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⚫ 'પંખ'ના પ્લેટફોમક પરથ ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન પ્રર્ાવશત થતા ર્ોઇપર્ લખાર્ના વિચારો

સજકર્ના પોતાના છે. એ વિચાર સાથે ટ મ પંખના સભ્યો સહમત છે જ, એિ ં માન લેિ ં નવહ. આથ 

લખાર્ને લ ધે ર્ોઈ પર્ વિિાદ ઉભો થાય તો એન જિાબદાર સંપૂર્કપર્ે સજકર્ન પોતાન 

રહેશે. 'પંખ'આમાં દરવમયાનગ ર ર્રિા બાધ્ય નથ .

⚫ 'પંખ'ના પ્લેટફોમક પરથ ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારે પ્રર્ાવશત સામગ્ર માં

મોટેભાગે સજકર્ન પરિાનગ થ જ રૃ્વત મ ર્િામાં આિે છે. ક્યારરે્ ર્ોઈ સજકર્ન પરિાનગ લ ધા

િગર એમન ર્ોઈ રૃ્વત ર્ોઈપર્ સ્િરૂપે મ ર્િામાંઆિે તો એમાં અમારો એર્ જ શ ભઆશય છે રે્

સજકર્ના લખાર્ને વબરદાિિ ં અને ગ જરાત ભાષા િાંચ શર્તા મહત્તમ લોર્ો સ ધ સજકર્ોન રૃ્વત

પહોચંાડિ અને િધ ને િધ લોર્ોને ગ જરાત ભાષામાં રસ લેતા ર્રિા.

⚫અમારં સ્પષ્ટપરે્ માનિ ં છે રે્, રૃ્વત લખાય જાય એ પછ લોર્ોન બન જાય છે. પર્ એ સજકિા

માટે સજકરે્ ર્રલેા શ્રમને યોગ્ય શ્રેય મળે, એ માટે રૃ્વતન સાથે એના સાચા સજકર્ન ં નામ જોડાય, એ

અમારો મહત્તમ પ્રયાસ રહેશે.

⚫અત્ર,ે 'પંખ' ર્ોઈ રાજર્ ય, સામાવજર્ રે્ ધાવમકર્ વિચારધારા પ્રત્યે પક્ષપાત ર્રત ં નથ . તદ પરાંત,

'પંખ' વબનવ્યિસાવયર્ ધોરર્ે ર્ામ ર્રે છે અને અમારા માટેઆઆવથકર્ ઉપાજકનન ં સાધન નથ .

⚫ ‘પંખ’ સંપૂર્કપર્ે સાવહવત્યર્ હોિાનો દાિો ર્રત ં નથ . આથ લાક્ષવર્ર્ ગ જરાત સાવહત્યના

બધા જ વનયમો પળાય, એ જરૂર નથ . ‘પંખ’ ગ જરાત મેગેઝ ન છે, ગ જરાત ભાષાન ં મેગેઝ ન

નથ .
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ઉત્તમ હત ું કે ભાગ્ય પર નૌકાને છોડવી હતી;

નાવવક શા કામનો હવા જે પારખી શકે નહી ું!

- નાવિર દેખૈયા

અહા! રે્ટલ ગહન િાત! નાવિર્ હિાને પારખ ને યોગ્ય સમયે યોગ્ય વનર્કય ના લઈ શરે્,

તો એ નાિમાં નાવિર્ હોિાનો ર્ોઈ અથક ખરો? આપર્ જીિન-નયૈાન ં પર્ એિ ં જ છે ન.ે આપરે્

પર્ યોગ્ય સમયે યોગ્ય વનર્કયો લેિાન ં ચ ર્ દઈએ, ને પછ દોષનો ટોપલો ભાગ્ય પર નાખ એ જ

છ એ ન?ે પર્ ભાગ્ય દ્વારા આપર્ને ઘર્ા મોર્ાઓ મળ્યા જ હોય છે, જેઆપરે્ જ ચ ર્ ગયા હોઈએ

છ એ.

ર્િર-પજેમાં રે્ટલ ં અદ્ભૂત દ્રશ્ય ફોટોગ્રાફરે ઝ લય ં છે. એર્ નાવિર્ પોતાન નાિ લઈને એર્લો

ન ર્ળ પડ્યો છે. આપર્ે પર્ એિા જ એર્ નાવિર્ છ એ ન?ે આપરે્ પર્ જ્યારે ર્ોઈનો સાથ ના

મળે ત્યારે એર્લા જ વહંમત ર્ર ને આપર્ નાિ હંર્ારિ પડે ન?ે આપર્ા જીિનન જિાબદાર 

આપરે્ જ લેિ પડે ન?ે

માચક એવ્ડંગનો સમયે તમે બધા વહસાબ સરભર ર્યાક રે્ નહ ?ં ર્ોઈને એવપ્રલ ફૂલ બનાિિા

ન ર્ળ્યા રે્ નહ ?ં તમારં એવપ્રલ-ફૂલ ફક્ત એવપ્રલ મવહનાન પહેલ તાર ખ સ ધ જ સ વમત છે? રે્ તમે

એવપ્રલ મવહના વસિાય પર્ એવપ્રલ ફૂલ બનાિો છો? તમે ક્યારયે ખ દને 'એવપ્રલ-ફૂલ' બનાવ્યા ખરા?ં

વિચારજો.

'પંખ'નો આ સાઠમો અંર્ છે. સાય્સ-વફલડના ય િાનોએ ગ જરાત પર્ાંને ઉજિિા શરૂ ર્રલે

'પંખ' નામના મેગેઝ નને સજકર્ો અને ભાિર્ોનો એટલો પ્રેમ મળશે રે્ ગ જરાત ઇ-મેગેવઝ્સના

ઇવતહાસમાં ક્યારયે ન બ્ય ં હોય એમ એ આટલ લાબં સફર ખેડશે! પર્ એ શક્ય બ્ય ં છે ફક્ત

આપના ર્ારર્.ે 'પખં'ના સોવશયલ મ વડયા હે્ડલસ પર પર્ વ્ય અસકનો પ્રેમ સતત મળતો રહ્યો છે.

આપ સૌએ 'પખં'ને િધાવ્ય ,ં િખાણ્ ં અને પોતાન ં ગણ્ ,ં એ માટે 'પંખ' ટ મ િત હ ં આપ સૌનો

આભાર વ્યક્ત ર્રં છ ં .

'પંખ'ને આ ર તે જ પ્રમે આપતા રહેજો, અને પોતાન ં સમજીને જરૂર લાગે ત્યાં િખાર્ો અથિા

િખોડો એિ અપેક્ષા.

યાવિક વઘાવિયા

િુંપાદકની કલમે
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જસ્ટબે વમવનટ

સખત રડત ઊવમકલાને જોઈ સખ એ પછૂ્ ં, "ઊવમ.. રે્મ આટલ ં બધ ં રડે છે? ફર 

બોસે...?!"

ઊવમકલાએ િધ બે ડૂસર્ાં ભરતાં ર્હ્ય ં, "જે થાય એ થિા દો બસ... બ જો ર્ોઈ રસ્તો

જ નથ ..."

વનરાશ હૃદયે ઘરે આિેલ ઊવમકલાને ડર ોઈંગરૂમમાં રાખેલ ં રમર્ડ ં દેખાય ં. તેર્ે સખ ને

મેસજે ર્યો. "માર્સના હાથન ં રમર્ડ ં બન જીિિા ર્રતાં ર્ દરતના હાથન ં રમર્ડ ં બન મોતને

ભેટિ ં સારં. ગ ડબાય એ્ડ ગ ડલર્."

બ જે વદિસે સિારે ઓવફસના િોટ્સએપ ગ્ર પમાં ઊવમકલાન અિસાન નોધં િાંચ સખ 

હેબતાઈ ગઈ. "ક્યાંર્ હિે હ ં તો ઊવમકલા..?" અને તે પર્ રમર્ડાં સામે ધાર -ધાર ને જોિા લાગ .

ડૉ. રુંજન જોષી

રમકડ ું

( 2 )  - માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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પાતળા તારમાં પૂયાક છે શબ્દો

અને એને મ ક્ત ર્રિાન 

ચાિ મારા હાથમાં રાખ છે !

દિાન શ શ ઓમાં

તંદ રસ્ત ભર 

મેં મૃત્ય સામે પર્ ચાલ ચાલ લ ધ છે !

મારા બેચેન આર્ાશમાં

સૂયક-ચંદ્રને મેં સાથે પ્રગટાવ્યા… …

… … પર્

ર્ોઈ તો ર્હો

– હ ં થ જી રહ્યો છ ં

રે્ ભડરે્ બળ રહ્યો છ ં ?

જ્યારે ગ્રહોને રમાડિાન ં

મન થય ં

ત્યારે મેં એર્ પ્લેનેટોવરયમ બાંધ લ ધ ં છે !

સ્ર્ાયસ્રેપરન 

અગાસ પર

િાસ િસંતોને મ્હોરિા દ ધ છે !

ભૂતર્ાળને મેં તસિ રમાં મઢ લ ધો છે

અને એ તસિ રન ં પ્રદશકન ર્ર 

મેં લોપ્યા છે ર્ાળના સ માડા.

એર્ સ્િ ચઑન :

– અને બળબળતા ઉનાળામાં

ઊતર પડ છે શ તળ અન રૂ્ળતા.

Connecting... કવવતા

જગદીશ જોષી

( 3 )  - માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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વશયાળે શ તળ િા િાય પાન ખરે ઘઉં પેદા થાય;

પારે્ ગોળ ર્પાસ ર્ઠોળ,   તેલ ધરે ચાિે તંબોળ.

ધરે શર રે ડગલ શાલ,   ફાટે ગર બ તર્ા પગ ગાલ;

ઘટે વદિસ ઘર્ મોટ રાત,  તનમાં જોર મળે ભલ ભાત.

ઉનાળે ઊંડા જળ જાય, નદ સરોિર જળ સ ર્ાય;

પામે િનસ્પવત સૌ પાન,  રે્સૂડાં રૂડાં ગ ર્િાન.

સારા હોજ ફ િારા બાગ,   પ્યારા ચંદન પંખા લાગ;

બોલે ર્ોયલ મ ઠાબોલ,   તાપ પડે તે તો િર્ તોલ.

ચોમાસ ં તો ખાસ ં ખૂબ,  દ સે દ વનયા ડૂબાડૂબ;

લોર્ ઉચ્ચારે રાગ મલાર, – ખેતર િાિે ખેત ર્ાર.

ચંપા ચમેલ જૂઈ જાય, ફૂલ ગ લાબ ભલા ફ લાય;

છત્ર ચોમાસે સ ખ માટ,  ચાખડ ઓ હ ડંોળાખાટ.

Connecting... કવવતા

દલપતરામ

( 4 )  - માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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જગતભરન ં તે જ ે દ ધ ં એ િજનમાં િારતા છે,

જાળિ ને હ ં ર્રં છ ં એ જતનમાં િારતા છે,

હ ં ઘર્ા ઉલલેખ, તથ્યો, રાઝ ને અફિાહ, િાતો-

સાંચિ ં છ ં રે્મ રે્ એના ર્થનમાં િાારતા છે.

એર્ શોધે પર્ મળે બ જ ં અને જો િારતા હો

જાર્જે રે્ ના થયા એ સૌ વમલનમાં િારતા છે.

પાપ,પશ્ચાતાપ,પ ડા ને દ :ખો પર્ છે રહેલા,

મંત્રન સાથે જ હોમાતા હિનમાં િારતા છે.

સ યક, ચંદ્રો, તારર્ો છે જ્યાં લગ ત ં જોઈ શર્તો,

ત ં નથ જે જોઈ શર્તો એ ગગનમાં િારતા છે

ત ં જનમ લે ને મરે એ ર્ૈં ય ગોન છે મથામર્

ર્ૈં જનમથ ચાલતા આિાગમનમાં િારતા છે.

Connecting... કવવતા

ગૌતમ જાની

( 5 )  - માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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અુંતરકેડી

બુંિરી જોષી

મિધાર ે(ભાગ-૩)

પવિત્રા અને વિસ્મયા શાર્ભાજી અને ફળો લઈને ઘરે પરત ફયાાં. વિસ્મયા તો

વિચારોના થાર્ને ર્ારરે્ સ ધ રૂમમાં જઈને સૂઈ જ ગઈ.

દ્રશ્ય:૭

સાંજે સ બોધ ઓવફસથ ઘરે પાછો આવ્યો ત્યારે સાથે ચા પ તા-પ તા જ

પવિત્રાએ સ બોધને મમ્મ થ ગત વદિસોમાં થઈ રહેલ ગરબડો વિશે સઘળ િાત ર્ર . સ બોધ

પર્ થોડ િાર તો આશ્ચયકમાં પડ ગયો પર્ અચાનર્ જ એને ર્ઈંર્ યાદ આવ્ય ં અને એર્ે

પવિત્રાને ર્હ્ય ં રે્, "મને લાગે છે રે્ મમ્મ ને પર્ 'અલઝાઇમર'ન બ માર લાગ પડ ગઈ હોય!

