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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

tuટ-કવર અને બેક-કવર બનેંનો

િવષય 'Fxૃnવ' છે. 'પખં'ને એક મHહલા

ફોટોSાફર તરફથી કવરપેજ માટ4 ફોટો

મળવાની આ સૌ5થમ ઘટના છે. એક

સાથે બે-બે ફોટોSા|સ આપવા માટ4

ફોટોSાફર }િૂમ ગaડલીયાનો ~ુ ં 'પખં' વતી

આભાર 5ગટ કdંુ �.ં

***

સોિશયલ મીHડયામાં એક િવડAયો

વાઈરલ થયેલો. એમાં �દા� િપXતાલીસ

વષ- આસપાસનો એક Odુુષ સા�ં નોકરA-

ધધેંથી આવે છે અને પોતે સાથે લાવેલ

દવા એક �ણૂામાં બેઠ4લા એના Fxૃ

મ�મીને આપે છે અને સમોસાjું પાસ-લ

પોતાની સોળેક વષ-ની Okુીને આપે છે.

સમોસા સાથે પીવા માટ4 એની પnની ચા

તૈયાર કર4 છે અને kણેય સમોસા ખાવા

બેસે છે. આ તરફ qૂરથી સમોસા જોઈને

પલગં પર બેઠા બેઠા પેલા મા�ના

મોઢામાં પાણી આવે છે અને તેઓની ક4સેટ

ચા�ુ થાય છે: "Wાથંી લીધા? પહ4લા તો

મોટા-મોટા મળતા , અસલી ઘીમાં તળાતા,

�દર બદામ પણ નાખતા. હવે ખબર નહ�

ક4 ક4વા બનતા હશે...!" આFું બોલીને એ

સમોસા ખાવાની પોતાની ઈ�છા એ kણેય

`ધુી પહaચાડવાનો 5nયન કર4 છે, પણ

એનાથી વાત ન બનતા છે�લે સીcું જ

એFું કહ4 છે ક4, "મને પણ એક �ુકડો આપ

ને.."

પણ એમનો Okુ એમને તતડાવી

નાખે છે, "કંઈ જ નહA મળે તમને.

આ�ુઅંવ�ં, Tુ�રુ Tુ�રુ ખાધા કરો છો અને

પછA બીમાર પડો છો. એક તો ઓલર4ડA

દવા ચાલે છે. વધાર4 બીમાર પડશો તો

દોડા તો અમાર4 જ કરવાના ને. સમજમાં

નથી આવpું તમને? નાના બાળક છો?"

મા� પણ નારાજ થઈ fય છે. ]Xુસામાં

બોલે છે ક4, "હા. આખી qુિનયામાં p ું એક

જ સમ�ુ છે. આમ ના કરો, તેમ ના કરો..

આખો Hદવસ એFું જ સાભંળવાjું માર4..."

મા� ભીની �ખે બો�યા જ કર4 છે, બો�યા

જ કર4 છે. ને પેલો છોકરો એમની સામે

સમોસાની &લેટ લઈને આવે છે અને
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હસતા હસતા એમને ખાવા આપે છે. મા�

�શુ થઈ fય છે .

આ વીHડઓનો મેસેજ એવો છે ક4,

"અVકુ હદ પછA �મર વધવાની સાથે

માણસની �મર સાવ ઘટA fય છે., Fxૃ

rય��તઓ ફરAવાર નાના બાળક �વા બની

fય છે." ત�ન સાચી વાત છે. તમારા

ઘરમાં પણ કોઈ Fxૃ rય��ત હશે , તો તમને

પણ આવા અjભુવો થતા જ હશે. કદાચ

આપણે એFું માની લીcું છે ક4, દ4શjું

�વુાધન જ દ4શના િવકાસનો પાયો છે. ને

પા�ં એ એટલી હદ `ધુી માની લીcું છે ક4,

Fxૃોને આપણે સમાજનો ભાગ ગણતા નથી

અથવા સાવ ઇhનોર કરA દઈએ છAએ. }લૂી

જઈએ છAએ ક4 તેઓ પણ પહ4લા �વુાન જ

હતા અને આપણે પણ Fxૃ થવાના જ છAએ.

Fxૃોની સમXયાઓને બેઝીકલી પાચં

ભાગમાં ડAવાઈડ કરA શકાય. શારAHરક,

માનિસક, આિથmક, ભાવનાnમક અને

સામાlજક. Fxૃnવ એ શારAHરક નબળાઈનો

ફ4ઝ છે. શરAરમાં કોષના લેવલ પર થતી

‘AGING’ ની 5H�યા એની ચરમસીમાએ હોય

છે. વજન ઘટpું fય છે, દાતં નબળા પડA

fય છે અથવા તો સાવ જતા રહ4 છે,

�ખોમાં દ4ખાp ું ઓ�ં થp ું fય છે, વાળ

સફ4દ થતા fય છે, ચામડAમાં કરચલી પડA

fય છે, હાડકાં બોદા થઈ fય છે,

રોગ5િતકારક શ��ત ઘટA ગઈ હોવાથી

સ_ર fતના રોગો ઘર કરA fય છે ,

હાથ,પગ, જડબામાં �fુરAઓ આવવા લાગે

છે.  દય બરાબર પપં ક૨p ું ના હોવાથી

મગજ અને બીf અગnયના �ગો `ધુી

સર�ું લોહA પહaચી શકp ું નથી. શરAરની

ર4h�લેુટરA િમક4નીઝમ પણ બરાબર કામ

કરA શકતી ના હોવાથી બા¢ વાતાવરણમાં

કોઈ પણ ફ4રફાર થાય, તો એની સીધી

અસર એમના શરAર પર થાય છે. ઉપરથી

મોટA �મર4 લોકો nવHરત િનણ-ય લેવાની

oમતા ખોઈ બેસે છે. આથી જ તો

અકXમાતો પણ આ �મર4 જ વcુ સf-ય છે.

�મર વધવાની સાથે શરAરની � આખી

સીXટમ ખોરવાઈ fય છે , એના લીધે

ખાધે�ું જ�દA પચpું નથી અને પાચનતkંને

લગતા રોગો પણ થાય છે. એ બcું તો

તમને ખબર જ હશે. પણ આ શારAHરક

સમXયાઓને માનિસક સમXયાઓ સાથે

કોઈકને કોઈક સબંધં છે, એ તમને ખબર

છે?

Fxૃો આખો Hદવસ એવા વાતાવરણમાં

રહ4 છે, ક4 એમને એમની આ�ુબા�ુ પોતાની

�મર કરતા નાની �મરવાળા લોકો જ લોકો

વcુ જોવા મળે છે ક4 �મને પોતાને છે,

એવી કોઈ શારAHરક સમXયાઓ નથી. આથી

Xવાભાિવક રAતે જ એમના મનમાં

લ£તુાSથંીનો ભાવ જuમે છે. હરપળ એમને
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એમ જ લાગે છે ક4, "~ુ ં નબળો પડA ગયો

�.ં ને મારામાં આટલી આટલી ખામીઓ છે."

નબળા હોવાની હકAકત કરતા નબળા

હોવાની 5તીિત જ વધાર4 jકુશાનકારક છે.

એ અuય મનોિવકારોને પણ સાથે સાથે

તાણી લાવે છે. એથી એ rય��ત માનિસક

રAતે જ�દA થાકA fય છે અને સતત

અXવXથ અને \ચ¤િતત જ લાhયા કર4 છે.

�મર વધવાની સાથે શરAરના કોષોની

એ¥ોફA (ખવાઈ જFુ)ં પણ થવા લાગે છે .

મગજ પણ એમાથંી બાકાત થો�ું રહ4? મગજ

પણ નબ�ં પડp ું fય છે. પHરણામે અિન¨ા

અને }લૂી જવાની બીમારA પણ ઘર કરA

fય છે. અિન¨ાને કારણે મન ચકરાવે ચડ4

છે અને આથી ફરA 'લ£તુાSથંી' વધતી fય

છે. ઉપરથી શારAHરક સમXયાઓ માટ4ની

દવા પણ સમય પર લેવાjું યાદ ના

આવતા એ સમXયાઓ પણ વકર4 છે. આમ

આ એક આ�ું ચકર�ું (Vicious Cycle) રચે

છે, બcું એકબીf સાથે કોઈને કોઈ રAતે

જોડાયે�ું છે.

આ �મર4 kી� સમXયા 'આિથmક' છે.

શરAર સાથ આપpું નથી, કામ કરA શકાp ું

નથી. બેઝીક જYHરયાતો OરુA કરવા કાં તો

ઉ©ભર કર4લી બચતનો સહારો લેવો પડ4 છે

અથવા તો કોઈ પર આિgત રહ4Fું પડ4 છે.

ભારતીય સમાજમાં તો માબાપે બધી કમાણી

સતંાનો પર �ુટંાવી દAધી હોય છે અને બcું

એમના નામ પર કરA દAધે�ું હોય છે. તમને

નથી લાગp ું ક4, આખી lજ¤દગી ª�ું મા«ું

કરAને �વનાર લોકોએ પાછલી lજ¤દગી

કોઈને આિgત રાખવી પડ4, એ �બૂ જ

ખરાબ પHર�Xથિત છે? તેમણે આખી lજ¤દગી

� કંઈ કામ ક�ુ¬ હોય સમાજમાં રહAને , એ

એમણે મને-કમને બીfને સaપી દ4F ું પડ4 છે.

તેમને બધે એ�ટવલી ભાગ લેવો હોય છે,

ક4મ ક4 'Old Age' સાથે તેઓ 'Used To' થઈ

શકતા નથી. પોતે હવે Fxૃ થઈ ગયા છે, એ

હકAકત તેઓ XવીકારA શકતા નથી. તેમને

હ� પણ બધે વચ-Xવ બનાવી રાખFું હોય

છે ક4 �Fું પહ4લા હp ુ.ં સામાlજક વહ4વારો,

નોકરA-ધધંા, સબંધંો, રોકાણ, બચત, વગેર4

�વા િવષયોમાં તેઓ �વુાનોને સલાહો

આપે છે, પણ જનર4શન ગેપને લીધે

�વુાનોને એ પસદં નથી આવતી અને તેઓ

માનતા નથી. એટલે તેઓનો અહમ

સતંોષાતો નથી. ઉપરથી પોતાના લાઈફ-

પાટ-નર, સગા-સબંધંીઓ અને િમkોના Vnૃ�ુ

થવા લગતા એમને મળતો ઈમોશનલ

સપોટ- પણ નથી મળતો. સમય પસાર નથી

થતો ને ઉપરથી કામ કરA ના શકતા

હોવાથી આખો Hદવસ નવરા બેસી રહ4F ું પડ4

છે. એટલે વcનેુ વcુ આવા િવચારો આવતા

fય છે.

'Fxૃ બનFુ'ં - એ એક અિનવાય- અને
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કપdંુ સnય છે. તમાર4 [ું કરવાjું છે? તમાર4

બસ ખાલી ધીરજ ધરવાની છે; અકળાઈ

નથી જવાjુ.ં એમની બા�ુમાં પાચં િમનીટ

પણ બેસીને એમની વાત સાભંળશો અને

Wાર4ક તો Wાર4ક એમની સલાહો લઈને

એમના મન Vજુબ કરશો તો પણ તેઓ �શુ

રહ4શે અને એમને lજ¤દગી આસાન લાગશે.

એટ�ું તો કરA જ શકો ને? હવે કોઈ મોટA

�મરની rય��ત સાથે ‘ડAલ' કરતી વખતે

આ આHટ̄કલ યાદ આવશે? યાદ કરA લેજો.

&લીઝ.

આ �ક ક4વો લાhયો એ જણાવો જYર.

તમારા કોઈ સલાહ-`ચૂનો હોય તો પણ

અ�કૂ આપજો.
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જ.ટ બે િમિનટ

એરકuડશuડ હોuડા િસટAમાં પરસેવે

ર4બઝેબ દલાલ સાહ4બ ડચકાં ખાતા-ખાતા

°ાસ લેતા હતા. ઈ°ર fણે દર4ક કમ±નો

Hહસાબ ગણાવી ર¢ો હતો. વષ± પહ4લા

લhનની ના પાડA પોતે તરછોડA દAધેલી

મ�ુંલા અને Tૂવામાથંી મળેલી તેની લાશ

તેમની �ખ સામે તરવરવા લાગી. તેમણે

ફરA એક ડચTંુ ખાcુ.ં

દAકરો વાસેં હાથ પસવારતા બો�યો,

"પ&પા, હમણાં દવા મળA જશે ને તમે

ઑલરાઇટ થઈ જશો."

