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પગરવ “ગ્રીષ્મ”  

 
 

સપંાદકીય 
 

વ્હાલાાં મમત્રો, 
 

ઇ-મેગેઝીન પગરવના દ્વિતીય અંક "ગ્રીષ્મ" માાં આપ સૌન ાં ભાવભીન ાં સ્વાગત.  
 

નવોદિત કલાકારોના દિલની વાત ટેકનોલોજીના સહારે મવના મ લ્યે વૈમિક સ્તરે પહોંચતી કરી ગ જરાતી સાદહત્ય-
કલાને ય વાવગગમાાં જીવાંત રાખવાાંનો પ્રયાસ એટલે જ "પગરવ". 'પગરવ' થકી િરેક કલાકાર મ ક્ત મને એની કલાન ાં 
પ્રિર્ગન કરી ર્કે છે. એક મમતે્ર પછૂ્ ાં કે, 'પગરવના દ્વિતીય અંકન ાં નામ 'ગ્રીષ્મ' જ કેમ?' તો, હૃિયે ત  રાંત પ્રત્ય ત્તર 

આપ્યો, "જીંિગીમાાં પે્રમ તો ગ્રીષ્મના તપતાાં સયૂગ જેવો જ જોઈએ..ઉગ્ર..પ્રખર..!!" ગ્રીષ્મ ઋત  ર્ક્ક્ત અને પ્રચાંડતાનો 
સાંિેર્ પ્રસરાવે છે. તપ કરીને જ તેજ પ્રાપ્ત થાય. જે ગ્રીષ્મને માણી ર્કે એ જ વર્ાગઋત નો મનભરીને આનાંિ ઉઠાવી 

ર્કે. જો ગ જરાતી માધ્યમમાાં ભણયાાં હર્ો તો કિાચ યાિ હરે્ જ.... 
 

ઈિરનો મદહમા'ય, ગ્રીષ્મમાાં લીધો નીરખી; 
ર્ીતળ ઝાડની છાાંય, ફૂલ,ફળ ઝૂલે હરખી... 

~~~ 
ઉનાળે ઊંડા જળ જાય, નિી સરોવર જળ સ કાય; 
પામે વનસ્પમત સૌ પાન, કેસડૂાાં રૂડાાં ગ ણવાન. 

સારા હોજ ફુવારા બાગ, પ્યારા ચાંિન પાંખા લાગ; 
બોલે કોયલ મીઠાાં બોલ, તાપ પડ ેતે તો વણ તોલ... 

 
પગરવના દ્વિતીય અંક માટે સ કાન સાંભાળવાની જવાબિારીમાાં મમત્ર પાથગ નાણાવટી અને ભાવેર્ ર્ાહએ ખબૂ 
પ્રોત્સાહન પરૂ ાં પાડ્ ાં, એમનો આભાર માન ાં તો એમની લાગણીને દ ભાવવા જેવ ાં લાગે છે, 'આભાર' ર્બ્િ વામણો 

લાગે. વડીલ શ્રી સ રેર્િાિા (કમવ શ્રી આમર્ત હૈિરાબાિી) તરફથી કમવતાઓની પસાંિગીમાાં અમલૂ્ય માગિર્ગન મળય ાં, 
એમને દિલથી વાંિન. મેગેઝીનને આધ મનકઢબે રૂપ-રાંગ આપવામાાં પાથગ, પલાર્ અને અંદકતનો ફાળો અમલૂ્ય છે.  

 
ગ્રીષ્મના તડકા જેવી જ નવોદિત કલાકારોની ઘટ્ટ લાગણીઓ પ્રિમર્િત કરવાની કોમર્ર્ એટલે પગરવ 'ગ્રીષ્મ'. 

દ્વિતીય અંક માટે અઢળક કૃમતઓ આવી હતી. િરેકનો સમાવેર્ કરવો લગભગ અર્ક્ય. જે મમત્રોની કૃમતઓને ન્યાય 
આપી ર્ક્યા નથી એ િરેકની માફી ચાહ ાં છાં. "ગ્રીષ્મ"ની સફરમાાં સાથ આપવા બિલ આપ સૌનો આભાર. 

 
તેજોમય થ્યા 
ધરતી ને ગગન  
ગ્રીષ્મ તડકે !! 

 
આરતી પરીખ  

artinju@gmail.com 



 

પગરવ “ગ્રીષ્મ”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

આશિષ  
 

મમત્રો “આપની નવી કમવતાઓની ફૂલવાડીમાાંથી પસાર થતાાં ખબૂ મજા પડી. ખાસ 
જણાવવાન ાં કે આપની કૃમતઓના મવચારો સરસ છે પણ જો ર્ાસ્ત્રોક્ત રીતે કાવ્ય રચના ના 
થઇ હોય તો એન ાં સાદહત્ત્યક મલૂ્ય ઊણ ાં ઉતરે. કેટલાક મમત્રોની રચનાઓ ર્ાસ્ત્રોક્ત લાગી 
પણ મોટા ભાગની રચનાઓમાાં આ કમી વરતાઈ છે. તો મમત્રો! ર્ાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરો , 
મસધ્ધહસ્ત કમવઓની રચનાઓનો ખબૂ અભ્યાસ કરો અને ભમવષ્યમાાં મસધ્ધ્ધઓ વરો એ જ 

શ ભ કામનાઓ.” 
      -આમર્ત હૈિરાબાિી ( 

 
 
 



http://metamorphosiscompany.com/
http://metamorphosiscompany.com/


https://www.facebook.com/arti.parikh
https://www.facebook.com/Parth.Nanavati
https://www.facebook.com/ankit.joshipura
https://www.facebook.com/palash.mankad
https://www.facebook.com/PagaravGujrati
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અખ્તર ખત્રી  

અસ્મમત રાઠોડ 

આરતી ભાડશેીયા   

કૌશલ સથુાર  

કૌવશક પટેલ  

ચેતન શકુ્લ  

ચેતન શાહ  

જય ભટ્ટ  

જ્યોવતકુમાર વૈષ્ણવ  

તન્વય શાહ 

દિલીપ શાહ  

િીપા સેવક  

નરેશ ડોડીયા  

નિંીની મહતેા  

વનવમશા વમસ્ત્રી  

  

નેહલ મહતેા  

પારસ હમેાણી  

પૌરવી હાદિિક વત્રવેિી  

પ્રણવ વત્રવેિી  

પ્રકાશ પરમાર  

પ્રશાતં સોમાણી  

બિપીન અગ્રાવત  

બિહાગ વત્રવેિી  

િૈજુ જાની  

ભારતી ગડા  

મહને્રવસિંહ પદિયાર  

મકેુશ િવે  

રીઝવાન ઘાચંી  

રેખા જોશી  

રેખા પટેલ  

વરિ સાવલા  

 

 

 

 

 

સયૂયકાતં  

શીતલ મહતેા  

શ્રીિા ડોક્ટર  

સેજપાલ શ્રી ‘રામ'  

સ્મમતા પાકયર  

સ્મમતા શાહ  

હાદિિક વોરા  

દહતેશ માણેક  

હમેાગં નાયક  

આરતી પરીખ  

ભાવેશ શાહ  

કુસમુ પટેલ  

વનકેતા વ્યાસ  

વવજય મકવાણા 

 

 

 

 

 

કવિતા 
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૧  

“શામળ હોય” 

 

રે બાજ ું છિાયેલાું િાદળ હોય, 

હાથમાું બસ એક કોરો કાગળ હોય.  

 

રચાય ઇન્દ્રધન ષ ગઝલોન ું સ  ુંદર, 

જો ત  ું મારી આંખોની આગળ હોય. 

 

અક્ષરે અક્ષરે ટપકે સ્નેહ અવિરત, 

આંખોમાું ચમકત ું હષષ-ઝાુંકળ હોય. 

 

ન વિખટૂાું કરી શકે કોઈ આપણને, 

અત ટ ભરોસાની એક સાુંકળ હોય. 

અવિતમ રશ્ય રચાય એ 'અખ્તર' 

જાણે રાધાની સુંગાથે શામળ હોય. 

 

-અખ્તર ખત્રી (akhtarkhatri2011@gmail.com) 

 

૨ 

કરી જોઈએ  

 

આંખોના ચાલને સરિાળા કરી જોઈએ, 

િેમના થોડાક, ચેનચાળા કરી જોઈએ. 

શાલ, ટોપી, સ્િેટર બધી માથાકટૂ મેલ ને 

ખ દ જ, એકબીજાને હ ુંફાળા કરી જોઈએ. 

દાખલો જીંદગીનો ભલે ને આ ખોટો પડે 

હહસાબમાું ચાલ ને, ગોટાળા કરી જોઈએ. 