ર્ારર્રે્ માર ઓવફસમાં મારા એર્ ર્લ ગે છેલલા બે અઠિાડ યાન રજા લ ધ ત્યારે

ઓવફસમાં એના વિશે ઘર્ પૃચ્છા થયેલ . ત્યાર પછ મારા બોસે મને જર્ાિેલ ં રે્ એમના

વપતા 'અલઝાઇમર'થ પ વડત છે ને એ બધ ં જ ભૂલ રહ્યા છે. એને ર્ારરે્ એમન ં ર્ ટ ંબ

રોજબરોજન ઘટનાઓમાં પર્ ખૂબ ખોરિાઈ રહ્ય ં હત ં, એટલે થોડો સમય એરે્ માત્ર પોતાના

વપતાન દેખરખે માટે રજાન અરજી ર્ર દ ધ .

પવિત્રા તો આ િાત સાંભળ ને ઘડ ભર થંભ ગઇ અને વિચારે ચડ ગઈ, 'શ ં

ખરખેર મમ્મ પર્ આિ જ ર્ોઈ વસ્થવતથ મૂંઝાત હશે? શ ં એને પર્ આ ગરબડોથ 

સમજાત ં નહ ં હોય રે્ આખરેઆ બધ ં રે્મ બન રહ્ય ં છે? જો એિ ં જ હોય તો હ ં ર્ાલે જ એમને

સારામાં સારા ડોર્ટરને બતાિિા લઈ જઈશ' મનોમન નક્ક ર્ર એર્ે સ બોધને પર્ જર્ાવ્ય ં

અને પછ રાતન રસોઈ માટે રસોડા તરફ ચાલ ગઈ. રસોઈ ર્ર ને બધ ં ર્ામ પરિાર એર્ે

પોતાન ડાયર માંથ પોતાના ફેવમલ ડોક્ટરને નંબર લગાવ્યો અને એમન પાસેથ જ

"અલઝાઈમર"ના વનષર્ાંત ડો. િ ર્ા શમાકન એપોઇ્ટમે્ટ લઇ લ ધ .
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દ્રશ્ય:૮

બ જે વદિસે વિસ્મયા સિારે આ વિષય પર રં્ઈ ઝાઝ ં જર્ાવ્યા િગર જ મમ્મ ને

સ ધ ડૉ. િ ર્ા શમાક પાસે લઈ ગઈ. હોવસ્પટલમાં પહોચંતા જ ચારે તરફ લગાિેલાં મગજના

ફોટાને અિાર્પર્ે તાર્ રહ અને પવિત્રાને પૂછ્ ં, "આપરે્ અહ ં રે્મ આવ્યા છે બટેા? મને શ ં

થય ં છે પવિત્રા?"

એર્ે પોતાન મમ્મ ને આશ્વાસનભયાક સ્િરે ર્હ્ય ં, "ર્શ ં જ નહ ં મમ્મ . તને યાદ છે,

જ્યારે હ ં હ ચંર્ા ખાત -ખાત બગ ચામાં એર્ િાર પડ ગયેલ અને મને માથામાંથ ખૂબ લોહ 

ન ર્ળેલ ં ત્યારે ત ં મને મગજના ડોક્ટર પાસે બતાિિા લઇ ગઈ હત ?"

"બેટા મને તો યાદ જ હોય ને પર્ મને તો ર્ોઈ લોહ નથ ન ર્ળત ં. તો ત ં મને શ ં

ર્ામ અહ ં લઇ આિ છે?" વિસ્મયાએ સાિ વનદોષભાિે પોતાન દ ર્ર સામે જોઈ આ િાત

પૂછ . પવિત્રાને પર્ હિે એના ઉત્તરો દેિા સૂઝતાં નહોતા. થોડ િાર તો એ પોતાના

બાળપર્ના અન ભિોમાં સર પડ . "મમ્મ રે્િ હેબતાઇ ગયેલ ત્યાર!ે પોતાના દ પટ્ટાને મારા

માથે બાંધ ર ક્ષા નહોત મળ રહ , તો મને તેડ ને જ ભાગેલ ને ડોક્ટર જ્યારે મારા ઘાિ પર

ટાંર્ા લેતા હતા ત્યારે ધ્ર સરે્ ધ્ર સરે્ રડ પડેલ ." વિચાર ર્રતા ર્રતા પોતે ખૂબ ઢ લ પડ ગઈ.
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"જો મમ્મ ને ખરખેર અલઝાઇમર જિે ભૂલિાન બ માર હશે તો હ ં એમને રે્િ ર તે

સંભાળ શ? મારં દદક તો દેખ ત ં હત ં, એન ં તો આંતવરર્ હશે. આટલ ં ઊંડ ં દદક રે્ એન ઊંડ 

વ્યથાઓ હ ં રે્મ ર્ર ને ખાળ શર્ શ?'

વિસ્મયાએ પોતાન દ ર્ર પવિત્રાને રડત જોઈને માથે હાથ મૂક્યો અને ર્હ્ય ,ં

"બેટા મને ર્શ ં જ નથ થય . મને તો લોહ પર્ નથ ન ર્ળત ં ને..."

મા અને દ ર્ર ન સંતારૂ્ર્ડ ખરખેર હૃદયદ્રાિ હોય છે. ર્દાચ બાળર્ અને પાલર્

િચ્ચે પર્ આિો જ ર્ોઈર્ અહોભાિ વનરંતર િહેતો રહેતો હોય છે. ક્યારરે્ બાળર્ પાલર્ને

ઝંખત ં રહે છે અને સમયને પેલે પાર ક્યારરે્ પાલર્ બાળર્ને ઝંખતો રહે છે. પોતાના િહાલસોયા

દ ર્રા વિશેષન ગેરહાજર એને હોવસ્પટલના એ દરરે્ ખૂર્ામાં અન ભિાત હત , પર્ પવિત્રા

જિે સિંેનદનશ લ દ ર્ર પામ ને વિસ્મયા પોતાને મનોમન ઘર્ ં ધ્ય અન ભિ રહ હત . એ

સમજી રે્ દ ર્રો રે્ દ ર્ર હોિ ં ક્યારયે મહત્િન ં નથ હોત ં. સિંેનદશ લ સંતાન હોિ ં મહત્િન ં

હોય છે. ટાર્ે પડખે ઉભ રહેનારં સંતાન મહત્િન ં હોય છે. નમ ગયેલા ખભાને ટેર્ો દેનારં

સંતાન મહત્િન ં હોય છે. હોવસ્પટલનો દાદરો ચડતાં ઘંૂટર્ ન િળે ત્યારે હાથ દેનારં સંતાન

મહત્િન ં હોય છે. પ ત્રપ્રાવિ રે્ પ ત્ર પ્રાવિ તો બધાને થત હોય છે. પર્ એમના હોિાપર્ાન 

ઉપલવબ્ધ શ ં દરરે્ માતા-વપતાને થત હોય છે? દ ર્ર ઓજ્યારે માતા વપતાના સંઘષકમાં જોડાઈ

જત હોય છે, ત્યારે આ 'જે્ ડર -બાયસ' બધા ચૂપચાપ થઈ જતા હોય છે. રહે છે તો માત્ર એર્

પવિત્ર અને વનસ્િાથક ઋર્ાન બંધ. આ બધા વિચારોને મનોમન િાગોળત વિસ્મયાન આંખો

પર્ ભ ન થઈ ગઈ.

ત્યાં તો ડોર્ટરન રે્વબનમાંથ ઘંટડ રર્ર્ અને ડોક્ટરના દરિાજા પર લાગેલ 

નાન સ્ર ન પર એમનો ટોર્ન નંબર લખાઇને આિ ગયો. જે ટર ેનનો અન ભિ ર્ાલે પોતાન 

મમ્મ ને થતો હતો, એિો જ ર્ોઈ ટરેન છૂટિાનો અન ભિ આજે પવિત્રાને થઈ રહ્યો હતો. ભારે

ગડમથલ સાથે બન્ને અંદર પ્રિેશ્યા... (િધ આિતા અંરે્...)
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કોથળી

"ર્ોથળ જોઈએ છે બેન?"

"ના, છે."

"શાર્ ભરાશે ને?" -ભરલે થેલ જોઈ શાર્િાળ એ પ છ્ .

"હા..." -હા બોલત િખતે વશખાન નજર શાર્િાળ ના બે બાળર્ો પર પડ . 

એર્ ક્ષર્ માટે એને શાર્િાળ ન ઈષયાક થઈ. ર્ોથળ શબ્દ સાંભળત એટલ િાર ભૂતર્ાળ

ર્ોથળ માંથ બહાર ન ર્ળતો!

***

"હ ં બા બન ં એના યોગ ક્યારે છે, જરા જોઈ આપોન?ે" -ઘરેઆિેલા એર્જ્યોવતષને બાએ સહસા

જ પ છેલ .ં વશખા અને સૌમ્યના લગ્નને હજી િષક પર્ થય ં નહોત ં ને બાને ખ શખબર જોઈત હત . 

"બસ જલદ જ તમે મને પેંડા આપિા આિશો." -વદર્રા-િહ ન ર્ ંડળ જોઈને જ્યોવતષે બાને આશા

બંધાિ . 

***

"શ ં ર્હ્ય ં ડૉક્ટર?ે" -બાએઆિતાિેંત પ્રશ્ન પ છેલો.

"ટેસ્ટ ર્રાવ્યા છે. વરપોટક આિે એટલે ખબર પડે." -સૌમ્યએ ટંૂર્માં જિાબઆપ્યો. 

બન્નેના ઉદાસ ચહેરા િાંચ ને બાન ં મન પર્આળ થઈ ગયેલ .ં 

"આપરે્ વરપોટક ર્રાિ એ પછ રં્ઈ ર્હ શર્ ં . પર્ મને તમે જે સ મ્ટૉમ્સ ર્હ્યા એ પરથ મારં

અન માન છે રે્ વશખા ક્યારયે ર્્સ િ નહ ં ર્ર શરે્." -ડૉક્ટરે વરપોટક-લ સ્ટ પ્ર સ્રાઈબ ર્રતાં ર્હ્ય .ં
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લગનના પાંચ િષક પછ બાળર્ માટે આત રતાથ રાહ જોતા વશખા અને સૌમ્ય હિે

વરપોટકન રાહ જોિા લાગ્યા. વરપોટક આિતા જ બાળર્આિિાન શક્યતાઓ પર પૂર્કવિરામ

આિ ગય ં. વશખાને ગભાકશયન ં રે્્સર હત ં. હિે બાળર્ માટે તો ર્ોઈ શક્યના નહોત પર્

રે્્સર જિેા રોગ સામે લડિા માટે સજ્જ થિાન ં હત ં. 

"બા વશખાને ગભાકશન ં રે્્સર છે."-સૌમ્યએ ભારે હૈયે િાત ર્ર .

"એટલ?ે દિા ર્રો પછ તો એ..."

રે્્સર જિેા રોગન ં નામ સાંભળ બાના પગ ન ચેથ તો જાર્ે જમ ન ખસ ગઈ.

"ના બા. વશખાન ં ગભાકશય જ ર્ાઢ નાખિ ં પડે. એ પછ દિાઓ અને ર્ મોથેરાપ ન 

પ ડાદાયર્ યાત્રા તો ખર જ..."

"એટલે ર્ોથળ જ ર્ાઢ નાખિાન ?!" -બાએ બહ આશ્ચયકથ પ છ્ ં.

"હા. ર્ોથળ જ ર્ાઢ નાંખિ પડશ.ે" -હ ં ક્યારયે મા નહ ં બન શર્ ં .

રે્્સર જિેો રોગ થયો છે એ િાત ર્રતાં'ય િધારે અફસોસ વશખાને મા ન બન શર્િાનો હતો. 

"ર્શો િાંધો નહ .ં આપરે્ બસ હિે વહંમતથ રે્્સર સામે લડિાન ં છે બેટા." -વશખાના માથે

હાથ ફેરિતાં બાળર્ન સૌથ િધારે રાહ જોતા બા બોલયાં. ઑપરશેનથ લઈને ર્ મોથેરાપ ના

દરરે્ સેશન િખતે બાએ વશખાને જ બાળર્ સમજીને વિશેષ ર્ાળજી લ ધ . 

ઑપરશેન પછ વશખા ઘરેઆિ ત્યારે એર્ મવહનાનો 'બ્ર નો' એન રાહ જોઈ રહ્યો હતો. 

થોડા વદિસમાં તો એ વશખાનો હેિાયો થઈ ગયેલો. વશખા જલદ ર ર્િર થિા લાગ . ઘરમાં

રૂ્તરં ન લાિિા માટેનો બાનો વિરોધ વશખાન ં વસ્મત જોઈને ક્યારનો'ય જતો રહ્યો હતો. 

અનેઆજે પર્ ઘરન ં બારર્ ં ખ લય ં રે્ તરત બ્ર નો પંૂછડ પટપટાિતો તેન પાસે આિ 

ગયો - મા પાછ આિે ને નાન ં બાળર્ ર્રે એમ જ! વશખા બ્ર નોને િળગ પડ .
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વાતાચ-િેત 

તજેલશાહ

યિ લાઈફ ઇિ બ્ય ટીફલૂ

િાતાકન લેવખર્ા છે,'િષાક અડલજા'.એમન વસવિ જ એમનો પવરચય.ગ જરાત સાવહત્યમાં

રસ ધરાિત વ્યવક્ત, વિશ્વના ર્ોઈ પર્ ખૂર્ે બેઠેલ હશે એમને માટે આ નામ જાર્ ત ં અને પોત ર્ ં જ

હશ.ેએમના ટેરિેથ ફૂટેલ સંિેદનાઓના ઝરર્ પ્રત્યેર્ િાચર્ને લાગર્ થ તરબોળ ર્ર જાય.

