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⚫ 'પખં'ના &લેટફોમ- પરથી ઓનલાઈન ક4 ઓફલાઈન 5કાિશત થતા કોઇપણ લખાણના િવચારો

સ>કના પોતાના છે.એ િવચાર સાથે ટAમ પખંના સBયો સહમત છે જ,એFુંમાની લેFું નHહ.આથી

લખાણને લીધે કોઈ પણ િવવાદ ઉભો થાય તો એની જવાબદારA સOંણૂ-પણે સ>કની પોતાની

રહ4શે. 'પખં'આમાં દરિમયાનગીરA કરવા બાRય નથી.

⚫ 'પખં'ના &લેટફોમ- પરથી ઓનલાઈન ક4 ઓફલાઈન કોઈ પણ 5કાર4 5કાિશત સામSીમાં

મોટ4ભાગે સ>કની પરવાનગીથી જ Tૃિત Vકુવામાંઆવે છે.Wાર4ક કોઈ સ>કની પરવાનગી લીધા

વગર એમની કોઈ Tૃિત કોઈપણ XવYપે Vકુવામાં આવે તો એમાં અમારો એક જ [ભુ આશય છે ક4

સ>કના લખાણને \બરદાવFુંઅને ]જુરાતી ભાષા વાચંી શકતા મહ_મ લોકો `ધુી સ>કોની Tૃિત

પહaચાડવી અને વcનેુ વcુલોકોને ]જુરાતી ભાષામાં રસ લેતા કરવા.

⚫અમાdંુ Xપeટપણે માનFું છે ક4, Tૃિત લખાય fયએ પછA લોકોની બની fય છે. પણએ સ>વા

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

અમારો મહ_મ 5યાસ રહ4શે.

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

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

સાધન નથી.

⚫ ‘પખં’ સOંણૂ-પણે સાHહlnયક હોવાનો દાવો કરp ું નથી. આથી લાo\ણક ]જુરાતી સાHહnયના

બધા જ િનયમો પળાય, એ જYરA નથી. ‘પખં’ ]જુરાતી મેગેઝીન છે, ]જુરાતી ભાષાjું મેગેઝીન

નથી.
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યા#$ક વઘાિસયા

સપંાદકની કલમે

વરસાદ... વરસાદ... વરસાદ...

ક4ટલો બધો વરસાદ! વરસાદ અને રXતા

પર પડ4લા ખાડા એકબીfના સમ5માણમાં

હોય છે. વરસાદમાં એટલી અપાર શvwત

રહ4લી છે ક4 પxyલકના ટ4wસમાથંી આવેલી

આવકમાથંી સરકાર4 અને સરકારA

અિધકારAઓએ બનાવડાવેલા ‘મજ{તૂ’

રXતાઓ ફwત એના એક ઝાપટાથી પણ

pટૂA જઈ શક4!

‘પખં’નો આ ચોસઠમો }ક છે. ~�ટ

કવરમાં એક rયvwત હાથમાં છkી લઈને

ઉભેલો દ4ખાય છે. એFું કહ4વાય છે ક4,

જયાર4 વરસાદ આવતો હોય nયાર4 કોઈ

rયvwત gેeઠ કામ એ કરA શક4 ક4 વરસાદને

આવવા દ4. બસ... બી�ુ ંઆપણાથી ક[ું થઇ

ના શક4. વરસાદમાં મf કરવાના અનેક

રXતાઓ માનવfત અનાHદકાળથી

િવકસાવતી રહA છે. બધં છkીને એક

હાથમાં રાખીને હાથ ફ4લાવીને વરસાદની

મf, ��ુલી છkી સામે રાખી અડધા ભીના

થવાની મf, ઉપર છkી હોય અને છતાયં

પાણીના ખાબો\ચયામાં છબછ\બયા કરવાની

મf, પોતાની ફ4વરAટ rયvwત સાથે બાઈક

પર બેસીને લaગ-�ાઈવની મf, કારમાં

બેસીને ગરમ ગરમ દાળવડા ખાવાની

મf, હાઇવે પરના ઢાબા પર બેસીને ચા

પીવાની મf, ઘરની બારA પાસે બેસી

બહાર વરસાદ જોવાની મf.....આ�ું \લXટ

�ટૂ4 નહ� એટ�ું છે.... તમે વરસાદને કઈ

રAતે માણો છો?

આ }કમાં તમને વૈિવRયOણૂ-

વાતા-ઓ, લેખો અને કિવતા વાચંવા મળશે,

�ની મf તમે ગરમ-ગરમ નાXતા અને

ચા સાથે લઇ શકશો. વાચંીને wહ4જો જYર,

ક4 }ક ક4વો લાhયો...
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જ.ટ બે િમિનટ

રAટાને jnૃયનો �બૂ શોખ.

બાળપણથી તાલીમ મેળવીને એટલે જ તો

િવશારદ `ધુી પહaચેલી. gવણ તેના jnૃય

પર કાયમ આફરAન થતો. બનેં એક જ

�ાિતના ને સગામાં સ]ુ.ં સગા-ંસબંધંીઓએ

આ બનેંને એક કરવાjું ન�A ક�ુ�. બનેં

પHરવારો `ધુી વાત પહaચતા ગોળધાણા

ખવાયા. બેક મHહનામાં સાસHરયાઓએ

રAટાને હવે કોઈ કાય-�મ ન કરવાની `ચૂના

આપી. રAટાએ સગાઈ રદ કરવાની તૈયારA

બતાવી. વારાફરતી બધાં સગા-ંસબંધંીઓ

રAટાના િપતાને સમfવવા આવતા, "નાચ

છોડA દો તો ચાલે, નાક ન છોડાય." પણ

રAટા મ�મ રહA. તેણે િપતા�ને

સમfવતા ક�ુ,ં "સમય �યાર4 નાચ

નચાવતો હોય nયાર4 બધાં સગાં સબંધંી

કૉHરયોSાફર બની જતા હોય છે. સમય

પસાર થઈ જવા દો." એક મHહના પછA

રAટાjું નામ રાe�પિત એવોડ- માટ4 ઘોિષત

થ�ુ.ં સાસHરયાઓ {કુ4 લઈ રAટાjું

અ\ભવાદન કરતાં કહ4વા લાhયા, "હવે

લhનની તારAખ ન�A કરAને જ જ[ુ.ં આ

નાચે તો અમાdંુ નાક વધા�ુ�." રAટાએ શૉ-

ક4સમાં vXથત નટરાજની Vિૂતmને વદંન કયા-.

ડૉ. રંજન જોષી

નાચ
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ભટક$ ભટક$ને મારા થા+ા છે પાય

હવે પથં મારો ચાલે તો ચા6 ું ;

પોપચાં 8બડાય ;યાર< = ૂચંે ?ધાર

અને ઊઘડ< ;યા ં સળગે અજવાHં.

વદેનાJ ુંનામ +ાયં હોય નહK એમ Mણે

વરે$ દO હPશભેર વાત ;

જપં નહK Rવને આ એનો અજપંો

ને ચેનથી બેચેન થાય રાત.

અટક< જો UVુતો ખટક< ; ને Xહાય મને

થીYલાં 8બZ[ુઓ જો ખાHં !

સોસવાતો MO ]ં સગંના વરેાનમાં

ને માર< એકાતં ^ુ ં અવા_્.

આઘે જવાના કોઈ ઓરતા નહK ને અહK

થોbયાનો લાગે છે થાક ;

Uખડ$ના પાણીને રોક$ રોક$ને, કહો–

ક<મ કર$ cdમતને સભંાHં ?

Connecting... કિવતા

,રુ.શ દલાલ

( 3 )  - !ુલાઈ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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આટઆટલી પથરાઈ છે ર<તી તોયે સાવએકલો દeરયો;

મોMંઓની માયા અહKયાં વહ<તી તોયે સાવએકલો દeરયો !

બપોરના Vરૂજમાં એની એકલતા અમળાય

અને રાતના ?ધાfંુ થઈએકલતા સભંળાય.

રંગરંગની માછલીઓ ને મોતી તોયે સાવએકલો દeરયો !

મોMંઓની માયા અહKયાં વહ<તી તોયે સાવએકલો દeરયો !

પખંીની છાયામાં દeરયો કણસે ખાfંુ ખાfંુ,

તરડાયેલા તરંગથી ^ું ચહ<રાને કંડાfંુ.

ઝીણીઝીણી Mળનજરની જોતી : મારો સાવએકલો દeરયો

મોMંઓની માયા અહKયાં વહ<તી તોયે સાવએકલો દeરયો.

Connecting... કિવતા

,રુ.શ દલાલ
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4તરક6ડ8

બસંર6 જોષી

મનડામા ંમોતી બધંા8ું

ભાગ-૨

(ગત }કમાં આપણે જો�ું ક4 એક દA’ દ4F ુ

ખેતરનો પાક વાઢA ઘર ભણી પાછA વળA

રહA હતી nયાં દ4Fનુી એક પડોશી બાઈ

દોડતી દ4F ુ પાસે આવી ને બોલી, “ઝટ

હાલો તમારા દAકરાએ ગળે �ૂંપો દAધો

છે.")

દ4Fએુ તો પાવડા કોદાળA ફગાવી

સીધી ઘર ભણી દોટ VકૂA. �ુવાનજોધ

દAકરાના આવા કારમા પગલાથી એ

એટલી હ4બતાઈ ગયેલી ક4 ઘડAવાર તો

પોતાનો 5ાણપખેંdંુ જ ઉડA જશે એFું એને

લાh�ુ.ં ઘરનાં કમાડ `ધુી પડતી આખડતી

પહaચી તો ગઈ, પણ nયાં લગ એનાં

દAકરાનો દ4હ પડA hયો તો. �ુવાનજોધ

દAકરાનો ચેતન વગરનો દ4હ હાથમાં

લેતાં દ4Fjુ ુ ં કાળ�ુ કોરાઈ h�ુ.ં એનાથી

રાડ પડA ગઇ.

“હ4 મારા નાથ. આ ક4વી કપરA

કઠણાઈ નાખંી મારA માથે?" ને દ4F ુ માથે

હાથ દઈ ઘરેો અજપંો ઓઢA કYણ િવલાપ

કરવા લાગી. ગામવાળા વાવડ મળતા

ભેગા થઇ hયા. એય બધા દ4Fjુ ુ ં હ�યાફાટ

dુદન જોઈ નહોતા શકતા. આખર4 એ

બધાયે જ ભેગા થઈ દ4Fનુા દAકરાની લાશ

ઠાઠડAએ ચડાવી. દ4Fનેુ તો fણે કાળ�ુ

કાઢAને કોઈ લઇ જpું હોય એવી વેદનાથી

એ માહં4 વલોવાતી રહA. મરિશયા ગાતી

બા�ુ પણ હAબક4 ચડA ગઈ. દ4હને

અvhનદાહ દ4વાણો nયાર4 દ4F ુ �યા હાજર

રહA. બૈdુ સમશાનમાં નો આવી હક4 એવો

ગામનો કડક િનયમ હોવા છતાં દ4F ુ

પોતાના જ�યા દAકરાને આખરની િવદાય

દ4વા Oગૂી ગઈ.

\ચતાની અvhનમાં રાખ થતો

પોતાના દAકરાનો દ4હ જોતા જોતા રોઈ

રોઈને લાલચોળ થઈ ગયેલી � �ુમંા ં

ઈ¡ર 5િત પારાવાર ફરAયાqુ હોવા છતાં
( 5 )  - !ુલાઈ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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દ4Fુ કોઈ અકળ મૌન ધરA રહ4લી દ4ખાણી.

fણે પોતાjું અડcું હ�� ું હારોહાર રાખ થઈ

h�ું હોય એમ એ રોતી કકળતી રહA પણ

આખર4 ઇ માવતર હતી. એક દAકરો હાથ

છોડાવી વયો hયો એટલે એનાથી એની

જવાબદાHર�ું થોડA કાઈં £ટA જવાની

હતી? પોતાનો નાનકો દAકરો તો આ

મરણ ને �વતરનાં ફ4રાઓથી Wાં એટલો

ઓળખીતો ¤યો તો? એની હાVુ જોઈને

એણે આ¥ૂડંા �છૂA ના યાં ને નાનકા

દAકરાને પોતાના પાલવમાં દબાવી Hહ¦મત

ભેગી કરવા મથી પડA. ભડ ભડ બળતી

મોટા દAકરાની \ચતાએ પોરો લીધો પણ

દ4Fનુી પીડાઓને Wાયં પોરો નહોતો

મળતો. પોતાના નાનકાની હાVુ જોતાં આ

વસમી વેળાય V ૂગેં મોઢ4 સહન કરA લેવા

િસવાય દ4Fુ પાસે બીજો કોઈ આરો

નહોતો.