હકીકત જીંદગીની તો ખબૂ જ કાુંટાળી છે 

પણ સપના ચાલ ને, સ ુંિાળા કરી જોઈએ. 

 

લાગણીઓ, અમસ્તી િહી ન જાય જો જે 

મ લાકાતના ચાલ ને, પાળા કરી જોઈએ. 

િેમ તો છે િવતક, જગતમાું સ ુંદરતાન ું 

એકમેકને ચાલ ને, રૂપાળા કરી જોઈએ. 

 

-અસ્સ્મત રાઠોડ (asmit.rathod@gmail.com) 

 

mailto:akhtarkhatri2011@gmail.com
mailto:asmit.rathod@gmail.com
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૩ 

આ સફર...... 

  

ઊગતી સિારથી શરૂ થાય સફર, 

સ ખ-દ ખની જોડને સહ ેઆ સફર. 

  

જીિન વનિાષહ માટે ખ ણેખ ણા ચર,                            

ખ ણેથી ઘણ ું બધ  શીખે આ સફર. 

  

ઘહડયાળી ય ગમાું ઝટ ડગલ ું ભર, 

શાુંવતની ક્ષણ પણ જીિે આ સફર. 

  

ક્યારેક િાચેલ ું ને જોયેલ ું આચર, 

સારા કમે વનવમત્ત બને આ સફર. 

  

જીિનના કાગળને આંસ  ના ધર, 

ખ શીઓની પળમાું હસે આ સફર.                    

  

ચોિીસ કલાકના આ િત ષળમાું ફર, 

એક ક્ષણ ‘આરતી’ જીિે આ સફર. 

-આરતી ભાડેશીયા 

(rtgajjar2704@gmail.com) 

૪  

 

દિલનો વસકંિર 

 

ને હિે ત  ું પણ જરા ચેતી જા ઈશ્વર, 

આ હૃદય જેવ ું નથી માણસની અંદર !! 

 

િેમ, ડર, ઈષાષ, ખ શી, ગમ, લોભ, પરિા 

હદલની ભીતર, સાત જાણે છે સમુંદર. 

 

ચાલ વનષ્ફળ થઈ જશે તારી યે ઈશ્વર, 

હા, મહોબતમાું તો છું હ ું યે ધ રુંધર. 

 

આંસ નો દહરયો તરી હ ું જઈશ એક દી, 

જો જપ ું છું નામ તાર ું હ ું સદુંતર. 

 

એમને જીતી ને હ ું હારી ગયો છું, 

તોય છું હ ું એમના હદલનો વસકુંદર!! 

 

હા, મરણ પણ થાય ખોળામાું જ તારા; 

એટલ ું 'કૌશલ' હ ું માગ ું છું વનરુંતર. 

 -કૌશલ સ થાર (kaushalsuthar88@gmail.com) 

 

mailto:rtgajjar2704@gmail.com
mailto:kaushalsuthar88@gmail.com
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૫ 

ધડકે’સે  

 

મેઘલી રાતે િરસતા મેઘાને જોઇને, 

દલડ ું માર ું કેમ જોરે આટલ ું ધડકે’સે. 

  

સેથાને હાચિિા ઘમૂટાની આડશમાું, 

કોરી સ ુંદડી મારી કેમ કોરે પલળે’સે. 

  

ઊંડે ઉગતા ઊંડા વનહાહાની ગરમીમાું, 

શ્વાસની ધમણી કેમ લથડયે કથળે’સે. 

  

એકલે હ ું હ તી ગરમી લાગે પડખામાું, 

અહુંગરામાું લાજ કા મારી ઈ રજળે’સે. 

  

કીટલાય મીઠા ઉજાગરા કયાષ રાયત  ુંમાું, 

હુંભાય ષ કા કઈ’તી આ રાત મને પજિે’સે. 

  

આહ ડાને મારી ગ ડી રાખ્યાસે આયખ ુંમાું, 

આતમ કા આજ બોકાહ ેભેકાર રડે’સે. 

 

-કૌવશક પટેલ (info.kkpatel@gmail.com) 

 

 

૬  

ઉચ્ચ વશખરે  

 

અભભવ્યક્ત ઝૂકતી નજર  

અહી સખ્ત રહશેે નજર  

છે ચોપાસ અગન િિાહ  

િેમ અસ ખ િસરાિે આહ  

સ મ ખ-મ ક્ત મન ચડભડ  

કોઈ સળગે માુંહથેી ભડભડ ...... 

 

અવત શોભીત રહ ેસરિર 

સઘળા સ્તરમાું શ ું જિર ?   

અવતઉગ્ર લાગે િમળ 

રહ ેવનભલિપ્ત તોય કમળ  

કેમ ધર -આભને અડબડ  

શ ું મ ુંઝશે માુંહથેી અગિડ ?........ 

 

ભબરાજે ધીરજથી લઇ જે ઉચ્ચ વશખરે  

વિશ્વમાું િજ્િભલત િેમ જ મ જ વશરે  

 

-ચેતન શ ક્લ 
‘ચેનમ' (chenamshukla@gmail.com) 

mailto:info.kkpatel@gmail.com
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૭ 

સયૂષતપ્ત હહમાલયની બપોરે, 

હડસેમ્બરની પાતળી પાિષતી, શાુંવતપણૂષ િહતેી. 

મદૃ  ઘ ઘિતી.  

પિષતનો હહમ પીગળી જાય ત્યારે.. 

ઉનાળુ સયૂષ હઠેળ, તે વનલષજ્જ ફાલતી.  

પણ, અત્યારે તેના ઉદાસીન િિાહની ગવત 

તેની શવયત વવૃત્ત રખે ભલૂાિે, 

જે ધરતી, ઘરો અને જીિનને જડમળૂથી ઉખેડી તાણી જતી. 

તેના બુંધો તો જાણે પરીકથા.  

ક્યારેક તો વિનાવશની, પરુંત   

વનત્યપણે તે પહરપાલન કરતી, 

આ મોહક અને હસતાું પહાડી લોકો, િનસ્પવત, અન્ન, 

અને વસમેન્દ્ટ અને સ્ટીલના માળખાું િાળા તે પાિર-પ્લાન્દ્ટન ું.  

તેન ું ચમકીલ ું,  િન ત્ત િદન મારા પગલાું આમુંતે્ર, 

જોકે; તેના કપટી ઊંડાણો પર વિચારી 

સજાગ, હ ું તેના પથમાું પડેલ વિશાળ વશલા િવત ચાલ ું છું. 

િારુંિાર તેના સ્પશષ અને આચમનથી ન સુંતોષાયેલ હ ું, 

મારી આંખોને તેની સાિ સમીપ લઇ જાઉ, 

તો; તેન ું જળ ઊંચા દેિદાર વકૃ્ષો અને 

શે્વત પિષત વશખરો કરતાું પણ બહ લ જણાય. 
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પછી હ ું સહસ્ત્રો િષોથી િહતેી તેની પાસે બેસી 

તેની અનુંતતાને તાગિાનો િયાસ કરી જોઉં, 

કોઈ ધ્યાનસ્થ યોગીની જેમ મીટ માુંડ ું! 

જાણે, પાણીના એક વિવશષ્ઠ ખુંડ પર દૃષ્ષ્ટ ટેકવ ું, 

દૂર વશખરો પર જન્દ્મતાું, તેના િિાસની કલ્પનાનો િયાસ કરી,   

ઢોળાિ પર; તે ખુંડનો પીછો કર ું, 

કોતરમાું, ખેતરો અને મુંહદરોની વનકટ તેની સાથે િહ ું, 

દૂર સ દૂર.  

પછી જોઉં કે, સમ રની વિશાળતા અને સયૂષની ઉષ્ણાને અવપિત થઇ 

તે, ભીના હૃદયિાળી, હમે ુંતમાું હહમને જન્દ્મ આપતી, 

િળી એ હહમના જળથી જ ગ્રીષ્મકાલે તે પોષાતી. 

તેના આ ચક્રવતૃ્ત િિાસમાું મતૃ્ય  અને જીિનનો સમાસ, 

શ ું કોઈ િેદાચાયષ બ્રહ્ાુંડના િિાસન પર િગષ ચલાિી રહ્યો છે? 

સયૂાષસ્ત. 

અંધકાર છિાઈ રહ્યો છે. 

પણ હજ  હ ું પાશમાું બુંધાયેલો છું – 

તેના અભભશીત સમીરના, 

બુંને તટ પર મદષન કરતા તેના બાહ ઓના, અને 

શીલાઓન ું કોમલ પેષણ કરતાું તેના િક્ષના. 