સ ધ રભાઈ અને નયનાબહેનના બે સતંાનના માતા વપતા છે.એર્ દ ર્ર છે - િૈશાલ જે

રૂવઢચ સ્ત પજંાબ ર્ ટ ંબમાં પરર્ ને અમૃતસર િસ ગઈ છે.દ ર્રો છે વિન ત.એ અમેવરર્ા સ્ટેસ ને

પરર્ ને સટેલ થયો છે.વિન તે પોતાના ઘવડયા લગ્ન લ ધેલા.વસ્િટ્ઝલે્ડન બરફાચ્છવદત ભૂવમ

પર.નયનાબનેે ફોટો જોયો ત્યારે ખબર પડ .વિન ત પરર્ ને એર્િાર ઈવ્ડયા આિેલો અને એના

પરણ્ા પહેલાં આ લોર્ો પર્ અમેવરર્ા રહ આિેલા.

સ્ટેસ પ્રેગ્ને્ટ છે, માટે વિન ત બંનેને અમેવરર્ા બોલાિે છે.

"તને એમાં ક્યાં િાંર્ ં પડે છે?"

"તમને જ્યાં સ ધ ં દેખાય છે મને ત્યાં િાંર્ ં પડે છે બસ."

"જો નયના....."

"જોય ં મેં માર સગ્ગ આંખે એટલે માર પોતાન જ આખંે જોય ં, સાંભળ્ય ,ં િાંચ્ય ં, એટલે જ તો મને િાંર્ 

પડે છે."

"જો નયના....."

"ફર જો! રે્ટલ િાર જોિાન ં!એર્નાં એર્ દ્રશ્યો ફર ફર જોિાના?ંચોમેર એર્ જ વસનાવરયો.દ ર્રાને

ભર્િા મોર્લો પર્ એ ત્યાં સટેલ થઈ જાય,અમેવરર્ન િહ ને પરરે્, િહ પ્રેગ્ન્ટ થાય. ર્ોર્ ર્રે સ િાિડ?

એટલે સાંભરે માબાપ. િહ ન અમેવરર્ન મા થોડ િેઠ ર્રિા આિે? લાંબા જિાબથ સંતોષ થયો? જાઉંને

હિે!આજેઅન તાને ઘરે અમાર હાઉસ પાટી છે."
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સ ધ રભાઈ ઢ લા પડ ગયા,

"તને વિન તન િાત ર્રતાં અવનતાન હાઉસ ન પાટીમાં રસ છે?"

નયનાએ પસક બાજ પર મૂક્ય ં અને સામે બેસ ગઈ. હિે આ િાત લાંબ ચાલશે.

"સ ધ ર હ ં તમને રૂર લાગ ં છ ં ન!ે મારે દ ર્રાન પાસે જિ ં નથ , રૂપાળ િહ સ્ટેસ ન સ િાિડ સાચિિ 

નથ ,એનાં સંતાનને રમાડિ ં નથ , ર્ોઈપર્ મા ઓળઘોળ થઈ જાય ખરંને?"

સાડ ન વર્નાર સરખ ર્રિા ન ચ ં જોઈ લ ધ .ં ભ ન આખંોન ચમર્ જોઈએ પવત ક્યારં્ નબળ ક્ષર્

પર્ડ ન પાડે. તોય સ્િરમાં તો ભ નાશ ઊંતર જઆિ .

"સ ધ ર એિ ં નથ રે્ વિન ત ગયો પછ આપર્ે િલોપાત નથ ર્યો. આપર્ને પર્ ગોઠિાતા િાર જ

લાગ . હિે માંડ ગોઠિાય ં ત્યાર ે પાછા.......તમને ગમશે તમારા ગાડકન ગ્ર પ િગર?'

સ ધ રભાઈ પાસે જિાબ નહતો.નયનાબેન પર્ક્યાં ખોટા હતા?

માંડ બે છોર્રાંન જિાબદાર , સાસવરયા-વપયવરયાના વ્યિહારો, સંબંધો, નાતજાતના

િળગર્ો, ર તવરિાજોના ર્ ંડાળામાંથ માંડ બહાર ન ર્ળેલા. પાછ ં જિાબદાર ન ં પોટલ ં? એ જ િાસર્,

લો્ડર , થોડ ં હરિા - ફરિાન ં ને શોવપગં ... અમેવરર્ન િહ ને તે શનેાં શ રા અને ર્ાટલ ં! તો ય વડવલિર 

અને નાના બાળર્ને સાચિિાન .ં ઉજાગરા તો ખરા જ! િળ ત્યાં નોર્ર રે્િા! અહ ં જયશ્ર વદિસમાં બે

િાર આિે, પાછ છૂટર્ મદદ પર્ ર્રાિે.ભૂરા મહારાજન રસોઈ તોઆંગળા ચાટ જિાય એટલ સરસ!

એ તો તો ય ઠ ર્ પર્ ્યૂઝ પેપરમાં આિતાં વર્સ્સાઓ, ટ .િ વસવરયલના લ ચ્ચાં પાત્રો,

િાતાકઓ ...મા - બાપને બોલાિ ર્ામ ર્ઢાિિાન િાતો ક્યાં તો સંપવત્ત માત્રમાં રસ હોય ત્યારે બોલાિ.ે

નયનાબને ઉતાિળે ન ર્ળ ગયા. એર્ સમય હતો. બનંે બાળર્ો ગયા પછ બન્નએે

એર્મેર્ને સંભાળ લ ધા હતા. નયના ર્હેત હત એમ જીિન સરસ ગોઠિાઈ ગય ં હત ં, ગયે અઠિાવડયે

ક્લબમાં પ્રોગ્રામ હતો, જ ન વહ્દ વફલમના ગ તોનો જલસો પડ ગયો હતો, રે્ટલાર્ તો ઊભા થઈ નાચિા

લાગ્યા હતા પછ પોવઝવટિ વથવંરં્ગ ના લેક્ચર અિસ્થ એ લાઇફ ઇઝ બ્ય ટ ફૂલ વિશે સરસ િાતો ર્ર 

હત .

ત્યાં જ સ્ટેસ ના શ ભ સમાચાર અને અમેવરર્ા આિિાનો આગ્રહ. હમર્ાં છ મવહના અને

પછ ત્યાં સ્થાય થિાન ભાર પૂિકર્ન વિનતં . એર્ પછ એર્ ઇમેલ, તે મેટરન ટ લ િ ઉપર છે. તમને

સાથે રહેિ ં ગમશે. મમ્મ ત ં પર્ જો તારો લાડર્િાયો દ ર્રો રે્ટલો બધો ડાહ્યો થઈ ગયો છે. વ્હોટ્સ એપ

પર ફોટો, િેકૂ્યમ ક્લ ન ગં ર્ર રહ્યો છે અને બેબ બમ્પ સાથે સ્ટેસ વસ્મત ર્ર રહ છે.
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"જોયોને ફોટો વડયર હસબ્ડ! ત્યાં જઈને આ ભારે ભરખમ મશ ન ચલાિશો?"

સ ધ રભાઈ ખ શખ શાલ ફોટો જોઈ રહ્યા હતા.

"ચલાિ શ ચલાિ શ ર્યૂં નહ !ં જો તો ખર દ ર્રો રે્િો ડાહ્યોડમરો છે."

"હા ડાહ્યો ખરો અને એન િહ પર્ ડાહ ખર , ફોટો ર્હે છે ને રે્ અમે આિા ર્ામ ર્ર એ છ એ તમે હિે

આિો મદદ ર્રિા.”

િૈશાલ આિ અને બેગ તૈયાર ર્ર અને બંને રિાના થયા. જિ ં તો પડ્ય ં જ.

એરપોટક પર સ્ટેસ આિ ન શર્ . નયનાબનેને ખટક્ય ં તો ખરં જ. સ ધ રભાઈએ નયનાબનેને ધરપત

રાખિા ર્હ્ય ં.

ઘરે પહોચં્યા પછ સ્ટેસ એ બનંનેે ઉમળર્ાભેર સ્િાગત ર્ય ાં. ઈવ્ડયન રસે્ટોરાંમાં જમિાન ,ં

શવન રવિમાં દૂર ફરિાન ં ને મજામાં િ તતા વદિસો.થોડો િખત તો આમ જ ચાલય .ં પછ નયનાબનેને

સ્ટેસ અને વિવનતના રૂમમાંથ મા - પા એિાં શબ્દો િારંિાર સાભંળિા મળ્યાં. શ ં હશ?ે અમારે લ ધે તો

બનંે િચ્ચે ઝઘડો નવહ થયો હોય? ર્દાચ હર ફર ને વમલર્ત લઈ લિેાન દાનત હશ?ે અજંપો અનેર્ગર્ો

િધ ગયો જયારે સ્ટેસ એ નયનાબેન સાથે એર્ાંતમાં િાત ર્રિાન ઈચ્છા દશાકિ .

મન ષય મૂળે જીિ જ એિો. સારં વિચારિાન ર્ોવશશ ર્રે એ પહેલાં નર્ારાત્મર્તાના ્હોર

એને ઘાયલ ર્ર ચૂક્યાં હોય. વ્હેમ અને શંર્ાન દ િાલ બ જી બાજ જોિાન તર્ ઝંૂટિ લે!ર્ોઈન સાથે

ખરાબ થય ં હોય એટલે એન ં પ નરાિતકન થાય એિ ં જરૂર તો નથ ન!ે બન શરે્ રે્ સ્ટેસ નયનાબનેના

ર્ોઈ વહતન િાત ર્રિાન હોય, સ્ત્ર સહજ મૂંઝિર્ન ં સમાધાન જોઈત ં હોય.એ લોર્ો ર્ાયમ ધોરર્ે

એમન સાથે રહેિા આિે એિ પ્રસ્તાિના પર્ હોય. ના, ના. દ વનયામાં ગળે ન ઊતરે એિાં રે્ટલાંય

વર્સ્સા બને છે. એમાં ક્યારરે્ આપર્ો િારો પર્ પડ જાય. પોવઝવટિ -નગેેટ િ બનંે વર્નારા તરફ ફેંર્ાતા

અંતને ર્યો વર્નારો ગમશ?ે ર્દાચ એ શ ષકર્નો વિસામો લે એિ શક્યતા િધ દેખાય છે. ર્ાંટા સાથે ફૂલ

હોય, ર્ાદિ િચ્ચે ર્મળ હોય અને અગવર્ત અભાિો સાથે પર્ "યસ લાઈફ ઈસ બ્ય ટ ફૂલ"
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રાજ લ ભાન શાલી

તમને મળ્યાન ું યાદ

દેિભૂવમ દ્વારર્ાના ર્વિ શ્ર જય સ રશેભાઈ દાિડા વ્યિસાયે વશક્ષર્ છે. ૨૦૧૧થ એમર્ે

લખિાન ં શરૂ ર્ય ાં હત ં. તેઓ ર્હે છે રે્, "ત્યારથ ધ રધે રે સાવહત્ય પ્રત્યને સમજ રે્ળિાત ગઈ છે.

માર અત્યાર સ ધ ન યાત્રામાં માગકદશકર્ તર રે્ મ ખ્યત્િે સ રતના ર્વિ મેહ લ પટેલ 'ઈશ'ન ં યોગદાન

નોધંપાત્ર રહ્ય ં છે. હાલ ગ ત અને ગઝલ પર ર્ામ ર્ર રહ્યો છ ં . ભવિષયમાં ગ જરાત સાથે અ્ય

ભાષાના વિવિધ સાવહત્યપ્રર્ારો પર ર્ામ ર્રિાન ઈચ્છા છે."

'વમડ ડે' દૈવનર્માં ર્વિ વહતેનભાઈ આનંદપરા દ્વારા ચલાિિામાં આિત ર્ૉલમ 'અઝક

વર્યા હૈ' તેમજ 'વચત્રલેખા'ન 'પલર્' નામન ર્ોલમમાં એમન રૃ્વતઓ સ્થાન પામ ચૂર્ છે. ર્વિ શ્ર 

અવનલભાઈ ચાિડા ગ જરાત સમાચારન 'રવિપૂવતક'માં આિત પોતાન ર્ૉલમ 'અંતરનેટન 

ર્વિતા'માં જયભાઈન ર્વિતાનો આસ્િાદ ર્રાિ ચૂક્યા છે. લતાબહેન વહરાર્ દ્વારા ચલાિિામાં

આિતા 'ર્ાવ્યવિશ્વ' ઈ બ્લોગમાં પર્ એમન સાવહત્ય રૃ્વતઓ છપાઈ છે અને તે ઉપરાંત એમર્ે બે

મ શાયરા પર્ ર્યાક છે. આજે 'તમને મળ્યાન ં યાદ'માં આજેઆપર્ે જયભાઈન ગઝલ માર્ શ ં.

જો ફૂુંક કૃષ્ણની નથી તો વાુંિળી? રફેદફે!

જો સ્પશચ ઈશનો નથી તો વજુંદગી? રફેદફે!

જો ભાવ ભીતર ેનથી તો માનવી? રફેદફે!

જો શબ્દિાધના નથી તો શાયરી? રફેદફે!

