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⚫ 'પખં'ના પ્લટેફોમક પરથી ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન પ્રર્ાવશત થતા ર્ોઇપર્ લખાર્ના
વિચારો સર્જર્ના પોતાના છે. એ વિચાર સાથે ટીમ પખંના સભ્યો સહમત છે જ, એવ ં માની લવે  ં
નહહ. આથી લખાર્ને લીધે ર્ોઈ પર્ વિિાદ ઉભો થાય તો એની જિાબદારી સપંરૂ્કપર્ે સર્જર્ની
પોતાની રહશેે. 'પખં'આમાં દરવમયાનગીરી ર્રિા બાધ્ય નથી.

⚫ 'પખં'ના પ્લટેફોમક પરથી ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારે પ્રર્ાવશત સામગ્રીમાં
મોટેભાગે સર્જર્ની પરિાનગીથી જ કૃવત મ ર્િામાંઆિે છે. ક્યારેર્ ર્ોઈ સર્જર્ની પરિાનગી લીધા
િગર એમની ર્ોઈ કૃવત ર્ોઈપર્ સ્િરૂપે મ ર્િામાં આિે તો એમાં અમારો એર્ જ શ ભ આશય છે રે્
સર્જર્ના લખાર્ને બબરદાિવ ંઅને ગ જરાતી ભાષા િાચંી શર્તા મહત્તમ લોર્ો સ ધી સર્જર્ોની કૃવત
પહોંચાડિી અને િધ ને િધ લોર્ોને ગ જરાતી ભાષામાં રસ લતેા ર્રિા.

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

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

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

િપંાદકની કલમે

હજી હમર્ાં જ 'વિશ્વ પથૃ્િી હદિસ
(World Earth Day) ગયો. ક્યારેય તમે વિચાર્ ું
રે્, "આ પથૃ્િી પર આપર્ો જન્મ રે્મ થયો?"

મહાત્રયા રા બલબખતએર્ પ સ્તર્ અપ્રેવષત પત્ર
('Unposted Letter'ન ં ગ જરાતી અન િાદ)માં
મેં િાચેંલ ં રે્, "આપર્ા બાળર્ો માટે આપર્ે જ
ક રાન છીએ, જેને તે પોતાના જીિન
દરવમયાન િાચંશ.ે આપર્ે જ િેદ છીએ, જેને
તેઓ જોશ.ે આપર્ે જ બાઇબલ છીએ, જેની
અન ભવૂત તેઓ ર્રશ.ે આપર્ે જ તેમનો ધમક
છીએ, જેને તેઓ અન સરશ.ે તમાર ં જીિન
અને માર ં જીિન તેમને માટે ર્ાં તો ચેતિર્ી
બનશે અથિા તો ઉદાહરર્ બનશ.ે હ ં જાણ ં છં
રે્ આ એર્ મોટી જિાબદારી છે. પર્ તનેા
વસિાય આ ધરતી પર તમે તેમની પહલેા શા
માટે આવ્યા હતા, તે રે્મ સમજાિી શર્શો?"

આપર્ે આપર્ી પેઢી પાસથેી આ સમય અને
સ્થળ ઉધાર લીધેલ છે, જેઆપર્ે એમને પાછં
દેિાન ં છે. ને ઉધારીમાં લીધલેી િસ્ત  જો
આપર્ે ન ર્શાન ર્રીને આપીએ, તો આપર્ી
એર્ માર્સ તરીરે્ની વિશ્વનીયતા જોખમાય
નહીં?ક્યારેય વિચાર્ ું છે આવ ?ં

આપથૃ્િીનેઆપર્ે રહિેાલાયર્ રે્ટલી રાખી

છે? બીજ ં બધ ં બાજ માં મરૂ્ીને આ પથૃ્િી
આપર્ે સાથે મળીને આપર્ા માટે અને
આપર્ી આિનારી પેઢીઓ માટે રહિેા માટે
એર્ િધ સારી જગ્યા બની રહ,ે એ માટે
આપર્ે પ્રયત્નો ર્રિા જોઈએ. તો જ ર્દાચ
આ 'અથક' પર જન્મિાનો આપર્ો 'અથક'
નીર્ળશે,ખર ં ન?ે

'પખં'નો આ એર્સઠમો અંર્ છે. અવનિાયક
સજંોગોને લીધે અમ ર્ ર્ોલમો આમાં સમાિી
શર્ાયી નથી. ગરમી સખત િધી રહી છે. પશ -
પક્ષીઓને પાર્ી અને ખાિાન ંઆપતા રહજેો,
જેથી એમને એ માટે ભટર્વ ં ના પડ.ે તમારા
દ્વાર સ ધી આિતા સફાઈ ર્ામદાર હોય,

પોસ્ટમેન હોય રે્ ર્ોઈ ફેહરયાઓ - એમને
શરબતન ં નહીં તો રં્ઈ નહીં, પર્ પાર્ીન ં
ચોક્કસ પછૂજો. ગ્લોબલ િોવમિંગને લીધે જે
'અથક' ગરમ થઇ ગઇ છે, એને આ રીતે ર્ોઈ
સાથે 'િૉમક' બીહિે ર્રીને ઠંડી પાડી શર્ાય તો
એનાથી રૂડ ં બીજ શં  ં હોય?

આ અંર્ િાચંીને પ્રવતભાિો જરૂર દેજો. ર્ોઈ
લેખર્વમત્રોને 'પખં' સાથે જોડાિવ ં હોય તો
અમને મેસેજ ર્રજો
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પથૃ્વી અને આપણે
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જસ્ટ બે પ્રમપ્રનટ

"શ્રિર્, હ ં આ બધ ં સહન ર્રીને થાર્ી ગઈ.
હ ં મરી જઈશ તો પર્ ત ં રં્ઈ નહીં બોલે ન!ે
તાર ં તો નામ જ શ્રિર્ છે. શ્રિર્ બન ને
શ્રિર્ ર્ર. પર્ બસ... મારાથી નહીં થાય
હિ.ે.."

સરં્ ક્ત ક ટ ંબથી બે મહહનામાં જ
રં્ટાળી ગયેલી શ્રિર્ સાથે લિમરેેજ ર્રીને
આિેલી વશખા બરાડી. ઠંડા બરફ જેિા સ્િરે

શ્રિર્ બોલ્યો, "સાભંળી લવે  ં અને સભંાળી
લવે  ,ં એ દરેર્ વ્યક્ક્તના ગજાની િાત નથી
હોતી."

ભાઈ-ભાભીના છૂટાછેડા પછી ર્થળી
ગયેલી પોતાના ઘરની ક્સ્થવત વશખાની
નજર સામે તરિરી રહી. તેર્ે ઠંડા પાર્ીનો
આખો ગ્લાસ ગટગટાિી શ્રિર્ સામે
માનભરી નજરે જોર્ .ં

ડૉ. રંજન જોષી

શ્રવણ
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ર્ોમળ છ,ં ર્ાટંાળો છ;ં માર્સ જેિો માર્સ છ.ં

પોચટ છ,ં પથરાળો છ;ં માર્સ જેિો માર્સ છ.ં

આર્ાશે અર્થર્ ઊડવ ,ં આ ધરતી પર તરફડવ ;ં
ઘાયલ છ,ં પાખંાળો છ;ં માર્સ જેિો માર્સ છ.ં

આંખે અશ્ર ની ધારા, હોઠે ક્સ્મતના ઝબર્ારા;
ખ લ્લો છ,ં મમાકળો છ,ં માર્સ જેિો માર્સ છ.ં

વધક્કાર ં છ ંહ  ંપળમા,ં પ્રેમ ર્ર ં છ ંહ  ંપળમા,ં
આવશર્ છ,ં ર્જજયાળો છ;ં માર્સ જેિો માર્સ છ.ં

ચોમાસે પાર્ી પાર્ી; ચૈત્રે લ ૂઝરતી િાર્ી;
ભેજલ છ,ં તડર્ાળો છ;ં માર્સ જેિો માર્સ છ.ં

શ્વાસોની મનભર માયા, મતૃ્ર્ ની વનશહદન છાયા;
ક્ષર્ક્ષર્નો તરગાળો છ,ંમાર્સ જેિો માર્સ છ.ં

Connecting... કપ્રવતા

ભગવતીકુમાર શમાા

( 3 )  - એપ્રિલ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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અંતરકેડી

બિંરી જોષી

મઝધારે (ભાગ-૪)

દ્રશ્ય: ૯
***

"મે િી ર્મ ઇન ડોક્ટર?"

સામે બઠેેલા ડોક્ટર િીર્ા શમાકએ
'હા'માં માથ ં ધ  ર્ાવ્ર્ ,ં એટલે પોતાની
મમ્મીને લઈને પવિત્રા અંદર પ્રિેશી.
ડોર્ટરની રે્બબનમાં િતાકતી એ.સી.ની ઠડંી
હિાથી વિસ્મયા પોતાના બે હાથ સરં્ોડીને
પોતાની સીટ પર બસેી ગઈ અને
ચારેતરફ અચરજથી જોતી રહી.
"હલેો મેમ, હ ં પવિત્રા અને આ મારા મમ્મી
વિસ્મયાબને...." ઓળખાર્ આપતા
પવિત્રાએ નમ્રતાપિૂકર્ િાત શરૂ ર્રી.

"મેમ, છેલ્લા રે્ટલાર્ હદિસોથી
મમ્મી સાથે રં્ઈર્ વિબચત્ર ઘટનાઓ બની
રહી છે. માત્ર મમ્મી સાથે જ નહીં, પર્
અમારી માટે પર્ મમ્મીન ં આવ ં
ગડમથલિાળં િતકન ખબૂ જ અચરજ
પમાડે તેવ  ં હોય છે. ર્ોઈર્િાર મમ્મી
બબલલ્ડિંગની બલફ્ટના બટન ખોટા દબાિી દે
છે. ર્ોઈર્િાર સાડીને બદલે ડ્રેસ પહરેીને
સામે આિી જાય છે. ર્ોઈર્િાર અંબોડાની

બદલે બે ચોટલા િાળી લે છે અને ક્યારેર્
મારે્ટમાં એર્ના એર્ ફળ અને શાર્ભાજી
ફરી ફરી ખરીદીને બે ગર્ા પૈસા ચરૂ્િીને
આિી જાય છે. મારા પવત સ બોધને જ્યારે
મેં આ વિષય અંતગકત થોડ ં જર્ાવ્ર્ ં તો
એમના ર્હિેા પ્રમાર્ે ર્દાચ મમ્મીને
'અલ્ઝાઈમર' અથિા 'હડમ્નેવશયા' હોઈ શરે્.
શ ખરેખર એવ ં થત  ં હશે ડોક્ટર?" પવિત્રા
એર્ી શ્વાસે બધ બોલી ગઇ.

ડો. િીર્ા શમાકએ આશ્વાસનભયાક
સ્િરે પવિત્રાને ર્હ્ ,ં "જ ઓ પવિત્રા, તમે
બચિંતા ન ર્રશો. હજી ર્ોઈ જ વનષ્ર્ષક પર
ન પહોંચો. પ્રથમ મારે એમની સાથે થોડી
િાતચીત ર્રિી પડશે અને થોડા મગજના
પરીક્ષર્ ર્રિા પડશે. પછી જ હ ં ર્ોઈ
વનર્કય પર પહોંચી શર્ીશ."
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વિસ્મયા આ સિંાદમાં ર્ોઈ જ રસ
દાખવ્યા િગર પોતાની સાથે લાિલેી
ત  લસીની માળા ફેરિિામાં મગ્ન હતી.
એર્ એર્ મર્ર્ા સાથે એ આંર્ડા પર્
બોલતી જતી હતી.

