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⚫ 'પખં'ના &લેટફોમ- પરથીઓનલાઈન ક4 ઓફલાઈન 5કાિશત થતા કોઇપણલખાણના િ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 બાRયનથી.

⚫ '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 [ભુઆશય 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 લખાયfયએપછA લોકોની બની fય છે. પણએસ>વા

માટ4 સ>ક4 કર4લા gમને યોhય gેય મળે, એમાટ4 Tૃિતની સાથે એના સાચા સ>કjુંનામ જોડાય, એ

અમારો મહ_મ5યાસ રહ4શે.

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

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

સાધનનથી.

⚫ ‘પખં’ સOંણૂ-પણે સાHહlnયક હોવાનો દાવો કરpું 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

'પખં'નો આ બાસઠમો -ક છે. તમે આ

-ક પોતાના 3ડ5જટલ 3ડવાઇસમાં વાચંી શકો

છો, તો તમને અ@ભનદંન. કCટલાય લોકો આE

એવા છે, Eઓ પાસે આ 3ડ5જટલ Hગુમાં

3ડ5જટલ 3ડવાઇસ જ નથી. ને કCટલાય લોકો

એવા પણ છે, Eઓ વાચંી નથી શકતા. ઘણા

પાસે Nખો નથી, તો ઘણા પાસે Nખોની

રોશની નથી.

આપણે હંમેશા આપણાથી સારQ

પ3રRSથિતમાં Uવતા લોકોની સાથે જ

સરખામણી કરતા હોઈએ છQએ. એક રQતે એ

આપણા િવકાસ માટC સારQ વાત પણ છે. પણ

WયારC આવી સરખામણી આપણી XલાિનYું

કારણ બનવા લાગે, ZયારC આપણે આપણાથી

ખરાબ પ3રRSથિતમાં Uવતા લોકોની સામે

પણ એક નજર કરQ લેવી જોઈએ. ZયારC

[ારCક અનાથા\મમા,ં [ારCક સરકારQ

હોRSપટલના કC]સર વૉડ_ કC [ારCક કોઈ

`પડંપaીમાં Nટો મારQને આટbું સરસ

Uવન ભેટમાં દCવા માટC ઈcરનો આભાર જdર

માની લેવો.

આ -કના કવરપેજમાં એક એeું બાળક

છે, Eનથી કદાચ સપના gું છે એ સમજતા

પહCલા જ વાSતિવક hુિનયામાં ડો3કHું થઈ ગHું

છે. એ બાળક પણ WયારC રમકiંુ લેવા Uદ

કરjું હશે, ZયારC એના માતા-િપતા એ ન3હ

સમU શકતા હોય કC, એ બાળક માટC બે ટંકYું

ખાવાYું રમકડાં કરતા વlુ જdરQ છે, એ વાત

એને કCમ કરQને સમmવવી. ગરQબી બાળક

પાસેથી એYું બાળપણ છQનવી લેવા Eટલી

િનદ_યી પણ છે, અને સnમ પણ છે!

***

આ -કમાં 'Rewinding...' કોલમમાં

તમને પq\ી શાહrsુQન રાઠોડની 'આવ ભાણા

આવ' - વાતા_ વાચંવા મળશે, E તમે શાળામાં

ભtયા હશો. હળવી શૈલીમાં લખાયેલ આ

વાતા_ તમને એ િવચારતા કરQ vકૂC છે કC,

સમય સાથે આપણી Uવનશૈલી અને

Uવનvxૂયો કCટલી હદ yધુી બદલાય mય છે.

જો કC, એ વાત પણ છે કC, ગમે એટલા આગળ

વધીએ, બાળપણને યાદ કરવાનો અવસર

આપણને હંમેશા રોમા@ંચત કરQ vકૂC છે.

એ િસવાય દરCક -કની Eમ આ -કમાં

વૈિવ{યસભર લેખો, વાતા_ અને કિવતાઓ પણ

ખરQ જ... -ક વાચંીને |િતભાવો જdર દCજો.
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જ.ટ બે િમિનટ

રાtુલ સરjું કામ એટલે કામ.

ટvશુનમાં આવતો પી.એસ.આઈ.નો છોકરો

પણ ન ભણે તો એનેય ઢAબી નાખેં. આખા

િવXતારના એક માk િસxાતંવાદA િશoક.

શેરAમાં પાણીની પાઈપલાઈન નાખવાjું

કામ શY થyુ.ં અિધકારAએ ઘરદAઠ કટકA

શY કરA. રાtુલ સરને આ વાતની fણ

થતાં તેમણે સોસાયટAના લોકોને
રાિkસભામાં એકઠાં કરA કડક શ|દોમાં ક}ુ,ં

"કોઈએ એક Yિપયો પણ આપવાનો નથી.

એjું કામ છે ને કર4 છે. એમાં પૈસા શાના
આપવાના?”

બી� Hદવસે અિધકારAએ બે'ક

મવાલીઓ સાથે આવી રાtુલ સરને

ધમકાrયા, "માXતર.. માપમાં ર4'�... નકર

કાલે આ તારા �લાસ-|લાસના પાHટયાં

ઉખડA જશે." રાtુલ સર4 nયાર4 તો એને કશો

જવાબ ન આ&યો ને અિધકારA પોરસાતો

ચા�યો ગયો. બીf Hદવસના લોકલ

છાપાની હ4ડલાઇન હતી, "નગરના

પી.એસ.આઇ.એ નળની પાઈપલાઈનના

કામમાં કટકA કરતાં અિધકારAની ધરપકડ

કરA. અિધકારA નોકરAમાથંી બરતરફ."

સોસાયટAના લોકો રાtુલ સરના �લાસમાં
લાગેલા ચાણWના ફોટાને વદંન કરA ર�ા.

ડૉ. રંજન જોષી

ચાણ/

( 2 )  - મે-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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આ�ું શરAર qુખવા લાhyુ.ં હાથ

પગ ખ�ચાવા લાhયા. કરોડર��ુમાં ટચાકા

બોલવા લાhયા. fણે ઈયળ અમળાઈને

કોશેટોમાથંી બહાર નીકળે ને પત\ંગyું

થાય એમ એjું શરAર અમળાવા લાhyુ.ં

ધીમે-ધીમે હાથ, પગ, ડોક લાબંા થવા

લાhયા. લાhyું ક4 fણે ઍ�ટમૅન મોટો થઈ

ર�ો છે. ઉઠ�ો nયાર4 પગ પથારAની ધાર

`ધુી પહaચી ગયા હતા. હ�કની �મ

રાતોરાત શારAHરક બદલાવથી કપડાં ફાટA

ગયા હતા!ં ચહ4રા પર Vછૂો અને ઘાટA

દાઢA આવી ગયા હતા.ં બાવડાં માસંલ

અને મજ�તૂ લાગતાં હતા.ં પોતે Odુુષ છે

એFું fણે પહ4લી વાર અjભુવાઈ ર}ું

હp ુ.ં

"વાઉવ, હાવ હ4�ડસમ હA ઈઝ!",

એક છોકરAનો ઉ�ાર પીઠ પાછળ

અથડાયો. મન પોરસાyુ.ં

"આમ�માં હશે. લાગી

શરત?"તાળAનો અવાજ કાને અથડાયો.

આસપસના લોકો એને જ જોઈ

ર�ાં હતાં એFું તો ખબર પડA પણ છતાં

અf�યો બ�યો. પોતાનો બદલાવ

પોતાને તો ગ�યો જ પણ લોકોના

Rયાનમાં આrયો એ િવશેષ ગ�yુ.ં

કરોડર��ુની જhયાએ સ\ળયો ગોઠrયો

હોય એમ ટ�ાર થઈ ગયે�ું શરAર વધાર4

ટ�ાર થyું ને છાતીમાં પણ fણે હવા

ભરાઈ.

Xવીમ�ગ કૉX�yમુ પહ4રAને શટ-લેસ

શરAર Oલુના પાણીમાં તરpું V�ૂુ.ં �ટલા

હાથ-પગ માર4લા આવા બનવા માટ4 એ

અnયાર4 Oલુમાં તરવામાં કામ લાhયા.

આ� હાથ વ�ઝતાં � પાણી પાછળ જpું

એમાં લોકોના 5�ો પણ પાછળ રહA ગયા

હોય એમ લાગpું હp ુ.ં

"સાવ માયકાગંલો છે. તારA મ�મી

તને ખાવા નથી આપતી?" -નાનપણથી

આ વાW અસ�ંય વાર સાભંળે�ુ.ં

( 3 )  - મે-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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"સાવ `�ુA સર4કડA �વો છે. દવા

કરાવો એની. ચો��સ ફરક પડશે." -કોઈ

Hહતે�� વળA આવી પણ સલાહ આપpુ.ં

"�મરના 5માણમાં હાઈટ ઓછA

કહ4વાય. Wાયં નહ� ચાલે. થોડો

rયવ�Xથત હોય તો આગળ 5ો|લેમ ન

થાય.”

વાર4-વાર4 થતાં આ 5�ોથી, ચચા-થી

મન બtુ ઘવાpુ.ં પણ કોને કહ4Fુ.ં એક

િશખા જ હતી � એની વાત સમ  શકતી.

`ુદંર પણ જરા ભીનેવાન િશખા પ&પાના

િમkની દAકરA હતી. એને પણ આવા

5�ોનો સામનો કરવો પડતો. બ¡ે

એકબીfની તકલીફ સમજતા. અને આ

તકલીફને કારણે જ બ¡ે સારા િમkો બની
શWા હતા.ં

ધીમે-ધીમે સામા ક 5સગંો,

મેળાવડા ક4 એFું બી�ુ ં કંઈ પણ હોય હવે

તો જવાjું જ ટાળતો. િમkો તો ઝાઝા

હતા નહ�. એની પાસે [ું નથી એ જોવામાં

બીઝી લોકો પાસે એની પાસે [ું છે એ

જોવાનો સમય જ Wાં હતો? આખો Hદવસ

લગભગ ભણવામાં અને બાકAનો સમય

\ચkો બનાવવામાં ગાળતો. િશખા

અવારનવાર આવતી અને એના \ચkો

જોતી. ઘણીવાર એને ઍ¢�ઝબીશન કરવા

5ેરતી. પણ લોકોની સામે જવામાં
કચવાpું મન ક[ું કરવા રા  ન થpુ.ં

હમેંશાં િવચાર આવતો ક4 લોકો \ચkો જોશે

ક4 \ચkકાર ને!

"આમાં ક4મ એક જ માણસ છે?

મેળામાં તો બtુ બધા લોકો હોય ને?" -

િશખાએ એક Hદવસ એક \ચk જોતા
Oછેુ�ુ.ં

"હા. મેળામાં બtુ બધા લોકો હોય.

પણ આ માણસ મેળામાં એકલો પડA ગયો
છે."

એકલતાની આ અવXથાએ એના

મનને Sસી લીધેલી. \ચkોમાં આ અવXથા

પડઘાતી હતી. િશખાને \ચ£તા હતી. એટલે

જ િવચાyુ¤ હp ું ક4 ¥કલ-આ�ટAને આ િવશે

વાત કરવી. એને મદદની તાતી

જdુHરયાત હતી.

આજના સેશનમાં � fણવા મ¦yુ

એ બધા માટ4 ઘ§ું આઘાતજનક હpુ.ં

સેશન પnyું nયાર4 ચાદર ¨ ૂથંાઈ ગઈ હતી.

ઓશીTંુ નીચે પડA ગyું હp ુ.ં પથારAમાં

તરતા-તરતા થાકAને એjું શરAર િશિથલ
થઈને પડ©ું હp ુ.ં
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ખડંમા ં'ખ છતની વરસતી રહ0 કોઈ ચા56ું ગ6ુ;ં

9;ૂયતા ખાલી ખ>ટ0ને ડસતી રહ0 કોઈ ચા56ું ગ6ુ.ં

છાપCંુ Dાસ Eધંી ધીમાં ધીમાં પગલાઓં ગણIું રJુ,ં

ભ>ત ભયભીત થઈને કણસતી રહ0 કોઈ ચા56ું ગ6ુ.ં

બાર0એ બાર0એ ઘરના Pુકડાઓ બેસીને જોતા રRા,

સાકંળો બારણે હાથ ઘસતી રહ0 કોઈ ચા56ું ગ6ુ.ં

બેક પગલાનંો સગંાથ આપીને પડછાયા ભાગંી પડUા,

શેર0નાકામાં બWીઓ ભસતી રહ0 કોઈ ચા56ું ગ6ુ.ં

Connecting... કિવતા

રમેશ પાર8ખ
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ઝાડ એના પાદંડાનેં Zછેૂ છે- ક\મ ?

Iુ ંમાCંુ નથી એવો શા માટ\ પડUો તને ]હ\મ?

પાદંડાએ Zછૂ^ુ ક\, માCંુ નામ પાન છે

તો શા માટ\ તાCંુ નામ ઝાડ છે?

