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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

કોઈ &લાિનtગ હp ું નહu ક4 'દAપોnસવી

wક' આટલો દળદાર બને. પણ અિનવાય-

સજંોગોને લીધે સ&ટ4yબર મHહનાનો wક

બની શWો નહu, તો એjું સા{ંુ વાળવા

ઓ|ટોબર મHહનાનો wક થોડો વcુ સારો,

વcુ વાચંવાલાયક બનાવવો, ને શW

એટલા વcુ લેખકો અને કિવઓને Xથાન

આપFુ.ં હ} તો દસ Hદવસ પહ4લા એ~�A

મગંાવવી શdુ કરA અને એમાથંી અVકુ

િસલે|ટ4ડ Tૃિતઓને આ wકમાં Xથાન આ&�ુ.ં

પખં મેગેઝીનના િવચારબીજને આ

કાળA ચૌદશે સાત વષ- સપં� થયા.

િવરાટનગર, અમદાવાદમાં એક પ��લક

ગાડ-નમાં બેસીને 'પખં'ના execution jું

&લાિનtગ થયે�ુ.ં nયાર4 તો હ} નામ પણ

ફાઇનલ ~હોp ું ક�ુ�. પછA મેગેઝીનjું નામ,

કોલyસના 5કાર, કોલyસના નામ, લોગો,

મેગેઝીનનો પHરચય, કોલyસનો પHરચય....

ને બી�ુ ં ઘ�ુબંcું બી} kી} િમHટtગમાં

ન�A થ�ુ.ં

પણ, [ભુ શYઆત આ Hદવસે

થયેલી.

'પખં'ને ]જુરાતjું સૌથી લોકિ5ય ઇ-

મેગેઝીન બનાવવા માટ4 અને સતત

5ોnસાHહત કરAને અમને ટકાવી રાખવા માટ4

સૌ વાચકિમkોનો આભાર. ઘણા લેખકો,

કિવઓ અને ભાવકો અલગ અલગ

માRયમથી અમારા સાથે જોડાયા અને વીસ

વષ-ના �વુાનોને સાત વષ-ના અjભુવો

સાથે સ_ાવીસ વષ-ના કરA આ&યા. ઘ�ું

ઘ�ું શી�યા અમે સાત વષ-મા.ં

પણ સૌથી વcુ એ શી�યા ક4,

સાHહnયમાં પણ રાજકારણ તો ઘ�ું છે. પણ

આપણે એ રાજકારણથી qૂર રહ4F ું ને

બધાjું બcું explore કરFુ.ં કોઈ એક

Hદશાને ક4 rય�|તને જ સીિમત ના રહ4વાની

સા\બતીYપ 'પખં'ની ટ4ગલાઈન પણ કંઈક
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સાત વષ'ની લાબંી અને /ચી ઉડાન
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એવી જ છે. 'Xવક4~�ીથી સમક4~�ી િવ�

તરફની ઉડાન...’

આ�ું િવ� �યાર4 આપણને મળpું

હોય, nયાર4 આપણે [ું કામ બે-પાચં

rય�|તઓમાં ને બે-પાચં વાતોમાં બધંાઈ

જFુ?ં

આ wકમાં અવનવી વાતા-ઓ,

કિવતાઓ અને લેખોનો ખfનો છે. મf

આવશે વાચંવાની. વાચંીને રAr�ુ જYર

આપજો... આપ પણ 'પખં' સાથે કોઈ

કોલમ Xટાટ- કરવા અથવા કોઈ Tૃિત

આપવા ઇ�છતા હોય તો અમારો સપંક-

કરA શકો છો. 'પખં'ના Hડlજટલ &લેટફોyસ-

સાથે કામ કરA શક4, એવા તરવરાટ ભર4લી

યગં જનર4શનની જYર છે. એ માટ4 પણ

અમારો સપંક- કરવા િવનતંી...

સૌ વાચક અને ભાવક િમkોને

દAપોnસવી પવ-ની [ભેુ�છાઓ. સૌને

]જુરાતી નFું વષ- Vબુારક...
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જ.ટ બે િમિનટ

તારા wSે} OXુતકના એક પછA એક

પાનાં વાચંી-વાચંીને ઉથલાવી રહA હતી.

થોડAવારથી બાO}ુ ઓરડામાં આવી ગયા

હતા એ તેના Rયાન બહાર હp ુ.ં Rયાન પડતાં

તે OXુતક સતંાડવા લાગી. બાO}ુએ OXુતક

�ચકA, તેને દAવાસળA ચાપંી દAધી.

OXુતકના ભડભડ બળતાં પાનાનેં જોઈ બાને

લાh�ુંઆ� તારાjું સપjું પણ બળA ગ�ુ.ં

બી� Hદવસે સવાર4 ઘરમાં ક4 ગામમાં

Wાયં તારાની ભાળ ન મળA. બાO}ુની બીક4

કોઈએ બે વષ-માં તેની ભાળ મેળવવાની

Hહtમત પણ ન કરA. આ� સવાર4 છાપામાં એક

ફોટો જોઈ બે વષ� બા મલકA. બાO}ુએ છાOું

�ટંવી, દAવાસળAjું ખો�ું કાઢ�ુ.ં અમને થ�ું

આ� છાપાનેંય દAવાસળA ચપંાશે. nયાં તો

બાO}ુએ બધી દAવાસળA ભેગી કરA તેના પર

છે�લી દAવાસળA ચાપંી દAધી. છાOું

છાતીસર`ુ ચાપંી તે રડA પડ�ા. આ� તારાjું

ભણવાjું સપjું Odંુૂ થ�ું હp ું અને વષ�થી

થી} ગયેલા બાO}ુને રડતા જોઈ બાjું પણ.

ડૉ. રંજન જોષી

સપ4ું

(	3 )		- ઓ"ટોબર-૨૦૨૨ |	www.pankhmagazine.com
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2તરક5ડ7

બસંર6 જોષી

મનડામા ંમોતી બધંા9ું

ભાગ-૪

દ4Fુ તો ર4લની સામી ધાર4 દોટ VકૂA

દોડવા જ લાગેલી, પણ એની

}વનયાkાનાં લેખા જોખા કદાચ એને

મોતને વહા�ું કરવા નહોતા દ4વાના. હધંી

�Xથિતઓ મોત ભણી તાણી fતી હોય તોય

મોત nયાં લગ ના આવે �યાં લગ તમાdંુ

એક પણ કારજ બાકA હોય અને એટલે જ

જોગાjજુોગ એ જ ર4લથી ગામના સરપચં

કોઈ ]dુુમહારાજ હાર4 ગામ આવવા ઇ

ર4લમાં બેઠા હતા.ં ઇ દ4Fનેુ જોઈ hયા ને

તાબડતોબ ર4લની સાાકંળ ખેચી લીધી.

રઘવાઈ થયેલી દ4Fનેુ સરપચેં વારA. એમણે

દ4Fનેુ nયાથંી તnકાળ પોતાના ઘર લગ

પહaચતી કરA.

બી� દહાડ4 સરપચં મહળTુ થાતાં જ

દ4Fનુી ભાળ લેવા એને ઘર4 પોhયા. દ4Fુ તો

fણે રટ લઈ બેઠ4લી ક4 હવે દ4હ પાડA જ

દ4વો સે. પણ સરપચેં પછA એને સમfવીને

ગામમાં આવેલા ]Yુમહારાજને મળવાjું

કAcુ.ં ગામનાં સરપચંjું માન રાખવા દ4F ુ

રા} તો થઈ પણ દ4Fુ qુ:ખી �દયે ]dુુ પાસે

પહaચી અને OરૂA આપવીતી કAધી. વાર4

વાર4 ઇ બસ પોતાનો દ4હ પાડA દ4વા આ}}

કરવા લાગી.

]dુુમહારા� દ4Fનેુ સમfવી ક4,

"દ4Fબેુન શીદને દ4હ પાડવો છે? સસંાર છે

એ તો ચા�યા જ કર4. ઊલ{ંુ તમે તો હવે

પરવારA hયા છો. જોગી }વન }વો ને

આનદં કરો. આ તો કોઈ qુ:ખ જ નથી.”

]dુુની વાણી એવી તો સaસરવી દ4Fનેુ Oગૂી

fણે દ4Fનેુ કોઈ પારસમણી અડA hયો હોય.

એક fqૂઈ અસર નીતરA. }વતરમાં

ઘોળાયેલી િનરાશા ખખેંરA એ ફરA બેઠA

થવાની Hહyમત ભેગી કરવા લાગી.
( 4	)  - ઓ"ટોબર-૨૦૨૨ |	www.pankhmagazine.com
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બી� Hદવસે ]dુુમહારાજ રવાના થઇ

જવાના હતાં એટલે દ4F ુ પરોઢ થાતાં જ

]રુના દશ-ન કરવા ઉપડA ગઈ. દ4Fનેુ

આવતા જોઈ ]dુુમહારાજ બો�યા, “દ4Fબેુન

તમારA માટ4 એક કામ ન�A ક�ુ� છે કરશો?

અહu એક Xમશાન છે ને એમાં ઝાડવા

વાવાના છે તો તમે ઝાડવા વાવવાjું કામ

કરશો?”

દ4Fએુ તો તરત જ હaકારો ભ¡યો ને

કAcુ,ં “�વો ]dુુનો ¢કુમ”

એ તો ]dુુએ Hકધેલા Xમશાનના ઝાપેં

જઈ ઉભી રહA ગઈ. �વો એણે ઝાપંો ખો�યો

ને પોતાના પગ ઝાપંાની wદર VWૂા,એક

અગાધ શાિંતનો અjભુવ એને Yવંાડ4 Yવંાડ4

અડકA ર£ો. એjું wતરમન િવલoણ

શાિંતથી ભરાઈ ગ�ુ.ં સઘળા }વનો

વલોપાત, ઉ¤ગે fણે િશવશ¥ંનુી રાખ

ચોળેલી Vિૂતmને જોતાં જ શાાતં પડA hયો.

મનોમન દ4Fએુ ન�A કરA લીcું ક4 આ

Xમશાનને જ Xવગ- �Fું બનાવીને જ

ઝપંીશ. દ4Fએુ તો Xમશાનની સાફ સફાઈ

કરવા માડંA. પોતાની ધગશ � એ પહ4લા

પોતાનાં ખેતરમાં હોમતી એ બધી ધગશ

એણે Xમશાન પાછળ લગાવી દAધી.

ધીર4 ધીર4 કરતાં એણે ૫૦૦ થી વcુ

ઝાડવા Xમશાનમાં વાવી દAધા ને Xમશાન

�વી વેરાન જhયાને ર\ળયામણી બનાવી

દAધી. કોરા ધાકોર Xમશાનમાં હવે

પખંીઓનો કલરવ થતો હતો. પખંીઓના

માળા પણ Wાકં Wાકં તો બનવા લાhયા

હતા.ં દ4Fુ રોજ પખંીઓને દાણા-પાણી

દ4,સાફ સફાઈ કર4, ભજન કર4 ને બધા

છોડવા ને ઝાડવાનો મમતાથી ઉછેર કર4.

ઋpઓુ વીતતી ગઈ ને દ4Fનેુ તો આ

જ ¥િૂમ આનદંની ¥િૂમ લાગવા લાગી. ના

કોઈ Vતૃદ4હનો ડર, ના Xમશાનનો.

જોગી}વન }વે ને આનદં કર4. દ4Fુ હવે

"દ4Fમુા" નામે ઓળખાવા લાગી. Xમશાનને

પોતાની અનોખી સેવાથી દ4Fમુાએ એટ�ું

ર\ળયામ�ું બનાવી દAધે�ુ ક4 ગામનાં લોકો

nયાં સRંયા સમયે િનરાતેં બેસવા આવતા.

ગામોગામ એમની સેવાની ચચા-ઓ શY

થવા લાગી.

આ વાવડ દ4Fનુી બેનપણી ગ]ંનુા

ગામ પણ પહa�યા. ગ]ંુ તો વાવડ

પહaચતા જ હરખભેર દ4Fનેુ મળવા એના

ગામ પહaચી. Xમશાનના ઝાપંા લગ પહaચી

ગ]ંએુ સાાકંળ ખખડાવી.

દ4Fમુાએં હડA કાઢAને જો�ું પણ

પહ4લી નજર4 ઓળખાણ નો પડA. આખર4 બે

દાયકાથી બેય બેનપણી ભેગી નહોતી થઇ

ને બેયની અવXથાય થઇ ગઈ હતી પણ

પછA ગ]ંુ દ4Fનુો હાથ ઝાલી બોલી “અલી
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દ4FડુA ¢ુ ં ગ]ંુ `”ુ ને દ4Fમુાનંા કાન ચમWા

ને હરખથી બેય ભેટA પડયા.ં દ4Fુ ગ]ંુ ને

wદર લઇ ગઈ. િશયાળાની ઇ સાાજં હતી

ને ઠંડA વળA ગઈ હતી. દ4Fુ તો શાિંતથી

ચાલતી ચાલતી થોડA વાર પહ4લાં જ એક

પેટાવેલી સળગતી \ચતા પાસે પહaચી ને

હાથ તાપવા લાગી. ગ]ંુ તો અચરજથી દ4F ુ

ને જોતી રહA. "આ એ જ દ4Fુ છે � Wાર4ક

દ4હ પાડવાની વાતો કરતી હતી?"

થોડA વાn�ુચંીn�ું કરA બેય વા© કરA

ખાટલે બેઠA ને `ખુ qુ:ખ વહªચવા લાગી.

ગ]ંએુ દ4Fનેુ Oછૂ�ુ,ં "અલી દ4FડુA તને અહu

બીક નથ લાગતી?”

દ4F:ુ "બીક [ુ વળA. બીક હોત તો

Xમશાનમાં રહA જ નો શકA હોત. ગ]ંડુA આ

તો V�ુયધોમ ક4હવાય. આનદંની ¥િૂમ

ક4હવાય. આ તો હાચો આનદં આપે એવી

¥િૂમ સે. અને �યાં િશવશ¥ંનુાં ભજન થાતા

હોય nયાં બીક શાની?”

ગ]ં:ુ "તે હ4 દ4F ુ આ બધા ઝાડવા તે

વાયા છે?”

દ4F:ુ "હા આ બધા પેપળા, લીમડા

,ઓyબલી, વડ આ બધા મારા ને આ

બધાની ¢ુ.ં”

ગ]ં:ુ "તે હ4 દ4FડુA p ું આખો દA ¢ુ ં કર4

પસી અહu?”

દ4F:ુ “કdંુ ¢ુ?ં સમશાનની સાફ સફાઈ

કY, પખંીઓને પાણી આ�,ુ પાર4વાને દોણા

આ�,ુ કોઈ આવે તો આશરો આ�,ુ ચા-

પાણી કરાFુ,ં ભજન કdંુ બસ... બી�ુ કઈ

કરતી નથ. ગામનાં મા}સરપચં ખપની

હધંી વXpઓુ લાવી દ4. ¢ું મારા ખપ Oરૂp ું

લ« અને સમશાનjું Rયાન રા�ુ.ં..”

ગ]ં:ુ "તે હ4 ગ]ંુ તને હાચોહાચ આય

બીક નથ લાગતી?”

દ4F:ુ "ના ગ]ંુ હવે તો આ જ માY ઘર

સે અને પોતાનાં ઘરમાં શેની બીક?"

ગ]ંુ તો દ4Fનેુ ફાડA �ખે જોતી જ

રહA ગઈ. બેય વાn�ું કરતી હતી nયાં

મા}સરપચં દ4Fમુાને મળવા આrયા ને

સમાચાર આ&યા ક4, "દ4Fમુા...

ગામવાળાઓએ ન�A ક�ુ� સે ક4 lજ�લા

કલે|ટર સાહ4બને હાથે તમાY માનસ~માન

થાય." ગ]ંુ તો આ સમાચાર સાાભંળAને

રા} રા} થઇ ગઈ. સરપચં વાવડ આપી

રવાના ¬યા.
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બી� Hદવસે મા}સરપચં ગાડA

દ4Fમુાનેં લેવા આવી પહaચી ને બધા Vકુામે

પહa�યા. lજ�લા કલેકટરનાં હXતક દ4Fમુાjું

સ~માન કરવામાં આr�ું અને પછA દ4Fમુાને

બે શ�દ ક4હવા માટ4 માઈક આપવામાં

આr�ુ.ં દ4Fમુાએં સાવ સહજભાવે સ~માન

�Xવકારતા માઈક લઇ એટ�ું જ કું ક4,

"આ મનેખ બ¢ુ મa®ુ સે. પરમાnમા બહાર

Wાયં નથી. આપણે �દુ પરમાnમા સીયે.

પણ જો માણંાહ ભીતર ઝાકં4 તો..ભીતર ભળે

તો..ઓળખે તો.. ને એ પરમાણે રહ4 તો..."

બસ આટ�ું બોલી એ ¯પૂ થઇ hયા ને

ગામના લોકોની તાળAઓથી વાતાવરણ

] ૂ}ં ઉઠ°ુ.ં બધા વચેટ બે હાથ � સૌથી વcુ

તાળA પાડA રહયા હતાં તે હાથ હતાં

બેનપણી ગ]ંનુા.ં દ4Fમુા સહજ ભાવે મચં

પરથી ઉતાયા- ને nયાં લાઉડXપીકરમાં ગીત

ર4લાવા માડં�ુ,ં

“કયા }વન કયા મરણ કબીરા..

ખેલ રચાયા લકડAકા...”

(નaધ: અહu 'ગ]ં'ુ એક કા�પિનક

પાk છે પણ 'દ4F'ુ એક }વતં વાXતિવક

પાk છે. દ4Fમુાં બનાસકાઠાનાં કાકંર4જ

તા�કુાનાં રવયાણા ગામના રહ4વાસી છે

અને છે�લા બે દાયકાથી Xમશાનમાં સેવધમ-

િનભાવે છે. એમના ઉમદા સેવાકાય- માટ4

એમને િવિવધ સXંથાઓ ¤ારા સ~માિનત

પણ કરવામાં આવેલા છે. છAપમાં મોતી

�વાં દ4Fમુા ઉnTૃeટ ઉદાહરણ સમાન છે.)

(સOંણૂ-)
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NexTECH

આ વષ-ની શYઆતમાં ]જુરાત

સરકાર4 fહ4રાત કરA ક4 તેઓ ક4~� સરકારની

મદદથી, ]જુરાતના દર4ક lજ�લામાં

એરપોટ- બનાવશે.

