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

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

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

રહ4શે. 'પખં'આમાં દરિમયાનગીરA કરવા બાRય નથી.

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

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

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

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

પહaચાડવી અને વcનેુ વcુલોકોને ]જુરાતી ભાષામાં રસ લેતા કરવા.

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

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

અમારો મહ_મ 5યાસ રહ4શે.

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

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

સાધન નથી.

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

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

નથી.
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યા#$ક વઘાિસયા

સપંાદકની કલમે

‘પખં’નો આ પાસંઠમો vક છે. xyટ-

કવરમાં {શુjમુા વાતાવરણની મf

લેવાને બદલે એક છોકરA મોબાઈલમાં

X|AનXથ જોઈ શકાય છે. એFું કહ4વાય છે ક4,

જયાર4 ફોન દોરડાં વડ4 બધંાયેલા હતા,

nયાર4 માણસો V~ુત હતા અને હવે ફોન

V~ુત છે એટલે માણસો બધંાઈ ગયા છે.

Xમાટ-ફોન એટ�ું સગવડભ�ુ� સાધન છે ક4

એ {દુ અસગવડતાjું સાધન છે. Xમાટ-ફોન

માણસ કરતા વcુ Xમાટ- છે, ક4મ ક4 એ

માણસને જકડA રાખવા સoમ છે.

આ વાત પરથી એક બી� વાત પણ

યાદ આવે છે. પહ4લી નજર4 એ છોકરAને

જોઇને એFું લાગે ક4, એ છોકરA મોબાઈલમાં

ટાઇમપાસ કરA રહA છે. પણ કદાચ એFું

પણ બની શક4 ક4, એ છોકરA મોબાઈલમાં

�ટુ�બુમાં કોઈક લે~ચર જોતી હોય અથવા

કોઈ 5ોડ�~ટવ કામ કરA રહA હોય! કહ4વાjું

તાnપય- એ છે ક4, �યાં `ધુી આપણને OરૂA

fણકારA ના હોય nયાં `ધુી આપણે કોઈના

િવશે જજમેyટલ ના બનFું જોઈએ.

બેક-કવરમાં એક નાનો ટાબHરયો એક

ન\ળયાવાળા મકાનમાં ખાટલા પર બેસી

OXુતકમાથંી ભણતો જોઈ શકાય છે. આવા

��યો જોઇને ‘સવ- િશoા અ\ભયાન’ સાથ-ક

થp ું દ4ખાય છે.

આ vકમાં તમને વૈિવRયOણૂ-

વાતા-ઓ, લેખો અને કિવતા વાચંવા મળશે,

�ની મf તમે ગરમ-ગરમ નાXતા અને

ચા સાથે લઇ શકશો. વાચંીને ~હ4જો જYર,

ક4 vક ક4વો લાhયો...
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જ.ટ બે િમિનટ

પnનીના Vnૃ�ુ બાદ િવcરુ બનેલા

અનતંરાય fણે સ�જડ કમ�ની સf

ભોગવતા હતા. દAકરો-વ�ુ દસેક વષ-થી

નોકરAને કારણે શહ4રમાં એકલા જ રહ4તા.

માના Vnૃ�ુ પછA દAકરો લઈ ગયેલો

અનતંરાયને પોતાને ઘરે, પણ વ�નુા

Xવભાવ અને Xવતkંતા સાથે અનતંરાયનો

Xવભાવ અને પરતkંતા મૅચ ન થયા.

મHહનામાં એ પાછા પોતાને ઘરે આવી ગયા.

લાઇટબીલ ભરવા ગયેલા

અનતંરાયને આ� તડકો થોડો વcુ આકરો

લાગતો હતો એટલે એમણે Hરoા કરA ઘરે

પહaચવાjું િવચા�ુ�. Hરoાવાળાએ પરસેવો

�છૂતાં ક�ુ,ં "કાકા આ� � ૂ બ�ુ છે નહ�,

દઝાડ4 એવી.“

અનતંરાયે િનઃ�ાસ નાખંતા ક�ુ,ં "હા

ભાઈ, એક�ું અને એક � ૂ બનેં બ�ુ દઝાડ4."

Hરoાવાળાએ સા�ં પોતે એકલો નથી બા-

બાપા, વ�-ુછોકરાની સાથે છે એ {શુીમાં

અડધો રોટલો વધાર4 ખાધો.

ડૉ. રંજન જોષી

એક/ું
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નકાર% મને તો શ+થી નકાર%

હવે સાવ 1તે પહ3ચી નકાર%

ચલો એ તો મ8ંઝલ હતી એ:ુંસમ<યા

ઉતારા આ શનેા ને શાથી નકાર%?

તે @ુંભાર છે કારCગર Eબૂ પાHો,

ઘણાં કોKડયાને બનાવી નકાર%

પહ%લાથી નHC કર% MપNટ મનથી,

પછC ખોQુ RSું િવચારC નકાર%

તને Uુ ં નકાVંુ Wં એવી જ રCતે,

તળે બેસીને કોઈ ચોટC નકાર%

Connecting... કિવતા

િવશાલ દ6સાઈ

( 3 )  - ઓગ#ટ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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[ તક\ની દCવાલને પણ પાર થઈ ગયા,

તે ચાર પાચં યાદના તહ%વાર થઈ ગયા

મારા સહજ Mવીકારનોઆ ફ%રફાર છે,

[ દાગ લાગતા હતા, શણગાર થઈ ગયા

[ અણબનાવ `ખને aરૂા પbયા નહc,

તે deય એક બડંના આધાર થઈ ગયા

મારા Mવભાવ:ુંમને એgું hયસન થiુ,ં

આhયા નવા િવચાર તો, પડકાર થઈ ગયા

વbચેથી વહ%મના બધા પડદા હટC ગયા

jkો હતા બધા જ તે ઉદગાર થઈ ગયા

માટC: ુંએક Mવlન [ mટૂC ગiું હm ુ,ં

[ને બતાhi ુંએ બધા @ુંભાર થઈ ગયા

Connecting... કિવતા

િવશાલ દ6સાઈ

( 4 )  - ઓગ#ટ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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4તરક6ડ8

બસંર6 જોષી

મનડામા ંમોતી બધંા>ું

ભાગ-૩

(ગત vકમાં આપણે જો�ું ક4 ઘરધણીનાં

ગયા પછA દ4Fનુાં મોટા દAકરાએ મોતને

વહા�ું ક�ુ� અને તેનો નાનો દAકરો ઝેરA

તાવને કારણે Vnૃ�નેુ શરણ થયો.)

મોટા દAકરાના અકાળે મોતથી દ4F ુ

હ� હર{ુ ઉગરA નહોતી, nયાં કાળની

બી� થપાઠથી એjું હ�� ું Yવેં-Yવેં આ|ંદ

કરA ર�ુ.ં અગવડ ને અછતને તો હ�ુય

પોગી વળાય, પણ આમ એક પછA એક

માણસ lજ�દગીમાથંી વહA fય એ qુઃખ

�રવFું બ�ુ આકYં પડ4. આમ તો દ4F ુ

અગવડ માહં4 ‘ઈ�ર ઈ�છા બળવાન’ એમ

કહA મન વાળA લેતી, પણ આ વખતે

એનો છે�લો આધાર ને છે�લી આશ પણ

કાળના કો\ળયામાં સમાણી nયાર4 એ fણે

ઈ�ર સાથે લડA પડA.

પોતાના નાનકાjું ચેતન વગરjું

પડં ખોળામાં રાખી એ પોક VકૂA રોતી

રહA. આકાશ હાVુ જોતીજોતી એ આ|ંદ

કરતી રહA.

“હ4...ઉપરવાળા...

હ4..દAનાનાથ...”

આ નામથી જ મ� તને �વનભર

હાકં મારA. તને  લ ચડાrયા, તારA બનતી

સેવા કરA, કોઈjુયં મન નો qુભr�ું તો p ું

મારા કાળ� આવડા મોટા મોટા ઘા શીદને

દ4 છે? �ું કઠણ `ુ એટલે મારA માથે p ું

આમ જ િવપત નાખંતો રહAશ? તે �મ

ઉગવી એમ �ું ઊગી`.ુ તારA બધી

કાળVખુી થપાટો મ� �રવી પર£ુ પણ આ

છે�લી આશ લેતા તાdંુ કાળ�ુ ં લગીર4ય નો

કં&�ું મારA હા¤ુ....? ધણી hયો... મોટકો

hયો... ને નાનકોય તે લઇ લીધો... બોલ

હવે p ું જ કહ4 �ુ ં Wાં f¥?“

nયાં તો ગામવાળાjું મો¤ંુ ટો¦ં

દ4Fનુી ડ4લીએ આવી Ohૂ�ુ.ં બધી બા�ું તો
( 5 )  - ઓગ#ટ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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દ4Fનુી કફોડA હાલત જોઈ જોરજોરથી

િન:સાસા નાખવા લાગી. દ4Fjુ ુ ં આ|ંદ

સૌને ©ડ4 `ધુી Xપશª ર�ું હp ુ.ં આખર4

એક માડAએ કચકચાવીને પકડ4લા

પોતાના નાનકા દAકરાનાં દ4હને એનાં

હાથથી છોડાrયો ને દ4Fનુાં દAકરાના

H|યાકરમ કરવા એના દ4હને ગામવાળાને

સa&યો. દ4F ુ તો `ધૂ«ધૂ ખોઈ જ બેઠ4લી.

પોતાના વહાલસોયા નાનકાને

\ચતાએ સળગતો જોઈ દ4Fુ હ�યાફાટ રોયી.

કંઈ ક4ટલીય વાર એ બેભાન થઈ. આખર4

ગામવાળાઓએ દ4Fનુાં માવતરને એના

વાવડ પહaચાડવા ક�ુ.ં કારણક4 હવે તો

દ4F ુ હાવ એકલી થઈ ગઇ હતી. ¬ગું

`jૂ ુ ં પડA h�ું p ું ને ઘર માણંા વગરjું થઈ

h�ું p ું પણ દ4Fએુ એનાં માવતરની ®Xથિત

જોઈ એને કોઈ વાવડ પોગાડતા લોકોને

રોકA લીધા.ં દ4Fનુાં લગન કરાવીને દ4Fનુાં

માબાપ તો ક4qુના તીરથ પર નીકળA

ગયેલા. તીરથ કરતાં માવતરને તેડાવા

કરતા ઇ એકલપડં4 qુઃખને �રવી લેશે

એFું એણે મનોમન ન¯A ક�ુ�, પણ

ગામવાળા એની હાલત જોઈ માyયા નહ�

ને વાવડ પહaચાડવા ને ગામતY કરવા

નીકળA ગયા. દ4Fનુા qુ:ખમાં ભાગ

પડાવવા દ4Fનુાં બીf સગાવહાલા nયાં

લગ ખબર મળતાં આવવા લાhયા પણ

બાર દA' દ4F ુ હાર4 રયા પછA તો સૌને

ખેતર ને ઢોર હોય એટલે સૌ કોઈ ધીર4

ધીર4 પોતપોતાના ગામ પાછા વ²યા.