શા માટ\ તાર0 ને માર0 વ_ચાળ

આમ ડાળ0 ને ડાળખાનંી આડ છે?

ઝાડ`ુ ંકહ\ ક\ તાર0 વહાaડુ0 લીલપને સાચ`ું bં, આવડ\ છે એમ!

પાદંdંુ કહ\ ક\, માર\ અડ`ુ ંઆકાશને

ને I ુ ંમને શા માટ\ બાધંI ું ?

ઝાડ`ુ ંકહ\ ક\, એ તો ધરતીfું ]હાલ છે…

g સૌ સાથે આપણને સાધંIું

Iટૂવાનો અથi તને અડક\ નહ> , એને jુ ંકjુ ંમારો kેમ !

Connecting... કિવતા

રમેશ પાર8ખ
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9તરક;ડ=

બસંર6 જોષી

મઝધાર8 (ભાગ:૫)

"મ�મી... મ�મી..." પિવkા �મૂો

પાડતી રહA પણ Hરoા તો ઉપડA ગઈ

હતી. પિવkાએ ફટાફટ હો�Xપટલના

પાHકªગ એHરયામાથંી પોતાની કાર કાઢA

અને Hરoાવાળાની પાછળ-પાછળ જવા

દAધી. Hરoાની પાછળની સીટ પર બેઠ4લી

પોતાની મ�મીની સાડAનો પાલવ એને

લહ4રાતો દ4ખાતો હતો એ પાલવને આધાર4

જ એ પાછળ પાછળ કાર ચલાવતી રહA.

ઇ«�ડક4ટર કરA Hરoાવાળાને સકં4ત પણ

આપતી રહA, પણ Hરoાવાળા ભાઈ એ

સમ¬યા નહA. આખર4 ચાર રXતા આrયા

અને િસhનલ પર Xટોપjું િસhનલ આવતાં

ફટાફટ કારમાથંી ઉતરA. એણે Hરoાવાળા

ભાઈ સાથે ઝટપટ બધી વાત કરA અને

પોતાની મ�મીને સમfવી પોતાની

કારમાં બેસાડA. કારમાં બેસતાં જ

િવXમયાએ ક}ુ,ં "Wાં ગઈ હતી pું

માકટમાં મને છોડAને? મને લાhyું p ું ઘર4

નીકળA ગઈ એટલે પછA tું પણ Hરoા કરA

ઘર4 આવવા નીકળA ગઈ. પિવkાએ

મ�મીની સામે જોyું અને ક}ુ,ં "મ�મી [ું

તને ખર4ખર �યાલ નથી ક4 આપણે

માકટથી નહ� હો�Xપટલથી ઘર4 પરત ફરA
ર�ા છAએ!?"

"કઈ હો�Xપટલ? હો�Xપટલ ક4મ ગયા

હતા?"

પિવkાને બcું જ સમfઈ ગyુ.ં

\બલTુલ \ચડાયા વગર એણે મ�મી સામે

જોyુ.ં મનોમન ભગવાનનો આભાર મા�યો

ક4 કંઇ અિનeટ થાય એ પહ4લા મ�મી
હ4મખેમ મારA પાસે પહaચી ગઈ.

®¯ય:૧૨

***

સાજંjું જમવાjું પતાવી મ�મીને

દવા આપી `રુ�ય અને મ�મીના `ઈૂ
ગયા બાદ પિવkાએ બધી જ વાત િવગતે
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`બુોધને કરA. `બુોધે ક}ુ,ં "pું \ચ£તા ન

કર આપણે મળAને મ�મીને સાચવી

લઈ[ુ.ં p ું તારA નોકરAમાથંી હાલ Hરઝાઇન

કરA દ4 અને મ�મીની સારવાર પર જ
હમણાં Rયાન આપ."

પિવkાએ ક}ુ,ં "હા માર4 હાલ કોઈ

જ નોકરA કરવી નથી. મ�મીjું Rયાન

રાખવા િસવાય મારA આમ પણ બી 

કોઈ જ 5ાથિમકતા નથી. પણ `બુોધ �

5ો��ટ મારA કંપનીએ આ વષ³ લીધેલો

એનો છે�લો સેિમનાર માર4 જ Hર5ેઝ�ટ

કરવાનો હતો એટલે મારા બોસના �બૂ જ

ફોન આrયા કર4 છે. માk પાચં Hદવસ માટ4

માર4 ઓHફસ જFું જ પડશે અને પાચં

Hદવસ ઓHફસ જઈ બcું જ કામ

વાઇ�ડઅપ કરA લઈશ." `બુોધ થોડAવાર

િવચારતો ર�ો. પિવkાને પણ થyું ક4

ખબર નહ� `બુોધ આ વાતનો ક4વો

5િતભાવ આપશે?

`બુોધે ક}ુ,ં" સાdંુ, એમ કર pું પાચં

Hદવસ ઓHફસ જઈ તાdંુ બcું જ કામ

પતાવી લે. tું પાચં Hદવસની ��ી લઈ

મ�મી પાસે રહAશ અને એમjું Rયાન

રાખીશ. pું િનિ µ́ત થઈ f..." પિવkાએ

`બુોધના જવાબથી રાહતનો ¶ડો ·ાસ

ભય¸. બી� Hદવસે મ�મીને બcું સમfવી

પિવkા ઓHફસ માટ4 રવાના થઈ ગઈ.
`બુોધ કાળ Oવૂ-ક થોડA થોડA વાર4

પિવkાની મ�મીને જોવા Yમમાં ¹ટો

મારA આવતો. એમને ભરતકામની

5Fિૃ_માં ºૂબેલા જોઈને એ પણ િનશકંપણે

પોતાjું કામ બેઠક Yમમાં બેસીને કરતો.

લચંનો સમય થયો એટલે એણે મ�મીને

બોલાrયા. બેઉએ સાથે લ�ચ કyુ¤. લચં

કરAને િવXમયા ફરA Yમમાં જતી રહA.

`બુોધે બધી દવાઓની `\ૂચ કાઢA અને

દવા લઈને મ�મી  પાસે પહa�યો પણ

િવXમયા ¹ખો મ�ચીને `તેૂલી હતી.

ખચકાતા હાથે `બુોધે મ�મી ના માથા
પર હાથ ફ4રrયો અને ક}ુ,ં "મ�મી  આ

દવા લઈને `ઈૂ fવ." િવXમયાએ ¹ખો

ખોલીને જોyું અને ક}ુ,ં "અર4 િવશેષ...

મારા દAકરા... p ું આrયો છે અને એ પણ

મને દવા દ4વા..." એમ કહA `બુોધના

ગાલ પર હાથ ફ4રવી એના માથાને

મમતાભyુ¤ આ\લ£ગન આ&yુ.ં `બુોધ

પિવkાની મ�મીની કdુણામયી અવXથાને
�બૂ ન કથી અjભુવી ર�ો હતો.

"હા મા... tું �.ં" માk એટ�ું કહA

એ દવા આપી Yમમાથંી નીકળA ગયો.

Hદવસ વીતી ગયો. પિવkા પણ ઓHફસેથી

ઘર4 આવી ગઈ. `બુોધે Hદવસ દરિમયાન

બનેલી બધી જ ઘટનાઓ પિવkાને

િવગતે કહA.

આમ જ ચાર Hદવસ પસાર થઈ ગયા.
આ� પિવkાનો ઓHફસનો છે�લો Hદવસ
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હતો. આ� Hરઝાઈન VકૂAને હવે મ�મીjું

Rયાન રાખવા એ ઘર4 જ રહ4વાની હતી. એ

િવચાર4 `બુોધ ઘ§ું જ રાહત અjભુવતો

હતો. કારણ ક4 આ Oવૂ³ એણે મ�મી ની
આટલી કાળ  Wાર4ય નહોતી લીધેલી,

પણ `બુોધના બોસના સવારથી કોલ શY

થઈ ગયેલા. બધા જ પે«�ડµગ મેઇલના

જવાબ આપવા `બુોધ માટ4 જYરA થઈ

પડ4લા. મ�મી ને બપોર4 દવા આપી

Yમમાં મોકલી `બુોધે પોતાjું લેપટોપ

ખો�yું અને કામે વળગી ગયો. આટલા

Hદવસના મેઇ�સ જોઈ એ \ચડાઇ ગયેલો.
'રfઓમાં પણ શાિંત નથી મળતી' -એFું

બબડA એ મેઇલના 5ny_ુર આપવામાં

મhન થઈ ગયો.

અચાનક િવXમયા Yમમાથંી બહાર

આવી અને `બુોધને િવશેષ સમ 

િવશેષને ધમકાવતી હોય એમ `બુોધને

ધમકાવતા ક}ુ,ં "ચાલ બધં કર લેપટોપ

અને કામ પણ બધં કર. આટ�ું બcું તે
કોઈ કામ કરpું હશે?" એમ કહA માના

હકથી `બુોધjું લેપટોપ બધં કરA દAcુ.ં

`બુોધ પહ4લેથી અકળાયેલો હતો. એ

]Xુસાથી લાલચોળ થઈ ગયો. આખર4 એ
થોડA એની સગી મા હતી? ]Xુસામાં

એનાથી પિવkાની મ�મી પર આ»ોશ

ઠલવાઇ ગયો અને ¼લૂથી એમને

`બુોધના હાથનો ધ�ો લાગી ગયો અને
િવXમયા બા�ુમાં રહ4લા કબાટ સાથે

અથડાઈ. કબાટનો તી½ણ �ણૂો

િવXમયાના માથા પર ભટકાયો. ત�મર

ખાઈને એ સીધી જમીન પર ઢળA ગઇ.

લોહAની ધાર પણ વહ4વા લાગી. આ બcું
જોઈને `બુોધ હ4બતાઈ ગયો. 'આ [ું થyું

મારાથી?' એણે ¾જુતા હાથે મ�મીને

ફટાફટ ઉભા કરA સોફા પર `વૂડાrયા
અને પિવkાને ફોન જોડ�ો.

®¯ય:૧૩

***

`બુોધે મ�મીને �ચકAને કારમાં

બેસાડ�ા અને ડો�ટર િવણા શમા-ના

દવાખાને તાબડતોબ પહa�યો. પિવkાને

પણ nયાં જ સીધા આવવા જણાryુ.ં

પિવkા Hરઝાઇન VકૂA ઘરની બદલે

હો�Xપટલ પહaચી. નસ³ તરત જ મ�મીને

એડમીટ કયા- ને ઓપર4શન શY કyુ¤. એક

તો પહ4લેથી એ મગજની બીમારAથી

ઝÀમી ર�ા હતા ઉપરથી માથા પર જ

ઘા લાગતા પHર�Xથિત વcુ વણસી ગઈ

હતી. પિવkા હો�Xપટલ પહaચે nયાં `ધુી

મ�મીને આઇસીyમુાં પણ ખસેડA દ4વામાં

આવેલા.

પિવkાના આવતા જ `બુોધે

HદલગીરA rય�ત કરતાં પિવkાને બધી જ

વાત કહA સભંળાવી. પિવkા તો fણે `¡ુ

પડA ગયેલી ઓપર4શન Yમની બહાર એ
બાવરA બનીને ¹ટાફ4રા કરA રહA હતી.
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એનો  વ અRધર થઈ ર�ો હતો. fણે ક4

કંઇ અ[ભુ ઘટવાjું હોય એવી

અગમચેતીથી એ વcુ ને વcુ ¥દરથી

pટૂA રહA હતી. ઓપર4શન Odંુૂ થyું અને

નસ- બહાર આવી. બહાર આવતાં જ ક}ું

ક4, "એમની �Xથિત �બૂ જ ના�ુક છે. એ

માk 'િવશેષ... િવશેષ...' આ એક જ નામ

બોલી ર�ા છે. આપના ઘરમાં � કોઈ

પણ આ નામે rય��ત હોય એમને બોલાવી

લો. પિવkા અને `બુોધ એકબીf સામે

તાકA ર�ા.

`બુોધ પિવkાનો હાથ પકડA ¥દર

ગયો. `બુોધને પોતાની તરફ ચાલતો

જોઈ ઝીણી ¹ખોથી `બુોધ મહ� િવશેષને

જોતી િવXમયા માડં એટ�ું જ બોલી શકA.

"pું આવી ગયો િવશેષ દAકરા. મને ખબર
હતી pું જYર આવીશ. હાશ, હવે મારA

નાવડAને લગંર મળA ગyુ.ં tું મઝધાર4

નહ� ºૂ�ુ.ં" અને બસ nયાં જ એમના 5ાણ

પખેંY ઉડA ગયા. નાડ બધં થઈ ગઈ અને

·ાસ થભંી ગયા. ચાર4તરફ ઘેરો સ¡ાટો

છવાઈ ગયો. પણ પિવkા હÁયાફાટ

િવલાપ કરવા લાગી. `બુોધ મ�મી ના

િન´ેતન શરAરને જોઈને ¶ડA hલાિનમાં
ગરકાવ થઈ ગયો.