ભલે કરું હ ું લાખ યત્ન બીજને ઉગાડવા,

જો િત્વ ભૂવમમાું નથી તો વાવણી? રફેદફે!

છટાથી વજુંદગીનો રથ ર્લાવવાથી શ ું થશે?
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જો માગચની ખબર નથી તો િારવથ? રફેદફે!

ઘટી જવાન ું માન જો કહ ું કશ ું કરું કશ ું,

જો વાતમાું વજન નથી તો પાઘડી? રફેદફે!

~ જય િ રશેભાઈ દાવડા

રફેદફે એટલે ખેદાનમેદાન; ઊલટસ લટ; આઘ ંપાછ ં ; ઊંધ ચત્ત ં; વછન્નવભન્ન; તોડજોડ;

ફનાફાવતયા; પાયમાલ; ખરાબખસ્ત; અસ્તવ્યસ્ત; િેરવિખેર. રે્ટલા બધા અથોથ સભર શબ્દ!

***

જો ફૂુંક કૃષ્ણની નથી તો વાુંિળી? રફેદફે!

જો સ્પશચ ઈશનો નથી તો વજુંદગી? રફેદફે!

મેઘધન ષના રંગો છૂટ્ટા પાડિા બેસ એ તો એને જોિાનો આનંદ ચાલયો જાય. એ રંગો છે,

એટલે આનંદ છે. એર્ જ રંગ હોત તો એનો અથક હોત? સાત રંગોન ં સંયોજન છે, એટલે અથક છે.

રૃ્ષર્ન ફંૂર્ છે તો િાંસળ ન ં હોિાપર્ ં સાથકર્ છે. રૃ્ષર્ એટલે રે્ ઇશ સૃવષ્ટના ર્ર્ેર્ર્માં છે. એ છે

તો જીિ સ-જીિ છે, એ ન હોય તો અ-જીિ!

***

જો ભાવ ભીતર ેનથી તો માનવી? રફેદફે!

જો શબ્દિાધના નથી તો શાયરી? રફેદફે!

મન ષયના ભાિ અનાવદર્ાળથ સ્થાય છે. ભાિ અને સજકનાત્મર્તા િચ્ચે પાક્ક દોસ્ત છે.

સજકનાત્મર્તા ઉંડાર્ અને ઊંચાઈનો અન ભિ ર્રાિે છે. માર્સમાં જો ભાિ ન હોય તો એ પશ ન 

ર્ક્ષાએ આિ જાય. ભાિાિસ્થા એટલે ભાિથ છલોછલ હોય એિ અિસ્થા. ભાિાિસ્થા પૂર્ક

જાગૃવતન અિસ્થા છે. સજકન એિ ભાિાિસ્થામાં જ થાય ને એ અિસ્થા મેળિિા સાધના ર્રિ 

પડે. ભાિશૂ્ય વ્યવક્ત બહ જલદ િેરવિખેર થઈ જત હોય છે.
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ભલે કરું હ ું લાખ યત્ન બીજને ઉગાડવા,

જો િત્વ ભૂવમમાું નથી તો વાવણી? રફેદફે!

દ વનયામાં અનેર્ પ્રર્ારના સ ખ હોય છે. એમાંથ ઘર્ા તો આપર્ે ચાખિા પર્ પામતા

નથ . જે સ ખ ચાખ શર્ એ એ આપર્ને જીિાડે છે. પરંત અમ ર્ એિા પર્ હોય છે રે્ જે પોતાના

દ ુઃખના પ્રેમમાં પડ જતાં હોય છે. એ અિસ્થામાં રહેિ ં એમનો મનગમતો શોખ હોય છે. જે નથ એ

વિચાર ને િધ ને િધ દ ુઃખ થિ ં એ એમનો સ્િભાિ બન જાય છે. છે એન ર્દર ર્રશ ં તો એ િધત ં

જશે - સ ખ થિાનો આ સ ધો ને સરળ વસિાંત છે. આટલ સરળ િાત પર્ જે ન સમજે એમના

માટે ર્ોઈ ર્શ ં ર્ર શર્ત ં નથ . ભૂવમમાં જ સત્િ ન હોય તો પછ ગમે એટલ ં ઉંચ જાતન ં બ યારર્

િાિો, બ જ નહ ં જ ઊગ.ે

છટાથી વજુંદગીનો રથ ર્લાવવાથી શ ું થશે?

જો માગચની ખબર નથી તો િારવથ? રફેદફે!

છટા ક્ષવર્ર્ છે. છટાને અંતે થાર્ અને રં્ટાળો છે. છટામાં આપર્ે તાત્ર્ાવલર્ ખ લ એ

છ એ પર્ ફર પાછા ર્ાગળના ડૂચા જિેા હતા એિા થઈ જઈએ છ એ. મળૂ ર્શ ર્ ઉર્પ

આપર્ામાં જ હોય તો એ શોધિ જોઈએ. વજંદગ નો રથ માત્ર 'છટા'ના ગ ર્ સાથે નથ ચાલ 

શર્તો. છટા અસ્થાય ગ ર્ છે, માત્ર એના દ્વારા લક્ષ્ય સ ધ ન પહોચં શર્ાય. એર્ાગ્રતાથ ર્ાયક થાય

તો જ લક્ષ્ય સ ધ પહોચં શર્ાય. લક્ષ્ય વનવશ્ચત હોય તો જ એર્ાગ્રતા આિે. આંખ લ લ છમ થઈ

જાય ત્યાં સ ધ િૃક્ષોને જોયા ર્રિ ં એ એર્ાગ્રતા. ર્ોઈ પર્ ર્ાયક એર્વચતે્ત પૂરંૂ ર્રિાન િૃવત્ત રે્ળિાય

તો જ દરરે્ પવરવસ્થવતમાં માગક શોધ શર્ાય. આ જ જીિનસાધના છે. ર્ોઈ પર્ સાધના

જીિનસાધના િગર પવરપૂર્ક ન થઈ શરે્. આપર્ા જીિનરથના સારથ આપરે્ ખ દ બનિ ં પડે.

'અધૂરો ઘડો, છલર્ાય ઘર્ો' -જિે ર્હેિતો આિા સામો માર્સ છર્ થઈ જાય એિ બોલિા,

ચાલિા, લખિા અને ર્ામર્ાજ ર્રિાન ર તથ ર્ામ ર્રતાં લોર્ોને ધ્યાનમાં રાખ ને જ ર્હેિાઈ હશ.ે
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ઘટી જવાન ું માન જો કહ ું કશ ું કરું કશ ું,

જો વાતમાું વજન નથી તો પાઘડી? રફેદફે! 

રે્ટલાર્ લોર્ો ભારે ઉસ્તાદ હોય છે. એટલે રે્ એમને એમ હોય છે રે્ તેઓ ભારે ઉસ્તાદ

છે અને બ જાને બાટલ માં ઉતાર જાર્ે છે. તેઓ બોલબચ્ચન હોય. ર્હે ર્શ ં અને ર્રે ર્શ ં. સ્િાથક

હોય ત્યારે બધ ં ર્બૂલ રાખે. ર્ામ પત જાય પછ બોલય ં બધ ં ફોર્. પાછ ં આિ ં િારંિાર ર્રતા હોય.

તેઓ પોતાન ઉસ્તાદગ ર પર મ સ્તાર્ હોય છે, એમને એમ રે્ સામેિાળાને ર્શ ં જ સમજાય ં નથ રે્

સમજાત ં નથ . પર્ એિ ં નથ હોત ં. ક્ષ લલર્ સ્િાથોન પર્ડમાથ છૂટિાન ં સહેલ ં નથ . િારંિાર આિ ં

ર્રતા રહેિાથ એમન િાતન ં િજન પડત ં નથ . એમન ં ર્ોઈ માન પર્ હોત ં નથ . ર્ારર્ રે્, બધા

એને ઓળખતા હોય છે. અવિનય એર્ માર્સ બ જા માર્સ સાથે જ ર્રે એ એિ ં નથ . જે લોર્ો ર્હે

ર્શ ં અને ર્રે ર્શ ં એ ખ દનો જ અવિનય ર્રતાં હોય છે. જે ખ દનો જ અવિનય અચર્ાયા િગર ર્રે

એન ં માન શ ં? પાઘડ ને આપરે્ ત્યાં માનસ્માનન ં પ્રત ર્ ગર્િામાં આિે છે. આિા લોર્ોએ પાઘડ 

પહેર હોય તોય શ ં? પોતાન જીભથ જે ફર જાય એન આબર તો આમે રફેદફે ગર્ાય.

***

ર્વિ સિંેદનનો વશલપ હોય છે. એ શબ્દોના ઢગલામાંથ મનગમતા શબ્દ ચૂટેં છે, એમાં

સંિેદન ભરે છે ને એર્ ર્વિતા અિતરે છે. 'રફેદફે' જિેો રફટફ શબ્દ રદ્દ ફ તર રે્ લઈને ર્વિએ

ગઝલન ં સરસ વશલપ રં્ડાય ાં છે. આગળ પર્ ર્વિન ર્લમે બળર્ટ ર્વિતા અિતરત રહો.

અસ્ત .
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લઘ -નવલ

ગયા અંર્માં આપરે્ જોય ં રે્...

મૃગા વરં્ર્તકવ્યમૂઢ છે, ર્ોઈનો સાથ નથ એિ ં લાગતા એર્લ પડ જાય છે. સાસરે

ધમાકનદંબાબાન પધરામર્ લ ધે જિ ં એના ર્રતાં પોતાનાં ર્ામ પર ધ્યાન આપ ર્ચ્છ જિાન ં નક્ક 

ર્રે છે. અવનર્ સાથે ફોન પર િાત નથ થઈ શર્ત પર્ શૂવટંગ રે્્સલ થય ં છે એ ખબર પડે છે, રે્

થોડ જ િારમાં જાર્માં આિે છે રે્ મૌવલન એ જ વિસ્તારમાં હતો. ર્દાચ મૌવલને જ.. હિે આગળ..

પ્રકરણ-૯ િમયની રતે, રતેઘડીમાું કેદ

- "હાસ્તો! નસ બ બે ડગલાં આગળ તે આન ં નામ!"

- "અર,ે વચતંા ન ર્ર, શૂવટંગ િાિાઝોડાનં આગાહ ને લ ધે મ લતિ રખાય ં છે, બંધ નહ !ં ર્ામ ડાઉન!

સ ય લેટર..."

- "ઓ રે્ બાબા, વિલ મ ટ નેક્સ્ટ િ ર્."

ર્હ ને અવનર્નો ફોન મૃગાએ મૂક્યો અને એર્ે પ્રસગં પ્રમાર્ે ડર ેસ અને સાડ ન પસદંગ ર્ર ને

મૌવલનના ઘરે જિાન તૈયાર ર્ર લ ધ . સાિ નિેસરથ સાસરે જત હોય એમ એન ં ર્ાળજ ં જરા

ફફડ્ય ં. મગૃા મજબતૂ મન ર્ર એના નામ સાથે જોડાઈ ગયેલ અટર્ને સાથકર્ ર્રિા ચાલ ન ર્ળ 

સાસર!ે પારમાને જોતા જ ચરર્સ્પશક ર્યાક.

"ભગિાન તાર સાથે રહે."

મૃગા નાનપર્થ આ જ આવશિાકદ સાંભળ ને મોટ થયેલ , એ જ શબ્દો ર્ાને પડતાં એન ં હૈય ં

ભરાઈઆવ્ય ં.

"ત ં પર્આિ જઈશ ને મા?"

"હા. મારો પ્રસાદનો ઓડકર તૈયાર થઈ જાય એટલે આિ ં. પછ માર્સો પ્રસાદ પહોચંાડ દેશે. બ જ ં

ર્ોઈ ર્ામ હોય તો ફોન ર્રજ.ે.."

અવર્ચતા દીપક પુંડ્યા

તડકા ભીનાું મૃગજળ
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મૃગા સાસરે પહોચં . બગ ચામાં ઈિે્ટ મનેજેમે્ટન ટ મ સાથે ચાલ રહેલ મ વટંગે એન ં ધ્યાન ખેંચ્ય ં.

ઘર્ાં લોર્ો િચ્ચે પર્ સસરા એર્ મોટા િગદાર વબઝનસેમેન તર રે્ એમન પ્રવતભાને લ ધે અલગ તર 

આિતા. ર્ડર્ શાહજાદા બ્રા્ડ ઝભ્ભા પર બંધ ગળાન ર્ોટ , ઊંચાઈ અને પ્રમાર્સર શર ર એમના

પ્રભાિમાં િધારો ર્રત .ં "પળિારમાં માર્સ પારખ જનાર એ વ્યવક્ત મારા મનન િાત જાર્ લશેે

તો?"

મૌવલનથ અલગ થિા મથત મૃગા ખમચાઈ. દૂરથ દેખાય ં રે્ સસરા અવભલાષભાઈએ

બગ ચામાં પ્રિેશદ્વાર પાસે એર્સરખા ર્મળ આર્ારના રંૂ્ડા ગોઠિિા માળ ને સૂચના આપ ને ટ મ

જોડે િાત ર્રતા હતા. અચાનર્ માળ ના હાથમાંથ રંૂ્ડ ં છટક્ય .ં અવભલાષભાઈએ તો ગ સ્સે થઈને

માળ પર હાથ ઉપાડિાન ં જ બાર્ રાખ્ય ં.