"૧૦૧.. હહર ૐ. ૧૦૨.. હહર ૐ.
૧૦૩.. હહર ૐ." અને પછી ૧૦૪ પર
આિતા એ અટર્ી ગઈ. ર્દાચ આગળનો
આંર્ડો ર્યો આિે એ વિચારમાં એ
અટિાઈ ગઈ. ડોક્ટરે પછૂ્ .ં

"શ ં થર્ ં વિસ્મયાબને? બોલો બોલો
આગળ. ૧૦૩ પછી શ ં આિે?"

"૧૦૧..૧૦૨..૧૦૩..૧૦૩..૧૦૩..."
આગળનો આંર્ડો એ બોલી જ નહોતા
શર્તા. આખરે ચીડાઈને એમર્ે ત  લસીની
માળા જ ફેરિિાન ં બધં ર્ર્ ું અને પોતાના
પસકમાં મરૂ્ી દીધી. પવિત્રા આ બધ ં જોઈને
િધ ભાગંી પડી. ડોક્ટરે એમને આશ્વાસન
આપતા ર્હ્ ,ં "લક્ષર્ો તો એનાં જ જર્ાઈ
રહ્યા છે. પર્ છતાયં તમે આ ત્રર્
પરીક્ષર્ ર્રાિી લો. હરપોટક ર્ાલે આિી
જશે પછી આપર્ે આગળની ટ્રીટમેન્ટ પર
િાત ર્રશ .ં" -એટલ ં ર્હી ડોક્ટરે એમના
મગજની ક્સ્થવત સમજિા માટે ત્રર્
પરીક્ષર્ોની સબૂચ ર્ાગળ પર લખી
પવિત્રાને આપી દીધી. પવિત્રાએ જર્ાવ્યા
મ જબના મમ્મીના ત્રર્યે પરીક્ષર્ ર્રાિી
લીધા અને ત્રર્યે પરીક્ષર્ના સેમ્પલને
સોંપી, બઉે મા-દીર્રી ઘરે પરત ફયાક.

દ્રશ્ય:૧૦
***

ઘરે પહોંચતા ઘણ ં મોડ ં થયલે  ં
એટલે સ રમ્ય અને સ બોધ તો સઈૂ જ
ગયા હતા. વિસ્મયા પર્ પોતાના રૂમમાં
જઈને સઈૂ ગઈ. પવિત્રા પર્ ખબૂ જ
થાર્ી ગયેલી એટલે બઠેર્રૂમના સોફા પર
જ એર્ે માથ ં ટેર્િી દીધ .ં માથ ં ટેર્િિાની
થોડી પળોમાં જ થાર્ના ર્ારર્ે એ પર્
ઘરેી ઊંઘમાં સરી ગઈ. ઊંઘમાં સરતા એ
સપનાની દ વનયામાં ખોિાઈ ગઈ.

એર્ વિશાળ મહાસાગરની
િચ્ચોિચ નાિડી લઈને એ ર્ોઈ દહરયાઈ
પ્રિાસે નીર્ળેલી. એ પરૂા જોર સાથે
હલસેા મારી રહી હતી. નાની એિી
પોતાની નાિડીના સઢનાં થાભંલાની ટેરે્
એની માં પર્ બઠેી હતી. મહાસાગરની
મધ્યમાં પહોંચતાં અચાનર્ ચક્રિાત
આવ્યો અને નાિડી હહલ્લોળા લિેા લાગી.
સસૂિાટા એટલા તીવ્ર િેગિાળા હતા રે્
નાિડી એ થપાટો ઝીલી નહોતી શર્તી.
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તેજ પિનને લીધે નાિડી િધારે હાલર્-
ડોલર્ થિા લાગી. હજી તો એ રં્ઈર્
સમજી શર્તી ત્યાં તો એર્ િટંોબળયો
આવ્યો અને નાિડીને ફંગોળી ગયો.

'ઓહ... મા...' એ ઉદગાર સાથે
પવિત્રા સફાળી જાગી ગઈ.

એન ં હ્રદય જોરજોરથી ધબર્િા
લાગ્ર્ .ં સપનાન ં જગત અને િાસ્તવિર્
જગત ક્યારં્ એર્રૂપ તો નહીં થઈ જાય ને
એ ભયથી એ ધ્ર જી ઉઠી. પોતાના અશાતં
મનને શાતં ર્રિા એર્ે માટલામાથંી
પાર્ીનો લોટો ભયો. "સપન ં હત  ં એ તો.."
-એમ મનોમન બબડી અધ્ધર થયલેા
પોતાના જીિને શાતં પાડયો.

ચા અને નાસ્તો તૈયાર ર્રિા એ
રસોડામાં ગઈ પર્ ત્યાં પર્ મમ્મીના
વિચારોમાં અટિાતી રહી.

"શ ં આવ્ર્ ં હશે મમ્મીના પરીક્ષર્ન ં
પહરર્ામ?" એ વિચારમાં ને વિચારમાં
નાસ્તા માટે બનાિલેા ઘર્ાં થેપલા દાઝી
ગયા હતા. છતાં જેમ તેમ ર્રીને ર્ામ
આટોપ્ર્ .ં બધા નાસ્તો ર્રિા ટેબલ પર
ગોઠિાઈ ગયા. સ બોધ દાઝલેા થેપલા
જોઈને ર્ળી ગયો રે્ પવિત્રા મમ્મીની
બાબતે ઘર્ી બચિંતામાં છે. સ બોધે ચપૂચાપ
નાસ્તો ર્રી લીધો પર્ જતાં જતાં એર્ે
પવિત્રાને આશ્વાસન આપતા ર્હ્ ં રે્, "ત ં
બચિંતા ન ર્ર. જે રં્ઈ પર્ પહરર્ામ આિ.ે
ત ં મને ઓહફસમાં જ ફોન ર્રજે. આગળ

શ ં ર્રવ ં એ આપર્ે એ મ જબ નક્કી
ર્રીશ .ં"

દ્રશ્ય:૧૧
***

હોક્સ્પટલ પહોંચતા જ નસે ર્હ્ ં રે્
ડો.િીર્ા શમાકએ એમને તરત જ
બોલાવ્યા છે. પવિત્રા ગભરાયેલા મને
પોતાની મમ્મી સાથે રે્બબનમાં પહોંચી.
બઉે મા-ંદીર્રી એર્ એર્ સીટ પર
ડોક્ટરની સામે ગોઠિાઈ ગયા. વિસ્મયાએ
ર્ાલની માફર્ જ ફરીથી ત  લસીની માળા
ર્ાઢી અને ર્રિા લાગી.

ડોક્ટરે જરા ગભંીરતાપિૂકર્ ર્હ્ ,ં
"જ ઓ પવિત્રા... તમારી મમ્મીન ં પહરક્ષર્
પોબઝટીિ આવ્ર્ ં છે. શી ઇઝ સફહરિંગ વિથ
અલ્ઝાઇમર...એમન ં મગજ ખબૂ
સિંેદનશીલ સ્તરમાથંી પસાર થઈ રહ્ ં
છે. ર્ોઈ ઘરેો આઘાત તેમના મનમસ્તર્
ઉપર લાગેલો છે. જેને ર્ારર્ે તઓે સતત
ઘરેાયેલ ં અન ભિતા રહે છે. સ્મવૃતભ્રમ
થિો એ આમ તો વદૃ્ધાિસ્થામાં સાહજજર્
હોય છે, પર્ તમારી મમ્મીની બીમારી
થોડી િધ ગભંીર છે. તમારે ખબૂ જ
સાિચતેીપિૂકર્ હિે એમની સભંાળ રાખિી
પડશ.ે એવ ં બને રે્ જમી લીધા પછીના
ર્લાર્માં જ એ બીજી િાર જમિાન ં માગં.ે
ર્દાચ ત્રીજીિાર પર્ માગં.ે ર્ારર્રે્
તેમના શરીરન ં અન બધં મક્સ્તષ્ર્ સાથે
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તાલમેલમાં નથી, એટલે એ મગજ દ્વારા
આપિામાં આિતા જરૂરી સદેંશાઓને
િાચંી નથી શર્ત  .ં ઉલટ એનાથી તદ્દન
વિપરીત ક્યારેર્ એ બધ ં જ ર્રશે. ઘરની
બહાર પર્ તમે એમને બબલક લ એર્લા ન
છોડશો. એર્િાર ભ્રમનાં ઘરેાિામાં આવ્યા
પછી ર્દાચ એ રસ્તાની િચ્ચોિચ
ખોિાયેલ ં મહસેસૂ ર્રે અને ખોિાઇ પર્
જાય. એમની નાની નાની ભલૂોને નજર
અંદાજ ર્રી બબલક લ બચડાયા િગર ખબૂ
જ સાિચતેી અને સાિધાનીથી તમારે
તદ્દન નાના બાળર્ની જેમ જ એમન ં પર્
લાલનપાલન ર્રવ ં પડશ.ે તમે એર્ ખબૂ
જ સમજ અને સિંેદનશીલ દીર્રી છો.
તમે સમજી શર્શો રે્ હ ં શ ં ર્હી રહી છ.ં“

ભીની ભીની આંખે પવિત્રા એ હા
ભર્ી. દિાઓની સબૂચ લઈને એ પોતાની
મમ્મીને િેઈહટિંગ રૂમમાં બસેાડી

દિાખાનાના જ મેહડર્લ સ્ટોરમાથંી દિા
લિેા ગઈ. દિા લઈને પરત ફરી તો
મમ્મી ક્યાયં ના દેખાયા.ં એને તો આંચર્ો
જ લાગ્યો. "અરે ડૉક્ટરે ર્હ્ ં હત  ં રે્ એમને
ક્યાયં પર્ એર્લા નહીં છોડિાના. હે
ભગિાન, શ ં ર્રી દીધ ં મેં ઉતાિળમા?ં"

મમ્મીને શોધિા હોક્સ્પટલના એર્ ખરૂ્થેી
બીજા ખરૂ્ે એ હાફંળીફાફંળી દોડી રહી
હતી ત્યાં અચાનર્ જ એર્ નસે આિીને
ર્હ્ ં રે્, "બને, તમારી મમ્મી તો
હોક્સ્પટલની બહાર ઊભલેી રીક્ષામાં બઠેા
છે." દોડતી દોડતી પવિત્રા બહાર પહોંચી
અને હજી તો બમૂ પાડે ત્યાં રીક્ષાિાળા
ભાઈએ પોતાની રીક્ષા હરં્ારી દીધી...