આખર4 પિવkાjું Xવ&ન જગત

વાXતિવક જગતનો કો\ળયો કરA ગyુ.ં

િવXમયાની નાવડA Vગૃજળના મધદHરયે
ºૂબી.

®¯ય:૧૪

***  

`બુોધ મHહનાઓ `ધુી શોકમય

અને hલાિનમય ર�ો. મ�મીના ¥િતમ

Hદવસોમાં પોતાનો ભાઈ િવશેષ મ�મી
સાથે નહોતો, પણ અ�ય પHરવારજનોના

કહ4વાથી પિવkાએ િવશેષને મ�મીના

qુઃખદ Vnૃyુ અને અ�Xથ િવસ>નના 5સગેં
હાજર રહ4વા તાકAદ કરA.

®¯ય:૧૫

***

� જhયાએ િવષેશે મ�મીને નaધારા

કરA િવદ4શની ડગર પકડ4લી. એ જ

જhયાએ એરપોટ- પર પિવkાએ િવશેષને

જોયો અને જોતાવ�ત જ એણે સણસણતો

તમાચો મારA પોતાનો આ»ોશ ઠાલrયો.

`બુોધે પણ િવશેષને આ»ોશ અને કdુણા
સાથે ક}ુ,ં "છે�લી ઘડAઓમાં તારા મ�મી

મને જ િવશેષ માની બેઠા હતા અને

મારામાં તને જોઈને એમનો 5ાણ પણ
ઊડA ગયો. �ણે એના  વનના હાડકા
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તારા ઘડતર માટ4 ગાળA ના�યા, એjું

અ�Xથ િવસ>ન કરવા ભલે pું આrયો હોય

પણ મ�મીની તમામ િવિધ કરવાનો

અિધકાર માk પિવkાનો જ છે. તારા

હોવાપણાનો કોઈ જ આધાર મ�મી પા�યા

નથી. હવે અહ�થી પાછા વળA ફરA Wાર4ય

પણ ભારત પાછો ફરતો નહ�."

®¯ય:૧૬

***

ખળખળ વહ4તી કાશીની નદAમાં

િવXમયા િવલન થઈ ગઈ પણ પિવkાના

Çદયમાં હમેશ માટ4 હદયXથ થઈ ગઈ.

પોતાની મ�મીની મઝધાર4 Vગૃજળમાં

ºૂબેલી  વનનૈયાએ પિવkા અને

`બુોધને ¥દરથી હચમચાવી દAધેલા. એ

બનેં પછA પોતાની મ�મીની મનો�Xથિત
�વી જ માનિસકતાથી પીડાતી ઘણી Fxૃા

અને nયકતા Èીઓ માટ4 દAવાદાડંA સમાન

બ�યા અને અ�ઝાઇમર પીHડત rય��તઓ

માટ4 એક 'આgયÉહુ' બનાryું અને

પોતાના  વનસાથી `બુોધના સહકારથી

પોતાની આlnમય મ�મી િવXમયાને એક

સાથ-ક gxાજં\લ અિપmત કરA. એમના

કાય-ની `વુાસ ફ4લાવા લાગી. શહ4ર શહ4ર
આવા ]હૃો બ�યા.

®¯ય:૧૭

***

એક પkકાર4 પિવkા અને

`બુોધનો ખાસ ઇ�ટરry ૂ લીધો અને

પોતાની કોલમમાં એમના કાય-ની 5શસંા

પણ કરA. કોલમjું શીષ-ક હpુ-ં "મઝધાર4

ઝળક4 એક દAવાદાડંA."

(સOંણૂ-)
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ઓ ર$ ભાઈ કિવ,

,-ુ ં0 ંક$ નથી ઠ$કાણે તારો િમ,જ,

પણ માર< એક બે વાત તો સાભંળ:

Bરૂજની બખોલમા ંબાધંેલો Gવુડનો માળો

ભલે હવ ેવJખી નાખ

ને એની ઓથે સતંાડ$લી KૃMણની વાસંળ<

કોઈક ભાિવક કિવજન માગO ુ ંહોય તો આપી દ$. 

પેલી ગરોળ< પાછ< માગે છે એની Oટૂ$લી V ૂછંડ<

એનો ઉપયોગ Vરૂો થયો હોય તો પાછ< વાળ

વડ<લ કિવની XYાની ધોળ< બકર<

હલાલ કરવી છોડ< દ$

ચ[\નો કાટ ખાઈ ગયેલો િસ]ો

^ખ_સામા ંશા લોભથી સતંાડ< રાaયો છે?

ફગાવી દ$ એને આકાશમાં

ને ઈdરના ખો^ળયાને શા માટ$ રાખી efૂ ું છે ઇhીબધં

તારા વોડiરોબમા?ં

એ ^બચારો થથરતો ઊભો છે બહાર

હવ ેBયૂikહણ થાય lયાર$

એmુ ંજ કર< દ$ ને એને દાન

ઓ ર$ ભાઈ કિવ,

આટnુ ંજો O ુ ંકર$

માર$ ખાતર જરાક હસે તો –

માગ માગ o માગે તે આVું

અર$, આપી દq સાવ તા,ં બસો-અઢ<સો હાઇKુ!

Connecting... કિવતા

Bરુ8શ હ. જોષી
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વાતા4-સે? ુ

તેજલ શાહ

KMૂસેર

લેખક ]લુાબદાસ Ëોકરની ઉ_મ

વાતા-ઓમાનંી એક એટલે cÌૂસેર. આ

Tૃિતjું દ4શ-િવદ4શની ભાષામાં ભાષાતંર થyું

છે. તેમજ તેના ઉપરથી gી ધન`ખુલાલ

મહ4તા સાથે મળAને gી Ëોકર4 તેjું નાટÍ

Yપાતંર પણ કyુ¤ છે.

વાતા- તો માડંA[ું પણ મન શીષ-ક પર

મોહA ગyું છે. 'cÌુસેર'- મ� ઝી�દગી ક4 સાથ

િનભાતા ચલા ગયા, હર Hફ» કો cએૂ મ�

ઉડાતા ચલા ગયા. એમ બધી \ચ£તાઓ હવા

થતી હોત તો! cમુાડાના વલયો એના Vળૂ

તnnવ એવા આકાશમાં જ ભળA જતા હોત

તો! એFું થpું નથી. સપા-કાર4 ¶ચે ચઢવાનો

તો ડોળ. બાકA એ બધાં આવરણોને ભેદAને

\ચ_ને ] ૂગંળાવી નાખે છે.

વાતા-નાયક કમલબા�નેુ [ું ] ૂગંળાવી

નાખpું હશે? એ તો પોતાના બગંલાની

પોચ-ની અગાસી પર ઊભા છે. શરણાઈઓ

]ૂ�ં છે. એ �ુએ છે ક4 વરરાf ઘોડા પર

આYઢ થતા હતા અને પાચંદસ પળમાં તો

ગાજતેવાજતે તે ક�યા લાવવા નીકળA

પડવાના. જવાનો સમય થયો fણી તેમણે

પાછા વળવા માડં©ું તો બા�ુમાં જ તેમના
પnની નીલીમાદ4વી ઊભા રહ4લા દ4ખાયા.

એમણે ક}ું તો ખdંુ, પણ એ nયાથંી

ખસી શWા જ નહ�. એમનાં નયન તો ઘોડા

ઉપર બેસવાની તૈયારA કરતા વરરાf

ઉપરથી ખXયાં જ નHહ. fણે કોઈ અOવૂ-

®¯ય ન જોઈ ર�ાં હોય!

કમલબા�ુ પાછા વ¦યા.ં પણ એ જ oણે

એમણે ની\લમાદ4વીની ¹ખોના ભ�fયેલા

�ણૂા જોયા. � ®¯યને એ જોઈ ર�ાં હતા એ

®¯ય પર કમલબા�નુા નેkોએ જોવાjું શdુ

કyુ¤. ®¯ય તો એjું એ જ હpુ,ં � એ થોડA

oણ પહ4લાં જોઈ ર�ાં હતા. વરરાf બેઠા.

ગોરો પાતળો `ુદંર દ4હ. કમલબા�ુ એ જોઈ

ર�ા.ં થોડAવાર4 અગાસી પર પડ4લી

આરામ�રુશી પર લબંાryુ.ં ની\લમાદ4વીએ

લાવી આપેલા \ચYટ સાથે ફરA તેમણે નેkો
મ�ચી દAધા.ં
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એક yવુાનની આTૃિત આવી ઊભી

રહA. આજના વરરાf �વો જ લાગતો

હતો. કદાચ એનાથીયે Yપાળો. ¹ખોમાં
ચમકારો એટલો જ તેજXવી? - ઘણો િવશેષ.

અને Vખુ ઉપર તો પોતાના આnમાને અને

આસપાસના જગતને અજવાળpું િનરંતર

રમpું �Xમત. આશા અને યૌવનને �બર4

ઊભેલી આTૃિતને fણે બસ જોઈ જ ન
રહ4વી હોય, fણે એને હ  વધાર4 ન ક

ખ�ચી લેવી હોય તેમ કમલબા�નુો હાથ

¶ચો થયો. તે અધા- બેઠા �વા થઈ
ગણગ�યા:

"\બિપન, \બિપન દા, બેટા..."

વાતા- એના ગતંrય પર પહaચી નથી.

મધદHરયે છે; છતાં લેખક4 ¥તની Xપeટતા

અહ� કરA છે. ચાલીસ વષ-નો �ુવાનજોધ

દAકરો કમલબા�એુ ]મુાrયો છે. એની

ઝલક પામવા મથી ર�ા છે. લાગણી સામે

મોરચો માડંAને બેઠા છે અને  તFુ?ં

લગભગ અશW. ખાલીપાનો cમુાડો ક4મે
કરAને ઉલેચાતો નથી.

કમલબા�નેુ [ું ] ૂગંળાવી નાખpું

હશે? Okુ િવરહ? હા. એ ખdંુ પણ

વાતા-નાયક Okુના Vnૃyનુો દોષ પોતે

ઓઢAને બેઠા છે! રહA રહAને એમના મનમાં

એક જ ભાવ તરવરA આવે છે - 'યે c¹ૂ યે

c¹ૂ સા રહ4ને દો, V�ુ Hદલ કA બાત કહ4ને

દો...' વાત મડંાય છે Wા?ં એમણે વાત નથી

કરવી બસ માફA માગંવાની હઠ લઈને બેઠાં

છે. માફA મળે એય શW નથી. કારણ ક4

માફA આપવાવાળો આ qુિનયામાં નથી.

થોડA થોડA વાર4 \બિપન સાથે વાતા-લાપ

કયા-નો Ïમ માk ઓરડાની હવામાં

ચકરાવો લે છે. નવી cÌૂસેર રચાય,

િવખરાય અને એજ િવષમતા.

ની\લમાદ4વી પોતે ક4ટલીયેવાર

કમલબા�નેુ સમfવીને થાWા.ં � ઘટvું

એમાં એમનો કોઈ દોષ નથી. કમલબા�ુ

માટ4 એમને કોઈ ફHરયાદ નથી. દAકરાjું

Vnૃyુ અપજશ અપાવે એFું નથી. પછA
પીડા, oોભ, અફસોસ શેનો? હા, કોઈ નFું

બાળક ન આryુ.ં પણ એ બાબતે Wાર4ય

એમને ઓ�ં નથી આryુ.ં \બિપનjું નામ

પણ છે�લા દસ વષ¸માં પોતાને મોઢ4

આવવા નથી દAcુ.ં કમલદાને જ બાળકની

�મ સાચવી લીધાં છે. તો કમલબા�નેુ [ું

] ૂગંળાવી નાખpું હશે?

આપના 5િતભાવ tejnikalme@gmail.com

પર મોકલી શકશો.
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@Aુલા Bાર

�ૂનાગઢ િવશે મોટાભાગના લોકો

fણે જ છે. વરસોવરસથી આપણી

િવરાસતને સાચવીને બેઠ4�ું આ શહ4ર કંઈ

ક4ટલાય રહXયોથી ઘેરાયે�ું છે. એ પછA

\ગરનારની વાત હોય ક4 જિમયલશા

દાતારની વાત હોય. રા'ના વશંજોની વાત

હોય ક4 પછA નવાબોની! આRયાlnમક

qૃ«eટની વાત હોય ક4 પછA માk એક

lજÐા`ુ તરAક4 fણવાની. ¬યાં ]જુરાતનો

સૌથી ¶ચો પવ-ત \ગરનાર છે તેFું આ

શહ4ર ઘણી બધી અfયબીઓ

અનાHદકાળથી સાચવpું આryું છે. �માથંી

ઘણી અfયબીઓ આ�ય nયાં એ જ

અવXથામાં હયાત છે. તો ચાલો આ શહ4રના

સફરની શYઆત કરAએ \ગરનારથી...

\ગરનાર તો દર4ક4 Wાકંને Wાકં તો

જોયો જ હશે. કોઇક4 ફોટામાં તો કોઇક4 YબY.