`તૂક લગના બધા H�યા કલાપ

આટોપી એ ફરA પોતાના ખેતરને ખાતર

પાણી દ4વામાં fતને જોતરાવા લાગી.

ff Hદવસે ખેતરjું મa ભાળે�ું એટલે

ખેતરમાં િન¦દામણ ઘ§ું ઊગી આવે�ુ.ં ઇ

ન�દતા ન�દતાં એ વચારતી રહA ક4 આ

તો ક4મે કરAને વાઢA નાખંીશ પણ હ�યે

ઊગી આવpું પોતાના મોટા દAકરાjું

વળગણ કઈ આરAથી વાઢA હકાશે?

સભંારણાઓ પર આજ `ધુી કોઈ તા©ં

લગાવી હક�ું છે તે ¥ુ ં કોઈ Tંૂચી ગોતી

લાવીશ ને દHરયામાં ભરતી આવે એમ

ભરA ભરAને આવતા મોટકા દAકરાની

વાn�નુા સભંારણાઓંનો સqૂંક હાથમાં લઈ

ઇ Tંૂચીથી એને તા©ં લગાવી હકAશ?

આખર4 કોઈ તા©ં ક4 કોઈ Tંૂચી કામમાં

નહોતી લાગવાની. કામમાયેં દ4Fનુો �વ

માડં માડં લાગતો પણ પછA પોતાનો Oરૂો

�વ નાનકા દAકરાનાં ભણતરમાં લગાવા

માાડંયો

પોતાનાં મોટા દAકરાની આવી

વસમી િવદાયથી ઇ એટલી ડરA ગઈ હતી

ક4 પોતાના નાનકા દAકરાને ખેતર4, પાદર4

ને બધેય હારોહાર જ રાખતી એને

પળવાર4ય પોતાનાથી નોખો નો થાવા

દ4તી.

એક દA’ ની વાત છે બેª મા-ં દAકરો

ખેતર4થી પરવારA ઘરે પહa«યા. દ4Fએુ

રોટલા ઘડયા ને વા© કરA બેય મા-ંદAકરો

ખાટલે આડા પડયા. પરોઢ થઇ ને દ4F ુ

કામ પરવારA દAકરાને જગાડવા ગઈ.

માથે હાથ VWૂો nયાં તો દAકરો ધગધગે.

આગ �વો જવર(તાવ) એવો તે લાhયો ક4

દAકરો ખાટલો છોડવા તૈયાર નહ�.

પોતાના નાનકાની હાલત જોતજોતામાં

એટલી કથળA ક4 જવર માથે ચડવા

લાhયો. નાનકો તો � �ું ¬ચી કરવા
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માડંો. આ પહ4લાય એના નાનકાને જવર

થયેલો પણ આ દાણ ડAલ સીcુ જ

આગનાં ગોળાની �મ તપવા લાh�ુ.ં

"શેનો જવર ને કઇ બીમારA?" દ4Fનેુ તો

કોઈ કળ જ નહોતી વળતી. રાતોરાત વૈqુ

ક�ુ� પણ જવર ટસનો મસ નહોતો થાતો.

આખર4 ગામમાં � એક જ દાwતર હતા

એનેય બતાr�ુ,ં પણ જવર ખસતો નહોતો

ને માથેથી ‘વા’ લાગી hયો. ‘વા’ ના

વમળમાં દAકરો એવો ઘરેાણો ક4 સપડાક

કરતો �વ ]મુાવી બેઠો. હ� તો દ4F ુ

એની પાહ4 બેઠAતી nયાં જોતજોતામાં

નાનકો હતો-નહોતો થઈ hયો. દ4Fનુી તો

�ખો ફાટA ગઈ. દAકરાjું ધગધગpું પડં

અચાનક ઠં®ુ ગાર �Fું થઈ h�ુ.ં ચેતન

વગરનાં દAકરાનો દ4હ જોઈ દ4Fુ હ4બતાઈ

ગઈ. ઈ પોતાની � �ુ ચોળA ચોળAને

પોતાનાં નાનકાને આમતેમ હલાવતી

જોતી રહA. ઇ એટલાં અજપંમાં ઉતરA

ગયેલી ક4 એનાથી આ�ંદ પણ નહોp ું થઈ

શકp ુ.ં ઇ બસ એક ઘરેા [�ૂયમાં fણે

સરકતી ગઈ. પાડોશની એક બાઈએ

આવી એને જોરથી કાનમાં કAcુ,ં "દ4F ુ

તારો નાનકોય hયો..."

દ4F ું તો....

(વcુ આવતા }ક4....)
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વાતા9-સે; ુ

તેજલ શાહ

,*ુતા

પ¯ા િkવેદAની વાતા- નાિયકા

`fુતાએ તમારA }દર રહ4લી ચળવળને

5°વ\લત કરA જ હશે. પ¯ા િkવેદAની

'`fુતા' Wાર4ક કિવતા માડં4 તો એ પ¯ા

નાયકની આ કાrયપvંwતને કાખંમાં લે ..

'પોતાની (ખ હોય પોતાની પાખં હોય,

પોતા-ુ ંઆભ હોય પોતા-ુ ંગીત હોય,

માર4 મા5લક 8ું માર9 તે બીક શી?

8ું તો મૌ5લક >ં.

હામા ંહા કહ4ને ઠ4ક ઠ4ક રહ4ને,

મને ઠ4ક ઠ4ક રહ9વા-ુ ંમBૂંર નથી.’

પ¯ા નાયકની '`fુતા' જો પોતાjું

મનોિવ¡ છpું કર4 તો એ પ¯ા નાયકની જ

પHંકતનો આશરો લે અને કહ4,

‘કોઈની ')ુ*ના પાજંરામા ંલાગણી4 ુ ંપખંી થઈ,

ટ8કુયા કરવા4 ુ ંમને મ<ંૂર નથી,

કોઈ >ેમને નામે મને ડં@યા  કરA,

અને ઈCછા Eજુબ મને ઝ@ંયા કરA,

E બોલે તે બોલવા-ુ ંને નાગ Eમ ડોલવા-ું

મને આGુ ંઅઢ9લવા-ુ ંમBૂંર  નથી.’

સીcું ને સટ કહ4F ું હોય તો પ¯ા

નાયકનો વાતા-સSંહ છે- ‘±લેિમ¦ગો’. એમાં

એમની વાતા-j ું શીષ-ક છે '`fુતા' અને એજ

નામ વાતા- નાિયકાjુ.ં ગતાકં4 � વાતા-

આપણે માણી એનાં V ુય પાkjું નામ પણ

`fુતા જ હp ુ.ં બનેં લે\ખકાઓના નામની

�મ એમની વાતા-નાિયકાઓના નામમાં પણ

સા²યતા છે. છતાં બનેં નાિયકાના સઘંષ³

ત´ન �ુદા છે. એક4 બહારની qુિનયા સાથે

લડવાjું છે અને બી�એ એકલતામાથંી

બહાર આવી પોતાની qુિનયા શોધવાની છે.

બનેં વાતા-ઓ, એની ] ૂથંણી અને સા²યતાઓ

વ«ચેના િપeટપેષણનો અહ� }ત આણીએ

અને શdુ કરAએ પ¯ા નાયકની વાતા-

'`fુતા'.
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`fુતા વૉિશ�ગટન ડA.સી.માં

કો�ફરસ�સ પતાવીને Hફલાડ4µ�ફયા આવવા

નીકળA. Xટારબwસમાં ગઈ. કોફA નHહ, પણ

ચા લીધી. પીતાં પહ4લાં એનો મસાલો

ઉમેરAને પછA જ પીધી. જોનાર તો મfક

કર4 જ. `fુતાનો જવાબ તૈયાર હોય, “�ુ

ક4ન ટ4ક મી આઉટ ઓફ ઈµ�ડયા બટ �ુ ક4ન

નોટ ટ4ઈક ઈµ�ડયા આઉટ ઓફ મી..."

�4નમાં બેઠA. OXુતક ખો��ું અને એવી

ઈ«છા પણ કરA ક4 સામેની સીટ પર કોઈ

ના આવે તો સાdંુ. એણે 'માઇSેટરA બ®્-સ'

OXુતક Odંુૂ કરFું હp ુ.ં એ શીષ-ક પર હસી.

�િુનવસ·ટAની લાઈ¸ેરAમાં આr�ું nયાર4 એ

OXુતક પoીઓને લગpું છે સમ�ને

બાયોલો�ની લાઈ¸ેરAમાં મોકલવામાં

આr�ું nયાથંી \ચ¹ી સાથે પાºં આr�ું ક4 એ

પoીઓ માટ4 નHહ પણ એવા ઈિમSે�»સ

પરjું છે � પoીઓની �મ દ4શમાં અને

અમેHરકા વ«ચે અવરજવર કરતાં હોય.

`fુતા પોતે પણ એમની એક જ હતી ને!

ધાર4�ું થp ું હોય તો બી�ુ ં મjeુયને

જોઈએ [ુ?ં સામેની સીટ પર એક લેડAએ

આસન જમાr�ુ.ં `fુતાએ OXુતક ખોળામાં

રાખી ફરA બારAની બહાર જો�ુ.ં િશયાળાને

કારણે વનરા� નહોતી. ફwત મેરAલે�ડનાં

ગોઠવેલાં અને ગોઠવાયેલાં ઘરોની પેટન-.

એjું OXુતક Wાર4 એના ખોળામાથંી પડA

ગ�ું એને ખબર પણ ન પડA. સામે બેઠ4લી

¼ીએ એjું Rયાન દો�ુ�. વાતચીતે રિશયન

છે એFું fણવાં મ½�ુ.ં એ ¼ીએ વળA એમ

પણ ક�ું ક4, "એને ઘર યાદ આવે nયાર4

રિશયનમાં વાચેં."

`fુતા પોતાના િવચારોમાં ખોવાઈ

ગઈ. એને “હવે માdુ ઘર Wા?ં” એવી

કોઈની કિવતાની }િતમ પvંwત યાદ આવી

ગઈ. એને એjું Vુબંઈjું ભ�ુ�ભાદ�ુ� ઘર

યાદઆr�ુ.ં બા, બાO�ુ, ભાઈઓ ભાભીઓ,

બહ4નો, ભkીf-ભkી�ઓ. એક આદશ-

સ�ુકંત Tુ�ંુબ. મનોહરને પરણીને એ

અમેHરકા આવી. એ વાતને વષ³ વીતી

ગયા. હવે એ ઘર4 પહaચશે nયાર4 હમેંશની

�મ જ ઘર બધં હશે. પોતે ચાવીથી બાર§ું

ખોલશે અને બારણાનેં એક પગે થોડો ધ�ો

મારA }દર જશે. }દર તો }ધાdંુ હશે.

`fુતા એના ખાલીપણાની વાત મનોહર

�વતો હતો nયાર4 પણ કર4લી. મનોહર એ

કયાર4ય સમ� શWો નHહ. એ તો Hરટાય-ડ

થઈને એની બાની સેવા કરવા Vુબંઈ

ગયેલો. પછA પાછો આવેલો નHહ. એ ગયો
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એનો `fુતાને રંજ નહોતો. એને એjું

ભણાવવાjું હp ુ.ં તેજXવી િવ¿ાથ·ઓ હતા.ં

અમેHરકન અને ભારતીય સરસ િમkો હતા.