સરકાર4 ભાર4 ઉnસાહ સાથે આ

5ો�|ટની fહ4રાત કરA હતી અને તેઓએ

આ 5ો�|ટના બ�ટ અને સમય-ર4ખા માટ4

તમામ જYરA ગણતરAઓ કરA છે.આપણે આ

િવકાસલoી 5ો�|ટને સરકારના નદA-

જોડાણ (Hરવર ક�ે|ટ) 5ો�|ટ તરAક4 સમ}

શકAએ છAએ. તે તમામ lજ�લાઓને ±લાય-

લાઇન સાથે જોડશે અને આ lજ�લાઓમાં

VસુાફરA કરવાનો સમય ઘટાડશે.

હવે આ બધા એરપોટ- બનાવવાની [ું

આવ²યકતા છે, �યાર4 વાXતવમાં માk થોડા

જ કાય-રત હોય?

ચાલો આ િવશે વાત કરAએ…

આજના સમયમાં \બન-rયવસાિયક

એરપોટ- દર4ક રાe� માટ4 જYરA છે. આજના

rયXત �ગુમાં એવી ઘણી વXpઓુ છે, �

સેવાઓ કોમિશmયલ એરપોટ- આપી શકતા

નથી.

હવે તમે Oછૂશો ક4 કોમિશmયલ અને

નોન-કોમિશmયલ એરપોટ- વ�ચે [ું તફાવત

છે? દર4ક એરપોટ- તો સમાન જ છે.

જો આપણે નોન-કોમિશmયલ એરપોટ-

િવશે વાત કરAએ, તો દર4ક એરપોટ- ક4 �ના

પર કોઈપણ Xથાિનક અથવા �તરરાe�Aય

પેસે~જર ±લાઈટ ઉતરA શકતી નથી, તેને

નોન-કોમિશmયલ એટલે ક4 \બન-વા\ણ��યક

કહ4વામાં આવે છે. આ 5કારના એરપોટ-માં

લ²કરA એરપોટ- અને ખાનગી એરપોટ-નો

સમાવેશ થઈ શક4 છે, પરંp ુ તે Oરૂતો

મયા-Hદત નથી.

હવે એક 5³ ઊભો થશે ક4 એવા કયા

ઓપર4શન છે ક4 �માં નોન-કમિશmયલ

એરપોટ-ની જYર છે?આપણે આ સમ}[ુ.ં

વધ'ન શાહ

5@ ટBCલકોમ Eાિંત પછHની હવાઈ Eાિંત
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એ પણ આપણે પોઈ~ટ-બાય-પોઈ~ટ

સમ}[ું ક4 આ \બન-વા\ણ��યક એરપોટ-

સામા~ય માણસ માટ4, માટ4 ક4ટલા અને ક4વી

રAતે ઉપયોગી છે...

૧)પાઇલોટ/(ના ઉ+યન અ.ભુવને

3ધુારવા માટ7:

લાબંી,�તરરાe�Aય અથવા Xથાિનક

±લાઇ´સ પાઇલો´સ અને ક4\બન µ સBયોને

તણાવ અને થાક આપે છે.

હવે, આવી લાબંી ±લાઇટ દરિમયાન,

અXવીકાય- િનણ-યની સભંાવના ઘટાડવા

માટ4, તેમને આરામની જYર છે. તેથી તેમને

આરામ આપવા માટ4 એરપોટ- મદદYપ

થશે. પાઇલોટ અને µ તેમના Yટ, સમય,

¶ધણ-oમતા અને પયા-વરણીય

પHર�Xથિતઓ અjસુાર એરપોટ- પર

ઉતરાણ કરવાનો િનણ-ય લેશે. તેઓ

ઉતરશે, ·4શ થઈ જશે અને ગતંrય તરફનો

તેમનો 5વાસ ચા�ુ રાખશે.

૨) ઇમરજ:સી લે=:ડ?ગ:

આ ઇમરજ~સી લે¸~ડ¹ગના HકXસામાં

પણ મદદYપ થશે, �યાર4 ઉડાન દરિમયાન

કોઈ અXવXથ પHર�Xથિત સf-ય છે. �મ ક4,

બળતણની અછત અથવા કોઈપણ

પયા-વરણીય આપિ_ ઉભી થાય છે.

૩) BલાઈDસ.ું પરFGણ:

નવી ±લાઇ´સjું પરAoણ કરવા માટ4

આ 5કારના એરપોટ- gેeઠ છે.આજકાલ

ભારત સરકાર Vસુાફરો માટ4 મોટા બો¶ગ

િવમાનો અથવા હાઇ-એ~ડ લ²કરA

િવમાનોની આયાત કર4 છે. આ િવમાનોને

તૈનાત કરતા પહ4લા આ એરપો{્-સ પર

પરAoણ કરFુંઆવ²યક છે.

૪)આયાત/િનકાસ અને કાગN સેવાઓ:

માલસામાનની આયાત કરવા માટ4

અથવા આપણા gેeઠ ઉnપાદનોને બીf

દ4શોમાં અથવા બીf રા�યોમાં િનકાસ

કરવી સરળ બનશે. કાગ� સેવાઓને

5ોnસાહન મળશે, અને દવાઓ, તબીબી

સાધનો, હAરા, લાકડા વગેર4 �વા મaઘા

માલસામાન પહaચાડવામાં ઓછો સમય

લાગશે.

૫) આરોQય કટોકટF (Rા:સSલા:ટ ક7સો) /

એર-એUVWલુ:સ:

કોિવડ-19ના V²ુક4લ સમય

દરિમયાન, જHટલ, કટોકટAના ક4સોને

XથાનાતંHરત કરવામાં આપણને ઘણી

V²ુક4લીઓનો સામનો કરવો પડ�ો. આ�

ભારતમાં દર વષ� લગભગ ૨૦ થી ૨૫

હfર લીવર �ા~સ&લા~ટ અને ૩૫ થી ૪૦

હfર �ટલા હાટ- �ા~સ&લા~ટ થાય છે. આ

5કારના ઘણા wગ 5nયારોપણ થાય છે.

જો આપણે એFું માનીએ ક4 આ

�ા~સ&લા~ટમાથંી અગર ૧૦ થી ૧૫%

�તર-રા�ય હોય, તો આ એરપોટ-

ભારતના તબીબી ઇિતહાસમાં િનણા-યક
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¥િૂમકા ભજવશે. આ� ઘણી કંપનીઓ એર-

એy��લુ~સ સેવાઓ OરૂA પાડA રહA છે.

એરપોટ-ના િનમા-ણ બાદ આ તમામ

સેવાઓને 5ોnસાહન આપવામાં આવશે.

૬) BલાઈDસ.ું પાYકZગ / [ળવણી

(YરપેYર]ગ / Yરફ_અુ`લ]ગ):

±લાઇટ અને હ4\લકો&ટરના સમારકામ

અથવા fળવણી માટ4 તેમના મોટા ભાગોને

કારણે જhયા અને સમયની જYર પડ4 છે

અને આ ±લાઇટjું લે¸~ડ¹ગ �બૂ જ V²ુક4લ

છે. ±લાઇટને ખÀચવા અને તેના ભાગjું

પHરવહન કરવા માટ4 ઘણા મોટા વાહનોની

જYર પડ4 છે. આ બcું આ નોન-કમિશmયલ

એરપોટ- પર થશે. પાHકÁગ અને HરફÂઅુ\લtગ

પણ કરવામાં આવશે.

૭) ખાનગી િવમાન આિતcય:

ઘણી rય�|તઓ, અિધકારAઓ,

સે\લ\ÃટAઓ અથવા ઉÄોગપિતઓ પાસે

તેમના ખાનગી િવમાનો અથવા હ4\લકો&ટર

હોય છે. તેમને તેમની ±લાઈ´સ માટ4 આ

5કારના અથવા એરપોટ-ની જYર છે.

૮) એરપોટe પરFGણ:

નવા એરપોટ- અÄતન તકનીકો અને

નવીનતમ ધોરણો સાથે બનાવવામાં

આવશે. ભિવeયમા,ં જો કોઈ એરપોટ-ને

Hરડ4વલપ કરવાની જYર હોય અથવા કોઈ

નવા એરપોટ- બનાવવાની જYર હોય, તો

આ ધોરણો \બ�ડરોને મદદYપ થશે.

૯)આમgનો ઉપયોગ:

આ એરપોટ- આપણી ભારતીય સેનાને

તેમના rયવસાય માટ4 સેવા આપશે. જો

રા�યના કોઈપણ ભાગમાં કોઈ કટોકટA

સf-ય , તો તેને સભંાળવા માટ4 આપણને

વHરeઠ સૈ~ય અિધકારAઓ અને કમા~ડોની

જYર છે. જો આપણી પાસે એરપોટ- હોય, તો

આપણે તેમને ઝડપથી લાવી શકAએ છAએ

અને તેમને સાઇટ પર મોકલી શકAએ છAએ.

૧૦) Bલાiગ jલબ/Bલાiગ lmલૂ:

આપણા મહાન દ4શને Tુશળ

પાઇલો´સ અને µ મેyબરો આપવા માટ4,

આપણને તેમની તાલીમ, જોખમ

rયવXથાપન, rય�|તnવ િવકાસ,

�તરrય�|તnવ કૌશ�ય વગેર4 માટ4

માળખાકAય `િુવધાઓની જYર છે. આવા

એરપોટ- આ ઈ~·ાX�|ચર Odંુૂ પાડશે. આ�

આપણી પાસે એટલો અÄતન અBયાસÅમ

છે ક4 આપણા પાઇલો´સ પોતાની fતને, µ

મેyબરો અને Vસુાફરોને બળતણની
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અછત, પયા-વરણ જોખમો, એર-�ાHફક,

એÆ~જનની િનeફળતા, લે¸~ડ¹ગ \ગયસ-ની

િનeફળતા વગેર4ની કોઈપણ V²ુક4લ

પHર�Xથિતમાથંી બહાર લાવી શક4 છે.આપણા

µ મેyબસ- ૫૦૦-૬૦૦ �ટલા ±લાઈટ

પેસે~જરોને આ 5કારની V²ુક4લ

પHર�Xથિતઓમાં તેમના Èાન, વાતચીત

કૌશ�ય અને મનની િનણ-ય oમતાથી

બચાવી શક4 છે. આ�, બીf િવ� �Éુ અને

એર X�ાઈક પછA, આમÊ ફાઇટર �ટ અને

તેમના પાઇલો´સ લગભગ ૨૬% વRયા છે.

આપણા ]જુરાતમાં fમનગર અને ¥જુમાં

બે મોટA આમÊ શાળાઓ છે.

ઉડાન તરફ �વુાનોનો રસ પણ

Hદવસેને Hદવસે વધી ર£ો છે.

આપણી પાસે સ�ંયાબધં ±લાËગ

|લબ છે �ઓ આપણી �વુા પેઢAને

±લાઈ´સ, �´સ અને હ4\લકો&ટર ઉડાડવાjુ,ં

િનયkંણ કરવાjું અને સમારકામ કરવાjું

શીખવે છે. પાઇલો´સ અને µ મેyબસ-ના

પગારમાં પણ વધારો થયો છે �થી લાખો

લોકો ભારતના ઉÌયન ઉÄોગમાં કારHકદÍ

બનાવવા માટ4 રસ ધરાવે છે અને 5યાસ

કરA ર£ા છે. આપણી પાસે એટ�ું ન�ર

ઈ~·ાX�|ચર છે ક4 આગામી ૧૦-૧૨ વષ-માં

ભારત ૩૨ મોટા દ4શોના િવÄાથÊઓને

એિવએશન ટ4|નોલો} શીખવશે.

માk એરપોટ- જ નહu, ]જુરાતમાં

મરAન ટ4|નોલો}, wડરવોટર સબમરAન

ટ4|નોલો}, Xપેસ ટ4|નોલો}ની શાખાઓ

હશે.

Îલેુટ �4નની શYઆત સાથે, અમારA પાસે

ભારતમાં Îલેુટ ર4લવેની સૌથી મોટA સXંથા

હશે.

૧૧) lકાય-ડાઇિવ]ગ / સાહિસક pqિૃsઓ

ઉડતા િવમાનોની પસદંગી સાથે,

અમારા �વુાનો પણ િવમાનમાથંી Tૂદવા

માગેં છે! ¢ું મfક કdંુ Ï. પણ આપણી �વુા

પેઢAને Xકાય ડાઈિવtગ નામનો નવો શોખ છે.

હવે આ શોખ Oરૂો કરવા માટ4 તમાર4 િવદ4શ

જવાની જYર નથી. આ આપણા ઘર�ગણે

ઉપલ�ધ થશે.

૧૨) સમt દ7શમા/ંwતરરાxRFય બહ7તર

કને=jટિવટF

વcુ એરપોટ- એટલે વcુ કને¸|ટિવટA,

વcુ \બઝનેસ, વcુ FÐૃÉ, વcુ સહયોગ, વcુ

િવકાસ, વcુ િવકસતી અથ-rયવXથા.
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ચાલો, ¢ું તમને થોડા ઉદાહરણો આOુ:ં

છે�લા પાચં વષ�મા,ં આપણા એરપોટ-

અને ન}કની સાઇ´સ પર ૯૦,૦૦૦ કરોડjું

રોકાણ થ�ું છે.

લગભગ ૪૯-૫૬% rહાઇટ કોલર

કમ-ચારAઓ અને ઉ�ચ-મRયમ વગ-ના

લોકોએ લોકડાઉન qૂર કયા- પછA હવાઈ

VસુાફરA કરA.

ભારતમાં દર વષ� લગભગ બે-kણ

એરલાઇન કંપનીઓ શY થાય છે.

આ વષ� ÒનÒનવાલાની 'અકાસા

એર', � ૨૬૦ કરોડ Yિપયાની કyપની છે,

તેની શYઆત થયી.

આપણા દ4શમાં દર વષ� લગભગ

૩૦૦+ મોટA એરલાઇન કંપનીઓની

�તરરાe�Aય ±લાઇટ લે¸~ડ¹ગ કર4 છે.

આ� પાયલોટ �4િનtગની સર4રાશ ફA

૧૧-૧૩ લાખ છે.

મોટA-નાની ૧૧ સXંથાઓ ±લાËગ

કોસ- શીખવે છે…

વગેર4, વગેર4…

હવે તમે સમ} ગયા હશો ક4 આપણે

નોન-કમિશmયલ એરપોટ-ની ક4ટલી જYર છે.

rયવસાિયક એરપોટ- પર rયXત સમયપkક

અને �ાHફકને કારણે, આપણે તેના પર આવી

વXpઓુ કરA શકતા નથી.

પરંp ુ હ�ુ આપણી પાસે થોડા વcુ VÓુા

છે, � આપણે આવતા wકમા જો[ુ.ં

ધ~યવાદ.
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બળવા%ું છે 'ને +જળવા%ુંપણ.

/ધી વચાળે ટક5 રહ8વા%ુંપણ.

9ટૂ5 જવાય<ાર8ક;

છતાયં રાખી વાટ

તરબોળ @Aામા,ં

રહ8વા%ું છે +ગટતા.

'ને ઝEમતા Fધકાર સામે

+કાશ તેનો જ પાથરવાનો સતત.

સાધંશે એ જ ફર5,

સભંાળશે પણએજ.

+ગટાવી છેઆપણી Nયોત તેણે જ.

સOય +કાશતો,

ફ8લાવતો +ેમ એવો

માણસ દ5વો છે ઈSરનો!...

Connecting...	કિવતા

અપ'ણ KELટH
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જન9 ઓફ <ૂનાગઢ

િવવેક 8ડુાસમા

Cગરનારની પKરEમા

‘5દ\oણા’ શ�દથી આપણે બધા જ

વાક4ફ છAએ. આપણાં શાÔો-Oરુાણો સHહત

વેદમાં પણ તેjું મહnnવ આલેખાયે�ું છે. મHંદર4

જઈએ nયાર4 પણ ઘણીવાર મHંદરની ક4 દ4વી-

દ4વતાની 5દ\oણા કરવાનો એક Hરવાજ છે.

તેટ�ું જ નહu, આપણી સXંTૃિત તો એટલી

'રAચ' છે ક4 આપણે nયાં 5Tૃિતના દર4ક તnવને

Oજૂનીય માનવામાં આવે છે. અ~ય કોઈ

ધમ-માં ન હોય તેFું સનાતન ધમ-માં છે.

આપણે nયાં તો નદAઓને, પવ-તોને Oજૂનીય

માનીને તેમની Ofૂ થાય છે અને હા, તેમની

5દ\oણા પણ થાય છે. તો આ વખતે માર4

વાત કરવી છે એ પવ-તની, �ને Oરુાણોમાં

‘Hહમાલયનો દાદો’ ક£ો છે. }, હા \ગરનાર.

તમને �યાલ હશે જ ક4 \ગરનાર પવ-તની પણ

પHરÅમા કરવામાં આવે છે. તેને ‘\ગરનારની

લીલી પHરÅમા’ તરAક4 ઓળખવામાં આવે છે.

કારતક `દુ અ\ગયારથી લઈને કારતક

`દુ Oનૂમ `ધુી \ગરનારની પHરÅમા કરવામાં

આવે છે. ૩૬ Hકલોમીટરની આ \ગરનારની

પHરÅમામાં V�ુય ચાર પડાવ હોય છે. �યાં

મોટ4ભાગે યાિkકો રાતવાસો કરતા હોય છે.

આખીય પHરÅમાના Yટમાં તમને Wાયં પાણી

ક4 ખાવાની તકલીફ ન પડ4 તેવી `િુવધાઓ

હોય છે. અ�oેk અને પાણીની પરબ બcું જ

તમને wદર મળA રહ4 છે. આRયાlnમક qૃ¸eટએ

જોઈએ તો પHરÅમા ચો�સ એક ભાવની વાત

છે, પણ nયાjં ુ ં વાતાવરણ ગÕજબ હોય છે.

પHરÅમા એટલે Tુદરતની સાથે િવતાવવા

મળpું પાચં Hદવસjું વેક4શન.