બારમે Hદવસે દ4Fનુાં માવતરને

ગામેથી ખબર મ²યા ક4 દ4Fનુાં માવતર

તીરથ પર જ પરલોક િસધાવી hયા. ઈ�ર

fણે દ4Fનેુ કઇ કસોટAના િન�ભાડામાં

તાપતો હતો? દ4Fનેુ બસ એક પછA

એકની મોતનાં કારમા વાવડ જ મળતાં

ર³ા.ં

પોતાની બેનપણી ગ]ંુ પણ વાવડ

મળતા દ4Fનેુ Hદલાસો દ4વા પહaચી. દ4Fનેુ

લઇ દઈને બસ એ એક જ Xવજન �વી

હતી. ઇ થોડાં દA' એની હાર4 રહA પણ

એનેય પોતાના ગામ, પોતાના ઢોરઢાખંર

અને છોકરાછૈયા હાdુ પાછા વળFું પડ´ુ.ં

દ4F ુ ગ]ંનેુ ભેટA {બૂ રડA. ભાર4 હ�યે બેય

નોખા પડયા.

હધંાય વયા hયા અને આ� દ4Fુ

ઘરમાં સાવ એકલી પડA. 5ેતની માફક એ

ઘરમાં આમતેમ હાલતી હતી. ફ\ળયામાં

પહaચી ને ડ4લીએ નજર પડA. પરણીને

આવી nયાર4 થાપા પાડ4લા હાથ ડ4લીએ

હ� હતા. ક4F ું Yµું ઘર હp ુ?ં ક4વી YડA

ઘરશાળ હતી? ખેતર હતા, છોકરાવ હતા.

ફ\ળયાના એક એક {ણેૂ એને છોકરાવjું

બાળપણ દ4ખાુ.ં ખેતર4થી હડA કાઢતી એ

રોજ ઘરમાં આવતી પણ ક4મ fણે આ�
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ઓરડા ભણી પગ નહોતા મડંાતા.

ઘરવાળા અને છોકરાવ વગરjું ઘર એને

fણે ખાવા દોડp ુ.ં દ4F ુ કાળની થપાટોથી

સaસરવી ભાગંી ગઈ. ©ડ4 ©ડ4 એ qુ:ખમાં

સરતી રહA ને એક દA' એક નબળA ઘડAએ

એનેય પોતાનો દ4હ પાડA દ4વાનો અ�ુગતો

િનણ-ય કરA લીધો. એ તો ગામના પાદર4

જતા ર4લના પાટા પર ચાલવા માાડંA

હમણાાં ર4લ આવે ને એ કચડાઈ મર4 ને

આ qુ:ખભરA lજ�દગીનો અહ� જ vત

આવી fય એમ િવચાર કરતી એ તો

દોડA. Oરૂપાટ દોડતી ર4લ આવી...

દ4F ુપણ ર4લની સામી ધાર4 દોડવા માડંA.
nયા ંતો......

(વc ુઆવતા vક4)
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વાતા9-સે; ુ

તેજલ શાહ

પCલાલસા

કોફA હોય ક4 માHહતી - જમાનો

ઈyXટyટનો છે. એક ·~લકમાં આપFું ને એક

·~લકમાં પામFુ.ં આ જવર ઈyXટાSામ પર

રો� રોજનો હોબાળો મચાવે, ખdંુ ને?

નવ�ગુમાં મોબાઇલને ઈyટરનેટનો

સથવારો મ²યો એટલે સમાચાર,

આnમ�લાઘા, અવનવા 5યોગો પગપેસારો

કર4. િવના િવલબેં બcું એકને બદલે અનેકને

પહaચp ું હોય nયાં કાગડોળે રાહ જોવાનો

�હાવો ગયો. મનમાં હળવેથી 5¸ પાગંર4,

“[ું Xવજનના હ�યે હ�ુય પહ4લાં �વી

પkલાલસા ધબકતી હશે?”

ચqુંલાલ સેલારકાએ પોતાના વાતા-

સSંહ ‘સથવારો’માં આ જ િવચારને કંડાય�

છે. જોક4 સાHહlnયક ��eટએ આ લખાણ 'વાત'

કહ4વાય ક4 'વાતા-', એ ચચા-નો િવષય છે.

લેખક પોતે 5Xતાવનામાં લખે છે, "એક

સXંTૃત `ભુાિષતમાં કહ4વા�ું છે તેમ –

શૈલે શૈલે ન મા)ણ+મ મૌ-.તકમ ન ગ2 

ગ2,

સાધવો ન હ9 સવ:; ચદંનમ ન વને વને. 

દર4ક વનમાં ચદંન મળpું નથી, દર4ક

પવ-તમાથંી મ\ણ 5ા&ત થpું નથી, દર4ક

હાથીના માથા પર મોતી હોp ું નથી ક4 દર4ક

મjeુય પાસેથી સાcપુણાની �મ આશા

રખાતી નથી તેમ દર4ક લેખક ઉ_મ

કલાTૃિત જ નીપfવશે એવી અપેoા હોવા

છતાં આશા રાખી શકાતી નથી. સૌ, સૌને

મળેલી િનસગ-દ_ શ®~તથી કાય- કર4 છે.

અkે ર�ૂ કર4લ કથાઓ કલાnમક નવ\લકાની

કસોટAએ સફળ ન નીવડ4 તો પણ �વનની

ક4ટલીક oણોને �વતં બનાવી શકાતી હોય,

વાચકની ¬ખ ક4 હ�� ુ ભીjું કયા-નો એકરાર

કરાવી શકતી હોય તો લº�ું સાથ-ક

ગણીશ." લેખક પોતે િનખાલસતાથી ક«લેૂ

પછA આપણે પણ 'પkલાલસા' તરફ વળA

જFું જોઈએ.

*****
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ટપાલી આવીને ચા�યો ગયો.

`કુyયા બારAમાથંી જોઈ રહA હતી. ટપાલી

5વે�યો nયારથી એjું હ�� ું ધડક ધડક થઈ

ર�ું હp ુ.ં મોટા મકાનમાં બે િવ�ગ હતી.

પહ4લા ‘એ’ િવ�ગમાં ટપાલી fય. kણ

માળાના ચાર ¼લોકની ટપાલ આપે પછA

એ, ‘બી’ િવ�ગમાં આવે. પહ4લા માળના

પગિથયાં ટપાલી ચડતો હોય તેનો અવાજ

`કુyયા ઓળખી fય. બી� માળે એમના

½લેટ પાસે ટપાલીના પગલાનો અવાજ

સભંળાય એટલે એ બારણાની પાછળ

આવીને ઊભી રહ4. હમણાં બારું ખખડશે,

ડોરબેલ વાગશે, ‘પોXટમેન’ એવો શ¼દ

ઉ�ચારશે. એવી કંઈક અપેoાથી એ સહજ

રોમાચં અjભુવતી, કંઈક અપેoાથી ફફડતી

હોય અને કંઈ ન બને. ટપાલીના પગલાં

પાછા ફરA જતા સભંળાય. kીf માળે

પગિથયાં ચઢાતા સભંળાય એટલે

`કુyયાનો ઉ�ક4રાટ િશિથલ પડવા લાગે.

શરAરમાં િનરાશાjું એક લખલ{ું આવી

fય. ગ¦ં `કુાવા લાગે. હમણાં રડA પડશે

ક4 [ુ?ં - રડA જ પડ4.

આFું ક4ટલાય બધા Hદવસોથી થાય

છે. િ5યતમ સવ¾શને પk લºયો હતો.

તારAખ પણ બરાબર યાદ હતી. પહ4લી

સ&ટ4¿બર ૧૯૯૫, એમ લº�ું હp ું તે

બરાબર યાદ છે. પછA તો હમેંશની

ગડમથલ. સબંોધન શી રAતે લખFુ?ં કંઈક

નFુ,ં કંઈક �ુદA રAતે, કંઈક િસ¿બો\લક. પણ

એ વાત કંઈક લખવાની ન હોય. એ

Vુબંઈમાં એની સખીને nયાં પહ4લ વહ4લી

મળA nયાર4 જ તેને એ ગમી ગયો. એની

વાત કરવાથી કળાથી. `કુyયા �તાઈ ગઈ.

સવ¾શનો દ4ખાવ, ટોલ એyડ હ4yડસમ અને

પાછો ડાક- , નહ� નહ�, ગોરો ગોરો હતો.

સવ¾શથી એ એકલી જ vfઈ ગઈ

હતી એFું Wાં હp ુ?ં nયાં હાજર બાકAની

છોકરAઓની પણ એ જ હાલત હતી. એમ

તો એ પણ કંઈ કમ ન હતી. સાગના સોટા

�વો દ4હ, ગૌર nવચા લાબંા કાળા િનતબં

`ધુી પહaચતા ક4શ અને [ભુ �તે

દંતાવલી. હસે nયાર4 ટAવી એ~Ã4સ ર4કુા

શહાણેની �મ એનો આખો ચહ4રો ®Xમતથી

ભરાઈ fય બે-એકવાર એણે સવ¾શને પણ

પડતો Vકુ4લો. nયાર4 સવ¾શને રAયલાઈઝ

થયે�ું અને એ દોડતો એની પાસે આવેલો.

“`Tંુુ, ક4મ મળતી નથી?” એFું કહAને તેણે

તેનો હાથ પોતાના હાથમાં લીધો. પોતાનો

હાથ પાછો ખ�ચી લેતા આµું જોઈને એણે
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ક�ું હp ુ,ં "મળવાવાળAઓની તમાર4 Wાં

ખોટ છે?“

“તો એમ વાત છે. Äી સહજ ઈeયા-!”

“તમને [ું ખબર પડ4? એ ભાવ ક4

અભાવ અjભુવવા તો Äી તરAક4 જyમFું

પડ4.” `કુyયા રોષOવૂ-ક અને રોફOવૂ-ક

બોલી ગઈ. સવ¾શે એકદમ ભોળો ભÅ ચહ4રો

કય� અને `કુyયા હસી પડA. ]Xુસો, રોષ,

અકળામણ બcું ઊડA ગ�ુ.ં સવ¾શે તેનો

આવેશOવૂ-ક હાથ પકડA લીધો અને એ તક

ઝડપી લીધી. એક તસતસpું Æુબંન એના

હોઠ પર લઈ લીcુ.ં `કુyયા સડક થઈ ગઈ.

પાછળ હટA ગઈ. એને પણ ગ¿�ું જ હp ુ.ં

એના હોઠ, એની ¬ખો. અર4 એjું સમS

અ®Xતnવ હ`ું હ`ું થઈ ર�ું હp ુ.ં સવ¾શે

કહ4�ુ,ં “`કુyયા �ુ ં ખર4ખર તને 5ેમ કdંુ Ç.ં”

અને � ભાવમા,ં � ટોનમા,ં � રAતે આ

શ¼દો બોલાયા તેથી તેને ખાતરA થઈ ગઈ

હતી ક4 એ શ¼દો સાચા હતા. તેમાં છળ

નહોp ુ,ં બનાવટ નહોતી. Èદયમાથંી સીધા

જ નીકળેલા એ શ¼દો હતા. 5ેમનો એકરાર

હતો 5ેમીનો ભીનો ભીનો ઉÉગાર હતો!

પછA તો થોડા Hદવસો lજ�દગીના

`વુણ-મય રસભીનાં મોહક Hદવસો હતા.

પછA સવ¾શ રાજકોટ ચા�યો ગયો.

“મને પk લખીશ ને?” `કુyયાએ

ગામડાની કોઈ �ૂની પેઢAની છોકરAની �મ

Oછેૂ�ુ.ં

“છÅ, 5ેમપk? �ુ આર મોડ-ન ગલ-.