લેખન5Fિૃ_ હતી, સારો પાડોશ હતો અને

બા�ુમાં રહ4તો lજમ બટલર એjું Rયાન

રાખતો હતો.

`fુતા Àતૂકાળમાથંી બહાર આવવા

મથી રહA. છેવટ4 એણે બહાર પડતા Xનો

પર પોતાjું Áયાન ક4µ�Âત કરવાની કોિશશ

કરA અને રિશયન ¼ી સાથે, “ક4ટલો Xનો છે

નHહ?” - એવો વાતા-લાપ શdુ કય³. જોક4

એને તરત ભાન થ�ું ક4 રિશયનને વળA

Xનોની શી નવાઈ? હા, પોતે જયાર4 અહ�

આવી nયાર4 પોતે મનોહર સાથે બરફના

ગોળા બનાવીને રમતી. હવે તો Xનો પડ4 તો

એને પણ શવલ કરવાનો જ િવચાર આવે!

જોક4 એની િવચારયાkા રિશયન ¼ીએ,

“મારા પિત મને લેવા આવવાના છે, એ રાહ

જોતા હશે. �4ન મોડA તો નHહ પડ4 ને?"

એવા 5Ãથી થભંાવી દAધી.

રિશયન બાઈનો પિત એને લેવા

આવશે. બાઈ એના િનયત Xટ4શન પર

ઊતરA ગઈ. થોડAવારમાં 'નેwXટ Xટ4શન

ફAલાડ4�ફAયા' એવી {મૂ સભંળાઈ. Xટ4શન

આવવાની રાહમાં એ દરવાf પાસે આવીને

ઊભી રહA અને િવચારA રહA....

“ફAલાડ4�ફAયા નેwXટ”.... પછA?.......

આપના 5િતભાવ tejnikalme@gmail.com

પર અવÄય મોકલશો.
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લ=-ુનવલ

આપણે જો�ું ક4...

Vગૃાને એક �ૂનો 5ેમપk મળે છે. કોનો

હોઈ શક4? એ િવચાર એને િવÅળ કર4 છે,

પણ બાબા ધમા-નદંની પધરામણીનો

5સગં હોવાથી એ વાચંી નથી શકતી. nયાં

એક અકXમાત પછA મૌ\લનjું અલગ Yપ

એને જોવા મળે છે. પાdુમાની નજરમાં

કોઈ ઓળખીp ું દ4ખાય ગ�ું હોય એFું

લાh�ુ.ં Vગૃાએ નજર ચાર4 તરફ ફ4રવી

પણ કોઈ દ4ખા�ું નHહ. હવે આગળ...

Jકરણ : ૧૩ : સPસગં ક9 અસગં? 

Xનેહની ચાદરમાં શકંાનો તણખો

છેદ પાડ4 એવી જ રAતે પાdુમાના

હાવભાવની એક નાની ભ\ંગમાએ Vગૃાને

આશHંકત કરA દAધી. એણે પાdુમાના

ચહ4રાને ફંફોXયો, પણ XવXથતા ધારણ

કર4લા ચહ4રા પાસેથી [ું પામી શકાય?

Vગૃાની નજર પાdુમાની સામેની બા�ુ

સાધકવગ- તરફ ફરતી રહA, કદાચ કોઈ

પHર\ચત દ4ખાય. પણ આÆય-! કોઈ દ4ખા�ું

નHહ અને એમાયં એક સાધકની જhયા

ખાલી હતી! એણે પાdુમાને ર¯ાબેનની

બા�ુમાં બેસાડા અને પોતે શૈલાની

બા�ુમાં પોતાની ÇÈધા લઈને બેસી ગઈ.

થોડા સમય પહ4લાનો અXવXથ

મૌ\લન તો જવાબદારAOવૂ-ક એરTુલરની

Hદશા rયવvXથત કરાવતો હતો, �થી

ભwતોને તકલીફ ન પડ4. એjું મન પાºં

ભwતોની સગવડમાં rયXત મૌ\લન પર

vXથર થઈ ગ�ુ.ં મૌ\લનjું વત-ન દHરયાની

ભરતી-ઓટ �Fું હોય છે એવો અjભુવ

આ પહ4લા પણ Vગૃાને થયો હતો. બહારના

લોકો સાથે મૌ\લનjું વત-ન ઘ§ું સહજ

લાગpુ.ં અટપટA સમXયા ક4 ઘટનાને

પળવારમાં ચપળતાથી સાભંળA લેતો!

અ=ચ>તા દ?પક પડંBા 

તડકા ભીના ં=ગૃજળ
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Vગૃાના મનમાં િવચાર ઝબWો, ક4

� rયHકતનો બહાર આટલો દબદબો છે તો

ઘરમાં ક4મ આવો હોય છે! \બલTુલ

અસહજ વત-ન અને બધાનંી જોડ4 જણાતો

લાગણીનો ખાલીપો. કોઈ હ� નHહ કોઈ

ફરજ નHહ બસ vXથર થઈ ગયેલા પાણી

�વી XÉળૂતા. એની પાછળ પણ કોઈ

કારણ હોઈ શક4? ઘરનાનંો Xવભાવ ક4

પછA કોઈ ઘટના? કોઈ માનિસક આઘાત

ક4 એની સાથે કોઇએ કર4લો અ�યાય?

િવચારોનાં વટંોળમાં એક વલય

Xવામી�ના 5વચનjું પણ આr�ુ.ં શyદો

Vગૃાનાં કાને પડા.

“�ાનયોગ કહ4 છે ક4 � નથી એ જોFું એ

જ અ�ાન છે.”

તક-શીલ Vગૃા જોવા લાગી એક

\ચkપટ. rયvwત પણ � છે એ નથી

દ4ખાતો અને કાયમ � દ4ખાય છે એવો જ

નથી હોતો!

મ�મ અને નેતા બની ગયેલો

મૌ\લન ઋ�ુ અને સવેંદનશીલ બની જઈ

શક4 છે અને કવન��ુ... �ને Wાર4ય

બધાનંી વ«ચે બોલતા પણ સાભં½યા

નથી, એવા શાતં હોવા છતાં એ શૈલાને

પીડા આપે છે. એનાથંી શૈલા સામે જોવાઈ

ગ�ુ.ં શૈલા પોતાની qુિનયાથી qૂર

બાબાના 5વચનમાં શાિંત શોધતી બેસી

રહA હતી.

બાબા અિવરતપણે બોલતા હતા.

“હરખ - શોક, `ખુ-qુઃખ ખર4ખર તો

ક[ું અvXતnવમાં જ નથી. આnમ-XવYપjું

\ચ¦તન અને મનન એ જ �ાનયોગ છે.

�ાનયોગ જ 5ેµwટકલ અને વકÌબલ

સો��શુન છે. સાય�સ ઓફ સે�ફ..!”

Vગૃાjું મન આ જ િવચારોમાં

] ૂચંવા�ુ.ં

“આ તો ભલે ધમ- કહ4વાય, છે બધાં

માટ4 ઉપયોગી, સાય�સ ઓફ સે�ફ...”

સામા�ય rયvwતjું પણ િવ�ાન.

rયvwત સારA ક4 ખરાબ ન�A થાય એનાં

વત-ન અને કાય³થી. આnમા પિવk હોય

પણ મન એક આવરણ રચે છે પોતે

અjભુવેલી લાગણીjુ.ં એથી વત-ન બને

છે અને વત-નથી rયvwતnવ. Vગૃા માટ4

�ાનનો આ Âµeટકોણ નવો હતો. એને થ�ું

આ રAતે િવચારAશ તો દર4ક rયvwત તરફ

જોવાની મારA Âµeટ જ બદલાઈ જશે.

rયvwત પોતાના Àતૂકાળની છાપ

સાથે લઈને આગળ ચાલે છે. પોતાની જ

rયvwતઓના માનિસક િવÄલેષણમાં

ખોવાયેલી Vગૃાjું 5વચનમાથંી Rયાનભગં

થ�ુ.ં
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“મૌ\લનની ન�ક ¥ું જ નથી ગઈ

તો મને એનાં મનમાં [ું ચાલી ર�ું છે

ક4વી રAતે ખબર પડ4? ¥ું તો અપેoાની

ઝોળA લઈને બેઠA હતી એની સામે! મારા

�વનનો પહ4લો Odુુષ! મને 5ેમથી

તરબોળ કરશે, સાચવી લેશે. માર4 પણ

એને કંઈક આપવાjું હp ું એ તો Àલૂી જ

ગઈ હતી!” ફરA એને લાh�ું ક4 સામે બ¥ુ

મોટો દHરયો છે અને એણે પાર કરવાનો

છે!

દર4ક rયvwત સાથે બધંન રહ4 એjું

એક કારણ હોય છે તો એનાથંી િવVખુ

થવા માટ4 પણ એક કારણ જ બસ છે. તે

છતાં સસંારચ�માં એક વખત જોડાયા

પછA અલગ થFું બ¥ુ અઘdંુ છે. kણ વષ-

પહ4લા Vગૃા kાિસત rયvwતની �મ

અf�યા શહ4રમાં નોકરA લઈને ચાલી ગઈ

હતી. હવે એ જ Vગૃા અહ� લાગણીનાં

તાણા-વાણામાં ] ૂથંાય છે, એ જ િનયિત.

�ની પર ]Xુસો હતો એ rયvwત તરફ Tૂ§ું

મન થFું અને જ�મથી �ને ચાહતી આવી

હતી એ એક માk સગા, પાdુમા 5nયે એને

ન સમfય એવી શકંાની લાગણી થવા

લાગી.

બપોર પછAના 5વચનમાં હવે ઘણાં

બધાં લોકો જોડાયા. િવ[મુાસીને જોઈને

�વનમાં પહ4લીવાર એમને પાdુમાનો

Àતૂકાળ Oછૂવાની ઈ«છા થઈ આવી. nયાં

તો સRંયા આરતીનો સમય થયો અને

પછA 5સગં રાિkભોજન બા�ુ દોરવાયો.

એવામાં Vગૃાjું Rયાન ગ�ું ક4 પાHકÍગમાથંી

કોઈ દોડp ું મૌ\લન તરફ ગ�ું અને કાનમાં

કંઈક સદં4શો આ&યો. મૌ\લન ઊભો થઈને

બહાર ગયો. Vગૃાએ નaR�ું પણ પછA

બધાં વHડલોને ભોજન માટ4 મદદ કરવા

લાગી.

પાdુમા અને ર¯ાબેન બનેં વેવાણો

ઘણાં વખતે મ½યા.ં નાનકડA �શુી પણ

ઘણાં લોકોને મળAને �શુ�શુાલ થઈને

rહAલચેરમાં બેઠA બેઠA હસીને તાળA

પાડતી હતી. શૈલા જમવાjું Oછૂતી હતી

nયાં �શુીએ �દ પકડA ક4 મને તો ભાભી

જ જમાડશે. ર¯ાબેન થોડા ખચકાયા પણ

પાdુમાએ ક�ુ,ં "બનેં નણદં-ભોfઈને �બૂ

ભાવ છે તો ભલે ને Vગૃા જમાડતી. નHહ

તો તમે Wાર4 £ટા થઈ શકવાના?"