પHરÅમાની શYઆત ભવનાથ તળેટAથી

થાય છે અને Oણૂ- પણ ભવનાથ તળેટAમાં જ

થાય છે. ભવનાથ તળેટAથી Yપાયતન જવાના

રXતે આગળ વધવાjું હોય છે. nયાથંી ઝીણા

બાવાની મઢA તરફ જવાjું હોય છે. Yપાયતન
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Åોસ કરતાં જ જગંલ િવXતાર ચા�ુ થઈ fય

અને wદા� અડધો કલાક �ટ�ું ચાલો એટલે

તમે બરાબર જગંલમાં હોવ. ચાર4બા�ુ Foૃો

જ Foૃો. ઝરણા,ં નદA, પoીઓનાં કલરવ

આહાહાહા બ¢ુ જ જબરદXત વાઇ�સ આવે.

અહuથી ૧૨ Hકલોમીટર4 ઝીણા બાવાની

મઢA આવે. જગંલમાં wધાdુ વહ4�ું થઈ fય

એટલે યાિkકો સાજંના `મુાર4 જ ઝીણા

બાવાની મઢAએ સારA જhયા શોધીને nયાં

રાતવાસો કરવાની rયવXથા કર4. એકબા�ુ

HદવાળAના સમયમાં ]લુાબી ઠંડA હોય અને

તેમાયં વળA જગંલમાં હોઈએ એટલે એ રાત

ક4વી હોય! હા nયાં જગંલમાં Wાયં લાઇટની

rયવXથા ન હોય િસવાય ક4 કોઈ મHંદર હોય!

પHરÅમામાં તમાર4 ટોચ- સાથે જ રાખવી.

ગામડાનંા � લોકો આવતા હોય છે તે લોકો

પોતાની સાથે જ ઠામ-વાસણો અને રાધંવાની

rયવXથા કરAને આવતા હોય છે. જગંલમાથંી

લાકડાં વીણીને ¯લુો સળગાવે અને જમવાjું

બનાવે. આહાહાહા આખાય વાતાવરણમાં �

`ગુધં આવે ક4 ના Oછૂો વાત. � લોકો

જમવાjું બનવવાની rયવXથા કરAને ના

ગયાં હોય તે બધાય અ�oેkમાં ભોજન કર4.

ગામનાં લોકો Wાર4ય અ�oેkમાં નથી ખાતા.ં

હકAકતમાં તો એ જ સાચી પHરÅમા છે.

�મ �મ રાત ઘરેA થતી fય તેમ તેમ

ચહલપહલ થોડA ઘટA fય. મોટાભાગના

લોકો જhયા શોધીને આરામ કરતા હોય.

એકબા�ુ તાપ�ું ચાલp ું હોય, બી}બા�ુ

વાતો થતી હોય. ખર4ખર આ �હાવો એકદમ

અÖત છે. ઘનઘોર રાત થાય એટલે ન}કમાં

વહ4તા ઝરણાનંો ખળખળ અવાજ પણ

એકદમ ચો�ખો સભંળાય એવી શાિંત 5સરA

fય. એ રાતનો �હાવો અલBય છે. એ માkને

માk \ગરનારના જગંલમાં જ મળે!

સવારના ચાર વાગતા ફરAથી

ચહલપહલ ચા�ુ થાય. માણસો ઉઠવા માડં4.

¯લૂા પર ચા Vકૂાતી હોય અને રાતનાં વધેલાં

રોટલા સાથે ખાવાની તૈયારA થતી હોય. પછA

આછાં આછાં અજવાળે ફરAથી બધો સામાન

પેક કરAને ચાલવાની શYઆત થાય.

nયારબાદ બીજો પડાવ આવે 8 Hકલોમીટર4

‘સરકHડયા હjમુાન’. જગંલની બરાબર

મRયમાં \બરાજમાન હjમુાન}jું �બૂ `ુદંર

મHંદર. 5Tૃિતની ગોદમાં આFું મHંદર હોય

એટલે વાત જવા દો એકવાર Vલુાકાત લેતાં

જ તન-મન બનેં રામમય બની fય. આ

મHંદર �બૂ જ `ુદંર છે અને તેની બા�ુમાથંી

જ એક નદA વહ4 છે. રાત પડ4 એટલે ઠંડો ઠંડો

પવન આવે! હાલ 5HરÅમાના સમય

દરિમયાન આ મHંદર4 યાિkકો માટ4 તમામ

rયવXથા કરવામાં આવતી હોય છે. લોકો

અહu બીf Hદવસનો રાતવાસો કરA થાક

ઉતાર4 છે.

nયારબાદ અહuથી બે જhયા બ¢ુ

ન}કમાં છે અને 5Tૃિતની ગોદમાં છે.એક
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`રૂજTંુડ અને બી} માળવેલાની જhયા.

પHરÅમા કરનારા લોકો અહu જતા હોય છે.

પછA ચા�ુ થાય છે નળપાણીની ઘોડA �

બોરદ4વી લઈ fય છે. બોરદ4વી એટલે

પHરÅમાનો kીજો પડાવ.આ જhયા પણ બ¢ુ જ

સરસ અને �બૂ િવશાળ મેદાનવાળA છે.

અહuથી તાતણીયા ધરા નામની જhયાએ

જવાય છે. જગંલની મRયમાં ઝરણાનંાં

ઉ×મXથાનનો લાભ માણવો હોય તો અહu

જવાય. wદા� જતા અને આવતા એક Hદવસ

�ટલો સમય લાગે છે. એટલે તમે nયાં જઈને

પાછા આવો nયાર4 ચોથો Hદવસ Oરૂો થઈ ગયો

હોય. હા, nયાથંી તમાર4 પાÏં બોરદ4વી આવFું

જ પડ4 છે. અહu બોરદ4વીથી હવે ૮ Hકલોમીટર

ચાલો એટલે બહાર ભવનાથ પહaચી જવાય.

આને કહ4વાય છે, \ગરનારની પHરÅમા.

આ પHરÅમાના માRયમથી હકAકતમાં તો

તમે 5Tૃિતની ન}ક અને પોતાની ન}ક જઈ

શકશો. 5Tૃિતની ગોદમાં આવો સમય Wાર4ય

િવતાવવા નહu મળે ક4 તમને પાચં પાચં Hદવસ

`ધુી nયાં રહ4વાનો મોકો મળે. જો તમને

ખર4ખર આ વષ� પHરÅમામાં જવાની ઇ�છા હોય

જ તો 4 નવેyબરથી પHરÅમા શY થવાની છે.

તો તે Hદવસો દરિમયાન ગમે તે કામ હોય

પડતાં VકૂAને 5Tૃિતની ગોદમાં થોડાં Hદવસ

િવહરતા આવજો.

પHરÅમા દરિમયાન જગંલjું વાતાવરણ

એકદમ અલગ જ હોય છે. ચાર4બા�ુ ‘જય

\ગરનારA... જય \ગરનારA’ના નાદ સભંળાય.

વળA, જગંલમાં એટલા બધા મHંદરો આવેલાં છે

ક4 ના Oછૂો વાત. બધાયં િશખરબÉ પૌરા\ણક

મHંદર. nયાં દશ-ન કરAને જ \ચ_ શાતં થઈ

fય. એમાયં 5Tૃિતની ગોદમાં આવો ચા~સ

મળતો હોય તો એને ક4વી રAતે Vકૂાય, યાર?

ખર4ખર દર4ક rય�|તએ }વનમાં એકવાર તો

\ગરનારની પHરÅમા કરવી જ જોઈએ.

આRયાlnમક રAતે નહu પણ અ~ય ઘણી રAતે

પHરÅમા �બૂ જ સાdંુ ફળ આપે છે. તમને

અનેક પાઠ શીખવે છે. પાચં Hદવસ બધી જ

`ખુ-`િુવધાઓ છોડAને જગંલમાં રહ4શો તો

ખબર પડશે ક4 આપણે ખર4ખર }વીએ છAએ

એ ક4Fું }વીએ છAએ! હા, જગંલમાં તમને પાચં

Hદવસ નેટવક- પણ નહu મળે તો એ બહાને તમે

સોિશયલ મીHડયાથી qૂર તો રહA શકશો! એનો

સીધો ફાયદો એ થશે ક4 તમે પોતાને સમય

આપી શકશો, પોતાનાને સમય આપી શકશો

અને lજtદગીના આ ક4ટલીક અV�ૂય Hદવસો

તમે આ�ું }વન નહu ¥લૂી શકો તેવી

યાદગીરA રહA જશે.

જય \ગરનારA!
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ઉમેશ જોષી

!ૂંક%-વાતા)

લખી દસ વરસની થયા પછA }વીએ

દAકરાને જ~મ આ&યો. એના આનદંની

અ\ભrય�|ત મોિનયો અને }વી જ કરA શક4.

નામ પાડ°ું સોમો. સોમવાર4 જ~મ થયો હતોને

એટલે. સોમલાનો લાડકોડથી ઉછેર થવા

લાhયો. લખીને સાસર4 વળાવી nયાર4 સોમલો

નાનકડો ઢોલ વગાડતા શીખી ગયો હતો.

આ� તો ગામમાં ઘરે ઘરે આનદં છે.

કારણ ક4 ગામના આગેવાન પશાભાઇની

એકની એક દAકરAના લhન છે. પશાભાઇ વતી

ગામજનો તો મોિનયાને હાલતા ચાલતા

કહ4તા, "મોિનયા, ઢોલ pટૂA fય તો બીજો

થાશે... પણ વગાડવામાં મો©ં ન

કહ4વરાવતો." મોિનયાને પણ આશા હતી

સારAઆવકની.

સવાર4 ગામને પાદર fન આવી ગઇ

છે, નાનકડા ગામમાં fણે મેળો ભરાયો હોય

એમમાણસો ફરતાં હતા.ં

સોમલાને }વી જગાડતી હતી. કોઈ

Hદ'નહuને આ� સોમલો ક4મ મોડ4 `ધુી `તૂો છે

તેની પણ નવાઇ હતી. }વી સોમલા પરથી

ગોદÙું ખÀચી જગાડ4 છે,પ...ણસોમલાની

�ખો ��ુલી હતી.

}વીએ રાડ પાડA, "દોડો દોડો આ

સોમલાને [ું થ�ુ?ં" મોિનયો આવી �ુએ છે તો

સોમલાની �ખો લીલીકાચ હતી, મોિનયો

સમ} ગયો, }વી રડવા લાગી, nયાં મોિનયો

બો�યો,

"ખબરદાર �`ુ પાડયા છે તો...

ગામને પાદર fન આવી છે. fન ઉઘલી

fય nયાં લગી માન ક4 સોમલો હ} `તૂો છે!"

મોિનયાએ માથે ફા\ળ�ું બાRં�ુ.ં ઢોલ

ખભે ચઢાrયો. ઊપડયો દાડંAથી વગાડતો

વગાડતો પશાભાઇના ઘર તરફ. મન રડp ું

હp ુ,ં હોઠ હસતાં હતા, }વ સોમલા પાસે હતો

ઢોલ પશાભાઇની ડ4લીએ હતો.

fન પરણીને ગઇ. fનના ક4

વરરાfના કોઈ વખાણ કરp ું ન હp ુ.ં પણ

વખાણ કરતા હતા મોિનયાના. મોિનયાની

હ4ડAના માણસો કહ4તાં હતાં ક4,

"આ� મોિનયાએ ઢોલ વગાડA ગજબ

કરA ના�યો. આવો ઢોલ આજ `ધુીમાં એણે

કયાર4ય વગાડ�ો ~હોતો..."
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વાતા@-સેB ુ

તેજલ શાહ

બે વાતા'ઓ - 'મલકપાર'	અને 'સાથંી'

પાછલા wકોમા,ં Ôી ક4¸~�ત વાતા-ઓનો

દબદબો ર£ો.Ôીસહજ સવેંદના,લાગણીશીલ

�દય અને િ5યપાkના સપના સાકાર

કરવાની lજ}િવષા Odુુષને પણ હોય છે. એ

Ôીને સ~માન,Xનેહ અને `રુoાઆપવા તnપર

હોય છે. આજની બે વાતા-ઓ, મીનાoી

વખાHરયાના વાતા-સSંહ '5ાચીના

અવા-ચીના'માથંી છે. ૨૦૨૧માં આ OXુતક

5કાિશત થયે�ુ.ં એમની વાતા-ઓમાં

Sાyય` ૃ̧eટનો વૈભવ વતા-ય છે. પછA, એ

પાkોની બોલી હોય ક4 પહ4રવેશ.

‘મલકપાર', એક �દયXપશÊ 5ેમકથા.

વેલ} અને સવલીની 5ેમકથાના મડંાણ, એ

માડં સ_રની હશે nયાર4 gાવણના મેળામાં

થયેલા.ં સવલીની ખી�ું ખી�ું થઈ રહ4લી

�ુવાની. ઓઢ�ુયં પહ4રવાjું થોડાં વખત

પહ4લા જ ચા�ુ કર4�ુ.ં મેળામાં એની

બહ4નપણીઓ સાથે ઊભેલી સવલી, ખkી સાથે

બાધંણીવાળA લાલ ઓઢણી માટ4 ર|ઝક કરA

રહ4લી. ખkી પ�ચીસની વXp ુ પદંરમાં ના જ

આપે એ Xવાભાિવક હp ુ.ં વેલ}, �વુાનીના

તરવરાટથી થનગનતો fણે તે}લો

તોખાર..! તા} Úટ4લી Vછૂોના દોરા, તેના

ચહ4રાની નમણાશને અનેરો ઉઠાવ આપી

રહ4લા.ં સવલી પર 5ભાવ પાડવા જ�દAથી

Yિપયા પચીસ રોકડાં ગણી ખkીને પકડાrયા

ને ઓઢણીjું પડATંુ લઈ િવજયી અદાથી

સવલી સામે `રુમાળA �ખો નચાવી ર£ો.

કોડAલાTંુવર �વા વેલ}ની પડખે બેઠA

લfમણીની �મ સકંોચાઈ રહ4લી મરક મરક

થતી સવલીને જોઈએ વેલ} મલકA ઊઠ�ો

અને પેલીઓઢણી સવલીનેઓઢાડA દAધી.

પર¡યા પછA હ} માડં પાચં HદવાળA

જોઈ હશે. મaઘવારAએ કાળો ક4ર વતા-વેલો

તોય ગરAબી અને લાચારA હ} એમનાં

5ેમની આડ4 આવી નહોતી. પોતાની qુિનયામાં

એ મXત હતા.ં આમ તો ગામના સરપચંના

ખેતર4 મ�ૂરA કરAઆ�ુંવરસઅનાજઅને
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થોડA રોકડ કમાઈને શાિંતથી ]fુરો કરA

લેતા.ંઆવખતે મેઘરાfના Hરસામણાએ ભાર4

કરA. માડં મળતી ખેત મ�ૂરAjું કામે હાથમાથંી

ગ�ુ.ં આવા કપડાં qુકાનના સમયે સરકાર

માઈબાપે ચા�ુ કર4લ રાહતના ભાગYપે

ધોરAમાગ- પર પાઇપલાઇન નાખવાjું કામ

નીકÛ�ું હp ું nયાં મ�ૂરA કરવા બનેં કમને

તૈયાર થયા.ં

કાળઝાળ ગરમી અને Vકુાદમની � ૂ

�મ દઝાડતી નજર. વેલ} અને સવલીને

વાત કરતાં �ુએ તો એ Hદવસ Oરૂp ું બનેંને

�ુદાં પાડ4. સાથે કામ કરવાની શરત વcુ કામ

કરાવતા ખચકાતો નHહ. વેલ} માદંો પડ�ો.

સવલીએ એને સમ દઈ ઘર4 રા�યો અને એ

નીકળA \ચtતાjું ભાÜું લઈને! તાપને લીધે

સવારથી સવલીનો }વ ¯ ૂથંાતો હતો. એ

ઘરમાં બેસે તો એક�ું પાણી પીને `વૂાનો

વારો આવે. મન મ�મ કરAને એ ખટારામાં

બેસી કામના ઠ4કાણે પહaચી. એક બે તગરાના

ફ4રા કયા- nયાં તો એને ચ�ર આવવા માડં�ા.

�મ તેમ એક ઝાડનો છાયંડો શોધી થાક

ઉતારવા બેઠA. ઓઢણીથી જરાક પરસેવો

�છૂA �ખ બધં કરA nયાં તો Vકુાદમ બો�યો,

"તારા ધણીને આ તારા લટકા મટકા જોવાનો

Wાં ટાઈમ છે? pું મારA પાસે આવ. તને

માલામાલ કરA દઈશ. મ�ુરA પણ નહu કરાFુ,ં

બસ એકવાર 'હા' બોલ..." સવલીએ �મ તેમ

Hદવસ Oરૂો કય�. Vકુાદમે સાજં થઈ,બધાં

મ�ૂરો ગયાં પણ એને જવા ન દAધી. એ પણ

સમ} ¯કૂA હતી એટલે ભાગવાjું શY ક�ુ�,

ભાગીને શરAરjું જોર ઘટ�ું અને Vકુાદમjું

વR�ુ.ં સવલી સવ-Xવ ]મુાવવાની તૈયારAમાં

જ હતી nયાં ઝાડAમાથંી એક માનવદ4હ 5ગટ

થયો! તેkીસ કરોડ દ4વી-દ4વતામાથંી કોઈ એક4

લાજ રાખી ક4 પછA � પિતને પરમે�રની �મ

O�ૂયો એણે જ ફરA એકવારઓઢ�ુંઓઢાડ°ુ?ં

***

વાતા- 'સાથંી'નો વાતા-નાયક

માpવૃાnસ�યથી છલકતો Okુ 'હર}', દોડતો

દોડતો �વુાનીમાં 5વેશી fય છે. બcુયં

બદલાp ું ગ�ુ.ં કપડા,ંÎટૂ, Hહલચાલ, fડો

ધડચા �વો સોનાનો ચેન, મો{ંુ પે~ડ~ટ. વટમાં

િસગાર4ટના વલયો છોડતી રજનીકાતંની

અદા. એjું ગામ, ગામના લોકો બcું એમjું

એમ જ રુ.ં અને એ મોટો થઈ ર£ો. એ �ની

ફરાકમાથંી ઘાઘરા પોલTંુ પહ4રવાની વાટ

જોતો હતો એ પણ એવી નાની જ રહA.

પરણવાની ચળ ઊપડ4લી. “પરણાય નHહ તો

Tંુવારા રહA જવાય.” એ Xવગત હસી ર£ો.