હવે તો સીધો ફોન પર જ 5ેમાલાપ. થાય

રોજ સવાર સાજં ફોન કરAશ બસ.”

“ના. મને ફોન પરની વાતથી સતંોષ

ન થાય � કહ4Fું હોય તે પkમાં કહ4વાથી જ

મને સતંોષ થાય.”

“ઓક4, પણ મને લખતા નથી

આવડpુ.ં p ું લખ�, �ું જવાબ આપીશ,

આવડશે તેવો આપીશ, પણ એક જ શરતે.”

“શી શરત વળA?”

“p ું પk લખે તેનો જ જવાબ લખીશ.

મારA fતે પહ4લ નહ� કdંુ. ક«લુ છે? સવ¾શે

કહ4�ુ.ં”

“ક«લુ. `કુyયાએ કહ4�ુ.ં

અને સવ¾શ ગયો. પહaચીને એણે

ફોન પણ કય�. થોડAવાર તો એFું જ લાh�ું

fણે તેઓ �ુદા જ પડÊા નથી. સવ¾શ સામે

જ બેઠો છે.પછA વાત OરૂA થઈ. લાઈન કટ

થઈ ગઈ. હ��ું ભ�ુ� ભ�ુ� હp ુ.ં કહ4વાjું ઘું

હp ુ.ં બcું બોલી શકાય નહ� એટલે જ તો

એ તરત પk લખવા બેસી ગઈ. લાબંો

લાબંો પk લºયો. પહ4લો જ 5ેમપk!

એ વાતને દસેક Hદવસ થયા. ના,

ના. આ� તો ૧૨મી સ&ટ4¿બર. બાર બાર

Hદવસના વહાણાં વાયા. હ� જવાબ ન

આrયો અને સવ¾ છે ક�ું હp ું ક4 એ પહ4લ
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નહ� કર4. `કુyયાનો પk મળશે તો જ એ

આવડ4 એવો જવાબ લખશે. એનો ફોન

આવે પણ પkની વાત એ ઉ�ચાર4 જ નહ�.

�ુ ં [ું કામ OÇૂ?ં પk મળશે તો જવાબ

લખશે.

સામાyય રAતે તો પk મળA જવો

જોઈતો હતો, તો પk પહa�યો ક4મ નહ�? ક4

પk પહa�યો હોય છતાં સવ¾શના હાથમાં જ

ન આrયો હોય તો? જોક4 એFું કોણ કર4?

સવ¾શ પર અિવ�ાસ Vકૂવાjું કારણ પણ

નથી તો પછA......? છેવટ4 `કુyયા એનો

અહં બા�ુ પર VકૂA, {�ુલા મને સવ¾શ જોડ4

વાત કર4 તો આપણને પણ કાગળના સગડ

મળે! ખdંુ ને? તમને [ું લાગે છે?

આપના 5િતભાવ tejnikalme@gmail.com

પર મોકલી શકશો.
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લ=-ુનવલ

ગયા vકમાં આપણે જો�ું ક4....

સnસગં દરિમયાન Vગૃાને �વનની એક

નવી Hદશા અને નવો િવચાર મળે છે,

મૌ\લન Ìદયથી સારો માણસ છે, એવી

5તીિત થાય છે. 5સગંને લીધે Vગૃા

અનાયાસે Tુ¤ંુબમાં ભળA fય છે. એને

શૈલાની લhન�વનની તકલીફ સમfતી

નથી. એકદમ XવXથ લાગતા �વનમાં

એFું [ું હશે ક4 શૈલા પિત]હૃથી qૂર qૂર

ભાગે છે. Vગૃા મોડA સા�ં નાગરાજj્ ને

મૌ\લન સામે ]Xુસે થતો જોઈને \ચ�તામાં

પડA fય છે. હવે વાચંો આગળ..

@કરણ : ૧૪ : મઝધારની G ૂઝંવણ

vધારA રાતે ટમટમતા તારાના

5કાશે કપાઈ રહ4લી સફરમાં દHરયો ઠÎા-

મ�કરA કરવા બેસે, nયાર4 તોફાન તો હ�યે

ઊઠ4. એવી અવXથામાં Vગૃા અને શૈલા

5સગંની ઝાકઝમાળથી qૂર ઊભાં ર³ા.ં

પાHકÏગમાં આÇ-ંઆÇં અજવા¦ં હp ુ.ં Vગૃા

અને શૈલાની નજર અવાજ આવતો હતો

એ Hદશામાં ખ�ચાઈ. Vગૃાનો અવાજ `કૂાઈ

ગયો અને શૈલાનો ડર બેવડાઈ ગયો. એણે

Vગૃાના હાથ પર પોતાના ¬ગળાની ભ�સ

વધારA. એમણે કાન માડંÊા,

"બોસ, તમને ધમકA આપવાની

એની Hહ�મત? ખોખરો કરA નાખંીએ?"

"શટ અપ! માઈyડ યોર \બઝનેસ!

આ મ�છરAયાને તો ચપટAમાં રગદોળA

કાઢAશ!"

"સાભં²�ું છે ક4 એ પાટÐ બદલે છે."

"તો ડરવાjુ?ં થાય એ કરA લેવા

દ4!"

nયાં મૌ\લનનાં બીf માણસો

દોડતા આવી લાhયા. Vગૃાને એ વાતોનાં

સાoી બનવા કરતા તે વખતે nયાથંી

નીકળA જFું જ ઠAક લાh�ુ.ં

અDચFતા દGપક પડંHા 

તડકા ભીના ં=ગૃજળ
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Vગૃા અને શૈલાએ હાથ પકડAને

પાHકÏગ છોડ´ુ,ં ડરને લીધે બનેંની ચાલમાં

ઝડપ આવી ગઈ. િન:શ¼દ બની બનેં

Vગૃાના Yમ `ધુી પહa�યા ને Vગૃાએ તો

vદરથી Yમjું બારું બધં કરA દAcુ.ં બનેં

એકબીf સામે એવી રAતે જોઈ ર³ા ક4

fણે કોઈ બીf િવ�માં ¬ટો મારA

આrયા ન હોય!

"આ તો ]ુડંાગીરA �Fું નથી?

fનjું જોખમ થઈ fય એFું રાજકારણ

મૌ\લનને ક4મ ગમે છે? કોઈ સ�જન

rય®~તની બી� બા�ુ આવી પણ હોતી

હશે?" Vગૃા િવચારોને 5ગટ કરવા લાગી.

શૈલા કંઈ બો�યા વગર એનો હાથ પકડAને

ઊભી રહA. એ પણ આઘાતમાં સરA ગઈ

હતી.

Vગૃાએ મનની અકળામણ ખોલી.

"શૈલા, �ુ ં ન¯A કરAને આવી હતી

ક4 આવા પÑથર �વા Èદયના Odુુષ જોડ4

તો Òટાછેડા જ લઈ લઈશ! પણ અહ�

આવીને એની પાdુમા 5nયેની કાળ� અને

એની કડકાઈ પાછળ પણ મને 5ેમની

ઝલક દ4ખાઈ તો માdંુ મન બદલાઈ ગ�ુ.ં

પણ કોણ fણે આ� પાછA પહ4લા �વી

મથામણ થાય છે.“

શૈલા મૌન હતી. એ ઢગલો થઈને

બેસી પડA. ¬ખોથી fણે £તૂકાળ

ઉખેડÊા કરતી હોય એમ છત તરફ તાકA

રહA હતી. હોઠ ભ�સાઈ ગયા હતા.ં ચહ4રા

પર ફાટA પડ4લા ÓવાળાVખુીના લાવાની

લાલાશ આવી ગઈ. એની લાલ ¬ખોમાં

થોડાં ¬`ુ જરાક ડોકાયા. અચાનક શૈલા

સીધી લાકડA �વી થઈ ગઈ. Vગૃા

ગભરાઈને બારું ખોલવા લાગી. બારું

{લૂતાં જ સામે મૌ\લન ઊભો હતો, એવી

રAતે fણે પદંર િમિનટ પહ4લા કંઈ બy�ું

જ નહોp ુ.ં ડર4લી Vગૃાએ મૌ\લનનો હાથ

પકડA લીધો.

"મૌ\લન, જો તો.. શૈલાને [ું થઈ

ગ�ુ?ં એ બોલતી નથી, હલતી નથી ને

¬ખો...“

મૌ\લને હાથ વડ4 કાગળથી પખંો

નાºંયો અને ઝડપથી જગમાથંી પાણી

છાટં�ુ.ં પાણીની છાલક વાગતાં જ શૈલા

XવXથ થઈ. એ મૌ\લનને જોઈને

ગભરાઈને બેઠA થઈ ગઈ. મૌ\લને એને

હાથથી જ ઈશારો કરAને આરામ કરવા

ક�ુ.ં

"બ�ુ \ચ�તા કર4 છે ક4 [ુ,ં શૈલા?

Vગૃા, શૈલાને આરામ કરવા દ4�. થાકA

ગઈ હશે. p ું એની સાથે રહ4. આ� �ું

ઉપરના માળે મારA ઓHફસના કાઉચ પર

`ઈૂ જઈશ."
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"ગેXટYમમાં આરામથી `ઈૂ f ને!"

Vગૃાએ ધીર4થી ક�ુ.ં

"nયાં કાકા-કાકAને ઉતારો આ&યો છે

ને! ઓHફસમાં બધી rયવXથા છે જ ડોyટ

વરA!"

મૌ\લને એમ જ અવાજ દબાવીને

જવાબ આ&યો. Yમની બહાર Vગૃાએ એને

¬તય�.

"થેy~સ મૌ\લન. p ું ઠAક છે ને?

Wારનો દ4ખાતો નહોતો તે �ુ ં તને શોધવા

આવી હતી.. p ુ.ં. "

“Vગૃા, અમાર4 આFું રોજjું થ�ુ.ં

તાર4 \ચ�તા નHહ કરવાની."

પોતે પાHકÏગમાં આવી હતી એ

મૌ\લનને ક4વી રAતે ખબર પડA?! - Vગૃા

અટકA પણ \ચ�તા ઉછળAને બહાર આવી.

"કદાચ નાગરાજj્ હતો ને? એ જ

પેલી �ૂની માથાTૂટ કરતો હતો? સોરA

મૌ\લન, પણ મ� કોઈ Hદવસ નીિતિવdુÔ

કામ નથી ક�ુ�. Yિપયાની હ4રફ4ર.. નો વે..

એટલે તો એ.."

"એ વાત હવે �ુની થઈ ગઈ. થઈ

ગ�ું એ થઈ ગ�ુ.ં Vગૃા, મને પણ {બૂ

]Xુસો આrયો હતો તારા પર! પણ તને

ઠAક લાh�ું એ ક�ુ�, હવે પડશે એવા

દ4વાશે. એ હલકટ નાગરાજj્ દગો કરશે

એ તો નHહ જ ચલાવી લ¥. �ું પહaચી

વળAશ બધાનેં. \ચ�તા ન કર."

"સભંાળ�..." Vગૃાના અવાજમાં

\ચ�તા હતી. Vગૃાએ લીધેલી કાળ�થી

મૌ\લનનાં મનમાં �ૂનાં સબંધંોનો રોમાચં

ફરA તરવરA ઊઠÊો.

"Vગૃા, શૈલાjું પણ Rયાન રાખ�.

]ડુ નાઈટ."