  

પાિષતી ત  ું સ  ુંદર, ત  ું જ ભયાિહ 

-ચેતન શાહ (chetan.gshah@gmail.com) 
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૮  

મકુ્ત આંનિ 

 

સાુંજના સમયે  

િડોદરાના અકોટા બાગમાું  

વ્ર ક્ષોના સાવનધ્યમાું  

બેઠો છું. 

માર ું ધ્યાન વ ક્ષ પર કલરિ  

કરતાું પુંખીઓમાું છે, 

મ ક્ત આનુંદની િહેંચણીમાું  

મગ્ન છે.  

મારી પાસેથી પસાર થતી કેડી પર પર   

બે વમત્રો ધીમી ગવતએ  

ચાલતાું દેખાય છે. 

મારે એમની િાત સાુંભળિી નથી. 

શબ્દો સુંભળાય જાય છે. 

કોઈકની ફહરયાદ થતી હોય એિો ભાિ સમજાયો. 

ફરી પુંખીઓનો મ ક્ત આનુંદ યાદ આવ્યો. 

સમી સાુંજનો મધ રો િાયરો.  

એમાું ખોિાઈ જતો હ ું.  

ફરી કોઈના શબ્દો સુંભળાય છે. 

આ િખતે કોઈ કોલેજની  

વિદ્યાથીની વિષે બોલાતા શબ્દો  
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અને પછી મશ્કરી સભર હાસ્ય. 

એમનો મ ક્ત આનુંદ. 

ક દરતના સાવનધ્યમાું પણ ભલૂાત  ું ક દરત. 

ત્યાું નાના ભ લકાઓ મસ્ત આનુંદમાું  

દોડતા દેખાયા.  

હાથ પકડીને રમતા આ ભલૂકાઓની ખ શી  

હ ું આત્મસાત કરિા માુંડયો.  

લોનમાું પાટીયા પર  

ભચત્ર દોરતો ય િાન આનુંદમાું રમમાણ દેખાયો. 

મેં ચાલ્યા જ કય ું.  

બાગમાું આિેલી લાયબે્રરી ખ લિાનો સમય થયો. 

થોડાું જ સમય માટે ખ લતી આ લાયબે્રરીમાું  

સમાચારપત્રો િાુંચિા આિતા વદૃ્ધો પણ દેખાયા. 

પોતપોતાના િાુંચનમાું મસ્ત.  

ત્યાું ફરી કોઈ શબ્દો સુંભળાયા.  

લાયબે્રરી મુંહદર જેિી છે. 

ઘરમાું નહહ મળતી શાુંવત અહી મળે છે. 

ફરી હ ું મ ક્ત આંનદ વિશેના  

ભચિંતનમાું મગ્ન બન્દ્યો. 

હ ું અને મ ક્ત આનુંદ  

એકાકાર થઇ વિહરિા લાગ્યા… 

 

-જય ભટ્ટ (drexeleng@gmail.com) 
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૯  

ઓહ! શ ું હ ું ખોટો છું??? 

 

હ ું મારાું સુંતાનોને ક્યારે ય આમીમાું નહીં મોકલ ું. 

ય ધ્ધ્થી ગભરાતો નથી, સુંતાન િેમમાું આંધળો પણ નથી, 

સુંતાનોની શહીદીનો પણ ડર નથી, હ ું તો ભયભીત છું, 

નપાિટ, નાલાયક, નપ ૂુંશક - 

નેતાઓની વનમાષલ્ય નીવતથી. 

ક્યારે લડવ ું, કેટલ ું લડવ ું, લડવ ું કે નહીં, 

લડાઇ જેિી સ્સ્થવત વનમાષણ થઇ છે કે નહીં, 

વિજય છતાું પરાજય - કેટલાું પાછળ ખસી જવ ું, જીતેલી જમીન તો જિા દો આપણો 

મલક (છોડ, બેટા યાદ છે ને?!)  

શત્ર ને પાછો સોંપી દેિો-  

એ બધ ું સૈન્દ્યનો સેનાપવત નહીં,  

અવનણાષયક સ્સ્થવતમાું જ શ્વસતા નેતાઓ જ નક્કી કરે છે- 

આમીના જિાનોને મળે છે માત્ર શહીદીની પ ષ્પમાળા- 

તોપો અને ઊંધી બુંદ કોની સલામી- 

પણ આપણે બધા જ વિચારી શ ું જો આ જ માગે તો 

દેશની સ રક્ષા સુંભાળશે કોણ? 

પણ શ ું હ ું ખોટો છું?? 

-જ્યોવતક માર િૈષ્ણિ (jyotikumarvaishnav@gmail.com) 

mailto:jyotikumarvaishnav@gmail.com
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૧૦ 

 પ્રયાસે પ્રયાસે  

હળે ને મળે સૌ, પરાણે પરાણે;  

એકલતા િસી છે, વનિાસ ેવનિાસે, 
 

જડે છે કશ ું ક્યાું? મથાળે મથાળે;  

ઉતરવ ું પડે છે, નીચાણે નીચાણે, 
 

મળ્યો છે કદી કાયમી ક્યાું વિસામો?  

ભમ ું છું સદાથી, િિાસે િિાસે, 
 

કયાષ ભલૂિાના િયત્નો તેં અઢળક,  

િસ્યો છું હ ું તારા, વિચારે વિચારે, 
 

મળે છે ખ દા ક્યાું સરળતાથી જગમાું;  

છે બેઠા દલાલો, મઝારે મઝારે, 

 

ઉભા છે અડીખમ વમલનના પહાડો;  

ને આંસ ની નદીઓ, વતરાડે વતરાડે, 
 

હ ું ડબૂ્યો છું જેની અપેક્ષાની ખાતર;  

મજા લે એ બેસી, હકનારે હકનારે ! 
 

હતી બાદબાકી, ઉમેરાને સ્થાને;  

કપાઈ જે ટૂુંકા, પગારે પગારે, 

વિચાર ું 'લગાગા', મરીઝની અસર છે;  

થશે શેહરયત પણ, િયાસે િયાસે. 

-તન્દ્િય શાહ (tanvay.shah999@gmail.com) 

૧૧  

 તો કહંુ...  

 

    ત ું જરા શાુંવતથી સાુંભળે તો હ ું એક િાત કહ ું,  

   મારા અંતરના ઉમળકાની હ ું રજ આત કર ું. 

 

     િાત છે તો છે મારી એકદમ સીધી ને સરળ  

       તને વનરાુંત હોય તો માુંડીને મારી િાત કર ું.  

  

    િષોથી સહ  કહતેા આવ્યા છે, હ ું પણ કહ ું  

     તારા િત્યે મારા િેમની હ ું કબ લાત કર ું. 

 

        િણયની અભભવ્યસ્ક્ત નજાકત માુંગી લે છે  

        જો તારી સહમતી હોય તો હ ું શરૂઆત કર ું.   

 

          િષોથી વસિંભચત લાગણીને હિે તો િહવે  ું છે  

          તારો તટ મળે તો હ ું કાયમી િસિાટ કર ું. 

 

-હદલીપ શાહ (dilip-shah98@yahoo.com) 

mailto:tanvay.shah999@gmail.com
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૧૨   

 

િેમના સરનામાું  

 

જેમ કોઈ'દી િહતેાું સમયના િહણે પલટાતા નથી,  

એમ સાચા િેમના સરનામાું ક્યારેય બદલાતા નથી. 

 

જન્દ્મોની તપસ્યા છતાું ચાતક-ચાુંદની મળતા નથી 

તોય.. એમની માુંગેલી તરસના દહરયા સ કાતા નથી. 

 

સદા રહ્ ું લાખો જોજન દ ર ભલે આ આકાશ ધરતીથી 

તોય આકાશની આંખમાું નેહ ધરતીના વિખરાતા નથી. 

 

ભલે થોડી પળો મળે તો’ય આખા હદિસની છે રાહ ફળે  

એટલે જ સ રજને બાળતા લાુંબા'દી અકળાિતા નથી.  

 

હોય છે એથી જ રાતીચોળ આ સાુંજ મારા આંગણમાું  

ભલે સુંધ્યાના ગાલ પર સ રજના ચ ુંબન દેખાતા નથી. 

 

અલગતાના અહસેાસ છતાું ભરે શ્વાસ એકબીજાને જોઈ 

એવ ું કોણે કહ્ ું કે દ ર રહીને અહી સુંબુંધો સચિાતા 

નથી. 