"મમ્મી.... મમ્મી..." એ બમૂો પાડતી
જ રહી ગઈ.
(િધ આિતા અંરે્...)
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માર્સ ઉફે રેતી, ઉફે દહરયો, ડબૂી જિાની ઘટના ઉફે;
ઘટના એટલે લોહી, એટલે િહવે   ંએટલે ખટૂી જિાની ઘટના ઉફે…

ખ લ્લી બારી જેિી આંખો ને આંખોમા ંહદિસો ઊગે ને આથમતા;
હદિસો મતલબ િેઢા, મતલબ પખંી, મતલબ ઊડી જિાની ઘટના ઉફે…

િજ્જરની છાતી ના પીગળે, આંસ  ંજેવ  ંપાપંર્ને ર્ૈં અડરે્ તો પર્;
આંસ , એમા ંશૈશિ, એમા ંકિૂો, એમા ંકદૂી જિાની ઘટના ઉફે…

પગમાથંી પગલ  ંફૂટે ને પગલામંાથંી રસ્તાના ર્ૈં રસ્તા ફૂટે;
રસ્તા અથિા ફૂલો અથિા પથ્થર અથિા ઊગી જિાની ઘટના ઉફે…

ચાલો સૌ આ સબંધંોની િર્જારોને બીજે રસ્તે િાળી દઈએ,
સબંધંો સમર્ાનંા ંઝુમ્મર, ઝુમ્મર યાને ફૂટી જિાની ઘટના ઉફે…

છાતીમા ંસરૂજ ઊગ્યાનો દિ સળગે ને સરૂજ તો એર્ પીળં ગમૂડ ,ં
ગમૂડ  ંપારે્, છાતી પારે્, મહહેફલમાથંી ઊઠી જિાની ઘટના ઉફે…

મઠૂી ભરીને પડછાયાના ંગામ િસેલા ંને પડછાયા હાલે ચાલે,
પડછાયા તો જાર્ે ચહરેા, ચહરેા જાર્ે ભલૂી જિાની ઘટના ઉફે…

Connecting... કપ્રવતા

નયન દેિાઈ
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વાતાા-િેત ુ

તેજલ શાહ

વૉટર-પમ્પનો પરચો

સમસ્ત સાહહત્યજગત મધૂકન્ય લખેર્
ચનૂીલાલ મહડયાની જન્મજયવંત ઊજિી રહ્ ં
છે, ત્યારે એમની િાતાક વિશે િાત ર્રિાનો
અિસર મળિો અહોભાગ્ય ગર્ાય. એમને
'મહડયારાજા' અમસ્તા નથી ર્હ્યા. એમર્ે
િૈવિધ્યસભર િાતાકઓ રોપી છે, ઉછેરી છે
અને સાહહત્યનો બગીચો મઘમઘતો રાખ્યો
છે. પ્રસ્ત  ત છે િાતાક 'િૉટર-પમ્પનો પરચો'.

***

પ્રશ્નાથકને મન ષ્યદેહ આપિામાં આિે
તો એન ં નામ અચરૂ્ 'બક ' પાડિામાં આિે
અથિા એન ં નામ 'બક ' જ હોય. દોરાબજીએ
ખ દ આઈસ ફેક્ટરી બતાિી. બક ત્યાં સ  ધી
ખ શ હતો. હિે એ હતાશ થયો ર્ારર્ રે્ એ
પછી પ્રશ્નો પછૂિા માટે ર્ોઈ અિર્ાશ બચ્યો
નહતો. પર્ અટરે્ એ બક ન હોઈ શરે્.

"હેં જયલાલ, આ બરફ બનાિિા ન ં પાર્ી
આિે છે ક્યાથંી?"

બક ના આ ભયરં્ર અજ્ઞાન પ્રત્યે દોરાબજી
હસ્યા અને બોલ્યા,

"પાર્ી તો કૂિામાથંી આિે ને બાિા?"

"ક્યાં છે કૂિો?" બક ના પ્રશ્નોની પરંપરા
શરૂ થઈ.

"આય ફેક્ટરીની પછિાડેના
ર્મ્પાઉન્ડમાં જ તો િોટર પપં મરૂ્ાવિયો
છે."

"ચાલો એ જોિા જઈએ." સમંવતની
રાહ જોયા પહલેાં તો બક એ કૂિા તરફ
મોટાં મોટાં ડગ ભરિા માડંયાં હતા.ં
સામાન્યમાથંી પર્ ર્ાઈંર્ ને ર્ાઈંર્
અસામાન્ય ન શોધી ર્ાઢે તો એ બક શાનો?

ક્રૂડ ઓઈલની નાનર્ડી મોટર િડે
ચાલતા િૉટર-પમ્પ ઉપર વસિંદૂરનાં ટપર્ાં
અને વત્રશળૂ બક ની બાજ સમી ચર્ોર નજર
ચ ર્ાિી શક્યાં નહહ.
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"હેં દોરાિજી, બીજ ં બધ ં તો ઠીર્, પર્ િૉટર-
પમ્પ ઉપર આ અરચા શા માટે ર્રી છે? રે્
પછી તમે પર્ અહીં તમારી અબગયારી ઊભી
ર્રિા માગો છો?"

"બાિા, આ તો તમારા હહિંદ રાઓના
ભગિાનના ચાદંલા ર્હરયા છે....."

"પર્ જયલાલ..." બક એ મને ફરી
હચમચાિી નાખતાં ર્હ્ :ં "વધસ ઈઝ સ્ટે્રન્જ!
વિજ્ઞાનર્ ગના આ િૉટર-પમ્પ ઉપર આિાં
િહમેોનાં બચહ્નો જોિા મળે છે!"

"લોર્ો હજી હમર્ાં સ  ધી રેલિનેા
એન્જીન આગળ નાબળયેર િધેરતા, એ રે્મ
ભલૂી જાય છે? એ અક્ગ્નદેિ હતા તો આ
િર ર્દેિન ં પ્રતીર્ નથી શ ?ં" મેં ર્હર્ .ં

"તાર ં શાસ્ત્રજ્ઞાન મારે નથી જોઈત  .ં.."
બક એ મને સભંળાવ્ર્ ં અને પછી દોરાબજીને
હચમચાવ્યા, "દોરાબશા વસિંદૂરના વત્રશળૂન ં
રહસ્ય સમજાિો..."

"બાિા, હ ં તમારી હહન્દ માયથોલોજી
ભબર્યો નથી. પર્ ફરૅ્ટરી ઊભી ર્રી ત્યારે
આ િૉટર-પપંે ભારે ચમત્ર્ાર બતાવિયો
એટલે આ બધી િવશિપ ર્રિી પડે છે."

"િવશિપ? આ વિજ્ઞાનના યતં્રની પર્
િવશિપ?" બક નો રોષ િધતો જતો હતો.

"બાિા, બધ યં ર્રવ ં પડ,ે જો
ધાધંોધાપો ર્રિો હોય તો..."

"પર્ ર્ારર્ ર્ાઈં?" બક અદાલતી ઢબે
ઊલટતપાસ ર્રતો હતો.

"ર્ારર્ મારો રે્શિલાલ જાર્ે છે. હ ં
તો તમારાં હહન્દ રાનંા દેિદેિલાનંે ઓળખતો
બી નથી. રે્શિલાલ િાબર્યો છે, એટલે બધ ં
સમજે છે. એને પછૂો."

દોરાબજીએ મ નીમનો હિાલો આપ્યો
એટલે બક રે્શિલાલને િળગ્યો. નાન ં
લખવ ં અને ઉઘરાર્ી પર્િિી એ બે વસિાય
ત્રીજી ર્ોઈ પ્રવવૃત્તમાં રસ ન ધરાિનાર
બબચારા જીિ રે્શિલાલને પ્રશ્નો પછૂીપછૂીને
બક એ હરેાન ર્રી નાખ્યો.

"મળૂથી જ આ જમીન િહમેિાળી તો
ગર્ાતી!" રે્શિલાલે થોડો પિૂક ઈવતહાસ
રજૂ ર્યો: "અડખપેડખે માર્સની િસ્તી જ
નહહ. નજીર્માં સ્ટેશન, પર્ ગાડીના ટેમ
ઉપર જ માર્સન ં મોઢ ં ભાળીએ. આ ખરાબો
ઉજ્જડ ને િે'મિાળો હતો; એટલે અમાર ં તો
ર્ામ થઈ ગર્ !ં

"િાિને ર્ાઈં ર્ાઠંો -ર્ઠેડો બાધં્યા
નો'તા એટલે અમે તો સીધાં ભ ૂગંળાં
ઉતારીને માથે મોટર-પમ્પ મરૂ્ી દીધો ને
અડખપેડરે્ ર્ોંક્રીટન ં િનધર્ામ ર્રીને આખો
કૂિો પેર્ ર્રી દીધો. રાતે ર્હડયા-વમસ્ત્રી ને
મજૂર બધ યં ઢારં્ી ર્ારિીને ગયા. પર્
સિારમાં આિીને જોર્ ં તો કૂિા ઉપરથી

( 11 )  - એપ્રિલ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


ઢારં્ણ ં જ ઊખડી ગયેલ .ં આ ઘટના એર્િાર
નહહ અનેર્િાર બની અને દોરાબજીના
નસીબ તજે રે્ ગામમાં જમાનાનો ખાધેલ
ડોસો રહતેો હતો. એર્ે દોરાબજીને ર્ારર્
ર્હ્ .ં

***

અરે! ડોસાએ દોરાબજીને ર્ારર્ ર્હ્ ં
પર્ હ ં તમને ર્હી નહહ શક ં. એની પાછળ
મહડયાનો મજેીર્ છે. સામાન્ય રીતે આિી
રીતે ઘડાયેલી િાતાકનો અંત વનર્ટ હોય,

અંત િાચર્ની ધારર્ાં મ જબનો હોય અથિા
બક ના પ્રશ્નોની જેમ િાચર્માં કૂત  હલતાના
બીજ રોપીને િાતાક જપંી જાય. અહીં તો
િાતાકમાં શ ં બન્ર્ ં હશે એનાં ર્ારર્રૂપે એર્
આખઆેખી નિી િાતાક શ્રી ચનૂીલાલ

મહડયાએ લખી છે, એવ ં ર્હિેામાં
અવતશયોક્ક્ત નથી.

આગળ િાતાકમાં આિત ં ર્ારર્ આપી
દઉં? ચાલો આપી જ દઉં. એર્ સાધ નો જીિ
અિગતે ગયો હોય છે, માટે િૉટર પમ્પ
પરચો બતાિે છે. પર્ વિચારિા જેવ ં છે રે્
એર્ સાધ જેને આખ ં ગામ માનત  ં હોય એનો
જીિ અિગતે રે્મ જાય? એ જાર્િા માટેય
તમારે િાતાક જ િાચંિી રહી. અંત નહહ
પામિા બદલ િાચર્ના મનમાં ઉદ્ભિતા
પ્રશ્નો એમને આખી િાતાક ભર્ી દોરી જતાં
હશે એિી આશા છે.