Vગૃાએ હસતાં હસતાં એ જવાબદારA લઈ

લીધી અને બગીચાની લોનમાં જ રોકાઈ

ગઈ. ર¯ાબેને Vગૃાના ગાલ પર હાથ

ફ4રવીને વહાલ ક�ુ�. Vગૃાને �બૂ ગ²�ું �

એના ચહ4રા પર Xપeટ દ4ખાઈ આr�ુ.ં

વેઈટર �શુી માટ4 ડAશ પીરસીને લાrયો

એટલે ર¯ાબેન તથા પાdુમા જમવા જવા

આગળ વRયા. �શુીને હસાવીને Vગૃા

જમાડવા લાગી. આ એક નવો જ અjભુવ

હતો. પોતાનાથી થોડાક જ વષ- નાની
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નણદં ªમરથી હ�ુ બાળક હતી. એને

જમાડતા Vગૃાએ િવચા�ુ� ક4 આ

િનદ³ષતામાં ક4ટલી સાlnવકતા છે! અડધો

કલાક �વો સમય Wાં વીતી ગયો એ

ખબર જ ન પડA. બધાં જમીને આrયા

એટલે ર¯ાબેને ક�ુ,ં

"p ું અને મૌ\લન જમી લો બેટા!"

"અ«છા, મૌ\લન જ²યો નથી હ�ુ? ¥ું

બોલાવી લાFુ.ં"

Vગૃા મૌ\લનને શોધવા લાગી. સામે

5થમ મ½યો.

"મૌ\લનને જોયો Wાયં?"

"મÎ છે�લે એને પાHકÍગ બા�ુ જતો

જોયો હતો."

"મÎ પણ.. હ�ુ પાછો નથી આrયો?

અમાર4 જમવાjું બાકA છે."

"¥ું બોલાવી લાFુ?ં"

"ના, ના. p ું જરા ઉતારા પર �ટો

મારA આવ�. કોઈ સાધકને કંઈ તકલીફ

તો નથી OછૂA આવ�."

"ઓ ક4." કહA 5થમ ચાલવા લાhયો.

Vગૃા મૌ\લનને શોધવા પાHકÍગ તરફ

આગળ વધી.

આગળ જતાં શૈલા અને કવનને

જોઈ Vગૃા થભંી. કવનનાં હાથમાં રહ4લી

દAકરA આયા- શૈલા તરફ હાથ લબંાવીને

રડતી હતી. શૈલા મ�મતાથી કવન જોડ4

વાત કરA રહA હતી. Vગૃા આગળ વધી.

"આયા-... અર4, p ું તો મને મળA જ

નHહ ને? ક4મ છો ��ુ. તમે જ²યા?"

"હા, હા.. જ²યા ને. ¥ુ ં શૈલાને કહ4તો

જ હતો ક4 હવે ઘર4 જઈએ. એ તને મળવા

માટ4 જ રોકાઈ હતી. સાdંુ થ�ું p ું આવી

ગઈ Vગૃા. હવે મો®ું થ�ું છે અમે

િનકળAએ."

"શૈલા આ� નHહ રોકાય? હ�ુ કાલે

પણ આજ રAતે Ofૂ અને 5વચન છે."

"સવાર4 વહ4લી આવી શક4 ને?"

કવનના અવાજમાં ન સમfય એવી

કડકાઈ હતી.

Vગૃાએ શૈલા સામે જો�ું શૈલા fણે

ટ4કો માગંતી હોય એમ લાચારAથી Vગૃાને

િવનવણી કરA રહA હતી.

Vગૃા સમ�. એણે કવનને ક�ુ,ં

"[ું વાત છે ��ુ? તમે તો 5ેમમાં

એકદમ Vનુાિસર થઈ ગયા છો ને કંઈ?

મારA બહ4નપણી તમને આટલા કાયલ કરA

દ4શે એ નહોતી ખબર!"

"અર4, એની ઘર 5nયે ફરજ નથી?

ઘરનાં કામ હવે મારA મ²મી ન કરA શક4!"
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"ડો�ટ Hફલ બેડ ��ુ! આજનો

Hદવસ તમે ચલાવી લો &લીઝ. કાલે શૈલા

ઘર4 આવી જશે."

"Vગૃા, કાલે સવાર4 વહ4લી આવી

શક4.. "

"��ુ, માર4 લહાણી, ભેટ વગેર4jું

પેHક¦ગ બાકA રહA ગ�ું છે,આ� રાkે જ

કરFું પડશે. એ અલગ અલગ કરવા માટ4

પણ કોઈ હ4�પર જોઈશે. ¥ુ ં અને શૈલા

ઘણાં વખતથી સાથે પણ નથી રÏા."

"હવે એક કામ કરAએ તારA

બહ4નપણી ઉપર જ છો®ું º.ં એ પિતને

પસદં કર4 છે બહ4નપણીને?“

શૈલાjું મa પડA ગ�ુ.ં એ fણતી

હતી ક4 કવનથી વધાર4 એ કોઈને ચાહ4 છે

એFું સા\બત થશે તો પણ કવન એને

ઘણી ખરA ખોટA સભંળાવશે. શૈલા

VÄુક4લીમાં Vકૂાઈ ગઈ. કવનનો ]Xુસો

એનાં પર કઈ કઈ રAતે િનકળશે એ પણ

શૈલા fણતી હતી. એનાં મa પર ભય

rયાપી ગયો. શૈલાને રોકાFું છે પણ એને

ઘર4 જવાની ફરજ પડાય છે એ Vગૃા

સમ� ગઈ.

એણે બા� હાથમાં લીધી,

"��ુ, આ� તો ¥ું શૈલાને તમારA

સાથે આવFું હોય તો પણ ¥ું જ રોકA

લઈશ, મારા સમ!"

Vગૃા શૈલાનો હાથ પકડAને ખÎચવા

લાગી. એ જોઈ અકળાયેલા કવને

Hરમોટથી કારjું બાર§ું ખોલીને આયા-ને

બેસાડA.

Vગૃાએ શૈલાને 'ડરAશ નHહ' એFું

�ખનાં ઈશારાથી ક�ુ.ં બનેં જણાં પાછા

ફરA રÏાં હતાં ને એમને કોઈનો મોટ4 સાદ4

બોલવાનો અવાજ આrયો. Vગૃાને અવાજ

અને લહ4કો fણીતા લાhયા. કોઈ દ\oણ

ભારતીય Hહ�દAમાં વાત કરતો હોય એવો.

Vગૃાને lજ�ાસા થઈ. પાHકÍગની પાળA

પાછળ એણે નજર કરA તો અવાT્ થઈ

ગઈ.

"આ તો નાગરાજj!્"

'¥ુ ં તને જોઈ લઈશ' - એFું કહ4તો

નાગરાજj્ બે �ગળA �ખ બા�ુ લઈ

જઈ, પછA મૌ\લન તરફ ધમકAની સાકં4િતક

ભાષાનો ઉપયોગ કરતો કરતો nયાથંી

િનકળA ગયો. િવફર4લા િસ¦હ �વા મૌ\લનને

kણ જણાએ પકડો હતો!

Vગૃાના મનમાં એવો Ñાસકો પડો

ક4 એની Àખૂ જ મરA ગઈ.

(વcુ આવતા }ક4...)

( 15 )  - !ુલાઈ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


REWINDING…

ઝમTુ અને જમન ચીભડાં વેચવા બેઠાં

હતા.ં શાકપીઠની }દર હાટ®ું ભાડ4 રાખવાની બે

દા'ડા સાdંુ શી જYર, એટલે શેરAમાં રXતા ઉપર

પછેડA પાથરAને ચીભડાં VWૂાં હતા.ં પણ બેના

ચાર Hદવસ થઈ ગયા હતા. �ુવાન જોડ�ું હp ુ.ં

ચમનલાલ શેઠના ‘બાથYમ’માં જઈને એક વાર

જો તેલjું મદ-ન લઈને માઈસોરA `ખુડના

સા{થુી }ઘોળ કર4 અને �ુવાલે શરAર �છેૂ, તો

મ�ૂર અને વા\ણયા વ«ચેનો Yપ-ભેદ કોણ

પારખી શક4? - એવાં એ જમન અને ઝમTુનાં

લાવ�યવતંા,ં ઘાટAલાં અને લાલ ચટકA ઊપડતાં

શરAરો હતા.ં સસંાર જો તપોવન હોય અને

પરસેવો ટપકાવીને પેટ-]fુરો કરવો એ જ

સાચો ય� હોય, તો તો આ બેઉ જણાં સાચો ય�

જ કરA રÏાં હતા.ં બેઉ ઉપવાસી હતા,ં cપૂમાં

બેઠાં હતા,ં એક આસને બેઠાં હતા;ં cળૂના વટંોળા

ગરAબીના હવનના cમુાડા-શા ઊડતા હતા અને

બેઉના મa ઉપરઆનદંનો ઉfસમલકતો હતો.

“હવે બે ફાટં મતીરાં Hરયાં છે, ઝટ નીકળA

fયતો ભાગીએ."

“હા, હવે રોટલા પણ એક ટંકના જ બાકA

છે, બે Hદ'ના ઘડA લાવી'તી; તેને સાટ4 ચાર Hદ'

ગદરA ગયા.માતા�એ સે’ OરૂA,ખdંુ?”

“પણ હવે રોટલા કા'ંક `કુાણા, હો! ભે©ં

કાઈં શાક-અથા§ું ન મળે ખdંુ ને, એટલે પાણીને

Ò ૂટંડ4-Ò ૂટંડ4…”

‘‘અર4, તમે �ુઓ તો ખરા! હોિશયાર થઈને

આટલાં ચીભડાં કાઢA નાખો ને, એટલે સા� ને

સા�ં અમરાપર ભેળાં થઈ જઈએ. અધરાત થઈ

ગઈ હશે ને, તોય મારA મા ઊના-ઊના રોટલા

ઘડA દ4શે, ને ¥ુ ં લસણની ચટણી વાટA નાખીશ,

માટ4 તમે હમંત રાખીને આટલાં વેચી કાઢો-મારો

વાલો કdંુ."

નાના બાળકને 5ોnસાHહત કરતી હોય તેવે

શyદ4 ધણીને ચાનક આપતી બાઈ પોતાના

ધાવણિવહોણા નાના બાળકને પાલવ ખÎચીને

ઢાકંતી હતી, પણ પાલવ તાણવા fય છે nયાં

પાછA બી� બા�ુ પીઠ ઉઘાડA થઈ જતી હતી;

છોકરો છાતીમાં માÉુંમારમાર કરતો હતો.

‘‘પણઘરાકઆવે છે જWા?ં"

‘‘અર4, આવે [ું નહ�? તમે મોઢામાથંી કા'ંક બોલો

તો-તો હમણાં આવેઃ મોરલીને માથે નાગ આવે

એમઆવે,આમજોવોને :આખી પીઠમાં કાિછયા

ક4વી-ક4વી બોલી કરAને લલકારA Hરયા છે! તમે

તો,À ૂડંા,�ભજ હલાવતા નથી.’’

ઝવેરચદં મેઘાણી

Gરુાઈના Iાર પરથી
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‘‘મને એFું વેણ કાઢતાં ને સમે રાગે

નાખતાંઆવડ4 નહ�."

“નો આવડ4 [ુ?ં’” ધીર4 `રૂ4 બાઈ Odુુષને

પઢાવવાં લાગી : ‘“એ આ સાકHરયા મેવા ! એ

આ મધના ઘડા લઈ fવ! અVતૃના મેવા � ૂટંA

fવ!.... �યો,બોલો એમ!"

લfમણીનો છોડ fણે : એjુંજડ{ું ફાટÓું

જ નHહ,નીચે જોઈ ગયો.

“ઓય માટAડો! નારA ઘડતા-ંઘડતાં

Àલૂથી નર ઘડો લાગે છે ભગવાને." એમ

કહ4તીકને બાઈ પોતાના ગળચટા ગળાના `રૂ

કાઢવા લાગી :

“બે જઈના શેર! આ અમરતના Tંૂપા બે

પૈસાના શેર! આ સાકરટ4ટA બે જઈની શેર! આ

મીઠા મેવા બે પૈસે શેર!’’

એક ખેસધારA વેપારA આવીને ઊભા રÏા.

ઘરે4 િવવાહ છે; સા�ં fનનાં માણસોને પીરસવા

ચીભડાjુંશાક કરFું છે. Oછેૂ છે:

“શો ભાવ?”

“બે પૈસે શેર,બાપા!અVતૃ રોખો માલ!’’