"]ડુ નાઈટ.“

જવાબ આપીને પણ Vગૃા બારણે

જ ઊભી િવચારતી રહA.

‘ આ મૌ\લનને સમજવામાં મ� £લૂ

કરA હતી.’

શૈલાનાં µસૂકાનંાં અવા� એ પાછળ

ફરA.

"ડોyટ |ાય Xવીટહાટ- . [ું થ�ુ?ં"

"સોરA Vગૃા... �ુ ં તારA તકલીફમાં

વધારો કરવા આવી. "

"[ું કહ4 છે? જરાય નHહ. p ું થોડA

ભાર4 પડવાની? એમ કહ4 ક4ટલા વખતે

સાથે રહ4વા મ²�ુ?ં થેy~સ ¤ુ �.ુ"

"�ું ભાગી Çં Vગૃા. માdંુ એXક4પ છે

તારા ઘર4 આવFુ.ં પણ [ું કdંુ સહન નહોp ું

થp ુ.ં"

"[ું થ�ુ?ં મને માડંAને વાત કર

તો.."
( 14 ) - ઓગ#ટ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


"વાત fહ4ર ન કરA શકાય એવી છે

પણ માર4 કોઈ સહારો જોઈએ છે."

"આમ કોકµું જ ] ૂચંrયા કરAશ? કંઈ

સમfય એFું કહ4."

"મ� હ�ુ `ધુી કોઈને નથી ક�ુ.ં"

"આડAઅવળA વાત વગર કહ4 જો¥?"

Vગૃાએ \ચ�તામાં અવાજ ©ચો કય�.

શૈલા Õસૂક4 Õસૂક4 રડA પડA. Vગૃા એનાં

માથે હાથ ફ4રવતી રહA.

"આ [ું થઈ ગ�ું છે શૈલા તને? ક4મ

બોલતી નથી. કયો XÃ4સ છે? તે Hદવસે p ું

કહ4તી હતી એ તો નHહ? �f�ની વાત

છે? તારA સાથે ઝઘડો કય� છે?"

"ના ના.. ઝઘડો નHહ.. વધાર4 5ેમ

કર4 છે એ સમXયા છે. વધાર4 અને

રો�રોજ."

"�ું સમ� નHહ. એમાં [ું તકલીફ?"

"Vગૃા, p ું મારA વાત નHહ સમ�

શક4."

"શૈલા, ચોº{ું કહ4 ક4 [ું તકલીફ છે.

�યાર4 મારA સમજમાં કોઈ વાત ન આવે

તો �ું ]Xુસે થઈ fવ Ç.ં"

"�ું ક�ુ ં ક4વી રAતે એ 5¸ છે. તારા

��ુ બ�ુ પઝેિસવ છે. એટ�ું જ નHહ �ું

થાકA ગઈ હો¥ અને એને 'ના' પાµું તો હાથ

ઉપાડA લે છે. રોજ સRંયા થાય ને મારA

બીક હાજર થઈ fય છે એ vધાHરયા

અnયાચારથી. �યાં 5ેમ, લાગણી, હાવભાવ

નથી, પણ બસ, એક ક'Hદ ન સતંોષાતી

લાલસા! 5ેમ નHહ પણ પાશવીપણાનંો

અjભુવ! ઉબાઈ જવાય એવો અિધકારનો

અિતર4ક! ક4મ �વFુ!ં“

શૈલાની અÖઓુની ધાર જોઈ Vગૃાને

સમજણ ન પડA ક4 [ું કરFુ.ં XવXથ થઈ

શૈલાનો હાથ હાથમાં લઈ Vગૃાએ બોલવાjું

શY ક�ુ�.

"શૈલા, qુઃખી ક4મ થવાjુ?ં આ

આપણી પોતાની lજ�દગી છે, `ખુી થFું એ

આપણો અિધકાર છે."

"પણ �ું લhનનાં પિવk બધંને

જોડાઈ Çં એની અવગણના ક4વી રAતે કdંુ?

મારાં િપયHરયાનેં નીચાજંોું થાય ને મારA

આયા-.. એનો િવચાર કdંુ તો એમ થાય છે

ક4 ગમે તે qુઃખ આવશે એ સહન કરA લઈશ

પણ એને ઊની ¬ચ નHહ આવવા દ¥."

"આ જ મોટA તકલીફ છે. સતી બનFું

છે બધાનેં! અર4 fત જ ન હોય તો તમે

�વનમાં કરશો [ુ?ં મનથી XવXથ નHહ હો

તો કોને મદદYપ થશો? તારA દAકરA તારા

�વી ઢAલી થઈને તારA �મ જ qુઃખ વેઠ4

એFું કરFું છે? ક4 પછA એને માનિસક અસર

પડ4 ને પÑથરHદલ થાય એ
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ચાલશે? 'વ�એુ વગોrયાં મોટાં ખોરડા'ં -

�વી વાતો �ુનવાણી થઈ. આ જમાનામાં

દર4ક rયHકતએ પોતે જ પોતાની જવાબદારA

લઈને શારAHરક અને માનિસક રAતે XવXથ

થવાjું છે. [ું આ છે આપણાં સમાજjું Äી

સશ®~તકરણ ક4 Äી સમાનતા?"

"Vગૃા! [ું કહ4 છે p ુ!ં"

"શૈલા, �ુ ં � ક�ું Çં એ સાવ સાચી વાત છે.

હ�ુ પણ મોµું નથી થ�ુ.ં એક કદમ આગળ

Vકૂ. આ સસંારથી ક4 કોઈ Odુુષથી દબાઈને

નHહ �વવાjું બીક છોડ! qુગા- બન! શ®~ત

બન!"

Vગૃા અિવરત બોલતી જ જતી હતી.

એની ¬ખમાથંી નીકળતાં ¬`,ુ fણે મા

qુગા-ના ચરણે ધરાવાતાં િવનવણીનાં Oeુપ

હતા.ં શૈલાને 'મા'ની 5ેરણા ¬ખમાં વસી ને

vતે શાતં પડA.

"Vગૃા મને લાગે છે ક4 �ુ ં ફરA મા

બનવાની Ç.ં એ વખતે કોઈ અnયાચાર થાય

તો મારા બાળકને jકુસાન થશે. એની

\ચ�તામાં જ �ું અહ� આવી ગઈ Ç.ં"

"rહોટ? � માણસ તારા પર �ુલમ

કર4 છે એjું બાળક p ું રહ4વા દઈશ?"

"બાળકની મા તો �ુ ં Çં ને?"

"બી 5ે�~ટકલ, �ુ  લ! �ું તો કંઈક

બી�ુ ં જ િવચારતી હતી.“

"અnયાર4 તો મને બસ મનની શાિંત જોઈએ

છે. પાશવીપણાથંી ÒટFું છે. છતાં કોઈ

સઘંષ- સહન કરવાની મારA તૈયારA નથી!"

"શાિંત એમ નHહ મળે તને ખબર છે?

સઘંષ- કરવો જ પડશે. તાર4 મજ«તૂ થFું જ

પડશે. કાલે આપણે તારો 5ેhનyસી ટ4Xટ

કરાવી દઈ[ુ.ં પછA આપણે [ું કરFું એ

ન¯A કરAએ."

શૈલા Vગૃાને વળગી પડA. આજની

રાત એક િનણ-યની આડ4 હતી. Vગૃા ફરA

િવચારતી રહA, પિતપું જતાવતો પિત

સારો? ક4 પિત તરAક4 બધી જવાબદારA

િનભાવીને પણ હ¯ ન જતાવતો પિત

સારો? રડA રડAને શૈલાની `�ૂ ગયેલી

¬ખો િન�ાથી િમ�ચાવા લાગી. શૈલાનો હાથ

અનાયાસે એનાં પેટ પર જ રહA ગયો હતો.

Vગૃાને એના િવચારો ¥ઘવા નહોતા

દ4તા.

'શૈલાની Tૂખમાં કોઈ બીજ પાગંરp ું

હશે? બીજ 5ેમjું હોય ક4 પાશવતાjુ,ં એ તો

પાગંરશે. પણ આ વાતાવરણમાં એને

આવકારો આપવો ક4 નHહ? શૈલા આ બીજ

ઉછેર4 તો ફરA એના પિત જોડ4 રહA શકશે?

શૈલાની જhયાએ પોતે હોત તો [ું કરત?

Vગૃા અને શૈલાની મઝધારની V ૂઝંવણ

એમને કઈ Hદશામાં દોરA જશે?

(વcુ આવતા vક4...)
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REWINDING…

પા;ો: અિધકાર, Lન

MNય ૧

[Xથળ: Xટ4જ પર 5કાશ થાય છે. અિધકાર

{રુશી પર બેઠ4લો છે. «ટુની દોરA છોડવા

સહ4જ નીચો નમે છે, પણ તરત ટÅાર ઊભો

રહA kણ તાળA પાડ4 છે એટલે મોટા ટ4બલ

પાછળથી જ એક સફ4દ, \ચિkત ચહ4રાવાળો,

પણ ડરામણો �ન ઊભો થાય છે. અને

અિધકાર પાસે આવી ગરદન Øકાવી, િવનીત

Xવરમાં બોલે છે.]

�ન: �કુમ, મા\લક.

અિધકાર: મારા «ટૂની દોરA છોડ.

(�ન દોરA છોડવા ક4ડ4થી નમે છે

એટલે)

અિધકાર: પહ4લાં ઊભો થા... ટÅાર.

આમ ગરદન Øકાવીને નહ�,

�ન: (ગરદન Øકાવી) �વો �કુમ,

મા\લક,

(પછA ગરદન ટÅાર કરA ઊભો રહ4 છે.)

અિધકાર: p ું �ન છે – �ન.

અ�લાઉદAનના \ચરાગથી પેદા થતા �નથી

પણ ©ચા 5કારનો - આલા દર�fનો - એ

ખબર છે? (�ન Æપૂ રહ4 છે.)

�ન: �વો �કુમ, મા\લક.

(�ન નીચે બેસી «ટૂની દોરA છોડવાjું

શY કર4 છે એને અધવ�ચે અટકાવી.)

અિધકાર: છોડ4લી દોરA ફરA બાધંી દ4....

�ન: �વા �કુમ, મા\લક,

(�ન દોરA ફરA બાધંવા માડં4 છે એટલે)

અિધકાર: (�નને ખભેથી પકડA ઊભો

કરA હચમચાવી નાખતા)ં

તારામાં અને મારા નોકર કોદરમાં કોઈ

ફ4ર ખરો ક4 નહ�? p ું તો સાવ કોદરની �મ

વત¾ છે. મને આ \બલTુલ પસદં નથી.... દોરA

બાધંવાjું બધં કર..

DચI ુમોદG

Jુકમ, માDલક
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(�ન ગરદન Øકાવી Æપૂચાપ ઊભો રહA

fય છે.)

અિધકાર: (એને બાવડ4થી ઝાલી,

આગળ લાવતા)ં તને ખબર છે, �ુ ં નાનો હતો

nયારથી તને મેળવવા...પણ જવા દ4... તને

ક[ું નહ� સમfય... અહ�થી ટળ...

(�ન ચાલવા માડં4 છે)

અિધકાર: (રાડ પાડAને) નહ�! અહ�

ઊભો રહ4. આ...મ નHહ, ઊભો ના રહAશ -

બેસી f, નHહ, બેસીશ નHહ - p ુ.ં... (માÚં ુ

ખજંવાળતા)ં આ {રુશી ખસેડ...ખસેડ નHહ,

પછાડ.... નHહ.... ]લુાબ લાવ...]લુાબ નHહ

]લુાબfં«ુ લાવ......અથવા.. p ું f... મારA

¬ખો પાસેથી દAસતો રહ4........ f...