આપના અબભપ્રાય મને મોર્લી શર્ો
છો - tejnikalme@gmail.comપર.
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હૈયે તો છ ંપર્ હોઠેથી ભ લાઈ ગયેલો માર્સ છ,ં
હ  ંમારા ડાબે હાથે ક્યારં્ મ ર્ાઈ ગયેલો માર્સ છ.ં

સૌ જાર્ે છે રે્ ચાવ  ંછ ંહ  ંપાન હમંેશા મઘમઘતા,ં
હર વપચર્ારીમા ંરોજ અહીં થ ૂરં્ાઈ ગયેલો માર્સ છ.ં

પાર્ીમા ંપડેલા ંર્ાગળના આર્ાર જેિા છે શ્વાસ બધા,
જીવ  ંછ ંઝાખં   પાખં   ંહ  ંભ ૂસંાઈ ગયેલો માર્સ છ.ં

પાર્ીનો છે આભાસ એિો લાગ  ંછ ંસ્િય ંદહરયા જેિો,
રં્ઈ એિી તરસથી રર્ જેવ  ંસ  ર્ાઈ ગયેલો માર્સ છ.ં

ક્યારેર્ એવ  ંપર્ લાગે છે આ િસ્તીમા ંિસનારાન,ે
એર્ સાિ બજાર  ઓરત છ ંચ ૂથંાઈ ગયેલો માર્સ છ.ં

સૌ આિી ગ નાહો પોતાના ર્બલૂીને મનાિે છે વમસ્ર્ીન,
ર્ોને ર્હવે   ંહ  ંમારાથી હરસાઈ ગયેલો માર્સ છ.ં

Connecting... કપ્રવતા

રાજેશ વ્યાિ ‘પ્રમસ્કીન’
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લઘ-ુનવલ

ગયા અંર્માં આપર્ે જોર્ ં રે્...

મગૃાની મહત્િાર્ાકં્ષાની ઊડાન પર રોર્
આિી. શહૂટિંગ પાછં ઠેલાર્ ં અને મગૃા સાસરે
પહોંચી. આર્રા સસરાનો સ્નેહાળ આિર્ાર
અને સાસ ની મમતાએ એને જલ્દી ઓતપ્રોત
ર્રી. ધમાકનદંબાબાની પધરામર્ીના
પ્રસગંની તૈયારી ર્રાિિા શૈલા પર્ આિી.
સસં્મરર્ો સાથે પોતાના ઓરડામાં આિેલી
મગૃા પાસે મૌબલન અચાનર્ આિીને એને
ચમર્ાિી દે છે. ત્યાં તો મગૃા પોતાના નામની
બમૂ સાભંળી દોડી જાય છે. હિે આગળ...

િકરણ ૧૦ : સુવંાળા િપનાની ખરબચડી
હકીકત

"મગૃા એ મગૃા..." હહરર્ી વસિંહના
સરં્જાથી બચીને રાહતનો શ્વાસ લ,ે એ ર્ામ
આબમૂે ર્ર્ ું.

"આિી મમ્મીજી!" ર્હી એ ઝટ દઈ
ત્યાથંી નીર્ળી.

"મગૃા બટેા, પપ્પા જોડે િાત ર્ર, ને એ
લખાિે એ એડ્રેસ લખ ને! ર્ોઈનો ફોનઆવ્યો
રે્ બાબા જોડે પધરામર્ી ર્રતા ર્ોઈ સત્સગંી

રે્ મ ખ્ય અન યાયીને પડી જિાથી ફે્રક્ચર થઈ
ગર્ ં છે. એમને એરપોટકથી લઈને હોક્સ્પટલ
લઈ જજે. પપ્પા એડ્રેસ લખાિે રે્ તરત
નીર્ળજે. તાત્ર્ાબલર્ સારિાર ર્રાિિી
પડશે..."

રન્નાબને બધ ં એર્ી શ્વાસે બોલી ગયા.
ગભરાટ, સમજિાની મથામર્, ઉતાિળ બધ ં
એર્સાથે મગૃાના ચહરેા પર આિી ગર્ .ં ફોન
પરથી એડ્રેસ લખ્ર્ ં અને ફોન ર્ાપીને પાહર્િંગ
તરફ લગભગજતાં બોલી,

"મમ્મીજી,મૌબલન?"

"સ્િામીજીના ઉતારાની વ્યિસ્થા
જોિા માટે સત્સગંીઓ આિશે એટલે મૌબલન
અહીં રોર્ાિાનો છે."

"ઓરે્મમ્મીજી..."

અજ્ઞચિતા દીપક પડંયા 

તડકા ભીના ંમગૃજળ
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મગૃાને થોડી હાશ થઈ પર્ ઓરડામાં
અચાનર્ જે બન્ર્ ંએ ક્ષર્ે સજલેી સિંેદનાના
છાટંાએ ના તો એને ભીંજિી, રે્ ના તો ર્ોરી
રહિેા દીધી. મૌબલનના સ દ્રઢ હાથની
પક્કડને લીધે ફૂટેલા લાલ ટવશયા પર એર્ે
હાથ ફેરવ્યો. એને ર્ોલજેના હદિસોમાં ફનફેર
િખતે યોજાયેલી 'ટગ ઓફ િોર'ની રમત
યાદ આિી ગઈ. છોર્રીઓની ટોળર્ીને
ખેંચિા મૌબલન એર્લો જ બસ થઈ રહતેો!
મગૃા પર્ ટોળીની નેતા બનીને મેદાનમાં
ઉતરી, છોર્રીઓમાં સૌથી આગળ એ ઊભી
રહી. જીત માટે એર્ે જોરદાર લડતઆપેલી.
મૌબલનને પર્ જીત જ ગમતી, પછી રમત
હોય રે્ નેતાગીરી. મૌબલન અને છોર્રાઓના
ટોળાએ આખી બાજી પોતાની તરફ લઈ
લીધી. દોરડાની બનંે બાજ છોર્રાઓ અને
છોર્રીઓ િચ્ચે જબરદસ્ત રસાર્સી થઈ.

ર્ોઈ િખત છોર્રીઓ તરફ આખી રસ્સી
આિી જાય, તો ક્યારેર્ છોર્રાઓ તરફ. અંતે
છોર્રાઓન ં પલ્લ ં ભારે થઈ ગર્ .ં બધાએ
છોર્રીઓને ખેંચી લીધી. મગૃા તો સીધી
મૌબલન ઉપર જ પડી.

જાર્ે એ જ ક્ષર્ ફરી ભજિાઈ. મગૃા
શરમાઈ પર્ ગઈ પર્ મૌબલને એને
શાબલનતાથી બઠેી ર્રી. આ પહરક્સ્થવત પર
બધા હસી પડયા, ર્ોઈ ર્ોઈ મશ્ર્રી ર્રિા
લાગ્યા તો મૌબલને આંખ ર્ાઢીને ચપૂ ર્રી
દીધા.મગૃા સામે એર્ નજર નાખી,જેમાં

દરર્ાર હતી, ર્ોઈ મગૃાની મશ્ર્રી ન ર્રે
એિી તરે્દારી હતી. મૌબલન સામે રં્ઈ
ચાલશે નહીં, એ બધા જાર્તા હતા.
મૌબલનને ગ સ્સે ર્રિો ર્ોઈને પોસાય એમ
નહોત  .ં નર્ામી બાજી બગડે અને વિજયનો
આનદં પર્ જાય! 'જીત તો મનાિી લઈએ' -

એિા તાનમાં સીટીઓ િગાડતા બધા
છોર્રાઓ ઉપડી ગયા રે્ન્ટીન તરફ. મગૃા
હારી ગયાના અફસોસ અને મૌબલન પર
પડિાથી છોભીલી થઈ. મોં પર હાથ
દબાિીને 'ખી ખી ખી' ર્રતી છોર્રીઓથી દૂર
ભાગીને બહનેપર્ીઓનાં ટોળામંાં ખોિાઈ
ગઈ, પર્ એનાં મનમાં તો મૌબલનનો સ્પશક
ને એની નજર જ જડાયેલા રહ્યા.

મૌબલનના વિચારોમાં ખોિાયેલી મગૃા
ફોનની ઘટંડીએ એ ઝબર્ી. પાર માનો ફોન
હતો.

"હલેો મગૃા, રે્િી ચાલી રહી છે
તૈયારી? ઓડકર હજ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. મેં
હમર્ાં જ તારા સાસ જોડે ફોન પર િાત ર્રી.
જો રે્ માર ં બ્લડપ્રેશર િધ્ર્ ં હોય એવ ં લાગે
છે, તો અત્યારે નથી આિતી. હમર્ાં આરામ
ર્રિો પડશે. ર્ાલે જ મળીશ .ં.."

"અરે મા! સભંાળજે. દિા લઈ લ.ે

આરામ ર્રજે. હ ં ર્ોઈ સ્િામીજીના સત્સગંીને
િાગ્ર્ ં છે એટલે એમને સારિાર માટે લઈ
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જિા નીર્ળી છ,ં નહીં તો તને ઘરે મળિા
આિીજાત..."

"ના રે, મારી બચિંતા ન ર્રતી. એ તો
થાર્ને લીધે થોડ ં થાય એવ .ં ત ં ત્યાં જ બધ ં
બરાબર સભંાળજે. પાછા મૌબલનક માર પર્
હજ ર્ાલેઆિિાના ને?"

"ના ના, એતોઆિી ગયો છે. પર્ હજ 
ઘર્ી તૈયારીઓ ર્રિાની છે. શૈલા પર્ મદદ
માટે આિી જિાન ં ર્હતેી હતી. અમે બધાં
અહીં પહોંચી િળીશ .ં પ્રથમઆિિાનો જ છે,

એની જોડે જ ત  ંપ્રસાદ મોર્લી દેજે."

"ઓ રે્ બટેા. તમે જ િાવનયા મળીને
સરસ રીતે ર્ામ ર્રજો. બાબાના આશીિાકદ
લજેો. આ તો બહ રૂડો અિસર ર્હિેાય રે્
બાબા પધરામર્ી ર્રશે!"

"હા મા હા, હિે ત  ં ભક્ક્તભાિમાં િહી
ન જઈશ. એ પર્ બધા માર્સ જ છે, ર્ોઈ
ભગિાન નથી!"

"ત ં નહીં સ ધરે. રં્ઈ નહીં, પર્ તમારી
જિાબદારી બરાબર વનભાિો એ જ તમાર ં
મ  ખ્ય ર્ામ!"

"અરે, એજતો સાચી ભક્ક્ત!"

"હજ ઊગીને ઊભા થયા છો, ભક્ક્ત
એટલે શ ં તમને થોડી ખબર પડ?ે શ ં સમજો
તમે તમારા મનમા?ં“

મગૃાથી ખડખડાટ હસી પડાર્ .ં

"ઓરે્ મા, તબબયત સાચિજે, ગ સ્સો
નહીં ર્રિાનો હ!ં તબબયતબગડશ.ે"

"હા હા હિ.ે ચાલ, ર્ાલે મળીએ."

પાર મા દીર્રીની આિી િાતોથી
ટેિાયેલા હતા. એમને ખબર હતી રે્ મગૃા
આજ્ઞાહંર્ત અને સસં્ર્ારી છે, પર્ પોતે મા
હોિા છતા,ં એમના વિચારોને પર્ મગૃાએ
તર્ક િગરક્યારેય નથી અપનાવ્યા.

મગૃાને ઘડીર્ માટે મનમાં ને મનમા,ં
રન્નાબને તથા પાર માની સરખામર્ી થઈ
આિી. ફોન મરૂ્યા પછી મગૃાને ફરી યાદ
આવ્ર્ ,ં "મૌબલન તો ર્ાલે આિિાનો હતો ને?
આજઅચાનર્ રે્મ આવ્યો?" આિો િૈચાહરર્
તર્ખો થયો પર્ ઉતાિળને લીધે એર્ે
લખલે ં સરનામ ં િાચં્ર્ ં અને નીર્ળી. મગૃાને
એર્દમ ખ્યાલ આવ્યો રે્ શૈલા ર્હતેી હતી રે્
રાતે સિૂા માટે આિશ.ે એર્ે શૈલાને ફોન
લગાવ્યો.