“આનાનાં અઢA શેર તો ઓલી qુકાને આપે

છે.’’

“ના, બાપા; અમાર4 પોસાય નHહ. અમે

પરગામથી આવેલ છયÎ! ચાર Hદ’થી �વુારના

ખાટલા છે અમાર4. નદAમાં Ò ૂટંAઓ ગાળA-

ગાળAને, માટલાં સારA-સારAને વાડા પાયા છે,

ભાઈ! ક4યના મકોડા નોખા થઈ ગયા છે.! ’’

“ઈ ઠAક;મહ4નત વગર કાઈં થોડો રોટલો

મળે છે!'' Yના સÔા રમનાર વેપારAએ ઝમTુને

ભaઠA પાડA. “લે-એક વાત કર, એટલે ¥ું આખી

ફાટં લઈ લª,માર4 ઘરે fનઆવવાની છે. ’’

“અર4, મારા ભાઈ ! fનને જમાડવી છે,

હfdંુ Yિપયા ખરચીને િવવાહ માડં4લ છે, એમાં

અમને ચાર-છ આના ખટાવતાં [ું બીઓ છો?

એમાં તમને ક4ટલોક કસ ર4'શે?’’

“લાબંી વાત નHહ, આનાનાં kણ શેર

તોળA દ4વાં હોય તો દ4. તારાં સડ4લબડ4લ, અડધાં

ચીર4લાં – તમામ લઈfª.’’

“ના,ભાઈ; પેટના પાટા ન £ટ4.”

“ઠAક nયાર; બેઠા-ંબેઠાં ફાકંો cળૂ �હA બે

Hદ’`ધુી,’’

વેપારA ભાઈ હાટડ4-હાટડ4 અને નીચે બેઠક

કરAને વેચનાર એકોએકની પાસે ફર4 છે. વારંવાર

એની ટાપં આ મ�ૂર બેલડAની ફાટં ઉપર મડંાય

છે.

જમન-ઝમTુના }તરમાં આ વાત પરથી

િવચારjુંfણે ક4 એક વલો§ું ચાલવા લાh�ું :

“આ શેઠAયાઓ; હfdંુ ના રળનાર, અને

હfdંુના cુવંાડા કરAને વરા ઉક4લનારા પણ

શાકપાદંડાનંી વાતમાં પાઈ પૈસાની ગણતરA

છોડતા જ નથી,’’

“કોણ fણે આપણે કઈ મેડA�ું ચણાવી

નાખીએWેઆ કમાણીમાથંી!“

“ઈ વેપારA�ુનંી િવ¿ા જ અવળચડંA, બાપ-

દAકરાને પે'�ું શાXતર જ ઈ પઢાવે ક4 આગલા

પાસેથી કસીને લેFુંઅને સામાને છેતર4 ઈ
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ચHડયાતો.“

એવી વાતો થાય છે nયાં તો એક બાઈ

Yમાલ લઈને આવી ઊભી રહA : હાથ-પગ અને

ડોકમાં હ4મના દાગીના છે; પગમાં ચપંલની જોડA

છે; ઝીણો `ુદંર સાડલો છે; નાની શી કોથળAમાં

પૈસા ઠAક-ઠAક છે.

“ક4મ દ4 છે ચીભડા?ં“

“બે પૈસા શેર,બોન!”

“અર4, એFું તે હોય? તમે મ�ૂર તો હવે

� ૂટંવા બેઠા.ં લે, જોખ એક શેર. માર4 મHંદર

જવાjું મો®ું થાય છે...એમ શેની જોખ છે? જો,

કડA ચડA ગઈ છે kાજવાની ને નમpું જોખ

બરાબર: છોકરાં ફોસલાવ મા.’’

“�યો, બોન! – આ નમpુ.ં” કહAને ઝમTુએ

દોઢ શેરથી ઝાઝેરો માલ જોખીઆ&યો.

“હવે એક ચીર દ4 આ પાકા ચીભડામંાથંી.”

શેઠાણીએ એક કાપેલ ચીભડા ઉપર બણબણતી

માખંો ઉડાડAને એમાથંી ચીર માગી.

“હ�પાછA ચીર,બોન!”

“હાXતો, મત R્યાં દ4છ? મારો છોકરો ઘરે

જતાં જ માગે-ખબર છે?’’

“પણ, બોન,” ઝમTુને એ અ�ેક પલક4

પોતાનો મહ4નતે ઉઝેર4લ વાડો, મથી મથીને

ગાળેલ ફંટAઓ અને માટલે માટલે સારAને kણ

મHહના `ધુી લાગલાગટ પાયેલ પાણી સાભંરA

આવતાં હતા.ં િશયાળવાં અને હરાયાં ઢોર હાકંA-

હાકંA ઉfગરા તાણેલા.

“લાવ,ચીર દ4છ ક4? નીકરઆ લે તાdંુ

ચીભ®ું પાº.ં”

ચીર દ4વી પડA. ક4મ fણે કલેfમાથંી

ચીર કાપી આપવી પડA હોય, એFું દદ- એના

}તઃકરણમાં થ�ુ.ં “આવા�વ શે થઈfતા હશે

આ પૈસાવાળાના!”

“માટ4 જઆપણે િનધ-ન રÏાં સારા.ં”

“ના, ના ; મને તો દાઝ ચડ4 છે કો'ક કો'ક

વાર."

“દાઝ ન ચડાવીÕ, ડાયા! પારકો પરદ4શ

છેઃ આપણે Hરયાં મ�ૂર : કા’ંક થાય તો સપાઈને

આપણા જ વાકંની ગધંઆવે."

તેટલામાં તો ‘‘િપ�,ુ પે’લી પેસે�જરમાં

આવજો...” jું છે�લામાં છે��ું નFું લોકિ5ય

નાટક-ગીત ગાતો-ગાતો બકંડો પોલીસ આrયો

અને એક ચીભ®ું લઈ, કશી ચચા-, માથાTૂટ ક4

લપછપ કયા- વગર મલપતી ચાલે ચા�યો ગયો,

ચીભડા ઉપર �ગળAઓથી તાલ દ4તો એ નFું

કવાલી-ગીત ગાતો ગયો;

જમન અને ઝમTુ એકબીf સામે જોઈ

રÏા.ં બાઈ તો ઝેર પી ગઈ હતી; હસીને બોલી :

“આયએકતાલ છે ને!” ‘

“તને ઓળખે છે?’’ ધણીની �ખોમાં

ઠંપકો હતો.

“તમાdંુ તે ફટકA ગ�ું છે ક4 [ુ?ં’

“ચાર પૈસાનો માલ આમ ઉપાડAને

હાલતો થાય, તોય p ું દાતં કાઢ4 છ : ક4મ fણે

તારા િપયરનો સગો હોય!’’

“હવે વાતfતી કરો....”બાઈએધણીના
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વાસંામાં હાથ ફ4રrયો “જોને, તમારાં �ગૂડાં એક

મHહનામાં મેલાડંાટ થઈ ગયાં છે. આજ સા�ં

મારા બાપને ઘરે પહaચવા દ4; nયાં ખારોપાટ છે,

તે સધંાય �ગૂડાં nયાં ઘસી-À ૂસંી, ચોળA

હડમાનની Tૂઈએ Yપાળાં ધમધમાવી ના�ુ.ં

હાલો, મારો વાલો કdંુ -હવે એકાદ લલકારો કરો

જોª!”

ધણીના કલેfની કળ fણે ક4 આ `ુવંાળાં

વચનો વડ4 ઊતરA ગઈ. ‘“માતાના સમ! મને

શરમઆવે છે.’’

“હ4ચ -નાની વc!ુ” કહAને કોમળ કંઠ4

ઝમTુએ `રૂ છેડાઃ “‘એ...આ શરબતના Tંૂપા

લઈfવ!આ qૂિધયા માલ લઈfવ!”

સાજં નમતી હતી. વર-વ¥નુા ચહ4રા ઉપર

પિÆમનાં ક4`ડૂાં fણે રંગ ઢોળતાં હતા.ં

આથમણી Hદશાના માળA `રૂ� સીમાડા ઉપર

Öલ ભરOરુ ખાખરાનાં ક4િસરયાં વન ખડાં કયા�

હતા.ં વાદળાઓંમાં રમતી વગડાઉ છોકરAઓ એ

વન-Öલને વેડતી હતી.

“સા�ં આપણે fય nયાર4 ચાર4 Hદ'ના પૈસા

તમારA પાઘડAના માયલી કોરના એક �ટામાં

બાધંી લેજો, હો! રXતે કાઠAjુંગામ છે......”

“પણ, ઈ તો પાઘડAય નHહ પડાવી �યે?

રાતા મધરાસીઆની પાઘડA કાઈં કાઠA એમ VકૂA

દ4શે?’’

“ઠAક nયાર4, ¥ું માર4 ક4ડો બાધંી લઈશ.’’

બકરAને હાકંતા-ંહાકંતાં ફરAથી બાઈએ લલકાર

કય³ ક4, “એ...આઘીના Öલા લઈfવ!”

“ક4મ કયા� ચીભડા?ં” એમ Oછૂતો,

જવાબની રાહ પણ જોયા વગર એક �ુવાન

નીચે બેસીને કહ4 છે ક4, “અધમણજોખો”.

“`મુનલાલ!” પેલા ખેસધારA વેપારA

સામેની એક ખોfની qુકાને ઊભા હતા, તેણે આ

`મુનલાલને હાથની ઈશારત કરAને બોલાવી

લીધા ને ક�ુ,ં “ઉતાવળ કરો મા. એ છે

પરગામના.ં આજ સાજં પડશે એટલે મફત

આપી દઈને પણ ભાગશે, એવાં થાક4લાં છે. તમે

થોડA વાર થોભી fવ. આનાનાં kણ શેર લેખે

આખોય લોટ' આપણે ઉપાડAને પછA વહ×ચી

લે[ુ.ં” જમન-ઝમTુએ સમ� લીcું : “આપ§ું

ઘરાક ટા½�ુંઓ�વે શેઠAએ.’’

“મને તો કાઈંjું કાઈં થઈ fય છે મનમા”ં

જમનના ધમધમતા મગજમાથંી fણે દસ

ક�પનાના માનવી અ�ેક ડાગં લઈને દોડ4 છે

અને એ વેપારAના ઉપર pટૂA પડ4 છે.

`મુનલાલ શરમે-શરમે થોડA વાર ઊભા

થઈ રÏા. એના સલાહકાર ખેસધારA ભાઈ

જમન-ઝમTુ સામે જોઈ હસવા લાhયા પણ

`મુનલાલની અધીરાઈ દ4ખાવા લાગી, વારંવાર

એની નજર પોતાની કાડંા-ઘHડયાળના કાટંા

ઉપર પડવા માડંA, ખૈસધારA ભાઈએ એને પાચં-

દસ િમિનટ કઢાવી નાખવાના હ4pથુી Oછૂવા

માડંØ ું : “કૉલેજમાં પાછા Wાર4 જવાના છો?

ક4ટલામો નબંર રાખો છો? હવે ‘એલ.એલ.બી.

થવાને ક4ટલાં વરસ બાકA? િવલાયત જશો ને? –

ક4 ગાધંી મા'ત²યામાં ભળશો?”
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“� થાય તે ખdંુ,’’ એવા �ૂંકા અવાજથી

પતાવીને `મુનલાલ પાછો એ જમન-ઝમTુ

તરફ વ½યો. ખેસધારAએ ક�ું :

“કા!ંઘડAક સા�ંુ શીદ બગાડો છો બા�’’

“માર4 મો®ું થાય છે.’’

“વોય ભણેલો! આ િવ¿ા [ું લી�ું કરવાની

હતી?’’

`મુનલાલે જઈને ક�ું : “�યો, જોખો

અધમણ ¥ું મ�ૂર બોલાFુ.ં”

જમન દર4ક પાચં શેરની ધારણમાં અ�ેક

શેર નમpું તોળવા લાhયો. એસધારA ભાઈ

આવીને ઊભા રÏા : “આ બcું તો એકjું એક

થ�ું ને,માળા ગાડંા!”