 

-દીપા સેિક (dsevak71@gmail.com) 

 

૧૩  

 

સાિ કોરો કાગળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

મૌન સમજે એ પળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

 

સાિ નક્કર મારા કલેજે ત  ું ટકોરા મારજે 

લાગણી સાથે બળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

 

આંખમા ઉળતી મૌજને અક્ષરો બનાિીલે પછી 

આંખને બદલે જળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

 

ઝળહળ થતી ઉવમિ બધી હોઠે અડાડી લે પછી 

બુંધ હોઠોની કળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

 

આંખ સામે આિી શકે એિી ઘડી ઘડયા પછી 

એ ઘડીને ત  ું છળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

 

રોજ તારા નામે ગઝલ લખતો રહ ું છું તે છતાું 

ત ું અક્ષરની ચળિળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

 

બસ મહોતરમા રોજની આદત બની ગઇ તે છતા 

રોજની એ ખળભળ લખીને મોકલે તો ચાલશે 

-નરેશ ડોડીયા (narend55@gmail.com) 

mailto:dsevak71@gmail.com
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૧૪ 

 

ઓગળવાની મોસમ.....! 

  

ખસના પડદાું 

તડબ ચ ની ચીરી 

કેરીનો સુંગ ... 

િૈશાખી િાયરો 

ગ લમહોરી ઠુંડક ... 

ધોધમાર તડકો 

ને - 

નીરિ શાુંવતમાું અશાુંવત 

વિરોધાભાસ જીિન નો ... 

ઉષ્ણતા સુંગ 

શીતળતા નો સુંગમ , 

ઓગળિાની મોસમ એટલે 

ગ્રીષ્મ ...! 

-નુંદીની મહતેા nandinipoet@gmail.com 

 

 

 

૧૫  

કવિતા એટલે  
સાગર હકનારે એકબીજાના હાથ પકડીને, 

ભીની રેત પર ચાલતા ચાલતા, 
પાછળ રહી જતી પગલીઓની છાપ, 

…..એટલે કવિતા. 
બગીચામાું એક ફુલ પર હળિેકથી આિીને, 

એક પતુંભગયાન ું બેસવ ું, 
ને, ફુલન ું ડોલી ઉઠવ ું…..એટલે કવિતા. 
મુંહદરમાું સુંધ્યા સમયે િાગતી ઝાલર, 

ત લસીક્યારે મ કેલો હદિો, 
ને, માું ના મ ખે સાુંભળેલા ભજન..…એટલે કવિતા. 

ને, આ પણ છે કવિતા…. 
ભ ખ્ય ું બાળક રડત  ું રડત  ું આિેને, 
માું ન ું ઠાલા ઠામ જોઇ એના માથે, 

ભીની આંખે હતે ભયો હાથ પસરાિિો, 
…..એટલે કવિતા. 

મજબ રીમાું એક કૃશકાય વધૃ્ધન ું, 
માથે તગારો લઇ, ભરતડકે 

ઈંટો ને રેતી ઊંચકવ ું…….એટલે કવિતા. 
 

મારા મતે કવિતા એટલે કોઇ પણ ઘટનાને 
આંખથી નહીં, 

પણ.. મનની નજરથી વનહાળિી. 
 

-વનવમશા વમસ્ત્રી 

(nimishamistry777@gmail.com) 
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૧૬  

 

િેરાન વિશ્વમાું ઈશ્વરે સજ્યાષ આદમ અને ઈિ 

િજનન પાછળના િપુંચની એણે રાખી આમ નીિ 

  

ઘાસફૂસ ખાતા આદમને ઘાસ નાખતી'તી ઈિ 

આરુંભે નગ્નતાન ું આિરણ, બાહ માું નહીં કોઈ સ્લીિ 

  

નગ્નતાનો કોઈ છોછ નો'તો, કેટલી ભોળી હતી ઈિ 

શરમનો સપષ િીંટળાયો તો પહયેાું અંજીરના લીવ્ઝ 

  

તન ઢાુંક્ ું તો મન છક્ ું, આપી આદમને લીિ 

આજે સુંગ છે સ્ટ અટષનો, કાલે મળશે કોઈ સ્ટીિ 

  

આમ આદમી જેમ કચિાટ કરે પઅૂર આદમનો જીિ 

િેકેશન માણિા ઈિ ઉપડી ગઈ દમણ અને દીિ 

  

આદમ કેરી પાુંસળીમાુંથી ઈશ્વરે બનાિી'તી ઈિ 

આદમ હિે અદકપાુંસળી અને અદબ િાળે છે ઈિ 

-નેહલ મહતેા (nehalnatural@gmail.com) 

૧૭  

 

 

ઓભચિંતી કોઇ મુંભઝલ મળી જાય, 
તેમાું તમારી ચાહત ભળી જાય. 

 

આયખાભર િેમ નશામાું ઝૂમીને 
સ્િપ્નો હકીકત બનીને ફળી જાય. 

 

આંખોન ું તારામૈત્રક આમ રચાત  ું રહ ે
ને િેમ હૃદય સોસરિો ઓગળી જાય. 

 

િાતચીતના દોર આમજ ચાલ્યા કરે 
છતાું મારાું ન કહલેા શબ્દો કળી જાય. 

 

જમાનો જે વિચારે હિે, તે, તે વિચારે 
ઈવતહાસ તો િેમ સાથે ઝળઝળી જાય. 

 

કવિતા રચિા િેરે, ‘પારસ’ ને 
તારા કહલેા શેર, ગઝલમાું ઢળી જાય. 

 

-પારસ હમેાણી (phemani@gmail.com) 
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૧૮ 

 

હહિંમત લીધી છે મેં હિે કેળિી, 

હકિંમત શનૂ્દ્યોની મેં હિે ફેરિી. 

  

જોમ હત   ક્યાું મારી હથેળી મહીં 

 રેખાઓ વસફતે  મેં હિે સેરિી. 

  

મારા ઘાિોમાું અંગતો આિતા 

લોહીમાું યાદી મેં હિે ભેળિી. 

  

સકૂી મ ઠ્ઠી માું એ ભરૂ રેત ને 

લીલી યાદોને મેં હિે ખેરિી. 

  

હહસાબો  માુંડ  ચોપડે ખોટનાું, 

ખાતે લાશો જે મેં હિે મેળિી. 

 

-પૌરિી હાહદિક વત્રિેદી  

(h-p-trivedi@yahoo.com) 

૧૯  

 

મ સીબતો ને આફતો તો ગામે ગામ જોયા છે, 

અક્ષય િાણને હરનાર મેં સામે સામ જોયા છે. 

 

અહહિંસક નામ આપીને મને બદનામ ના કરશો 

અશોક સમ્રાટની સાથે હરેક સુંગ્રામ જોયા છે. 

 

નાશિુંત દેહના અંગો એ ડામે ડામ જોયા છે 

ઇમાનદારોની િચ્ચે રહી ઇલજામે ઇલજામ જોયા છે. 

 

અક્ષીર શ્રાપ આપીને મને સન્દ્માન ના કરશો 

મતૂ્ય  ને મારથી કપરા મેં અંજામ જોયા છે. 

 

મુંહદરો ને મરસેામાું રામે રામ જોયા છે 

સુંતો ને ફકીરોના મેં ઠામે ઠામ જોયા છે. 

 

નાસ્સ્તક નામ આપીને મને બદનામ ના કરશો 

શ્રિણની રાહ પર ચાલી મેં ચારે ધામ જોયા છે. 

-િણિ વત્રિેદી (pranavtrivedi08@gmail.com) 
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mailto:pranavtrivedi08@gmail.com


 

પગરવ “ગ્રીષ્મ”                                               કવવતા 

 

૨૦  

ગીત  

 

ઉભડક ઉભડક શ્વાસ લીધાની અઢળક પળમાું એકાદી પળ સાિ સમળૂી જીિી લઈએ ..! 

લાિ, હાથમાું હાથ થોડ ું જીિી લઈએ ;આંખથી કરીએ િાત હોઠોને સીિી લઇએ...! 

 

છાતી નામના નગર િચાળે આજ મચ્ય ું છે ધીંગાણ ું ; 

એક ઓઢણી સ્હજે અડી ત્યાું ધબકારામાું ગાણ ું..? 

મીઠડી મોસમના મોતીને મનોમન ભલે ,મનગમતી માળામાું આજ પરોિી લઈએ...! 

ઉભડક ઉભડક શ્વાસ લીધાની અઢળક પળમાું એકાદી પળ સાિ સમળૂી જીિી લઈએ ..! 