�ન: �વો �કુમ, મા\લક..

(�ન ટ4બલ તરફ જવા માડં4 છે એટલે)

અિધકાર: અહ� આવે અને એક વાત

સમજ... p ું �ન છે. સફ4દ �ન... �ન આવે

છે nયાર4 ક4વો ખડખડ હસતો હોય છે.... p ું તો

હસતો પણ નથી... તને હસતાં આવડpું જ

નથી? હસ ક�ું Ç.ં.. આFું માqંું નહ�... �ન

�Fુ.ં.. ભયાનક...અષાઢના આકાશમાં પાણી

ભર4લા કાળાં કાળાં Hડબાગં વાદળ એકબીfં

સાથે અથડાય અને � અવાજ થાય એવા

ભયાનક અવાજમાં હસ.... જોરથી... ]ફુાઓ

Õ�ુ ઊઠ4 એFુ.ં.. પહાડ પડA fય એFુ.ં...

(�ન અહાXય કર4 છે. અિધકાર રા�

અિધકાર: બરાબર આFું જ.... પણ, હવે

બધં કર4 હસવાjુ.ં... \બલTુલ બધં...

(�ન હાXય સમેટA લે છે – oણાધ-માં

જ.)

અિધકાર: હવે �યાર4 �યાર4 p ું મારA

પાસે 5કટ થાય અને મારA ¬ખો પાસેથી

અદ�ય થાય nયાર4 પણ આમ જ હસ�.....

હા… હા... હા....(�ન Æપૂ છે.)

અિધકાર: (પોતાjું હાXય સમેટA) તને

એ ખબર છે ને ક4 �ુ ં kણ તાળA પાµું એની

સાથેjું 5ગટ થાય છે? (�ન Æપૂ રહ4 છે.)

અિધકાર: તને સા�લા ક[ું જ સમfpું

નથી િસવાય ક4 �કુમ.......... (�ન fય છે –

ટ4બલ પાછળ બેસતાં પહ4લાં જોરથી અહાXય

કર4 છે....હા...હા...હા...હા... �ન અદ�ય થાય

છે એટલે)

અિધકાર: ((�નના હાXય પડધા

પાડતા)ં ..... હા...હા...હા............(થોડA વાર

{રુશીમાં બેસે છે. «ટૂ જમીન પર લયબÔ

રAતે પછાડ4 છે. «ટૂ પર અચાનક Rયાન

જતા)ં

અિધકાર: ચાઇિનઝ... વરસોની મારA

ઇ�છા હતી... ચાઇિનઝ [ઝૂ લેવા છે... પણ...

છેક ~લક_ા ગયો, [ઝૂની qુકાનમાં પહa�યો...

ગમતાં [ઝૂ કઢાrયો... બરાબર આવી પણ

ર³ા ને Hક�મત OછૂA તો...અને ગમતા [ઝૂ
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ખરAદA શકાયાં નહોતા... �યાર4 આ �નને

�કુમ કય� તો oણના સોમા ભાગમાં ચાઇિનઝ

[ઝૂ હાજર.... પણ આ [ઝૂ પહ4રવાના મ²યા

nયાર4 એ પહ4રA બાર Wાયં જવા ના મળે....

આ ઓરડામાં જ પહ4રA કરવામાં \લ�જત શી?

સા��ું (કંટાળો આવતાં બગા`ું ખાય

છે...ચપટA વગાડતાં વગાડતાં કંઈક િવચાર

આવતાં kણ તાળA પાડ4 છે એટલે અÅહાXય

સાથે �ન હાજર થાય છે અને અિધકાર પાસે

આવી, ગરદન Øકાવી ઊભો રહ4 છે.)

�ન: �કુમ, મા\લક.....

અિધકાર: આ બગા`ું આવે છે એ નથી

જોતો? (�ન [yૂયવત)

અિધકાર: તારામાં કોદર �ટલીયે `ઝૂ

નથી. લાવ...ચા...કડક કમ સકર \લ&ટન...

�ન: �વો �કુમ, મા\લક (ટ4બલ `ધુી

જઈ...અÅહાXય સાથે િવદાય થઈ... થોડA વાર4

હાથમાં કપરકાબી સાથે) Oનુઃ દ4ખાય

છે....અÅહાXય અને પછA પાસે આવી,

અિધકારને કપરકાબી ધર4 છે.)

અિધકાર: (હાથમાં કપરકાબી લેતા)ં

વાહ... અને હવે p ું f.... ના, ના, અહ� જ

ઊભો રહ4. ચા પીશ? (�ન [yૂયવp)્

અિધકાર: એક રકાબી... (�ન

[yૂયવત)

અિધકાર: (છેડાઈને) ચા પી... મારો

�કૂમ છે. (�ન અિધકારનાા હાથમાથંી

કપરકાબી લઈ, ચા પી fય છે.)

અિધકાર: હવે ક4વી ચા પી લીધી? ચા

Oરૂ4OરૂA પીધી છે ને? મારા હાથમાં કપરકાબી

Vકૂ...

(ખાલી કપરકાબી �ન અિધકારના

હાથમાં Vકૂ4 છે એને જોતા)ં હ.ં.. એક4એક ટAOું

મારો વા'લો પી ગયો છે ને....(થોડA વાર4) લો,

આ ખાલી કપરકાબી માર4 [ું ફોડવાં છે? અને

બી� ચા લઈ આવ.

�ન: �વો �કુમ, મા\લક.....

(�ન fય છે - અÅહાXય કરAને અદ�ય

થાય છે. - ચા અને અÅહાXય સાથે Oનુઃ 5કટ

થાય છે - અિધકારને ચા આપે છે.)

અિધકાર: થ�ક �,ૂ િમXટર �ન, થ�ક �,ૂ

આપ હવે જઈ શકો છો... (�ન ઊભો રહ4 છે)

અિધકાર: ક4મ થોયા �મ ઊભો છે?

(�ન [yૂયવત)

અિધકાર: નFું નFું છેને એટલે સા��ું

યાદ નથી રહ4p ું ક4 મારો �કુમ થાય નHહ nયાં

`ધુી p ું જઈ શક4 નHહ... મારA ઇ�છા Vજુબ

નHહ, �કુમ Vજુબ કરવા p ુ બધંાયેલો છે....

નHહ? સાdંુ, સાdંુ, મને ચા પીવા દઈશ

િનરાતેં? (�ન Æપૂચાપ ઊભો રહ4 છે.)

અિધકાર: (ચા પીતાં પીતા)ં ચા ફ¯ડ
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થઈ છે.... (�ન [yૂયવત)

અિધકાર: (મોટ4થી) �ુ ં ક�ુ ં Çં ક4 ચા

ફ¯ડ થઈ છે.... (�ન [yૂયવત)

અિધકાર: (વcુ મોટ4થી-છેડાઈને) p ું

બહ4રો છે, અ�યા? �ું તારાં વખાણ કdંુ Çં એય

તને નથી

સભંળાp ુ?ં (�ન [yૂયવત)

અિધકાર: લે, આ કપ લઈ f... (�ન

અિધકારનાા હાથમાં રકાબી રહ4વા દઈ, ખાલી

કપ લઈ લે છે અને)

�ન: �વો �કુમ, મા\લક. (�ન કપ

લઈ ચાલવા માડં4 છે એટલે)

અિધકાર: આ રકાબી કોના માટ4 રાખી?

આ રકાબી દ4ખાતી નથી? (�ન લગભગ

ટ4બલ `ધુી પહaચી ગયેલો છે અને

અટકાવતા)ં

અિધકાર: ક�ું Çં આ રકાબી પણ લઈ

f...

(�ન તરત પાછો ફરA, રકાબી લઈ)

�ન: �વો �કુમ, મા\લક....

(�ન fય છે - અÅહાXય સાથે અqૃ�ય

થાય છે.)

અિધકાર: હવે [ું કdંુ? ચા પણ િપવાઈ

ગઈ... પહ4લાં તો ક4ટલો kાસ પડતો'તો.

ઓHફસેથી થાWોપાWો ઘરે આFુ.ં «ટૂની

દોરA છોડવાનાય હોશ ના હોય અને માર4 fતે

5ાઇમસ સળગાવવો પડ4... ચા Vકુવી પડ4...

અને બપોર4તપોર4 \બ�લી qૂધ પી ગઈ હોય

તો પાછા દોઢ ગાઉ qૂર qૂધ લેવા જFું પડ4...

હવે તો kણ તાળA ને �ન હાજર... �કુમ

કરAએ ક4 ચા એટલે ચા હાજર... સાથે

ભાવનગરA ગાHંઠયા કહAએ તો અXસલ

ભાવનગરA ગાHંઠયા હાજર કર4....(થોડA વારના

મૌન બાદ) હવે તો ઓHફસ પણ નHહ... Wાયં

બહાર જવાjું પણ નHહ.... કોઈને મળવાjું

પણ નHહ... આ ચાર દAવાલો વ�ચે આ સફ4દ

ને માર4 માટ4 Xવગ- ખµું ક�ુ� છે, Xવગ-... ¬ખ

મ�ચકારતા)ં અને આમ પણ ગ¿મત માટ4ય

આ કંઈ ખોટો નથી...લાવ અને ફરA બોલાFુ.ં

(અિધકાર kણ તાળA પાડ4 છે. અÅહાXય

સાથે �ન હાજર થાય છે. ગરદન Øકાવી

ઊભો રહA)

�ન: �કુમ, મા\લક.

અિધકાર: jnૃય.... jnૃય કર....

(�ન સાવ યkંવત, લગભગ ઠ4કડા

મારતો હોય એવા 5કારjું jnૃય કર4 છે.)

અિધકાર: આ [ું ઠ4કડા માર4 છે? (�ન

ના�યા કર4 છે.)

અિધકાર: અર4, ઓ Vરૂખ, આ jnૃય

કહ4વાય? આ તો દાY પાયેલા વાદંરા �Fું [ું

Tૂદ Tૂદ કર4 છે. - આFું નHહ, આFું
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નHહ...જરાક `ુદંર...લ\લત 5કારjું jnૃય

બતાવ... મારો �કુમ છે.

(�ન ઠ4કડા મારવાjું VકૂA દઈ, િનજªવ

પણ લ\લત 5કારની vગભ\ંગમાઓ કરતો

હોય છે.)

અિધકાર: હવે સાથે કાઈં ગાઈશ? (�ન

વÜસાભં²યે શબવp્ jnૃય કયા- કર4 છે.)

અિધકાર: કોઈ [ૃગંારA ચીજ ગા... પાન

ખાય સૈયા હમાર4 ગા.... મારો �કુમ છે.

(�ન “પાન ખાય સૈયા હમાર4” એFું

ક[ુકં ગાતો હોય છે... આ બીભnસ qૃ�ય પર

અિધકાર ખડખડાટ હસતો હોય છે અને લાઇટ

ઓફ થાય છે.)

MNય ૨

(લાઇટ ઓન થાય છે nયાર4 અિધકાર કંઈક

vશે 5ૌઢ થયેલો લાગે છે. એ ચાઇિનઝ [ઝૂ

fતે પહ4ર4 છે, દોરA બાધંતાં બાધંતાં અટકA

fય છે. પગમાથંી «ટૂ કાઢA નાખે છે!)