“ક4મ?’’

“આટલી નમતી ધારણે તો એ જ Hહસાબ

થઈ રહ4 છે :મÎઆનાનાં kણ શેર તો માhયા'ંતા.’'

“અમે તો, બાપા રકઝકના કાયર, ચાર Hદ'થી

`કૂા રોટલા ચાવતાં હોઈએ, ઇ કાઈં અમનેય

થો®ું ગમે છે? પેટમાં પાણાની �મ � ૂચેં છે,

ભાઈ!"

ઝમTુ બોલતી ગઈ. જમન જોખતો ગયો.

પાચેંક ચીભડાં વRયા.ં �ુવાને ક�ું : “જોખો એક

વcુધારણ."

“ના, ઝમTુએ ક�ું : “ઈમ ને ઈમ નાખી

¿ો. ધારણ નથી કરવી, ભલે ભાઈ લઈ fતા.

તમારાં પેટ ઠર4, બાપા!” �ુવાન `મુનલાલને

આ જમન-ઝમTુમાં રસ પડો. વ®્-ઝવથ-નાં

ઊિમm-ગીતોમાં કદAઆવો રસ નહોતો ઊપ�યો

એણે કૌpકુથી Oછૂવા માડંØ ું : “Wાનંાં છો? Wા

વાડા કરો છો? ક4ટલા મHહનાની મહ4નત? શી-શી

Vસુીબતો? ક4ટ�ું રળો? Wાર4 પર�યાં છો? ક4ટલી

ઉ²મર છે બેઉની? આબાળકને ક4મ ધવરાrયા જ

કરો છો? ટાઢા રોટલા ક4મ ખાઓ છો? -�હA કોઈ

�યાતીલાઓનાં ખોરડાં નથી?”

દર4ક જવાબમાં `મુનલાલે સRંયાના રંગો

�ટલી જ િનખાલસ સ�કૂાઈ દAઠA. વ«ચે-વ«ચે

વર-વ¥નુા મતભેદjું મીÙંુ, મમા-©ં ટAખળ પણ

મા½�ુ.ં પણ આ વર-વ¥એુ એ વાતા- દરિમયાન

પોતાનો સકં4લો ચા�ુ જ રા યો હતો. પછેડA

ખખેંરAને એ બનેં પોતાની ભાડ4 રાખેલી વખારમાં

ગયા.ં

`રૂજ દોડાદોડ ચા�યો છે : Wાં fય છે

આટલો અધીરો બની Wાં fય છે! પોતાને

સાસર4 ક4 િપpઘૃરે-તે તો એfણે!પણએની સાથે

આ જમન-ઝમTુ પણ સવંાદ કરA રÏાં છે.

છોકરાને ક4ડ4 ઝાલીને ઝમTુ ધણીને એક હાથે

બધી લે મે�યમાં સાથ દઈ રહA છે. “આ

અલીભાઈની અઢA શેરA દઈ આવો : આ છરA

લઈ �યો : આ દAવામાથંી ઘાસલેટ ઢોળAને લઈ

�યો : આ �યો : આ કાગળમાં વ�ટA �યો : આ

તા©ં વખારના માલેકને આપી આવો : �યો,

આપણાં �ગૂડાલં_ાનંી ને તોલા-ંkાજવાનંી ફાટં

બધંાFું : ` ૂડંલો માર4 માથે મેલો : અર4, ભાન-

V�ૂયા,Úઢોણી તો પે'લી Vકૂો!”

દર4ક આદ4શjું V ૂ]ં ું પાલન કરતો ધણી દોડાદોડ

કરતો હતો.`મુનલાલ પણવખાર4 આવીને
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તાલ �ુએ છે ; ને બાઈને કહ4 છે: “તમાdંુ ક�ું

બરાબર ઉઠાવે છે, હો!”

“ઉઠાવે નHહ, ભાઈ ? ઊના-ઊના રોટલા

જમવા છે. આજ મારA માના હાથના : ખdંુ ને,

એલા’’

જમનના rયસનહAન રાતા હોઠ મરકતા

હતા.

“પાછા આ વખતે તો અમાર4

સરમા\ણયાને મેળે જFું છે : કાં ને,એલા ?’

�ુવાનની �ખોમાં આ બધી વાતોની

‘સÎકશન’થકAઆનદંના દAવા રમવા લાhયા.

પેલા પૈસધારA ભાઈ Wાઈંક �ટો દઈને પાછા

આrયા

“કા,ં`મુનલાલ!શાકWા?ં”

“Wારjું ઘરે પહaચડાવી દAcુ,ં મ�ૂર

ભે©ં.”

“ઠAક; મ�ૂરને પણ ઘરjું બે ટંકjું શાક

નીકળશે! ને તમે તો બ¥ુ રોકાણા! કાડંા

ઘHડયાળના કાટંા ખોટકA ગયા ક4 [ુ?ં”

એમમ-માં Ûદયની તમામ qુગ�ધ હતી.

`મુનલાલે ક�ું : “¥ું તો જોઈ રÏો º,ં ક4

આલોકોjું ક4F ુંસાÜુંસHહયાdંુ �વન છે!”

“કૉલેજમાં આFું નHહ િશખવાડાp ું હોય,

ખdંુ? વા\ણયાના દAકરાઓની િનશાળ

શાકપીઠમાં ખોલાવવા �Fું છે ક4મ, નHહ?' “હા,

સÔાબfરમાં તો નHહ જ...’’

“બરાબર છે : nયાં બાઈઓ ન મળે ખરA

ને!”

“એટલે જ આપણે પાગંળા છAએ ને?

બાઈઓ રસોડ4 આપણા મહ4માનો સાdુ ઊની-

ઊની રોટલી જ ઉતાયા- કર4 છે!” દરિમયાન

જમન-ઝમTુ પરવારA રÏા.ં વ¥એુ માથા પર

ગાસંડAવાળો ` ૂડંો ચડાવી લીધો, ધણીએ

છોકરાને ખભે ચડાrયો. છોકરો બાપના માથે

માÉું ઢાળAને nયાં ને nયાં જ ¬ઘી ગયો.

“�યો, બાપા, રામરામ! તમાર4 પરતાપે

વે'લા વે'લા અમે ઊના રોટલા ભેગાં થઈf[ુ.ં''
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NexTECH

- હવે સરકાર બÎકખાતામાં પૈસા

નાખવાને બદલે લાભાથ·ના

મોબાઇલમાં વાઉચર મોકલાવી દ4શે,

�નો ઉપયોગ માk �-તે યોજનાના

લાભ માટ4 જ થઈ શકશે.

- ઇ-Yપીને Hડlજટલ કર�સી ન સમજતા,

તે વાઉચર છે.

- ભારતમાં 76 કરોડ લોકો પાસે

Xમાટ-ફોન છે, વcમુાં વcુ વહAવટ

ઑનલાઇન કરAને પારદિશmતા

લાવવાનો આ યોhય સમય.

સી-ફોર નામની એજ�સીએ કર4લા

એક સવàoણમાં ૭૧ ટકા Sામજનોએ

એFું ક�ું ક4, સરકારA યોજનાઓમાં

અિતશય ãeટાચાર ચાલે છે. ૩૦ ટકાએ

યોજનાગત લાભ માટ4 પૈસા ખવડાrયા

હોવાની પણ ક{લૂાત કરA. રા�વ

ગાધંીના સમયમાં સરકાર એક Yિપયો ખચà

nયાર4 માk ૧૫ પૈસા છેવાડાના માનવી

`ધુી પહaચતા હતા, વ«ચે ૮૫ પૈસા ચાª

થઈ જતા. આ� vXથિત બદલાઈ છે, પણ

ãeટાચારનો }ત આવી ગયો છે એFું કોઈ

છાતી ઠોકAને કહA શક4 તેમ નથી. Ü ૂટંણીમાં

દાવા કરવામાં આવે એ અલગ વાત છે,

Hક�p ુ જમીની હકAકત સૌ કોઈ fણે છે.

સરકારA યોજનામાં ãeટાચાર થતો હોય

nયાર4 ન તો જમીન પરના માણસને કોઈ

લાભ થાય છે, ન તો સરકારને. તેFું ન

થાય તે માટ4 મોદA સરકાર4 એક નવી

પહ4લ કરA છે, �ણે આશા જગાવી છે ક4

સરકારA યોજનામાથંી ãeટાચાર નહ�વત

થઈ જશે.

ક4�Â સરકાર4 ઈ-Yપી નામથી ક4શલેસ

Hડlજટલ પેમે�ટ rયવXથા લો�ચ કરA છે.

આ rયવXથા rયvwત અને હ4p ુ આધાHરત

છે. ભારતમાં અnયાર4 ૭૬ કરોડ લોકો Xમાટ-

ફોનનો ઉપયોગ કર4 છે. ગામડાનંા લોકો

પણ હવે ઓનલાઈન પેમે�ટ કરતા થઈ

ગયા છે. અભણમાં અભણ rયvwતના ઘરમાં

વધKન શાહ

ઇ-Nપીઃ સરકાર? યોજનાઓનો
STટાચાર ખતમ થશે?
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પણ કમસેકમ એક rયvwત તો એવી હોય

જ છે � મોબાઈલ થકA પેમે�ટ કરવાની

અને Xવીકારવાની સમજણ ધરાવે છે,

nયાર4 ક4શલેસ Hડlજટલ પેમે�ટ rયવXથા

સફળ નીવડવાની સભંાવના �બૂ વધાર4

છે.

ઈ-Yપી કઈ રAતે કામ કર4 છે એ

સમજવા �Fું છે. ઈ-Yપી વાઉચર

આધાHરત rયવXથા છે. તમારA પાસે \બગ

બાઝારjું પાચંસો Yિપયાjું વાઉચર હોય

તો તમે nયાં જ તે ખચ· શકો, અ�યk

નહ�. એમેઝોનjું વાઉચર હોય તો

એમેઝોનની વેબસાઈટ પર જ ખચ· શકાય

અ�યk નહ�. એFું જ આ ઈ-Yપીjું છે.

સરકાર અnયાર4 મોટાભાગની યોજનાઓમાં

ડાયર4wટ બેિનફAટ �ા�સફર કર4 છે. સીધા

બÎકમાં પૈસા નાખે છે, પણ nયાયં બે

5કારની સમXયા તો નડ4 જ છે. પહ4લી

સમXયા બÎકની અમલદારશાહAની નડ4 છે,

અને બી� સમXયા લાભાથ·ની પોતાની

હોય છે. �-તે યોજના માટ4 મળેલા પૈસા

લાભાથ· અ�યk ખચ· નાખે તો તેનાથી �

ફાયદો થવો જોઈએ તે થતો નથી. �

હ4pથુી તે પૈસા આપવામાં આવેલા હોય તે

હ4p ુ મરA fય છે. અnયાર4 સરકાર �ુદA-

�ુદA ૩,૦૦૦ યોજનામાં Yિપયા ૧૭.૫૦

લાખ કરોડ ડાયર4wટ બેિનHફટ �ા�સફર કર4

છે. ઈ-Yપી તેના કરતાં પણ એક ડગ�ું

આગળ જઈને કામ કરશે.

દાખલા તરAક4 સરકાર દ4શના

ખે®તૂોને \બયારણ માટ4 સહાય આપવા

માગે છે તો હવે તેના ખાતામાં પૈસા નહ�

નાખે, પરંp,ુ તે ખે®તૂના આધારકાડ- સાથે

સલંhન મોબાઈલ નબંરમાં એક વાઉચર

મોકલી આપશે. એ વાઉચર �-તે ખે®તૂના

નામjું જ હશે, અને તેનો ઉપયોગ ફwત

ને ફwત \બયારણ ખરAદવા માટ4 જ થઈ

શકશે. \બયારણ માટ4 સરકાર4 મા�ય કર4લી

qુકાન ખાતે જ તે વાઉચર HરડAમ થઈ

શકશે.