 

રોમેરોમે ફૂલ ખીલ્યાનો મઘમઘ આ અહસેાસ મળ્યો છે ; 

મનોરુંગની પરછાઈમાું કેસ ડા ુંનો પાશ ભળ્યો છે..! 

સહહયારી અસ્ક્યામત જેિી મદભર મધ ની આ બ ુંદ-બ ુંદ વનચોિી લઈએ...!  

લાિ, હાથમાું હાથ થોડ ું જીિી લઈએ ;આંખથી કરીએ િાત હોઠોને સીિી લઇએ...! 

 

ઉભડક ઉભડક શ્વાસ લીધાની અઢળક પળમાું એકાદી પળ સાિ સમળૂી જીિી લઈએ ..! 

લાિ, હાથમાું હાથ થોડ ું જીિી લઈએ ;આંખથી કરીએ િાત હોઠોને સીિી લઇએ...! 

-િકાશ પરમાર (lightmoonthesir@gmail.com) 
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૨૧  

 

એકદમ બેખોફ આિે છે હિા, 

પાુંદડાને એટલે આિી મજા. 

 

એક ઘટના આંગણે આિી હતી, 

કાળજાને કોતરી તાજી ભલા. 

  

પાુંપણો મેં ભીંજિી છે યાદમાું, 

ભોગિી છે પ્યારની મીઠી સજા. 

  

પીઠ પાછળ ઘાિ ખાધા છે ઘણા, 

કોઈ આપો દદષની સાચી દિા. 

  

જજિંદગીભર ની ગ લામી તો કરી,  

શ્વાસને પણ ગાળિાની છે રજા. 

-િશાુંત સોમાણી  

(somaniprashant115@gmail.com) 

૨૨  

 

તાપમાું ભડકે બળે છે આ નગર, 

લોક પરસેિે થયા છે તરબતર. 

  

આમ તો છે આપવત્ત આ વિશ્વની, 

તોય કે િાતાિરણની છે અસર. 

  

રોજ િધતી જાય લાચારી છતાું, 

કેમ કોઈને નથી પડતી ખબર. 

  

આજ જો નહહ સ ધરે આ માનિી, 

િાણ ખોિાશે હિા-પાણી િગર. 

  

મોત આિી જાય પાસે, શ ું કર ું? 

લાશ માટે શોધિી જોશે કબર. 

 

-ભબપીન અગ્રાિત (agravat1987@gmail.com ) 
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    ૨૩  

 હા આ કવિતા એટલે, 

કોઈ પણ કવિ ન ું એક ગભષસ્થ વશશ ું, 

કેટલાય સમયાુંતર સ ધી, 

તેને મારી અંદર રાખ્યા કર ું, 

અને પછી જયારે અંતે , 

તે કોઈ અસહ્ય પીડા આપ્યા પછી, 

જયારે જન્દ્મ લે , 

ત્યારે હ ું પણ સઘળુું ભલૂી, 

બસ તેના મય થઇ જાિ છું, 

અને જેમ જેમ સમય પસાર, 

થતો જાય છે તેમ તેમ , 

તે પણ િધ  ને િધ  , 

પહરપક્િ , સ ુંદર , 

અને લાગણીમય , 

બનત ું જાય છે , 

 

હિે કોણ કહશેે કે , 

એક પ ર ષ ને શ ું ખબર પડે, 

બાળક ના જન્દ્મ સમયની , 

અપાર િેદના ..... 

શ ું આ કવિતા, ગઝલ ને, 

શબ્દો માું ઢાળી ને , 

તેને નિો રૂપ,રુંગ અને આકાર , 

આપી ને તેને જન્દ્મ આપિો , 

એક વશશ ું ને જન્દ્મ આપિા જેટલ ું જ,અઘર ું નથી ? 
 

-ભબહાગ વત્રિેદી ( bihagtrivedi82@gmail.com ) 

————————————————- 



 

પગરવ “ગ્રીષ્મ”                                               કવવતા 

૨૪  

હસી લેવામા ંમજા છે 

  

જીંદગીને પરેૂપરૂી કસી લેિામાું મજા છે, 

હદલનાું દ ુઃખને તાળી દઈને, હસી લેિામાું મજા છે. 

  

જો રાખે કોઈ હદલમાું, તો િસી જિામાું મજા છે, 

કોઈ ફેંકે કાઢી બહાર, તો હસી લેિામાું મજા છે. 

  

જો આપે કોઈ માન, તો નમી લેિામાું મજા છે, 

કરે કોઈ અપમાન, તો બસ હસી લેિામાું મજા છે. 

  

જીત મળે તો હાથ હલાિી, ઉજિી લેિામાું મજા છે, 

જો હાર મળે તો હાથ મીલાિી, હસી લેિામાું મજા છે. 

  

જો આિી ચડે ઉદાસી, તો ખસી લેિામાું મજા છે, 

કરી ખ દને ગલગલીયા થોડાું, હસી લેિામાું મજા છે. 

  

આિે દ ુઃખો આંસ  લઇ તો, રોકી લેિામાું મજા છે, 

ના રોકાય તો રડતાું રડતાું, હસી લેિામાું મજા છે. 

  

મળે જીિન જેવ ું ને જેટલ ું, જીિી લેિામાું મજા છે, 

આિે મોત તો મરતાું મરતાું, હસી લેિામાું મજા છે. 

-બૈજ  જાની ( baiju@baijujani.com ) 
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૨૫  

જજિંિગી 

 

આિ જજિંદગી હ ું તને પોતાની બનાિી લઉં,  

આિ જજિંદગી હ ું તને  મારા ગળે લગાિી લઉં.  

 

યાદ કરી લઉં હરપળ હરક્ષણ ખ શીના સુંસ્મરણો,  

મારા જીિન ઉપિનને ખીલત ું ગ લાબ બનાિી લઉં.  

 

જાણ ું છું જજિંદગીમાું ખ શીના ભખલેલાું ફૂલો ઓછા છે, 

તો કાુંટાળા માગષને સાદો સરળ પથ બનાિી લઉં. 

 

આિ જજિંદગી તારી પાસેથી થોડી મ સ્કાન લઇ,  

મારા સ ના વિરાન ચમનને મહેંકથી મહેંકાિી લઉં.  

 

થુંભી ગયેલી મારી બુંવધયાર જજિંદગીને,  

ખળખળ િહતેી છલકતી સહરતા બનાિી લઉં.  

 

આિ જજિંદગી હ ું તને ખ શીઓથી િધાિી લઉં,  

આિ જજિંદગી ત  ું જેિી છે તેિી સ્િીકારી લઉં.       

-ભારતી ગડા ( bharatikgada@gmail.com ) 
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       ૨૬  

 મ ગ્ધાન ું ગીત 

                

મારા શમણાું સાિ કાચા ક ુંિારા, 

એને કે`દી પરણાિશો ........ ?!! 

  

થાય,થાય,થાય મને શ ું ન  ું શ ું થાય, 

છાન ું આિી કોઈ મારા દલમાું ડોકાય, 

મધ-મીઠા િેણ મારે કાને અથડાય, 

સુંગીતના સરૂ મને સાતે સુંભળાય, 

  

ઊડે શબ્દોના રુંગરુંગી ફુિારા, 

મારા શમણાું સાિ કાચા ક ુંિારા, 

એને કે`દી પરણાિશો ........ ?!! 

  

તીણી નજર ુંના તીરે િીંધાય ું છે તન, 

સળિળત ું અંગ આખ્ખ ું ખેંચે છે મન, 

આંખ્ય ને થાય સખી રાતના ઉજાગરા, 

ધબકારા ચકૂશે તો થાશે ધજાગરા, 

  

ઊઘડયાું છે હૈયાના તાળા પરબારા, 

મારા શમણાું સાિ કાચા ક ુંિારા, 

એને કે`દી પરણાિશો ........ ?!! 

  

 

ભાન ભલૂાિી દેતો આ િીતનો પિન, 

શ્વાસોમાું મહેંકે છે આખ ું ઉપિન, 

આજ આિી છે મળિાની મુંગળ ઘડી, 

જાણે આંગણામાું આવ્ય ું કોઈ ઘોડે ચડી, 

  

બોલાિી માનભેર આપ ું ઉતારા, 

મારા શમણાું સાિ કાચા ક ુંિારા 

એને કે`દી પરણાિશો ........ ?!! 

-મહને્દ્રવસિંહ પહઢયાર ‘મરમી'  

(marmikavi@yahoo.com ) 
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૨૭  

ગીત 

 

આપણે પરદેશી બાિળના કાુંટા. 