"હાથ ભાંગ ગયા છે?આિા એર્સરખા રંૂ્ડા ક્યાંથ મળશે હિે? ધ્યાન રખાત ં નથ ..?"

મૃગાને થય ં રે્ એ ખોટા સમયે આિ . અવભલાષભાઈ એમના ગ સ્સા માટે જાર્ તા હતા.

એમન ં ધાય ાં ન થાય રે્ પછ એમને ન ગમે એિ ં ર્ામ થાય, તો દ િાકસામ વન બન જતા.ં મગૃા તો એર્દમ

વસ્થર બન ત્યાં ઊભ રહ ગઈ. એટલ ં જ નહ ,ંબધા સ્તબ્ધ થઈ અટર્ ગયા.

માળ ર્રગર ને માફ માગિા લાગ્યો. મગૃા ગભરાટમાં પાછ ફર જાત, પર્ સસરાએ

ક્ષર્ પહેલાનો ગ સ્સો છોડ ને તેને બોલાિ .

"આિ બેટા મગૃા, રે્મ ઊભ રહ ગઈ? તાર જ રાહ જોિાય છે. હિે આ પ્રસંગ માટે વનર્કય બધા

તારા! ત ં ગૃહલક્ષ્મ છે,સંભાળ લે હિે..."

મૃગાને સામા્ય થતા થોડ સેર્્ડ લાગ , એ પગે લાગિા જત હત , પર્

અવભલાષભાઈએ એને રોર્ ને િહાલ ર્ય ાં. તે િખતે મગૃાને ક્ષવર્ર્ થય ં રે્ એરે્ જીિન પ્રત્યે ક્યાં ર્ોઈ

ફવરયાદ રાખિ જોઈએ? એનો ડર જતો રહ્યો અને હોશંે હોશંે ટ મ જોડે પ્રસગં માટેના વનર્કયો લેિા

લાગ . મગૃાન ં મન આનંદથ ભરાઈ ગય .ં ધમાકનદંબાબાનો ઉતારો, પ્રિચનન જગ્યા, પ્રભ ન ં સ્થાપન

બધા જ વનર્કયો માટે અવભલાષભાઈએ મૃગાનો અવભપ્રાય જ લ ધો.

ર્લાર્માં તો ઈિે્ટ મેનજેમે્ટન ટ મને ર્ામ સોપંાઈ ગયા. અવભલાષભાઈએ મૃગાના

માથે હાથ મૂર્ ને ર્હ્ય ં, "ત ં આિ ગઈ બેટા,ખૂબ ગમ્ય .ં તારા સાસ તાર ખબૂ રાહ જ એ છે..."

"જી પપ્પાજી. હ ં એમન પાસે જ જઉં છ ં ."

મૃગાન ચાલમાં ઝડપ આિ , જ્યારે એર્ે દૂરથ ગેલેર માં સાસ રન્નાબનેને જોયા.

વ્હ લચેરમાં બેઠેલ ખ શ પર્ મૃગાને જોઈને 'ભાભ ભાભ ' બૂમ મારત તાલ પાડત રહ અને
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ગોિાથ ખર દેલ માળા નર્ંદને પહેરાિ . ખ શ આનદંમાં આિ ગઈ અને માળાથ 

રમતાં રમતાં

"થે્ર્ ય ભાભ ... સ્િ ટ ભાભ ..." - એમ બોલત રહ . રન્નાબનેે પર્ મગૃાને િહાલથ છાત એ

િળગાડ .

"રે્ટલા િખતે મળ્યા દ ર્ર ? મને લાગ્ય ં રે્ ત ં તો ઘર પર્ ભૂલ ગઈ હોઈશ! તારા માટે ચા બનાિિાન ં

ર્હ રાખ્ય ં છે. આિ, ડાઈવનંગ ટેબલ પર જઈએ..."

મૃગા ઝંખિાઈ, પર્ હસિામાં એના મોં પરન અસમજંસ જત રહ . "મમ્મ જી શ ં તમે

પર્! ચા તો નથ પ િ , પર્ હ ં પહેલા જરા ઉતારાન જગ્યા જોત આિ .ં.."

"અર.ે. એ તો થયા ર્રશ.ે બધા માર્સો જૂના અને વિશ્વાસ છે. થોડ િાર પછ જજ.ે આજે સાજં ે

બાબાના ખાસ ભક્તો પર્ આિ જિાના છે. મૌવલન જો રે્ ર્ાલે િહેલ સિારે આિિાન ં ર્હેતો હતો,

એટલે ત ં આિ ગઈ,સારં થય .ં"

"મૌવલન... બહારગામ છે?એરે્ મને ર્હ્ય ં જ નહોત ં રે્.. "

"હા, પાટીના ર્ામે અચાનર્ જિાન ં થય ં.. "

"અચ્છા!"

"આટલ નાન ઉંમરમાં મૌવલન ઘર્ ં સારં ર્ામ ર્ર રહ્યો છે. એને ર્ોઈ ને ર્ોઈ ર્ામ આિ જ જાય

છે..."

"હં.... અહ નંા ર્ામર્ાજમાં હિે શ ં બાર્ છે મમ્મ જી?" મગૃાએ મનના અટિાતા પ્રશ્નોને ધક્કો માયો

અને પૂછ્ ં.

"બસ, આમ તો બધ ં સરસ ર તે ગોઠિાઈ ગય ં છે. આપર્ાં મહેમાનો સિારથ આિ જશ.ે આ િષે

ર્ોરોનાને લ ધે બાબાન પધરામર્ શક્ય નહોત , પર્ ભગિાનન મહેરબાન થઈ ગઈ. એર્ ર્ામ ર્ર,

ત ં પહેલા તારા રૂમમાં જઈ સામાન ગોઠિ દે."

"હા મમ્મ જી...“બાબા માટે અશ્રિા ધરાિત મૃગાએ ટંૂર્ાક્ષર ઉત્તરમાં પતાવ્ય ં.

પોતાના ઓરડામાં પહોચંત િેળા મગૃા ઘરમાં ફર િળ . સફાઈ માટે ઘરના નોર્રોને

જરૂર સચૂનો ર્રિા લાગ . એ વિચારમાં પડ ગઈ, મૌવલનથ છૂટા પડિાનો એને વિચાર આવ્યો, પર્

ઘર તો પોત ર્ ં લાગત ં હત ં. લાગત ં જ નહોત ં રે્ એ લાંબા સમય પછ ઘરેઆિ છે?બધ ં જ મારં લાગે
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છે, તો મૌવલન રે્મ નહ ?ં શ ં એન મૌવલન પ્રત્યેન અપેક્ષા િધારે પડત હત ? છતાં મૌવલન અને

એન િચ્ચે એિ ં શ ં છે,જે જોડ રાખે છે, પર્ અંતરથ એર્ નથ થિા દેત ં?

"મૃગા!"

શૈલાના અિાજે એને ચમર્ાિ .

"ઓહો, તો ત ં સત્સંગમાં હાજર આપિાન એમન?ે"

"હાસ્તો. ર્ામ પૂછિા આિ છ ં . જરૂર હોય તો ર્હેજ.ે"

મૃગા ર્ાનન નજીર્ મોં લઈ જઈને બોલ ,

"ર્ોઈ બાબાઆિે એમાં શ ં આટલ ં બધ ં ર્રિાન ં?"

"શ... શ... જો જે અહ ં તો બધા ભગત છે એમના! પાછા વત્રર્ાળજ્ઞાન છે."

"મને તો આિ પસકનાલ ટ ન નજીર્ જિાનો જ ડર લાગે છે. રે્િા જશે મારા ત્રર્ વદિસ? ત ં આિિાન 

છે એ સારં છે. પ્રથમ જોડે િાત થઈ હત ?ક્યારેઆિિાનો?"

"ર્ાલે સિારેઆિશે એમ ર્હેતો હતો."

"બોલો.. છે ન?ે ઘરનો દ ર્રો પર્ ર્ાલે આિશ,ેઅને હ ં અહ ંઆજથ જ પૂરાઈ ગઈ!"

"હા હા હા.. એન ં નામ જ સાસરં,મૃગા!"

"બસે હિે, સાસરાન અન ભિ !“ બનંે બહેનપર્ ઓ હસ પડ અને બાર્ ન વ્યિસ્થા જોયા પછ બનંે

છૂટાં પડ્યાં.

સમયને સરર્તા ક્યાં િાર લાગે છે? મૃગાએ નોર્ર માટે શહેર છોડ્ય ં અને પાછ પર્

આિ ગઈ. લગ્ન પછ સાસરાથ અલગ જ ન થઈ હોય એ ર તે એ ફર પાછ ભળ ગઈ. એના મને

એને ટપાર ,

"સસરા થોડા આર્રા છે, પર્ પ્રેમાળ પર્ છે. સાસ એ તો મા ર્રતા પર્ િધારે પ્રેમ આપ્યો છે, તો આ

બધ ં છોડિા રે્મ તૈયાર થઈ ગઈ?"

એનો બચાિ તૈયાર હતો,

"મને િાંધો તો મૌવલન સામે છે. એર્ે મને પ્રપોઝ ર્રત િખતે રોમાચંર્ ક્ષર્ો આપ , અને લગ્ન પછ ?

એના રાજર્ારર્, પાટી, પાટી અધ્યક્ષ બનિાના સપનામાં જ જીિિા લાગ્યો. પપ્પાજી પર્ એને

રાજર્ારર્
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તરફ જ દોરતા હતા ન?ે બસ, સત્તાન ભખૂ, શવક્તશાળ બનિાન ઝંખના એ જ જીિન હોય એમ!"

અર્ળામર્માં ગવતથ ચાલતા પગ પોતાનો ઓરડો આિતા થોડા અટક્યા. પ્રિેશ ર્રતા જ મગૃાથ 

વનુઃસાસો નંખાઈ ગયો,જ્યારે એના ઓરડામાં બંનેન સ ંદર આદમર્દ તસ્િ ર લગાિેલ જોઈ.

"ર્ાશ, હજ આિો પ્રેમ અન ભિમાં પર્ હોત!"

મૃગા પસકને બેડના સાઈડટેબલ પર મૂર્િા ગઈ ને એનો હાથ અટર્ ગયો. ટેબલ પર એન ં

પોતાન ં બ્રસેલેટ હજ ત્યાં જ હત .ં એન ં ક્લચ, સ્ટોલ અને િોચ બધ ં જ જમેન ં તેમ પડ્ય ં હત .ં મૃગાન ં હૃદય

એર્ ધબર્ારો ચૂર્ ગય ં. "શ ં મૌવલન હજ પર્ મને પ્રેમ ર્રતો હશ?ે એ હજ સ ધ માર રાહ જોતો હશ?ે

પર્ એર્ે મને ક્યારયે ર્હ્ય ં રે્મ નહ ?ં" મૃગા અટર્ ગઈ. પોતાન બંધ પડેલ િોચમાં એ સમયના

િહાર્ાને જોિા મથ રહ . ર્ોલજેર્ાળમાં એ મૌવલન પર અમસ્ત નહોત મોહ પડ . એ ઊંચો, ર્દાિર

અને દેખાિડો હતો. એ ઉપરાંત એન એિ 'ઓરા' હત , રે્ એ જલદ ર્ોઈનો માન તો થઈ જતો! તો

પછ રે્િ ર તે આ અંતર પડ ગય ં? મૃગા પર્ મૌવલનને ગમત જ હત . ર્ોઈને ભાિ ન આપનાર

મૌવલને, ર્ોલજે વપર્વનર્ િખતે સરઆેમ એના પ્રેમનો એર્રાર ર્રલેો. મૃગાના મનમાં સ્મૃવત રમિા

લાગ .

મૃગા તથા મૌવલને સાથે ખર દેલ રતેઘડ મૌવલનના ટેબલ પર પડ પડ અત્યારે જાર્ે

મશ્ર્ર ર્ર રહ હત . મૃગા હાથ લબંાિ ને ઘડ ને લેિા ગઈ., ત્યાં પાછળ ર્ોર્ પડછાયો ડોર્ાયો. મગૃા

ચમર્ . એના હાથમાથં રતેઘડ છટર્ . તટેૂલ ઘડ માંથ રતે ઢોળાઈ ગઈ. મૃગા રતે અને ઘડ ના

અિશેષ ભરિા લાગ . આિનાર એને મદદ ર્રિા ન ચે નમ ગય ં. બનંનેાં હાથનો સ્પશક જાર્ તો

લાગ્યો. ગભરાયેલ મૃગા બોલિા લાગ ,

"સો.....ર .." મૌવલને હાથ પર્ડ લ ધો. એ મજબતૂ પર્ડથ મૃગા સ્તબ્ધ! મૃગા મૌવલનન આંખોન 

ભાષા સમજિા પ્રયત્ન ર્ર રહ , ત્યાં જ પોતાના નામન બૂમ સભંળાઈ. મૃગા હાથ છોડાિ , નજર

ચોર ને બહાર ભાગ તો ખર , પર્આખંો એનો પ છો છોડ ્હોત રહ . શ ં હત ં એમા?ં રાહ, ફવરયાદ,

પ્રેમ રે્ પછ વતરસ્ર્ાર?