પોતાને જ ટપાર4 છે, 'ભાઈ પહ4લાં ભણ તો

ખરો!' પોતે ભણવામાં હોિશયાર જ હતો ને!

માXતર વખાણ કરતાં nયાર4 મા પોરસાતી.

એટ�ું જ નHહ આગળ બોHડÁગમાં ભણવા જઈ

શક4 એ માટ4 એની મા તનતોડ મહ4નત કરતી.

હર}પણ ટ�શુન કરA એની માનો ભાર હળવો
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કરવા તnપર હતો.

હર}ના બાપા ભગવાન}ના કાને વાત

પડA. પછA [ુ?ં એજ ગતાjગુિતક રAત. શાતંા

અધVઈૂ થઈને પડA nયાં `ધુી એને ધરાઈને

મારA. શાતંા એના નામ 5માણે શાતંરસને

વળગી રહA. હર}એ ડરAને �ણૂો સાચrયો

અને ભગવાન} ચા�યો પાવ�ું પીવા.

હર}એ માને હળદરથી મલમપÝી કરA. એjું

બcું કામ પણ ઉપાડA લીcુ.ં ખાcુ,ં પીcું ને રાજ

ક�ુ�ની વાત ગરAબને લલાટ4 Wા?ં ભગવાન}

પાછો આrયો. શાતંાથી શાક વેચવા જવા�ું

નHહ. ક4મેય કરAને ખીચડA - છાશ પીરસાયા.ં

ભગવાન}એ ભરપેટ ખાcુયં ખdંુ છતાયં મીÞંુ

વcુ છે કહA એણે થાળAનો ÏÝો ઘા

કય�.થાળAની ધાર શાતંાના કપાળ પાર વાગી

અને લોહAનો cધૂવો ßટA પડ�ો....

બસનો હોન- વાhયો. શહ4ર તરફની

છે�લી બસ આવી રહA. હર} ભાનમાં આrયો.

એક હરખ હતો. સપનામાં તો સપનામાં

પોતાની `ટૂÎટૂવાળA lજtદગી તો }વી લીધી.

એક oણનો એ આનદં િવલાઈ ગયો, બનેલી

ઘટના યાદ આવી. માને વાગે�ુ.ં પોતાjું

મગજ તમતમી ગયે�ું અને એ જ અવXથામાં

ચટણી વાટવાનો પ¬થર લઈ બાપાના લમણે

ઝuકA દAધેલો! બીકનો માય� ઝjનૂભેર દોડતો

ર£ો.

અબ દો બાતે હો સકતી હ4... હર} ઘર4

જશે અથવા નHહ fય.ઘર4 ગયો તો દો બાતે હો

સકતી હ4... બાપ }વતો હશે અથવા નHહ હોય.

જો Vnૃ�ુ પાyયો હોય તો દો બાતે હો સકતી હ4....

એક તો મા માફ કર4 ક4 નHહ એ 5³અનેWાં તો

બાપાની હnયામાં �લ થાય... જો �લ થાય

તો... શકયતાઓ અગ\ણત છે અને wત એક.

તમે એ જશોધી લેજો,સરળપડશે!

આપના 5િતભાવ tejnikalme@gmail.com

પર મોકલશો.
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!ાયં ના જર( )લેશ હો;	ને !ાયં ના જર( )લા/0ત હો;

સવ4ને હો તાઝગી 8ાતઃ:લોની,	શા/0ત હો.

;યોમમાયંે શા/0ત હો,	ને ભોમમાયંે શા/0ત હો,

;યોમભોમની મ>ય રોમેરોમ સોમ શી શા/0ત હો.

?Aૃવી તો કંપે હD !ારEક;	એ જપંી નથી,

હો ધર(માં /IનJધતા,	ને KMુધતાને શા/0ત હો.

એક N હO ું?ણૂ4 તે Rદુ કણકણોમાં Tણૂ4 છે,

એ ?ણૂ4પણમાં હોય તેવી Tણૂ4કણમાં શા/0ત હો.

ભવભવાટિવમાં ભટકX ું છે લYZ ુંજો ભાJય;	તો

એ ભાJયને પણ શા/0ત હો,	એ [ા/0તને પણ શા/0ત હો.

પચં]તૂોની મહ^,	ને સવ4 ઋOઓુના ઋતે

સaંા/0તઓને શા/0ત હો,	ને aા/0તમાયંે શા/0ત હો.

શbત શાં સતંbત રણ,	િનઃcયૂ4 dધારા ં વનો;

એ રણો શા,ં	એ વનો શાં સૌ મનોમાં શા/0ત હો.

કEટf ું છે gુઃખ ઉશનc્ !	ચેતનાથી kચlમાં !

એ ચેહનેયે શા/0ત હો,	એ દEહનેયે શા/0ત હો.

Connecting...	કિવતા

ઉશનT્
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ઉમા પરમાર

લD-ુવાતા@

‘વાXpકુલા’ સોસાયટAના બગંલા

નબંર ૧૨ની બહાર પોલીસની }પ અને

ઍy��લુ~સ એકસાથે ઊભા હતા. આ પટ4લ

પHરવારનો બગંલો હતો. સાજંનો સમય

હતો. બગંલાની wદર અચાનક [ું થઈ ગ�ું

તે આસપાસનાં અ~ય રહ4વાસીઓ માટ4

Tુpહૂલનો િવષય હતો. પણ તેમનાં �બૂ

ન}કનાં પાડોશી િમk એવા બTુલભાઈ

પાડોશી અને િમkધમ- બfવવાને નાતે

બગંલામાં આrયા. પહ4લાં તો પોલીસ

કમ-ચારAએ અટકાrયા પણ તેમણે િવનતંી

કયા- પછA તેમને wદર જવા દAધા.

wદરjું �²ય ક�પના બહારjું હp ુ.ં

નીલાબહ4ન જોરજોરથી રડA ર£ાં

હતા.ંઍy��લુ~સનો Xટાફ જગદAશભાઈને

X�4ચર પર લઈ ઍy��લુ~સમાં ચઢાવી ર£ો

હતો. એમનાં દAકરા-વ¢ુ Xટાફને મદદ કરA

ર£ાં હતા.ં પોલીસ ઈ~Xપેકટર, કો~Xટ4બલની

સાથે મળAને ધમ�શની Oછૂપરછ કરતાં

હતા.ં બTુલભાઈએ મગજ દોડાવવા કરતાં

સીcું એમની વ¢ુ માધવીને જ Oછૂ�ું ક4,

"માધવી, આ બcું [ું છે? જગદAશભાઈને

કંઈ થ�ું હોય તો ઍy��લુ~સ આવે તે

સમfય પણ પોલીસ [ું કામ આવી છે?

વળA એ આ ધમ�શને [ું OછૂA રહA છે?"

"અર4 બTુલ-wકલ, વાત જ જવા દો

ને! મyમીનો અઢA લાખનો Hકtમતી હાર

ચોરાઈ ગયો. �વી ચોરAની ખબર પડA

એટલે પોલીસ બોલાવી અને એની fણ

થતાં અચાનક જ પ&પાની ત\બયત લથડA,

કદાચ હાટ--એટ4ક લાગે છે. એટલે

ઍy��લુ~સ પણ બોલાવવી પડA. સાdંુ થ�ું

તમે આવી ગયા તો, બાકA મને તો `ઝૂ જ

નહોતી પડતી ક4 [ું કdંુ? હવે તમે &લીઝ,

જરા દAપક અને પ&પાની સાથે હો�Xપટલ

fઓ તો ¢ું અહu મyમી સાથે ર¢ુ.ં મyમીને

હમણાં હો�Xપટલ લઇ જવાય એમ નથી."

માધવી \ચtતા સાથે બોલી.

(	22 )		- ઓ"ટોબર-૨૦૨૨ |	www.pankhmagazine.com

નીલાબહBનની KદવાળH

http://www.pankhmagazine.com/


"હા, હા, ક4મ નHહ? ¢ું f« Ïં આ

લોકો સાથે p ું અહu રહ4 અને જYર પડ4 તો

ગીતા �ટAને બોલાવી લે�. તને મદદ

મળA રહ4શે!" બTુલભાઈ દAપકની સાથે

કારમાં બેસતાં બો�યા.ં તેઓ િવચારA ર£ાં

ક4, નીલાબહ4ન હાર ચોરA થયો એટલે રડ4

છે ક4 પછA જગદAશભાઈને એટ4ક આrયો

તેથી? રXતામાં દAપક4 માડંAને બધી વાત

કરA બTુલભાઈને.

જગદAશભાઈ અને નીલાબહ4ન પટ4લ

એક `ખુી-સપં� દંપિત હp ુ,ં � એમના

દAકરા દAપક અને તેની વ¢ુ માધવી સાથે

આનદંથી રહ4તાં હતા.ં શહ4રમાં અને

સમાજમાં એમની શાખ ઘણી સારA હતી,

સરસ મfનો \બઝનેસ હતો અને બનેંનો

Xવભાવ પણ હસVખુો અને િમલનસાર.

તેથી દંપિત લોકિ5ય પણ ખdંુ. kણ વષ-

પહ4લાં જ દAપકનાં માધવી સાથે લhન

કયા- હતા.ં તે ભણેલી અને સXંકારA હતી.

નીલાબહ4ન અને માધવી બનેં એ રAતે

નસીબદાર. સા`-ુવ¢ુ તરAક4 એકબીf

સાથે સમજણથી રહ4તાં હતા.ં તેથી

સબંધંમાં Wાયં કડવાશ નહોતી આવી.

દAપક äાઈવ કરતાં બો�યો.

HદવાળA આડ4 ચાર Hદવસ જ બાકA

ર£ાં હતાં ને ઘરમાં Oરૂજોશમાં સાફસફાઈ

ને બીf કામો ચાલી ર£ા હતા.ં ઘર4 પદંર

વષ-થી નદંાબહ4ન ઘરકામ માટ4 આવે.

આ�ુબા�ુ વાળા પણ એમને ઓળખે. દર

વષ� HદવાળAમાં એ અને એમના પિત બનેં

મળA આ�ું ઘર સાફ કર4. નદંાબહ4ન અને

તેમનો પHરવાર આમ જોવા fઓ તો આ

લોકોના પHરવારના સBય �વા જ હતા.ં

પદંર વષ�થી કામ કરતાં હતાં પણ

Wાર4ય તેમણે આ પHરવારને ફHરયાદનો

કોઈ મોકો નહોતો આ&યો. હમેંશા Hદલથી

કામ કર4 અને હાથની એટલી ચો�ખી બાઈ

ક4 Wાર4ય ઘરની કોઈ વXp ુ આમ-તેમ

થાય નHહ. Wાર4ય કંઈ ખોવાઈ જવાની ક4

ચોરAની ફHરયાદ નHહ. પણ આ વખતે [ું

થ�ું ક4 નદંાબહ4નનો નાનો દAકરો પણ

સફાઈ માટ4 આવેલો અને બપોર4 એ કોઈ

કામ માટ4 બહાર પણ ગયો હતો. તે સમયે

તેઓ એક કબાટમાથંી બીfં કબાટમાં

સામાન ફ4રબદલ કરતાં હતા.ં જયાર4 બધો

સામાન કાઢåો nયાર4 આFું કંઈ ચેક નહોp ું

ક�ુ�. પણ જયાર4 ફરA પાછો બધો સમાન

કબાટમાં ગોઠવતાં હતાં nયાર4 જ

નીલાબહ4નનાં Rયાનમાં આr�ું ક4 થોડાં

સમય પહ4લાં જ લીધેલો અઢA લાખનો

‘હાર’ ગાયબ છે. માધવી અને એમણે

પહ4લાં તો કશે Vકુાઇ ગયો હશે એમ

માનીને બધે જ શોધખોળ કરA જોઈ પણ

એ Hકtમતી હાર કશે મÛયો નHહ. એમણે

નદંાબહ4ન અને એમના વરને વાત કરA
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જોઈ. એમને પણ કંઈ ખબર નહોતી.

એમણે તો જોયો જ નહોતો એFું જણાr�ુ.ં

ધીમે-ધીમે નીલાબહ4ને આખો

ઘટનાÅમ બે-kણ વાર તપાXયો અને

ઘરનાં લોકો સામે એવી આશકંા rય|ત

કરA ક4 નદંાબહ4નનો દAકરો આવેલો તેણે

લીધો હોવો જોઈએ. એમનાં તો આ

િવચારમાkથી હાથપગ æજુવાં લાhયા.ં

�લડ 5ેશર વધવા લાh�ુ.ં ઘરમાં ભયકંર

ટ4~શનનો માહોલ છવાઈ ગયો. જોક4

જગદAશભાઇને તો હ�ુપણ એવો િવ�ાસ

હતો ક4 નદંાબહ4નનો દAકરો આFું ન કરA

શક4. અને Oરુાવા વગર આવો આoેપ

આપણે ન VકૂA શકAએ. પણ નીલાબહ4ન

હવે કોઈ વાત સાભંળવા તૈયાર નહોતા.ં

સામી HદવાળAએ અઢA લાખનો હાર

ગાયબ થવો એટલે કોઈ નાની-`નૂી વાત

તો હતી નHહ. દAપક પણ કહ4તો હતો ક4

આટલો Hકtમતી હાર છે તે જોઈને

ભલભલાની દાનત બગડ4 તો આ તો

ધમ�શ છે. છેવટ4 નીલાબહ4નનાં કહ4વાથી

તેમણે પોલીસ ફHરયાદ નaધાવવાjું ન�A

ક�ુ�. પોલીસ આવી અને fત-fતનાં

સવાલોનો મારો ચલાrયો. આ બcું જોઈને

જ જગદAશભાઈની ત\બયત બગડA.

છાતીમાં �બૂ જ qુઃખાવો ઉપડવાનાં લીધે

ઍy��લુ~સ બોલાવવી પડA.

નદંાબહ4ન ને તેમના પિત આ વાત

માનવા તૈયાર જ નહોતા.ં એમનો દAકરો

ધમ�શ પણ એમ જ કહ4તો હતો ક4, "મને

કંઈ ખબર નથી હાર િવષે, મÀ જોયો જ

નથી." પણ નીલાબહ4ન એFું માનતાં ક4 એ

તો દર4ક ચોર એFું કહ4તો હોય છે ક4, 'મÀ

ચોરA નથી કરA.’

પોલીસ પણ સમયની નfકત

જોઇને શકનાં આધાર4 Oછૂપરછ માટ4

ધમ�શને સાથે લઇ ગઈ. આ બા�ુ

નદંાબહ4ન નીલાબહ4નની બા�ુમાં બેસી

રડતાં રડતાં બો�યા, "બેન, તમને ભલે

લાગે પણ મારો ધમ�શ આFું કર4 એવો

નથી. એ મોટા દAકરા કરતાં જરા

માથાફર4લ છે, રખÙું છે ને તોફાની પણ

ખરો પણ ચોરA ને તે પણ તમાર4 nયા?ં એ

આFું કરA જ નHહ શક4."

"તો પછA p ું જ બોલ, આટલો Hકtમતી

હાર fય Wા?ં તે જોયે�ું ને ક4 એ બપોર4

કંઈ કામ માટ4 બહાર પણ નીકÛયો હતો?

કલાક4 પાછો આવેલો. ર£ા ફ|ત આપણે

જ લોકો. બી�ુ ં તો કોઈ જ ઘર4 આr�ુ-ંગ�ું

નથી." ફરA પાછાં નીલાબહ4ને રડવાjું

ચા�ુ ક�ુ� ને માધવી સામે જોઈ બો�યા,ં

"મને તારા પ&પાની \ચtતા થાય છે બેટા,

ફોન કરAને દAપકને Oછૂ ક4, ક4F ું છે

એમને? અમે હવે હો�Xપટલ આવી

જઈએ?”
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"હા મyમી, તમે \ચtતા ન કરો. બcું

સાdંુ થઇ રહ4શે. હાર પણ મળA જશે અને

પ&પાને પણ કંઈ નHહ થાય. ભગવાન પર

ભરોસો રાખો.” માધવીએ કું તો ખdંુ પણ

એ જ fણતી હતી એ ખાલી આ�ાસન જ

આપી રહA છે. બાકA આટલો મaઘો હાર

ચોરાઈ fય પછA ક4વી રAતે પાછો મળA

શક4? હા, પ&પાને સાdંુ થાય એ માટ4

5ાથ-ના જ કરAએ, બી�ુ ં [ુ?ં આટ�ું

િવચારAને માધવીએ દAપકને ફૉન કરAને

જગદAશભાઈની ખબર OછૂA અને એ લોકો

nયાં આવે છે એ પણ જણાr�ુ.ં

આ બા�ુ પોલીસને પણ આ ક4સમાં

રસ પડ�ો હતો. એક તો મોટા ઘરનો ક4સ

એટલે જો આ છોકરા પાસેથી હાર

મળવાના ચા~સ હોય તો એ લોકોને પણ

પટ4લ સાહ4બ કંઈક તો ઇનામ આપશે જ,

એ ન�A હp ુ.ં એટલે તેમણે પણ પોલીસ

ચોકAએ લઇ આવેલ ધમ�શને નરમાશથી

Oછૂવાjું શY ક�ુ�. એjું એકjું એક ‘ના’jું

રટણ સાભંળAને પી.આઈ. નો િપ_ો ગયો.

એણે જોરથી બરાડો પાડA કો~Xટ4બલને

એને બે-ચાર ડડંા ફટકારવા કુ.ં શકના

આધાર4 પકડ4લ ધમ�શ ડડંા ખાધા પછA

પણ ]નુો કÎલૂ નહોતો કરતો. બે Hદવસ

વીnયા. રAઢા ]નેુગાર �વો ધમ�શ માર

ખાઈ-ખાઈને બેહાલ થઈ ગયો હતો. છતાં

]નુો કÎલૂતો નહોતો. એટલે પી.આઈ.

જગદAશભાઈના ઘર4 મળવા જવા

નીકળતાં હતાં એટલામાં દAપક જ પોલીસ

Xટ4શન આવી ગયો. "હાર મળA ગયો છે.'

-એ જણાવતાં એણે ફHરયાદ પાછA લીધી

અને સાથે જ ધમ�શને છોડવા માટ4 પણ

િવનતંી કરA.