લીલીછમ્મ લાગણીની ગ ૂુંથેલી ચાદરમાું ઘચ્ચ દઈ 

પાડીએ ફાુંટા. 

આપણે પરદેશી બાિળના કાુંટા. 

 

નીજનીય ડાળખીથી અળગા થઈ જઈએ ને 

રસ્તે િેરાઈ ખટકીએ, 

સેિાની ચાદરમાું મેિાની ગુંધ લઈ 

મોટપ ઓઢીને ભટકીએ 

ખોબાઓ ધરીએ ને ઝોળી લઈ દોડી 

કુંઈક મેળિિા થઈએ ભરૂાુંટા. 

આપણે પરદેશી બાિળના કાુંટા. 

 

સાધ તાની ઢગલીમાું સનૂમનૂ સુંતાઈએ ને 

ભરોસાના પગમાું ખ ૂુંચીએ, 

ચપટી ભભતૂ લઈ; ફૂટેલી ટશરોને 

ફૂુંકી ફૂુંકીને િળી લ છીએ, 

ભલે ભગિા સજાિીએ ને ધણૂો ધખાિી 

ભોળાું હૈયામાું મારીએ આંટા. 

આપણે પરદેશી બાિળના કાુંટા. 

- મ કેશ દિે (mtdave63@gmail.com ) 

  

 

૨૮  

આજકાલ 

તાર ું સ્મરણ પણ 

રવિિાર પાળે છે. 

બહ  ઈચ્છું 

તાર ું સ્મરણ, 

પણ 

એ’ય જીદ્દી 

તારા જેવ  અને જેટલ ું જ, 

ફરકે જ નહી.  

પણ 

કહવે  ું પડે હોં, 

તારા તમામ ગ ણ એમાું, 

િરસે એટેલે પાછું 

ધોધમાર, 

ભીંજિી નાુંખે 

જાણે ભીંસી નાખિો 

ન હોય મને, 

તારી જેમ જ તો !!! 

-રીઝિાન ઘાુંચી  

(rijju-are18@rediffmail.com ) 
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૨૯  

 છં 

 

ખ લી આંખે સ્િપ્નનાું સોપાન ચડયાું કર ું છું, 

ખ દ પોતે જ પોતાને હમેશાું નડયાું કર ું છું, 

 

ખબર છે દહરયો જરૂર તારી જ લેશે, 

છતાું ખારાશને લઈ રડયાું કર ું છું, 

 

મળસ્કે સુંભળાતી વસતારનાું તાર છું, 

પિન સાથે પાુંદડ  બની ખખડયાું કર ું છું, 

 

ખબર છે નાશિુંત જીિનની ઘટમાળ છે, 

લાગણીભીનાું સબુંધોને જકડયાું કર ું છું, 

 

અટકી જાઉં તો મુંભઝલ બની જઈશ, 

રસ્તો કે કેડી બની ચાલ્યાું કર ું છું, 

 

સમેટયો છે સાગરને બુંધ નયનો થકી, 

ખ લે પાુંપણ દ્વાર તો લછૂયાું કર ું છું, 

 

ખબર ક્યાું છે કોઈને આ રષ્ષ્ટની, 

બની આંખમાું કણી, કેમ ખટક્યાું કર ું છું?! 

-રેખા જોશી ( rrjoshi27@gmail.com ) 

૩૦  

સૌંદયષ તો આંખો િડે પીિાતો શરાબ છે સાકી 

ઉતયાષ પછી જાણશો કે નકરો આભાસ છે સાકી 

 

પછૂો બાગ ને ઉપિનને કે ભાગ્યમાું શ ું મળ્ય  છે? 

મ રઝાતા ફૂલો સાુંજે ગણે એ,આખરી શ્વાસ છે સાકી 

 

પછૂો તમે સ રદાસને,'િીત કેમ ચડાિશે ચાકડે? 

વિના આંખે િેમને આપ્યો,એ મજાનો ધાટ છે સાકી 

 

િેમને સદાય અમે બસ ભસ્ક્ત ગણી નમતા રહ્યા 

રાધા, મીરાું, રેખાનો સહહયારો મારામાું િાસ છે સાકી 

 

જતાું જતાું જો ભીની આંખે આિજો કહો તો સાર ું 

તટેૂલાું હૃદયને પણ સુંધાય જિાની આશ છે સાકી 

 

શ ું ફકષ પડે છે, કાનાને બુંસી હોય કે સ દશષન ચક્ર 

રાધાના હ્રદયમાું ગ ુંજે, એ બુંસીનો નાદ છે સાકી 

-રેખા પટેલ ‘વિનોદીની' ( sakhi15@hotmail.com ) 
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૩૧  

વિશ્વાસ 

  

અમે તો બસ છોડી દીધો છે એ હકનારો, 

હિે ડબૂ  ું ભલે કે મળી જાય કોઈ સહારો ! 

  

તાગ તો હશે જ તને મારી શસ્ક્તનો, 

હ ું કોણ છું એિી બધી હફકર કરનારો ! 

  

સઢ િાળી લઈશ તારા સુંકેત મ જબ, 

ત ું તો આપતો રહ ેછે કાયમ િરતારો ! 

  

સફર છે તો લુંબાયેલી જ લક્ષ્ય સ ધી, 

અન્દ્યની જેમ હ ું નથી પાછો ફરનારો !!! 

-િરદ સાિલા ( varadsavla@gmail.com ) 

 

 

 

૩૨ 

કોવશશ કરી શક ું... 

 

જેમ તીરાડ સાુંધિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું, 

ઘરને અકબુંધ રાખિાની  હ ું કોવશશ કરી શક ું. 

 

છે વતવમર ગાઢ; ચાલિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું, 

એમ ભીતરને જાણિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું. 

 

આ બગીચા ભલે ને ગફલત કરે પુંડની છતાું,    

ડાળ પર પાન રાખિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું. 

 

જો, હ ું ખદૂા નથી ને શ ું મૌન એ જાણતો નથી,  

સાદ કરજે ને ! આિિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું. 

 

આપ માભલક ત  ું બળ, કે આ બુંધ મ ઠ્ઠી હિે ખ લે,   

તો પછી કુંઈક આપિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું. 

 

આ વિખાયેલ શબ્દમાું તાર ું સરનામ ું જો મળે, 

પત્ર પરબીહડયે નાુંખિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું.  

 

'સયૂષ' છે રુંગરેજ સુંધ્યા તણાું ભચત્રનો ભલે, 

જીંદગી આજ રુંગિાની હ ું કોવશશ કરી શક ું. 

-સયૂષકાુંત ‘સયૂષ’ (suryakant@sagartv.com ) 
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૩૩  

 

નાનકડાું હૈયામાું મોટીમસ લાગણીને ડચૂો િાળીને કેમ દાબ ું?! 

ટૂુંક ું એક નામ જયારે હોંઠોથી િાુંચીએ તો, લાગે છે કેમ લાુંબ  લાુંબ ?! 

 

ઉછળતાું મોજાુંની જેમ સાિ ઊછળતો મોકલ ું પોકાર એક માટે,  

તો એ િરસાદ બની થોડી ભીનાશ બધી કોરી આંખોમાું કેમ છાુંટે?!  

આંગળીની લાગણી કુંઈ એિી કે, એની હથેળીને જઇને હ ું આંબ .... 

 

છાતીની પાછળ તો ભીન ું પોલાણ એક યાદ િાગતાું જ પડે ખાડો,  

એમાુંથી દદડે કુંઈ વ્હાલ કુંઈ ઝુરાપો ભભિંજિે એ રાત અને દાડો, 

હોિાપણા ઉપર પાડી દે નાનકડ ું કાળુું, લીલ ું કે લાલ ધાબ ું .... 

નાનકડા હૈયામાું મોટીમસ લાગણીને ડચૂો િાળીને કેમ દાબ ું?!!  

-શીતલ મહતેા ( sheetkunj@gmail.com ) 

mailto:sheetkunj@gmail.com
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૩૪  

િૈશાખી િાયરો… 

 

સ્પશે િૈશાખી િાયરો મારા અંગને રે સખી..! 
તપી રહ્યો િૈશાખ, ખમ્મા કરી દયો'ને સરૂજ શાણા..! 

આગ મ જ અંતરને લાગે, ડોહકયા કરી દયો'ને અષાઢી નીર.! િૈશાખી મ ને આકરો લાગે રે.. 
 

લાજના માયાષ ઝાડિાું કરે ઘઘૂિાટ, શેને દેશે છાયા? 