(િધ આિતા અંરે્)
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REWINDING…

ર્રર્ ર્ નદ આમ તો નાનર્ડ . પ્રિાહેય પાતળો પર્ એનો ર્ાંઠો બારયે માસ લ લો ર્ ંજાર રહેતો.

ર્રર્ ર્ નો ર્ાંઠો ચર એનાં ટોપરાં જિેાં પાર્ પ ને પશ ઓ ગામમાં પાછાં િળતા.ં આિ રૂપર્ડ ર્રર્ ર્ ના

ર્ાંઠે ગરર્ ગામઆિેલ ં છે. ગરર્ ગામ તો ખોબા જિેડ ં પર્ એન રૂડપ ઊડ ને આંખે િળગે એિ .

ગામમાં િસનારાં માર્સો ઓલદોલ. તેમાં સૌ ર્રતાં સિાયો એર્ આદમ િાલો. જાતનો ચારર્. તનેો

ધંધો ઘોડા િચેિાનો અને લેિાનો. નાનપર્થ જ એને ઘોડા સાથે ભારે હેતપ્ર ત. અરબ , પજંાબ , ર્ચ્છ અને

ર્ાવઠયાિાડ ઘોડાઓ િાલા રે્સવરયાના તબલેામાં હર્હર્ાટ ર્ર.ે આિો િાલો રે્સવરયો એર્ વદ' િડોદરામાં

જઈને ઊભો રહ્યો. મ ટ મંડાતાં જ મન ઠર જાય એિા ઘોડા જોઈને સૌ રાજી રાજી થઈ જાતાં. હજાર

રૂવપયાન િાંસર્ રે્ડ્યે બાંધ ને ન ર્ળેલા રે્સવરયાન િાસંર્ માંથ િાટખરચ માં પાંચ સો તો િપરાઈ ગયા

હતા. એર્ પર્ ઘોડો ખપતો નો’તો. એન વરં્મત સાંભળ ને સૌ પાછાં િળ જતાં.

આખરે રે્સવરયાએ િડોદરાને રામ રામ ર્ર ને ગરર્ ભેગા થઈ જિાનો વનર્કય ર્યો.

િડોદરા ઉપર ભગિાન સૂરજદાદાનાં તજે પથરાિા માંડ્યાં છે. જાતિંત પાચં ઘોડાઓને દોર ને િાલા

રે્સવરયાએ િડોદરાને િેગળ ં મૂર્િા પગ ઉપાડ્યા. પાર્ પંથા ઘોડાઓ અને પાછા િગર અસિારના, પછ 

એન ચાલમાં પૂછિ ં શ ?ં રે્સવરયાએ એર્ ઘોડા ઉપર રાંગ િાળ . બાર્ ના પાચંેય ઘોડાઓ એન ફરતા

થનગનતા ચાલિા માંડ્યા. જાયદ ખજૂરન પશે જિેો િાન, હાથ મરૂ્ો તો લપસ જાય એિ સ ંિાળ ચમર્ત 

ચામડ . ર્ાન સોર ને દોડ્યે ચડાિતા.

જાર્ે ભગિાનને ઘરથે મલમલઓઢ ને આવ્યા હોય એિા ઘોડાઓ ૨મતે ચડ્યા છે.

િાલાન ં મન આજ િડોદરા માથેથ ઊઠ ગય ં છે. ઝટ પોતાના ગામ ગરર્ ભગેા થિા મનમાં અજંપો

જાગ્યો છે. પર્ ગરર્ ર્ાંય ઘોડાને ઘરે થોડ ં છે?

િાટ ખરચ ન િધેલ પાંચ સો રૂવપયાન િાંસર્ રે્ડ્યે બાંધ છે. પોતાન ખોરાર્ અને ઘોડાના

જોગાર્ન જોગિાઈ એમાં ભલ ભાત્યે થઈ જાશે એિ ધરપત હૈયામાં છે. િડોદરાન બહાર પગ દ ધો ત્યાં

તો એર્ ખોરડામાંથ ગોદડા-ંઠામ-િાસર્, ઘરન નાન -મોટ તમામ જર્સોનો ઢગલો જાતે ભાળ્યો. બ’ેર્

ડગલાં

દોલત ભટ્ટ

કદર
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આગળ હાલયો ત્યાં નાનાં છોર્રાંનાં ર્ાળજાં રં્પાિે એિાં ર્ાળાં બોર્ાસાં સંભળાર્ાં. રૂ્ર્ા હૈયાિાળા

િાલા રે્સવરયાથ ઘોડાન લગામ તર્ાઈ ગઈ. તમાશો જોિા ટોળ ં ભેગ ં થય ં હત ં. ઘોડેથ ઊતર ને

ટોળાને િ ધં ને િાલો ઘરન લગોલગ જઈને ઊભો રહ્યો. જોતાં જ રે્સવરયો મામલો પામ ગયો.

લેર્દારન ટાંપ ઊતર હત . ગાભા-ગોદડાં, ઠામ-ઠ ર્રાં ઠેબે આિતાં હતાં. ય િાન મરાઠાના મોં

ઉપર મશ િળ ગઈ હત . ટાંપ લઈને આિનાર શેઠ ઉપર િાલાએ નજર ધ્રોબ સિાલ ર્યો.

‘‘શેઠ રે્ટલા રૂવપયાન ં લેર્ ?ં આંર્ડો બોલો?’’

‘‘ભાઈ, તારો મારગ તાર રાહ જોિે છે, હાલતો થા.’’

શેઠના અિાજમાંથ વતરસ્ર્ાર છૂટ્યો.

‘‘બાપ બોલો રે્ટલાન ં લેર્ ,ં આછોર્રાંનાં આંહ ડાં મારાથ જોિાતાં નથ .’’

શેઠનો વમજાજ તરડાયો :

‘‘આવ્યો મોટો રે્ટલાન ં લેર્ ?ં દાતારનો દ ર્રો.’’

ખેસ ફંગોળતાં શેઠે ર્હ્ય ં: ‘‘બોલ રૂવપયા પાંચ સોન ં વબલ ભરિ ં છે?’’

એર્ પળને બ જી પળે રે્સવરયાએ રે્ડ્યેથ િાંસર્ છોડ મૂળાના પત ર્ા જિેા પાંચ સો ગર્ દ ધા.

ઉપરથ વફરશ્તો ઊતયો હોય એિ ં જ િાન મરાઠાને લાગ્ય ં. પ્રામાવર્ર્તાન પછેડ ઉપર પગ દઈને

જીિતા ય િાન મરાઠા રાઘોબા ફાટ આંખે િાલા રે્સવરયાને જોઈ રહ્યા. સદાય ખ માર માં તરબોળ

રહેતા રાઘોબાના મનમાં ર્ાવઠયાિાડ પાઘડ િાળો િાલો ર્ોતરાઈ ગયો.

‘‘તમારં નામ!’’

‘‘નામ ભગિાનન ં ર્ામેય ભગિાનન ં.’’ બોલ ને ઘોડે ચડ ને હાલિાન તૈયાર ર્રતા રે્સવરયાના

ઘોડાન િાધ પર્ડ ને જ િાન મરાઠો બોલયો,

‘‘તમારં નામઠામ નઆપો તો તમને મારા છોર્રાના સમ છે.’’

લાચાર બનેલા િાલાએ બે બોલ ર્ ધા,

‘‘મારં નામ િાલો રે્સવરયો. ગામ મારં ગરર્ , અમરલે પરગર્ાન .ં લયો રામે રામ.’’ બોલ ને િાલાએ

ઘોડાને હાંર્ મૂક્યો. મરાઠાનાં છોર્રાંનાં આંસ લૂછ ને ન ર્ળેલા રે્સવરયાએ રનોલ માં એર્ ઘોડો

િેચ ને િાટ ખરચ ર્ાઢ લ ધ .
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િાત ઉપર દોઢ દાયર્ો ગડથોવલયાં ખાઈ ગયો.

ગરર્ ગામ માથે પ્રભાતનાં તજે પથરાિા માંડ્યાં છે. ર્રર્ ર્ ના લ લા ર્ ંજાર ર્ાંઠા ઉપર

બેઠેલા ભગિાન ગરરે્શ્વરના મંવદરમાં બ્રાહ્મર્ોના મતં્રોચ્ચાર ગ જંી ઊઠ્યા છે. ખ લેથ છૂટ ને ઢોર ધર્માં

જઈ રહ્યાં છે. બરાબર એિે ટાર્ે ગામમાં અમરલે ના દસ ઘોડેસિાર દાખલ થયા. ર્દાિર ર્ાયા રાજના

પોશાર્માં ઢંર્ાઈ ગઈ છે. દરરે્ના ખભામાં જામનગર ઝંઝાળ્ય ં ઝૂલત આિે છે. મોં ઉપર પંથ ર્ાપ્યાન 

ધૂળન ઝર્ ઊડેલ છે. આંખ્ય ંમાં રતાશ ફૂટેલ છે. માથા ઉપરના સાફાનાં ખાખ છોગાં પિનમાં ફગફગ 

રહ્યાં છે.

અર્ધાયાક રાજના વસપાય ં ગામમાં આિેલા ભાળ માર્સો હેબતાઈ ગયા.

“િાલા રે્સવરયા નામનો માર્સ ક્યાં રહે છે?’’ વસપાઈએ પૂછ્ .ં ‘‘બાપ , આથમર્ા બારન ં ખોરડ ં ર્ળાય ઈ

એન ં.’’

આંખના પલર્ારામાં ઘોડાઓ િાલાન ડેલ આગળ આિ ને ઊભા રહ્યા. પગ પછાડતાં

અરબ ઘોડા ઉપર આરૂઢ થયેલા અસિારના સરદારે ડર્ર્ દ ધ : ‘‘િાલા રે્સવરયા.’’

વદ’ ઊગ્યામાં અજાણ્ો સાદ સાંભળ્યો. પર્ દાતર્પાર્ પરિાર ઓસર ન ર્ોરે બેસ ભગિાન સૂરજન 

સ્ત વત ર્રતા િાલાએ જિાબ નો દ ધો. ત્યાં તો બ જો સાદ સંભળાર્ો :

‘‘િાલા ઘર મેં હૈં?’’

બ જા સાદે પછિાડાના િાડામાં િાસ દ ં ર્રતાં રે્સવરયાનાં ઘરિાળાં આિ ને બોલયાં :

‘‘છે તો ઘરમાં’’, પર્ રાજના વસપાય નંે જોઈને આઈ જરા વિચારમાં પડ ગયા.ં સાત પેઢ માંય રાજના

વસપાઈઆઆંગર્ે આવ્યાન ં જાણ્ ં નથ . આશ ?ં

‘‘ક્ય ં બોલતા નવહ?’’

િાલાન માળા પૂર થઈ ગઈ. ઊઠ ને ડેલ એઆવ્યો.

‘‘આિો બાપઆિો.”

‘‘ત મેરા નામ િાલા રે્વરયા?’’

‘‘હા બાપ, હ ં જ િાલો રે્સવરયો.’’

‘‘ત મર્ો અભ ને અભ સૂબાને અમરલે બ લાયા હૈ.’’

‘‘મને!’’
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‘‘ત મર્ો સૂબા ર્ા ફરમાન હૈ. અબ ને અબ િાલા રે્સવરયા ર્ો હાજર ર્રો.’’

“અરે બાપ, ર્ાંર્ ભૂલ થત લાગે છે, હ ં તો ઘોડાનો સોદાગર, સૂબો મને તેડાિે ઈ મા્યામાં નથ 

આિત ં, મેં ર્ાંઈ રાજનો ગનો ર્યો નથ .’’

‘‘ફરમાન હૈ ચલો.’’

વસપાઈન આંખ ર્રડ થઈ.

‘‘હાલો બાપ! ર્ાંઈ રાજના તેડાને પાછ ં થોડ ં ઠેલાશે.’’

િાલાએ ર્સિાળ ં રે્વડય ં પહેય ાં, માથે પાઘડ મૂર્ ને વસપાઈ સાથે ઘોડે ચડ્યો. જાતાં

જાતાં આઈને રે્’તો ગયો રે્ સાંજે પાછો િળ આિ શ, ઉપાવધ ર્રતાં નંઈ.

‘‘જગદંબા તમાર ભેર ર્ર.ે’’

બપોર ટાર્ે િાલા રે્સવરયાને લઈને વસપાઈઓ સૂબાન ર્ચેર માં આિ પૂગ્યા.

ર્ાગડોળે રાહ જોતા સૂબાએ િાલાને પગવથયાં ચડતો જોઈને દોટ દ ધ .

‘‘આિો આિો રે્સવરયા! ’’ બોલતાં બાથ ભર લ ધ . િાલો રે્સવરયો ઘડ ર્ િાર મૂંઝાર્ો. આ તે

સૂબો માર ઠેર્ડ ર્રે છે રે્ શ ં? બાિડ ં પર્ડ ને પડખોપડખ ગાદ માથે બેસાડ સૂબો બોલયો:

‘‘રે્સવરયા મને ઓળખ્યો?’’

મનમાં થય ,ં સબૂાના મનમાં ર્ાંઈર્ ગેરસમજર્ લાગે છે, પર્ ઠરલે વદલનો િાલો ર્શ ંય

બોલયો નવહ.

મૂંગા થઈ બેઠેલા િાલાન ભર ર્ચેર માં તાર ફ માંડ , સૂબો બોલયો.