કોઇક4 Ñાવે\લ£ગ કરતા સમયે Ñ4ન ક4 બસની

બારAમાથંી પણ એક આછેરA ઝલક માણી

હશે. \ગરનારના kીf િશખર4 આવેલી ]dુુ

દ_ાkેયની ÀપંડA Hહ�qુઓની આXથાjું ક4�®

ર}ું છે. હfરો લોકો દર વષ³ અહ� દશ-ન

કરવા fય છે અને ધ�યતા અjભુવે છે.

તો આ� માર4 એક અલગ જ નજરથી
તમને \ગરનાર દ4ખાડવો છે.

\ગરનારને જોઈએ તો એFું લાગે ક4

કોઈ જટાળો જોગી `તૂો છે, બરાબર ને?

આપણે ઘણાં રહXયમય સાcઓુ િવશે
સાભં¦yું છે. હા, તમે બરાબર જ સમ¬યા.

\ગરનાર પણ માયાવી સાcુ �વો છે.

\ગરનાર દર4ક ઋpમુાં પોતાjું Yપ બદલી

નાખે છે. તમે એક ૠpમુાં ગયા હોવ અને

પછA બી  ઋpમુાં fવ તો \ગરનાર

અલગ જ લાગે! દર4ક વખતે \ગરનાર એક

આગવા અને અલગ જ ¥દાજમાં સામે

આવે છે.

સૌથી પહ4લાં વાત કરAએ િશયાળાની.
એકદમ કડકડતી હાડકાં ¾fુવી નાખેં તેવી

િવવકે &ડુાસમા

જનN ઓફ Qૂનાગઢ
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ઠંડA પડતી હોય nયાર4 \ગરનારની સફર4

જવાની મf જ અલગ હોય છે.

િશયાળાની શYઆતમાં શરદ ઋpુ ચાલતી

હોય છે. આ સમયગાળા દરિમયાન

�ૂનાગઢની તળેટAમાં \ગરનારની પHર»મા

થતી હોય છે. આ સમયે nયાં લાખો લોકો

આવે છે. એક સાcુ �મ પોતાના

આgમમાં ક4 પોતાની જhયા પર

મહ4માનોjું Xવાગત કરતો હોય તેમ

\ગરનાર પHર»માના સમયગાળા

દરિમયાન લાખો લોકોના
માનવમહ4રામણને આવકારતો હોય છે,

તેમની આગતાXવાગતા કરતો હોય છે.

nયાર4 \ગરનારjું સાcnુવ ઝળક4 છે .

\ગરનાર પોતાના હાથ ફ4લાવીને

પોતાના અફાટ સÔદય-ને, હHરયાળA

5Tૃિતને અને વન વનને લોકો માટ4

��ુ�ુ VકૂA દ4 છે. આ અ5િતમ સÔદય-નો

�હાવો લેવો તે ખર4ખર નસીબની વાત

છે! આ સમયગાળા દરિમયાન

Vલુાકાતીઓ 5Tૃિતને એકદમ ન કથી

માણી શક4 છે. વન વનનો ભાગ બનીને

એક અલગ જ અjભુવ કરવાનો મોકો
nયાર4 એમને મળતો હોય છે.

પછA ¬યાર4 િશયાળો Oરૂો થવાની

તૈયારA હોય nયાર4 મહાિશવરાત આવે.

બરાબર હ4મતં ઋpુ fમી હોય અને
�ૂનાગઢની તળેટAમાં મહાિશવરાિkના

મેળા માટ4 સાcઓુ અને સાRવીઓ કAડAની

માફક ઊભરાય . આ પાચં Hદવસ તો અહ�

જલસો હોય. યાkા કરAને આખા દ4શમાથંી

સાcઓુ અહ� તળેટAમાં આવે અને

મહાદ4વના આ મહાઉnસવની ઉજવણી કર4.

આ સમયગાળા દરિમયાન \ગરનારની

તળેટAનો માહોલ એકદમ ગ�જબ હોય.

અહ�ના વાઇËેશ�સની તો વાત જ જવા

દો. એકદમ આRયાlnમક અjભુવ થાય.

એમાયં ચાર4બા�ુ લાગતા હર હર

મહાદ4વના નાદથી આખીય તળેટA ]ુજંતી

હોય અને સાcઓુના ચલમમાથંી નીકળતો

cમુાળો અહ�ના વાતાવરણમાં એક

ગજબનો નશો ફ4લાવી દ4 છે. માk તળેટA

જ નહ� \ગરનાર આખોય આ નશામાં
વૈરાગી બનીને Hહ�લોળા લેતો હોય છે.

પછA વસતં ઋpુ જવાની તૈયારA

કરતી હોય અને પાનખર બારણે ટકોરાં

મારતી હોય તે વેળા \ગરનારની આભા

તÕન �ુદA જ ભાસે. પાનખરમાં પડતા

ધોમધખતા તાપથી \ગરનારની એક4ક

િશલા લાલચોળ થતી હોય. qૂરથી જોવો

તો ]Xુસામાં �મ માણસjું મોÖંુ લાલ થઈ

fય તેમ તેના કાળા પ×થરોમાથંી

અગનØવાળાઓ નીકળતી હોય તેFું લાગે.

\ગરનાર સHહત તેની આસપાસનો

વનિવXતાર લગભગ `�ુો ભÙ થઈ fય
અને Foૃો પણ નhન અવXથામાં આવી
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fય. જો ક4, આ અવXથામાં Foૃોને

કોતરAને `ુદંર નકશીકામ કyુ¤ હોય તેFું જ

લાગે. આ સમયે �ૂનાગઢ જનારો વગ-

બtુ નાનો. બtુ ઓછા લોકો ગરમીના

સમયમાં \ગરનાર જવાjું પસદં કર4.

લોકોના આ િવરહને કારણે \ગરનારમાં

એક અલગ જ અઘોરAપ§ું આવી fય છે
અને તે અઘોરnવ ધારણ કરA લે છે.

ચાર-ચાર મHહનાના અઘોરnવ પછA

ઋpરુાણી વષા-jું આગમન થાય છે. શરદ-

હ4મતંમાં ચાર મHહના વૈરાગી અને પછA

પાનખરમાં અઘોરnવને ધારણ કર4લા

\ગરનારને આખર4 વષા- રાણી નવડાવે છે

અને એકદમ લીલાછ�મ કપડાં પહ4રાવે છે.

વષા-ઋpનુા ચાર4ક મHહના \ગરનાર લીલી

ચાદર ઓઢAને `તેૂલા જોગી �વો લાગે.

આ સમયે \ગરનાર અખડં સાcnુવનો

આનદં માણે છે. એમાયં ચાર-ચાર

મHહનાથી વૈરાગી-અઘોરA બનેલા આ

સાcનેુ વાદળો ભ¼તૂ-રાખનો Ú ૃગંાર કરA

આપે! િવચારો ક4ટ�ું અÛત qૃ¯ય હશે! આ

ઋpમુાં \ગરનાર સૌથી `ુદંર લાગતો હોય
છે.

મારા મત Vજુબ, \ગરનાર એ માk

પવ-ત જ નથી. પરંp,ુ એ એક  વતં સાcુ

છે. તેનામાં  વ છે. માણસ �મ કપડાં

બદલે તેમ તે પણ દર4ક ઋpમુાં પોતાના

એક અલગ જ Yપમાં બહાર આવતો હોય

છે. \ગરનારને આ દર4ક ઋpમુાં માણવાની

મf અલગ જ છે. તમેય આ દર4ક ઋpમુાં

\ગરનારને માણજો. ખર4ખર બtુ મf

આવશે. ક4મ ક4, \ગરનાર એકવાર જઈ

આrયે સમાય fય એટલો નાનો નથી. ના
કદમા,ં ક4 ના અjભુવમા.ં..

હર હર મહાદ4વ! જય \ગરનારA!
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ગયા ¥કમાં આપણે જોyું ક4...

Vગૃા ધમા-નદંબાબાના એક V�ુય

અjયુાયીના Ü4કચર થયેલા હાથ માટ4

એરપોટ- પર પહaચીને મળે છે. એમને

સારવાર માટ4 ડૉ�ટર પાસે લઈ fય છે.

એ સાધક જોડ4 વાતચીત કરતાં એને સાdંુ

લાગે છે. મૌ\લનના ઘર4 આવી ગઈ છે તે

છતાં બાબાની પધરામણીની તૈયારAમાં

એને મૌ\લન જોડ4 રહ4વાનો સમય મળતો

નથી. ફરA એક વાર  વનમાં િપતાની

ગેરહાજરA એને કઠ4 છે. હવે વાચંો

આગળ...

!કરણ – ૧૧ : કાળા વાદળની સોનેર0 કોર

Vગૃા એક સતં �વા Odુુષની

સારવાર કરાવીને ઉતારા `ધુી VકૂAને

આવી nયાં `ધુીમાં એને Çદયથી અjબુધં

અjભુવાયો. એ સાlnવક  વને કોઈ
તકલીફ ન પડ4, એટલે જYર પડ4 તો ફોન

કરવાjું કહA ઘર4 પહaચી. nયાં બધાનેં

પોતાને અjYુપ કામમાં rયXત જોયા.ં એ

જોઈ િવચારોનાં વમળમાથંી Vગૃા ખ�ચાઈને
બહાર આવી ગઈ. એણે જોyું ક4 અહ� સૌ

એક આXથાથી જોડાયેલા,ં છતાં અલગ

અલગ કાય¸માં પરોવાયેલાં હતા.ં આ `«ૃeટ

અને `eૃટાના સબંધંની �મ! માણસો
અલગ નામમાં gxા રાખે, પણ 5ાથ-ના તો

એક જ નામ પાસે પહaચે! Vગૃા આ�Xતક

હતી, પણ ધાિમmક નહોતી, તે છતાં આ�

વાતાવરણ એને પિવk લાhyુ.ં fણે
તહ4વાર ક4 5સગં હોય, એવો આનદં અને

ઉnસાહ અjભુવાતો હતો. Vગૃા મૌ\લનને

શોધતી હતી nયાં જ ફોનની Hર£ગ વાગી.

પસ-માથંી એણે ફોન કાઢÍો. શૈલાનો ફોન
હોવાની એની ધારણા ખોટA પડA.

"યસ અિનક, [Hૂટ£ગ...?"

nયાં તો અચાનક ચ�ાન �વા

મૌ\લનને સામે જ ઊભેલો જોઈ, એ

ખમચાઈ. એમાયં અિનક [Hૂટ£ગ ¥ગે OછૂA

અSચTતા દUપક પડંXા 

તડકા ભીના ં>ગૃજળ
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ર�ો હતો. આ સજંોગોમાં મૌ\લને �બૂ

સાહlજકતાથી એને 'હા' કહ4વા ઈશારો કય¸.

પહ4લા તો Vગૃા ફાટA ¹ખે જોઈ રહA, પછA

XવXથ થઈને બોલી,

"ઓ ક4. tું સાત-આઠ Hદવસમાં ÜA

થઈ જઈશ. ડ4ટ ફાઈનલ કરA મને fણ

કર�, &લીઝ."

મૌ\લન �Xથર ઊભો હતો. Vગૃાના

મa પર આ´ય- હpું અને ÝÞધા પણ!

નવાઈની વાત હતી ક4 [Hૂટ£ગની ડ4ટ પણ

અjTૂુળ થઈ ગઈ! કારણ વગર પોતે

ક4ટ�ું ટ4�શન કરA Vકૂ4�ું એ યાદ આવી

ગyુ.ં [ું કરFું એ ન `ઝૂતાં ટ4વ Vજુબ

Vગૃા વાળમાં ¹ગળA ફ4રવવા લાગી.

મૌ\લને મૌન તોડyુ,ં

"Vગૃા, પાdુમાની ત\બયત ઠAક

નથી."

Vગૃાનાં મa પર \ચ£તા જોઈ મૌ\લને

ઊમેyુ¤,

"જો ક4 \ચ£તા �Fું કંઈ નથી. તારાથી

મળવા તો નHહ જવાય પણ..."

"[ુ?ં મારાથી ક4મ ન જવાય? tુ.ં.

માર4..."

"ડો�ટ વરA, શી િવલ બી ફાઈન. એ

�વોર�ટાઈન છે. માર4 5સાદ ¥ગે વાત

થયેલી, nયાર4 જ ખબર પડA ક4 એમનો

થોડો તાવ હતો. 5થમ મોતી¨રૂના

પેક4ßસ લઈને આવતો જ હશે. મ�
પાdુમાનો ટ4Xટ કરાવવા માટ4 લેબમાં પણ

કહA દAcું છે. બાકA શી ઈઝ ફાઈન. pું

વાત કરA લે �."

"હા, થે��સ ફોર ધ ક4ર. tું હમણાં

વાત કરA લ�. અહ� [ું કામ કરવાjું છે
હવે?"