ડચકાં ખાતા દલાલ સાહ4બે ક³ુ,ં

"દAકરા, કોઈની qુઆ મળA fય તો બસ,

દવા તો p ું દવાખાનેથી લઈ જ લઈશ."

fણે મ�ુંલાએ qુઆ આપી એમને V�ુત

કયા- હોય એમ એમણે દAકરાના ખોળામાં

આખરA ડચTંુ લીcુ.ં

ડૉ. રંજન જોષી

5ુઆ
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2તરક5ડ7

બસંર9 જોષી

એક 1લુાયમ ર6સો

આમ તો કાિતmક અને `મેુધાનો

પHરચય િવિશeટ 5યોજન હ4ઠળ જ

થયેલો. કાિતmક એક એન�ઓ માટ4

કાય-િનeઠ rય��ત હતો અને `મેુધા એક

પીએચડA Hરસચ- Xકોલર હતી. `મેુધા

સાથે કાિતmકની આ� એક િવશેષ બેઠક

હતી અને એ 5યોજનનો હ4p ુ િસx કરવા

કાિતmક4 અનાયાસે જ `મેુધાને એક 5´

કય±.

"`મેુધા તારા મતે �શુી એટલે [ુ?ં"

`મેુધા થોડA વાર િવચારતી રહA.

પછA બોલી, "�શુી એટલે ~ું અથવા તમે.

આપણા Oણૂ- અ�Xતnવ. �શુી એટલે

તમારો અને મારો પHરવાર. �શુી એટલે

તમાdંુ અથવા માdંુ ઘર. ઇનશોટ- �શુી

એટલે એ દર4ક ઘટના �નાથી તમાર4

અથવા માર4 િનXબત હોય. એવી એક

`rુયવXથા અને થોડAઘણી સગવડો ક4 �

આપણને સૌને આનદંથી ભરA દ4તી હોય.

પણ કાિતmક તમે આવો સવાલ ક4મ કય±

આ�?"

"બસ એમ જ `મેુધા. ~ુ ં મારA rયાµયાને

પણ સાથોસાથ તપાસતો હતો અને એટલે

મારા ¨eટકોણથી જોતા મને આ �શુીjું

�બૂ લીમીટ4ડ વઝ-ન લાગી ર³ું છે. ~ુ ં

�શુીને આટલી સીિમત rયાµયામાં ક�પી

નથી શકતો. કદાચ મારA માટ4 એ અલગ

ફલક પર િવXતરA રહA છે એટલે..."

કાિતmક4 સહજતાથી જ ક³ુ.ં

"એમ..! તો હવે તમેજ કહો ક4 તમારા માટ4

�શુીની rયાµયા [ું છે?" `મેુધાએ

સહજતાથી Oછૂ¶ુ.ં

કાિતmક4 ક³ુ,ં "મારા માટ4 �શુી એટલે

વષ±ની `નૂી �ખોને કોઈ સપjું દ4F ુ.ં

થાક4લા કોઈ હાથોને સબંળ દ4Fુ.ં pટૂ4લા ક4

િવખરાયેલા માનવીઓના હ·યે ધરપત

અપાવવી ક4 દર4ક કાળરાkી પછA ઉજળA

સવાર ઉગતી જ હોય છે. 5Tૃિત અિસિમત

સભંાવનાઓથી ભરA પડA છે."

"વાહ..આ તો બ~ુ ઉમદા વાત કરA તમે

કાિતmક. તમારો ¨eટકોણ સાચે જ િવXતરA

ગયો છે." `મેુધાએ આનદંથી ક³ુ.ં
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"પણ માk િથયોરA હોવાથી [ું થવાjુ?ં

સાચી ઉપલ¸¹ધ તો nયાર4 કહ4વાય ºયાર4

ક»ક ન¼ર oેk ઉપર rયાµયા �વતં

બને. એFું કંઈક � 5ે�ટકલી પણ એટ�ું

જ સા½તૂ હોય." કાિતmક4 િવચારતા

િવચારતા ક³ુ.ં

"તો સમજો ક4 તમને તમારA rયાµયાનો

િવXતાર મળA જ ગયો." થોડA ગણતરA કરA

`મેુધાએ આનદંથી કાિતmકને ક³ુ.ં

"એFું તો [ું છે `મેુધા. જરા િવXતાર4

જણાવો તો µયાલ આવે." કાિતmક4

િવXમયથી પીએચડA Xકોલર `મેુધા તરફ

જો�ુ.ં

"કાિતmક મને છે�લા અઠવાHડયે જ એક

એ�સાઇHટ¤ગ મેટર હાથ લાગી છે. તમને

µયાલ છે ને ક4 મને ફ4\¾ક એ�સ&લોર કરFું

�બૂ જ ગમે છે અને એટલે જ મ¿

Hડપાટ- મેuટ પણ એ જ પસદં ક�ુ¬ છે મારા

અBયાસ માટ4."

"હા મને µયાલ છે ક4 તમે '�લોિથ¤ગ એuડ

ટ4�સટાઇલ Hડપાટ-મેuટ'માં ફ4ક�ટA ઇન

ક��િુનટA સાયuસ કરો છો. એ પણ fÀું �ં

ક4 તમે 'ધ સયા�રાવ �િુનવસÁટA'

બરોડાથી આ અBયાસ હાથ ધય± છે."

કાિતmક4 ક³ુ.ં

"ત�ન સા�ુ.ં.." `મેુધાએ વાત આગળ

વધારતા ક³ુ,ં "કાિતmક � એ�સાઇHટ¤ગ મેટર

મને હાથ લાગી છે એ છે કમળના Âલની

દાડંA અને એમાથંી નીકળતો Vલુાયમ

ર4સો..."

"અર4 વાહ આ તો ખર4ખર રસ5દ વાત છે.

OરૂA મેટર સમfવોને જરા." કાિતmક4 ક³ુ.ં

"સી.. ~ુ ં થોડા Hદવસો પહ4લા ઝાડ4°ર નગર

નામના એક િવXતારમાં અBયાસ અથÃ જ

ગયેલી. ~ુ ં તો Hરસચ- કરA રહA હતી. nયાં

મને fણવા મÄ�ું ક4 કમળની દાડંAનો ઘણો

વેXટ પાટ- nયાં પડ4લો હતો. ºયાર4 મ¿ એને

એ�સ&લોર કરવાjું શY ક�ુ¬ તો એમાથંી

એક એવો ર4સો 5ા&ત થયો � Vલુાયમ

હતો. વcુ ªડાણOવૂ-ક અBયાસ કરતા એ

પણ µયાલ આrયો ક4 તે એક િવિશeટ

5કારની એuટA વાઇરલ અને એuટA

બે�ટ4Hરયલ 5ોપટÅ પણ ધરાવતો હતો. આ

fÆયા પછA મ¿ એના Vળૂ `ધુી

પહaચવાનો િનÇય ¨ઢ કરA લીધો અને ~ું

એ શોધમાં લાગી ક4 કમળ Wાથંી મળે? તો

nયાનંા લોકલ ર4હવાસીઓએ મને 'ખડં4રાવ

માકÈટ'jું સરનાVું આ&�ુ.ં ~ુ ં nયાં પહaચી

અને એ fÆ�ું ક4 કમળની ખેતી આખર4 Wાં

થાય છે? મને nયાથંી એ ખબર પડA ક4

બરોડા અને એની આસપાસના તળાવોમાં

કમળના Âલ ઉગે છે અને લોકો માk

કમળjું જ વેચાણ કર4 છે. એની દાડંAઓનો

ઘણો ખરો ભાગ વેXટ મટAરAયલ તરAક4

પડÉો રહ4 છે. તો ક4મ એમાથંી પણ ક»ક

`ુદંર ન બનાવી શકાય? પહ4લા તો માk
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5યોગ જ હાથ ધર4લો પણ પછA મ¿ એની

OરૂA એ�સ5ેશન 5ોસેસ ડ4વલપ કરA અને

એને આધાર4 એમાથંી ફ4\¾ક સે�પલ પણ

બનાrયા.

માર4 મારા પીએચડA માટ4 પણ આ

જ Êાન આગળ લઈ જFું હp ુ.ં કારણક4

પીએચડAનો Vµુય ઉ�ેËય ક��િુનટA અને

સોસાયટAની સેવા કરવાનો જ હોય છે.

પણ એકલપડં4 તો આ શW નહોp ું જ

થવાjુ.ં એના માટ4 માર4 આ 5H�યા

Xથાનીય લોકોને પણ શીખવાડવાની છે

અને એના માટ4 માર4 ફંડની પણ જYર છે.

તમારાથી બીજો સારો િવક�પ કોણ હોઈ

શક4, કાિતmક? તમે એન�ઓ ચલાવો છો તો

મને ફંડ ર4ઇઝ કરવામાં હ4�પ કરશો ને?"

`મેુધાએ આશાભરA નજર સાથે કાિતmકને

Oછૂ¶ુ.ં

"અફકોસ- `મેુધા. આ તો અહોભાhય

કહ4વાય. કોઈ સારા 5યોજન માટ4 િનિમ_

બનFું એ તો ઉ_મ જ હોય. �ૂઓ મારA

પાસે પણ એક &લાન છે આ 5યોજન

માટ4..." કાિતmક4 Oરૂો ઉnસાહ બતાવતા ક³ુ.ં

"હા કહો ને..." `મેુધાએ Oછૂ¶ુ.ં

"`મેુધા અમે એક Xટ4ટ XTૂલ ચલાવીએ

છAએ, �માં Ìશીથી નેFું બાળકો ભણે છે.

આ બાળકોની ક4ટલીક માતાઓએ

કોરોનામાં પોતાના પિત અને નોકરA બે�

]મુાવેલા છે. એમની `નૂી �ખોને એક

સપjું મળA જશે અને થાક4લા હાથોને કોઈ

સ>ન. પહ4લા આપણે એમને એક

પાઇલોટ 5ો�કટ હ4ઠળ કાય- શીખવી[ું

અને એjું વેતન પણ અપાવ[ુ.ં ક4મ

રહ4શે?" કાિતmક4 Oછૂ¶ુ.ં

"એકદમ પરફ4�ટ &લાન કાિતmક. એક સરસ

વાત એ પણ હમણાં જ અBયાસ કરતા

હાથ લાગી ક4 આ OરૂA 5ોસેસ ઈકો t4uડલી

પણ છે. એમાં કોઈ જ રસાયણ ઉપયોગમાં

નથી આવાjું એટલે સલામત પણ છે.

અને � બો\બનમાં એ ર4સાને લપેટવાના

રહ4શે એ પણ ત�ન `ગુમ 5H�યા રહ4શે.

ઉપરાતં આનાથી મળતાં ફાઈબરની

�વો\લટA ત�ન ઈકો t4uડલી હશે. ર4સો

�બૂ Vલુાયમ 5ા&ત થશે. કોઈ પણ

5કારના બેકટ4Hરયાનો Sોથ એમાં થવાનો

નથી એટલે એ િવિશeટ રAતે એuટA

બે�ટ4Hરયલ ફ4\¾ક બનીને ઉભરશે. એક

એFું ¹�ટુAÂલ હ4uડ�મુ છતાં લ�ÍHરયસ

ફ4\¾ક માk કમળની દાડંAના વેXટમાથી

`5ુા&ય થઈ જશે." `મેુધા ઝટપટ બcું

બોલી ગઈ.
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"હા આ તો �બૂ સરસ કહ4વાય. ને

અને જો આ 5યોજન `rુયવ�Xથત ર³ું તો

HદવાળA આવતા `ધુીમાં આપણે એjું

5દશ-ન પણ કર[ું અને લોકોને આ નવા

ફ4\¾કથી અવગત કરાવ[ુ.ં મારા

એન�ઓમાં ચારસો ને પચાસ વો\લયuટર

અને મે�બર છે એમને પણ આમા જોડA

લઈ[ુ.ં ઠંડAની ઋpુ આવતા `ધુીમાં Fલૂન

અને કમળના િસ�કનો ઉપયોગ કરA લોકો

`ધુી પહaચાડA પણ શકA[ુ.ં" કાિતmક4 પણ

એક સરસ rયવXથા કરA આપતા `મેુધાને

ક³ુ.ં

પછA તો બેઉ fણે પોતપોતાના

િનધા-Hરત 5યોજનોને આકાર આપવા

મચી પડÉા. � Ïીઓને થોડા સમય માટ4

આ કાય-માં જોડ4લી એમને એક વષ-ના

વેતન હ4ઠળ વcુ કાય- કરવાની 5ેરણા

મળA અને એક નવી આશા કાિતmકના

એન�ઓ થકA મળA અને `મેુધાના

રોHક¤ગ આઈHડયાથી િવ°ને એક નFું ઈકો

t4uડલી ફ4\¾ક પણ મÄ�ુ.ં કાળરાkી

િવતાવી �કૂ4લી એ તમામ Ïીઓને એક

ઉજળA સવાર દ4વા બદલ અને આવા

િવિશeટ 5યોજનને િસx કરવા બદલ

કાિતmક અને `મેુધાને કોઈ OરુXકાર 5ા&ત

થયો ક4 નહ� એ તો µયાલ નથી પણ

નવસ>ન જ એમનો સૌથી મોટો OરુXકાર

સા\બત થયો.