"હાય શૈલા, ત ં નીર્ળી ગઈ? હ ં સ્હજે
બહાર છં તો મોડી આિજે અથિા ર્ાલે
સિારે િહલેીઆિજે."

"મગૃા,ના યાર, રાતે જ આિી જઉં છ.ં

પ્લીઝ, તને અગિડ પડતી હોય તો પર્!

મારે તારી સાથે જ રહવે  ં છે આજે!"

" શ ં િાત છે? ર્ોઈ ગભંીર બાબત છે?"

"આપર્ે મળીએ ત્યારે ર્હ ં તન.ે"
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"પ્લીઝ ડોન્ટ હઝેીટેટ.મને ર્હ.ે"

"અત્યારે મારી દીર્રી મારી બાજ માં છે
પછી ર્હીશ."

"સસ્પેન્સ મરૂ્ીને મારો જીિ ઊંચો ર્રે
છે ત  ,ં યાર!"

"મારી સાથે રહજેે બસ. પર્ બચિંતા ન
ર્રતી. મળીએ મોડી સાજંે. જીજ આિી ગયા
હોય તો મનાિી લે જે જરા રે્ આપર્ને
આજનો હદિસ સાથે રહિેા દે."

"પાગલ!આિજલ્દી ચાલ!"

મગૃા વિચારમાં પડી ગઈ, "રે્મ શૈલા
આવ ં ર્હે છે? શૈલાને ર્ોઈની સાથે ઝઘડો પર્
ન થાય, એટલી સિંેદનશીલ છે. નહીં તો
માનીએ રે્ િરની જોડે અબોલા થયા હશ.ે"

વિચારોની ગવત સાથે ર્ાર પર્એરપોટક તરફ
દોડતી રહી. દરેર્ સફરની મબંઝલ નક્કી હોય
છે, એમ થોડીિારમાં એરપોટક આિી ગર્ .ં
ભીડમાં સૌનાં રંગબરંેગી પહરેિેશમાં
સાધ ઓના રે્સરી રંગનો પહરેિેશ અલગ જ
તરી આવ્યો. બધા ચમર્દાર ચહરેા પર
સાધ ત્િન ં તેજ શોભત  ં હત  .ં "હાથમાં એર્
નાની ઝોળી સાથે આ લોર્ો આંતરરાષ્ટ્રીય
સ્તરે મ સાફરી રે્િી રીતે ર્રતા હશ?ે"

મગૃાને પ્રશ્ન થયો. ધમાકનદંબાબાનો
આશ્રમ અને ઘર્ાં અન યાયીઓ પરદેશમાં
પર્ હતા. એ લોર્ો ઈલન્ડયા આિી ગયા,
જેમાનંા એર્ જર્ને હદલ્હી એરપોટક પર

અર્સ્માત થયો, પડી જિાથી હાથમાં ઈજા
થઈ. મગૃા એરપોટક પહોંચી ત્યારે
સત્સગંીઓના ટોળામાં એર્ આધેડ િયની
વ્યક્ક્તની ઓળખાર્ થઈ, જેમના હાથમાં
ફે્રર્ચર થયેલ .ં

"સ્િામીજી,આપર્ા સામાન લે લ ૂ?ં"

"અરે બટેી, મૈં ર્ોઈ સ્િામીજી નહીં.
ભક્ત હૂં બસ!"

"માફ ર્રના. મ ઝે તો આપરે્ ર્પડોં સે
લગા હર્આપર્ો સ્િામીજી બ લાના ચાહહયે."

"યે ર્પડે? યે તો ર્ વનફોમક ર્ી તરહ હૈ.

યે રંગ તો મન ર્ો લગે તબઅચ્છા!"

"આપ રે્ વિચાર સે તો મ ઝે લગતા હૈ,

આપર્ો તો સ્િામીજી હી ર્હના ચાહહયે."

"જો ઠીર્ સમઝો. મૈં એર્ ભક્ત હૂં બસ,

પર નામ મેં ક્યા રખા હૈ?" સત્સગંી એર્દમ
નહફર્ર ં હસ્યા. જાર્ે દ વનયાનો ર્ોઈ રંગ
શાશ્વત નથી એબરાબરજાર્તા હતા.

"ક છ છૂટ તો નહીં જાતા?"

"નહીં નહીં બટેી. ઠીર્ હૂ.ં અરે, હ ં પર્
ગ જરાતી જ છં દીર્રી! સાધ ને િળી સામાન
શ ?ં એર્ઝોળી બસ!"

"ઓહોઅચ્છા? એમનેઆપી દો. આપ
આ ર્ારમાં આરામથી બસેો. બાર્ી બધા
સ્િામીજીતો ટેક્સી ર્રી છે, એમાં ઉતારા પર
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જજશે. "

"રહિેા દે દીર્રી!"

"એર્ તો દીર્રી ર્હો છો ને, તમારી
ઝોળી ઊંચર્િા નથી દેતા?"

ઝોળી સહજે ખસેડિા જતાં જ
સત્સગંીનો હાથ દ ુઃખ્યો અને વસસર્ારો નીર્ળી
ગયો.

"તમારો હાથ દ ુઃખશે, રહિેા દો."

સાધ ને મગૃાની િાત ઠીર્ લાગી.

હોક્સ્પટલ પહોંચ્યા પછી મગૃાએ ડૉક્ટર
જોડે િાત ર્રી, જે જરૂરી હોય એ સારિાર
ર્રિા ર્હ્ .ં

"પદંર હદિસના પાટા પછી જોઈશ ,ં
જરૂર લાગે તોઓપરેશન ર્રીશ .ં"

"સાધ એર્ ગામમાં આટલ ં ટર્શ,ે

ડૉક્ટર?"

"સાધ મહારાજ, મારી તો શ ભચે્છાઓ
છે રે્ ઓપરેશન ર્રવ ં ન પડે! તમારે હાથને
બરાબરઆરામઆપિો પડશે."

"જરૂર ડૉક્ટર! બસ, તમે મારા માટે
પ્રાથકના ર્રજો. દ આ જ ર્ામ લાગે છે! ર્ોઈની
દ આ મળી હશે તો મને આ દીર્રી આજે અહીં
લઈ આિી! રે્ટલી સભંાળ લીધી મારી. થોડી
દ આ તમે પર્ એને આપજો રે્ એ ખબૂ સ ખી
થાય.ખર ં ને દીર્રી?“

મગૃાથી એ અન યાયી સાધ ની આંખમાં
જોિાઈ ગર્ .ં એ આંખમાં જાર્ે એર્ બધંન
હત  ,ં જે એને પોતાની તરફ જર્ડી રાખત  ં હત  .ં
"આ વ્યક્ક્ત હહપ્નોહટઝમ જાર્ે છે રે્ શ ?ં મને
રે્મ આટલ ં ખેંચાર્ થાય છે? રે્ મારી પપ્પાને
મળિાની ઝખંનામાં વપતાત  લ્ય લોર્ો તરફ
ખેંચાર્ થાય છે? ર્ોઈિાર મારો પર્ મારા
પપ્પા સાથે ભટેો થશે? હ ં ઈશ્વરમાં જરાય
નથી માનતી, પર્ જો પપ્પા મળી જાય તો
એને ક્યારેય નહીં ભલૂ  .ં હ ં શોધ ં રે્િી રીતે
પર્? મને ક્યાં ખબર છે રે્ એ રે્િા દેખાતા
હશ?ે"

પગવથયા ઉતરતા સહારો આપિા
મગૃાએ હાથ પર્ડયો. મગૃાને લાગ્ર્ ં રે્ એન ં
નસીબ અિળં છે રે્ એ ર્સ્તરૂી મગૃની જેમ
ભટરે્ છે. ખરેખર એર્ વપતા સમાન પ ર ષનો
સહારો મનને રે્ટલી શાવંત આપે છે? શ ં
પોતાના જીિનમાંઆ સ ખ છે જ નહીં?
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REWINDING…

મન ષ્યની સિક ઈલન્દ્રયોમાં જીભન ં સ્થાન
વિવશષ્ટ છે. બીજી બધી ર્રતાં એન ં મહત્ત્િ પર્
વિશેષ છે. ર્ાન, હાથ, પગ આહદ બબ્બે ઇલન્દ્રયો
છે ને તે ર્ાયક એર્ જ ર્રે છે. એર્ સાભંળિાન ં ર્ામ
ર્રિા માટે બે ર્ાન, એર્ શ્વાસ લિેાન ં ર્ાયક ર્રિા
માટે બે નસર્ોરા,ં ચાલિાના એર્ ર્ાયક માટે બે
પગ, જોિાના ર્ામ માટે બે આંખો, પર્બોલિાન ં
ને સ્િાદ ચાખિાન ં એમ બે ર્ામ માટે એર્લી
જીભની જ વનમણરૂ્ ર્રિામાંઆિી છે.

ઘર્ી ખરી ઇલન્દ્રયો પર આપો ર્ાબ ૂ નથી.
આપર્ી ઇચ્છા વિર દ્ધ પર્ પરસસં્ર્ારની અસર
એના પર થયા િગર રહતેી નથી. ર્ોઈઆપર્ને
ગાળ દેત  ં હોય ને તે સાભંળિી આપર્ને ક દરતી
રીતે જ ન ર ચતી હોય તો પર્ આપર્ા પોતાના
ર્ાન એ ગાળ આપર્ા મગજ સ ધી પહોંચાડયા
વિના નહહ રહ.ે ન જોિા જેવ ં આંખ અનરે્ િાર
જ એ ને માથ ં ફેરિી નાખે એિી દ ગુંધ નાવસર્ા
મગજને પહોંચાડે છે, પરંત  જીભની ઉપર તો
મન ષ્યની પરેૂપરૂી સત્તા પ્રિતે છે. તેની ઇચ્છા
હોય તો જ બોલિાન ં રે્ સ્િાદ આપિાન ં ર્ાયક
જીભ ર્રી શરે્,અન્યથા નહહ.

બોલિાન ં ને ખાિાન ં— દ વનયાનાં બે

મોટામાં મોટાં ર્ાયક એર્ નાનર્ડી જીભ બજાિે છે.

માનિજીિનમાં આના ર્રતાં િધારે ઉર્ ક્ત રે્
જરૂરી બીજાં ર્ોઈ ર્ાયક નથી . એ બનંે ર્ાયકની
મન ષ્યના જન્મથી શરૂઆત થાય છે ને જીિનનો
અંત આિતાં સ  ધી ચાલે છે અથિા મન ષ્યના
મરર્ પછી પર્ એની જીભન ં ર્ાયક તો ચાલ જ
રહે છે. એના મત, અબભપ્રાય, િચન આહદનો
પાછળનાઓં િારંિાર ઉલ્લખે ર્રીને એની
િાર્ીને અમર બનાિે છે ને એની પાછળ બારમ ,ં
તેરમ ,ં શ્રાદ્ધ, િરસી આહદ પ્રસગંો યોજને એની
રસાસ્િાદની અબભલાષાને મરર્ પછી સતંોષે છે.