"ડ4કોર4શન બરાબર થાય છે ક4 નHહ

એ જોવાjું અને રસોºંુ, Ofૂનો બધો

િવભાગ તાર4 જોવાનો છે."

"ઓ ક4. ડો�ટ વરA! શૈલાને

ડ4કોર4શનમાં વધાર4 ખબર પડશે. એ

આવવાની છે એને સaપી દઈશ."

"અnયાર4? રાતે આવવાની છે?"

"હ.ં.. હા... તને કોઈ તકલીફ નથી

ને? એને મારA જોડ4 રહ4Fું છે."

"હ.ં..ઓક4 ઓક4.. વાધંો નHહ..."

મૌ\લને નજર મેળrયા વગર પગ

ઊપાડ�ા.

નવાઈ હતી ક4 અણગમો? Vગૃા એ સમ�

એ પહ4લા વાત જ�દA OરૂA કરAને મૌ\લન

nયાથંી qૂર જતો ર�ો. "મૌ\લન મને Wાર4
સમfશે?" -Vગૃાએ અવઢવ છોડA મનને

વત-માનમાં પરોryુ.ં એ પાdુમા િવશે

િવચારતી રસોડા ભણી ચાલી. એકવાર

પાdુમાનો અવાજ સાભંળે નHહ nયાં `ધુી
એને ચેન પડવાjું નહોp ુ.ં

Ofૂની સામSીjું \લXટ ર¡ાબેન

પાસે લેવા જતાં એણે પાdુમા સાથે વાત
કરA. મા આગળ પેલા બાબાના ફોલોઅર
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અને Hદoા લીધેલ 5ૌઢ Odુુષની વાત કયા-

વગર ન રહA શકA. પાdુમા દAકરAની વાતો

સાભંળA હસીને બો�યા, "pું નહ�

`ધુરવાની, Vગૃલી!"

સાસરાની નવી qુિનયામાં એને

ગોઠવાતી જોઈને પાdુમા �શુ થયા.

પાdુમાને ત\બયત સાચવવાjું કહAને

Vગૃાએ બાકA રહ4લા કામ તરફ ®«eટ કરA.

શૈલા પણ આવી પહaચી પણ એjું િનXતેજ

મa જોઈને Vગૃાને qુઃખ થyુ.ં એણે શૈલાને

આરામ કરવા ક}ું પણ શૈલા એની વાત
પર અડગ હતી ક4 એને 'ચે�જ'ની જYર છે.

શૈલાને ડ4કોર4શનની સારA `ઝૂ! રંગોળA,

àલોના તોરણ, બેઠક rયવXથા,

જમણવારની જhયાની ગોઠવણ બcું એણે

હaશે હaશે `ચૂનાઓ આપીને કરાryુ.ં

શિમયાણાનો રંગ બદલાrયો. Xવ�છતા

અને `ુદંરતાની ®«eટએ ઉ_મ rયવXથાઓ

કરA.

Vગૃાએ પણ Ofૂ સામSી ચેક

કરAને હવનખડંમાં ગોઠવડાવી. રસોડામાં

પણ બધી તૈયારAઓ બરાબર છે ક4 નHહ એ

તપાસ કરAને એ શૈલા પાસે આવી. શૈલા
�શુ છતાં થાક4લી લાગતી હતી.

"શૈલા, ચાલ જઈ[ુ?ં ડAનર પછA બcું

બરાબર છે ક4 નHહ જોવા આવીએ."

"હા... ક4ટ�ું `ુદંર લાગે છે નHહ?

બcું બરાબર ચાલી ર}ું છે!"

"મને બરાબર ચાલી ર}ું હોય એFું

નથી લાગpુ!ં"

"[ું વાત કર4 છે? મટAરAયલ,

િસલે�શન અને ગોઠવણી બcું બરાબર તો
છે."

"tું તારA વાત કdંુ �.ં"

"[ુ?ં મારA વાત Wાથંી આવી?"

"સા¨ું કહ4�, [ું થyું છે? pું ઘર4થી

આવી તો કોઈ જોડ4 ઝઘડો થયો છે?"

"ના ના.. Vગૃા એFું કંઈ નથી."

"તો [ું વાત છે?" Vગૃાએ હવે

િવ·ાસથી Oછૂvું કારણ ક4 જવાબ પરથી જ
લાગpું હp ું ક4 કંઈક તો છે જ!

"શૈલા, સા¨ું કહ4. મનની વાત બહાર

કાઢ. નHહ તો હ4રાન થઈશ. પહ4લા બોલ,

પછA બી  વાત! "

શૈલા મa છેક કાન પાસે લઈ જઈને

બોલી,

"તારા Yમમાં જઈને વાત!"

Vગૃા જોઈ રહA શૈલા સામે! એFું [ું

થyું ક4 અnયાર4 નHહ બોલાય? િનરાશ

થઈને એણે માáું cણૂાryું અને Hડનર

પીરસવા લાગી. એણે ર¡ાબેનને જમવા

િવશે Oછૂvુ.ં

"પ&પા અને મૌ\લન તો સાધકો જોડ4

જ જમશે. માર4 ઉપવાસ છે બેટા! તમે બનેં

જમી લો. શૈલા, શરમાઈશ નHહ હa!"

"ના ર4, મામી . તમે \ચ£તા ન કરો."

શૈલાએ સાસરAની સગાઈ સાચવીને
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સબંોધન કyુ¤. ર¡ાબેન શૈલાના માથે હાથ

VકૂAને હXયા.

Vગૃા તરફ જોઈને બો�યા,

” બેટા, જમીને આરામ કરA લે બરાબર

હ!ં કાલે વહ4લા ઊઠવાjુ.ં"

"હા મ�મી . એલામ- V�ૂું છે."

ર¡ાબેને સતંોષથી એની સામે જોyું

અને qૂધનો hલાસ ભરAને દAકરA પાસે
ચા�યા.

શૈલા અને Vગૃા Yમમાં પહa�યા

એવી Vગૃા શૈલા તરફ ફરAને બોલી.

"[ું વાત છે શૈલા!”

શૈલાએ Yમ બધં કય¸.

"Vગૃા, tું કંટાળA ગઈ �.ં મને એવી

રાત જોઈએ ક4 � માk મારA જ હોય!

મારા આરામ માટ4ની હોય. મારA પથારAમાં

tું મારA માના ખોળામાં હો� એટલા

આરામથી `ઈૂ શTંુ. મને સવાર `ધુી કોઈ

બોલાવે જ નHહ!"

"આમાં [ું માગંણી કરA ત�? બધાનંી

આવી જ lજ£દગી હોય ને?"

"ના હ!ં"

"એમ નHહ ફોડ પાડAને બોલ!" Vગૃા

અકળાઈ ગઈ.

"અકળાય છે ક4મ? fણે pું

લhન વનથી અfણ છો?"

"મને તારA વાત સમfતી નથી!"

"એટલે [ુ?ં  �ુ તારા પર હ�

નથી કરતા?”

"હ�?"

"તને આ´ય- થાય છે? એટલે તારા

પર બળજબરA નથી કરતા? તારA ઈ�છા

OછૂÍા વગર... અને એમને મન થાય
એટલી વાર?"

"બસ કર, શૈલા! p ું [ું બોલે છે? એણે

મને હાથ પણ નથી લગાડ�ો."

"[ું ?"

Vગૃાને થyું બા  ��ુલી થઈ જશે

એટલે એણે વાત વાળA.

"એટલે... મારA ઈ�છા વગર.. એમ

Wાર4ય નHહ. તને?  �ુ તકલીફ આપે

છે?"

શૈલાની ¹ખમાથંી ડબ ડબ ડબ

¹`ુ સરA પડ�ા.

"એમાયં આ લોકડાઉને બધાjંુ ં

મગજ ફ4રવી ના�ંyું છે."

"આઈ ક4ન અ�ડરXટ4�ડ. ર4Xટ વેલ

શૈલા."

"મHહનાના ચાર Hદવસ પણ રf

નHહ..”

Vગૃા સમ . એ શૈલાના માથે હાથ

ફ4રવતી રહA. શૈલાના ºૂસકાં શ�યાં nયાં
`ધુી. Vગૃા િવચારતી રહA, અિતF«ૃeટ અને

અનાF«ૃeટ બનેં હોય આ ધરતી પર! બનેં

વખતે તકલીફ. પણ એ તો ખdંુ દર4ક

પHર�Xથિત ઊભી થાય એના માટ4 એક
કારણ હોય છે. એને મૌ\લન તરફની
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નફરત થોડA ઓગળતી લાગી. "મૌ\લને

એક પિત તરAક4 Wાર4ય બળજબરA નથી

કરA. એ મને સાચવે, સભંાળ આપે છે, મારA

Xવતkંતા પણ આપે છે. તો પછA એ'

પિતપ§ુ'ં નથી કરતો એમાં પણ 5ેમ જ છે?

આ માણસની સભંાળને tું 5ેમ પણ કdંુ �ં

ને નફરત પણ? કોઈ એક પ�લામંાં ક4મ

નથી રહ4વાp ુ?ં" એને સમfyું કોઈક કડA

¼તૂકાળમાં જ Wાકં ખોવાઈ છે એ ફંફોસતી

હતી પણ ¥ધારામાં એની િન£દર એને હાથ

આવી ગઈ. આજના ભરચક Hદવસના
થાકનો બોજ ¹ખો પર આવી ગયો.

વહ4લી પડ4 સવાર! એલામ- વાગતા

જ બનેં બહ4નપણી fગી ગઈ. સાડા સાતે

બાબાની પધરામણી હતી. એમના સnકાર

અને આવકારમાં કોઈ મણાં ન રહ4વી

જોઈએ એ Oરૂતી તક4દારA આખા

ધામતપHરવાર4 રાખી. પધરામણીના દશ-ન

માટ4 અjયુાયીઓ ઊમટÍાં હતા.ં લગભગ

આખી રાત કંઈ ને કંઈ ધમાલ ને કારભાર

ચાલતો હતો. સવારના પહોરથી

5ભાિતયાનંા સગંીતે વાતાવરણ અને

માનસ [xુ કરA દAધા.ં સાધકોના ક4સરA

કપડાં અને ગલગોટાના `શુોભન એક

`ુદંર પિવk ®¯ય ખºંુ કરતાં હતા.ં ઠ4રઠ4ર

]લુાબજળનો છટંકાવ થઈ ર�ો હતો.

બહ4નો `ુદંર 5સગંને અjYુપ કપડાં પહ4રA

એકઠાં થયાં હતા.ં બાબા ધમા-નદં ની

એકદમ સામે આrયા વગર પણ એમનાં

દશ-નનો લાભ લઈ શકાય એ રAતે.

ભ��તભાવની ગગંા આજના સામા�ય

Hદવસને િવિશeટ બનાવી રહA હતી.

એક પછA એક સાધકો એમની જhયા

5માણે ગોઠવાતા હતા. દÁ િનક પાઠ અને

ભજનની ચોપડAઓ દર4કના હાથમાં હતી.

Vગૃા �મને કાલે મળA હતી એ સાધક પણ

આrયા. હાથે પાટો હતો. શાતં તથા
ગૌરવશાળA rય��તnવવાળા, એ બધાથંી

અલગ દ4ખાતા હતા. એ પોતાની સીટ તરફ

જતા હતા, Vગૃાએ જોyુ,ં હાથમાનંા

OXુતકોમાથંી એક કાગળ પડA ગયો. સાધકો

તો આગળ નીકળA ગયા. એ કાગળ લેવા

દોડA. કાગળ હાથમાં લેતાં જ એનાં હaશ

ઊડA ગયા. કોઈ �ુએ નHહ એમ એણે

પસ-માં કાગળ VકૂA ક[ું બ�yું નથી એમ
પાછA જhયા પર જવા લાગી.

(વcુ આવતા ¥ક4)
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REWINDING…

મારા નાના Okુ અફઝલે મને ક}ુ:ં

"પ&પા, માર4 �ટૂ લેવા છે."

મ� ક}ું : "�ટૂની [ું Hક£મત છે?"

અફઝલ કહ4 : "બસો ચાલીસ Yિપયા

અને વીસ Yિપયા મોfના.ં"

મ� તેને બસો િસ_ેર Yિપયા આ&યા અને

ક}ુ,ં "લઈ લે� �ટૂ-મોf અને વધે તે

રાખ�."

એક કલાકમાં એ �ટૂ-મોf લઈ પાછો

આrયો. તેના ચહ4રા પર આનદં હતો.

¹ખોમાં ઉ�લાસ. તરત નવાં �ટૂ-મોf

પહ4રA તે XTૂલે જવા રવાના થયો. એ XTૂલે
ગયો અને tું શૈશવના Xમરણોમાં સરA પડ�ો.

અફઝલ �વડA મારA બાર વષ-ની �મર.