***

અહ� દશા-વેલા પાkોના નામ માk

જ અલગ છે પરંp ુ વાતા-j ું કથાબીજ સnય

છે. વાતા-Yપે ઢાળવા એને એક કા�પિનક

ઓપ આપવાનો મ¿ 5યnન કય± છે પરંp ુ

વાતા-નો � હાદ- છે તે સnયઘટના

આધાHરત છે.

`મેુધા એટલે '`મુી હલધર'.

વાતા-માં દશા-વેલા ઈકો t4uડલી ફ4\¾કના

િવષય �તગ-ત `મુીએ Odંુૂ Hરસચ-

પોતાની �િુનવિસmટAના હ4ડ ઓફ ધ

Hડપાટ-મેuટ gી મcુ શરણના માગ-દશ-નથી

ક�ુ¬. વાતા-j ું અuય પાk કાિતmક એટલે

'િપ�ષુ ખર4'. વડોદરાના µયાતનામ

એન�ઓ - 'હ4&પી ફ4સીસ, વડોદરા'

એન�ઓના બીજમાથંી ઉગેલા િવચારને

વટFoૃ બનાવનાર એક કાય-િનeઠ

કાય-કતા-, �મણે `મુીની ફંડ, જhયા અને

કામદારોની જYHરયાત OરૂA કરA. બે

5િતભાશાળA rય��તnવોના `મેુળથી એક

ઉમદા 5યોજન પાર પડÐું અને

વડોદરાની યશકલગીમાં એક મોરપખં

વcુ ઉમેરા�ુ.ં
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TechDaily

ક8યપ જોષી

=વય-ંસચંા@લત ખેતી

ભારત દ4શમાં ૭૦% વXતી ફ�ત

ખેતી પર નભે છે. 5ાચીન સમયથી જ

ભારત ખેતી અને તેના Ôારા 5ા&ત થતી

વXpઓુ માટ4 5µયાત છે. ભારતીય મરA-

મસાલા અને તેfના સમS િવ°માં 5િસx

છે! હાલના સમયમાં Tુલ �ડAપીમાં ૧૭-

૧૮% ફાળો ખેતીનો છે. ખેતી આપણા દ4શjું

એક અ\ભ× �ગ છે અને �મ-�મ સમય

પસાર થતો fય છે તેમ-તેમ ખેતી VËુક4લ

બનતી fય છે. વાતાવરણમાં અjTૂુલનની

ખામીઓ, વૈિ°ક ઉeમીકરણ (hલોબલ

વોિમØગ), વXતીવધારો, જમીનjું ધોવાણ

અને પાણીના ઘટતા જતા Ïોતના કારણે

વત-માન સમયમાં ખેતી કરવી એ કપdંુ કાય-

છે. આ ઉપરાતં પાકની ઉપજ લેતા સમયે

આવતી સમXયાઓ આ કામ વધાર4 VËુક4લ

બનાવે છે. હાલના સમયમાં હાઇ¾ીડ

\બયારણ Ôારા વcુ ઉપજ લેવાના મોહમાં

જમીનની ]ણુવ_ા અને 5ા&ત થતા પાકની

]ણુવ_ા ભયજનક રAતે ઘટA રહA છે.

ભિવeયમાં પારંપHરક રAતે ખેતી કરવી વcુ

VËુક4લ બની જશે અને ખેતી દર�યાન થતો

જળનો અિતHર�ત બગાડ વૈિ°ક સમXયા

બની જશે. વધતી જતી વXતીને Odંુૂ પડ4

તેટ�ું અનાજ તથા શાકભા�jું ઉnપાદન

કરFું કHઠન થશે, સાથે-સાથે વધતી જતી

વXતીના તથા શહ4રAકરણના કારણે ખેતી

યોhય જમીન ઓછA થતી જશે. વત-માન

સમયમાં િવકિસત થનારA અવનવી

ટ4કનોલો� અને ખેતી િવષયક સશંોધનનો

યોhય રAતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો

Tૃિષને લગતી સમXયાનો મહદ �શે િનવેડો

લાવી શકાય છે.

હાલના સમયમાં AI (આHટ̄Hફિશયલ

ઇuટ4\લજuસ)��ુત રોબોટ અને ઈuટરનેટનો

ઉપયોગ કરA Xવય-ંસચંા\લત ખેતી કરA

શકાય છે! આ 5કારની ખેતીમાં મ�ૂરના

Xથાન પર િવિવધ 5કારના રોબોટનો

ઉપયોગ કરA મ�ૂરોને બી� જYરA જhયાએ

લગાડA શકાય છે.
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વૈÊાિનક સશંોધનો Ôારા બનેલા

િવિવધ 5કારના સેuસરનો ઉપયોગ કરA

ખેતર તથા પાકને લગતી જYરA fણકારA

મેળવી શકાય છે. સામાuય રAતે ખેતી

કરવાjું કાય- અVકુ ત¹બકાઓમાં

િવભા�ત હોય છે �મ ક4,

● બીજને જમીનમાં રોપવા

● તેની યોhય માવજત કરવી

● આસપાસ ઉગી નીકળતા \બન જYરA

વનXપિત(ન�દણ)ને qૂર કરવા

● પાકને યોhય વાતાવરણ 5દાન કરFું

● જYરA સમયે તેને ખાતર આપFું અને

તેની લણણી કરવી

ઉપર દશા-વેલા કય± ઓછામાં ઓછા

બે-kણ મHહના વીતી fય છે અને જો આ

કાય-માં રોબોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે

તો તે ઓછા સમયમાં અને વધાર4

કાય-oમતાથી પર પડA શકાય છે. હાલના

સમયમાં વૈÊાિનકોએ િવિવધ 5કારના

સેuસર, Ùોન, Xવય-ંસચંા\લત યાિંkક હXત

��ુત રોબોટ બનાવી અને ખેતીને ઓટોમેટ

કરવા માટ4ના Ôાર ખોલી નાµયા છે! આપણે

એક પછA એક આ આિવeકારનો ઉપયોગ

જોઈએ.

● ખેતી માટ4 ઉપયોગી િવિવધ સેuસર:
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કોઈ પણ પાકને ઉગાડતા પહ4લા તેને

અjTૂુળ પીએચ fણવી જYરA છે. પીએચ,

જમીન એિસHડક છે ક4 બે\ઝક તે fણવાjું

એક માપ છે. પીએચ સેuસરનો ઉપયોગ

કરA તેjું V�ૂય મેળવી શકાય છે.

વાતાવરણમાં રહ4લો ભેજ માપવા,

વનXપિતનાં 5કાશ સËંલેષણ માટ4 કાબ-ન

ડાયો�સાઈડની માk fણવી તથા જYરA

કાબ-ન ડાયો�સાઈડ ઉપલ¹ધ કરવો,

પાણીની યોhય માkા fળવી રાખવી,

સમય-સમય પર અલગ અલગ 5કારની

હવા આપવી, 5કાશ સËંલેષણ માટ4 જો

Oરૂતો `યૂ-5કાશ ઉપલ¹ધ ન હોય તો

માનવસl>ત 5કાશ Ôારા 5કાશ

સËંલેષણમાં મદદ કરવી, વગેર4 �વા કય±

માટ4 ઉપરના ફોટામાં દશા-વેલ સેuસરનો

ઉપયોગ થાય છે.

● Ùોન:

સામાuય રAતે મોટા ભાગનાં Sા�ય

િવXતારોમાં ધોરAયા િપયત-પxિતનો

ઉપયોગ કરA અને વનXપિતને પાણી

આપવામાં આવે છે. આ 5કારની િસ¤ચાઇ-

rયવXથા Ôારા પાણીનો �બૂ બગાડ થાય છે

અને ટપક િસ¤ચાઈ પxિત �બૂ ખચા-ળ છે.

પરંp ુ જો િસ¤ચાઈ માટ4 Ùોનનો ઉપયોગ

કરવામાં આવે તો Hદવસ દર�યાન યોhય

સમયે પાણીનો છટંકાવ કરA શકાય છે,

સાથે-સાથે કોઈ Ùોન પર લાગેલા ક4મેરા

Ôારા ખેતરમાં 5વેશતા 5ાણીઓને નજર

હ4ઠળ રાખી જYર પડ4 અટકાયત કરA શકાય

છે. ક4મેરા Ôારા એકk કરવામાં આવેલા

\ચkો પર 5H�યા કરA(Image Processing)

પાકની ]ણુવ_ા માપી શકાય છે તથા પાક

લણવા માટ4 તૈયાર છે તે fણી શકાય છે!

GPS અને Ùોનનો સાથે ઉપયોગ કરA

પસદંગીના Xથળોની અલગ થી કાળ�

રાખી શકાય છે.

● Xવય-ંસચંા\લત 'યાિંkક-હXત' ��ુત

રોબોટ:

ઉપરો�ત \ચkમાં 5Xpતુ 'યાિંkક-હXત' Ôારા

યોhય પાકની પસદંગી કરA અને તેની

લણણી કરA શકાય છે. હXત પર લાગેલા

ક4મેરાની મદદથી આસપાસના

વાતાવરણની ચકાસણી કરA શકાય છે અને

ક4મેરા Ôારા 5ા&ત થતા \ચk પર 5H�યા

કરA અને યોhય પHરણામો મેળવી શકાય છે!
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આ રોબોટ પર લાગેલા હXતને

'Manipulator' કહ4વામાં આવે છે અને ક4મેરા

Ôારા \ચk મેળવી અને તેના Ôારા ઉ\ચત

પHરણામ મેળવવાની 5H�યાને 'Image

Processing' કહ4 છે. આ 5કારની

ટ4કનોલો�નો ઉપયોગ કરA અને યાિંkક

હXતને Xવય-ંસચંા\લત રોબોટ પાર લગાવી

અને સમS ખેતરના પાકની લણણી કરA

શકાય છે. જYરA પાકની આસપાસ ઉગતી

\બનજYરA વનXપિત(ન�દણ)ને qૂર કરવામાં

આ ટ4કનોલો�નો ઉપયોગ કરA શકાય છે.

● હવામાનની આગાહA:

વત-માન સમયમાં ઈuટરનેટનો

ઉપયોગ કરA અને હવામાનને લગતી

માHહતી મેળવી શકાય છે. તે માHહતીનો

ઉપયોગ કરA અને કયા પાકને ખેતરમાં

વાવવો તેની પસદંગી કરA શકાય છે.

ભિવeયમાં થનાર વાતાવરણના ફ4રફારથી

પાકને બચાવી પણ શકાય છે. ખેતરમાં

િવિવધ વાતાવરણમાં ઉગતા પાકની સાચી

લાo\ણકતા તથા િવિવધ કાળ�ને

ઇuટરનેટ પર અપલોડ કરA અને બીf

લોકોને ખેતી માટ4 િશ\oત કરA શકાય છે, �

માHહતીનો ઉપયોગ કરA લોકો ખેતી પર

થતા વાતાવરણના ફ4રફારને સમ� શક4

અને તેની સાથે અjTૂુલન સાધવાના

ઉપાયો શોધી શક4.

● ટ4�નોલો�jું સકંલન:

હાલમાં ચચા-યેલી બધી વXpઓુનાં

સકંલનથી સOંણૂ- રAતે Xવયં સચંા\લત

ખેતીને સાકાર કરA શકાય છે. સૌ5થમ

ઈuટરનેટનો ઉપયોગ કરA હવામાનની

fણકારA Ôારા રોબોટ ન¼A કરશે ક4 કયો

પાક વcુ સારA રAતે ઉગી શકશે! nયારબાદ

Ùોન અથવા Xવયં સચંા\લત વાહનનો

ઉપયોગ કરAને \બયારણને સમS ખેતરમાં

ફ4લાવવામાં આવશે, સમયસર Ùોનનો

ઉપયોગ કરA જYરA િસ¤ચાઈ OરુA પડA

શકાય છે. તે જ Ùોનનો ઉપયોગથી

\બનજYરA પ[ઓુને ખેતરમાં આવતા પકડA

તેની અટકાયત કરA શકાય છે. પછA ºયાર4

પાક તૈયાર થઈ fય nયાર4 યાિંkક-હXત

��ુત રોબોટ Ôારા તેની લણણી પણ કરA

શકાય છે.