આમજીભન ં ર્ાયક મન ષ્યના જન્મથી શરૂ થાય છે
ને એ મરર્ પછી પર્ ચાલ રહે છે. વદૃ્ધાિસ્થામાં
બીજી ઇલન્દ્રયો વશવથલ થઈ જાય છે ત્યારે પર્
જીમ તો એિી ને એિી બળિાન રહે છે. ઘર્ી
િાર તો બીજી ઇલન્દ્રયોની શક્ક્ત એનામાં ભગેી
થતી હોય એમલાગે છે. ઘરડીઆંખ, ઘરડ ં

જ્યોતીન્દ્દ્ર દવે

જીભ
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મગજ - એ વનબકળતાની વનશાની છે; પર્ ઘરડી
જીભ એટલે અન ભિે ને સસં્ર્ારે, બળમાં ને
ર્ળમાં દ જયે બનેલી જીભએમજસમજિાન ં છે.

રસાસ્િાદનો અવધર્ાર જીભને મળ્યો છે.

એના િડે જ સ્િાદન ં જ્ઞાન ધાય છે માટે અને
જ્ઞાનેલન્દ્રય ગર્ીએ તો ગર્ી શર્ાય . બોલિાન ં
ર્ાયક એ ર્રે છે એટલા માટે એને ર્મેલન્દ્રય પર્
ર્હી શર્ાય. શ્રીમદ્ ભગિદ્ગીતાની પેઠે જ્ઞાન ને
ર્મકનો એ સ દંર સમન્િય સાધી બતાિે છે. મન
ને હૃદય -એની િચ્ચને  ં અન ં સ્થાન છે તે બહ 
સચૂર્ છે. બનંેને એના વિના ચાલત  ં નથી.
બનંેના પ્રવતવનવધની ગરજ એ જ સારે છે. મનના
વિચાર ને હૃદયની ઊવમિઓને જીભ જ વ્યક્ત ર્રે
છે. વિદ્યાથીઓને ગબર્ત રે્ તત્ત્િજ્ઞાનના મ શ્રે્લ
ર્ોયડાઓ સમજાિતી જીભ જ વપ્રયતમાના
સાવનધ્યમાં પ્રિચનો ઉચ્ચારે છે. જેમ રે્ટલીર્
ક લિધ ઓ આખા ગહૃનો ભાર ચલાિે છે છતાં
ગહૃ બહારનાનંે તેનાં દશકન પર્ થઈ શર્તાં નથી
તેમ જીિનમાં બે સૌથી મ ખ્ય ર્ાયો ર્રતી હોિા
છતાંજીભ ઘણ ંખર ં અદૃશ્ય રહે છે.

ક્સ્નગ્ધ, સ ર્ોમળ, નાની, નાજ ર્ ને નમર્ી
એિી જીભ અનેર્ રીતે સ્ત્રીના સરખી છે. આપર્ે
એની પાસે સૌથી િધારે ર્ામ લઈએ છીએ તે
છતાં બને ત્યાં સ  ધી એને ઓઝલ પડદામાં
રાખીએ છીએ. રસોઈ બનાિીને સ્ત્રી આપર્ી
સ્િાદવવૃત્તને પોષે છે ને સ  દંર ઘરેર્ાં -લગૂડાં
પહરેી આપર્ી અબભમાનવવૃત્તને પોષે છે તેિી જ
રીતે જીભઆપર્ી સ્િાદવવૃત્તને સતંોષે છે ને

સરસ શબ્દો િડે આપર્ાં િખાર્ ર્રી
અબભમાનવવૃત્તને ઉત્તજેે છે. સ્ત્રીની પેઠે જીભ પર્
થાયલ ર્રે છે ને ઘા ર ઝાિેષ છે. तुम्ही ने ददद

ददया है, तुम्ही दवाई देना -એમ માશ ર્ ર્હે છે તે
જ રીતે જીભને પર્ ર્હી શર્ાય. ર્ોઈન ંઅપમાન
ર્રી તેને ઘાયલ ર્રનારી જીભ પાછળથી જરૂર
પડયે તેના િખાર્ ર્રી પોતે પાડેલા ધાને
ર ઝાિી શરે્ છે . પ ર ષનાં પાપોન ં પ્રાયવત્ત્ત
રે્ટલીર્ િાર સ્ત્રીને ર્રવ ં પડે છે તમે પેટઆહદના
રોગના ભોગ જીભને બનવ ં પડે છે. પેટમાં
અપચો થતાં જીભ પર ચાદંી પડે છે. પેટની િાત
જીભ તરત જ ર્હી દે છે. અબળા િગક તરફથી
ઘર્ીિાર ગહૃનાં વછદ્ર બહારનાનંે જાર્િાનાં મળે
છે, તે જ પ્રમાર્ે રોગોના વનદાન માટે તજજ્ઞો
જીભપર ઘર્ોઆધાર રાખે છે.

ફીર્ી, સફેદ, નરમ, પહોળી ને અક્સ્થર
જાભ પાડં રોગની સચૂર્ છે. ભરૂાશ પડતી જીભ
છાતીનાં દરદોનો સભંિ દશાકિે છે. િચ્ચે
છારીિાળી સનૂે છેડે રતાશિાળી જીભ અપચો
અને અન્ય ઉદરરોગન ં સચૂન ર્રે છે. મ ખ બહાર
ર્ાઢતાં જેની જીભ ક્સ્થર રહી ન શરે્ તે મન ષ્ય
નશો ર્રતો હશે એમ ર્હી શર્ાય. મ ખ બહાર
ર્ાઢતાં એર્ બાજ થી બીજી બાજ એ જીભને
હલાિી ન શર્ાય તો એ પત્ાતાપન ં બચહ્ન ગર્ાય
છે. આમ, જીભ દેહના અનેર્ દરદો ખ લ્લા ર્રે છે,

પરંત  જીભ માત્ર શરીરના વ્યાવધઓને જર્ાિતી
નથી.એમન ષ્યનાં ગામ,જાવતઆહદની પર્
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માહહતી િગર પછૂયે આપી દે છે. બ્રાહ્મર્,

ક્ષવત્રય, િૈશ્ય, શ દ્ર -એ ભદેો પર્ ર્દાચ જાભને
આધારે ર્રિામાં આવ્યા હશ.ે જેની જીભ
સહલેાઈથી નહહ જેિા ર્ારર્,ે ભયરં્ર શાપઆપી
શરે્ તે બ્રહ્મવષિ; જેની જીભ િેદમતં્રોના ધન, જટા,
ક્રમ ઇત્યાહદ પ્રર્ારે પાઠો ર્રી ર્સરત ર્રે ને
સોમરસન ં આસ્િાદન ર્રે તે બ્રાહ્મર્ુઃ જેની જીભ
િીરરસની િાતો ર્રે ને ર્સ બંાપાર્ીમાં રાચી રહે
તે ક્ષવત્રય; પૈસાની િાત સાભંળી જેની જીભ
ભીંજાઈ જાય તે િૈશ્ય; ને જેની જીભ ઘણ ખંર ં
મૌન સેિે ને ઇતર િર્કના હ ર્મ સાભંળી "હા,
માબાપ!"ર્હે તે શદૂ્ર. અત્યારે આ િગકભદે
લોપાતા જાય છે અને તેને બદલે નિીન ભદેો
રચાતા જાય છે. જેની જીભ "ર્ ગધા! બિેકૂફ-

સ િર!" એમ ઉચ્ચારતી હોય ને હદિસમાં ચાર-

પાચં િાર વિવિધ ઉત્તમ િાનીઓનો રસાસ્િાદ
માર્તી હોય તે ઉત્તમ િગકના મન ષ્યો. જેની
જીભ "મા-બાપ, સરર્ાર, પ્રભ " એિો પાઠ પઢયા
ર્રતી હોય ને બએેર્ હદિસે એર્ િાર,

અવતશયોક્ક્તમાં જેને અન્ન ર્હી શર્ાય એવ ં રં્ઈર્
આરોગતી હોય તે નીચ િગકનો મન ષ્ય.

"રજાબજાનહહ મળે, સમજ્યા? જ ઓ , આજેજરા
બ-ેત્રર્ ક્લાર્ િધારે બસેજો ને આિતે મહહને
તમારા પગારમાં દશ ટર્ાનો ઘટાડો ર્રિામાં
આવ્યો છે." એમ જેની જીભ બોલતી હોય તે
ઉપરી અવધર્ારી. "સાહબે, છે - તે - છે - ને જરા
આજે - આજે જરા - એમ રે્ સાહબે, આજે જરા
િહલેો ઘરે જાઉં? ઘરે માદંગી છે સાહબે. સાહબે
બાર્ીન ં ર્ામ ઘરે લઈ જઈશ."એમબીતાં બીતાં

ર્રગરતા અિાજે ને દીનમ દ્રાએ બોલે તે
ર્ારક વનયા.

જીભ જાભ આમ માર્સનાં જાવતક ળ જ
નથી જર્ાિી દેતી, પરંત  એક્યા શહરે રે્ ગામનો
છે તે પર્ એ ર્હી દે છે. એર્ િખતભરૂચમાં મેં બે
મન ષ્યોને િાગ્ર્ દ્ધ ખલેતા જોયા હતા અને તે
િેળા મને બહ નિાઈ લાગી હતી. િાગ્ર્ દ્ધ
ખલેતા હતા તેની નિાઈ નહોતી લાગી -બે
માર્સો મળે ને લડે નહહ તો નિાઈ લાગે -લડે
એમાં નિાઈ નથી એ હ ં સારી રીતે જાણ ં છ.ં "ત ં
લાલચોલ ડોલા ર્ાઢીને ગાલ પર ગાલ દે છે તે
માલ પરથી નીચે ઊતરની! બતાિી દઉં!" એરે્
ર્હ્ .ં "સાલા, તાર ં મોં ઊજલ ં છે, પર્ ર્રમ તો
ર્ાલાં છે. ધોલામાં ધલૂ પડી તારા." બીજાએ
ઉપરથી જિાબ દીધો. આ બનંે યોદ્ધાઓએ
એર્મતે 'ળ' ર્ારનો બહહષ્ર્ાર ર્રેલો જોઈ મને
નિાઈ લાગી. તે પછી ભરૂચમાં લગભગ બધા જ
માર્સોને મેં 'ળ'ને સ્થાને 'લ' િાપરતા સાભંળ્યા
હતા. સ રત, િડોદરા , અમદાિાદ બધે સ્થળે 'ળ'

બોલાય છે તે ભરૂચમાં રે્મ બોલાતો નથી એ
ઉચ્ચારશાસ્ત્રનો વિષમ ર્ોયડો છે..મને લાગે છે રે્
બાળપોથીમાં નળન ં બચત્ર આપી તે પરથી
'ળ'ર્ાર શીખિિામાં આિે છે ને ભરૂચમાં નળ
નથી, તેથી ર્દાચ ભરૂચિાસીઓએ નળની સાથે
'ળ'નો પર્ બહહષ્ર્ાર ર્યો હશ.ે પર્ એ સાથે
આપર્ને ઝાઝી વનસબત નથી . ર્ારનો
બહહષ્ર્ાર ર્રનારી જીભ ભરૂચિાસીની છે એમ
તરતજર્ાઈઆિે છે. તે જ રીતે 'હિાર્ાન ંહરે
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હાર્' માગનારી સ રતી જીભને 'સડક ં ખોદીએ
સીએ ને રાબ ં પીએઁ સીએઁ' એમ ર્હનેારી
ર્ાહઠયાિાડી જીભ પર્ પોતાના વનિાસસ્થાનની
ખબરઆપી દે છે.

