧૯૫૦મા,ં પરમાણ સચંાબલત સબમરીનોએ
ડીઝલ સચંાબલત સબમરીનન ં સ્થાન લીધ .ં
આ પછી, દહરયાના પાર્ીમાથંી ઓક્તસજન
લતેી સબમરીન પર્ બનાિિામાં આિી
હતી. આ બે મહત્િની શોધે સબમરીન
વનમાકર્ ક્ષતે્રમાં ક્રાવંત લાિી. આધ વનર્

વર્ાન શાહ

પ્રાઇવેટ િબમરીન અને િમ દ્ર-સષૃ્ટટ
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સબમરીન રે્ટલાર્ અઠિાહડયા રે્
મહહનાઓ સ ધી પાર્ીની અંદર રહી શરે્
છે.

બીજા વિશ્વર્ દ્ધ દરવમયાન પર્,

સબમરીનનો ઉપયોગ એર્ સ્થળેથી બીજી
જગ્યાએ માલ પહરિહન માટે ર્રિામાં
આિતો હતો. આજર્ાલ તેઓ પયકટન માટે
પર્ ઉપયોગમાં લિેાઈ રહ્યા છે.
સબમરીનનો ઉપયોગ ર્ાલ્પવનર્ સાહહત્ય,

વિશ્વ અને ર્ાલ્પવનર્ હફલ્મો માટે ર્ાચા
માલ તરીરે્ થાય છે. ઘર્ા લખેર્ોએ
સબમરીન પર પ સ્તર્ો પર્ લખ્યા છે.
તેમના પર ઘર્ી નિલર્થાઓ પર્
લખાઈ છે. સબમરીનની દ વનયા ઘર્ી
વસહરયલોમાં નાના પડદા પર બતાિિામાં
આિી છે. સમ દ્ર જગતની પૌરાબર્ર્
ર્થાઓને સમજાિિા માટે સબમરીન
'ઓતટોપસ ૧', 'ઓતટોપસ ૨', 'ધ ર્ોર'

જેિી રે્ટલીર્ હોલીવ ડ હફલ્મોમાં પર્
દશાકિિામાં આિી છે.

સબમરીનની અંદર આજીવિર્ાની
સ વિધાઓ કૃવત્રમ રીતે ગોઠિિામાં આિે
છે. આધ વનર્ સબમરીન દહરયાના પાર્ીના
વિઘટનની પ્રહક્રયામાથંી તેમના ક્રૂ-મે્બસક
માટે ઓક્તસજન મળેિે છે. સબમરીનમાં
ર્ાબકન ડાયોતસાઈડને શોષી લિેાની
વ્યિસ્થા પર્ છે જેથી સબમરીનની અંદર
ર્ાબકન ડાયોતસાઈડ ન ભરાય.

સબમરીનમાં ઓક્તસજનની પરૂતી
ઉપલબ્ધતા માટે ઓક્તસજન ટારં્ી પર્
હોય છે. આગ લાગિાના હર્સ્સામા,ં બચાિ
માટે પર્ વ્યિસ્થા ર્રિામાં આિે છે. જે
ભાગ આગમાં છે તે ખાસ ર્રીને બનાિલેા
પડદાની મદદથી બાર્ીની સબમરીનથી
અલગ પડે છે જેથી બાર્ીની સબમરીનમાં
ઝરેી િાર્ ઓ ન ફેલાય (આ ર્ોન્સેપ્ટ તમે
‘ગાઝી અટેર્’ હફલ્મમાં જોયો હશ)ે.

વિશ્વની તમામ મોટી નૌર્ાદળોની
જેમ ભારતીય નૌર્ાદળે પર્ તેના
ર્ાફલામાં સબમરીનનો સમાિશે ર્યો છે.
ભારતીય નૌર્ાદળ પાસે હાલમાં તનેા
ર્ાફલામાં ૧૬ ડીઝલ સચંાબલત સબમરીન
છે. આ તમામ સબમરીન મ ખ્યત્િે રવશયા
અથિા જમકનીમાં બનાિિામાં આિી છે.
િષક ૨૦૧૦-૧૧ માં આ ર્ાફલામાં િધ ૬
સબમરીન સામેલ ર્રિામાં આિી હતી.
ભારતીય નૌર્ાદળ જહાજ (INS) અહરહતં
ભારતની પ્રથમ પરમાણ સચંાબલત
સબમરીન છે. ૬૦૦૦ ટનન ં આ જહાજ
એડિાન્સ ટેર્નોલોજી િેસલ (ATV) પ્રોજેતટ
હઠેળ ૩ અબજ ડોલરના ખચે
વિશાખાપટ્ટનમમાં બનાિિામાં આવ્ર્ ં છે.
આ બનાવ્યા પછી, ભારત આિી
સબમરીન ધરાિતો છઠ્ઠો દેશ બન્યો.
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આ તો થયી ર્ૉમવશિઅલ
સબમરીનની િાત, હિે આપર્ે પ્રાઇિેટ
સબમરીન વિષે જાર્ીએ.