Xવય-ંસચંા\લત ખેતી Ôારા કોઈ મ�ૂર

પાસેથી તેની આ�િવકા છAનવી લેવામાં

આવતી નથી. પરંp ુ તે મ�ૂર કામનો બી�

જhયાએ ઉપયોગ કરA શકાય છે. મશીનને

હમેંશા ચાલતી રાખવા માટ4 સમયસર તેjું

મેઇuટ4નuસ કરFું પડ4 છે. � માટ4 િશ\oત

વગ-ની આવËયકતા વધે છે. સOંણૂ- રAતે

ઑટોમેHટક ખેતી શW બની શકA નથી.

પરંp ુ તે કરવાના 5યnનો શY છે અને

ભિવeયમાં આ 5H�યા વધાર4 કાય-શીલ

બનશે.
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વાતા$% ું આકાશ

હ9રલ <યાસ

Dુગા/

સાવ નાના ગામની ભાગોળે

ખટારો ભરAને સામાન અને માણસો આrયા.

ત½ં ૂ તણાયા અને Xટ4જ બનાવા�ુ.ં નાટક

મડંળA આવી છે એ વાત ગામમાં ફ4લાતા

બ~ુ વાર પણ ન લાગી. બી� Hદવસે બે

માણસો માઈક લઈને ગામ આખામાં ફરA

વÄયા.

"નાટક આr�ુ.ં.. નાટક આr�ુ.ં નાના મોટા

સૌ આવો. આ� સા�ં આઠ વાગે. HટHકટ

માk એક dુિપયો."

ગામમાં નાટક મડંળA પહ4લાં પણ

આવેલી પણ આ નાટક મડંળA �વો

અસબાબ પહ4લાની એક4 નાટક મડંળAનો

નહોતો. વળA આ નાટક મડંળAમાં Ïીઓ

અને Odુુષો બ×ે હતા.ં એટલે ગામ લોકોમાં

નાટક જોવાjું Tુpહૂલ વcુ હp ુ.ં નાટક સમયે

ધાયા- કરતાં પણ બcુ માણસો એકઠા થઈ

ગયેલા.ં Xટ4જ પર લાઈટની ગોઠવણી �ખો

�� દ4 તેવી હતી. Xટ4જ પણ Vકુ4લી

વXpઓુ અને ગોઠવણ અRયતન હતા.ં

નાટકના િવષય પણ ધાિમmક અને સમાજને

અjdુુપ હતા.ં નાટક પn�ું nયાર4 છેક લોકોમાં

સળવળાટ થયો. નાટકની આખી ટAમ

તાળAઓના ગડગટાટથી વધાવી લેવામાં

આવી. ધીમેધીમે સૌ ઘર તરફ રવાના થયા.

સૌથી છે�લે આપાદાદાએ ગામ તરફ

જવા પગ ઉપાડÉા. પડદો પાડAને બનાવેલા

SીનYમમાં એક Ïી Xવર કરગરA ર¢ો હતો

અને એક Odુુષ Xવર ધમકA ભયા- અવાજમાં

કંઈક બોલી ર¢ો હતો. આપાદાદા વાત

પામી ગયા.

"કોણ છે? અહ� ક�ુ ંનાટક ચાલે છે?" 

�વનના અjભુવના આધાર4 એક મોટA ½મૂ 

પાડA લાકડA ઠપકારA. 

આપાદાદાના પડછદં અવાજથી પડદા 

પાછળથી એક ઓળો ભાhયો. 
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Ïી Xવર જરા ધીમો પડÉો એ fણી

આપાદાદા પડદો હટાrયા વગર જ બો�યા,

"ખાલી નાટકમાં જ qુગા- બનતાં આવડ4?

qુગા- પોતાના Xવમાન માટ4 જ qુગા- બનેલી.

ખબર નથી તને?"

"~ું િk[લૂ ઉઠાFું તો મારA પાર4વા �વી

છોકરAjું [ુ?ં એને કોના ભરોસે VTંુૂ?"

"એ છોકરAનો િવચાર કરAને જ િk[લૂ

ઊઠાવવાjુ.ં"

"pું ખાલી િk[લૂ ઉઠાવ. પછA જો�, કોઈ

રાoસ પાસે આવવાની Hહ¤મત નહ� કર4. ને

જdુર પડ4 તો..." આપાદાદા બાકA ના શ¹દો

ગળA ગયા પણ Ïી એનો અથ- પામી ગઈ.

આખા ગામમાં આપાદાદાની ધાક.

વષ± પહ4લાં � ૂટંફાટ કરતા. �નૂ તો ક4ટલાં

કર4લાં એ એમણે પોતે પણ ગÆયા નહોતા.

પણ કોઈ Ïીની લાજ લેવાjું qુષકમ- એમણે

Wાર4ય ક�ુ¬ નહોp ુ.ં અચાનક એક Hદવસ

આપાદાદા આ ગામમાં આવેલાં અને

ગામના થઈ રહA ગયા. ગામના લોકો અને

�દૂ પો\લસ પણ અચબંામાં પડA ગઈ.

આપાદાદાની ધાક જ એટલી હતી ક4 કોઈએ

Oછુવાની Hહ¤મત કરA નહ�.

બીf Hદવસે નાટકના સમયે

આપાદાદા સૌથી પહ4લાં આગળ આવીને

ગોઠવાયા. Xટ4જ પર ઉભેલી 'qુગા-'

આભારવશ �ખો લઈ ઉભી હતી એ

આપાદાદાએ નaR�ુ.ં નાટકમાં રાoસની

એu¥A થઈ.

"ભગવાન બધાને એની પાkતા 5માણે જ

પાkો આપતો હશે ને!" આપાદાદા પોતાની

વાત પર જ હXયા.

"qુગા- મા તકA જય." dુ¨ Xવdુપે િk[લૂ

પકડAને ઊભેલા qુગા-માની લોકોએ જય

બોલાવી.

'ખ�ચ...'અવાજ સાથે િk[લૂ રાoસના

પેટમાં ભaકા�ુ અને લોહAના છાટંા Xટ4જ પર

ઉડÉા. બેઠ4લાં સૌ ઊભા થઈ ગયા. ધીમો

ગણગણાટ શdુ થયો. 'qુગા-' હ� ��ુ રહA

હતી. પોલીસની �પ Xટ4જ પાસે આવીને

અટકA. પોલીસ �પમાથંી બહાર આવે એ

પહ4લાં આપાદાદા 'qુગા-'ની પડખે આવીને

ઊભા હતા. �પ પાછA વળA ગઈ.

"તમે ભગવાન થઈને આrયા છો, ભગવાન

તમારA રoા કર4." વષ± પહ4લા બોલાયેલા

એક અબળાના શ¹દો આપાદાદાને આ�

ફરA યાદ આrયા.
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વાતા9-સે; ુ

તેજલ શાહ

અનFGુતૂ

સવÃ વાચકિમkોને સાલ Vબુારક.

આવનાર વષ- આપને બધાયં oેkોમાં ફળે

એવી [ભુકામના. HદવાળAમાં �બૂ મf કરA

હશે, ખરAદAથી મન ભ�ુ¬ હશે, ઘરની સાફ-

સફાઈ કરA વણજોઈતાને fકારો આ&યો

હશે અને મaઘવારAનાં નામે થોડA હ·યાવરાળ

પણ કાઢA હશે. ઈ�છાઓ પર કાપTૂપ કરA

સતંોષના રંગો �ગણે Oયૂા¬ હશે. આમ તો

મRયમ વગÁય માણસના ઘરની બહાર

'થોડા હ·, થોડ4 કA જYરત હ4." એFું પાHટ�ું

કાયમ Üલpું હોય...

એક િમડલ�લાસ માણસના

મનોિવ°jું \ચkણ કરતા ભગવતીTુમાર

શમા- એમની વાતા- 'અનj}ુતૂ'માં કહ4 છે

એમ - "એને કોઈ રોમાચં જ ન મળે.

ઉ_ેજના, ઉËક4રાટ, ચડતી-પડતીjું ચકડોળ,

ટોચ ત\ળયાની અફળામણ ઉ_ર-દ\oણ

ના ધ¼ેલા, પછડાટ, પડકાર, છલાગં, ઉડFુ,ં

ધમધમાટA, હ·�ું Xત¹ધ થઈ fય એવો

`નૂકાર, છાતી ફાટA પડ4 તેવો આઘાત, કાડંા

પરના Yવંાડા ઉભા થઈ fય તેવી �fુરA,

હવામાં ઉડવાjું મન થયા કર4 તેવા

ભીતરથી ઊઠતા હAલોળા, ઝીÀું ઝીÀું બÄયા

કરાય તેવી ઝણઝણાટA, નસેનસ ખ¿ચાય

તેવી યાતના, વેપારમાં લાખોની ખોટ fય

ને દ4વા�ં કાઢવાની વેળા આવે તેવી

કટોકટA, લોટરA લાગે ને રાતોરાત કરોડપિત

બની જવાથી મગજ છટકA જવાનો

�શુ�શુાલ ભય લાhયા કર4 - આમાjું કંઈ

જ નહ�! નરA Xથ\ગતતા, સમથળપÀુ,ં

પરપોટા પણ નHહ, વમળ તો નHહ જ, વાસં

વાસં �વડાં મોfં નHહ, ભરતીના લોઢ નHહ,

ઓટનો ખાલીપો નHહ, કાળઝાળ ઉનાળે

`કુાઈ જવાની પીડા ક4 ચોમાસે ફાટફાટ

થવાનો હ4�લારો ભોગવતી માણતી નદA યે

નHહ - ખાબો\ચ�ું ન કહAએ તો યે બ~ુ બ~ુ

તો તળાવ. નHહ શીતળ, નHહ ઉeણ."

સમાતંર4 શાતં અXખ\લત વહ4તી જલધારા

Hકનાર4 બેઠ4લાને પોતાની �Xથિતમાં �Xથત

કરવા સoમ છે એFું જ ભગવતીTુમારની

શ¹દધારાjું છે. એમjું સબળ લેખન જ

એમનો પHરચય. બાકA બાર નવલકથાઓ,

અનેક વાતા-સSંહો, કાrયસSંહો, િનબધં,

અjવુાદ, િવવેચનસSંહ, 5વચન O�ુXતકા,
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સપંાદન અને Xવર\ચત કાrયપઠનની

ક4સેટ તો ખરA જ!

વાતા-નાયક 'ભાjભુાઈ' પોતના

�વનમાં ‘તળાવ’ �વી અવXથા લઈને

�વે છે એનો અફસોસ રહA રહAને થયા કર4

છે. અનાયાસે પાસ થઈ જવા�ુ.ં ન ફ4ઈલ ન

તો ફXટ- �લાસ ફXટ- . નોકરA મળA ગઈ તો

ના બેરોજગાર રહ4વાનો વારો આrયો ના તો

ટ�કુડA fહ4રાત જોવાનો વારો. શાળાથી

કોલેજ દરિમયાન ન તો િશoક4 ધોલધપાટ

કરA ન તો ઈનામો લીધાં અને વળA

કોલૅજના છે�લાં વષ-ના ગેધર�ગમાં ગીતો

ગાવાનો અભરકો પણ કોરો જ ર¢ો.

વાતા-નાયક નથી સી.આર (�લાસ

રA5ેસuટ4ટAવ) બuયાં ક4 નથી ગાળો દAધી.

c©ુપાન ક4 »ડા ખાવા �વી બા\લશ હરકત

પણ કરA નથી. િસસોટA મારA તે પણ માk

એમના `ધુી જ પહaચી અને આમ Wાકં

પહaચી જવાની, પહaચી શકવાની કવાયત

ચા�ુ જ રહA.

પડોશમાં રહ4તી જયાની �ખમાં

5ેમનો આવકાર વચંાતો હોવા છતાં કાગળો

�ને ગવ-Oવૂ-ક 'લવ-લેટસ-' કહ4તાં એ

પોતાની પાસે જ રહA ગયા. િપતા સામે

િવ¨ોહ કરવાની તો વાત જ Wા?ં �તે

જડાવગૌરA સાથે પરણી ગયા. એ

મનોવાિંછત કuયા નહોતી. પણ પછA એમણે

મન વાÄ�ું ક4 આવા પાk સાથે રહ4F ું એય

અjભુવ જ છે ને!

પણ આ તો તળાવ �વી lજ¤દગી ન

તો ખાબો\ચ�ું ન તો હ4�લારો લેતી નદA.