અિધકાર: («ટૂની દોરA પકડA «ટૂને

©ચે `ધુી લઈ આવી) આ ચાઈિનઝ [ઝૂ...

સરસ પણ શા કામના? ઘરની આ ચાર

દAવાલો વ�ચે જ એને પહ4રA પહ4રAને

ફરવાનો પણ કંટાળો આવે છે. ([ઝૂને) તમને

નથી આવતો, હ�? (બનેં «ટૂને દોરAથી

હલાવતા)ં ડોસા�, ડગરા� - ચાલો. («ટુ

ફÝકA દ4 છે – ટ�ગાટોળA કરAને.) (થોડA વાર

પહ4લાં «ટૂને જોઈ રહ4 છે - પછA સહ4જ કંટાળો

આવતાં (એક «ટૂને ©ચકAને) કાલની

રમત... ગઈ કાલની એની એ રમત... આ�

પણ કરA રમવી પડશે. સમય પસાર કરવા

કોઈ બહાનાં તો શોધવાં જ પડ4 ને - (પકડ4લા

«ટૂને એક ભીત તરફ લઈ જતા)ં ચલો ડોસા,

તમને રસ પડ4 એવી એક સાથે ઓળખાણ

કરાFુ.ં.. િમસ વોલ. આ િમXટર [ું છે.

ચાઇનાના છે અને િમXટર [ુ,ં આ િમસ

વોલ, મારાં વરસોનાં x4yડ છે...x4yડ! આઈ

હ4ઇટ... ઓલ ઓફ ધેમ...એyડ આઈ હ4ઇટ �ુ

Ã4, િમXટર [!ૂ (એમ કહAને પકડ4લા «ટૂને

દAવાલ પર જોરથી ફંગોળે છે - સહ4જ વાર

રોકાઈ) «ટૂ ફÝWાથી દAવાલ ઘટતી નથી

િમXટર અિધકાર.

(અિધકાર ઉ�ક4રાટ ઓછો થતાં સાવ

હતોnસાહ અjભુવે એ રAતે િનરાશ પગલે

આમતેમ ફરતો હોય છે. ક[ુકં `ઝૂતાં એ kણ

નાળA બ�ુ િશિધલ હાથથી હળવેથી પાડ4 છે.

અÅહાXય સાથે સફ4દ fન હાજર થાય છે.

અÈહાXયથી અિધકાર Õ�ૂ છે, �ન ન�ક

આવી, ગરદન Øકાવી ઊભો રહ4 છે અને-)

�ન: �કુમ, મા\લક-

અિધકાર: (Õજૂતાં Õજૂતા)ં ભાઈ, આટ�ું

મોટ4થી [ું કામ હસે છે? (�ન [yૂયવત)

અિધકાર: તારા રોજના આ પડછદં
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અહાXયથી �ું Vળૂસમેતથી કંપી ગયો Ç.ં હવે

તો કદાચ પµું પµું થઈ ગયો Ç.ં (�ન

[yૂયવp)્

અને તને મારA દથા પણ આવતી

નથી? કોઈ પથરા સાથે આટલો સમય �ું ર³ો

હોને તોપણ પથરો પીગ²યો હોત, પણ pુ?ં

(�ન [yૂયવp)્

સા�લા, �ુ ં બકતો નથી. બો�ું Ç.ં

સભંળાય છે તને?

�ું બો�ું Ç,ં બો�ુ.ં... (�ન [yૂયવત)

મારા �કુમ િસવાય તને ક[ું જ

સભંળાp ું નથી?...ક[ું જ સમfpું

નથી....ઉફ... (�ન [yૂયવત)

તો હવે મારો �કુમ સાભંળ. (�ન

[yૂયવત)

મારો �કુમ છે ક4 મારA સાથે p ું વાત

કર4...

(�ન એકદમ અિધકાર પાસે જઈ,

હાથમાં હાથ લેતા)ં

�ન: ક4મ છો? મઝામાં છો? [ું ચાલે છે

હમણા?ં આજકાલ હવામાન બ�ુ ખરાબ છે,

નHહ? પણ [ું થાય? ચાલો,

આવજો....ટા....ટા....બાય, બાય, ]ડુ નાઇટ.

(�ન સહ4જ ફરA, પાછો સyVખુ થઈ Æપૂચાપ

ઊભો રહA fય છે.)

અિધકાર: આમ બનાવટA રAતે નહ�...

સહ4જ સારA રAતે... Èદયના ભાવથી...&લીઝ,

મારA સાથે p ું સરસ રAતે, ઉમળકાથી વાત

કર, મારA સાથે આવતાં પહ4લાં ત� કર4લી

શરતjું �ુ ં પાલન નથી કરતો? અને છતાં p ું

આમ મારાથી આઘો આઘો ક4મ રહ4 છે? તે

આવતાં પહ4લાં શરત VકૂA હતી ક4 p ું મારા

ઘરમાં આવે એટલે બીf કોઈ માણસને માર4

ઘરમાં નHહ આવવા દ4વાનો. છે�લાં વીસ-વીસ

વરસથી આ ઘરમાં તારા આrયા પછA કોઈને

મ� પગ Vકૂવા દAધો છે ખરો? (�ન

[yૂયવત)

પણ, ખdંુ ક�ું દોXત, આ બધં

ઓરડામા.ં... qુ:ખ કહ4વાથી Wાર4 ઓÇં થાય

છે? પણ pું મારાં `ખુ qુઃખમાં ક4મ સામેલ

થતો નથી? મારાં `ખુ, મારા qુઃખની વાત �ું

તને ક�ું Çં nયાર4 અnયાર4 ઊભો છે એમ

પÑથરવp્ ઊભો રહ4 છે- િન&પલક ¬ખે,

ભાવહAન ચહ4ર4, Øકાવેલી ગરદન સાથે...

(�ન પાસે જઈ) તને Wાર4ય વાત કરવાની

ઇ�છા નથી થતી? મારા કોઈ �કુમનો

અનાદર કરવાjું મન નથી થp ુ?ં Wાર4ય તને

મારA કોઈ વાતથી આનદં નથી આવતો?

]Xુસો નથી ચડતો? �ું અને p ું આ આવડા

મોટા બધં ઓરડામાં એકલા છAએ - વરસોથી

તને એનો કંટાળો નથી આવતો? (લગભગ

૨ડમસ થઈને) તને ક�ું Çં - આ બcું તને ક�ું

Çં - તને - તને સભંળાય છે? (થોડA વાર

પછA ]Xુસે થઈને) સા�લા, તને �કુમની જ
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ભાષા સમfય છે અને માર4 તને... (ટÅાર

થવા 5યnન કરતા)ં મારા ગળામાં શોષ પડ4

છે - પાણી લાવ.

�ન: �વો �કુમ, મા\લક.

(�ન અÅહાXય સાથે અદ�ય થઈ,

પાણીના &યાલા સાથે પાછો આવતાં ફરA

અહાXય કર4 છે – Õજુતા હાથે અિધકાર

પાણીનો &યાલો લે છે - યkંવp્ પાણી પી

�નને &યાલો પાછો આપે છે. �ન &યાલો

લઈ ઊભો રહ4 છે.)

અિધકાર: &યાલો vદર VકૂA આવ.

(અÅહાXય સાથે �ન &યાલો VકૂA,

પાછો આવતાં Oનુઃ અÞહાXય કર4 છે. અિધકાર

પાસે આવી, ગરદન Øકાવી ઊભો રહ4 છે.)

અિધકાર: p ું ક4મ પાછો આrયો f.

(�ન જવા માડં4 છે એટલે) આ� માર4 તાdંુ

કામ છે, સાqંુસીcું નHહ, મો¤ંુ કામ છે. (થોડાક

મૌન પછA) Oછૂ તો ખરો ક4 ક�ું મો¤ંુ કામ છે?

ઊભો રહ4. (�ન ઊભો રહA fય છે)

(�ન [yૂયવત)

સા�લા, મારA સાથે વાત કર - મારો

�કુમ છે.

�ન: (યkંવp)્ ક4મ છો? મfમાં છો?

[ું ચાલે છે હમણાં આજકાલ હવામા,ં

અિધકાર: Xટૉપ ઇટ

(�ન બોલતાં બધં થઈ fય છે એટલે)

p ું મારA સાથે આમ જ વત-વાનો હોય

તો... તો �ુ ં આ� આ બધં બારું ખોલી

કોઈને પણ ઘરમાં બોલાવીશ એની સાથે વાત

કરAશ - સા��ુ,ં વીસ-વીસ વરસથી કોઈએ

મારA સાથે ઉમળકાથી વાત નથી કરA- એ તે

ક4મ ચાલે?

(દોડAને બધં બારું ખોલી નાખે છે -

બારણે જઈ)

અિધકાર: બÆ,ુ અહ� આવ તો... અહ�

આવ તો...(આઠ4ક વષ-નો નાનો છોકરો

બારણા બહાર આવી ઊભો રહ4 છે) આવ,

બેટા, આવ. vદર આવ. તને ચોકલેટ

આOુ.ં... (છોકરો ડરતો ડરતો vદર 5વેશે છે.

એ 5વેશે છે એની સાથે જ �ન ચીલઝડપે

દરવાજો બધં કરA આવેલા છોકરા પર pટૂA

પડ4 છે - અને ©ચકAને મોટા ટ4બલ પાછળ

લઈ fય છે અને અિધકાર આ બcું િવàળ

¬ખે જોયા કરતો હોય છે - છોકરાની

મરણચીસ સભંળાય છે. એની સાથે ક4ળ પર

Tુહાડો પડયો હોય એમ અિધકાર ફસડાઈ પડ4

છે - vગે લકવો પડતી વખતે � 5કાર4

શરAર ખ�ચાય એમ અિધકારjું શરAર ખ�ચાય

છે અને આ qૃ�ય Odંુૂ થાય છે.)

MNય ૩

(5કાશ થાય છે, nયાર4 અિતશય FÔૃ એવો
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અિધકાર પથારAમાં `તેૂલો છે.)

અિધકાર: (થોµુકં ખાસંતા)ં પા... ણી.....

મને પાણી આપો.

(કોઈ આવpું નથી.)

ઓ �ું મરA ચા�યો ર4... મારા ગળામાં

શોષ પડ4 છે (ખાસંતાં ખાસંતા)ં આ ખાસંી...

(સહ4જ બેઠા થવાનો 5યnન કર4 છે; ઢળA પડ4

છે - થોડA વાર મૌન) �ન Wાં ગયો? એ

ચા�યો ગયો? હા...શ.! (સહ4જ વાર ¬ખો

મ�ચી રાખે છે) પણ મારો દવાનો સમય થયો

છે.... દ.... વા...