માની લો રે્ તમારી પાસે પોતાન 
પ્રાઇિેટ 'યોટક ' છે અને તમે સમ દ્ર સનૃ્ષ્ટ
જોિાના શોખીન છો.-આ માટે ‘રાઈટન’
રં્પની એ ૨ સીટિાળંુ પ્રાઇિેટ સબમરીન
બનાવ્ર્ ં છે. 'રાઈટન' એ ફ્લોહરડા ક્સ્થત
રં્પની છે, જે ઉંડા સમ દ્રમાં સશંોધન,

હફલ્મારં્ન, િૈભિી યાટીંગ અને પ્રિાસન
ક્ષતે્ર માટે ખાનગી સબમવસિબલ્સની
હડઝાઇન અને ઉત્પાદન ર્રે છે.

૨૦૧૭મા,ં રાઈટને પ્રોજેતટ નેપ્ચ્ર્ ન
નામથી, એસ્ટન માહટિનના સહયોગથી,
અલ્રા-લતઝરી સબમવસિબલની જાહરેાત
ર્રી. રાઈટને ૧૬૫૦/૩ (રાઈટનની સૌથી
નાની પ્રાઇિેટ સબમરીન) સબમવસિબલને
તેના પ્રમાબર્ત પ્લટેફોમક તરીરે્ ઉપયોગ
ર્રીન,ે અને ‘એસ્ટન માહટિન િાલ્ર્ીરી
હાઇપર-ર્ાર’ સાથે હડઝાઇન લેંગ્િેજ શેર
ર્રીન,ે પ્રોજેતટ નપે્ચ્ર્ ન સબમવસિબલમાં
વિવશષ્ટ આંતહરર્, સ ધારેલ
હાઇરોડાયનેવમતસ અને િધારાની શક્તત
અને ગવતશીલતા માટે િધારે શક્તતશાળી
થ્રસ્ટસક હફટ ર્યાક છે. તેની તાજેતરની
સબમરીનન ં નામ ૬૬૦/૨ (એસ-પી ૨)
છે.

આ સબમરીન દહરયામાં ૬૬૦ ૂટ
ઉંડે જઈ શરે્ છે.

તેમાં ૨ વ્યક્તતઓ બસેી શરે્ છે. ઊંડા
સમ દ્રમાં તે ૪-૬ હર્મી પ્રવત ર્લાર્ની ઝડપે
તરી શરે્ છે.

આ સબમરીન વિશ્વની સૌથી હલર્ી
સબમરીન છે, તેન ં િજન લગભગ ૨૬૦૦
હર્લોગ્રામ છે.

તેન ં એમ્પન્જન ડીઝલ અને િીજળી
પર પર્ ર્ામ ર્રી શરે્ છે. આ હતે  માટે,

તેમાં ૨૦ હર્લો િોટની અિરની બટેરી
લગાિિામાં આિી છે. ડીઝલ અને બટેરી
પાિર પર તે ૫૦ હર્મી સ ધી તરી શરે્ છે,

અને ઉંડા સમ દ્રમાં ૮ ર્લાર્ સ ધી રહી શરે્
છે.

લાઇફ સપોટક માટે, તેમાં ૨
ઓક્તસજન વસબલન્ડર, રેહડયો અને
ઇમરજન્સી સ્િીચ છે, જે ર્ટોર્ટીની
પહરક્સ્થવતમાં મ સાફરોને સબમરીનની
બહાર ફેંર્ી દે છે.

જ્યારે તમે આ અજાયબીમાં મ સાફરી
ર્રો ત્યારે તમે તમારી સાથે ડાઇિસક ર્ીટ
રાખી શર્ો છો.
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રે્બબન સ વિધાઓ:
તેની રે્બબન એટલી વિશાળ જગ્યા

છે રે્ તમે તમારા પાટકનર સાથે હડનર
અથિા હરિંર્ પાટી ર્રી શર્ો છો. હડનર,

ર્ારર્ રે્ તેમાં રાત્રે ચાલિા માટે
શક્તતશાળી એલ.ઇ.ડી લે્ પ છે.