હ�ુ એક તક હતી. બેuકમાં કામ કરતી

અપHરણીત સોHહણી દલાલ. િમસ દલાલ

એમને ક4ટલીયેવાર ઘર4 આવવાjું આમkંણ

આપી �કૂA હતી, છતાં અતડા રહ4તા. રહA

રહAને એમને ઈ�છા થતી ક4 પોતાનામાં

રહ4લી મદા-નગીનો Xપeટ અjભુવ લે. લોકો

એમના અને િમસ દલાલના સબંધોની

અફવા ઉડાડ4, ગેલેoીમાં િસનેમા જોવા fય,

જડાવ એ સમયે nયાં પહaચે, િમસ દલાલને

ચોટલો પકડAને ખ¿ચે, જોવા �વો સીન

થાય. પોતાને મરવા �Fું લાગે એ જ

િસનેHરયો પોતે બ¿કમાં કર4લા kીસ લાખના

ગોટાળા બદલ અjભુવે....એક �વલેણ

અjભુવ!

નHહ અjભુવાયેલ, અÊાત અjભુવની

5ા¸&ત ઝખંી રહ4લાં ભાjભુાઈ એને પામી

શકશે? [ું કહ4 છે તમારો અjભુવ? વાતા-

રસ5દ લાગી હોય તો આખી વાતા- તો

વાચંવી જ પડ4. વાચંશો ને?

આપના 5િતભાવ આપવા અને

વાતા-ના એÙ4સ િવશે fણવા

tejnikalme@gmail.com પર મેઈલ કરA

આપો.
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રા@ુલ ભાBશુાલી

તમને મ=યા?ુ ંયાદ

'તમને મÄયાjું યાદ'માં આ વખતે

માણીએ અમદાવાદના કવિયkી OવૂÁ અOવૂ-

¾ßભàની ગઝલ.

pટૂA ગયો ~ુ,ં� oણે પાયાિવહAન થયો,

છોડÉો તમે જયા ંહાથ ~ુ ંHદશાિવહAન થયો.

અવગત થઈ ગયો બધી માયાથી એટલે,

વહ4તો નથી 5વાહમા ંધારાિવહAન થયો.

તારA તરફના Ôષેનો િવલય થયા પછA,

~ુ ંમન, વચન ને કમ-થી લાવાિવહAન થયો.

એવો હતો ~ુ ંfણે ક4 દળદાર હો Hકતાબ,

એક હાથથી બી� જતા ંપાનાિવહAન થયો.

માફA, 5શસંા, 5ેમ, સહાj}ુિૂત બcુ-ં

nયાર4 મÄ�ુ ંક4 ºયાર4 ~ુ ંકાયાિવહAન થયો.

જોડાયો તાર ºયાર4 પરમચેતનાને સગં,

સવંાદ મારો શ¹દના ટોળાિવહAન થયો.

~ OવૂÁ અOવૂ- ¾ßભà

"!ટૂ$ ગયો )ું, , -ણે પાયાિવહ$ન થયો,

છોડ9ો તમે જયા ંહાથ )ું =દશાિવહ$ન થયો."

સબંધંોમાં ºયાં ઓિશયાળાપÀું

અjભુવFું પડ4, એ સબંધં િવશે ફરA

િવચારવાની માણસમાં સમજ હોવી જોઈએ.

આપÀું પોતાjું કોઈ ક4u¨\બ¤qુ ન હોય અને

સાથે ચાલનારનો હાથ �ટA fય તો Hદશા

િવનાના વહાણની �મ અટવાયા કરAએ

એટલી હદ `ધુી કોઈનાય પર અવલ\ંબત

હોFું બરાબર નથી. પરંp ુ આપણે માણસ

છAએ. માણસને આધાર ગમતા હોય છે,

અવલ\ંબત રહ4Fું ગમp ું હોય છે. આપણે

અટકA જઈએ nયાર4 કોઈ આપણને દોર4,

આપણા પગલાની આગળ પણ એમના

પગલા હોય અને પાછળ પણ એમના પગલા

હોય.... અને... પછA ºયાર4 એ સાથ áટA fય

nયાર4 તકલીફ થઈ પડ4 છે.

"અવગત થઈ ગયો બધી માયાથી એટલે,

વહIતો નથી Jવાહમા ંધારાિવહ$ન થયો."

ઈ�છાઓ અસµંય હોય છે. એકમાથંી

બી� અને બી�માથંી kી� જનમતી રહ4 છે.

મોટાભાગના લોકો પોતાની �તર`ૃeટથી

અfણ હોય છે; કારણ ક4, એમની પાસે �

Êાન હોય એ ઊછAjું લીધે�ું અને અcdંુૂ હોય

છે. જdુરત હોય છે f]તૃ થવાની અને

f]તૃ રહ4વાની.
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� oણે આ fગdુકતા આવી જશે, nયાર4

�તર`ૃeટ સાથે અjસુધંાન થઈ જશે.

એકવાર આવો સાoાnકાર થયા પછA બધી જ

માયાથી અવગત થઈ જવાય છે ને પછA

5વાહની િવdુx Hદશામાં તરતાં આવડA fય

છે. ધારા સાથેjું બધંન તોડA શકાય છે,

ધારાિવહAન થઈ શકાય છે.

***

"તાર$ તરફના Mષેનો િવલય થયા પછ$,

)ું મન, વચન ને કમQથી લાવાિવહ$ન થયો."

Ôષેી માણસ સતત cુધંવાયેલો રહ4 છે.

c�ુમસથી ઘરેાયેલો રહ4 છે. એને `યૂ-j ું કોઈ

Hકરણ દ4ખાp ું નથી. એને હવાની શીતળતા

Xપશ-તી નથી. એને બી�ુ ં ક[ું જ `જુp ું નથી.

એ બળતી બળતરા પર �વે છે. તમારA પાસે

`ખુ હોય પણ શાિંત ન હોય તો એ `ખુને

માણી શકાશે નહ�. શાિંત િવનાjું સઘ�ં એકડા

િવનાના મ�ડા �Fું છે. Ôષેનો િવલય થાય

ખરો? હા, થાય. અને પછA મન, વચન અને

કમ-થી `xુાં લાવાિવહAન થઈ જવાય.

nયારબાદ � Xટ4ટ ઓફ માઇuડ હોય છે તેનો

િમઝાજ �ુદો હોય છે!

***

"એવો હતો )ું Rણે કI દળદાર હો =કતાબ,

એક હાથથી બી, જતા ંપાનાિવહ$ન થયો."

દHરયો હોય એમાં ભરતીઓટ આવે.

ખાબો\ચયામાં ભરતીઓટ આવી એFું સાભંÄ�ું

છે કદA? ક4ટલાક માણસો ખર4ખર સરળ હોય છે.

પણ આપણે એની સરળતાને પીછાણી શકતા

નથી. કોણ fણે ક4મ આપણે અનેક માuયતાઓ

અને ગેરમાuયતાઓ વ�ચે ર�યાપ�યા રહ4તા

હોઈએ. એ બcું સાવ ન¼ાVું વજન માઠ4

�ચકAને ફરFું ગમp ું હોય છે. Hકતાબ દળદાર

હોય પરંp ુ એના પાનાઓ પરના લખાણમાં

રસકસ ન હોય તો એના દળદાર હોવાનો શો

અથ-? પરંp ુ કોઈક એકાદA એવી ઘટના ઘટ4 ક4

બધી જ મuયતાઓ ને ગેરમાuયતાઓ ખરA

પડ4 છે સાવ હળવાÂલ થઈ જવાય છે. �મ ક4

Hકતાબમાથંી એ પાનાઓjું ખરA પડFું �માં

કંઈ જ રસકસ ન હોય!

***
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"માફ$, Jશસંા, Jેમ, સહાUVુિૂત બWુ-ં

YયારI મZ[ુ ંકI \યારI )ું કાયાિવહ$ન થયો."

માણસે ક4ટ�ુકં સમજવા �Fું છે. બોલતાં

પહ4લાં સાભંળતા શીખવાjું જdુરA છે. ટAકા

કરતાં પહ4લાં oમા આપવાjુ,ં લખતાં પહ4લાં

િવચારવાjુ,ં શકંા કરતાં પહ4લાં gxા રાખતાં

પણ શીખFું જdુરA છે. ર4તી પર બેસી શકાય,

રાખ પર નહ�! રાખને ર4તીની �મ ખખેંરA

શકાતી નથી. Vnૃ�ુ પછA Vnૃ�ુ પામનાર

rય��તનો મHહમા ગાવાથી [ું મળે? }લૂ હોય

તો એના મયા- પછA માફA આપવાનો પણ કોઈ

અથ- નથી. 5ેમ અને સહાj}ુિૂતની જdુર

�વતા માણસને હોય છે. Vnૃ�ુ પછA qુિનયા

આખી �બૂી fય તોય એને કશો ફરક પડતો

નથી. �વતો માણસ તીથ- સમાન છે. એ તીથ-

ની યાkા કરવી હોય તો એ �વતં હોય nયાર4

જ કરાય. એ ચા�યો fય પછA કોઈ અથ-

રહ4તો નથી!

***

જોડાયો તાર \યારI પરમચેતનાને સગં,

સવંાદ મારો શ]દના ટોળાિવહ$ન થયો.

આnમÊાનમાથંી � શ¹દ 5ગટ4 એ

Xવય5ંકાિશત હોય છે અને આnમÊાન nયાર4 જ

5ગટ4 ºયાર4 પરમ ચેતના સાથે તાર જોડાય.

એ ચેતના સાથે સવંાદ રચવા શ¹દોની જdુરત

પડતી નથી. એ સવંાદનો જuમ મૌનના

ગભ-માથંી થતો હોય છે અને એટલે જ એ

શ¹દો િવના પણ ]ુ�ં છે. એને શ¹દોના

ટોળાની કોઈ જ જdુર રહ4તી નથી!

***

OવૂÁ ¾ßભàને ગીત અને ગઝલના

માRયમે rય�ત થFું ગમે છે. જોક4 ગીત કરતાં

એમને ગઝલ 5nયે વcુ લગાવ છે. ચાર4ક વષ-

પહ4લા એમની સાHહnયસફર શdુ થઈ.

]જુરાતી સાHહnયના શ¹દ`ૃeટ, એતદ,

કિવતા, નવનીત સમપ-ણ, Tુમાર, કિવલોક,

શ¹દસર �વા સામિયકોમાં એમની ગઝલો

5કાિશત થઈ �કૂA છે.. તે ઉપરાતં લગભગ

ચાર4ક સપંાદનોમાં પણ એમની ગઝલો Xથાન

પામી છે. તેઓ િવિવધ 5િતeઠત મચં પર

કાrયપાઠ કરA �Wૂા છે. િવહAન એટલે િવનાjુ,ં

વગરjુ.ં એનો બીજો અથ- થાય nય� દAધેલ.

5Xpતુ ગઝલમાં આ 'િવહAન' શ¹દ સÊંાઓની

અલગ અલગ અથ-�છાયા લઈને આrયો છે. એ

અથ-�છાયાઓ ભાવકને આકિષmત કર4 છે,

પોતાની તરફ ખ¿ચે છે.

એક ઉnTૃeઠ Tૃિતjું લoણ એ હોય છે ક4

એને વાચંવાjું શdુ કરોને એમાં એકાS થઈ

fઓ. આ Tૃિત એવી છે!

કવિયkી પાસેથી ભિવeયમાં પણ આવી

ઉnTૃeઠ Tૃિતઓ 5ા&ત થતી રહો.

અXp.ુ
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લ@-ુનવલ

આપણે જો�ું ક4,

Vગૃા મોટા �તરાલ પછA પોતાના

ઘર4 આવી રહA છે. માને મળવાનો ઉમગં

છે, એને સર5ાઇઝ આપવી છે. પણ

નવાઈની વાત ક4 પાdુમાને દAકરA આવે છે

એ ખબર જ હતી! �ૂનાં િમkો સાથે મઝા

કરA `વૂાના સમયે Vગૃા પાdુમાને Oછેૂ છે

ક4 ]હૃઉâોગ આટલો બધો ક4વી રAતે

િવકXયો? nયાર4 મા એનાં પિત મૌ\લનjું

નામ વcપુડતા હષ- અને ગૌરવથી લે છે,

� પિતથી ના�શુ Vગૃા áટA થવા ઈ�છે

છે. fણે Vગૃાના માથે વીજળA પડA!

5કરણ : ૫

એક તણખો

ઘણાં સમય પછA આ� ફરAવાર,

Vગૃાની િન¨ા પાdુમાની Ofૂની ઘટંડA

સાથે pટૂA. Ofૂ થઈ ગઈ, તો હવે `રૂજની

પણ દ· િનક સફર શY થઈ ગઈ હશે એવી

Vગૃાની ધારણા એકદમ બરાબર હતી.

"આ� અ\ગયારસ છે Vગૃા, પહ4લા દશ-ન

કરA લે�."