એ અમારા ગામની નાનકડA મોચી બfર –

પાચં-છ qુકાનો, તેમાં કામ કરતા �ઠામામા,

qુદામામા, ભગતમામા – બધા મોચીને અમે

'મામા' કહ4તા. એ બfરમાં મ� �ટૂ માટ4 �

ધ�ા ખાધા છે,  વનમાં � યાતના સહA છે,

� qુ:ખો વેઠ�ાં છે તેનાં XVિૃતમાં સઘંરાઈને

પડ4લાં \ચkો એક પછA એક મારા માનસપટ

પરથી પસાર થવા લાhયા.ં

સૌ 5થમ તો �ટૂ માટ4 માર4 વડAલો

પાસે િવધીસર Hડમા�ડ ર�ૂ કરવી પડતી.

5થમ ભાઈને – છોäુભાઈને, પછA

અમીનાબહ4નને, પછA મારA બા સમo tું

ર�ૂઆત કરતો, પછA મારા બાO ુને

જણાવતો.

પHરવાર સામેના 'અ�Xતnવને ટકાવી

રાખવાના' મહાન પડકાર સામે મારA આ

સમXયા સૌને સાવ å�ુલક લાગતી, એટલે

કોઈ લo આપpું નહ�.

સાતમ-આઠમનો મેળો, તરણેતરનો

મેળો, ગણેશોnસવ, નવરાિk, લhનગાળો,

શાળાના 5વાસો વગેર4 5સગંો �ટૂ પહ4રવાના
5સગંો ગણી શકાય.

HદવાળA, બેસpું વષ- વગેર4 પવ¸માં �ટૂ

પહ4રAને મહાલવાની તીæ ઈ�છા થતી અને

અવારનવાર માગણી નામ�ૂંર થવા છતાં tું

નેપો\લયનની �મ Hહ£મત હાયા- વગર 5યાસો

ચા�ુ રાખતો.

આખર4 મારા �ટૂ ખરAદવાનો 5�

સમS પHરવાર માટ4 એક જHટલ સમXયા બની

fય તેટલી હદ4 મારા 5યાસો પહaચતા nયાર4

પHરવારના સમS સBયોની િમHટ£ગ મળતી.

શાહYZુUન રાઠોડ

આવ ભાણા આવ
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�ટૂ કરતા કઈ-કઈ બાબતો વcુ મહnવની છે

તેની િવગતે ચચા- થતી.

�ટૂ મને અપાવવા જોઈએ તેનો

સૈxાિંતક Xવીકાર થતો, પરંpુ સમS

પHર�Xથિતની સમીoા કયા- પછA સરવાળે

સવા-jમુતે ન�A થpુ-ં "�ૂના �ટૂને રAપેર

કરાવી, ફાટÍા હોય nયાં થ�ગડાં મરાવી, નવી

સગથળA નખાવી, પો\લશ કરાવી, જોનાર

ઓળખી ન શક4 તેવા, નવા �વા બનાવી

દ4વા."

મને આ િનણ-ય સભંળાવવામાં આવતો.

િનદ¸ષ çટવાને બદલે પાચં વષ-ની સાદA

ક4દની સf સાભંળે એમ tું પHરવારનો િનણ-ય

સાભંળતો.

'મારા કરમે લ�yું કથીર' -એમ િવચારA

�ૂના જોડા રAપેર કરાવી લેતો.

પછA તો રAપેર કરાવી-કરાવી

આડાઅંવળાં થ�ગડાં માયા- પછA જોડાનો Vળૂ

આકાર જતો ર�ો હતો. છે�લે િપતાની

પરવાનગીથી મ� સોમલને જોડા આપી દAધા.
તેણે પણ 5થમ હાથમાં લઈ, પરAoણ કરA,

અમને પગે લાગી, િવનયOવૂ-ક પાછા VકૂA

દAધા, nયાર4 મારA નવા �ટૂ માટ4ની માગણી

પર મ�ૂંરAની મહોર મારવામાં આવી,

"qુદામામાને nયાં જઈ પરમા§ું (માપ) નાખી

આવ�.”

એવો tુકમ કરવામાં આrયો અને મારA

�શુીનો પાર ન ર�ો.

ઉમગંમાં ને ઉમગંમાં tું દોડAને

qુદામામાની qુકાને પહa�યો અને ક}ું :

"qુદામામા, મારા �ટૂ સીવવાના છે. મારા

બાO ુએ ક}ું છે. માર4 લાલ �ટૂ સીવડાવવા
છે." એકA·ાસે tું ઘ§ું બોલી જતો.

qુદામામા મને "'આવ, ભાણા, આવ' કહA

ચામડાં qૂર કરA બેસવાની જhયા કરA
આપતા. પછA િપતાના, માતાના, ભાઈના –

બધાના સમાચાર Oછૂતા.

tું કહ4તો, "પણ પરમા§ું પહ4લા લઈ

�યોને!”

qુદામામા ટાઈફોઈડના દદèની ઝીણી-

ઝીણી િવગતો ડૉ�ટર કાળ Oવૂ-ક fણી લે

તેવી રAતે �ટૂ ¥ગેની િવગતો મને

OછૂAOછૂAને Rયાનમાં રાખતા.

લાલ ક4 કાળા, વાધરAવાળા ક4 વાધરA

વગરના, અણીવાળા ક4 ગોળ, બcું rયવ�Xથત

OછૂA qુદામામા ર4લવેનો એક તરફ લખાયેલો

અને પાછળ કોરો એવો ચોપડો કાઢતા અને
મને કહ4તા,

"લે Vકૂ ભાણા પગ..."

tું પગ Vકૂતો અને fડA પે��સલથી

qુદામામા પરમા§ું લીટA દોરAને લઈ લેતા.ં

�ટૂના 5ો��ટનો 5ાથિમક તબ�ો આ

રAતે Oરૂો થતો.

tું Oછૂતો: "tું �ટૂ Wાર4 લઈ f�?"

તે કહ4તા: "જો ને, ભાણા, આ� fણે

શિનવાર થયો. રિવ, સોમ, મગંળ અને જો
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�ધુવાર પણ fવા દ4. એ ]dુુવાર4 લઈ જ�.

વાર પણ સારો ગણાય.”

એ પાચં Hદવસ પસાર કરવા માર4 માટ4

અસ� થઈ પડતા.ં વળA ]dુુવારની ક�પના

કરતાં આનદં થતો. શિનથી �ધુ `ધુીના

Hદવસો પસાર થશે, ]dુુવાર આવશે – tું �ટૂ

લઈ આવીશ નવાનકોર, લાલ વાધરAવાળા…

પહ4રAને tું િનશાળે જઈશ, છોકરા-છોકરAઓ

જોઈ રહ4શે…

પાચં Hદવસ પસાર કરA ]dુુવાર4 tું

ઉnસાહમાં qુદામામાની qુકાને પહaચતો અને
કહ4તો, "મારા �ટૂ? લાવો, મારા �ટૂ જલદA

આપી દો."

પરંpુ મારA આવી ઉnકંઠાની qુદામામા

માથે કોઈ અસર થતી નહ�.

કાયમની ટ4વ 5માણે તેઓ કહ4તા,

"આવ, ભાણા, આવ, છોäુિમયાં Wાં છે?"

tું કહ4તો: "Þારકા પાસે બરHડયા Xટ4શન

છે nયાં Xટ4શનમાXતર છે."

"હા,ં તો બરાબર…" qુદામામાની લાબંી

વાત શY થતી: "અર4, ભાણા, tું તને કહ4તા

¼લૂી ગયો. અમે fણે આ�ું Tુäંુબ Þારકા

fkાએ ગયા’તા, એમાં Þારકામાં આવતાકંને

છોäુભાઈ ભેગો થઈ ગયો. અર4, પણ અમને

જોઈને [ું �શુ થયો છે! મને કહ4, ‘મામા, તમે

¹ઈ Wાથંી ?’ મ� ક}ુ,ં ‘આ�ું ઘર fkાએ

નીક¦યા છAએ. હ  આ ગાડAમાથંી ઊતયા¤ જ

છAએ.’ સાથે ગરમ ચા પી પછA મHંદર4

Þારકાધીશનાં દશ-ન કરાrયા.ં આ�ું Þારકા

ફ4રrયાં અને છે�લે Xટ4શને આવી ગાડAમાં

સારA જhયા ગોતી બેસાડA દAધાં તે અમે સીધા
આવતાં Hરયા,ં કાઈં તકલીફ ન પડA. મોટો ઈ

મોટો!"

દાqુમામા એવી લાબંી રસOવૂ-ક વાત

કરતા ક4 મને �ટૂ ¼લૂવી દ4તા, પણ tું કહ4તો,

"પણ મારા �ટૂjું [ુ?ં �ટૂ ઝટ આપોને!"

"અર4 ભાણા, ઈ જ તો તને કtું �.ં આ

fkામાં થોડા Hદવસ કામ નથી થyુ,ં એમાં

રહA ગયા છે. કામ તો, ભાણા, આખી lજ£દગી

કરFું જ છે ને? પણ જો [»ુ, શિન, રિવ – એ

સોમવાર4 લઈ જ�, બસ?"

tું રોવા �વો થઈ જતો.

"તમે ખોટ4ખોટા ધ�ા ખવરાવો છો! �ટૂ

સીવતા નથી!" આવો બબડાટ કરA ભhનÇદયે
દરવાજો વટA જતો,

ફરA મારA fતને ઉnસાહમાં લાવવા

5યnન કરતો: "આટલા Hદવસ ગયા, kણ

Hદવસ વc,ુ એમાં [ુ?ં"

પાછો tું દાqુમામાની qુકાને જતો.

"તમે સોમવાર4 લઈ જવાjું ક}ું હp ુ.ં

આ� સોમવાર છે.”

qુદામામા કહ4તા: "અર4 ભાણા, બેસ તો

ખરો! હ…ં. આ તારાથી મોટો [ું કર4?"

tું કહ4તો, "અnયાર4 પર[રુામ પોટરAમાં

નોકરA કર4 છે.”
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બસ, આટ�ું સાભંળતાં qુદામામાની

વાત શY થતી: "અર4 ભાણા, કરAમભાઈ તે

કાઈં ભજન ગાય છે… બધાં �ૂનાં ભજન –

ગગંાસતી અને પાનબાઈના,ં રિવસાહ4બ અને

ખીમસાહ4બના!ં મોટો ભજન ગાય છે એ મને

ખબર નHહ. મ� તો હમણાં અXથળની જhયામાં

સાભં¦યા.ં”

tું અધીરો થઈ દાqુમામાને વ�ચે

અટકાવી કહ4તો: "અર4, પણ મારા �ટૂ આપી

દો ને!"

"હવે ભાણા, તાdંુય Hરyું ને માdંુય Hરyુ.ં

એ [»ુવાર પાકો. f, હવે વેણ ફર4 તો ક4�.

બસ?"

આમ મને ફરA વાયદો આપવામાં

આવતો.

tું આ»ોશ ઠાલવતો: "જોજો, tું �ટૂ

લીધા વગર fવાનો નથી. ન સીવવા હોય

તો ના પાડA êો, પણ ધ�ા ખવરાવી-

ખવરાવી તોડA નાખો મા..."

qુદામામા કહ4તા, "pું નારાજ થા મા,

ભાણા, હવે [»ુવારનો શિનવાર ન થાય,

બસ!"

આમ બcું પાક4 પાયે કરA tું દરવાf

`ધુી પહaચતો nયાં ‘એ ભાણા’ એમ હાકં મારA
qુદામામા મને પાછો બોલાવતા, ગભંીર થઈ

મને કહ4તા, "જો ભાણા, ઉઘાડા પગે આવ�

અને �ટૂ પહ4રAને જ�."

આટલી `ચૂના મળતા tું એટલો

લહ4રમાં આવી જતો ક4 ઉમગંમાં ને ઉમગંમાં

Tંુવર  વાઘરAની qુકાન વટA ગયા પછA મને

યાદ આવpું ક4 મHહના દહાડાથી tું ઉઘાડ4 પગે
તો �ં જ !’

[»ુવાર4 qુદામામા હવે [ું બહાjું કાઢ4 છે

તેનો 5થમ િવચાર કરAને, માનિસક રAતે

તૈયાર થઈને tું એમની qુકાને પહa�યો.

એ કાઈં કહ4 તે પહ4લાં મ� ક}ુ,ં "લાવો �ટૂ."

qુદામામા કહ4, "ભાણા, કાળા કરવા છે ક4

લાલ?"

tું »ોધમાં ¾જૂવા માડંતો: "અર4 તમને

દસ વાર કAcું છે લાલ કરવાના છે! પહ4લે

Hદવસે જ ન�A થyું છે ને અnયાર4 Oછૂો છો ક4

લાલ કરવા છે ક4 કાળા?"

qુદામામા કહ4: ‘tું તો લાલ કરતો’તો,

પણ પછA થyુ,ં ફ4શન કાળાની છે એટલે થyુ:ં

ભાણાને OછૂA પછA આગળ વધFુ.ં"

"અર4 લાલ…. લાલ…. લાલ… હવે

કાઈં?" tું બોલીને ભાગતો અને

"ભાણા, સોમવાર4 લઈ જ�." એવી

`ચૂના સાભંળતો ઘેર આવતો.