ફૂલો ના દે મીઠી સોરમ, પુંખીડા આંગણે ધ્રજૂતાું....! 

તપી તપી આ ધરતી ફાટી, આભમાું ન પડે કાણાું..! િૈશાખી મ ને આકરો લાગે રે.. 
 

િાલમ રહ ેમારાથી છેટો, વ્હાલ કાળજે ધડકે રે..! 
સનૂી સનૂી આંસ ડા લછૂું, ધરા ડોલતી ભાસે રે..! 

ઝરમર ઝરમર િરસી જા ને, જાગરણની રાત ખેલી લઉ રે..! િૈશાખી મ ને આકરો લાગે રે.. 

 

ઓ, મારા લાલ'.. બાલ'.. કરજો જતન ઝાડિાુંઓન ું, 
ઊંડા આદરથી વ્હાલ દેજો િનદેિીઓને, રાખજો મીઠી માયા, 

જગ ન થાય ક્યારેય સનૂ  ું ને સચિાશે ધરતીની સ ુંિાળી કાયા...!િૈશાખી મ ને આકરો લાગે રે.. 
 

-શ્રીદા ડોક્ટર ( shreedad@yahoo.com ) 
 

 રે.. 

 

 

 

mailto:shreedad@yahoo.com
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 જો’તો રહયો.. 

 

ફરી પાછાું રોજીંદા રસ્તા ૫ર કોઇની ખોજમાું હ ું ચાલતો રહયો, 

નજરે ચડતાું માણસો અજાણ્ યા ૫ણ જાણીતા, હ ું જો’તો રહયો.. 

મોડા આિા બદલ હાથમાું ગ લાબ લઇને કરગરતા જ િાવનયાને, 

બાુંકડે બેઠેલી રૂ૫કડી છોકરીને મનાિતા, હ ું જો’તો રહયો..  

 

બભગચામાું લ૫સણી-હહિંચકા સાથે રમી રહલેા ટાબહરયાના બા૫ને, 

પોતાન ું ખોિાઇ ગયેલ ું બાળ૫ણ ખોજિા મથતા, હ ું જો’તો રહયો..  

રાત્રી પહલેાું જેના માટે ઘરમાું ‘નો એન્દ્ રી’ હોય એિાું વઘૃ્ ઘોના ટોળાને, 

લાહફિંગ કલબમાું હસિાનો અભભનય કરતાું, હ ું જો’તો રહયો..  

 

પેહટય ું રળિા પોતાના દેશથી દૂર આિેલાું માટલાું-ક લ્ફીિાળા  ભૈયાને, 

પોતાની લારી ૫ર જામેલી ભીડમાું એકાુંત અન ભિતા, હ ું જો’તો રહયો..  

કાુંખમાું તેડેલા ગોબરા છોકરાું સાથે ફુગ્ ગા િેચતી ગરીબડી બાઇને, 

પારકાું બાળકોના ચહરેા ૫ર ખ શી લાિતાું, હ ું જો’તો રહયો.. 

  

રસ્ તા ૫ર રખડતા-રઝડતા લઘરા જેિા ભભખારીને, 

આિતાું-જતાું માણસોને સારા નસીબની દ આ દેતાું, હ ું જો’તો રહયો..  

ખોજ થઇ પ રી, નિી કવિતા લખિાનો ‘રામ’ને વિષય મળ્ યો, 

જીિનનો િઘ  એક હદિસ પરૂો બતાિતા સરૂજને ઢળતા, હ ું જો’તો રહયો.. 

-સેજપાલ શ્રી ‘રામ' ( shriram-p-s@yahoo.com ) 
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૩૬  

 

એનો હાથ  

લઇ હાથમાું  

અમે એકબીજાના સાથમાું  

સજાવ્યો તો બાગ  

સોહામણા બે અંક ર  

મારા બાગના  

મને જાનથીયે પ્યારા  

અને .....અને ...અચાનક  

કોણ જાણે એિો િાયો  

િાયરો કે,  

બધ ુંય નષ્ટ  

અસ્તવ્યસ્ત 

જાણે એક ઘા 

ને જીિતર નોખા  

હિે ? બાકી હતા  

બસ લોકોના ટોણા 

અરે આમ જીિાય કેમ  

એકલા ...? 

કેટકેટલી મ શ્કેલીઓ નડશે  

જાણે છે ત  ું ? 

 

 

અરે પકડી લે કોઈનો હાથ  

અને તરી જા આ જીિતર  

પણ એક ની બે ના થઇ હ ું.  

બસ તટેૂલાું સુંબુંધન ું માથ ું ખોળા લઇ  

બેસી ગઈ છું જીિતરની ભચતા પર  

એક પછી એક મ શ્કેલી અને ભચિંતાના  

સકૂાું ભઠ લાકડા ભડ ભડ બળે  

અને આંખમાું નાનકડાું બે સપના લઇ  

મારા આત્મવિશ્વાસથી સહ  છું.  

એ જ્િાળાને  

એક મક્કમ અને મજબ ત  

આશ મારા બે અંક ર માટે  

ક્યારેક એ ઘટાદાર વકૃ્ષ બની જશે  

લીલાછમ છાુંયડા પથરાિ સે  

અને બાગ ફરીથી ખીલશે  

એના ફુલોની મહેંક દૂર દૂર સ ધી જશે…..  

-સ્સ્મતા પાકષર  

( smitaparkar13@gmail.com ) 

mailto:smitaparkar13@gmail.com
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દદષને છોડીને ઘાયલ ક્યાું જશે,      

આભને છોડીને િાદળ ક્યાું જશે? 

 

દોડશે મગૃો રણોમાું ક્યાું લગી,     

ઝાુંઝિા છોડીને વિહ્વળ ક્યાું જશે? 

   

પાુંદડા છોડી જશે જો વકૃ્ષને,  

ડાળ થડ  મકૂીને આગળ ક્યાું જશે? 

      

અક્ષરો પણ જીિતાું થાશે કદી,    

  િારતા ભ ૂુંસીને કાગળ ક્યાું જશે? 

 

છે ટકોરાું આંગળીના ટેરિે,      

  દ્વારને િાસીને સાુંકળ ક્યાું જશે? 

    

જાય પગરિ દૂર; પડછાયા ડબેૂ,     

પણ સમય દોડીને પાછળ ક્યાું જશે?! 

-સ્સ્મતા શાહ ( smitashah2910@gmail.com ) 

 

 

૩૮  

 

અહમનો મને તો બહ  ભાર લાગે, 

િચન સાિ હળિા છતાું બાણ લાગે ! 

 

 નથી ક્યાુંય દહરયામાું તોફાન તોએ, 

મને કેમ ડબૂતાું બધા વ્હાણ લાગે ! 

 

તમે જોઈ નાચે છે જ્યોવત હદિાની, 

મને કેમ તડપી રહ્યા િાણ લાગે ! 

 

અરજ કરગરીને કરે જયારે માણસ, 

મને તો બધા દેિ પાષાણ લાગે ! 

 

નીકળતા જ રહ ેછે વિચારો આ મનથી, 

'હૃદય' ક્યાુંક છૂપી હશે ખાણ લાગે ! 

-હાહદિક િોરા ‘હૃદય’ ( hardikvor@gmail.com ) 
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૩૯  

 

મારે એિીય ઘણી ઘટનાઓ  ઘટી છે, 

કે બીમાર થયો ને  બીમારી  મટી છે. 

 

ઓળખાણ ફક્ત એ દોલત વિશેની કે- 

નાચતી, સુંગ અમીર, નપ ુંસક નટી છે. 

 

શ્વાસે શ્વાસે અથષ પાક્કો મેં કયો  એ,  

એમ સમજાય ું, જીિન ગોખણપટ્ટી છે. 

 

સફર તો સાથષક, જો મુંઝીલ હો તય, 

બાકી આ અમથી, બસ હહડયાપટ્ટી છે. 

 

છૂટ્ ું છે  જે  તે છોડી િળગ બીજે, 

એમ કેહતો િગાડે સમય ચપટી છે. 

 

દઈ દીધો િનિાસ  સઘળી િાસનાને, 

બાદ કોઈ  ઈચ્છા અહી ના છટપટ્ટી છે. 

-હહતેશ માણેક (hit-manek@yahoo.co.in) 

 

૪૦  

વાતો  

 

ઉધાડેછોગ  કરિી છે, સભામાું, િેમની  િાતો; 

ઘણાુંને   લાગશે  કે  હ ું  કર ું છું,  એમની િાતો. 

 

કહીશ ું જો હકીકત તો શરમથી લાલઘ મ થાશે, 

રહિેા દો  હિે  અંગત ક્ષણોની, તેમની િાતો. 