"હા મા, નહ� તો તારા ભગવાન નારાજ

થઈ જશે ક4 [ુ?ં"

"હાXતો, ઘરની સેવામાં તને મા«ું નમાવતા

જોર આવે તો નારાજ થઈ fય ને?"

"ક4ટલી વાર સમfFું મા, ભગવાન તો

નારાજ ક4 �શુ થાય જ નહ�."

"એટલે તાર4 પગે નથી લાગFું એમ?"

"એFું ત¿ માની લીcું મા, ~ું આ આવી મa

ધોઈને. માને �શુ કરવા પણ આ

ભગવાનને તો રા� રાખવા જ પડશે!"

"[ું થશે આ છોકરAjુ?ં"

"સા�ું ક~ુ ં મા, એFું મને ય ઘણીવાર થાય

છે, પણ ~ું પહaચી જ વળAશ."

"ક4મ એFું બોલે છે દAકરA? કોઈ તકલીફ

આવી છે?”

"ના ર4 ના, આ અિતધાિમmક મા જોડ4 રહAશ

ક4વી રAતે, એવા િવચારમાં �.ં"

એFું કહAને હસતાં હસતાં Vગૃા પાdુમાને

વળગી. પાdુમા એના ગાલ પર �ુબંન

કરAને ભેટäા.

અ@ચMતા દJપક પડંPા 

તડકા ભીના ંCગૃજળ
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"તાર4 સાસર4 જવા માટ4 સારો Hદવસ જોઈ

રા�ું �,ં બેટા."

"મા, તને મોકલવાની બ~ુ ઉતાવળ છે?

થોડો વખત રહ4વા દ4 ને અહ�! મૌ\લનનો

સામેથી ફોન આવવા દ4."

"સાસર4 જવામાં આવો અહV્ દAકરAઓને

ન પોષાય. તાdંુ ઘર એ છે હવે."

"મા, એ માdંુ nયાર4 લાગે ºયાર4 વર પણ

ઘરમાં રહ4તો હોય! અને ધારો ક4 કામને

લીધે વર ઘર4 રહA ન શકતો હોય, તો એને

એનો થોડો અફસોસ તો હોય!"

"ભણતર ન જોઈતી ½æુx પણ આપી દ4

છે, દAકરA!"

"પોતાના Hહત માટ4 િવચારFું એ 'ન

જોઈp ુ'ં કહ4વાય ક4?"

"ચા પી લે એટલે તાdંુ મગજ બરાબર

ચાલે."

"ક4મ સમfFું મા. મને મૌ\લન બધાથંી

�ુદો લાગે છે."

"�ુદો તો છે જ ને? Yિપયામાં આળોટ4

એટલા Yિપયા છે, પણ એને તો

સમાજસેવાની પડA છે! બcું છોડA પહ4લા

qુઃ\ખયાની મદદ4 દોડ4 છે, કોઈ એFું કરp ું

હશે?"

"એ રાજકારણી છે મા. � બcું કર4 છે, એjું

વળતર એને મળવાjું જ છે."

"આજકાલના છોકરાઓ...હાશ. p ું તૈયાર

થઈ f એટલે ગરમ નાXતો મોક�ુ.ં માર4

એક �ટો ફ4�ટરA પર મારવો પડશે."

Vગૃા તૈયાર થવા લાગી. એનાં

પોતાના ઘરમાં પણ એને થો�ું અડFું

લાh�ુ.ં

"�વન ક4વી કસોટA આપી દ4 છે? ºયાં

મોટા થવાના Xવ&નાં જોયા,ં એ જ જhયામાં

મોટા થયાં પછA 'િમસફAટ' હોવાની

અj}ુિૂત થાય છે! એક Xટ4જ પર પહa�યા

પછA પછA માની નાની નાની વાતમાં તક-

ક4મ `ઝેૂ છે? પહ4લા ભગવાનને મા«ું

નમાવવા �વી સામાuય વાત તો રોlજ¤દા

�મ Vજુબ યkંવp્ થઈ જતી. પણ આ�

ક4મ એવી બાબત પર મારાથી ચચા- થઈ

ગઈ?"

અરAસામાં એjું Rયાન જતાં જ, તેમાં

દ4ખાતી Vગૃાએ એને જવાબ આ&યો.

"Vગૃા, મોટા થઈ જવાનો ત¿ ભાર કરA

નાµંયો છે. તારા સઘંષ± માk તાર4 અને

તાર4 જ લડવાના છે એ µયાલે p ું એકલી

પડA ગઈ છે. તાણમાં p ું Xવાભાિવક નથી

રહA શકતી."

"તો p ું જ કહ4 ~ુ ં [ું કdંુ? pું મારA છાયા છે

ને? જવાબ આપ!"

"સમયને વહ4વા દ4 અને p ું Xવાભાિવક

બન. એક એક 5´નો એક એક ઉ_ર

એની fતે સામે આવશે."

ફોનની Hર¤ગ વાગી ન હોત તો

5િત\બ¤બની Vગૃા વાતો કયા- જ કરત,
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પાdુમાની દAકરA જોડ4!

"હ�લો, અિનક બોલ. તને જ યાદ કરતી

હતી."

"Vગૃા, કહ4F ું પડ4, એક મોડ4લ આ નાચીઝને

યાદ કરતી હતી?"

"ના, એક િમk તરAક4 બીf િમkને યાદ

કરતી હતી."

"હવે તો p ું સે\લ\¾ટA થઈ ગઈ... તો.."

"&લીઝ હ,ં અિનક!"

"ઓ ક4, સીcું જ OછૂA લ�. જો, નવા

5ો��ટમાં જોડાFું છે? ક�છ જવાjું છે."

"અિનક, મને હવે અમદાવાદ છોડવાjું મન

નથી થp ુ.ં"

"ક4મ? એFું તે [ું થ�ુ?ં"

"મને મારA માની Hફકર થાય છે. મને લાગે

છે ક4 એ અહ� સેફ નથી."

"ક4વી વાત કર4 છે p ુ?ં આટલા વખતથી p ું

બહાર હતી અને તારા મ�મી એકલા જ

રહ4તા હતા. તો અચાનક [ું થ�ુ?ં"

"~ું પહ4લાં અહ� હતી અને હવેની પHર�Xથિત

�ૂદA છે. મારા હસબuડ...."

"rહોટ? pું પરણેલી છે? pું મને અnયાર4 કહ4

છે?"

"મ¿ બ~ુ વખત 5યnન કય± તને કહ4વાનો

પણ મેળ ન પડÉો."

"[ું વાત છે Vગૃા? બરાબર કહ4."

"~ુ ં પરણેલી �,ં પણ નામની જ. માર4 મારા

પિતથી áટા થFું છે."

"ખાસ કારણ?"

"ખાસ તો એ જ ક4 પnની તરAક4ના Xથાન

પર ~ું �શુ નથી. વcુ અnયાર4 કંઈ કહA

નહ� શTંુ..."

Vગૃાjું �XુTંુ વહ4ણની જhયા જોઈ પાણી

સરA પડ4 એમ નીકળA ગ�ુ.ં

"Vગૃા, ~ું અમદાવાદ આવીશ. આપણે

શાિંતથી વાત કરAએ."

"થેu�સ અિનક. વેઇHટ¤ગ..."

Vગૃાને અિનકના ફોન પછA fણે

વધાર4 Hહ¤મત મળA હોય એFું લાh�ુ.ં Vગૃા

નાXતો કરતાં કરતાં િવચાર4 ચડA ગઈ. એને

એક તો મૌ\લનjું વત-ન જરાપણ સમfpું

નહોp ુ.ં એવામાં એની જોડ4 જઈને રહ4F ું કઈ

રAતે?

"મા સાથે વધાર4 પડતો સારો સબંધં

રાખવાjું કંઈ કારણ? મારA જોડ4 જYરથી

વધાર4 વાત પણ નથી કરતો! માને આવી

આિથmક મદદ કરવી અને એમની �ખોના

તારા બનવા મહ4નત કરતા મૌ\લનની [ું

ગણતરAઓ હશે?"

Vગૃાથી રહ4વા�ું નહ�, એણે મૌ\લનને

ફોન જોડÉો. લગાતાર Hર¤ગ વાગવા છતાં

જવાબ મÄયો નહ� એમાં Vગૃા વધાર4 ]Xુસે

થઈ. એ ઘરમાથંી બહાર નીકળAને ચાલવા

લાગી. કદાચ એ ગિતમાં આવે તો એjું

ઉæÔhન મન કદાચ થો�ું શાતં થાય. એ
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ઘરથી ગલી અને ગલીથી રXતા પર આવી.

�વનjું ફલક પણ આમ જ િવXતર4 છે ને?

nયાર4 �ગણામાં રમાતી રમતની �ચઈ

એને �બૂ વહાલી લાગી. �વન કંઈક રમત

રમે એનાં કરતાં તો બાળપણની રમત સારA.

હા, રમત જ રમાઈ ગઈ ને? એ �ને

છોડવાનો િનણ-ય પા¼ો કરAને બેઠA હતી, એ

rય��તએ જ માના �વનjું મહnવjું કામ

કરA આ&�ું હp ુ.ં એટ�ું જ નહ�, માનો

માનિસક સહારો પણ હતો.

એjું મન થો�ું ગભરા�ુ,ં મૌ\લનને

સમજવામાં પોતે જ ગફલત કરA હોય તો?

મૌ\લનને એ પોતે તો કોલેજકાળથી fણતી

હતી. એટ�ું જ નહ�, કોલેજની છોકરAઓ

એની Hદવાની હતી. પોતે પણ Hદલ દઈ �કૂA

હતી. તો આ� �વનનાટકjું આ ¨Ëય [ું

કહ4 છે? એનાં પગ રોકાયા વગર જ બા�ુની

સોસાયટAમાં વળA ગયા. એ તો એના

બાળપણથી fણીતો રXતો હતો, ચèAબડA

5થમના ઘરનો રXતો.

સામેથી 5થમ આવી ર¢ો હતો. એ

બોલી,

"]ડુ મોિનØગ સહદ4વ�! ક4મ છો?"

"તારA પાસે જ આવતો હતો. પણ ટોણાં ક4મ

માર4 છે?"

"ખોટA હો� તો કહ4."

"p ું તને પોતાને સાચવ�, Vગૃા."

"હા, જYર. એટલે જ ~ું áટાછેડા લેવા મા]ંું

�.ં"

"આર �ુ િસHરયસ?"

"ડ4મ િસHરયસ. � મારA સાથે Hદવસનો

કલાક પણ ન ગાળતો હોય, એને પિત ક4વી

રAતે માjુ?ં"

"સા�ું પણ..."

"એને કોઈ અફસોસ નથી ક4 એની પnની

તરAક4 ~ુ ં `ખુી નથી. p ું જ કહ4 એ ચાલે?"

"~ું તો અપHરણીત �,ં [ું ક~ુ ં તને? પણ

નીિતની ¨eટએ, હા ન ચાલે. વળA, આપણો

િમk છે... "

"અકળાઈને એટલે તો મ¿ બ¿ગલોર જોબ લઈ

લીધી. મ¿ ન¼A કરA લીધે�ું ક4 અમદાવાદ

આવીને પહ4લાં ~ુ ં áટાછેડા માટ4 અર�

કરAશ. કોઈ સારા વકAલ શોધીએ."

"એ તો થઈ જશે. એમાં \ચ¤તા [ું કર4 છે?"

"ક4મ ન કdંુ \ચ¤તા, આ મૌ\લન હવે પાdુમાનો

'¹��ુ આઈ બોય' થઈ ગયો છે! મારA મા

પણ મને áટાછેડા માટ4 રોકશે જ."

"p ું �શુ નથી એ �દાજ હતો પણ મને

ખબર નહ� ક4 તાર4 áટાછેડા જ જોઈએ છે."

"તો [ું કdંુ ઢંઢ4રો િપટાFુ?ં"

"આટલી અકળાય છે ક4મ?"

"સોરA 5થમ, ~ું ઠAક નથી અnયાર4."

"ચાલ, મારા ઘર4. મ�મી-પ&પા પણ રા�

થશે."

Vગૃાને જ સમજણ નહોતી પડતી એ [ું કર4?

એ 5થમ સાથે ચાલવા લાગી.
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"Vગૃા, શાિંતથી િવચાર�. કોલેજનો

આપણો િમk અને લીડર મૌ\લન, થોડા જ

વખતમાં મોટો રાજકારણી થઈ ગયો છે.

આપણો િવXતાર તો એનો ગઢ છે. હા પણ

એનો અથ- એવો નથી ક4 કોઈની

rય��તગત lજ¤દગી પર એ કા½ુ લઈ લે.