પી.આઈ. ને હાર મળવા કરતાં

HદવાળA બ\oસ હાથમાથંી જવાjું qુઃખ

થ�ું fણે! બ~�ું એFું ક4 હો�Xપટલમાં

જગદAશભાઈની ત\બયત `ધુારા પર

હોવાથી તેમને ઘર4 લઇ આrયા હતા.ં

બીfં Hદવસે સા�ં એમનો િમk ધધંાની

રકમ એમને ઘર4 આપી ગયો. એ Yિપયા

કબાટમાં પાછા Vકૂતી વખતે દAપકને

�યાલ આrયો ક4 äૉઅરનાં પાછળનાં ભાગે

કંઈ નડp ું હp ુ.ં એણે äૉઅર ખÀચી ના�ં�ું

અને જો�ું તો એનાં આêય- વ�ચે nયાં

હારની થેલી હતી. એણે બધાનેં જણાr�ુ.ં

નીલાબહ4નને તો બkીસે કોઠ4 દAવા થઈ

ગયા.ં �શુીથી મોëું ઝગમગી ઉઠ°ુ!ં

આહાહા! સહ4જમાં HદવાળA બગડતા રહA

ગઈ. નીલાબહ4ને થોડAવાર િવચારA જો�ું ક4

હારની થેલી nયાં પહaચી ક4વી રAતે પણ

એ મળA જવાની �શુીએ પેલાં િવચારોને

મગજમાં ®સૂતાં રોકA લીધા.

પછA તો નદંાને એમણે fણ કરA.

એ લોકો તરત જ આrયા એટલે
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નીલાબહ4ને તેમની Hદલથી માફA પણ

માગંી લીધી. હાથ પકડAને બcું ¥લૂીને

કામ પર લાગી જવા સમfr�ુ.ં

નદંાબહ4નને તો પહ4લેથી િવ�ાસ હતો ક4

મારો દAકરો આFું તો ન જ કર4. વળA

જગદAશભાઈએ � કંઈ થ�ું તે બદલ

Hદલ\ગરA દાખવી હાથ જોડયા.ં એટલે

તેમણે પણ જવા દAcુ.ં મન મનાવી લીcું

ક4, સજંોગો જ એવા હતાં ક4 કોઈપણ આFું

િવચારA શક4.

બTુલભાઈ જગદAશભાઈની ખબર

કાઢવા તેમના Yમમાં બેઠાં હતા.ં

"જગદAશભાઈ, ફરAવાર Wાર4ય જYર હોય

તો િમk હોવાના નાતે મને કહA દ4જો,

સકંોચ ન રાખતા.ં અnયારની �મ ¢ું

Yિપયાની જોગવાઈ કરA આપીશ. પણ

આમ પnનીનો ‘હાર’ ગીરવે Vકૂવાjું

જોખમ ના લેતા.ં નહu તો બી}વાર

છોડાવેલો હાર äૉઅર પાછળ Vકૂવાની તક

નહu મળે. આ તો સાdંુ થ�ું ક4 હો�Xપટલમાં

તમે મને કહA દAcું અને મÀ પોલીસને

ખબર છાપામાં ન આવે તે માટ4 સમfr�ુ.ં

નાહકનો \બચારો ધમ�શ ભેરવાઈ જતો

હતો." બTુલભાઈ બો�યા.

"મને એમ ક4 બે-kણ Hદવસમાં

બી} પાટÍ પાસેથી Yિપયા આવી જ જશે

એટલે કંઈ વાધંો નHહ આવે પણ મÀ ધાર4�ું

એFું ન થ�ુ.ં એણે દગો દAધો. અને આ તો

\બઝનેસ છે, એકવાર વાયદો કરો એટલે

Oરૂો કરવો જ પડ4. ઉપરથી થોડાં વખતથી

ચાલી રહ4લી ખોટનાં લીધે માર4 આ કરFું

પડ4�ુ.ં મને [ું ખબર ક4 નીલાને હમણાં જ

સાફસફાઇjું ¥તૂ ચઢશે ને અચાનક આ

બcું થશે? મને પણ ધમ�શ બાબતે qુઃખ

થ�ું જ પણ ¢ું કઈ બોલી શTંુ એમ

નહોતો. તમારો �બૂ આભાર બTુલભાઈ,

સાચે તમે Tુનેહથી કામ લીcું અને કોઈને

ખબર ન પડવા દAધી. મારA પણ ઈÕજત

રહA ગઈ." જગદAશભાઈએ કુ.ં

બTુલભાઇ માનવમનની અકળ ગિત

સમજવા મથી ર£ા.ં

સાજં ઢળA ¯કૂA હતી. ખરA

HદવાળAની રોનક fમી હતી. પટ4લ

પHરવારમાં ધનતેરસે લìમી}ની Tૃપા�¸eટ

વરસી રહA!

( 26	)  - ઓ"ટોબર-૨૦૨૨ |	www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


લD-ુનવલ

ગયા wકમાં આપણે જો�ું ક4....

સજંોગવશાp,્ Vગૃા અને શૈલાએ મૌ\લનને

એક ખટપટA અને તાકાતવાન ]ુડંા તરAક4

જોયો. બનેં V ૂઝંવણમાં પડ�ા. Vગૃા પોતાના

એ|સ બૉસ સાથે થયેલી મૌ\લનની તકરારને

લીધે \ચtિતત હતી. એને ડર હતો ક4

નાગરાજj્ પોતાના Xવાથ- માટ4 ઘણી નીચી

કoાએ જઈ શક4 છે. શૈલા ગભ-વતી હતી અને

પોતાના પર વારંવાર થતાં 'મેHરટલ ર4પ' ની

વાત Vગૃાને કર4 છે. Vગૃા બનેં સખીની

િનયિત િવશે િવચાર4 છે, મૌ\લનની સારાઈ

એનાં Rયાનમાંઆવે છે. હવેઆગળ...

pકરણ :	૧૫ :	y:ૂયથી સ{ન તરફ

cyુમસથી ડહોળાયેલા વાતાવરણમાં

`યૂ-j ું સોનેરA Hકરણ નવી આશા લઈને આવે

એમ Vગૃાની �ખ કAત-નનાં અવાજ સાથે

�લુી.એઝબકAને ઊભી થઈ ગઈઅને તૈયાર

થવા લાગી. આ� તો સnસગંનો છે�લો

Hદવસ!આ Hદવસે કAત-ન અને જપનામ

અિવરત ચાલે. ભ|તો ભ�|તભાવમાં તણાય.

આપિવk વાતાવરણમાં એક િનણ-ય લેવાની

રાહ જોવાઈ રહA કારણ આ� શૈલા માટ4 હતો

મહnવનો Hદવસ! ગઈકાલના બનેલા

5સગંોથી Vગૃાનાં મનમાં પણ ભેજ બા�યો

હતો પણ }વનને નવા જ �¸eટકોણથી

જોવાની શીખ એને મળA. '� હોય છે, તે ન

દ4ખાય અને દ4ખાય, તે ખર4ખર હોય નHહ!' -

'નેિત નેિત' -આ`ૃ̧eટ જ íમ નથી?

Vગૃાના Yમનાં બારણાં પર હળવી

થપકAઓ સાથે એનાં નામની Îમૂ પડA.

સા`મુા સાદ પાડA ર£ા હતા એ Vગૃાએ

સાભંÛ�ુ.ં એણે nવરાથી બાર�ું ખોલી શૈલા

fગી નfયએટલે ધીર4થી કુ,ં

"મyમી} તૈયાર જ Ï.ં"

ર�ાબેનનાં ચહ4રા પર �Xમત આવી

ગ�ુ.ં

અCચXતા દHપક પડંYા 

તડકા ભીના ં?ગૃજળ
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"મને ખબર જ હતી દAકરA! શૈલા...

આવે છે?"

"ના ના, એને `વૂા દઈએ. એને ઠAક

નથી.એમોડ4થીઆવી જશે."

કહA Vગૃાએ સા`મુા સાથે જ પગ

ઉપાડ�ા. સnસગંની જhયા પર પહaચતાં

પહ4લા rયવXથા માટ4 રોકાયેલી એક છોકરAને

રોકA. કાનમાં કંઈક કુ,ં હાથમાં Yિપયા

આ&યા પછA સnસગંીઓની સરભરામાં લાગી

ગઈ.

બધાં સnસગંીઓને ભેટ સોગાદ

આપવાની હતી. એમાથંી અડધા

સnસગંીઓને જમણવાર તરફ દોરA જવાના

હતા. આ� તો અખડંcનૂ એટલે બે

{ુકડAઓમાં બધાં વહªચાઈ ગયાં અને cનૂ

ચા�ુ જ રહA. Vગૃાની નજર પેલા હાથે પાટો

બાધેંલા સnસગંી સાધક પર પડA.એમનાં પર

માનનો ભાવ fhયો, પણ થોડા Hદવસ

પહ4લા એમાં Tુpહૂલ ઉમેરાયે�ું એ પણ યાદ

આr�ુ.ં પેલી \ચîી... \ચîીના શ�દો Vગૃાને

દ4ખાવા લાhયા.

'એક સાધક4 આવી 5ેમપk �વી ચીîી

રાખવાની શી જYર પડA? મન બો��ુ,ં એ જ

rય�|ત એકવાર તો સસંારA હોય છે ને?

એમનાં સસંારની વાતો પણ હોય, પણ એ

¥તૂકાળને 5ગટ કરતી \ચîી કોઈ સાધક

સાથે રાખે? કોઈ બીfની હશે? તો એમની

પાસે શા માટ4 હોય? ક4 હ�ુ એમને સસંાર 5nયે

લગાવ હશે?’

�ટલાં લોકો હતાં આસપાસ એટલાં જ

Vગૃાનાં મનમાં 5³ો પણ ઉભરાઈ ર£ા.

5³ોનાં જવાબ શોધવામાં એ ] ૂચંવાયેલી

હતી પણ એનાં મનની વાત કોઈને કળાવા

નહોતી દ4તી. એને પાdુમા યાદ આrયા.

એમને ફોન કરવા એ શિમયાણા બહાર અને

5વેશ¤ાર તરફ આવી. nયાં પગિથયાં ન}ક

એ ઊભી રહA માને ફોન જોડતી હતી.

શિમયાણા તરફથી OXુતક અને એક જોડ

કપડાનંી ભેટ લઈને સાધકો જમવા જઈ ર£ા

હતા. હાથે પાટો હતો એ સાધકના હાથમાથંી

એક �વુાન સાધક ભેટ લઈને Wાકં Vકૂવા

ßટો પડ�ો. હાથનો પાટો સરખો કરતાં

સાધકને જોઈને Vગૃાએ િવવેકથી નમન ક�ુ�.

મનોમન માને ફોન લગાવતાં એમjું Xમરણ

ક�ુ�.

'આવેલી પHર�Xથિતનો સામનો કરવા

હમેંશાં તૈયાર રહ4F ુ'ં -એ બાહોશ પાdુમાએ

શીખr�ું જ હp ુ.ં બાહોશ.. હા, Vગૃા મનમાં જ

પોરસાઈ, એક Ôી અને Odુુષ બનેંનાં સïણો

એમણે િવકસાrયા હતા. દAકરAને એકલે હાથે

મોટA કરA હતી.

"અર4, સામે qૂરથી પાdુમા જઆવી ર£ા છે!"

હરખઘલેી થઈ હોય એમ Vગૃા એ તરફ

લગભગ દોડA. "પાdુમાને પગિથયા ચડતા
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વાર લાગે, એટલે એ ધીમાં પડA ગયાં લાગે

છે!" પાdુમાની ચાલવાની ગિત ઓછA થઈ

એટલે Vગૃાએ િવચા�ુ�. Vગૃા એમના તરફ

ગઈ, હવે પાdુમા એકદમ �Xથર થઈ ગયા

હતા અને એમની નજર સામેની એક rય�|ત

પર ખોડાઈ ગયેલી. મા અને એ સાધકની

નજરjું તારામૈkક ચમકA રું હp ુ.ં Vગૃાએ

જો�ુ.ં એક િમિનટ Vગૃાને લાh�ું ક4 એ પોતે

કોઈક બહારની rય�|ત છે. મનમાં શકંાના

વાદળોએ વાતાવરણ ડહોળA ના�ં�ુ.ં

"એ �ખમાં કંઈક એFું હp ું �

પારકાથી �ૂqંુ અને પોતાનાથી પણ કંઈક

િવશેષ હp ુ!ં માને મÀ આજ `ધુી ¥તૂકાળ

િવશે Oછૂ�ું પણ નથી અને એણે જણાr�ું જ

નથી. [ું એ ઈિતહાસ જ પેલી \ચîીના

અoરોમાં સચવાયેલો છે?" Vગૃાને [ું કરFું

એ ખબર ન પડA. પસ-માનંો કાગળ હ�ુ એમ

જ હ4મખેમ હશે એFું િવચારA લીcુ.ં

પાdુમાએ Hહtમત બતાવી, XવXથ

અવા� કુ,ં "આઆપણી Vગૃા..."

"શતં }વેત શરદ:" એક ધીર અવાજ

આrયો.

Vગૃા અવાચક હતી.

"ઓહો.. તો આ જ મારા પ&પા!" એણે

5ણામ કયા-. સાધકને એકAટશે જોતી હતી ને

પાdુમા બો�યા,

"મÀ તમને વચનઆ&�ું હp ુંએમ મÀ

મારો માગ- બરાબર પકડA રા�યો છે. પણ

આપણે બનેં હ�ુ Rયેય `ધુી પહa�યા નથી.

તમને પણ સફળતા મળે એવી �બૂ �બૂ

[ભેુ�છાઓ."

સાધકની ભાવવાહA �ખો થોડA

સજળબની,ભાર4 હðયે એ બો�યા,

"દAકરAને તો જોઈ nયારથી એનાં તરફ

ખÀચાણ અમXp ું નહોp ું થp ુ,ં એ સમfય છે.

તમને બનેંને સાથે આ� જોયા,ં ઈ�રને �બૂ

5ાથ-ના ક4 તમે `ખુી થાઓ."

પાdુમાએ Vગૃાને પોતાના તરફ ખÀચી.

"મÀ આને કોઈ ખોટ પડવા નથી

દAધી."

"તમે સoમ હતાં જ. ભરોસો હતો

તમારા પર. પણ મારો માગ- સસંારથી qૂર

ફંટાતો હતો."

"તમને મળA ગ�ું � તમને જોઈp ું

હp ુ?ં"

"ન}ક Ï.ં એટલે જ આ િમલન Yપી

કસોટAઆવી."

"કસોટA?આહકAકત છે }વનની. તમે

એનાથંી qૂર ભાગો છો. તમારA

આRયાlnમકતા તમારો wચળો બને નHહ

એવી કામના. આમેય Èાનનો રXતો ભાવથી

qૂર હોય છે.અમારA વાત તમને નHહ
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સમfય. Vગૃા બેટા, ર�ાબેન મારA રાહ જોતાં

હશે.આપણે nયાં જ જઈએ. "

સાધક પણ નજરને Hદગતંમાં Wાકં

ઠ4રવીને સસંારની માયાથી qૂર રહ4F ું હોય એમ

�Xથર ઊભા હતા. Vગૃા � પ&પાjું Xવ&ન

જોતી હતી એ એની સામે જ હતા! એમને

વળગી પડવાની ઈ�છા કાÎમૂાં રાખી તો

�ખમાથંી અñધુારા નીકળવા લાગી.

પાdુમાના શ�દોએ સાધકનાં મનને એમની

Hદશા બતાવી દAધી. fણે થોડA ઘડA પહ4લા

કંઈ જ નFું બ~�ું નથી એમ ભાવિવહAન ચહ4ર4

સાધક4 એ જhયાથી qૂર જp ું રહ4F ું જ Vનુાિસબ

મા~�ુ.ં પાdુમાનાં ચહ4રા પર કડકાઈ કોતરાઈ

ગઈ. એ પણ આગળ ચા�યા. Vગૃા માટ4 આ

આઘાત હતો. � ¥તૂકાળની મનોમન ઝખંના

હતી એ આ રAતે એની સામે છતો થશે અને

સકં4લાઈ પણ જશે એવી એને ક�પના પણ

નહોતી.

પાdુમા બબડA ર£ા હતા. બા�ુમાં

રહ4લી Vગૃાને ખાલી સભંળાયએ રAતે.

"કસોટA? એમને [ું ખબર? માર4 તો

આજ `ધુી આવી કસોટAઓ પળે પળ આવી.

પણ મારો જગં ¢ું હમેંશાં }તી જ Ï.ં ભાગી

જFુ,ં એ મને ના પોષાય. મારA જોડ4 એક }વ

હતો-મારA દAકરA હતી ને?"

ચાલતાં ચાલતાં અનાયાસે પાdુમાએ

Vગૃાને પોતાની ન}ક લીધી અને વહાલ ક�ુ�.

Vગૃાjું મન Hહtચકો બની ગ�ુ.ં િવ¤ાન િપતા

અને 5ેમાળ માતા વ�ચે. પણ સાધક િપતાને

સસંાર તરફ ખÀચવા પણ શા માટ4? કહ4 છે

જ~મોની તપXયા પછA }વ િશવમાં મળે છે.

િશવ તરફની એમની ગિતમાં શા માટ4 બાધા

બનFું જોઈએ? Vગૃા � શોધી રહA હતી એ

સામેથીઆવીને મÛ�ું હp ુ.ં

"બને ક4 ઈ�ર4 મને મદદ કરવા જ આ

બનેંને આ� મેળrયા, �ઓ ખર4ખર ફરA મળA

શક4 એમ જ નહોતા! ¢ું f�ું મારા માતા-િપતા

કોણ છે? સજંોગો ગમે તે હશે, પણ

પોતપોતાની 5Tૃિત 5માણે બનેંએ એકદમ

યોhય િનણ-ય જ કય� હશે એjું મને ગૌરવ

છે!"

એકદમ એjું Rયાન ગ�ું qૂરથી મૌ\લન

એનાં નામની Îમૂ પાડA ર£ો હતો. માને

ર�ાબેન પાસે છોડAને એ મૌ\લન તરફ વળA.
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મૌ\લન સામે જઈને Oછૂવા fય ક4 [ું

કામ એબોલાવતો હતો nયાં મૌ\લન જબો�યો,

"Vગૃા, કંઈ થ�ું છે તને?"

"ન..ના..ના.. pુંક4મ બોલાવતો હતો."