આવી જ રAતે એલપી�, ર4શન,

મેHડકલ �Aટમે�ટ, પે�શન અને િશeયFિૃ_

સHહત િવિવધ યોજનાઓ માટ4 આ રAતે

ક4શલેસ સહાય મેળવી શકાશે. ડાયર4wટ

બેિનHફટ �ા�સફર એટલે ક4 લાભાથ·ના

ખાતામાં સીધા પૈસા ના યા પછA પણ

સરકારને ખબર પડતી નહોતી ક4 તેમણે

આપેલા પૈસા લાભાથ·એ Wાં ખ«યા-? હવે

પડશે. ગત �ૂલાઈ મહAનામાં દ4શમાં ૩૦૦

કરોડ �પુીઆઈ rયવહારો થયા છે.

�પુીઆઈ થકA Yિપયા ૬ લાખ કરોડની

Üકૂવણી થઈ છે. દ4શમાં ઓનલાઈન

આિથmક rયવહારો આટલા બધા વધી

ÜWૂા છે nયાર4 ઈ-Yપી વાઉચર rયવXથા

લા]ુ કરવાનો આ \બલTુલ યોhય સમય

છે.
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આ rયવXથા નેશનલ પેમે�ટ

કોપ³ર4શન ઓફ ઇµ�ડયા, નાણાકંAય સેવા

િવભાગ, આરોhય પHરવાર ક�યાણ

મkંાલય તથા રાe�Aય આરોhય સ_ામડંળ

Èારા મળAને તૈયાર કરવામાં આવી છે.

ટA.બી. િનવારણ કાય-�મ, માતા અને િશ[ુ

ક�યાણ યોજનાઓ, દવા અને િનદાનની

યોજનાઓ �મ ક4 આ�eુયમાન ભારત,

5ધાનમkંી જનઆરોhય યોજના, ખાતર

સબસીડA સHહત િવિવધ યોજનાઓ માટ4

ઈ-Yપીનો ઉપયોગ થશે.

ઈ-Yપી ડA�ટલ Yિપયો નથી, પણ

Hડlજટલ રોકડ છે, �jું Hફઝીકલ ક4શ

અથવા બÎક બેલે�સમાં Yપાતંર અVકુ બÎકો

થકA જ થઈ શકશે અને તે પણ

યોજનાઓનો લાભ આપનારA એજ�સીઓ

જ કરાવી શકશે. એક rયvwત બીf rયvwત

સાથે ઈ-Yપીમાં લેવડદ4વડ નહ� કરA શક4

એ ખાસ સમજFું જોઈએ. આ rયવXથા

માk ને માk અVકુ rયvwત અને અVકુ

સXંથા માટ4 જ હશે.

માk સરકાર જ ઈ-Yપી વાઉચર

જનર4ટ કરA શકશે એFું નથી, ખાનગી

કંપનીઓ પણ કરA શકશે. �મ ક4 કોઈ

કંપનીને એમ થ�ું ક4 કોપ³ર4ટ સોિશયલ

HરXપો�સી\બ\લટAના ભાગYપે કંપનીના

તમામ કમ-ચારA અને તેના પHરવારજનોને

કંપની તરફથી રસી અપાવવી છે તો તે

તમામ કમ-ચારA અને તેમના

પHરવારજનોના નામના ઈ-Yપી વાઉચર

જનર4ટ કરA શકશે અને એ વાઉચરનો

ઉપયોગ અગાઉથી ઠરાવવામાં આવેલી

હોvXપટલમાં જ થઈ શકશે. આવા જ

વાઉચર શોિપ¦ગ માટ4 જનર4ટ કરA શકાય,

અ�ય કોઈ હ4p ુ માટ4 જનર4ટ કરA શકાય.

આનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે ક4

લાભાથ·ને ફરlજયાતપણે તેનો ઉપયોગ

�-તે લાભ મેળવવા માટ4 જ કરવાનો

રહ4શે, અને લાભ આપનારનો હ4p ુ પણ

િસé થશે. તેના પૈસા વેડફાશે નહ� �-તે

કામમાં ખચા-શે.

બીf અનેક દ4શોમાં હાલ આ

5કારની પેમે�ટ rયવXથા અમલી છે.

અમેHરકન સરકાર � િવ¿ાથ·ના

ભણતરનો ભાર ઉપાડવા માગતી હોય

તેના ખાતામાં પૈસા નાખવાને બદલે તેને

િશoણ વાઉચર અથવા XTૂલ વાઉચર

આપી દ4 છે. તેનો ઉપયોગ શાળાની ફA
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ભરવા િસવાય બી� Wાયં થઈ શકતો

નથી. અમેHરકા ઉપરાતં કોલ\ંબયા, ચીલી,

Xવીડન અને હaગકaગમાં આવી વાઉચર

rયવXથા અમલમાં છે.

સરકારA યોજનાનો હ4p ુ ગરAબોને

ગરAબીમાથંી ¬ચા લાવવાનો હોય છે.

ãeટાચારને કારણે તેમને યોજનાનો લાભ

મળતો નથી અને તેઓ આ�વન ગરAબ

રહA fય છે, બી� બા�ુ ગરAબો ¬ચા ન

આવવાના કારણે યોજના િનeફળ fય છે

સરકારની મહ4નત પાણીમાં fય છે. વષ³

`ધુી સરકાર સહાય fહ4ર કરતી રહ4 છે

અને વષ³ `ધુી પૈસા વેડફાતા રહ4 છે, ચાª

થતાં રહ4 છે.

ઈ-Yપી આ qૂeચ� અટકાવશે તેવો

}દાજ છે. તેનાથી ગરAબી િનવારણની

Hદશામાં મહnnવOણૂ- કામગીરA થઈ શક4 છે.

કોઈપણ દ4શ િવકાસશીલમાથંી િવકિસત

nયાર4 જ બને છે �યાર4 સરકાર િશoણ અને

આરોhય પાછળનો ખચ- વધાર4. ઈ-Yપી

થકA સરકાર િશoણ અને આરોhય પાછળ

ખચ- તો કરશે જ, સાથોસાથ તે ખચ-

ચો�સ rયvwત `ધુી પહaચવાથી તેનો

ન�ર લાભ પણ મળશે. ઇ-dુપીનો રણકાર

ક4વોક છે તે તો આગામી Hદવસોમાં જ

ખબર પડશે.

UVડયાની પોતાની VડWજટલ કરZસી

શા માટ9 નહ[?

ઈિતહાસમાં ૨૧મી સદAની બી�

શતાyદAનો ઉ�લેખ નાણાકAય જગતમાં

�ાિંત લાવનારા દાયકા તરAક4 થશે. કોઈને

ક�પના નહોતી ક4 �ના મા\લકjું નામ

]&ુત છે એવો એક વ«�ુ-અલ િસ�ો નામે

\બટ કોઈન ગો�ડ, &લેHટનમ અને પે�ોલ

કરતા પણ સÎકડો ગણી મaઘી જણસ બની

જશે. આ� ૨,૦૦૦ કરતા વધાર4 H�&ટો

કર�સીઝ છે અને તેjું વૈિ¡ક માકÌટ ૧.૨

H�\લયન ડોલરjું છે. H�&ટો તો એક

5કારની ટ4કનોલો�jું નામ છે. એ

િસવાયની પણ Hડlજટલ કર�સીઝ હોઈ શક4

છે.

H�&ટો કર�સી માકÌટની િવશેષતા એ

છે ક4 તેમાં વ«ચે કોઈ મRયXથ બÎક નથી.

તેમ છતાં તેની લોકિ5યતા આટલી બધી

છે તેનો અથ- એ થયો ક4 હવે લોકો Hડlજટલ

મની ઇ«છે છે. H�&ટો કર�સીને લોકો સોના-

ચાદંA �વી િમલકત માનવા લાhયા છે

nયાર4 ભારત સરકાર4 આ 5વાહથી અ\લ&ત

રહ4Fું જોઈએ નહ�. આરબીઆઈએ H�&ટો

અથવા અ�ય 5કારની Hડlજટલ કર�સી

લો�ચ કરવાનો સમય પાકA ગયો છે ને

V¥ુતૂ- વીતી ર�ું છે.
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વાતા9>ુ ંઆકાશ

ર4તીjું તોફાન આવpું ને ફ\ળયામાં

ર4તી-ર4તી કરp ું જp.ુ ર4તી'યે તોફાની હોય

એFું અહ� આrયા પછA જ ખબર પડ4લી.

વાર4-વાર4 �ગ§ું વાળFુ પડp ુ.ં ગમે તેટ�ું

કરો, ર4તી }દર ધસી આવતી.

ર4વતી અહ� જ�મી નહોતી, પણ લhન

કરAને આવેલી. fણે કોઈએ સf આપી

હોય એFું લાગp ું - ¼ી હોવાની સf,

લીલોતરAમાં રહ4વાની સf. ખેતરોમાથંી

રXતો શોધતા-ંશોધતાં fણે અચાનક આ

`કૂા ભ¹ 5દ4શમાં પહaચી ગઈ હોય એFું

લાગp ુ.ં બેડા ભરવા જતી nયાર4 લાગp ું ક4

'આ પાણી આr�ુ'ં, પણ હાથ લાગતો ખાલી

આભાસ. સવાર4 બેડા ભરAને આવતી nયાર4

રXતામાં પાણી છલકાp ુ.ં છલકાયે�ું પાણી

તરસી ર4તી તરત શોષી લેતી. પણ ર4તી

ધરાતી નઈ. ર4તી આખો Hદવસ તડકામાં

તપતી.

બેડા ભરવા સાથે આવતી એકાદ સખી

Wાર4ક કહ4તી પણ ખરA, "આ ર4તીની તરસ

ક4મની મપાય?"

nયાર4 સહસા જ બોલી જવાયે�ુ,ં "એ

તરસી ર4તીને જ Oછુો.“

ટોળામાથંી એક જણે આ વાત એના

ચહ4રા પર વાચંી. fણે તરસને ર4તીjું

સરનાVું મળA ગ�.ુ

ર4તી �વો એક ખરબચડો હાથ

કમખાની દોરA પાર કરAને પીઠ પર ફરવા

લાhયો. ર4તીમાં ફરp ું ¬ટ પણ Wાર4ક ઊÀુ

રહ4 પણ આ હાથ થોભતો નહ�. પરણીને

આવી nયારથી આ હાથ આમ જ ફરતો.

ર4તીના દર4ક ëુંવા પાર કરp ું ¬ટ ચાલે ને

પછA થાક4 એટલે મોઢ4 સફ4દ ફAણ વળે એFું

જ! એ હાથ, તરસ છAપાય એટલે ર4તીમાં

પડ4લા પાણીની �મ શોષાઈ જતો. તોફાન

આવpું ને શમી જp ુ,ં પણ એનાથી ર4તીને

કશો ફરક પડતો નહ�. હાથમાં આવતો

ખાલી આભાસ. Wાર4ક થp ું ક4 રણમાં

ઊગતાં થોર આ પીઠ પર પણ ઊગતાં હોય

તો ક4F ું સાdંુ!

હ6રલ Aયાસ

તરસ
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એક Hદવસ ર4તીjું તોફાન �ગ§ુ

ઓળંગીને ઘરમાં આr�.ુ બહારથી આવેલી

ર4તીની ભીનાશ તરસી ર4તીમાં ઊતરતી

રહA. ર4તી ર4તીને જ ભ�જવતી રહA. `કુા

ભ¹ 5દ4શમાં એક મીઠA વીરડA મળA હોય

એમ લાગpુ.ં રણની `કૂA હવમા'ંય તાજગી

લાગી. ર4તીને ર4તીની તરસ ખબર હતી.

`કુાપણાની સf ખબર હતી ને એટલે જ

કદાચ મન VકૂAને હ4તના વરસાદમાં

ભ�fતી હતી. ઘરના કણ-કણમાં ર4તી પેસી

ગઈ. `કૂA હવામાં ¡ાસ ભરતી ગઈ. એ

¡ાસથી જ ર4વતી �વતી રહA.