‘‘િાલા રે્સવરયા ત ં તો માર આબરૂનો રખેિાળ છો. તે વદિસે રે્ડ્યેથ િાંસર્ છોડ ને પાંચ સો

ચૂર્વ્યા ન હોત તો હ ં અમરલે નો સૂબો ન હોત. હિે મને ઓળખ્યો? હ ં રાઘોબા! આજ અમરલે નો

સૂબો છ ં બોલ, તાર શ ર્દર ર્રં?’’

‘‘માર ર્દર મારે મોઢે બોલાિો એટલે હાઉં.’’

“અર,ે હ ં શેર-શ િ મરાઠો છ ં . ર્દર ર્રિાનો િખતઆિે ને ર્દર ર્યાક િગર રહ ં તો તો મલર્ મને ફટ્ય

ર્યે. માગ લે રે્સવરયા! િડોદરા રાજના માર માથે ચારયે હાથ છે. રાજમાં મારો પડ્યો બોલ ઝ લાય

છે.’’

અમ રાતમાં ઉછરલેા રે્સવરયાન જીભને ટેરિે માગિાના બોલ આવ્યા નવહ.

‘‘એલા, તાંબાન ં પતરં લાિો.’’ ર્ચેર ના ર્બાટમાંથ તાંબાન ં પતરં હાજર થય .ં એમાં લેખ મંડાર્ો.

‘‘ગાયર્િાડ તાબાન ં ગરર્ ગામ િાલા રે્સવરયાને યાિચ્ચંદ્રવદિાર્રૌ બવક્ષસ.’’ વતવથ, તાર ખ ને

રાજન મહોર લાગ . રાઘોબાએ હ ર્મ ર્યો. રે્સવરયાને માન-મરતબા સવહત ગરર્ પૂગાડો.

આજે પર્ િાલા રે્સવરયાના િંશજો અમરલે વજલલાના ગરર્ ગામમાં િસે છે.
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NexTECH

'રે્પ્સ્ય લ હોટેલ', જે પવશ્ચમ વિશ્વમાં 'પોડ હોટેલ' તર રે્ પર્ ઓળખાય છે, તે

જાપાનમાં વિર્વસત એર્ પ્રર્ારન હોટેલ છે, જમેાં રે્પ્સ્ય લસ તર રે્ ઓળખાતા નાના પલંગના

ર્દના ઘર્ા રૂમ હોય છે.

રે્પ્સ્ય લ હોટેલ અવતવથઓ માટે સસ્તા, મૂળભૂત રાતભર રહેઠાર્ પૂરં પાડે છે,

જમેને બ જી હોટેલસ દ્વારા ઓફર ર્રાયેલા મોટા, િધ ખચાકળ રૂમ પરિડ શર્તા નથ .

વિશ્વન પ્રથમ રે્પ્સ્ય લ હોટેલ ૧૯૭૯માં ખ લ હત અને તે ‘રે્પ્સ્ય લ ઈન ઓસાર્ા’

હત , જે જાપાનના ઓસાર્ાના ઉમેડા વજલલામાં વસ્થત છે અને ‘વર્શો ર્ રોર્ાિા’ દ્વારા વડઝાઇન

ર્રિામાં આિ છે. ત્યાંથ , તે ખ્યાલ જાપાનન અંદર અ્ય શહેરોમાં ફેલાયો. ત્યાર પછ આ

ખ્યાલ બેવલજયમ, ચ ન,હોગંર્ોગં, આઇસલે્ડ, ભારત, ઇ્ડોનેવશયા અને પોલે્ડ સવહત અ્ય

વિવિધ પ્રદેશોમાં ફેલાયો છે.

વધચન શાહ

કેપ્સસ્ય લ હોટેલ
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રે્પ્સ્ય લ હોટેલન ં ગસે્ટ રૂમ એર્ ચેમ્બર છે જેઆશરે એર્ પલંગન લબંાઈ અને પહોળાઈ

ધરાિે છે, જમેાં હોટેલના મહેમાનને બેડ પર સૂિા અને બેસિા માટે પૂરત ઉંચાઈ હોય છે. ચેમ્બરન 

વદિાલો લાર્ડા, ધાત અથિા ર્ોઈપર્ ર્ઠોર દ્રવ્યથ બનેલ હોઈ શરે્ છે, પરંત ઘર્ િાર

ફાઇબરગ્લાસ અથિા પ્લાવસ્ટર્ પર્ િપરાય છે. રૂમન સ વિધાઓમાં સામા્ય ર તે નાના ટેવલવિઝન,

એર ર્્ડ શનસક, ઇલેક્ટર ોવનર્ ર્્સોલ અને પાિર સોરે્ટ્સનો સમાિેશ થાય છે. રે્પ્સ્ય લસ બંર્રન જમે

બાજ બાજ માં અને એર્ ઉપર એર્ એમ ઘર્ા લેિલ સ ધ હોય છે. રે્પ્સ્ય લનો ખ લલો છેડો એર્ પડદો

અથિા ગોપન યતા માટે નક્કર દરિાજાથ બધં ર્ર શર્ાય છે, પરંત માત્ર અંદરથ જ લોર્ ર્ર શર્ાય

છે.

ઉપલા ડાબા ફોરગ્રાઉ્ડમાં બોક્સ ટ િ હોય છે, જે ડાબ પૃષ્ઠભૂવમમાં પનેલ દ્વારા

વનયવંત્રત થાય છે. આ પેનલ પ્રર્ાશ અને એર ર્્ડ શન ગંને પર્ વનયંવત્રત ર્રે છે. જમર્ વદિાલ પર

અર સો અને ઉપરના ખૂર્ામાં એર ર્્ડ શન ગં ઇ્લેટ હોય છે.

છાત્રાલયન જમે જ એમાં શૌચાલય, શાિર, િાયરલેસ ઇ્ટરનટે અને ડાઇવનગં રૂમ

સવહત ઘર્ સ વિધાઓ સામ દાવયર્ ર તે િહેંચાયેલ છે. રે્ટલ ર્ હોટલ રસે્ટોરાં બાર, પૂલ અને અ્ય

મનોરંજન સ વિધાઓ પર્ પ્રદાન ર્રે છે. અખબારો અને િાચંન સામગ્ર સાથે આરામ ર્રિા માટે

ખ રશ ઓ સાથે એર્ લાઉ્જ હોઈ છે.

રે્પ્સ્ય લ હોટેલો ર્દમાં નાન રે્ મોટ હોય છે. (૫૦ રે્ તેથ િધ રે્પ્સ્ય લસથ ૭૦૦ સ ધ ) એ

મ ખ્યત્િે પ રષોને સ વિધા પૂર પાડે છે. રે્ટલ ર્ રે્પ્સ્ય લ હોટલ પ રષ અને સ્ત્ર મહેમાનો માટે અલગ

વિભાગો અથિા તો અલગ માળ અને એવલિેટસક ઓફર ર્રે છે. એમાં ર્પડાં અને પગરખાં માટેન 

વ્યિસ્થા હોય છે. ટ િાલ અને બાથરોબ પર્ આપિામાં આિે છે. સામાન અને વરં્મત િસ્ત ઓ

સામા્ય ર તે લોર્રમાં અથિા તો રૂમમાં સલામત રાખિામાં આિે છે. મહેમાનોને રે્પ્સ્ય લસમાં

ધૂમ્રપાન ન ર્રિા અથિા ન ખાિા માટે ર્હેિામાં આિે છે.

આ હોટેલોનો ફાયદો તેમન સગિડ અને ઓછ વરં્મત છે. (સામા્ય ર ત,ે ૨૦૦૦-૪૦૦૦

યેન એટલે રે્, ૧૮-૩૭ ય એસ ડોલસક પ્રવત રાત.)

જાપાનમાં સામા્યત: પગાર ર્ામદારો દ્વારા રે્પ્સ્ય લ હોટેલોનો ઉપયોગ ર્રિામાં આિે

છે, જઓે ઘરે પાછા ફરિા માટે વદિસન છેલલ ટર ેન ચૂર્ ગયા હોય છે. એર્ રાત માટે ર્ોઈ બ જા

શહેરમાં ર્ામ માટે આિેલા પ્રોફેશનલસ પર્ એનો ઉપયોગ ર્રે છે. જાપાન મંદ દરવમયાન, રે્ટલાર્

બેરોજગાર ર્ામદારો રે્ જઓે ર્ટોર્ટ દરવમયાન બેઘર બ્યા હતા, તેઓ અસ્થાય રૂપે મવહના સ ધ 

રે્પ્સ્ય લસમાં ભાડે રહેતા હતા.
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ભારતન ં અબકનપોડ:

જરૂવરયાત એ શોધન માતા છે અને મ બંઈ જિેા ખ ચોખ ચ ભરલેા શહેરમાં, સૌથ 

મોટ જરૂવરયાત રહેિાન પૂરત જગ્યા છે. મ બંઈમાં દરરોજ હજારો પ્રિાસ ઓ આિતા હોય છે અને

રહેિા માટે સસ્ત પરંત યોગ્ય હોટેલ શોધિ મ શ્રે્લ છે. આમ, ભારતન પ્રથમ પોડ હોટેલ,

‘અબકનપોડ’ મ ંબઈના પ્રિાસ ઓ, ખાસ ર્ર ને એર્લા પ્રિાસ ઓ માટે આશ િાકદરૂપ છે. આ વિશે

િધ જાર્ એ.

અબકનપોડે ગયા િષે મ બંઇના અંધેર માં ભારતન પ્રથમ પોડ હોટેલ ખોલ હત , અને તે

તનેા સ ંદર દેખાિ અને અ્ય સ વિધાઓ સાથે ખબૂ જ પરફેક્ટ છે. આ રે્પ્સ્ય લ હોટેલમાં વિવિધ

સ વિધાઓ સાથે ર્ લ ૧૪૦ પોડ્સ છે.

તે વિવિધ શે્રર્ ઓમાં આિે છે:

(૧) સ્ય ટ-પોડ: ય ગલો માટે યોગ્ય છે.

(૨) ખાનગ પોડ: િધ જગ્યા ધરાિત પોડ છે.

(૩) લેડ ઝ-ઓ્લ પોડ: મવહલાઓને િધારાન સલામત અને ગોપન યતાઆપે છે.

આ પોડ્સમાં એર્ પલંગ, એર ર્્ડ શન ગં, સ રવક્ષત ર્ -ર્ાડક એક્સસે સાથે પસકનલ

લોર્ર, ટેવલવિઝન, મૂડ લાઇવટંગ અને ૪ ય એસબ પોટક સાથે પાિર સોરે્ટ્સ ધરાિે છે. તેમાં િોલ

વમરર, હેંગસક, એર પ્ય વરફાયર, લાઈવટંગ સ વિધા સાથે બારર્ ં અને િાઇ-ફાઇ સાથે ડર ેસર પર્ છે.

સલામત માટે, તેમાં સ્મોર્ વડટેક્ટર અને અવગ્નશામર્ ઉપર્રર્ પર્ છે. તેમાં લો્ડર  સેિા, ભોજન માટે

ર્ાફે અને બાથરૂમ પર્ છે.

( 29 )  - માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


TechDaily

કશ્યપ જોષી

િેલ્ફ બેલેવ્િુંગ વ્હીકલ

આપરે્ સૌ લોર્ોને બાળપર્માં સાયર્લ ચાલિાનો અન ભિ તો હશે જ ત!ે શરૂઆતમાં બે મ ખ્ય

પૈડાં અને આપરે્ નાના હોય એટલે પડ ન જઈએ તે માટે િધારાના બે પૈડાં(સપોવટાંગ વ્હ લસ) લગાિિામાં

આિતા. સમય જતા મમ્મ -પપ્પાને લાગે રે્ હિે બાળર્ને થોડ -થોડ ફાિટઆિિા માંડ છે. એટલે પાછળ

લગાિેલા િધારાના બે પૈડાં( સપોવટાંગ વ્હ લસ) ર્ાઢ નાખે અને તનેા પછ આપર્ને સાયર્લ ચલાિિાનો

થોડો ભય લાગે. પરંત , આપરે્ વહંમત ર્ર ને પપ્પા અને મમ્મ ના સહર્ારથ સાયર્લ ચલાિ એ. ક્યારરે્

અસંત વલત થઈએ, તોક્યારરે્ પડ પર્જિાય. પરંત આમ ર્રિાથ સાયર્લ જરૂરઆિડ જાય!

સામા્ય ર તે સાયર્લ ચલાિતા ચલાિતા જઆપરે્ તેન ઝડપ ર્ઈ ર તે વનયંત્રર્માં લેિ , ર્ઈ ર તે

પેડલ મારિા જનેાથ સાયર્લ સરખ ર તે ચાલ શરે્, તનેે સતં વલત ર્ઈ ર તે ર્રિ અને ક્યારે બ્રેર્ મારિ 

જથે આપાતર્ાલ ન અર્સ્માત ટાળ શર્ાય, િગેરે જિે િસ્ત ઓ સમય પસાર થતા આપરે્ શ ખ એ

છ એ! આબધ િસ્ત માં બેલવે્સગં સૌથ મહત્િનો ભાગ છે. જો સંત લન ખોરિાય, તો તરત જ આપર્ે

સાયર્લ પરથ પડ જઈએ છ એ. િતકમાન સમયમાં 'સેલફ બેલેવ્સગં વ્હ ર્લ' ખબૂ જ લોર્વપ્રય બન રહ્યા

છે. જમેાં સતં લન જાળિિા માટે એર્ ખાસ પ્રર્ારનો અલગોવરધમ હોય છે, જને મદદથ આપરે્ સંત લનન 

વચંતા નથ ર્રિ પડત અથિા સંત લનખૂબ સરળતાથ થઇજાય છે.