જીભની ક તહૂલવપ્રયતા ને વછદ્રાન્િેષીપણ ં
અદ્ભુત છે. દાતંના ખરૂ્ખે  ર્ામાં એ ફરી િળે છે.

એર્ ઝીર્ી સરખી ર્રચ દાતંના ગમે ત્યાં
સતંાઈને ભરાઈ બઠેી હોય તો તેને શોધી ર્ાઢે
ત્યારે જ ને જપંે છે. એ વિષયમાં પર્ એ
અબળાિગક સાથે હરીફાઈમાં ઊતરી શરે્ એમ છે.

મોમાં ર્ાતરા પડયા હોય રે્ ચાદંી પડી હોય તો
જીભ િારંિાર ત્યાં જ જિાની. ફૂતરાં િગેરે
પ્રાર્ીની જીભમાં ઘા ર ઝિિાની શક્ક્ત છે ને
તેથી શરીર પર પડેલા પાને જીભ િડે ચાટ ચાટ
ર્રે છે પર્ ઉત્ક્રાવંતક્રમમાં આગળ િધતાં
મન ષ્યની જીભમાથંી ધા ર ઝિિાની શક્ક્ત જતી
રહી ને તેને સ્થાને ઘા પાડિાની ને પડેલા ઘા
ચાટી ચાટી વિશાળ ને ઊંડાં બનાિિાની શક્ક્ત
આિી.

બીજાં પ્રાર્ીઓ ર્રતાં મન ષ્યન ં શ્રેષ્ઠત્િ
તથા વિવશષ્ટત્િ એની મને લીધે જ છે. અન્ય
પ્રાર્ીઓ ર્રતાં મન ષ્યોન ં મગજ િધારે
બળિાન હોય છે અથિા એનામાં બ દ્ધદ્ધ િધારે
હોય છે, એ િાત મન ષ્ય અને પ્રાર્ી બનંેના
પહરચયમાં આિનાર ર્ોઈથી પર્ મનાય એિી
નથી, મન ષ્ય ર્રતાં આંખની બાબતમાં બબલાડી,
હાથની બાબતમાં ગોરીલો, નાર્ની બાબતમાં
કૂતરો, પેટની બાબતમાં િર ને પગની

બાબતમાં ગધેડો બળિાન હોય છે એજાર્ીત  ં છે.

તેમજ બીજાં જાનિરોની માફર્ એને શીંગડાં ને
પ ૂછંડી પર્ હોતાં નથી. એ પરથી સમજાય છે રે્
મન ષ્ય ર્રતા,ં જીભ વસિાયની બીજી ઇલન્દ્રયોના
વિષયમાં અન્ય પ્રાર્ીઓ િધારે નસીબદાર છે.

મન ષ્યનો ખરેખરો વિર્ાસ જીભના વિષયમાં
થયો છે. ર્ીડી, મરં્ોડા, િદંાઆહદને જીભ હોતી જ
નથી. સ ખ-દ ુઃખના ધ્િવન પર્ એનાથી ર્ાઢી
શર્ાતા નથી. બબલાડા,ં કૂતરા,ં આહદ પશ ઓને
જીભ હોય છે પર્ તે માત્ર અમ ર્ પ્રર્ારના ધ્િવન
ર્ાઢી શરે્ છે. એથી ઉચ્ચ પ્રર્ારનાં પ્રાર્ીઓ જીભ
િડે વિવિધ પ્રર્ારના ધ્િવનન ં ઉચ્ચારર્ ર્રી શરે્
છે. પોપટ િગેરે પક્ષીઓ રં્ઈર્ માર્સના
અિાજને મળતા આિે એિા પ્રર્ારના ધ્િવન
ર્ાઢી શરે્ છે, પરંત  એર્ મન ષ્ય જ એવ ં પ્રાર્ી છે,

જે જીભ િડે ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારનો ધ્િવન ર્ાઢી શરે્
છે. પશ પખંીઓ તેમ ર્રી શર્તાં નથી, માટે જ
મન ષ્ય પશ પખંી ર્રતાં શ્રેષ્ઠ ગર્ાય છે . એર્
મન ષ્ય બીજાં મન ષ્યને 'કૂતરા,ં ગધ્ધો, સિૂર,

હિેાન' િગેરે ર્હી શરે્ છે. જાનિરો એર્ બીજાને
માર્સ, આદમી, ઇન્સાન' િગેરે ર્હીને ગાળ દઈ
શર્તાં નથી એટલે એ માર્સ ર્રતાં ઊતરતાં
દરજ્જાના ગર્ાય છે. મન ષ્ય પોતાને શ્રેષ્ઠ ર્હી
શરે્ છે -જીભ િડ;ે બીજ ંર્ોઈ પ્રાર્ી પોતાને શ્રેષ્ઠ
ર્હી શક્ ં નથી; એ જ બતાિે છે રે્ મન ષ્યની
શ્રેષ્ઠતા એની જીભને લીધે જ છે.

સમયને સજંોગોને અન કૂળ થઈ જિાની
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જીભની શક્ક્ત પર્ સ્ત્રીના જેટલી જ છે. વપતાના
ઘરના િાતાિરર્ ર્રતાં તદન બભન્ન પ્રર્ારના
િાતાિરર્માં આિેલી નિોઢા, નિીન
પહરક્સ્થવતને અન કૂળ થઈ જઈ, જાર્ે એ જ
િાતાિરર્માં નાનપર્થી ઊછરી હોય તેમ
િતકિા માડંે છે. તે જ પ્રમાર્ે જીભ પર્ સજંોગો
બદલાતાં તરત તેને અન કૂળ થઈ જાય છે.

સ ધારર્ો પર તીવ્ર બાર્ િરસાિતી જીભ
સજંોગોમાં ફેરફાર થતાં તરત જ સ ધારર્ની
પ્રશસંા ર્રિા મડંી પડે છે. ઘરને ખરૂ્ે ઉપરી
અમલદારની સખત ઝાટર્ર્ી ર્ાઢતી જીભ એ
અમલદારના સાવંનધ્યમાં એના ગ ર્ગાન ગાિા
મડંી પડે છે.

એર્ ગાડીિાળાએ એર્ નાના છોર્રાને
રં્ઈર્ િારં્સર તમાચો માયો. છોર્રો રડતો રડતો
પોતાના વપતા પાસે ગયો. એનો વપતા ઉશ્રે્રાઈ
ગયો. "ર્ોર્ે માયો મારા છોર્રાન?ે એની છાલ
ઉખડેી નાખ !ં જોવ ં તો ખરો, મારા છોર્રાને
આંગળી અડાિિાની હહિંમત ર્ોર્ે ર્રી?" એમ
બોલતો એ છોર્રાને લઈને આગળ આવ્યો,
છોર્રાએ ગાડીિાળાને બતાિી ર્હ્ :ં "આર્ે
માયો." છ ફૂટ ઊંચા ને બસો રતલ િજનિાળા
ગાડીિાળાએ આગળ આિી "હા, મેં માયો, શ ં
છે?" ર્હીને બાયં ચઢાિિા માડંી ₹. છોર્રાના
વપતાની જીભે બદલાયેલો રંગ જોઈ ર્હ્ :ં "બહ 
સાર ં ર્ર્ ું. એતો એ જ લાગનો છે. એર્ જ તમાચો
શ ં ર્ામ માયો? મારિા'તા ને બચેાર ! મારા
દેખતાં મારો બીજીએર્ થાપટ!"આજપ્રમાર્ે

બધાનંી જીભમાં સમયને અન કૂળ ધઈ જિાની
શક્ક્ત રહલેી છે. જેનામાં એ શક્ક્ત જેટલી િધારે
વિર્વસત તેટલો એ િધારે પ્રવતષ્ઠાસપંન્ન, સમજ 
ને શાર્ો ગર્ાય છે.

ર્ાવમની પેઠે જીભના જાદ ને ર્ામર્ પર્
અનેરાં છે. એ મોહહનીના મોહનાસ્ત્ર ભારે
અસરર્ારર્ છે. નયનબાર્ ર્રતાં પર્ જજહ્વાબાર્
િધારે ર્ાવતલ નીિડે છે. ઘર્ીિાર અમ ર્
ઓળખીતા પ ર ષ પર ર્ોઈ સ્ત્રી હફદા થઈ જિાન ં
જાર્ીએ છીએ ત્યારે આપર્ને અત્યતં આત્યક
થાય છે. એવ ંએનામાં છે શ ?ં નથી રંગ, નથી રૂપ,

નથી મદાકનગી, નથી પૈસા, નથી પ્રવતષ્ઠા. એવ ં
તે એ સ્ત્રીએ એનામાં જોર્ ં શ ?ં" એમ સામાન્ય
રીતે બધાનંે લાગે છે. પર્ તન, મન રે્ ધનના
િૈભિ િડે નહીં, એર્ે તો જીભના જાદ થી એ
સ્ત્રીન ં મન હરી લીધ ં હોય છે એ આપર્ે જાર્તા
હોતા નથી. અબભમન્ર્ પર નયનોનાં જાદ 
અજમાિી ચરેૂ્લી ઉત્તરાને જીભના જાદ 
અજમાિિાનો િધારે અિસર મળ્યો હોત, તો
એ િીર પ ર ષ બની રર્સગં્રામમાં જઈ
સ્િગકિાસી બનિાને બદલે ધીર પ ર ષ બની
નમનૂેદાર ગહૃસ્થાશ્રમી થયો હોત. ઈશ્વર પર્
જીભને િશ થાય છે. માત્ર મનથી નહહ , પર્
જીભ િડક સ્તોત્રો ગાઈ ઈશ્વરપ્રાથકના ર્રિી
જોઈએ, તેન ં ર્ારર્ પર્ આ જ છે. શેષનાગની
હજારજીભને લીધે જ જગત ગવતમાન રહી શક્ ં
છે ને એના પર શયન ર્રિાને લીધે જ ઈશ્વર
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પર્જાગ્રત રહી શરે્ છે.

જેમ દેશ દેશની જીભર્ વિવશષ્ટ પ્રર્ારની
હોય છે તેમ બભન્ન બભન્ન વ્યક્ક્તની જીભની
ખાવસયત પર્ જ દી જ દી જાતની હોય છે.

રે્ટલીર્ જીભો શ્રોતાના ર્ાનની ઉપાસર્ હોય છે .

આખો િખત સાભંળનારના ર્ાનમાં એ ઘમૂ્યા ર્રે
છે. રે્ટલીર્ જાભો આત્મપ્રશસંાની શૈલીમાં
પોતાને ને સાભંળનારને ડ બાડી દે છે, તો રે્ટલીર્
સાભંળનારની ખ શામદમાં જ રચીપચી રહે છે.