આ� બારણે આવે�ું બી�ુ તોફાન

}દર આવવાની તૈયારAમાં હp ુ.ં ર4તી

એનાથી અfણ હતી.
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Catalyst 

અનતં ગોCહલ

વરસાદ? મોXટવેશન

Wાર4ક કોઈ નાનામાં નાની વXp ુ ક4

નાનકડA એવી કોઈ વાત પણ આપણને

�વન �વી જવાjું જોમ Odંુૂ પાડA દ4તી

હોય છે. આ� �યાર4 મોHટવેશનલ OXુતકો

અને ]dુુઓનો રાફડો ફાટìો છે એવા

સમયમાં આ વરસાદA માહોલને પણ જો

આપણે }તરની �ખોથી માણીએ તો એ

પણ આપણને �વી જવા માટ4jું ચાલકબળ

Odંુુ પાડA જ આપે છે. ચાલો, માણીએ અVકુ

એવા િવચારો, � વરસતાં વરસાદમાં તમને

મોHટવેશનથી ભ�જવી નાખે!

૧. Vશુળધાર વરસાદ વરસતો હોય

અને ખાડા-ખાબો\ચયાવંાળા રXતા ઉપરથી

આપણે કોઈ વાહન લઈને પસાર થતા

હોઈએ nયાર4 આગળ જતાં વાહન પર ક4ટ�ું

Rયાન રાખીયે છAએ! રખેને આગળ કંઈક

VÄુક4લ ભય³ ખાડો આવે તો આગળવાળાને

� થFું હોય એ થાય, પરંp ુ આપણે બચી

જઈએ, �વનમાં એમ જ બીfની

Àલૂોમાથંી શીખતાં જઈને સાવચેતીથી પણ

મ�મ પગલે આગળ વધFું જોઈએ, જYરA

નથી ક4 અjભુવ મેળવવા માટ4 આપણે પણ

એ જ Àલૂ કરવી � આપણને ખબર છે ક4

બીf કરA ગયા છે. �વનમાં શીખFું જYરA

છે, પણ એFું \બલTુલ જYરA નથી ક4 Àલૂ

કરAને જ શીખFુ!ં

૨. ખાડા-ખાબો\ચયાં વાળા રXતા પર

વાહન ચલાવતી વખતે, આપણે �મ વાહન

શાિંતથી, �યાં થોડો સમથળ રXતો હોય

અથવા �યાથંી વાહન અને પોતાને ઓછામાં

ઓછA અગવડ પડ4 તેવી રAતે ચલાવતા

હોઈએ છAએ, બરાબર એમ જ �વનમાં

પણ િનeફળતા, અપમાન, િતરXકાર, દગો,

અશાિંત �વા ઘણાં ખાડાઓ આવશે અને

આવવાના જ છે, nયાર4 બધી VÄુક4લીઓ માં

પણ એક રXતો તો નીકળતો જ હશે �

ઓછો કeટદાયી હશે. આપણે Rયાન

આપવાjું છે માk સારA વાતો પર, સારા
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]ણુો, સારA ટ4વો પર, જો એટ�ું પકડA

રાખીને આગળ વધ[ું તો સારો માગ- �ૂંક જ

સમયમાં આવી જશે અને ઉતાવળ કરવા

ગયા ને કોઈ ખાડો આવી ગયો તો...!

૩. �મ આછો-આછો વરસાદ આવતો

હોય તો પલળવાjું મન ન થાય, અને

Vશુળધાર વરસાદ આવતો હોય તો કોઈ

પલળવા fય નહ�, વરસાદ સ5માણ હોય

તો જ ભ�fવાની મf આવે! �વનમાં પણ

બcું સ5માણ રહ4 તો �વવાની મf આવે,

કોઈ વાર કામ વધી fય તો પણ તકલીફ

પડ4 અને કોઈ વાર મf-મXતી ઓછA થઈ

fય તો પણ તકલીફ પડ4. પણ જો કામ

અને મf-મXતી બ¯ે સ5માણ રહ4 તો! તો

�વનમાં જલસો જ જલસો રહ4.

૪. વરસાદ ના આવતો હોય અને

કોઈ કામથી બહાર નીક½યા હોઈએ અને

અચાનક વરસાદ આવવા લાગે અને એ

પણ સાબેંલાધાર, તો આપણે કોઈ

વરસાદથી રoણ આપે એવી જhયાએ થોડA

વાર માટ4 ઉભા રહA જઈએ છAએ, એ

આશાએ ક4 થોડA વારમાં વરસાદ થોડો ધીમો

પડ4 તો આપણે � કામથી નીક½યા છAએ તે

થઈ જશે, �વનમાં પણ ઘણી વાર એFું

બનશે ક4 કોઈ કામ અિત મહnવjું હશે અને

એમાં જ પારાવાર VÄુક4લીઓ આવશે nયાર4

બસ આપણે ધીરજ રાખીને એ VÄુક4લીભય³

સમય કોઈ િમkતા, પHરવાર ક4

અRયાnમYપી કવચ નીચે ઉÀું રહA જવાjું

છે. એ સમય નીકળA જશે એટલે આપ§ું

કામ પણ થઈ જ જશે એ ન�A!

૫. �મ વરસાદA પાણીનો સSંહ

કરAને રા યો હોય તો સમS વષ- દરિમયાન

તમે તેનો ઉપયોગ કરA શકો તેવી જ રAતે

કોઈ સારA આદતો, કોઈ સારA વાતો, કોઈ

સારાં OXુતકોનો સSંહ કરAને રા યો હશે તો

�વનમાં Wાર4ક ને Wાર4ક તો એ

લાભદાયી નીવડશે જ!

૬. સોસાયટAમાં વરસાદના પાણી

ભરાઈ ગયા હોય nયાર4 વડAલ વગ-

સરકારને, ²�vુ�સપલ કોપ³ર4શન સાdંુ-ખો�ંુ

સભંળાવશે �યાર4 બાળકો એ જ પાણીમાં

છબછ\બયાં કરAને રમતા હશે! �વનમાં જો

માk બાળક બની જતાં આવડA fય તો

પણ મોટામાં મોટા 5Ãો ÜટુકA વગાડતાં

'સો�વ' થઈ fય. બાળક બની જFું એટલે

સરકારની િનeફળતાઓને અવગણવી એFું
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\બલTુલ નહ�, પરંp ુ અnયાર4 તો તકલીફ

પડA જ ગઈ છે, અnયાર4 કદાચ લાખ પગલાં

ભરશો તો પણ પાણી ઉતરવાjું નથી એ

સનાતન સnય છે, એકવાર બcું સVુ̀ તુdંુ

પાર ઉતરA fય પછA આ પાણી ભરાઈ

જવા પાછળના તnવોને શોધી શોધીને

જવાબ માગંો અને મામલો થાળે પાડો, પણ

�યાર4 ઘટના બની જ ગઈ છે nયાર4 બાળક

બનીને એ આપિ_ને અવસર તરAક4 ક4મ ના

વધાવી લઈએ!

૭. ચોમાસામાં �મ Hહલ-Xટ4શનો પર 5Tૃિત

સોળે કળાએ ખીલી હોય છે ક4 � પણ nયાં

fય તાજગીથી તરબતર થઈ fય, મનથી

શાિંત પામી fય અને કામનો થાક ઉતરA

fય. એવી જ રAતે આપણે પણ કોઈjું

ચોમા`ું ક4 આપણે પણ કોઈjું Hહલ-Xટ4શન

બની શકAએ તો ક4F ું સાdંુ! કોઈ આપણને

જોતાવંÎત ~4શ થઈ fય, કોઈને કામ

કરવાનો Vડૂ આવી fય, કોઈને �વન

�રવવાં ક4 �વવા �Fું લાગવા લાગે તો

આપ§ું �વે�ું સાથ-ક ગણાશે. મધર ટ4ર4સા

કહ4 છે ક4, � �વન બીf માટ4 નથી

�વા�ુ,ં એ �વન ખર4ખર �વન જ નથી!
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(૧) મા% &િુત *જુરાતી ફો0ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કર7 ભાષા અને જોડણીની ?લૂો

ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાFGુH અને જોડણીમાં જો વIુ ?લૂો હશે તો Lૃિત Nવીકારવામાં

આવશે નPહ, Rની નSધ લેવી. *જુરાતી લખાણના બધા િનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની

જ\Pરયાત છે.

(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કa ઓફલાઇન cલેટફોમd પર અeકાિશત હોય, એવી જ Lૃિત મોકલવી.

Lૃિત Nવરfચત અને મૌfલક હોવી જોઈએ.

(૩) Lૃિતમાં મોટaભાગે *જુરાતી જ ટાઈપ કiુj હોય એ જ\ર7 છે. અkકુ શlદો noેp, Pહ0દ7

અથવા સNંLૃત ભાષામાં ટાઈપ કરaલા ચાલશ.ે પણ એ શq હોય rયાં sધુી ઓછા રાખવા. Rથી

સમરસતા સચવાઈ રહa.

(૪) Hિૃત માL મેઇલ Nારા જ Oવીકારવામાં આવે છે. અમાRંુ મેઇલ-એUAસ આ Eજુબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) Lૃિત મેઇલ કયાd પછ7 જો િસલેvટ થશે તો મેઇલ wારા જ xણ કરવામાં આવશ.ે અ0ય

માyયમોમાં એ િવશે z{ૃછા કરવી નહ|.

(૬) 'પખં' fબન-�યવસાિયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ eકારનો zરુNકાર

આપવામાં આવતો નથી.

(૭) તમે મોકલેલી Lૃિત-Nવીકારનો nિતમ િનણdય 'પખં'ની ટ7મનો રહaશ.ે

(૮) Lૃિતનો Nવીકાર થાય તો તમને મેઈલ મળ7 જશ.ે જો એ માટa િવલબં થાય ને તમે અ0ય

માyયમોમાં આપો, તો પણ વાધંો નPહ. એ માટa તમારa અમને xણ કરવી જ\ર7 નથી. કારણ કa

�યારa પણ અમે ન�7 કર7Fું કa હવે આ Lૃિત અમારa kકુવી છે, તો એ પહaલા અમે મેઈલ કર7Fું

જ. આપનો જવાબ નPહ આવે rયાં sધુી નPહ kકૂ7એ.

(૯) સામા0યતઃ એવો િનયમ હોય છે કa Lૃિત એક કરતાં વIુ જ�યાએ મોકલો, તો �યાથંી વહaલો

જવાબ આવ,ે એ િસવાયની જ�યાએ સ�કa જ સામેથી xણ કરવાની હોય છે. પણ અમે એ કામ

સ�ક માટa આસાન બના�iું છે. અમે zછૂ7એ અને જો તમાર7 Lૃિત બીR ના Nવીકારાયી હોય તો

અમે પછ7 Nવીકાર7એ છ7એ.

લેખ/વાતા(/માઈ+ો-ફ/શન/કિવતા મોકલવા માટ6
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આપને 'પખં'નો આ Gક કHવો લાIયો ?
આપના Jિતભાવો WhatsApp Kારા આપવા માટH અહN OPલક કરો.
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ટ"મ 'પખં'

યા#$ક વઘાિસયા

ક+,રુ /ુધાત

અનતં ગો7હલ

િવરલ જોશી

હોઝેફા અગવાન

@િુવલ ચોડવડCયા

િમહCર ગેડCયા
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ઝવેરચદં મેઘાણી

?રુ6શ દલાલ

ડૉ. રંજન જોષી

તેજલ શાહ

હGરલ Hયાસ

બસંરG જોષી

અMચNતા દGપક પડંPા

વધ(ન શાહ

આ Sકમા ંસહભાગી કલમો

અિમત સોલકંG (WXટ કવર)
https://instagram.com/vasco_di_gama_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ભરત બામણીયા (બેક કવર)
https://instagram.com/rakhdu__?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ફોટો$ાફ&
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