રે્બબનમા,ં તમારી પાસે આગળ અને
પાછળના દહરયાઇ જીિનને જોિા માટે
મોટી એલઇડી ટચસ્ક્રીન હશે.

આ સબમરીનને ચલાિિા માટે
જોયન્સ્ટર્, દહરયાની સપાટી ઉપર અથિા
નીચે જિા માટે બટનો, સીટ સેહટિંગ બટનો,
તાપમાન વનયતં્રર્, ઓક્તસજન વનયતં્રર્
અને દબાર્ વનયતં્રર્ બટનો હશ.ે

સમ દ્રના ફોટા અને તમારા પોતાના
ફોટા પાડિા માટે એચ.ડી. ૩૬૦ હડગ્રી
રે્મેરા પર્ હશ.ે
સલામતી:

રાઈટન ૧૯૯૯થી સબમરીન બનાિે
છે અને તેર્ે ઘર્ી મોટી રં્પનીઓ સાથે

ર્ામ ર્ર્ ું છે.
ર્ નાઇટેડ સ્ટેટના એર્ સિે અન સાર

રાઈટનની સેફટી એ પહલેા નબંરની સેફટી
છે, આ ર્ારર્થી ર્ એસ આમીએ રાઈટનને
ઘર્ા ર્ોન્રાતટ આપ્યા છે.

રાઈટન તેના હર એર્ ર્સ્ટમરને
સબમરીન ચલાિિા અને તરિા માટેની
તાલીમ આપે છે.

તે ઉપરાતં તનેા દરેર્ સબમરીનન ં
સમયાતંરે મોટા તળાિ, નદીઓ રે્
દહરયાહર્નારે ટેન્સ્ટિંગ થાય છે.

તેની રે્બબનમાં સલામતી માટે દરેર્
સ વિધાઓ હાજર છે જેની આપર્ે ઉપર
િાત ર્રી.
સબમરીનના ભાિ:

રાઈટનની સબમરીનના ભાિ
૫,૦૦,૦૦૦ ર્ એસ ડોલર થી લઈને
૩૦,૦૦,૦૦૦ ર્ એસ ડોલર સ ધી હોય છે.
તમે તેને ભાડે પર્ લઇ શર્ો છો.
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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 ર્ર્ ું 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) કૃસત માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે. અમાર ં મેઇલ-એડ્રેિ 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 મેઈલ મળી જશ.ે 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 બનાવ્ર્ ં છે. અમે પછૂીએ અને જો તમારી કૃવત બીજે ના સ્િીર્ારાયી હોય તો
અમે પછી સ્િીર્ારીએ છીએ.

લેખ/વાતાા/માઈક્રોફિક્શન/કસવતા મોકલવા માટે
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આપને 'પખં'નોઆઅંક કેવો લાગ્યો ?
આપના પ્રસતભાવો WhatsApp દ્વારાઆપવા માટે અહીં ક્ક્લક કરો.

https://wa.me/916355953355

https://pankhmagazine.com/
https://wa.me/916355953355


ટીમ 'પખં'
યાજ્ઞિક વઘાસિયા
કેય ર દ ર્ાત
અનતં ગોફહલ
સવરલ જોશી

હોઝેિા અગવાન
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ધ્ર સવલ ચોડવડીયા
સમફહર ગેડીયા

ફડઝાઇસનિંગ

https://pankhmagazine.com/


ગૌરીશકંર જોશી 'ધ  મકેત  '
ખલીલ ર્નતેજવી
રાજ લ ભાન શાલી
હીરલ વ્યાિ
તેજલ શાહ

ડૉ. રંજન જોષી
બિંરી જોષી

અજ્ઞચિતા દીપક પડંયા
વર્ાન શાહ
કશ્યપ જોષી
અપાણ ફક્રસ્ટી
ઉમા પરમાર

ફકરણ જોગીદાિ

આ અંકમા ંિહભાગી કલમો

ક લદીપ પરમાર (ફ્રન્ટ કવર)
https://instagram.com/kp.kuldeep10?utm_medium=copy_link

અમીત િોલકંી (બેક કવર)
https://instagram.com/vasco_di_gama_?utm_medium=copy_link

ફોટોગ્રાફી
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