( 30 )  - માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

આસેલફ બેલેવ્સંગ વ્હ ર્લનો આવિષર્ાર મન ષયન 

ચાલન નર્લ ઉતારિા માટે ડ ન ર્મેન દ્વારા ૨૦૦૧માં

ર્રિામાં આવ્યો હતો. આ િાહન પહેલા પહેલા મનોરંજન

માટે ઉપયોગમાં લેિામાં આિત ં હત .ં પરંત પછ થ તેનો

ઉપયોગ ટૂર સ્પોટ્સક પર ર્રિામાં આવ્યો અને ત્યાં એ ખૂબ

જ લોર્વપ્રય બ્ય .ં ઇલેવક્ટરર્ હોિાને ર્ારરે્ આ િાહન ર્ોઈ

પર્ પ્રદૂષર્ ફેલાિત ં નથ .
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તેથ પ રાતન જગ્યા પર ફરિા માટે આનો ઉપયોગ ર્રિો યોગ્ય બને, જથે તને જાળિર્ ર્ર શર્ાય.

અત્યારે લોર્ો આ િાહનને સગિે (sugway) તર રે્ ઓળખે છે અને ઓનલાઇન/ઑફ્લાઇન મારે્ટમાં પર્

આપ્રોડક્ટ ઉપલબ્ધ છે.

પોતાન જાતે સતં વલત થઇ શરે્ એિ ં આ િાહન ર્ામ ર્ઈ ર તે ર્રત ં હશે અને તને અંદર ર્ઈ

પ્રર્ારન ટેર્નોલોજી ઉપયોગમાં લેિામાં આિ હશ,ે તે જાર્િાન ર્ ત હલતા ઉદ્દભિે તે સામા્ય છે! આ

વ્હ ર્લન રચના એિ ર તે ર્રિામાં આિે છે, જનેાથ તે બે પૈડાં પર તેન જટેલ ક્ષમતા છે, તટેલા િજન

સ ધ ના મન ષયને સિાર આપ શરે્ અને તેને જ ે ર તે ર્મા્ડ આપિામાં આિે એ ર તે તે પ્રચલન ર્ર શરે્.

ર્મા્ડ લેિા માટેઆ િાહન દ્વારા વિવિધ સે્સર નો ઉપયોગ ર્રિામાં આિે છે અથિા એર્ રં્ટર ોલ ગંઆમક

આપિામાંઆિે છે જનેા દ્વારા મન ષય િાહનને ર્ઈ વદશામાં લઇ જિ ં તેના સંદેશઆપ શરે્ છે.

િેલ્ફ બેલેવ્િુંગ વ્હીકલન ું બુંધારણ

આ પ્રર્ારના િાહનન ં બંધારર્ સમજિ ં મ શ્રે્લ નથ . આપરે્ સૌ લોર્ોએ આપર્ા

બાળપર્માં એર્ અખતરો ર્રિાનો પ્રયત્ન ર્યો હશ,ે તેના દ્વારા આપરે્ 'સેલફ બેલેવ્સગં વમરે્વનઝમ'

સમજી શર્ એ છ એ! આપરે્ સૌ લોર્ોએ વરરે્ટના બેટ અથિા તેના જિે ર્ોઈ િસ્ત આપર્ આંગળ 

પર સંત વલત ર્રિાનો પ્રયત્ન જરૂર ર્યો હશે અને તેને સંત વલત રાખિાન રમતો પર્ રમ હશ.ે

બેટને સતં વલત ર્રિ ં ર્ઈ અઘરં નથ , તને એર્ સામા્ય ય વક્ત છે! બેટ જે વદશામાં નમન

ચાલ ર્રે આપરે્ પર્ તે જ વદશામાં આપર્ આગંળ ને આગળ લઈ જિાન છે, જ્યાં સ ધ બટે ફર થ 

સંત વલત ન થઇ જાય! આપ્રવરયામાં આપર્ ચપળતા જટેલ િધારે હશે તટેલ ં િધ બેટ આગંળ પર વસ્થર

ટર્ શર્શ.ેસેલફ બેલેવ્સંગ વ્હ ર્લમાં આ આંગળ ન ં ર્ામ પૈડાં ર્રશે અને ચપળતા લાિિાન ં તથા ર્ઈ

વદશામાં અને રે્ટલ ઝડપથ પૈડાંને આગળ લઈ જિા તને ં વનયમન તે િાહનન અંદર રહેલ ર્મ્પ્ય ટર

ર્રશ.ે
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હિે આ િાહનને આગળ રે્ પાછળ લઇ જિા માટે તનેે એર્ વનવશ્ચત વદશામાં નમન ર્રાિ 

અને પૈડાંન ઝડપ વનયંવત્રત ર્રિ પડે છે. િાહન િતકમાન સમય પર ભૂવમ સાથે રે્ટલો ખરૂ્ો બનાિે છે તે

જાર્િ ં આ પ્રવરયા માટે ખૂબ જ જરૂર છે. અને તનેા માટે IMU(Inertial Measurement Unit) નો ઉપયોગ

થાય છે. અને તેમાં નમન માપિા માટે ગાયરોસ્ર્ોપ તથા પ્રિેગ અને િેગ માપિા માટે એક્સેલરોમ ટરનો

ઉપયોગ થાય છે.આબંને એર્ સે્સર છે,જેMPU6050 મોડ્યૂલમાં સાથેઆિે છે.

આ મોડ્યૂલ અથિા તનેા જિેા મોડ્યૂલનો ઉપયોગ ર્ર િાહનના ત્રર્ અક્ષ(x, y, z) પરના

નમન અને પ્રિેગન માવહત િાહનના ર્ોમ્પ્ય ટરને આપ શર્ાય છે. હિે સે્સર દ્વારા મળેલ માવહત માં

ક્યારરે્ ઇલેક્ટર ોવનર્ નોઇસ હોય છે જનેા ર્ારરે્ ડેટા ર્ાયકક્ષમ મળતો નથ તેથ તનેા પર રે્ટલાર્ વફલટર

લગાિિા પડે છે જમેાં 'low-pass filter' તથા 'kalman filter'નો સમાિેશ થાય છે. આ filter આપરે્ સે્સર

પાસેથ શ િ માવહત આપે છે. િાહનને ર્ોઈ વદશામાં રે્ટલ ં નમન ર્રાિિ ં તથા રે્ટલ ઝડપથ પૈડાંને

ફેરિિા િગેર ે જિે િસ્ત ઓ માટે રે્ટલાર્ ખાસ પ્રર્ારના અલગોવરધમ હોય છે અને તમેનો એર્ છે

PID(proportional–integral–derivative) અલગોવરધમ, જે િતકમાન નમન અને િતકમાન ઝડપ તથા

આપર્ને પ્રચલન ર્રિા માટે જરૂર નમન અને ઝડપ િચ્ચનેા તફાિતને સમજીઅને બનંે મોટરને વનયંવત્રત

ર્રે છે. મોટસકન ઝડપ પર વનયતં્રર્ ર્રિા માટે મોટર ડર ાઈિરનો ઉપયોગ થાય છે. આ બધ િસ્ત ઓને

પાિરઆપિા માટે પાિર મોડ્યૂલનો ઉપયોગ થાય છે.
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આ સેલફ બેલેવ્સંગ વ્હ ર્લ હાલના સમયમાં ખૂબ જ ચચાકમાં છે અને લોર્ો તેને ખૂબ જ

શોખથ િાપર રહ્યા છે. ર્ારર્ રે્ આ િાહનના પવરમાર્ ખૂબ જ નાના છે એટલે તે નાન જગ્યામાં

પર્ સમાઇ શરે્ છે. તેથ જો સ્રૂ્લ અથિા ર્ોલજે પવરસરમાં અથિા ર્ોઈજાહેર પયકટન સ્થળ પરઆ

િાહનનો ઉપયોગ ર્રિામાં આિે તો તે સાયર્લ રે્ મોટરસાયર્લ ર્રતા ઓછ જગ્યા રોરે્ અને

ઈલેર્ટર  ર્ હોિાના ર્ારરે્ પયાકિરર્માં પ્રદ ષર્ પર્ ન ફેલાિે.
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(૧) માત્ર શ્ર વત ગ જરાત ફો્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્ર ભાષા અને જોડર્ ન ભૂલો ચર્ાસ 

રચના મોર્લિ . ભાષાશ વિ અને જોડર્ માં જો િધ ભૂલો હશે તો રૃ્વત સ્િ ર્ારિામાં આિશે નવહ, જને 

નોધં લેિ . ગ જરાત લખાર્ના બધા વનયમો પળાયએસૌથ પાયાન જરૂવરયાત છે.

(૨) ર્ોઈ પર્ ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઇન પ્લટેફોમક પર અપ્રર્ાવશત હોય, એિ જ રૃ્વત મોર્લિ . રૃ્વત

સ્િરવચતઅને મૌવલર્ હોિ જોઈએ.

(૩) રૃ્વતમાં મોટેભાગે ગ જરાત જ ટાઈપ ર્ય ાં હોય એ જરૂર છે. અમ ર્ શબ્દો અંગે્રજી, વહ્દ અથિા

સંસ્રૃ્ત ભાષામાં ટાઈપ ર્રલેા ચાલશ.ે પર્ એ શક્ય હોય ત્યાં સ ધ ઓછા રાખિા. જથે સમરસતા

સચિાઈ રહે.

(૪) કૃવત માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાું આવે છે. અમારું મેઇલ-એડર ેિ આ મ જબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) રૃ્વત મેઇલ ર્યાક પછ જો વસલકે્ટ થશે તો મેઇલ દ્વારા જજાર્ ર્રિામાં આિશ.ે અ્ય માધ્યમોમાં એ

વિશે પૃચ્છા ર્રિ નહ .ં

(૬) 'પંખ' વબન-વ્યિસાવયર્ મેગેઝ ન હોિાથ અમારા તરફથ ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારનો પ રસ્ર્ાર આપિામાં

આિતો નથ .

(૭) તમે મોર્લેલ રૃ્વત-સ્િ ર્ારનોઅંવતમ વનર્કય 'પંખ'ન ટ મનો રહેશ.ે

(૮) રૃ્વતનો સ્િ ર્ાર થાય તો તમને મેઈલ મળ જશ.ે જો એ માટે વિલંબ થાય ને તમે અ્ય માધ્યમોમાં

આપો, તો પર્ િાંધો નવહ. એ માટે તમારે અમને જાર્ ર્રિ જરૂર નથ . ર્ારર્ રે્ જ્યારે પર્ અમે

નક્ક ર્ર શ ં રે્ હિે આ રૃ્વત અમારે મ ર્િ છે, તો એ પહેલા અમે મેઈલ ર્ર શ ં જ. આપનો જિાબ નવહ

આિે ત્યાં સ ધ નવહ મૂર્ એ.

(૯) સામા્યતુઃ એિો વનયમ હોય છે રે્ રૃ્વત એર્ ર્રતાં િધ જગ્યાએ મોર્લો, તો જ્યાંથ િહેલો જિાબ

આિે, એ વસિાયન જગ્યાએ સજકરે્ જ સામેથ જાર્ ર્રિાન હોય છે. પર્ અમે એ ર્ામ સજકર્ માટે

આસાન બનાવ્ય ં છે. અમે પૂછ એ અને જો તમાર રૃ્વત બ જે ના સ્િ ર્ારાય હોય તો અમે પછ 

સ્િ ર્ાર એ છ એ.

લેખ/વાતાચ/માઈક્રોવફક્શન/કવવતા મોકલવા માટે

માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

mailto:pankhemagazine@gmail.com
https://pankhmagazine.com/


માર્ચ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

આપને 'પુંખ'નોઆઅુંક કેવો લાગ્યો ?

આપના પ્રવતભાવોWhatsApp દ્વારાઆપવા માટે અહી ું વલલક કરો.

https://wa.me/916355953355

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


ટીમ 'પુંખ'

યાવિક વઘાવિયા

કેય ર દ ધાત

અનુંત ગોવહલ

વવરલ જોશી

હોિેફા અગવાન

ધ્ર વવલ ર્ોડવડીયા
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એક ક્ષણ રબર મળીને આપણે,

આયખાભરની પીડાઓ નોતરી.

- ર્ુંદે્રશ મકવાણા 'નારાજ'
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દલપતરામ

જગદીશ જોષી

દોલત ભટ્ટ

રાજ લ ભાન શાલી

હીરલ વ્યાિ

તજેલશાહ

ડૉ. રુંજન જોષી

બુંિરી જોષી

અવર્ચતા દીપક પુંડ્યા

ગૌતમ જાની

વધચન શાહ

કશ્યપ જોષી

આઅુંકમાું િહભાગી કલમો

લકી ઠાક ર (ફ્ર્ટ કવર)

https://instagram.com/lucky2600?utm_medium=copy_link

જયદીપ ખોલવાડીયા (બેક કવર)

https://instagram.com/jd_kholvadiya?utm_medium=copy_link

ફોટોગ્રાફ 
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