(કોઈ આવpું નથી.)

kણ તાળA પાµુ?ં (જમણો હાથ

©ચકવા અિધકાર 5યnન કર4 છે, હાથ

©ચકાતો નથી. હાથ પડA fય છે.) અર4ર4,

મને આ રોગ Wાં થયો? લકવો Wાથંી

પડÊો? માdંુ આ{ું જમું vગ ઝલાઈ ગ�ું

છે... પણ... ના... નHહ... પા.. ણી.... (ઝjનુ

સાથે સમS શ®~તથી ડાબો હાથ ©ચક4 છે

અને અટકA fય છે.) ના, ના. આ kી�

તાળA પાડAશ તો પે...લો... હાજર થશે... �કુમ

માગશે... નHહ, માર4 એનાથી ÒટFું છે – કોઈ

રAતેય ÒટFું છે (થોડA વાર અટકAને) પણ,

આમ ને આમ તો �ું મરA જઈશ. અડધા vગે

લકવો પડÊો છે ને... દવા વગર... પાણી

વગર... પણ કાઈં નHહ... આ �ન માર4 ન

જોઈએ- આ કો..ણ... મને kી� તાળA પાડવા

મજ«રૂ કર4 છે? કો.....ણ...? કો....ણ..... છે

એ? મારા ડાબા હાયને કોણ જમણા હાથ

તરફ ધક4લે છે? કોણ છે એ? કોણ છે? નથી

માર4 તાળA પાડવી... kી� તાળA નથી જ

પાડવી. પણ ઓહ...

(આખા qૃ�યમાં અિધકારનો ટ4પ કર4લો અવાજ

જ ર�ૂ કરવો.)

(અિધકાર ડાબા હાથને રોકવા સખત મહ4નત

કરતો હોય છે - અને છતાં ડાબો હાથ જમણા

હાથ ભણી નમતો fય છે - અટકાવે છે.

આથી, અિધકાર પરસેવે ર4બઝેબ થઈ fય

છે. આ સઘંષ-માં અિધકાર હાફંA fય છે -

થાકA fય છે અને અિતશય XÃ4ઇનને કારણે

Vnૃ�ુ પામે છે અને Vnૃ�ુ પામતાનંી સાથે જ

ડાબો હાથ જમણા હાથ પર આવી પડ4 છે

અને kી� તાળA વાગે છે એની સાથે જ

ટ4બલ પાછળથી અÅહાXય સાથે �ન બહાર

આવી મર4લા અિધકાર પાસે માÚું Øકાવી

ઊભો રહ4 છે.)

�ન: �કુમ, મા\લક,

(અને આ શ¼દોના પડઘાઓ સાથે પડદો પડ4

છે.)
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જન> ઓફ Aૂનાગઢ

િવવેક Aડુાસમા

કાLમીરG બાNનુી જPયા

\ગરનારના જગંલની મRયમાં આવેલો

કા�મીરA બાOનુો આgમ 5Tૃિતના સâદય-

સાથે આRયાlnમક અj£ુિૂત કરાવે છે.

ભવનાથ તળેટAમાં આવેલા લબેં હjમુાન

સામેના રXતેથી કા�મીરA બાOનુા આgમે

જઈ શકાય છે. આ ઉપરાતં ]dુુ ગોરoનાથ

આgમની સામેના ડોમમાથંી પણ nયાં

પહaચી શકાય છે.

લબેં હjમુાનની સામેના રXતેથી

કા�મીરA બાOનુી જhયાએ જઈએ તો સૌથી

પહ4લા નાનકµું માલધારAઓjું 70 �ટલા

ઘરjું ગામ આવે. nયાથંી પસાર થઈ બી�

તરફ પહaચો nયાથંી જગંલ શY થાય.

અહ�યા `ધુી તમે ફોર�rહલર લઈને આવી

શકો છો. બાકA ¤ુ�rહલર લઈને બ�ુ

આરામથી છેક આgમ `ધુી જઈ શકાય છે.

સાચી વાત કdંુ તો, પગપાળા જવાની �

મf છે, એ �rહકલ લઈને ના આવે!

શYઆતમાં {�ુ�ુ મXત મેદાન છે.

nયાથંી જગંલની શYઆત થાય. ચાર4બાજ

ઘનઘોર વનરા�. એમાયં ચોમાસાની

ઋpમુાં તો માહોલ ગ�જબનો fમે. nયાથંી

થોµું ચાલીએ એટલે એક નદA આવે. nયાં

નાનકડો ચેકડ4મ પણ છે. વરસાદ પડતો

હોય nયાર4 લોકો અહ� yહાવા આવતા હોય

છે. મેદાન તો લોકો માટ4 ‘િપકિનક Xપોટ’

પણ છે. જગંલમાં 5Tૃિતના અફાટ સâદય-

વ�ચે ભોજનનો લાભ કો'કવાર જ મળતો

હોય છે. �ૂનાગઢના લોકો ખાસ કરAને

િપકિનક મનાવવા અહ� આવતા પણ હોય

છે.

હવે nયાથંી �મ �મ આગળ જઈએ
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એમ જગંલ િવXતાર વધતો fય. પ[-ુ

પoીઓના અવાજ આવે અને ઝરણાનંા

વહ4તા પાણીનો અવાજ આવે. આ ઝરું

કા�મીરA બાOનુી જhયા `ધુી ક4ડAની સાથે જ

રહ4 છે. તેને લીધે આ યાkાનો આનદં

બમણો થઈ fય છે. ઘણી બધી જhયા

એવી છે ક4 �યાં ફોટોSાફA સરસ થઈ શક4

છે.

ઘનઘોર જગંલમાં �મ �મ આગળ

વધો તેમ તેમ રXતો સાકંળો થતો fય અને

ઠંડક વધે. હા, ઉનાળાની ઋpમુાં ગરમીનો

પાર નથી હોતો, પરંp ુ ચોમાસામાં અને

િશયાળામાં તો {બૂ મf આવે. જગંલના

રXતા, નદAઓ, પખંીઓનો કલરવ અને

પદયાિkકો! આ મf અæત છે.

આ રXતે આગળ વધીએ એટલે

સોનર4ખ નદA આવે. ચોમાસાની ઋpમુાં આ

રXતાનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. કારણ ક4

nયાર4 નદAjું પાણી {બૂ 5ચડં 5વાહમાં

વહ4p ું હોય છે. આ રXતે આગળ વધીએ nયાં

જ અસાયબા પીરની જhયા આવે છે.

અસાયબા પીર ‘બાવનહાથ પીર’ તરAક4

પણ fણીતા છે. કારણ ક4 તેમની મfર

બાવન હાથ �ટલી લાબંી છે. હા, તમે

બરાબર વા�ં�ું છે. બાવન હાથ �ટલી

લાબંી મfર!

ચાર4 બા�ુથી 5Tૃિતથી ઘરેાયેલી આ

જhયા ખર4ખર {બૂ સરસ છે. Tુદરતે અહ�

ÇÅા હાથે `ુદંરતા બoી છે. અહ�થી તે જ

રXતે આગળ વધવાjુ.ં આ રXતે {બૂ જ

Foૃો છે એટલે ખોવાઇ જવાની બીક રહ4 છે.

વળA, આ રXતો {બૂ જ સાકંળો છે. માk

એક માણસ જઈ શક4 અને સામેથી એક

માણસ આવી શક4 તેટલી સાકંળA ક4ડA છે.

તેમાયં ચોમાસામાં તો fણે આ રXતો

ગાયબ જ થઈ fય છે. ઝાડA-ઝાખંરા વધી

ગયા હોવાથી તમને એFું લાગે ક4 આ કોઈ

રXતો જ નથી. આ રXતે અડધો કલાક �Fું

ચાલો એટલે ચેકડ4મ આવે. nયાથંી આગળ

વધીએ એટલે આ રXતો મેઇન રXતામાં

ભળA fય છે.

મહાિશવરાિkના મેળા વખતે અને

\ગરનારની લીલી પHર|મા વખતે અઢળક

લોકો અહ� દશ-નાથ¾ જતા હોય છે. વળA,
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વાર-તહ4વાર4 dુ�ીપાઠ, લçdુુ� વગેર4 �વા

હવનjું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે.

હ�ુ ગયા વષ¾ જ કા�મીરA બાOુ

પરમાnમામાં લીન થઈ ગયા, પરંp ુ માતા�

હ�ુ nયાં હાજર છે. લોકો આ જhયાની

Vલુાકાત લઈને ધyયતા અjભુવે છે.

કા�મીરA બાOનુા આgમમાં çસૂતાં જ

ડાબી બા�ુ ખોHડયાર માતા�jું મHંદર છે.

nયાથંી ઉપર જઈએ તો ચાની 5સાદA

આપવામાં આવે છે. nયાથંી આગળ

દાતાર4�ર મહાદ4વjું મHંદર છે. એFું

કહ4વામાં આવે છે ક4, કા�મીરA બાOનેુ

જિમયલશા દાતાર પર અpટૂ ભરોસો હતો.

તેથી જ તેમણે અહ�ના િશવ\લ�ગને

દાતાર4�ર મહાદ4વ નામ આ&�ું હp ુ.ં આ

મહાદ4વના મHંદરની બરાબર સામે કાિતmક4ય

Xવામીjું મHંદર પણ છે.

nયાથંી આગળ વધતા કા�મીરA

બાOનુી સમાિધ છે અને તેની બરાબર

બા�ુમાં જ બાOનુી 5િતમા પણ Vકૂવામાં

આવી છે. તેની સામે સાRવી� બેઠાં હોય છે.

તેમના દશ-ન કરAને આગળ વધીએ nયાં

ભોજન 5સાદA આપવામાં આવે છે. અહ�નો

એક િનયમ છે ક4, � કોઈ rય®~ત આવે

તેમને અÆકૂ ભોજન કરાવવામાં આવે છે.

કોઈને 5સાદ લીધા વગર જવા દ4વામાં

આવતા નથી.

સાજંની આરતીની વાત કdંુ તો, અહ�

�વી આરતી કદાચ અyય કોઈ જhયાએ

નહ� થતી હોય. એકબા�ુ ઢોલ-નગારાનો

અવાજ અને ઝાલર રણઝણતી હોય. અæત

માહોલ બની જતો હોય છે. dુવાટંા ઊભા

કરA નાખેં તેવો અjભુવ મને થયો છે.

�ૂનાગઢ જવાjું થાય તો એકવાર આ

જhયાની Vલુાકાત લેવી જ જોઈએ.

( 27 )  - ઓગ#ટ-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


TechDaily

કLયપ જોષી

3D િTUVટXગ - િવચારોથી વાZતિવકતા તરફ

આજના �વનમાં લોકો પોતાની

સ>નાnમકતાને બહાર લાવવા માટ4

ભગીરથ 5યnનો કરતા હોય છે અને અલગ

અલગ માRયમથી તેને 5દિશmત કરતા હોય

છે. આવી સ>નાnમકતા નવા િવચારો અને

સમાજ ક�યાણ તરફ દોરA fય છે અને

લોકોની મદદ કરવાનો ઉપદ4શ સફળ થાય

છે. 3D િ5�yટéગ એવી જ એક ટ4~નોલો� છે.

િવ�ના 5થમ rયવસાિયક 3D િ5yટરનો

આિવeકાર ૧૯૮૬માં ચા�સ- હલ નામના

વૈìાિનક4 કય� હતો (તેમને પોતાની પેટyટ

Sાyટ કરાવી હતી.).

3D િ5�yટéગ ૨૧મી સદAની સૌથી વcુ

|ાિંતકારA ટ4કનોલો� છે અને આ તકનીકથી

ઔîો\ગક oેkે અપાર સ�\ુલયત 5ા&ત થઇ

છે. આ ટ4~નોલો�ની મદદથી આપણે �

િવચારAએ તે 3D િ5yટ કરA શકAએ છAએ,

�માં 3D - િ5yટ4ડ ભોજન, 3D - િ5yટ4ડ

મjeુયના vગો અને કોઈ યkંના ભાગ

વગેર4 �વી વXpઓુનો સમાવેશ થાય છે.