"આ� બધાનેં ભેટ આપતા,ં થોડA �ટૂA

છે.એ|X�ા ભેટોWાં VકૂA છે?"

"¢ું લઈઆFુ?ં"

"Vગૃા, pુંરહ4વા દ4. કોઈને મોકલી દ4..."

nયાં તો �ને Yિપયા આ&યા હતા એ

છોકરA આવતી દ4ખાઈ. Vગૃાએ એને બોલાવી.

છોકરAએ એક પેપરબેગમાં કંઈક આપવા

માડં°ુ.ં Vગૃાએ એ પોતાના Yમમાં જઈને એ

વXp ુ શૈલાને આપવા કું અને nયાથંી

વધારાની ભેટોની બેગ લઈ આવવા કુ.ં

Vગૃાના ના�ુક અને `ુદંર ચહ4રા પણ

સમજણની માkા આપોઆપ વધી ગઈ હોય

એFું લાh�ુ.ં }વનના રહXયો �લેૂ nયાર4

કોઈવાર rય�|ત પોતાની fતને સભંાળA

શકતો નથી. પણ Vગૃા પાdુમા �વા

rયવહાHરક Èાનના મા\લક અને

આRયાlnમકતામાં અrવલ એવા સાધક

િપતાની દAકરA હતી.એનાં �ટ�ું સpંલુન બી�ુ ં

કોણ કરA શક4? આમેય આ� હ�ુ થોડA જ

વારમા,ં 'એક િનણ-ય' માટ4 એની ખાસ સખીને

Hહtમત પણઆપવાની હતી.

છોકરAએ Vગૃાની Yમમાં આરામ કરતી

શૈલાને �યાર4 પેલી કાગળની કોથળAઆપી

nયાર4 શૈલા ધબકારો ¯કૂA ગઈ. Vગૃાએ ફોન

કરAને શૈલાનાં ખબર Oછૂåા, થોડA `ચૂના

આપી અને 'પHરણામ' જણાવવા અને

વધારાની ભેટોને શિમયાણામાં મોકલવા કુ.ં

શૈલા ત\બયત અને માનિસક તાણને લીધે

આ� બ¢ુ જ નબળાઈ અjભુવી રહA હતી. પણ

Vગૃાએ મોકલેલી વXp ુ એનાં માટ4, એનાં

ભિવeય માટ4 �બૂ અગnયની હતી. એ તરત જ

બાથYમમાં ગઈ. Vગૃાએ એનાં માટ4 મેHડકલ

Xટોરમાથંી '5ેhન~સી ટ4Xટ' માટ4 Hકટ મોકલી

હતી. શૈલા માટ4 અnયતં જYરA હp ુ,ં �બૂ

ઝડપથી fણFું ક4 એનાં શરAરમાં આવતાં

ફ4રફાર એક નવા }વનીઆવવાની તૈયારA તો

નથી! થોડA જ oણોમાં સાધનમાં દ4ખાતાં લાલ

kણલીટા જોઈને શૈલા nયાં જ બેસી પડA!

વરસાદ પહ4લાં એકદમ ઘરેાયે�ું

વાતાવરણ થઈ fય એમ શૈલા ઉદાસ થઈ

ગઈ. એક વખત માpnૃવ એની ઝખંના હp ુ.ં મા

બનવાના Xવ&નથી જ લhન પછA જ�દA

દAકરAને જ~મ આપી દAધેલો. એક આશા પણ

હતી ક4 પિત એક િપતા બનશે તો `ધુરA જશે.

પણ મોટA થતી દAકરA સામે પિતjું Yપ ઉઘાÙું

પડA જવાની બીક દર4ક રાિkએ રહ4તી.

"'ના,જરાય નHહ. હવેઆસહન નથી કરFુ.ં"

�`નુી ધાર એની પાછળ æસૂકાનેં પણ

લઈ આવી �ણે મોબાઈલની ઉપરા ઉપરA

વાગતી Hરtગનો અવાજ દબાવી દAધો.
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થાય TચUતા Vવની એ સહજ છે,

વાતની પણ કશી<ાંઅસર છે ?

ભાિવ તારા ભરોસે છે Y%ુ,ં

એ Vવજનથી ય Zહા[ું Zયસન છે ?

મનની ઈ\છાઓ છે લોકડાઉન,

Oયાં `ધુી આ aદયમાં અમન છે.

રોજ કરતાં bુદો Vવાદ ચાનો,

'બેચલર'	ને 'હબી'નો ફરક છે !

+ેમ અકબધં ટકવા%ું કારણ–

બેઉ +ેમી Vવભાવે સરળ છે !

યાદ છે ને પળેપળ +ણયની ?

ક8,	મને માcએ%ું Vમરણ છે !

આવતા ભવમાં મળdું િનરાતેં,

'વીર'ની<ાંઆFિતમ સફર છે !

Connecting...	કિવતા

Cબપીન અZાવત 'વીર'
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હસ[ખુ બોરાCણયા

લDકુથા

"પXતી...ભગંાર...પXતી..."

પXતી ભગંાર લેવા શેરAના નાક4 એક

લારA આવીને ઊભી રહA. ભગંાર ભેગો કરp ું

દંપતી, વારાફરતી ભગંાર માટ4 òચા અવા�

બોલતાં હતા.

'પXતી-ભગંાર' સાભંળAને Oણૂ�શભાઈ

થોડA પXતી, ડબા Ùબૂલી લઈને લારA પાસે

આrયા.

લારAવાળાએ આ બધી વXpઓુ જોઈને

કુ,ં

"પચાસ Yિપયાઆવશે,સાયેબ!"

Oણૂ�શભાઈ બો�યા, "અર4, હોતા હશે,

પાચં-દસ Yિપયા વધાર4 આપો. આમેય આ

રકમ ¢ું કÎતૂરની �ુવાર માટ4 વાપરવાનો

Ï.ં"

Oણૂ�શભાઈની વાત સાભંળA ને

લારAવાળાની પnની બોલી, "તમે કÎતૂરાનેં

�ુવાર નાખંો સો ઇ હાdંુ ક4'વાય સાયેબ. પણ

અમે એમ પાચં-દહ Yિપયા વધાર4 દઈએ તો

અમારા છોરાં �ુવાર વગરના..."
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ઉગે છે એઆથમવા%ુ,ં

એમ િવચાર5 નહe ઉગવા%ુ?ં

યાદ તો છે ને?	ક8 fલૂી gયો?

પાhં અહeયા અવતરવા%ુ!ં

એની સામે બોલાiુંનહe,

રોજ હવે એ બડબડવા%ુ.ં

કામ મjiું છે સાવ િનરથkક,

અજવાળામાં ઝળહળવા%ુ.ં

પાર ઉતરlું હો Yમાથંી,

પહ8લાં તો એમાં mબૂવા%ુ.ં

દપkણમાં Y રોજ મળે છે,

તાર8 'એનાથી'	બચવા%ુ!ં

Connecting...	કિવતા

માધવ આ`Lતક
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કાયમ ના હો'	કામ હવા%ુ.ં

એના લીધેઆZiું/`,ુ

એય હવે તો ઉnજવવા%ુ.ં

oૂફં મળે છે તમને તેથી,

મp ય qVવકાiુr ધખધખવા%ુ.ં

'એને'	ગઝલો sબૂ ગમે છે,

એજતો કારણ છે લખવા%ુ.ં

વરસી tu તો સહ8[ું છે,

અઘwંુ છે બસ વાદળવા%ુ.ં
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અ^ુ 'નિસaહ કB.	રાઉલ@

!ૂંક%-વાતા)

વાત �વી વાત નહોતી, તો પણ

અવની અને નીરજ વ�ચે ઝગડો થઇ જ ગયો.

બનેં વ�ચે અબોલા થઇ ગયા. રાkે પણ બનેં

એકબીfથી િવdુÉ Hદશામાં મa કરAને `ઈૂ

ગયા. બનેં મોડA રાત `ધુી પલગંમાં પડ�ાં

પડ�ા fગતા જ હતા, પણ બેમાથંી કોઈ

બોલp ું નહોp ુ.ં એકબીf તરફ જોવાjું પણ

બનેં ટાળતાં હતા!

સવારમાં નીરજને વહ4�ું નોકરA જFું

પડp ું એટલે રોજjું એલામ- સેટ કર4�ું જ હp ુ.ં

વહ4લી સવાર4 એલામ- વાh�ું એટલે બનેં fગી

તો ગયા, પણ અવની પલગંમાં જ fગતી

પડA રહA. જયાર4 નીરજ પલગંમાથંી ઉભો તો

થઇ ગયો પણ ઉઠAને તરત જ બેડYમમાં

રહ4લો કબાટ ખોલીને ફªદવા માડં�ો. વXpઓુ

કાઢA કાઢAને નીચે નાખવા લાhયો. અવની

પડA પડAઆજોતી હતી. તેને મનમાનેં મનમાં

5óન થતો હતો ક4 [ું શોધે છે નીરજ...! પણ

ઈગો વ�ચે આવતો હતો ,એટલે તે માk

જોયાજ કરતી હતી.

આ�ું કબાટ ફªદA ના��ું પણ નીરજને

કંઈ ના મÛ�ુંએટલે પછA પલગં નીચે શોધવા

લાhયો. પલગંની ચાદર òચી કરA અને

ગાદ�ું ò¯ું કરવા જતો હતો ક4 અવનીથી ના

રહ4વા�ુ,ં તરત જ બોલી ઉઠA, “[ું શોધે છે

Wારનો? કંઈક બોલે તો ખબર પડ4 ને?"

તરત જ નીરજ જોરથી હસી પડ�ો અને

બો�યો, "મળA ગયો, મળA ગયો... ¢ુંWારનોય

તારો મીઠો ઘટંડA �વો અવાજ જ શોધતો

હતો... હા... હા...." અવની પણ ઉભી થઈને

તેને બાઝી પડA અને હસવા લાગી.
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નવFલકા

Kદપક Cચટણીસ

અbdૃત અCભલાષા

pષૃાર cુઆંO ૂઆં થતો ઘરમાં 5વે²યો.

રાkીના અ\ગયાર વાhયા હતા. એની પnની

pષૃા વરસાદની �મ એની કાગડોળે રાહ

જોઇ રહA હતી. પણ ઘરમાં 5વેશતાં જ

pષૃાર, � સદાય 5સ�તાનાં Oરૂ ર4લાવતો

તે pષૃાર આ� રોિષત ચહ4રાનો વાવટો ક4મ

ફરકાવી ર£ો છે?!

"pષૃા, તને ખબર છે ક4 ¢ુ ં આવક

વધારવા િનયિમત નોકરA OરૂA થયા બાદ

પણ બી� પાટ- ટાઈમ નોકરA કdંુ Ï.ં આ�

�વુાનોને એક [ભુ\ચtતક અને બની બેઠ4લા

માગ-દશ-ક નેતા �વુાનોને સફળતાનો રાહ

ચuધવા સબંોધવાના છે, એવી fહ4રાતથી

5ેરાઈ Xવ&ન િસÉ કરવાનાં ઉપાયો

fણવાની ક4ટક4ટલી ઉnકંઠાથી સભા]હૃમાં

પહa�યો. તો nયાં ¢ુ ં [ું જો« Ï,ં એ નહોp ું

વચન ક4 નહોp ું 5વચન, �વુાનોને થાબડAને

ભિવeયમાં પોતાના મતદાતા બનાવવાનો

નય� ને નય� ઢaગ જ હતો... pષૃા, સા¯ું ક¢ુ ં

આ દ4શના '�વુાનો દ4શની શ�|ત છે, �વુાનો

જ દ4શને ઉfળશે,આજના �વુાનો દ4શ માટ4

આવતી કાલની આશાની અ\ભલાષા છે,

મહ4નત વગર Xવ&નો સાકાર થતાં નથી.' -

�વા શ�દો તેમના હોઠ4થી સરતા હતા,

હðયેથી નહu.એમાંઆ�ાસનો હતા,ં �વુાનોને

સાચા અથ-માં મદદYપ થવાની કશી તૈયારA

નહોતી.

મÀ રોષ સાથે એમને Oછૂ�ું ક4, તમે

ક4ટલા ગરAબ �વુાનોની ફA ભરA? પોતાના

ઘર4ણાં ગીરો VકૂA સતંાનને ભણાવનાર

ક4ટલી માતાઓનાં �`ુ �છૂåા?ં ક4ટલા

ગરAબ �વુાનોની કારHકદÍના િવકાસ માટ4

બÀકલોન માટ4 fમીન થયા? તમે કઈ ગરAબ

�વુતીને `ખુદાતા પિત 5ા&ત કરવામાં

મદદ કરA? ઉ~માગ� ચઢ4લા કોઈ �વુાનની
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lજtદગીમાં ડોHક�ું કરA તેને `ધુારવાની

કોિશશ કરA છે? યૌવન તમાર4 મન Xવાથ--

િસÐÉની ફ4કટરAjું સાધન છે. શ�દોની fળ

\બછાવી છેતરવાjું કાવતdંુ છે. pષૃા, ¢ું મારA

વાત OરૂA કdંુ એ પહ4લાં જ નેતાના પાળેલા

�વુાનોએ મને ધ�ે ચઢાવી હોલની બહાર

કાઢåો. ¢ું મનથી �બૂ જ \ખ� Ï.ં મને તારA

વાત સો ટકા સાચી લાગે છે ક4 માણસે

પોતાના ભિવeયની Vિૂતm fતે જ ઘડવાની

હોય છે. કોઈ કોઈjું ભાhયિવધાતા હોp ું જ

નથી. ભાhયને 5માદA લોકોના

5ગિતપkકમાં હXતાoર કરવાની Úરસદ

નથી હોતી."

pષૃાએ કું : "મારા Oજૂનીય

પિતદ4વ-ભરથાર... હવે બીfની િવપરAત

વાતોને વનમાં ભટકાવવાjું છોડA મનને

શાતં કરો. અને ચાલો સાથે ભોજન કરA

લઈએ. ¢ું પણ પાટ-ટાઈમ નોકરAથી પરવારA

હમણાં જ આવી. pષૃાર, િનસાસા તમારા

ભાિવ Xવ&નોને કચડવાjુંÎલુડોઝર છે.’’

pષૃાના મcરુ વચનો, એ જ તો

pષૃારની lજtદગીની VડૂA હતી.

ભોજન બાદ પાચં જ િમિનટમાં pષૃા

તો ઘસઘસાટ òઘી ગઈ. òઘમાં એની

lજtદગીનાં કપરાં �²યો તેનાં વણનaતયા�

મહ4માન બ~યા.ં િપતાની ખાનગી પેઢAમાં

નોકરA. એક Yમ-રસોડાjું નાનકÙું મકાન

\લિવtગ Yમ એ જ બેડYમ, ä4િસtગ Yમ અને

મyમી-પ&પા-ભાઈ-કાકા અને ફોઈનો

ગોદડAઓથી ખીચોખીચ ભર4લો શયનખડં.

સામેના ઘરના દાદા-દાદAએ pષૃાને પોતાના

મકાનની બા�કનીમાં 'પડયા રહ4વાની' ßટ

આપી હતી. અઠવાHડયે એકાદ અિતિથ

સગાjું સપHરવાર ઉતારા માટ4 આÅમણ તો

હોય જ. pષૃા òઘમાં પણ િવચારતી હતી ક4

માર4 કોઈ સપં� ક4 પૈસાદાર પHરવારની

Okુવc ૂ નથી બનFુ,ં પણ મારA �મ

અભાવોના રણમાં ભટકતા કોઈ �વુાનની

lજtદગીમાં 5વેશી Xવ5યnને `ખુી થFું છે.

પરસેવાથી Xવિનવાસના પાયા ચણવા છે. ¢ું

ગૌરવી માતાjું ôત કરA કોઈ `ખુી �વુકની

માગણી માતા પાવ-તી પાસે ઈ�છAશ નહu

પણ એમણે વાછેંલા ભગવાન શકંર �વો

પિત માગીશ, �ને ઠાઠ-માઠ ક4 વૈભવમાં રસ

ન હોય પણ પnનીની 5સ�તા એ જ એનો

વૈભવ હોય. અને એના મyમી-પ&પાનો કોઈ

`ખુી ઘરના �વુક સાથે લhન કરવાનો

આSહ હોવા છતાં મા-બાપ ]મુાવી એકલી-

અ{લૂી lજtદગી િવતાવનાર pષૃાર પર

pષૃાએ પસદંગીનો કળશ ઢોÛયો હતો.

pષૃાર એક 5ામા\ણક અને

પHરgમિ5ય �વુક હતો. pષૃાએ પ&પાને

ઘરે રહ4વામાં સકંડાશનો સામનો કય� હતો,

એવી જ સકંડાશમાથંી pષૃાર સાથે
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આરામથી રહA શક4 એFું નાનકÙું પણ

પોતાjું ઘર બનાવવાjું તેjું એક Xવ&ન

હp ુ.ં એટલે pષૃાર અને pષૃાએ ઘોર

પHરgમjું ôત લીcું હp ુ.ં બ�ે માટ4 મન

}વન એ કમ-યÈ હp ુ.ં એટલે �બૂ જ

કરકસરથી બ�ે }વન]fુરતા હતા.ં

Wાર4ક pષૃાર, pષૃાને Oછૂતો ''pષૃા

તે `ખુને તારો સાથી બનાવવાને બદલે

qુઃખને તારો સાથી બનાrયો. મને પામીને

તારા હાથમાં [ુંઆr�ું?’’

pષૃા તેના મa પર �ગળA VકૂA

બોલતો રોકતાં કહ4તી : ''pષૃાર, તારા �વો

5ેમાળ અને લાગણીશીલ પિત મળે એ [ું

ઈ�રjું મો{ંુ વરદાન નથી? �ની �ખમાં

આnમીયતાનાં અમી અને પnની 5nયેના

પારાવાર 5ેમનો મહાસાગર ગ>તો હોય એ

જ માર4 મન સૌથી `ખુી છે. pષૃાર તને ખબર

છે, પૈસો `ખુની ગેર~ટA આપી શક4 પણ

શાતંી, સ~માન અને ગૌરવની ગેરંટA આપી

શકતો નથી. pષૃાર, pુંઆnમિનtદા કરA મારA

તારા 5nયેની લાગણીઓને ઠ4સ ન

પહaચાડAશ."