રે્ટલીર્ જીભો સ્ત્રીમ ખને જોઈને િાચાળ બને છે,

અન્યથા મરૂ્ થઈને રહે છે. જીભો બહ વ્રીહહ
સમાસની પેઠે અન્યપદપ્રધાન હોય છે. બીજાના
જ મનના વિચારની િાહર્ બને છે. રે્ટલીર્ જીભો
ર્ાતરન ં ર્ામ ર્રે છે, રે્ટલીર્ સોયની ગરજ સારે
છે, રે્ટલીર્ નેતરની સોટીનો ખ્યાલઆપે છે.

જીભને આપર્ે 'લલૂી’ન ં અબભધાન આપ્ર્ ં
છે પર્ એ લલૂી હશે તોયે ઈશ્વરકૃપા પામેલા
પગં ના જેિી હશે -આખો બગહર ઓળંગી શરે્
એિી. જગતમાં જે ર્ાઈં થાય છે સાર ં-નરસ ,ં
આનદં-રં્ર્ાસ, આત્મશ્લાઘા, ખ શામદ, વિિાહ ને
િરસી, માદંગી ને તદં રસ્તી તે સિક મોટે ભાગે
જીભને લઈને જ થાય છે. વસદ્ધાતં તરીરે્ જીભ પર
અંક શ રાખિાની શક્ક્ત મન ષ્યમાં છે. પર્ ખરી
રીતે જોતાં સત્તા હઠેળ એ દબાઈ જાય
છે..સમાજ, ધમક ને ર્ાયદાની રૂએ પ ર ષ સ્ત્રીનો
સ્િામી છે, પર્ િસ્ત  તુઃ એ સ્ત્રીનો ગ લામ હોય
તેમ િતે છે. એ જ રીતે જીભના તાબામાં એ રહે
છે , એની તદં રસ્તી,એની નીવત, એનો વિિેર્,

એનો ધમક, એન ં આખ ં જીિન એની જીભને
આધારે જ વિર્સે છે રે્ િર્સે છે. મન ષ્ય એટલે
જ જીભ.

મને લાગે છે રે્ ઈશ્વરે આ માનિયતં્ર
ઘડ્ ,ં પર્ ક્યાં તો એર્ે બહ ઉતાિળ ર્રી હશે
ક્યાં તો મતં્ર ઘડિાનો અને ઝાઝો અન ભિ નહહ
હોય. થઈ શરે્ એિી રે્ટલીયે સગિડ એર્ે ર્રી
નથી. સ્ુ મરૂ્િાને બદલે રે્ટલીર્ િસ્ત  એર્ે
એમની એમ જડી દીધી છે. જીભને ધારીએ ત્યારે
મોંમાથંી છૂટી ર્રી શર્ાય એિી રચના ર્રી હોત
તો રે્ટલી સગિડ થાત! નાટર્, વસનેમા અથિા
સભામાં પ્રેક્ષર્ો ને શ્રોતાઓ પોતાની જીભનો
િધારે પડતો ઉપયોગ ર્રી બીજાને દખલ ર્રે
છે, તેને બદલ સૌને પોતાની જન્મ બહાર જ દી
જ દી ડબ્બીમાં મકૂ્યા પછી જ સભાસ્થાનમાં
દાખલ ર્રિામાં આિના હોત તો નાટર્, વસનેમા
તથા સભા આપર્ને રે્ટલાં િધારે આનદંદાયર્
લાગત! તેમ જ આખો િખત બોલબોલ ર્રી
રં્ટાળો આપનાર વ્યક્ક્તને મળિા જતાં જીભ
અત્યારે એના મોમાં નથી, પર્ ઘી ચોપડીને
ર્બાટમાં ઊંચી મરૂ્ી છાડંી છે એમ ખાતરી ર્રીને
વનભકયપર્ે આપર્ે મળિા જઈ શર્ત. ર્ોઈ પર
ગ સ્સે થઈ જઈએ ત્યારે ર્લહ અને રં્ર્ાસના
પ્રસગં ઉપક્સ્થત થતાં પહલેા, આપર્ે મોંમાથંી
જીભ બહાર ર્ાઢી ગજિામાં મરૂ્ી દઈ મારામારી
ને ગાળાગાળીના પ્રસગંો રે્ટલી સહલેાઈથી
ટાળી શર્ત!બળિાખોર ભાષર્ ર્રનારાઓને
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ર્ોઈ પર્ દેશની સરર્ાર રે્દમાં પરેૂ છે તેને
બદલે તેમની જીભ જપ્ત ર્રી પોનાની
સ રબક્ષતતા િધારે સારી રીતે જાળિી શર્ત.

ર્દાચ ર્ોઈ િાર જીભની અદલાબદલી પર્ થઈ
જાત, પર્ તેમાં રં્ઈ ન ક્સાન ન થતાં ઊલટો
ફાયદો જ થાત. બાળર્ના મોમાં ર્ોઈ વદૃ્ધની
જીભઆિતાં તે અન ભિભરી િાર્ીના ઉદગારો
ર્ાઢી શર્ત. રામન ં રટર્ ર્રનારી જીભ બિસ્તના
ઉપાસર્ના મોંમાં જઈને, રહીમને ભજનારી જીભ
બ્રાહ્મર્ના મ ખમાં જઈ ચડીને રામ, રહીમ ને
ગૉડની એર્તા આપોઆપ વસદ્ધ ર્રત. હજીયે
ઈશ્વરને આટલો સ ધારો ર્રિાન ં સઝૂે તો ખોટ ં
નહહ.

પ્રવતકૂળ સજંોગોમાં પર્ આનદંથી શી
રીતે ર્તકવ્ય બજાવ્યા જિાયએજીભઆપર્ને

શીખિે છે. આગળ બત્રીસ ભયૈા જેિા મજબતૂ
દાતં, પાછળ ગળાની ઊંડી ખાઈ, અનેર્
પ્રર્ારના, ટાઢા-ઊના , તીખા-ખારા પદાથોનો
સતત મારો, સચંલન માટે તોછામાંઓછી જગ્યા
, સયૂકનો જરાય પ્રર્ાશ ન આિે એિી સારં્ડી
અંધારી જગ્યામાં લપાઈ રહિેાન ,ં આિી અનેર્
પ્રવતકૂળતાઓ છતાં જીભ આનદંથી વનભકયપર્ે
પોતાન ં ર્ાયક ર્રી જાય છે. ખાનપાનનો
રસાસ્િાદ માર્ી અંદરનો ને મન ને હૃદયના
વિચારભાિોને વ્યક્ત ર્રી બહારનો સસંાર
સાચિે છે અને સ ખી થવ ં હોય તો મન ષ્યે
સસંારમાં જલર્મલિત નહીં, પર્ મ ખજીભિત
રહવે  ં એિો સાભંળે તનેે ઘરેો ને ગઢૂ બોધ િગર
બોલ્યે સભંળાિે છે.
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(૧) માત્ર શ્ર વત ગ જરાતી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્રી ભાષા અને જોડર્ીની ભલૂો
ચર્ાસી રચના મોર્લિી. ભાષાશ દ્ધદ્ધ અને જોડર્ીમાં જો િધ ભલૂો હશે તો કૃવત સ્િીર્ારિામાં
આિશે નહહ, જેની નોંધ લેિી. ગ જરાતી લખાર્ના બધા વનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની
જરૂહરયાત છે.
(૨) ર્ોઈ પર્ ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઇન પ્લેટફોમક પર અપ્રર્ાવશત હોય, એિી જ કૃવત મોર્લિી.
કૃવત સ્િરબચત અને મૌબલર્ હોિી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાં મોટેભાગે ગ જરાતી જ ટાઈપ ર્ર્ ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ર્ શબ્દો અંગે્રજી, હહન્દી
અથિા સસં્કૃત ભાષામાં ટાઈપ ર્રેલા ચાલશે. પર્ એ શક્ય હોય ત્યાં સ  ધી ઓછા રાખિા. જેથી
સમરસતા સચિાઈ રહ.ે
(૪) કૃપ્રત માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે. અમારંુ મેઇલ-એડ્રેિ આ મજુબ
છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇલ ર્યાક પછી જો વસલેક્ટ થશે તો મેઇલ દ્વારા જ જાર્ ર્રિામાં આિશે. અન્ય
માધ્યમોમાં એ વિશે પચૃ્છા ર્રિી નહીં.
(૬) 'પખં' બબન-વ્યિસાવયર્ મેગેઝીન હોિાથી અમારા તરફથી ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારનો પ રસ્ર્ાર
આપિામાં આિતો નથી.
(૭) તમે મોર્લેલી કૃવત-સ્િીર્ારનો અંવતમ વનર્કય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.
(૮) કૃવતનો સ્િીર્ાર થાય તો તમને મેઈલ મળી જશ.ે જો એ માટે વિલબં થાય ને તમે અન્ય
માધ્યમોમાં આપો, તો પર્ િાધંો નહહ. એ માટે તમારે અમને જાર્ ર્રિી જરૂરી નથી. ર્ારર્ રે્
જ્યારે પર્ અમે નક્કી ર્રીશ ં રે્ હિે આ કૃવત અમારે મ ર્િી છે, તો એ પહલેા અમે મેઈલ ર્રીશ ં
જ. આપનો જિાબ નહહ આિે ત્યાં સ  ધી નહહ મરૂ્ીએ.
(૯) સામાન્યતુઃ એિો વનયમ હોય છે રે્ કૃવત એર્ ર્રતાં િધ જગ્યાએ મોર્લો, તો જ્યાથંી િહલેો
જિાબ આિે, એ વસિાયની જગ્યાએ સર્જરે્ જ સામેથી જાર્ ર્રિાની હોય છે. પર્ અમે એ ર્ામ
સર્જર્ માટે આસાન બનાવ્ર્ ં છે. અમે પછૂીએ અને જો તમારી કૃવત બીજે ના સ્િીર્ારાયી હોય તો
અમે પછી સ્િીર્ારીએ છીએ.

લેખ/વાતાા/માઈક્રોફિક્શન/કપ્રવતા મોકલવા માટે
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આપને 'પખં'નો આ અંક કેવો લાગ્યો ?
આપના િપ્રતભાવો WhatsApp દ્વારા આપવા માટે અહીં ક્ક્લક કરો.

https://wa.me/916355953355
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ટીમ 'પખં'
યાજ્ઞિક વઘાપ્રિયા

કેયરુ દુધાત
અનતં ગોફહલ
પ્રવરલ જોશી

હોઝેિા અગવાન
ધ્રપુ્રવલ ચોડવડીયા

પ્રમફહર ગેફડયા
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એક પસુ્તક, એક પેન, એક બાળક, એક પ્રશક્ષક - દુપ્રનયા બદલી શકે છે. 

- મલાલા યસુિુઝાઈ

વમહહર ગેહડયા
વમહહર ગેહડયા
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જ્યોતીન્દ્દ્ર દવે
ભગવતીકુમાર શમાા

નયન દેિાઈ
રાજેશ વ્યાિ 'પ્રમસ્કીન’

તેજલ શાહ
ડૉ. રંજન જોષી
બિંરી જોષી

અજ્ઞચિતા દીપક પડંયા

આ અંકમા ંિહભાગી કલમો

અપ્રમત િોલકંી (ફ્રન્દ્ટ કવર)
https://instagram.com/vasco_di_gama_?utm_medium=copy_link

હોઝેિા અગવાન (બેક કવર)
https://instagram.com/311_hozu?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ફોટોગ્રાફી
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