હવે 3D િ5�yટéગ િવશે એટલી બધી

5શસંા સાભં²યા પછA એક 5¸ તો થાય જ

છે ક4 આ ટ4~નોલો� કામ કઈ રAતે કરતી

હશે? તે પહ4લા 3D િ5�yટéગનો અથ- સરખી

રAતે સમજવો {બૂ જ જYરA છે �ને કોઈ

િkપHરમા®ïવય વXp ુ Hડlજટલ માRયમમાથંી

ભૌિતક માRયમમાં Yપાતંર કરવા ðારા

rયાºયાિયત કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ

વXp ુ અથવા િવચાર 3D િ5yટ કરવા માટ4

સૌ5થમ આપણે તેને કોઈ કો¿&�ટુર

સો½ટવેરમાં આકાર આપવો પડ4 છે. Fusion

360, FreeCAD, Blender, વગેર4 �વા

સો½ટવેર ðારા આપણે િkપHરમા®ïવય

વXpનેુ Hડlજટલ માRયમમાં આકાર આપી

શકAએ છAએ. એક વાર વXp ુ સોફટવેરમાં

બનાવી લીધા પછA તે ફાઈલ સેવ કરવાની

રહ4 છે � .STL એ~XટÝશનથી સSંહA શકાય

છે.
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આ ફાઇલને .GCODE એ~XટÝશનમાં

YપાતંHરત કરવામાં આવે છે અને તેમાં G-

CODE નામની 5ોSાિમ�ગ ભાષાનો ઉપયોગ

કરAને 3D - િ5�yટéગ મશીન ðારા કઈ રAતે

કાય- પર પડFું તેની માHહતી આપવામાં

આવે છે. સામાyય રAતે માHહતીમાં g - અને

m- કમાyડ હોય છે � મશીન પર લાગેલા

જગંમ ભાગjું કોઈ ચો¯સ જhયા પરjું

5ચલન ન¯A કર4 છે. પછA 3D િ5yટર ðારા

તે ફાઈલનો ઉપયોગ કરAને જોતી વXp ુ

િ5yટ કરવામાં આવે છે અને વXp ુ િ5yટ

થયા બાદ કાળ�થી તેનો યોhય જhયાએ

ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

3D - િ5�yટéગની શોધને ઘણો સમય થયો

હોવા છતાં તે સમય સાથે વcુ કાય-oમ

અને વcુ ઝડપી બનતી fય છે. સામાyય

રAતે હાલના સમયમાં 3D - િ5�yટéગ ઘણા

બધા 5કાર4 કરA શકાય છે. �માં FDM

(Fused Deposition Modeling), SLS

(Selective laser sintering), SLA

(Stereolithography) અને PolyJet �વી

તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ

ઉપરાતં પણ ઘણી બધી તકનીક અ®Xતnવ

ધરાવે છે, પરંp ુ દશા-વેલ તકનીક 5ચ\લત

તથા Oeુકળ 5માણમાં ઉપયોગમાં લેવામાં

આવે છે. હાલના સમયમાં સામાyય વXp ુ

3D િ5yટ કરવા માટ4 FDMની રAત {બૂ જ

5ચ\લત છે.

FDM (Fused Deposition Modeling):

લગભગ મોટાભાગના Xથળ પર આ

રAતનો ઉપયોગ કરA અને 3D િ5yટ�ગ

કરવામાં આવે છે. આ રAત સવ- સામાyય છે

અને બધી જhયા પર ઉપલ¼ધ પણ છે.

કાય- પÔિતની વાત કરવામાં આવે તો તે

એક 5ચલન કરA શકતા રોબોટ પર

લગાડવામાં આવેલ hot glue gun �Fું હોય

છે �ને આધાર આપવામાં આવે છે અને

નીચે વXpનેુ 3D િ5yટ કરવા માટ4 એક

પાkને ગોઠવવામાં આવે છે. વXpનેુ આકાર

આપવા માટ4 એક સો\લડ મટAરAયલનો

ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, � Hફલામેyટ

તરAક4 fણીતો છે. તેને રોબોટના એક

ભાગથી vદર 5Xથાિપત કરવામાં આવે છે.

ગરમ નોઝલનાં ઉપયોગ ðારા Hફલામેyટને

પીગાળA, � વXp ુ િ5yટ કરવાની છે અને

િ5yટ કયા- પછA તે ચો¯સ થરને Tૂ\લ�ગ

ફ4ન ðારા ઠંµુ કરવામાં આવે છે. તેને અલગ

- અલગ થર બનાવી અને િ5yટ કરવામાં
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આવે છે. થરમાં ચો¯સ જhયા પર ક4ટલા

Hફલામેyટનો જÑથો એકઠો થવો જોઈએ તે

ક¿&�ટુર પર અપલોડ કર4લી ફાઈલમાં

રહ4લી માHહતી પરથી ન¯A કરવામાં આવે

છે. વપરાશમાં આવતો Hફલામેyટ અલગ-

અલગ મHટHરયલનો પણ બનેલો હોઈ શક4

છે, �માં &લા�Xટક, Sેફાઇટ, કાબ-ન ફાઇબર

અને ર4\ઝન વગેર4 �વા મHટHરયલનો

સમાવેશ થાય છે. વાXતિવક રAતે જો આ

રAતની સાપેoે િવચારવામાં આવે તો 3D

િ5yટ4ડ વXpએુ 2Dમાં િ5yટ કર4લા થર

(layer)jું એક સગંHઠત XવYપ છે.

FDM (Fused Deposition Modeling):

લગભગ મોટાભાગના Xથળ પર આ

રAતનો ઉપયોગ કરA અને 3D િ5yટ�ગ

કરવામાં આવે છે. આ રAત સવ- સામાyય છે

અને બધી જhયા પર ઉપલ¼ધ પણ છે.

કાય- પÔિતની વાત કરવામાં આવે તો તે

એક 5ચલન કરA શકતા રોબોટ પર

લગાડવામાં આવેલ hot glue gun �Fું હોય

છે �ને આધાર આપવામાં આવે છે અને

નીચે વXpનેુ 3D િ5yટ કરવા માટ4 એક

પાkને ગોઠવવામાં આવે છે. વXpનેુ આકાર

આપવા માટ4 એક સો\લડ મટAરAયલનો

ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, � Hફલામેyટ

તરAક4 fણીતો છે. તેને રોબોટના એક

ભાગથી vદર 5Xથાિપત કરવામાં આવે છે.

ગરમ નોઝલનાં ઉપયોગ ðારા Hફલામેyટને

પીગાળA, � વXp ુ િ5yટ કરવાની છે અને

િ5yટ કયા- પછA તે ચો¯સ થરને Tૂ\લ�ગ

ફ4ન ðારા ઠંµુ કરવામાં આવે છે. તેને અલગ

- અલગ થર બનાવી અને િ5yટ કરવામાં

આવે છે. થરમાં ચો¯સ જhયા પર ક4ટલા

Hફલામેyટનો જÑથો એકઠો થવો જોઈએ તે

ક¿&�ટુર પર અપલોડ કર4લી ફાઈલમાં

રહ4લી માHહતી પરથી ન¯A કરવામાં આવે

છે. વપરાશમાં આવતો Hફલામેyટ અલગ-

અલગ મHટHરયલનો પણ બનેલો હોઈ શક4

છે, �માં &લા�Xટક, Sેફાઇટ, કાબ-ન ફાઇબર

અને ર4\ઝન વગેર4 �વા મHટHરયલનો

સમાવેશ થાય છે. વાXતિવક રAતે જો આ

રAતની સાપેoે િવચારવામાં આવે તો 3D

િ5yટ4ડ વXpએુ 2Dમાં િ5yટ કર4લા થર

(layer)jું એક સગંHઠત XવYપ છે.
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હાલના સમયમાં 3D િ5�yટéગ Oeુકળ

5માણમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. કોઈ

પણ સામાyય અલકંાર બનાવવામાં જો

પરંપરાગત રAતનો ઉપયોગ કરવામાં તો

તેમાં {બૂ જ સમય લાગે છે કારણ ક4

પોતાના હાથ વડ4 તેને આકાર આપવો અને

યોhય મશીનનો ઉપયોગ કરA તેને આખરA

ઓપ આપવી એ {બૂ જ મ�ૂરA વા¦ં કામ

છે અને સમય માગેં તેFું કામ છે. 3D

િ5�yટéગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ફ~ત

સો½ટવેર માં 3D મોડ4લ બનાવવા Oરૂp ું

કામ રહ4 છે અને બાકAjું કામ સOંણૂ- પાને

મશીન સાભંળA લે છે. આ ટ4કનોલો�નો

ઉપયોગ કરA અને માનવ ðારા કરવો

પડતો \બન જYરA શરમ ઘટાડA શકાય છે,

સાથે-સાથે રોજગારની નવી તકો પણ

ઉnપó કરA શકાય છે. કારણ ક4 3D મોડ4લ

Hફલે બનાવવા માટ4 અને 3D િ5yટર

બનાવવા માટ4 સારા તજìોની જYર છે.

વત-માન સમયમાં 3D િ5�yટéગનો ઉપયોગ

કરA અને મટAરAયલ તરAક4 એHડબલ

સામSીનો ઉપયોગ કરAને ભોજન

બનાવવામાં આr�ું છે. Hદrયાગંોની મદદ

કરવા માટ4 3D િ5yટ4ડ 5ોXથેHટકનો ઉપયોગ

કરવામાં આવે છે, �નાથી તેને પોતાના

ભૌિતક રAતે અ®Xતnવ ન ધરાવતા vગની

ખોટ ન વતા-ય. હાલના સમયમાં વૈìાિનકો

3D િ5yટ4ડ Èદયને સશંોધન કરવા માટ4

ઉપયોગ કર4 છે અને એ ¬િશક રAતે

કાય-શીલ પણ છે. વૈìાિનકો એવો દાવો કર4

છે ક4 આ Èદય સમય સાથે Oણૂ-પણે પણ

કાય-શીલ બનશે. આ સવ- ઉદાહરણ ðારા

આપણે કહA શકAએ ક4 3D િ5�yટéગ એ

અnયારના સમય માટ4 {બૂ જ ઉપયોગી

વXp ુ છે!
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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) (િૃત મા. મેઇલ 2ારા જ $વીકારવામાં આવે છે. અમા=ંુ મેઇલ-એ@Aસ આ Cજુબ

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 Fક કGવો લાHયો ?
આપના Iિતભાવો WhatsApp Jારા આપવા માટG 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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“લોખડંનો િવનાશ Qમ એના પોતાના જ કાટને લીધે થાય છે, એમ  

માણસનો િવનાશ એની પોતાની માનિસકતાને લીધે જ થાય છે.”

- રતન ટાટા
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7ચ9ુ મોદ<

ડૉ. રંજન જોષી

તેજલ શાહ

બસંર< જોષી

અ7ચIતા દ<પક પડંKા

કLયપ જોષી

િવશાલ દ6સાઈ

િવવેક Nડુાસમા

આ Pકમા ંસહભાગી કલમો

જયરાજ શાહ (TUટ કવર)
https://instagram.com/jayraaaaaj?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Wિૂમ ગYડલીયા (બેક કવર)
https://instagram.com/bhoommss?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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