એ સવાર4 છ વાhયે એ fગી nયાર4 'યા

દ4વી સવ-¥તેૂõુ શ�|તYપેણ સ�ંXથતા'ની

5ાથ-ના કરતો pષૃાના ચરણોની વદંના કરA

ર£ો હતો.’

એજોઈ pષૃાની�ખમાં�`ુઆવી

ગયા.ં એણે કું : ''જો સસંારની ભાhયશાળA

Ôીઓની યાદA દ4વીમાતાઓ તૈયાર કરતાં

હશે તો 5સ� દાyપnય જોઈ માdંુ નામ પણ

અવ²ય નaધાશે.'' pષૃા અને pષૃારના

િનયિમત અને પાટ-ટાઈમ નોકરAને કારણે

પાચં વષ-માં pષૃાએ નાનકડો ±લેટ ખરAદવા

�ટલી રકમ એકઠA કરA હતી. શહ4રથી થોડ4

qૂરની એક ±લેટ યોજનામાં એણે મેyબરશીપ

મેળવી ±લેટ Îકૂ કરાવી લીધો હતો. પણ એ

±લેટjું પઝેશન મળે nયા `ધુી આ વાત

pષૃારથી ]&ુત રાખવાjુંન�A ક�ુ� હp ુ.ં

pષૃાર4 એક Hદવસ જો�ું ક4 pષૃાનો

સવાર4 છ વાhયે ઉઠવાનો િનયમ pટૂયો છે.

સવારના નવ વાhયા છતાં એ ઉઠA નથી.

Ofૂ-પાઠ પતાવી એ pષૃા પાસે પહa�યો

nયાર4 pષૃા તાવમાં કણસતી હતી. પાસે

પડ4�ું થમ�મીટર ૧૦૪ સે~ટASેડ ડASીના

તાવની ચેતવણી આપpું હp ુ.ં pષૃાર4 ફ4િમલી

ડૉકટરને િવ\ઝટ માટ4 આવવા ફોન ઉઠાrયો,

પણ pષૃાએ તેના હાથમાથંી ફોન પોતાની

પાસે લઈ લેતાં કું : ''pષૃાર, એક Hદવસના

તાવમાં અધીરAઆ થઈ ડૉકટરની િવ\ઝટ

ફAનો ખચ- ન કરાય. મÀ મારA એક ડૉકટર

સખીને OછૂAને તાવની દવાjું નામ લખી

લીcું છે. pુંએ દવા મગંાવીઆપ.''

''¢ું તને એકલી VકૂA ઑHફસે જવાનો નથી.

પnનીસેવાની તક પણ pુંમનેઆપવા
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ઈ�છતી નથી...’’

‘ 'તારA લાગણીની કદર કdંુ Ïં પણ

નાના-ંનાનાં wગત કામ માટ4 રf લઈ

ઑHફસના કામને હાિન પહaચાડવી એ મારA

�¸eટએ ખો{ંુ છે. જYર પડશે તો ફોન કરA તને

બોલાવી લઈશ. નોકરA તો અ�દાતા

કહ4વાય, એ માતાની ગરજ સાર4 છે. તારA

લાગણીની એ પણ અિધકાHરણી છે. હા આ�

રસોઈ બનાવવાની મારામાં તાકાત નથી. pું

ઓHફસની ક4~ટAનમાં જમી લે�.'' કહA

pષૃાએ pષૃારનેઑHફસ જવા િવદાયઆપી.

બપોર4 બે વાhયે એક HટHફન

સિવmસવાળાએ ડોરબેલ ખખડાrયો. તાવ

ઘટયો હતો.એટલે pષૃા બાર�ું ખોલવા ઉભી

થઈ. HટHફનવાળાએ કુ.ં ''pષૃાર સાહ4બે આ

HટHફન મોકલાr�ું છે અને તમને જમાડયા

બાદ જ ખાલી HટHફન લઈને પાછા

આવવાની `ચૂના આપી છે. ¢ું ખાલી HટHફન

લઈ ક4~ટAન પહaચીશ પછA pષૃાર સાહ4બ

થોડોક નાXતો કરશે. મેડમ, તમને સા¯ું ક¢ુ,ં

આ pષૃાર સાહ4બ �વો માણસ તો |લાક-ને

બદલે ઓHફસર બનવો જોઈએ. તેઓ દ4શ

માટ4 સમિપmત છે અને Hદલ ર4ડAને ઓHફસjું

કામ કર4 છે. તમને જમાડયા વગર પોતે નહu

જમવાની વાત fણી મારA પણ �ખ ભીની

થઈ ગઈ.’’

pષૃાએ કું : ''ભાઈ,તમારA વાત

\બલTુલ સાચી છે. તમે એક કામ કરો, એક

&લેટમાં HટHફનમાથંી મારA અડધી થાળA

તૈયાર કરA આપો. અને બાકAjું ભોજન

તમારા pષૃાર સાહ4બ માટ4 લઈ fઓ. તેમને

આSહ કરA જમાડજો.’’

HટHફનવાળાએ pષૃા માટ4 તેમની

`ચૂના Vજુબ અ�પ ભોજન સામSીથી

થાળA તૈયાર કરA. એણે pષૃાનો ચરણXપશ-

કરતાં કું : ''લોકો સાc-ુસતંોનો ચરણXપશ-

કર4 છે તેમ પિવk 5ેમભીની ]Hૃહણીઓ અને

તેમના લાગણીશીલ પિતનો પણ ચરણ

Xપશ- કરવો જોઈએ. આ� આપનાં દશ-નથી

મને fણે દ4વીમાતાના દશ-નjું O¡ુય મળA

ગ�ું છે.’’

સામા~ય સારવારથી pષૃાના

આરોhયમાં `ધુારો ન થતાં pષૃાર પોતાના

સોગધં નાખી pષૃાને સરકારA હો�Xપટલમાં

લઈ ગયો. એને તપાXયા બાદ વcુ ચેકઅપ

માટ4 ઈ~ડોર પેશ~ટ તરAક4 દાખલ થવાની

ડૉકટર4 સલાહઆપી.

આખો Hદવસ pષૃાર ¥�ૂયો-તરXયો

બેસી ર£ો. ચેકઅપના બધા જ Hરપોટ- એક

Hદવસ પછA મળવાના હતા. pષૃાર4

નોકરAમાથંી અઠવાHડયાની રf લઈ લીધી.

pષૃાએ કું : ''મÀ એક ±લેટ Îકૂ કરાrયો છે.

તેનીઓHફસjુંઆ કાગળમાં સરનાVું છે.''
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બી� Hદવસે સવાર4 ડૉકટર4 pષૃારને પોતાની

Yમમાં બોલાrયો. ડૉકટરના ચહ4રા પર

ઉદાસીપ�ું જોઈ XવÆ&નલે Oછૂ�ું : ''ડૉકટર

સાહ4બ, આપ ક4મ ગભંીર છો. કોઈ

આઘાતજનક સમાચાર તો નથી ને ?’’

ડૉકટર4 થોડAવાર મૌન ધારણ ક�ુ�.

પછA Hરપોટ-j ું કવર pષૃારના હાથમાં V÷ૂ ુ.ં

Hરપોટ-માં છે�લા Xટ4જના ક4~સરની Hરમાક-

હતી. Hરપોટ- વાચંતાં જ pષૃાર બેહોશ થઈ

ગયો. ડૉકટર4 તેને એ|ઝાિમનેશન બેડ પર

`વુાડA આ�Xત કય�. એમણે કું :

''pષૃાબેનને દવા નહu પણ qુઆ જ મટાડA

શક4. એમની કોઈ ખાસ ઈ�છા હોય તો તે

OરૂA કરવાનો 5યnન કરો.’’

''ડૉકટર સાહ4બ, મને આપના äાઈવર

સાથેની કાર એક કલાક માટ4 આપશો? મારA

પnની pષૃાની wિતમ ઈ�છા OરૂA થઈ શક4 છે

ક4 ક4મ તે તપાસ કરAને ¢ુ ં પાછોઆFુંÏ.ં’’

દયા© ડૉકટર4 äાઈવરને બોલાવીને

કુ,ં ''pષૃાર બાÎનેૂ �યાં જFું હોય nયાં લઈ

f.'' pષૃાર ±લેટ યોજનાના પોતાના

ડ4વલપરની ઑHફસ પહa�યો. pષૃારને

જોઈને ±લેટ આયોજકના મેનેજર4 કું :

''વેલકમ િમ. pષૃાર. તમાર4 સરનામે આ પk

મોકલવા અમે તૈયાર કય�, એટલામાં તમે

fતે જ આવી ગયા. આપનાં પnની pષૃાબેને

Îકૂ કરાવેલ ±લેટ તૈયાર છે.તમે બ�ે �બૂ

મહ4નત કરA બચત કરA મહાVસુીબતે

±લેટના પૈસા ઉભા કયા- છે, એ fણી અમારા

શેઠને આનદં થયો છે. એમણે [ભેુ�છા તરAક4

±લેટને વેલફિનm²ડ બનાવી દ4વડાrયો છે.લો,

આ ર£ો ±લેટનો પઝેશન લેટર...'' પઝેશન

લેટર મેનેજર4 pષૃારના હાથમાં VWૂો. pષૃાર

nયાં ને nયાં æસુક4 ને æસુક4 રડA પડયો અને

મેનેજરને નમXતે કહA Xપીડથી ગાડA

ચલાવી પોતાને હો�Xપટલ પહaચાડવાની

äાઈવરને િવનતંી કરA.

pષૃાર હો�Xપટલ પહaચી દોડતો

pષૃાના Yમમાં પહaચી ગયો. એ

અધ-બેહોશીમાં હતી. છતાં øટૂક-øટૂક

શ�દોમાં એણે pષૃારને Oછૂ�ુ,ં "તમે ±લેટ

ડ4વલપરની ઑHફસે ગયા હતા? ±લેટjું

પઝેશનWાર4 મળવાjું છે?"

pષૃાર4 \ખXસામાથંી કવર કાઢA

'પઝેશન લેટર' વાચંી સભંળાrયો. pષૃાએ

પઝેશન લેટરને �ખે અડાડયો. pષૃારનો

હાથ પોતાના હાથમાં લઈ ¯yૂયો અને પરાણે

બોલતા-બોલતા કું : ''pષૃાર,આવ�, મારો

±લેટ એક અલૌHકક qુિનયામાં તૈયાર થવાનો

સદં4શો કાનમાં સભંળાઈ ર£ો છે.

અલિવદા..."

pષૃાએ પિત સાથે પોતાના ઘરમાં

રહ4વાની અp&ૃત ઈ�છા અcરૂA VકૂA

}વનલીલા સક4લી લીધી.'
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eિુવલ ચોડવડHયા

Tech-જ+ંશન

હમણાં જ આપણા વડા5ધાન

નર4~�ભાઈ મોદAએ 5G ટùકનોલો}jું 1st

ઓ|ટોબર એ લો~ચ ક�ુ� અને એક નવા

�ગુની wદર 5વેશ કરવાનો ¤ાર ખોલી

આ&યો. આ 1G થી 5G `ધુીની સફર

આપણને તા�તરની લાગે છે અને સમય

ખર4ખર ઉડA ગયો હોય એવો અjભુવ થાય

છે. ચાલો આ� આપણે આ સફરને fણીએ ને

શ�દો ¤ારા અjભુવીએ.

આપણે ટ4\લકોમની દર4ક જનર4શનના

ઉnÅાિંત સાથે િવ�ભરમાથંી ક4ટલીક

પસદંગીની ટ4\લકોમ કંપની ની આવક પરની

અસર જોઈ શકAયે છAએ. �નો `યૂ�દય 1G

ટ4કનોલો}થી થયો.

૧) 1G �ગુ (૧૯૮૭-૧૯૯૧):

સૌ5થમ એÆ~જિનયર નીલ પેપવથ�

kી} Hડસેyબર, ૧૯૯૨ના રોજ કy&�ટુર પર

'મેરA HÅસમસ' લખીને વોડાફોન કંપનીના

Hડર4|ટર Hરચાડ- fિવmસના સેલ ફોન પર

પહ4લો SMS મોક�યો. �ના પરથી વૉઇસ

�ા~સિમશન માટ4 Oવૂ--અ�Xતnવમાં રહ4લા

IMPS (ઇyûrુડ મોબાઇલ ટ4\લફોન

િસXટમ)માથંી AMPS (અÄતન મોબાઇલ

ફોન િસXટમ) તકનીકની શYઆત થઇ. �ના

થકA સરળ મોબાઇલ કને¸|ટિવટA Xથાિપત

થઇ છે, � મોબાઇલ વૉઇસ સેવાઓ ર�ૂ કર4

છે.આજ 1Gએ એનાલોગ અવાજ ર�ૂ કય�.

પરંp ુ તેમાં કંઈક ખામીઓ હતી �મ ક4 નબળA

અવાજ ]ણુવ_ા, નબળA બેટરA }વન,

ફોનjું મો{ંુ કદ, `રુoાનો અભાવ, મયા-Hદત

oમતા, નબળA િવ�સનીયતા. કોલ દરો �બૂ

òચા અને વપરાશકતા-ઓ �બૂ ઓછા

હોવાથી, આ માk ટ4\લકોમ Åાિંતની શYઆત

હતી અને આ સમયે, સેવા 5દાતાઓ ર4વ~�ુ

ઉnપાદન અથવા સબXÅાઇબર બેઝ મેળવવા

પર Rયાન ક4¸~�ત કરતા હતા.ઓપર4ટરો માટ4

આ જYરA હp ું કારણ ક4 તે આગામી Hદવસોમાં
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બfરને ઝડપી અને વcુ સારA રAતે કબ�

કરવા માટ4 આ તેમની Vળૂ¥તૂ જYHરયાતો

હતી.

***

૨) 2G �ગુ (૧૯૯૧-૨૦૦૧):

5થમ વાયરલેસ Hડlજટલ

�ા~સિમશન ૧૯૯૧માં 2G ટùકનોલો} સાથે

આr�ુ.ં �માં GSM – hલોબલ િસXટyસ ફોર

મોબાઈલ કોy�િુનક4શન એ ૩૦-૩૫ kbps

ની સવ��ચ ઝડપે ડ4ટા �ા~સફર કરવા

સoમ બ~�ુ.ં 2G નો િવકાસ V�ુયnવે

Voice, Fax, MMS અને SMS સેવાઓને

�ા~સફર કરવા માટ4 કરવામાં આrયો હતો.

nયારબાદ Hડlજટલ વૉઇસ કy5ેશનનો

ઉપયોગ કરAને, TDMA (Time Division

Multiple Access) �ૂની એનાલોગ

િસXટમની સમાન બે~ડિવüથમાં kણ ગણી

વૉઇસ ચૅનલોને સપોટ- કરવા લાh�ુ.ં

મોબાઈલ નેટવક- પર 'E' અને 'G' \ચþો

સૌ5થમ 2G �ગુ દરિમયાન જોવા મÛયા

હતા. ટ4\લકોમ ઓપર4ટરોની આવકમાં સતત

વધારો કરવા માટ4 ડ4ટા જવાબદાર હતો અને

વોઈસની આવકમાં પણ વધારો થયો હતો.

�માથંી 40% આવક ડ4ટા માથંી એકિkત

કરવામાં આવી હતી. 2.5G એ ઉ�ત ડ4ટા

સેવાઓ તરAક4 GPRS ની ર�ૂઆત જોઈ.

GPRS ને GSM વપરાશકતા-ઓ માટ4

ÎXુટ4ડ ડ4ટા સેવા તરAક4 જોડવામાંઆવી,

પરંp ુ પેક4ટ �Xવ\ચtગ અને મ�ટA&લે|સuગ

તકનીકોનો ઉપયોગ કરAને. nયાર4 મહ_મ

�ા~સફર Xપીડ, � GPRS ¤ારા પહaચી

શકાયી હતી, તે લગભગ ૧૭૦ Kbps હતી.

2.75G એ EDGE (Enhanced Data

rates for GSM Evolution) ટ4કનોલો}ની

એ~�A થઇ. ડ4ટા �ા~સિમશન ર4ટ ૧૭૦ kbps

થી ૫૦૦ kbps `ધુી ચારગણો રોlજtદા

}વનમાં વRયો. � િસÉાતંમાં 1mbps

હોવાjું કહ4વા�ુ હp ુ.ં

જો આપણે GPRS ટ4|નોલો} સાથે

તેની સરખામણી કરAએ તો EDGE એ

થોડAક સેક~ડોમાં ડ4ટા �ા~સફર કય�.

ઉદાહરણ તરAક4, GPRS ટ4|નોલો} માં �

ફાઈલ છ સેક~ડ માં �ા~સફર થઇ હતી તેની

સરખામણીમાં ૪૦KB ની સામા~ય ટ4|Xટ

ફાઇલ EDGE માં માk બે સેક~ડમાં

�ા~સફર થઈ હતી

પરંp ુ માk આ ટ4|નોલો} માં 5ગિત

સફળતા ની સીડA ન હતી, ક4મ ક4 મોબાઇલ

ફોનને કામ કરવામાં મદદ કરવા માટ4

મજÎતૂ Hડlજટલ િસhનલ જYરA છે. એટલે

� જhયાએ કોઈ નેટવક- કવર4જ ન હp ુ,ં તે

જhયા એ આ ટ4|નોલો} કામ કરવા

અસમથ- હતી.આ ઉપરાતં િસXટyસ િવHડઓ

�વા જHટલ ડ4ટાને હ4~ડલ કરવામાં અસમથ-

હતા.
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હા, પરંp ુ એક વાત નaધનીય છે ક4 આ

ટ4|નોલો}ના લીધે કંપનીને nયાર4 મહ_મ

આવકનો Ôોત આ SMS સેવાઓ હતી.

�ના લીધે િવ�ભરના ટ4\લકોમ ઓપર4ટરોએ

આ સમયગાળામાં તેમની આવકમાં અનેક

ગણો વધારો જોયો હતો, ક4ટલાક

ઓપર4ટરોએ પાચં ગણી �ટલી FÐૃÉ પણ

નaધાવી હતી.