વળA સોમવાર4 પહaચીને tું કહ4તો,

"લાવો �ટૂ."

qુદામામા સામે દAવાલ પર ઓઠામાં

રાખેલ જોડ બતાવી કહ4તા, "જો ર�ા."

tું જોઈ રહ4તો…. લાલ, ચમકતા,

અણીવાળા, વાધરAવાળા…

tું ઓઠા સાથે �ટૂ લઈ જવા અધીરો
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થઈ આગળ વધતો,

nયાં qુદામામા કહ4તા, "ભાણા, બે Hદવસ

ઓઠામાં રાખવા પડશે, નHહતર [ું થશે – તને

ડંખ પડશે સમ¬યો?"

મને તેમની વાત વાજબી લાગી.

મ� ક}ુ,ં "રાખો ઓઠામા,ં બસ? બે Hદવસ

પછA આવીને tું લઈ જઈશ.”

બે Hદવસ પછA tું ગયો તો �ટૂ પણ નહ� અને
ઓìંુ પણ નHહ.

મ� ક}ું :‘Wાં છે મારા �ટૂ ?’

‘‘અર4, ભાણા!' કહA qુદામામાએ શY કyુ¤:

"વાત fણે એમ થઈ ક4 સીતાOરુથી
મગનભાઈનો `રુ4શ આrયો’તો, ઈ આ �ટૂ

જોઈ ગયો. બસ, `રુ4શે હઠ લીધી, ‘માર4 તો આ

જ �ટૂ જોઈએ.’ તે શેઠ íલ ભાઈને મોક�યા.

`રુ4શ હાર4 આrયો ને �ટૂ લઈ ગયો. મને થyું

ક4 ભાણાને આથી સારા બનાવી દઈશ. હવે તો

જો, પરમ Hદવસે મગંળવાર4 લઈ જ�. બે

Hદવસ આમ ક4 આમ…."

વળA qુકાને હાજર થયો nયાર4

qુદામામાએ એ જ XવXથતાથી, એ જ શાિંતથી

મેડામાથંી ચોપડો ઉતાય¸, ખો�યો, મારA સામે

VકૂA કહ4: "Vકૂ, ભાણ, પગ."

tું અવાચક થઈ ગયો. ¹ખે ¥ધારા

આવી ગયા. મારો અવાજ ફાટA ગયો:

"શા માટ4?" એટ�ું જ બોલી શWો.

"એ આગ�ું પરમા§ું (માપ) હાથવ]ું

નથી Hરyુ.ં Vળૂ વાત આમ હતી. tું તને કહA
નો’તો શકતો. મને એમ ક4 ભાણો \ખfશે."

આ રAતના બહાના અને મારા અિવરત

ધ�ાને ¥તે આઠ મHહને મને �ટૂ મળતા.

મારA આકરA તપ´યા-નો ¥ત આવતો.

qુદામામા સાચે જ મને �ટૂ આપતા પણ

વડAલોની બારોબાર મળેલી `ચૂના Vજુબ

એક ¹ગળ મોટા િસવાતા, �થી બે વષ-

ચાલે. પણ મને તો �ટૂ મ¦યાનો અનહદ
આનદં થતો.

એ પહ4રAને tું નીકળતો nયાર4 મને

બfર સાકંડA લાગતી. જો ક4 મેળા,

લhનગાળો, પરAoા, HદવાળA એવા �ટૂ

પહ4રવાના [ભુ 5સગંો તો વીતી જતા, પણ

છેવટ4 �ટૂ મ¦યાના આનદંમાં અગાઉનો

િવષાદ નાશ પામતો.

તÕન સાધારણ વXpુ હોય, પણ તે

મેળવવી જો અશW બની fય તો તેjું

મહnવ �બૂ જ વધી fય છે. મોટA �મર4

પરણનારના લhન વન સફળ નીવડ4 છે.

તેમના 5સ¡ દાપંnયjું રહXય કદાચ આ પણ

હોઈ શક4. gીમતંોના બાળકોના  વન નીરસ
બની fય છે, કારણ, બcું સહ4લાઈથી તેમને

મળA fય.
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NexTECH

પીવાલાયક પાણી િવ·ના ઘણા

ભાગોમાં qુલ-ભ છે અને મોટા ખચ³ મેળવFું

આવ¯યક છે. સV®ુની ન ક રહ4તા લોકો

આ માટ4 દHરયાઇ પાણીને િવસl>ત કરAને
પીવાલાયક બનાવી શક4 છે, પરંpુ આમ

કરવા માટ4 મોટA માkામાં ઉf-ની જYર પડ4

છે. ¬યાર4 દHરયાકાઠં4થી qૂર, rયવહાHરક

રAતે હમેંશાથંી બાકA રહ4લો એક િવક�પ એ

છે ક4 ઠંડક Þારા વાતાવરણીય ભેજને ઓછો

કરવો, Wાં તો એવી 5H»યાઓ Þારા ક4 �ને

સમાન રAતે ઉ�ચ ઊf- આપવાની જYર

હોય અથવા ગૌણ તકનીકો ક4 � Hદવસ

અને રાત વ�ચે તાપમાનના તફાવતનો

લાભ લઇને પાણીjું શોષણ કર4.

જો ક4, વત-માન ગૌણ તકનીકોથી,

�મ ક4 ઝાકળ-સSંHહત વરખની �મ, માk

રાkે જ પાણી મેળવી શકાય છે. કારણ ક4,

`યૂ- Hદવસ દરિમયાન વરખ ગરમ કર4 છે,

� ઘનીકરણને અશW બનાવે છે.

૧) સશંોધકોએ હવે એક તકનીક

િવકસાવી છે �, 5થમ વખત, ઝળહળતા

`યૂ-ની નીચે પણ, કોઇ 5કારની ઊf-

િવના, ચોવીસ કલાક પાણીનો સSંહ કરA

શક4 છે. નવા Hડવાઇસમાં એક િવિશeટ

કોટ4ડ hલાસ પેનલ હોય છે, � બનેં કામ

કર4 છે: સૌર Hકરણોને પેનલની બહાર

5િત\બ£\બત કર4 છે અને વાતાવરણ Þારા

તેની પોતાની ગરમીને બા� અવકાશમાં

પણ ફ4લાવે છે. આ રAતે તેની ¥દરjું

તાપમાન આસપાસના તાપમાનથી નીચે

૧૫ HડSી સે¢�સયસ (૫૯ HડSી ફ4રનHહટ)

નીચે રહ4 છે. આ પેનલની ¥દર, ઘ�

હવામાથંી મેળવેલી વરાળ પાણી બની
fય છે.

૨) વૈÐાિનકોએ hલાસને ખાસ

પો\લમર અને િસ�વર લેયસ- સાથે કોટ

કય¸.

આ પેનલ બા� અવકાશમાં િવિશeટ

તરંગલબંાઇ વાળા Hકરણોjું ઇ�Üાર4ડ

ર4Hડયેશન બહાર કાઢ4 છે. Hડવાઇસનો બીજો

V�ુય તnવ એ શTું આકારની ર4Hડયેશન

કવચ છે. તે મોટાભાગે વાતાવરણમાથંી

ગરમીના Hકરણોnસગ-ને 5િત\બ£\બત કર4

છે.

વધ^ન શાહ

વાતાવરણમાથંી _ુ̀  પીવાના
પાણીની ખેતી
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અને પેનલને આવતા સૌર -કરણો1સગ3થી

ર6ણ આપે છે, તેથી ઉપકરણ ઉપરો9ત

ગરમીને બહારની -દશામાં ફAરવે છે અને આ

રBતે રચના ઠંડB થાય છે અને પાણી ઉ1પG

થાય છે.

આ નવી તકનીક વરખ પર

આધા-રત વત3માન KLેઠ તકનીકો કરતાં

-દવસ દBઠ ઓછામાં ઓછા બમણા પાણીN ું

ઉ1પાદન કરB શકA છે: ૧૦ સેSTટમીટરના

Vયાસવાળા ફલકમા નાની પાયલોટ િસYટમ,

વાYતિવક છે, Z િનયિમત પ-ર[Yથિતઓમાં

દરરોજ ૪.૬ િમ_લલીટર પાણી પહ`ચાડA છે.

મોટB પેનaસવાળા મોટા ઉપકરણો તે bજુબ

વcુ પાણી ઉ1પG કરશ.ે વeૈાિનકોએ

બતાવવા સ6મ હતા કA, આદશ3

પ-ર[Yથિતઓમા,ં તેઓ દર કલાકA પેનલની

સપાટB પર એક ચોરસ મીટર દBઠ ૦.૬

ડAિસલીટર (આશરA ૨.૩ jસ kવાહB) mધુી

પાણી ઉ1પG કરB શકA છે. એક કલાક દBઠ

૦.૬ ડAિસલીટસ3 એ સૈnાિંતક મહoમ

baૂયની નqક છે, Zને ઓળંગવાNું

શારB-રક rપે અશs છે.

અTય તકનીકોમાં સામાTય રBતે

કTડATYડ પાણીને સપાટB પરથી સાફ કરtું

જrરB છે, Zને ઉu3ની જrર હોય છે. આ

પગલા િવના, કTડATYડ પાણીનો ન`ધપાv

ભાગ સપાટB પર વળગી રહAશે અને વcુ

ઘનીકરણમાં અવરોધ કરશે અને મોડAલ

_બનઉપયોગી રહAશ.ે સશંોધનકારોએ તેમના

પાણીના કTડATસરમાં ની નીચેના ભાગમાં

mપુર-હાઇ{ોફો_બક કો-ટ|ગ લા}ુ કય~. આ

રચના કTડATYડ પાણીને ટાકંBમાં લાવે છે.

અTય તકનીકોથી િવપરBત, આપ�ું મોડAલ

ખરAખર કોઈપણ વધારાની ઊu3 િવના કાય3

કરB શકA છે, Z એનો b�ુય ફાયદો છે.

સશંોધનકારોN ું લ�ય પાણીની અછતવાળા

દAશો અને ખાસ કરBને િવકાસશીલ દAશો માટA

તકનીક િવકિસત કરવાNું હ� ુ.ં હવે તેઓ

કહA છે કA, અTય વeૈાિનકો પાસે આ

તકનીકનો વcુ િવકાસ કરવાની અને

તેનાથી ઉપજ વધારવા માટA, પાણીના

િવ�છેદન Zવી અTય પnિતઓ સાથે

જોડવાની તક છે. કોટAડ પેનલNું ઉ1પાદન

kમાણમાં સરળ અને વોટર કTડATસસ3

મોડAલ શs તેટલા મોટા હોવા જોઈએ. Z

રBતે ઘણા બધા સોલાર સેaસને એકબીuની

બા�ુમાં ગોઠવીને વીજળB ઉ1પG કરB

શકાય, તે જ રBતે, ઘણા પાણીના કTડATસસ3

પણ એક સાથે મળBને મોટા પાયે િસYટમ

િવકસાવીને પાણી ઉ1પG કરB શકાય છે.
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TechDaily

કaયપ જોષી

કૉcdિૂનક8શન િસfટcસ

અnયાર `ધુી આપણે લોકો સેલ ફોન

તથા ઈ�ટરનેટનો ઉપયોગ અનેક કારણોસર

કરતા આrયા છAએ. એક માણસ બીf

માણસ સાથે વાતા-લાપ કરવા માટ4,

મનોરંજન �વા ક4 Hફ�મ જોવી, સગંીત

સાભંળવા, િવિવધ 5કારની રમતો રમવા

અને િવêા-Sહણ માટ4 પણ ઉપયોગ કરAએ

છAએ. હાલના સમયમાં ખાસ કરAને કોરોના

કાળ દર�યાન અને તેની પછA સેલ ફોન,

ક�&yટુર અને ઈ�ટરનેટનો ઉપયોગ Oeુકળ

5માણમાં થવા લાhયો છે. આપણે આ

માHહતીના yગુમાં ટ4કનોલો ને આગળ
વધતા જોઈ છે. સૌ5થમ 1G હpું nયાર બાદ

2G આryું અને પછA 3G, 4G અને હવે તો

5G પણ આવી ગyું છે. અહ� 'G' નો

મતલબ જનર4શન થાય છે, � વૈÐાિનક

તકનીકની ઉ¡િત દશા-વે છે. ઈ�ટરનેટ

માHહતીjું એક föં છે, �નો ઉપયોગ આ�

સૌ લોકો પોતાના લાભ ખાતર કર4 છે. અને

હાલના સમયમાં લોકોને કોઈ પણ વXpુ

કરવા માટ4 થોડો િવલબં લાગે એ જરા પણ

પસદં નથી આવpું અને આ વXpુ એક રAતે

સારA પણ છે કારણ ક4 મહnવની માHહતીના

5ચાર-5સારમાં લાગતો િવલબં અને

માHહતીની ]ણુવ_ા તે માHહતીની જYHરયાત
ન�A કર4 છે.