આ તો તને ચેતFું �.ં તાર4 એક એક

પગ�ું િવચારAને ભરFું પડશે. તને તો

ખબર છે મારા સગા કાકા હાઈકોટ-માં

5ે�ટસ કર4 છે. એ જYર મદદ કરશે."

"મૌ\લનને એક િમk તરAક4 વષ±થી ઓળ�ું

�.ં મ¿ એના �વો અહવંાદA માણસ કોઈ

જોયો નથી. એ નહ� સહન કરA શક4. પણ

માર4 માdંુ �વન વેડફA નથી નાખFુ.ં મારો

�વનસાથી મને શો-Yમjું મેનીHકન

બનાવીને એના ઘરમાં રાખવાનો હોય તો

એ મને મ�ૂંર નથી."

"એ જ મૌ\લને પાdુમાને �બૂ સાચrયા છે,

એનો ~ું સાoી �.ં"

"[ું p ું તરફદારA કર4 છે મૌ\લનની?"

5થમjું ઘર આવી જતાં બનેં �પૂ થઈ

ગયા.

ઈuqુમાસીએ તો Vગૃાને �બૂ વહાલ

ક�ુ¬. 5ભાકરભાઈએ ગાડ-િન¤ગ કરતા-કરતા

ઔપચાHરકતા પતાવી. Vગૃા અને

ઈuqુમાસી વાતોમાં પરોવાયા. 5થમ ધીર4

રહAને સરWો ઉપરના માળે.

"5થમ એ 5થમ... Wાં fય છે?"

ઈuqુમાસીએ નાXતો કાઢતાં એને ટોWો.

"એક જYરA ફોન કરAને આFું �.ં"

Vગૃાના મનમાં પહ4લી વાર 5થમથી પણ

અ`રુoાનો તણખો ઝhયો. ઈuqુમાસીની

વાતોમાથંી એjું Rયાન 5થમનો અવાજ

પકડવામાં હp ુ.ં (વcુ આવતા �ક4)
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REWINDING…

આ� પણ મને બાO�ુ કરતા બા બ~ુ

યાદ આવે છે. બાO�ુ તો ~ું સાવ નાનો હતો

nયાર4 ]જુરA ગયેલા. ~ુ ં પદંર વષ-નો થયો nયાં

`ધુી તો બા હતા. Tુ�ંુબમાં ~ુ ં અને એક બહ4ન

એમ અમે બે જ ભાડંરડાં હતા. બાની ઇ�છા

એવી હતી ક4 ~ુ ં �બૂ ભણીને મોટો માણસ

થા�. બાO�ુના અવસાન પછA બા \બચારA

પારકાં દળણાં દળAને, કોઈનાં કપડાં ધોઈને ક4

પારકાં વાસણ ઊટકAને પણ અમને ભાઈ-

બહ4નને ભણાવતી.

સાજંના ~ુ ં િનશાળેથી આFુ,ં એટલે

સૌ5થમ બા મને એક પળA તા�ુ ં qૂધ

પીવરાવી દ4તી. િનશાળમાં ~ુ ં આ� [ું [ું

શીµયો તે Oછૂતી અને પછA પારકાં કામ

કરવા ઊપડA જતી. રાત પડ4 nયાર4

શેHઠયાઓના ઘર4થી વધે�ુ-ંઘટ4�ું ઢાકંA ઘર4

આવતી. તેમાથંી પહ4લાં મને ખવરાવતી, પછA

બહ4નને અને છે�લે એ વધેલા-ધટ4લામાથંી

પણ વધે�ુ-ંઘટ4�ું પોતે ખાતી.

રાkે ~ુ ં ફોટા વગરના મોHઢયા ફાનસના

અજવાળામાં વાચંવા બે`ુ,ં nયાર4 બા મારA

પાસે બેસીને બજર ઘસતી બેસતી. બા તો

\બચારA અભણ હતી તેથી તેને કંઈ ખબર

પડતી નહ� પણ મને ભણાવવાની ઉnકંઠા

એટલી તીê હતી ક4 ઘણી વખત પોતાની

�ગળA ચ�ધીને મારા ટ4બલ પર પડ4�ું કોઈ

OXુતક બતાવતા કહ4તી, "ભાઈ! આ લાલ

O ૂઠંાવાળA ચોપડA ત¿ હમણાં હાથમાં લીધી જ

નથી, }લૂી તો ગયો નથી ને?"... બાના 5´નો

જવાબ ~ું હસીને આપતો ક4, "બા! એ તો

ર4ફરuસ ½કુ છે. એટલે જYર પડ4 nયાર4 જ

જોવાય...”

"ઠAક ભાઈ. તને ખબર હોય પછA કોઈ \ચ¤તા

નથી." એમ કહAને બા મારા માટ4 ચા

બનાવવા રસોડામાં જતી રહ4તી. ~ુ ં મેH¥કની

પરAoા દ4વા ગયો તે Hદવસે બાએ બે પૈસા

ઉછAના ઉધાર કરAને પણ લાપસી રાધંી હતી.

~ુ ં મેH¥કમાં પાસ થયો એ પછAના મHહનામાં જ

બાjું અવસાન થ�ુ!ં બા વગરના �વવાના

િવચારમાkથી ~ું થરથરA ઊઠÉો હતો. બાની

કોઈ તસવીર તો હતી નહ�, તેથી બાની XVિૃત

fળવી રાખવા બાની તપકAરની ડબલી, એક

ડાડંલી pટૂA ગયેલા ચËમા,ં � સાડલાના

છેડાથી બાએ મારA �ખનાં �`ુ મરતી

વખતે �છૂäા હતા તે સાડલો અને � ડ¹બામાં

ઇ"જત%ુમાર િ+વેદ/

ર6ફરRસ Sકુ
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બા મારા માટ4 'ભાગ' રાખી Vકૂતી તે

ડ¹બો આ બધી વXp ુ એક પોટલીમાં બાધંીને

એક બૅગમાં તા�ં મારAને સાચવી રાખી હતી.

પછA તો બાના આશીવા-દથી ~ુ ં �બૂ ભણીને

ડૉ�ટર થયો. એક મોટA હૉ�Xપટલમાં ~ુ ં ચીફ

મેHડકલ ઑHફસર પણ થયો. પણ બાના �વો

િનrયા-જ 5ેમ કદાિપ પામી શWો નહ�. મારA

પnની પણ એક ડૉ�ટર છે. �ણે અમારા બધા

છોકરાઓને �Sે� માRયમમાં જ મોટા કયા¬

છે. માની �વો િનrયા-જ 5ેમ માણવાનો ક4

જોવાનો પણ મને કદA અવસર મÄયો નથી.

તેથી દોમદોમ સા¢બીમાં પણ ~ું કદA કદA

બેચેન બની f� �ં nયાર4 છાનોમાનો પેલી

બૅગ ખોલીને બાની XVિૃતની પેલી પોટલી

ખોલીને બે`ું �.ં મારA પnની \ચડાઈને Oછેૂ,

"બૅગમાં એFું [ું લµ�ું છે ક4 આમ ગાડંાની

�મ વાર4ઘડAએ બેસી રહો છો?"

"આ પોટલીમાં મારા �વનની એક ર4ફરuસ

½કુ છે. જYર પડ4 nયાર4 તે જો� �.ં" એમ

કહAને ~ુ ં પોટલી ખોલવા બેસી f� �.ં

મારA VËુક4લી એ હતી ક4 ~ુ ં તેને

સમfવી શTંુ તેમ ન હતો અને તેની VËુક4લી

એ હતી ક4 તે સમ� શક4 તેમ ન હતી. તેથી

અમે બનેં એકબીfને અ½ધુ �મ જોઈ

રહ4તા.ં...
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રોજઆ%યો, છતાયંઆ%યો નહ-,

એનો કાગળ, ટપાલી લા%યો નહ-!

બસએવાતે મને રડા%યો નહ-,

એકલો <ું નથી, ? ફા%યો નહ-.

AયૂC રDસાયો, પણમના%યો નહ-,

ને, Fમરણનો દDવો Hઝુા%યો નહ-.

એકબસJત! એKુંલLય હMુ,ં

NAનુો દાવ મO લગા%યો નહ-!

એKુંસરનાPુંQછૂM'ુMુમને,

રFતો મO દદC ને બતા%યો નહ-.

દRવ માSયા, QTૂયા JવનઆUું

ભોગ Wુઃખને કદD ધરા%યો નહ-

[બૂતા જોયો Tયાં ભરોસાને,

મO મને પણ પછD તરા%યો નહ-.

લખ\ું છે એ\ુ,ં યાદ <ુયં ર<ુ,ં

મા] બે ચાર મારા કા%યો નહ-.

Connecting... કિવતા

સદંJપ TUૂરા
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?જ_રD થઈ પડR સમaવવી,

એવી વાતો કાં ગઝલમાં લાવવી?

bજcદગી સળગાવવી! dગટાવવી!

રDત તો બસઆપણી અપનાવવી.

થઈગઈસાગર, રહDfાં છે નદD!

NખવહRતી! કઈ રDતે અટકાવવી?

દોFતીની, આમ gકcમત હોય નgહ,

એછતા,ં મhઘી પડR અજમાવવી!

fાકં બીJ વાર િવધવા થાય તો!

લાગણી બી? નથી પરણાવવી.

દDકરD_પે ગમે છે દDકરD!

દDકરા સાથે નથી સરખાવવી.

મા]અદલાબદલી પીડાની કરR,

યાદની ગોળD નથી મમળાવવી!

ફkત ચેતવણી નથી એના ઉપર

dેમ પણ, aણે તમાmુ ચાવવી!

Connecting... કિવતા

સદંJપ TUૂરા
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તમે fણો જ છો ક4 પેપરલેસ �ાિંતjું

પહ4�ું પગિથ�ું તો ઇલે�¥ક મની એટલે ક4

ક4શલેસ ¥ાuસેકશન છે.

આવો હવે બીf િવષે fણીયે.

ઘર4 OXુતકjું કલે�શન કરવાના

Hદવસો આથમી ગયા. તમે કોઈ એવી

rય��તને મળA શકો �ણે હfરો OXુતકો

વા�ંયા હોય અને તેની આસપાસ એક

ચોપ�ું પણ ન હોય. કોઈ rય��ત લાખો

OXુતકો સાથે લઈને ફરતી હોય, પણ તમને

એક પણ OXુતક ન દ4ખાય તેFું સભંવ છે.

શો ઑફ કરવો હોય તો અલગ વાત છે

અથવા Hફ\ઝકલ કોપીjું કલે�શન કરવાનો

શોખ હોય તો અલગ વાત છે, અuયથા

OXુતકો ભેગા કરવાની કોઈ આવËયકતા

હવે રહA નથી. આનાથી આગળની એક

વાત. લાખો OXુતકો આપણી આસપાસ

ઓલર4ડA પડ4લા જ છે. દર4ક rય��તની

આસપાસ પડ4લા છે. બસ આપણને તેના

સરનામા ખબર નથી. ચાલો આ� વાત

કરAએ એ ઑનલાઇન અoય ખfનાઓ

િવશે. સાત અfયબી �વી સાત

વેબસાઇíસ આ રહA.

૧) વોટ [ડુ આઇ રAડ ને�Xટઃ

https://www.whatshouldireadnext.com/

ઘણી વખત આપણી સાથે એFું થાય

ક4 એક OXુતક વાચંીએ પછA આપણી }ખૂ

બ~ુ ઊઘડA fય છે, પરંp ુ એના �Fું બી�ુ ં

Wાયં ક[ું વાચંવા મળpું નથી. બfરમાં

હોય તો આપણને પણ તેના િવશે ખબર

હોતી નથી.

આમાં મદદ કર4 એFું એક &લેટફોમ-

છે. Xવગ- િપ�ચરના એરપોટ-ની �મ એjું

કામ એ જ એjું નામ છે - 'વોટ [ડુ આઈ

રAડ ને�Xટ'.