પરંp,ુ �મ �મ પેઢA 3G તરફ

આગળ વધતી ગઈ તેમ વપરાશકતા-ની

જYHરયાત સતંોષવા 2G �બૂ જHટલ અને

Oરૂp ુંમાયા-Hદત હp ુ.ં

***

૩) 3G �ગુ (૨૦૦૧-૨૦૦૯)

3G નેટવક- ૧૯૯૮માં ર�ૂ કરવામાં

આr�ું હp ુ,ં અને ૨૦૦૦ ના દાયકાની

શYઆતમાં તેની Xથાપના થઇ. 3Gની

મહ_મ ઝડપ �Xથર ઉપકરણો માટ4 લગભગ

૨ Mbps અને મોબાઈલ ફોનમાં ૩૮૪

Kbps હોવાનો wદાજ હતો. સૈÉાિંતક રAતે

મહ_મ ઝડપ ૨૧.૬ Mbps હતી. તે

CDMA2000 (Code Division Multiple

Access) અને EDGE ટ4કનોલો} પર

આધાHરત હp ુ.ં (EDGE તેના પોતાના પર

3G ને સપોટ- કરવા માટ4 Oરૂp ું gેeઠ હp ુ)ં.

સૌ5થમ 3Gએ મીHડયા X�Aિમtગ ર�ૂ ક�ુ�.

3G માં ડ4ટાને નાના {ુકડામાં

િવભાlજત કરવામાં આrયો હતો અને પછA

ગતંrય Xથાન પર મોકલવામાં આrયો હતો,

� 2G િવપરAત સHકÿટ �Xવ\ચtગનો ઉપયોગ

કરp ુ તેનાથી િવપરAત હp ું . આ પગ�ું

ÅાિંતકારA બ~�ુ,ં કારણ ક4 �ઝુસ� ઓનલાઈન

િવતાવેલા સમયને બદલે માk તેમણે

િવતાવેલા ડ4ટા માટ4 ¯કૂવણી કરA હતી.

"Data Is Money" - � સભંવત:

૨૦૦૦ના દાયકાના મRયમાં તેની શYઆત

થઈ હતી કારણ ક4 Sાહકો ¤ારા ડ4ટાના

ઉપયોગમાં વધારો થયો હતો. 3G �ગુના

5ારંભમાં મ�ટAમીHડયા, નેિવગેશન,

મોબાઈલ એ&સ, Ãાઉઝસ-, કો~ફર~સ કો�સ,

મોબાઈલ ટAવી બધાએ તેમની શYઆત

જોઈ. અને આ જ �ગુ માં 5G ની ક�પના

કરવામાં આવી હતી અને HSPA (High

Speed Packet Access) સાથે મોબાઇલ

નેટવક- પર આઇકોિનક 'H' 5તીકને \ચÐþત

કરAને ર�ૂ કરવામાં આr�ું હp ુ.ં અને તેનાથી

વધાર4 3.5G માં ડ4ટા િવશેષ હતો. �માં ડ4ટા

�ા~સિમશન ર4ટ વધીને ૧૪ mbps થઈ

ગયા. nયારબાદ HSPA+jું 5કાશન જો�ું

�ને આપણે નેટવક- પર ‘H+’ 5તીક તરAક4

fણીએ અને ઓળખીયે છAએ. � વધીને

42mbpsની મહ_મ Xપીડ સાથે ડ4ટા Xપીડ

થઇ ગઈ હતી.

જો ક4 3Gઓપર4ટરોને 2G �ગુની
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�મ આવકમાં ઝડપથી વધારો થતો જોવા

મÛયો ન હતો, પરંp ુ ટAઅર-૧ ઓપર4ટરોને

ડ4ટા વપરાશમાં વધારો થતા તેમની

આવકમાં નaધપાk FÐૃÉ જોવા મળA હતી.

આટ�ું ઝડપી અને પેહલાની બ�ે

ટ4|નોલો} કરતા વધાર4 સાdંુ હોવા છતાં

Sાહકોની અVકુ માગંો સામે આ 3G એક

તબ�ે િનeફળ ગ�ુ.ં �મ ક4 અrયવ�Xથત

આHકÿટ4|ચર સાથે આ ટ4|નોલો} 3G

`સુગંત હ4~ડસેટની માગં કરA અને 3G

ઉપકરણ પર અપSેડ કરવાની Hકtમત પણ

ઘણી વધાર4 હતી. આ ઉપરાતં, આ

ટ4|નોલો} માં પાવર વપરાશ વcુ હતો.

અને સમય જતા વcુ ઝડપની માગં સામે

આ ટ4|નોલો} િનeફળ રહA �ના લીધે

4Gનો જ~મ થયો.

હા,એ નaધનીય છે ક4 1G અને 2G

કરતા આ 3G સૌથી વધાર4 સમય ટકA રુ.ં

૨૦૦૦ના દાયકાના મRયમાં 4Gની

શYઆત થતી જોઈને ઓપર4ટરોએ તેમના

Sાહક આધાર વધારવા પર Rયાન ક4¸~�ત

ક�ુ�. ૨૦૦૨થી ૨૦૦૯ `ધુીમા,ં તેઓએ

~૪.૧ Bn નો વધારો જોયો. પરંp ુ કોલ પર

ડ4ટાjું વચ-Xવ હોવાથી આવકમાં વધારો ડ4ટા

ના કારણે જ થયો હતો. આ વખતે ખાલી

ટ4\લકોમ કંપની જ નHહ, પરંp ુ આ

સમયગાળો ઉપકરણ ઉnપાદકો માટ4 એક

િવશાળઆવકનો !ોતઃ તરAક4 બહારઆr�ુ.ં

કારણ ક4 3G `સુગંત ઉપકરણ/હ4~ડસેટની

જYHરયાત એક આવ²યકતા બની ગઈ હતી

� સાદા ફોનને Xમાટ- ફોનમાં YપાતંHરત

કરવા સoમ બનાવે છે અને �ના લીધે

Xમાટ-ફોન jું વેચાણ વR�ું હp ુ.ં

***

૪) 4G �ગુ (૨૦૧૦-૨૦૧૯):

આપણે 4G એ 3G સાથે એક

ઓવરલેપ જો�ુ,ં કારણ ક4 ૨૦૦૮ મા,ં 4G

ટ4|નોલો} રોલ આઉટ થવાjું શY થ�ું હp ું

પરંp ુ લ®_ુમ 5માણ¥તૂ આવ²યકતાઓને

કારણે rયાપારA ધોરણે 4G તરAક4 fહ4રાત

કરવામાં સમXયાઓ હતી � nયાર4 OરૂA થઈ

ન હતી.

3G ની ઝડપ અOરૂતી બની ગઈ.

કારણ ક4, ટ4|નોલો} અને Xમાટ-ફોનનો

િવકાસ થયો �ના પHરણામે ભાર4 ફાઈલો

અને બ¸�કઅર ડ4ટા ±લો વધતો ગયો. �ને

ઘણા સારA ]ણુવ_ા આપી �મ ક4 અÄતન

ગેિમtગ સેવાઓ, HD મોબાઇલ ટAવી,

િવHડયો કો~ફર�~સ¹ગ, 3D ટAવી, IP ટ4\લફોની

અને અ~ય સેવાઓ ક4 � વcુ ઝડપની માગં

કર4 છે સાથે વપરાશકતા- અjભુવને સVÉૃ

બનાવે છે. આ ઉપરાતં 4G ના અમલીકરણ

સાથે, ર4Hડયો Xપે|�મ ટ4કનોલો} � 3G

ટ4|નોલો} વાપરતી હતી તેને qૂર કરવામાં
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આવી.

4G LTE (Long Term Evolution)

એ 3G નેટવક- આHકÿટ4|ચરjું સOંણૂ-

OનુઃHડઝાઇન અને સરળAકરણ હp ુ,ં �ના

પHરણામે �ા~સફર લેટ~સીમાં નaધપાk

ઘટાડો થયો અને આ રAતે નેટવક- પર

કાય-oમતા અને ઝડપમાં વધારો થયો. 4G

LTE સાથે વૉઇસ કૉલ કરતી વખતે

વપરાશકતા-ઓને ડ4ટા ઍ|સેસ કરવામાં

સમXયાનો સામનો કરવો પડ�ો હતો, તેથી

4G VoLTE ની શYઆત �નો સીધો અથ-

હતો Voice Over LTE વપરાશકતા-ઓને

4G ડ4ટા ઍ|સેસ કરવા અને હ} પણ કૉલ

કરવા સoમ બનાવp ું હp ુ.ં

4G એ 3G UMTS (Universal

Mobile Telecommunications System)

કરતા 3X અને 2G GSM નેટવક- કરતા છ

ગણી ઝડપે કામ કર4 છે. 4G ની બે~ડિવüથ

૨૦૦ Mbps છે, �નો અથ- છે ક4 rય�|ત દસ

િમિનટની wદર Oણૂ--લબંાઈની Vવૂી

ડાઉનલોડ કરA શક4 છે!

આ 4G મોટાભાગની માગંો સતંોષવા

માટ4 Oરૂp ું હp ુ.ં છતા,ં અVકુ _�બક4

તકલીફો હતી. �મ ક4, 4G LTE નેટવક-ને

જHટલ હાડ-વેરની જYર છે તથા 4G

ટ4|નોલો} ઘણા એ~ટ4ના અને �ા~સમીટરનો

ઉપયોગ કર4 છે �ના પHરણામે બેટરAjું

}વન ખરાબ થાય છે.અને સૌથી અગnય jું

ક4 4G કવર4જ િવનાના િવXતારોમા,ં

ઉપભો|તાઓએ 4Gની Hકtમત ¯કૂવતી

વખતે 3Gમાં ડાઉનSેડ કરFું પડp ું હp ુ.ં

આ વખતે તો આ oેk ના બધા જ

ર4કોડ- pટૂA ગયા. ૨૦૧૮માં લગભગ kણસો

િમ\લયન લોકો 5થમ વખત મોબાઈલ

ઈ~ટરનેટ સાથે જોડાયેલા બ~યા, � વૈિ�ક

Xતર4 Tુલ કને|ટ4ડ વXતીને 3.5 અબજથી

વcુ લોકો `ધુી લાવે છે. ખાસ કરAને ટAઅર

૨ અને ટAઅર ૩ સેગમે~ટમાં ઓપર4ટરો માટ4

આવકમાં તીô વધારો જોવા મÛયો નથી,

કારણ ક4 Sાહકોએ વcુ સારA કને¸|ટિવટA,

વcુ oમતા અને ઓછA િવલબંની માગં કરA

હતી. આ ફ|ત ટAઅર ૧ ઓપર4ટરો ¤ારા જ

પરવડA શક4 છે, �ઓ તેમના નેટવક-ને

`ધુારવા માટ4 સoમ છે.
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૫) 5G �ગુ (૨૦૧૯થી અnયાર `ધુી):

4G માં જ જYરA Vળૂ¥તૂ `ધુા થઇ

ગયા હતા. હવે તો ખાલી એમાં િવકાસ

કરવાનો બાકA હતો, � 5G ની wદર

કરવામાં આrયા છે. �ની અપેoાઓ ઝડપી

ડ4ટા દરો, ઉ�ચ કને|શન ઘનતા, ઘણી ઓછA

લેટ~સી હતી. 5G એ 4G માં અપSેડ નથી,

પરંpુ તે તેની પોતાની એક લીગમાં છે, કારણ

ક4 તે અમને એકસાથે હfરો ઉપકરણોને

કને|ટ કરવાની oમતા 5દાન કર4 છે �

વપરાશકતા-ને 'Real - Time' અjભુવની

સાચી સમજઆપે છે.

આનો અથ- એ છે ક4 કy&�Hુટtગ અને

5ોસેિસtગ |લાઉડ પર જઈ શક4 છે અને

પHરણામે નાના IoT ઉપકરણો બની શક4 છે,

ટ4\લકોમ ઓપર4ટર માટ4 નેટવક-ને

ઑ¸&ટમાઇઝ કરAને ઉnપાદન અને

fળવણીના ખચ-માં ઘટાડો થાય છે. 5G ની

FÐૃÉ સાથે IoT નો અથ- ઘણો અલગ હશે,

કારણ ક4 Self -äાઇિવtગ કાર ભારતમાં પણ

વાXતિવકતા બની શક4 છે. ટAઅર શહ4રોમાં

સ�XÅાઇબર બેઝમાં વધારો એ હવે Telcos

માટ4 આકષ-ક સભંાવના નથી, તેઓ MU-

MIMO ની પHરપ|વતા સાથે આવકના નવા

5વાહો ઉnપ� કરવા અને ૩૫ Gbps `ધુીની

ડ4ટા ઝડપ 5ા&ત કરવા પર Rયાન આપશે.

5G ટ4|નોલો} િવિવધ 5કારના Xપે|�મ

બે~ડનો ઉપયોગ કરA શક4 છે, �માં

િમલીમીટર વેવ (mmWave) ર4Hડયો

Xપે|�મનો સમાવેશ થાય છે, � {ૂંકા wતર4

�બૂ મોટA માkામાં ડ4ટા વહન કરA શક4 છે.

5G મોબાઇલ ટ4|નોલો} ઝડપી, વcુ

સમાન ડ4ટા ર4ટ, ઓછA િવલબંતા અને ઓછA

Hકtમત-5િત-\બટ સાથે VR અને AR �વા

નવા અjભુવો લાવી શક4 છે. 5G નવી

સેવાઓને સoમ કરA શક4 છે, � અિત-

િવ�સનીય, ઉપલ�ધ, ઓછA લેટ~સી \લt|સ

�વા ક4 િનણા-યક ઈ~·ાX�|ચર, વાહનો અને

તબીબી 5HÅયાઓના Hરમોટ કં�ોલ સાથે

ઉÄોગોને પHરવિતmત કરA શક4 છે.

અહu ક4ટલાક ÅાિંતકારA ઉપયોગના HકXસાઓ

છે � 5Gઆવનારા સમયમાં લાવશે:

1) �ા~સપોટ- હબ પર િવ�સનીય વાયરલેસ

IoT કને¸|ટિવટAને સoમ કરવી.

2) V2X અને Xમાટ- લોlજ¸Xટ|સ સાથે ભાિવ

ઑટોમૅHટક વાહનો માટ4 આવ²યક.

3) ઉપભો|તા માટ4 ગમે nયાં વ��ુ-અલ

કXટમાઇ"ડ શોિપtગ અjભુવો લાવFુ.ં (�

અnયાર4 pepperfry.com માં ફનÊચર જોઈ

શકAયે છAએ.)

4) äોનનો ઉપયોગ કરAને રAઅલ-ટાઇમ

એસેટ �4Hકtગ અને કાય-oમ Hડ\લવરA સાથે.

5G એ~ટર5ાઇઝ oેkે પોતાના હાથ

લબંાવશે અને વૈિ�ક Xતર4 જગંી FÐૃÉ જોવા

મળશે. - અXpુ
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(૧) માo pિુત qજુરાતી ફો0ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કર( ભાષા અને જોડણીની ]લૂો

ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાyzુ{ અને જોડણીમાં જો વ|ુ ]લૂો હશે તો }ૃિત Iવીકારવામાં

આવશે ન�હ, Nની ન�ધ લેવી. qજુરાતી લખાણના બધા િનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની

જ��રયાત છે.

(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કE ઓફલાઇન bલેટફોમ4 પર અ8કાિશત હોય, એવી જ }ૃિત મોકલવી.

}ૃિત Iવરkચત અને મૌkલક હોવી જોઈએ.

(૩) }ૃિતમાં મોટEભાગે qજુરાતી જ ટાઈપ કZુ� હોય એ જ�ર( છે. અ�કુ શMદો d�ેD, �હ0દ(

અથવા સIં}ૃત ભાષામાં ટાઈપ કરEલા ચાલશે. પણ એ શ! હોય �યાં cધુી ઓછા રાખવા. Nથી

સમરસતા સચવાઈ રહE.

(૪) !િૃત મા' મેઇલ +ારા જ .વીકારવામાં આવે છે. અમા7ંુ મેઇલ-એ;<સ આ >જુબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) }ૃિત મેઇલ કયા4 પછ( જો િસલે)ટ થશે તો મેઇલ �ારા જ �ણ કરવામાં આવશે. અ0ય

મા>યમોમાં એ િવશે ?�ૃછા કરવી નહ^.

(૬) 'પખં' kબન-;યવસાિયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ 8કારનો ?રુIકાર

આપવામાં આવતો નથી.

(૭) તમે મોકલેલી }ૃિત-Iવીકારનો dિતમ િનણ4ય 'પખં'ની ટ(મનો રહEશે.

(૮) }ૃિતનો Iવીકાર થાય તો તમને મેઈલ મળ( જશે. જો એ માટE િવલબં થાય ને તમે અ0ય

મા>યમોમાં આપો, તો પણ વાધંો ન�હ. એ માટE તમારE અમને �ણ કરવી જ�ર( નથી. કારણ કE

�યારE પણ અમે ન�( કર(yું કE હવે આ }ૃિત અમારE �કુવી છે, તો એ પહEલા અમે મેઈલ કર(yું

જ. આપનો જવાબ ન�હ આવે �યાં cધુી ન�હ �કૂ(એ.

(૯) સામા0યતઃ એવો િનયમ હોય છે કE }ૃિત એક કરતાં વ|ુ જJયાએ મોકલો, તો �યાથંી વહEલો

જવાબ આવે, એ િસવાયની જJયાએ સ�કE જ સામેથી �ણ કરવાની હોય છે. પણ અમે એ કામ

સ�ક માટE આસાન બના;Zું છે. અમે ?છૂ(એ અને જો તમાર( }ૃિત બીN ના Iવીકારાયી હોય તો

અમે પછ( Iવીકાર(એ છ(એ.

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.

https://wa.me/916355953355
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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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“અધીરો છે તને ઈTર બUુયેં આપવા માટG,

W ુ ંચમચી લઈને ઊભો છે દ[રયા માગવા માટG?”

- અિનલ ચાવડા
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ઉશન8્

તેજલ શાહ

ડૉ. રંજન જોષી

બસંરE જોષી

અGચIતા દEપક પડંLા

વધ(ન શાહ

ઉમા પરમાર

અપ(ણ -+OટE

માધવ આQOતક

Gબપીન અRાવત 'વીર'

િવવેક Tડુાસમા

ઉમેશ જોષી

-દપક Gચટણીસ

હસVખુ બોરાGણયા

અXુ (નિસYહ ક6. રાઉલZ

આ [કમા ંસહભાગી કલમો

ધવલ પરમાર (_`ટ કવર)

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

સાZદ શેખ (બેક કવર)
https://instagram.com/sajidshaikhphotos?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ફોટો$ાફ&
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