સામા�ય રAતે 5મી જનર4શન એક

વૈિ·ક વાયરલેસ વગ- છે � 1G, 2G, 3G

અને 4G પછA આવે છે. આ નેટવHકªગ પxિત

આભાસી રAતે બધા લોકોને અને બધી

વXpઓુ ક4 � નેટવHકªગ પર આધાHરત છે

તેને સગંHઠત કર4 છે અને માHહતીના વહનને

વcુ ઝડપી અને સારA ]ણુવ_ા વાöં
બનાવે છે. 5Gjું આગમન થFું એ કોઈ

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

http://www.pankhmagazine.com/


એકાએક ઘટના નથી. વાXતિવક રAતે

કૉ�yિૂનક4શન િસXટ�સની FÝૃx પાછળ ઘણા

વષ-નો ઇિતહાસ જોડાયેલો છે.

ઉપરના \ચkમાં દશા-rયા 5માણે

આHદમાનવના કાળમાં આગના cમુાડા Þારા

સદં4શાઓ પહaચાડવામાં આવતા હતા. �મ-

�મ સમય વીતવા માડં�ો તેમ-તેમ

માHહતીની જHટલતા વધી જવાને કારણે

નવી-નવી રAતોનો આિવeકાર થયો. �માં

પાર4વાની સાથે સદં4શો મોકલવો એક

િવક�પ હતો પરંpુ તેના Þારા સદં4શાઓ

પહોચાડવામાં વcુ સમય લાગતો હોવાના

કારણે મોસ- કોડનો આિવeકાર થયો �માં

દર4ક ¥Sે  Vળૂાoરને એક \ચ÷

આપવામાં આryું (ઉદાહરણ તરAક4 (_.)

\ચ÷ N માટ4 છે.). પછA સમય જતાં

ટ4�નોલો માં »ાિંત આવતી રહA અને

સૌ5થમ Sેહમ બેલ વૈÐાિનક4 ટ4લીફોનનો

આિવeકાર કય¸ અને 5ચાર- 5સાર oેkે

એક નવી જ »ાિંત આવી અને તેના પછA

તો અnયાર4 જોઈએ તો વોઇસ કોલ, િવડAયો

કોલ અને Wi-Fi કોલ વગેર4 �વા ક4ટલા

બધા િવક�પો ઉપલ|ધ છે. ફોનમાં સૌ5થમ
આવેલા 1G Þારા એનાલોગ સદં4શાઓjું

મોડyલેુશન કરAને તેને 5સાર કરવામાં

આવતા હતા. સામા�ય રAતે ઓHડયો
સદં4શની આFિૃ_ 20Hz થી 20kHz

(આFિૃ_નો એકમ 'હટ-ઝ' છે અને kHz

એટલે Hકલો (1000) હટ-ઝ) વ�ચે હોવાના
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કારણે જો તેને સીધા િવcતુીય અને તેમાથંી

િવúતુ-¨ુબંકAય તરંગમાં YપાતંHરત કરAને

વાતાવરણમાં 5સાHરત કરવામાં આવે તો

તેની ઉf- ઓછA પડવાના કારણે

મોટાભાગના તરંગો ધરતી Þારા શોષાઈ

fય છે. તેથી તેjું મોડ©લેૂશન કરA અને

આFિૃ_ વધારA અને વાતાવરણમાં

5સાHરત કરવામાં આવે છે. તેથી �ટલી

આFિૃ_ વધાર4 તેટલી માHહતી વધાર4

જ�દAથી અને સારA ]ણુવ_ામાં 5સાર કરA

શકાય છે. હવે 2G, 3G, 4G અને 5G માં

િસhનલની આFિૃ_ (frequency) »મબx

રAતે વધારવામાં આવી.

1G િસXટમમાં FDMA (Frequency

Division Multiple Access)નો ઉપયોગ કરA

અને દર4ક સદં4શ મોકલનાર એ�ડ સદં4શ

5ા&ત કરનારની જોડને એક બે�ડિવûથ

(આFિૃ_નો જ×થો) 5દાન કરવામાં આવે

છે. જો તે જ×થાની બહારની આFિૃ_નો

ઉપયોગ કરવામાં આવે તો અ�ય લોકોના
આવાજ પણ સભંળાવવા લાગે છે. આ

ખોટને 2G, 3G અને 4G કો�yિુનક4શનમાં

CDMA (Code-Division Multiple Access)

Þારા સતંોષવામાં આવી. આ પxિતમાં દર4ક

જોડ સાથે એક કોડ પણ જોડવામાં આવતો

� પાસવડ- તરAક4 વત³ (વત-વાનો ભાસ

કર4.) આ રAતનો ઉપયોગ કરવાથી 1Gમાં �

સમXયા આવતી હતી એ મહદ ¥શે િનવારA

શકાય. પરંp,ુ થોડA સમXયા તો સામા�ય

છે. કૉ�yિૂનક4શનમાં અj»ુમે ડ4ટા Ñા�સફરની

ઝડપ વધતી ગઈ અને નવા-નવા ફAચસ-

�વાક4 SMS, MMS અને INTERNET આવતા

ગયા. આપણા ફોનમાં 3G પછA � H અને

H+ લખાઈને આવે છે એ 3Gjું જ હાઈ-

Xપીડ Yપ છે. અને પછA 4Gમાં LTE લખાઈને

આવે � Long Term Evolution `ચૂવે છે

અને આ ટ4�નોલો  3G કરતા �બૂ જ

અલગ છે અને હાલના વષ¸માં આવેલા

ટ4�નોલોlજકલ ઉ¡િતના કારણે જ છે. 4Gમાં

CDMAની જhયા એ OFDM (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing)નો

ઉપયોગ થયો. �નાથી કોઈ ચેનલ માટ4

બે�ડિવûથને äૂંકA કરA અને બચાવી શકાય

છે અને સાથે- સાથે MIMO (Multiple Input

Multiple Output) �વી ટ4�નોલો નો

ઉપયોગ કરA અને ડ4ટાને એકબીfને

સમાતંર મોકલી અને એક મોટા જ×થામાં

સમય બચાવી શકાય છે.
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5G ટ4�નોલો  હ  ભારત દ4શમાં

નવી નવી આવી છે. તેના Þારા ઈ�ટરનેટની

ઝડપ આશર4 4G કરતા 10 ગણી વcુ 5ા&ત

થશે અને તે ¶ચી આFિૃ_ પર કામ કરશે.

તેથી તેના Þારા ઉýવતાં તરંગોને

'મીલીમીટર તરંગો' કહ4વામાં આવે છે.

સામા�ય રAતે 1G પછAની બધી

કૉ�yિૂનક4શન િસXટમ Hડlજટલ મોડ©લેુશન

પર કાય- કર4 છે �નાથી ડ4ટા Ñા�સફર વcુ

સારA ]ણુવ_ા અને થોºંુ વધાર4 `રુ\oત

રહAને કરA શકાય. 5G સમS qુિનયામાં

રહ4લા નેટવક- આધાHરત ઉપકરણોને જોડવા

માટ4 સoમ બની રહ4શે એFું માનવામાં

આવે છે. આજના સમયમાં IoT (Internet

of Things)નો Oeુકળ 5માણમાં ઉપયોગ

કરAને બધા કાય¸ને Xવયં સચંા\લત
બનાવવામાં આવે છે. આ oેkે પણ 5Gનો

ઉપયોગ કરA અને ઝડપને �બૂ જ વધારA

દ4વામાં આવશે. Massive MIMOનો

ઉપયોગ કરA અને સમાતંર ડ4ટા Ñા�સફરની

]ણુવ_ા તથા ઝડપ વધારA દ4વામાં આવી
છે. 5G 1Gbps (ગીગા બીßસ પર સેક�ડ)

�ટલી Xપીડ આપવા માટ4 સoમ છે. અને

તેની latency પણ �બૂ જ ઓછA છે.

'Latency' એટલે ડ4ટા ને Ñા�સફર એ�ડ

ર4સીડ4ઈવે થવા વ�ચેનો સમયગાળો.

સામા�ય રAતે આ બધા ફAચસ-નો લાભ

લેવા માટ4 આપણે સૌ લોકો એ 5G jું

સમથ-ન કર4 તેવા ફોનની જYર પડશે કારણ

ક4 �મ-�મ એ�નોલો  બદલાઈ તેમ-તેમ

ફોનની ¥દર રહ4લી રચનાઓમાં થોડો-ઘણો

ફ4રફાર આવતો રહ4 છે. આપણા દ4શમાં 5G

િસXટમ આnમિનભ-ર ભારત માટ4 IIT મ®ાસ

Þારા બનાવવા આવી, �ની તા�તરમાં

ચકાસણી વોઇસ તથા િવHડઓ કોલ Þારા

કરવામાં આવી છે.
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(૧) માv �િુત }જુરાતી ફોTટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કરB ભાષા અને જોડણીની �લૂો

ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષા��ુn અને જોડણીમાં જો વcુ �લૂો હશે તો �ૃિત Yવીકારવામાં

આવશે ન-હ, Zની ન`ધ લેવી. }જુરાતી લખાણના બધા િનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની

જr-રયાત છે.

(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કA ઓફલાઇન �લેટફોમ3 પર અkકાિશત હોય, એવી જ �ૃિત મોકલવી.

�ૃિત Yવર_ચત અને મૌ_લક હોવી જોઈએ.

(૩) �ૃિતમાં મોટAભાગે }જુરાતી જ ટાઈપ ક�ુ� હોય એ જrરB છે. અbકુ શ�દો ��ેq, -હTદB

અથવા સYં�ૃત ભાષામાં ટાઈપ કરAલા ચાલશે. પણ એ શs હોય 1યાં mધુી ઓછા રાખવા. Zથી

સમરસતા સચવાઈ રહA.

(૪) �ૃિત મા� મેઇલ �ારા જ Sવીકારવામાં આવે છે. અમા�ંુ મેઇલ-એ�Cસ આ vજુબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) �ૃિત મેઇલ કયા3 પછB જો િસલે9ટ થશે તો મેઇલ �ારા જ uણ કરવામાં આવશે. અTય

મા�યમોમાં એ િવશે ��ૃછા કરવી નહ�.

(૬) 'પખં' _બન-Vયવસાિયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ kકારનો �રુYકાર

આપવામાં આવતો નથી.

(૭) તમે મોકલેલી �ૃિત-Yવીકારનો �િતમ િનણ3ય 'પખં'ની ટBમનો રહAશે.

(૮) �ૃિતનો Yવીકાર થાય તો તમને મેઈલ મળB જશે. જો એ માટA િવલબં થાય ને તમે અTય

મા�યમોમાં આપો, તો પણ વાધંો ન-હ. એ માટA તમારA અમને uણ કરવી જrરB નથી. કારણ કA

�યારA પણ અમે ન�B કરB�ું કA હવે આ �ૃિત અમારA bકુવી છે, તો એ પહAલા અમે મેઈલ કરB�ું

જ. આપનો જવાબ ન-હ આવે 1યાં mધુી ન-હ bકૂBએ.

(૯) સામાTયતઃ એવો િનયમ હોય છે કA �ૃિત એક કરતાં વcુ જ¢યાએ મોકલો, તો �યાથંી વહAલો

જવાબ આવે, એ િસવાયની જ¢યાએ સ£કA જ સામેથી uણ કરવાની હોય છે. પણ અમે એ કામ

સ£ક માટA આસાન બનાV�ું છે. અમે �છૂBએ અને જો તમારB �ૃિત બીZ ના Yવીકારાયી હોય તો

અમે પછB YવીકારBએ છBએ.

લેખ/વાતા(/માઈ+ો-ફ/શન/કિવતા મોકલવા માટ6
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ટ"મ 'પખં'
યા#$ક વઘાિસયા

ક+,રુ /ુધાત

અનતં ગો7હલ

િવરલ જોશી

હોઝેફા અગવાન

@િુવલ ચોડવડCયા
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“તમે તમાgંુ ભિવhય બદલી શકતા નથી. પણ તમે તમારU આદતોને

બદલી શકો છો અને તમારU આદતો તમાgંુ ભિવhય જjર બદલી શક8 છે.”

- ડૉ. એ.પી.m. અnoુલ કલામ
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રમેશ પાર6ખ

9રુ6શ હ. જોષી

શાહ@AુBન રાઠોડ

હBરલ અFભનય Iયાસ

ડૉ. રંજન જોષી

તેજલ શાહ

બસંરB જોષી

અFચOતા દBપક પડંQા

વધ(ન શાહ

કSયપ Iયાસ

િવવેક Tડુાસમા

આ Vકમા ંસહભાગી કલમો

સાXદ શેખ (Z[ટ કવર)

https://instagram.com/sajidshaikhphotos?igshid=YmMyMTA2M2Y=

મહ6શ િસ]હ (બેક કવર)
https://instagram.com/the__perspicacious?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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