વધ/ન શાહ

ઇ-લાઇ2ેર/ : 56ુતકોનો ઓનલાઈન ખ=નો
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આ વેબસાઇટ પર જઈને તમે અnયાર

`ધુી [ુ-ં[ું વા�ં�ું એ નાખો એટલે તરત

જ તમને તેના �વા જ OXુતકો સ�Xટ

કરવામાં આવે છે. ને �બૂ સરળતાથી જ

તમને ગમpું વાચંવા મળA રહ4 છે. તમે

�-� રAડ ક�ુ¬ હોય તેની િવગતો તમે

વેબસાઇટમાં નાખો અને સાઇટ સબX�ાઇબ

કરA લો તો તમને દર અઠવાડAયે

મનભાવન વાચંન સામSીનો મેસેજ પણ

કરવામાં આવે છે. આ વેબસાઇટ ½કુ

રAકમેuડ4શન ઉપરાતં �વોíસનો પણ

ખfનો છે. �વોíસ તો ઘણી વેબસાઇટ

પર મળA રહ4 છે, પરંp ુ આ સાઇટ પર �-

તે લેખકના �વોટનો સદંભ- પણ

સમfવવામાં આવે છે. ક4 તેણે કયા

પHર5ેoમાં આFું લખે�ુ.ં તમે અહ� તમને

ન ગમતા OXુતકોની યાદA પણ બનાવી

શકો છો. �થી અ�ગોHરધમને તમાdંુ ગમpું

OXુતક `ચૂવવામાં આસાની રહ4. તમે

તમાdંુ િવશ\લXટ બનાવી શકો. લેખકોના

ઇuટરr� ૂ પણ વાચંવા મળA fય આના

પર.

૨) hલોઝઃ

https://glose.com/

આ પણ એક અîત અoયપાk છે.

ઇ-½કુ રAડસ- માટ4 આ બ~ુ અîત એપ છે.

હ4રA પોટર, ૧૯૮૪, એ�ક4િમXટ �વી ½�ુસ

તેના પર tA વાચંવા મળે છે. fણીતાથી

માડંAને અfÆયા શીષ-કો અને લેખકો અહ�

વાચંવા મળA રહ4 છે. તેમાં પેઇજ ½કુમાક-

કર4લા હોય છે. OXુતક ºયાથંી અcdંુૂ Vñૂું

હોય nયાથંી જ પા�ં શY થાય છે. વાચેંલા

OXુતક િવશેની નaધો પણ તમે બનાવી

અને તમારા પસ-નલ અકાઉuટમાં સાચવી

શકો છો. રોજ તમે ક4ટ�ું વા�ં�ું તેનાં

�કડા પણ અહ� નaધાતા રહ4 છે. �થી

તમને સતત વcુ ને વcુ વાચંવાjું

5ોnસાહન મળે. Wાર4ય નામ પણ ન

સાભંÄ�ું હોય એવી ½�ુસ પણ અહ�

વાચંવા મળA જશે. અઘરા શ¹દો અથ-

સાથે ટપકાવવાની પણ rયવXથા છે. �થી

વાચકો પોતાની વોક4બ િવXતારA શક4.

વાચકો માટ4 બ~ુ જ આરામદાયક ચીજ છે

આ.

૩) ½કુબબઃ

https://www.bookbub.com/welcome
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આ વેબસાઇટ પણ તમને ½કુ

રAકમેuડ કર4 છે, પણ તમે વાચેંલા

OXુતકોના આધાર4 નહ�, તમે સીલે�ટ કર4લી

ક4ટ4ગરAઝના આધાર4. આ વેબસાઇટ પર

OXુતકો બ~ુ જ સXતા મળે છે. �ુદA-�ુદA

વેબસાઇટ પર એક જ ½કુના [ું ભાવ છે

એ પણ તમને અહ� જોવા મળશે. nયાર

બાદ તમને � બેXટ ડAલ લાગે તે તમે

ખરAદA શકશો. નવા-નવા OXુતકો ¥ાય

કરનારા સાહિસકોને અહ� જóથાબધં

િવક�પ મળA રહ4શે. ½કુની સાથે ½કુ રAr�ુ

પણ વાચંવા �વા છે.

૪) ઇuટરનેટ આકા-ઇવઃ

https://archive.org/

આ એક નોન 5ોHફટ નજરાÀું છે.

િવâાથÁઓ, સશંોધકો, વાચકો માટ4 તે Oóૃવી

પરjું Xવગ- છે. qુિનયાભરની લાઇ¾ેરAઓ

અને ��\ુઝયમોના ઓનલાઇન આકા-ઇrઝ

ઇuટરનેટ આકા-ઇવની મદદથી ફંફોળA

શકાય છે. qુલ-ભ OXુતકો અહ�થી વાચંવા

મળA આવે છે. માગો તે ભાષામાં સાHહnય

મળA fય છે. � ર4ર OXુતકોની ઝેરો�સ

ચાર-ચાર હfર Yિપયામાં વેચાય છે અને

oેk-િનeણાતંો ખરAદ4 પણ છે તે ઇuટરનેટ

આકા-ઇવ પરથી tAમાં મળA fય છે. વ�ડ-

�લાિસ�સ, પાઠય OXુતકો, �ૂના સામિયકો,

�વનચHરkો બcું વાચંવા મળA fય છે.

માગો તે ભાષામાં મળA fય છે. ઇuટરનેટ

આકા-ઇવમાં િ5uટ4ડ ½કુની �મ જ પાનાં

ઉથલાવી શકાય છે. ઇપબ ક4 પીડAએફ

ફોમÃટમાં OXુતક મફત ડાઉનલોડ કરA

શકાય છે. OXુતક સાભંળA પણ શકાય છે.

ઇuટરનેટ આકા-ઇવ પô¹લક &લેટફોમ- છે.

તેના પર તમે ઓHડયો, વીHડયો, ઇમેજ ક4

½કુ XવYપે તમાdંુ સાHહnય પણ ચડાવી

શકો છો.

૫) ઇલે�¥ક \લટર4ચરઃ

https://electricliterature.com/

સાHહnય વાચંFું તો છે પણ [ું

વાચંFુ,ં Wાથંી શY કરFુ,ં [ું ન વાચંFું

આવા સવાલો મનમાં પેદા થતા હોય છે.

ધારો ક4 તમે નવા ભાવક છો અને શાÏીય

સગંીતjું ભાવન કરવા માટ4 તેને માણતા

શીખવા માગો છો તો ગાઇડ4ડ \લસિન¤ગ

કરFું જોઈએ. કોઈ માગ-દશ-ન આપે એ

રAતે સાભંળp ું જવાjુ,ં એFું અજય
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ચ�વતÁએ વષ± પહ4લા ક³ું હp ુ.ં એFું જ

સાHહnયમાં પણ થઈ શક4. ગાHડ̄યનની એપ

પર �Sે�માં વાચંવા �વી ૧૦૦ gેeઠ

Hફ�શન ½કુ અને ૧૦૦ નોન Hફ�શન

½કુની યાદA ઉપલ¹ધ છે. દર4ક OXુતકના

પHરચય સાથે. એવી રAતે ઇલે�¥ક

\લટર4ચર વેબસાઇટ પર િવવેચકો Ôારા

પસદં કરવામાં આવેલી, Vલૂવવામાં

આવેલી સાHહlnયક Tૃિતઓ ઉપલ¹ધ છે.

OXુતકોની સાથોસાથ અહ� તમને ક4ટલીક

Hફ�મો અને પોડકાXટjું પણ રAકમેuડ4શન

પણ વાચંવા મળA જશે. રAકમેuડ4ડ રAHડ¤ગ

અને ધ કો��ટુર �વા સાHહlnયક મેગે\ઝuસ

પણ nયાં વાચંવા મળA fય છે. OXુતક

સમીoા, િનબધંો, વાતા-ઓ, કિવતાઓનો

ભડંાર.

૬) \લટરરA હબઃ - https://lithub.com/

િવ° સાHહnયjું નજરાÀુ.ં આ

વેબસાઇટ ઇલે�¥ક \લટર4ચર કરતા વધાર4

ગહન છે. તેમાં સાHહnય oેkે 5ગટ થયેલા

નવા OXુતકો અને �લાિસ�સ બનેંના

રAr�ઝૂ વાચંવા મળA fય છે. આ

વેબસાઇટ પર તમને માk OXુતકો

`ચૂવવામાં નથી આવતા. તેની અલપ-

ઝલપ સામSી પણ પીરસાય છે. કોઈ એક

નવલકથાનો અVકુ ભાગ, કાrયસSંહમાથંી

થોડAક કિવતાઓ એ રAતે. તમાર4 થો�ુકં

વાચંીને ન¼A કરવાjું ક4 આ�ું OXુતક

વાચંFું છે ક4 નહ�. \લટહબ પર સાHહnયની

ઇવેuíસ પણ યોfય છે. તેનો ર4Hડયો પણ

છે. આ સાઇટ પર ઓHડયો ½�ુસ પણ

અવેલેબલ છે. તેના ડ4ઇલી Hફ�શન કોન-ર

પર સાHહnય Tૃિતઓના �શ વાચંવા

મળશે. સાHહnય 5ેમીઓના સHફöગ \લXટમાં

આ વેબસાઇટjું નામ હોFું જ જોઈએ.

૭) Xપાક- નોíસઃ

https://www.sparknotes.com/

આ વેબસાઇટ િવâાથÁઓ માટ4

િવશેષ ઉપયોગી છે. તે Vµુયnવે અBયાસ

પર ભાર Vકૂ4 છે, પરંp ુ તેમાં સાHહnયને

પણ Xથાન છે. Xપાક- નોíસમાં તમને

�લાિસક Tૃિતઓનો �ૂંકો સાર મળA રહ4શે.

5કરણ 5માણે એના\લિસસ વાચંવા મળA

જશે. OXુતકનો િવષય, તેનો હ4p,ુ 5તીકો,

િવચાર એ બધા જ V�ુા અહ� ચચ-વામાં

આવે છે. શે�સિપયરના કામ પર એક

આખો અલગ િવભાગ છે. તમારા િ5ય

OXુતકોની ��વઝ પણ રમી શકશો.

શબરAએ �મ મીઠા બોર ચાખીને આપેલા

તેમ અહ� અVકુ OXુતકો િવવેચકો Ôારા

`ચૂવવામાં આવે છે. અહ� તમે તમારા

ગમતા OXુતકોના આXવાદ, િવવેચનો પણ

વાચંી શકો છો. OXુતકોની વેબસાઇíસ

એવા ખfના છે �ને � ૂટંવામાં કોઈ ]નુો

બનતો નથી. એટલે મનભરAને � ૂટંજો
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(૧) મા] pિુત qજુરાતી ફોSટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કરD ભાષા અને જોડણીની tલૂો

ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાvwુx અને જોડણીમાં જો વyુ tલૂો હશે તો mૃિત Fવીકારવામાં

આવશે નgહ, ?ની નhધ લેવી. qજુરાતી લખાણના બધા િનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની

જ_gરયાત છે.

(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કR ઓફલાઇન �લેટફોમC પર અdકાિશત હોય, એવી જ mૃિત મોકલવી.

mૃિત Fવર�ચત અને મૌ�લક હોવી જોઈએ.

(૩) mૃિતમાં મોટRભાગે qજુરાતી જ ટાઈપ ક�ુ� હોય એ જ_રD છે. અPકુ શ�દો ��ેJ, gહSદD

અથવા સFંmૃત ભાષામાં ટાઈપ કરRલા ચાલશે. પણ એ શf હોય �યાં Aધુી ઓછા રાખવા. ?થી

સમરસતા સચવાઈ રહR.

(૪) -િૃત મા3 મેઇલ 6ારા જ 8વીકારવામાં આવે છે. અમા@ંુ મેઇલ-એCDસ આ Fજુબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) mૃિત મેઇલ કયાC પછD જો િસલેkટ થશે તો મેઇલ �ારા જ aણ કરવામાં આવશે. અSય

મા�યમોમાં એ િવશે Q�ૃછા કરવી નહ-.

(૬) 'પખં' �બન-%યવસાિયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ dકારનો QરુFકાર

આપવામાં આવતો નથી.

(૭) તમે મોકલેલી mૃિત-Fવીકારનો �િતમ િનણCય 'પખં'ની ટDમનો રહRશે.

(૮) mૃિતનો Fવીકાર થાય તો તમને મેઈલ મળD જશે. જો એ માટR િવલબં થાય ને તમે અSય

મા�યમોમાં આપો, તો પણ વાધંો નgહ. એ માટR તમારR અમને aણ કરવી જ_રD નથી. કારણ કR

TયારR પણ અમે ન�D કરDvું કR હવે આ mૃિત અમારR Pકુવી છે, તો એ પહRલા અમે મેઈલ કરDvું

જ. આપનો જવાબ નgહ આવે �યાં Aધુી નgહ PકૂDએ.

(૯) સામાSયતઃ એવો િનયમ હોય છે કR mૃિત એક કરતાં વyુ જ�યાએ મોકલો, તો Tયાથંી વહRલો

જવાબ આવે, એ િસવાયની જ�યાએ સ�કR જ સામેથી aણ કરવાની હોય છે. પણ અમે એ કામ

સ�ક માટR આસાન બના%�ું છે. અમે QછૂDએ અને જો તમારD mૃિત બી? ના Fવીકારાયી હોય તો

અમે પછD FવીકારDએ છDએ.

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