 

ભલેને "ના" કહી દીધી, ખર ું કારણ જણાિો ને 

ખબર છે? ગામના મોઢે ફરે છે, કેમની  િાતો 

 

નજર લાગે ન મારી, એટલે જોતો નથી તમને 

તમારે મન હશે છો એ બધી એ વ્હમેની િાતો 

 

બધે આજે જગતમાું ચાલતો િેપાર વપત્તળનો 

કરી  બેઠાું  અમે  બેકારમાું ત્યાું  હમેની  િાતો. 

 

-હમેાુંગ નાયક (hemangnaikvapi@yahoo.co.in) 

mailto:hemangnaikvapi@yahoo.co.in
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૪૧  

ઘટં વાગ્યો 

 

સુંિેદનો સળિળતાું રાખી તાજગીથી ફૂુંટો, 

લાગણીથી સીંચી, પછી જજિંદાહદલીથી લ ૂુંટો, 

 

િાણીમાું િસે સરસ્િતી, ફેલાશે જ સ ગુંધ, 

અત્તર માટે, ચમને હસતાું ફૂલો, ન ચ ૂુંટો!! 

 

સુંબુંધ નામે ટીંગાતા ગ્યા મેલાઘેલાું િાઘા, 

દાદાન ું પહરેણ મળે તો, મજબતૂ છે ખ ૂુંટો!! 

 

માથે ચમકે ચાુંદની, આંખે બેઠો છે મોવતયો,  

ઘુંટ િાગ્યો; હિે તો શાળા-કોલેજથી છૂટો!!  

 

ખ શી મળતી બે પળ, શ ું ભવિષ્ય ને શ ું ભતૂો, 

દદષ  ભરી ભરીને, 'આરતી' કલમને ન ઘ ૂુંટો!!   

-આરતી પરીખ (artinju@gmail.com) 

૪૨  

 

સરૂજ ઘિાયો િેમમાું ને DANGEROUS એ ચોટ છે, 

જટ છાપર ું શોધો હિે; તેિર SUMMERનાું HOT છે. 

 

એને તો ગમતી’તી અદા; કાવતલ ગ લાબી ટાઢની, 

ધ મ્મસને એ પરણી ! હિે FEELING નો વિસ્ફોટ છે. 

 

FIRE બપોરે લાગશે CONTROL થાશે ના હિે, 

આકળવિકળ એિો થશે જાણે હૃદયમાું CLOT છે. 

 

રાખી ઉઘાડી CHEST એ સૌને ડરાિે તાપથી, 

સુંધ્યા તણો આભાર; એના હાથમાું બ શકોટ છે. 

 

LIFE આપે છે ધરાને; એ બળીને એકલો, 

લોકો ભલે ANGRY કહ ેસરૂજ ભબચારો ભોટ છે. 

-ભાિેશ શાહ (bcshah2013@gmail.com) 

 

 

mailto:artinju@gmail.com
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      ૪૩  

    કોંક્રીટી લાગણી 

એ ક્યારેક વશયાળામાું ઠરે 

િરસાદમાું કો'ક વતરાડ ૅપાણી ભરાઇ 

ટપકે 

પણ જેિો ઊનાળો તપ્યો'કે 

પોતાના મળૂ સ્િભાિગત શ ષ્ક બની 

મહત્તમ તાપમાને પહોંચે જ. 

એમાું િાુંક કોનો ? 

આંબાની મહોર ઊનાળે તપે'ને 

મીઠી કેરી ફલીશ્ર ત થાય. 

ઊનાળાનો કે તાપનો નહીં 

િાુંક પદાથષના ગ ણધમષનો; 

તપવ ું,કેટલ ું તપવ ું,તપ્યા પછી શ ું 

બનવ ું? 

એ સાગરને પ છો- 

આખો હદિસ તપે છે 

તોય પાણી બળબળત  નથી 

હકનારો ઠુંડૉ જ લાગે 

િળી બાષ્પીભિન સ્િરૂપ 

િાદળ થઇ િરસીને લીલ ું કરે છે    

 

સમગ્ર વિશ્વ.. 

આ પણ ગીષ્મની જ અસરને ! 

જળ અને હ ુંફના સહહયારા િયાસે 

કેટલીય બુંજર જમીન પર 

ક ુંપણોની લાલી છિાઇ જાય છે ઊનાળામાું 

અરે હાું ! 

નાજ ક હ્ર દય ક ુંપણ ઉપર 

તે તો ચણી હદધી છે 

કોંહક્રટી લાગણીઓની હદિાલ 

હિે , 

વશયાળે ઠરીશ 

િરસાદમાું ટપકીશ 

પણ, 

ગ્રીષ્મમાું તારો સ્િભાિ છતો થિાનો જ...... 

-ક સ મ પટેલ ‘વિિેકા'  

(kusumpatel11@rediffmail.com ) 
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જરૂર છે એક કડકડતા ગ્રીષ્મની! 

સફેદીના ઢગલે ઢગલાું 

રૂ ની પણૂી જેિાું ! 

જો લટક્યાું તો 

નયાું નીતયાષ કાચ જેિાું! 

ને ઠુંડી 'કે માર ું કામ.... 

હાડકા ધ્ર જે ને અથડાય છે 

એકબીજા હારે 

તડ તડ .... ફળ ફળ...હળ હળ ...ખડ ખડ 

ને થીજે છે 

લોહી પણ નસેનસમાું...... 

ઘાટ ું, જાડ ું, અિિાહહત. 

શબ્દો રાહ જ એ છે 

સ ક્કા બે હોઠ ના કે 

તસોતસ ભીડાયેલ 

બત્રીસી ના ખલૂિાની..... 

કે ક્યારે ખ લે ને નીકળી આિે 

બહાર ......ખલૂ્લાુંમાું ....મોકળા માું 

ચીમળાઈ ને ખરી પડેલ પાુંદડા જેમ 

 

 

 

આ સુંકોડાઈ ગયેલ સાુંધા પણ 

હિે 

પરાણે હલનચલન કરે છે 

ને મનોમન િાથષના કરે છે 

તત્કાલીન 

એક 

કડકડતા ગ્રીષ્મી 

સિારની...  

જ્યાું પહલેી હકરણનો ક ણો ક ણો 

તડકો 

આંખની પાુંપણો પર બેસી 

નાન ું બાળક 

સિાર સિાર માું 

માતા ને દ ધની માુંગ 

કરત   લાડથી જગાડત  ું હોય 

એમ હ ુંફ થી .....   

અથિા આપ 

 

૪૪  
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એક બળબળતી બપોર 

કે જ્યાું 

શરીરન ું એકેએક ધ્રાનેન્દ્રીય 

અગર ઝરત ું ઝરો બને!  

બુંને હથેળી તો હથેળી - 

પગના તભળયા સ દ્ધાું 

ભલે ને દહરયાના વપતરાઈ બને!  

અને પછી આપ એક ... 

સાુંજ 

જ્યાું - 

િડના વકૃ્ષો પર 

ભરપ ર કાબરોનો 

કલબલાટ હોય 

સ રીલ...મુંદ પિનની લહરેખીઓ 

હદિસ આખા તપેલ 

મારા શરીરને 

શાતા આપી હદિસભરનો થાક ઉતરતો હોય 

અને હોય મારા હાથમાું અડધો પડધો 

ઓગળતો 

આઈસ્ક્રીમનો કોન! 

-વનકેતા વ્યાસ (niketavyas11@gmail.com ) 
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ગ્રીષ્મના એ ઢળતા મધ્યાહે્ન 

તારા ભાલ પર િસ્િેદથી 

રેલાઈ રહલેા 

ક મક મ ને હળિે હળિે સાફ કરતા.. 

ત ું કઈ બોલે એ પહલેાું મેં જ કહી દીધ ું.... 

‘’ત  ું સદાયે નિોઢા રહીશ’’ 

અને પછી, 

માત્ર થોડીક ક્ષણો ખાતર,, 

એ ગાુંડોબાિળ ‘ગ લમહોર’ થયો.. 

દે’રીની પછીંતે લીલી ભાત પડી.... 

દૂર શેઢે ઉભેલાું કેસ ડાના ફૂલ ખયાષ... 

અને અને અને.... 

મેં અજાણતાું જ ગ્રીષ્મને િરદાન દઈ દીધ ું.... 

‘’જા સદાકાળ હ ું તને તરબતર લખીશ’’ 

 

-વિજય મકિાણા 

(vijaymakwana2009@gmail.com ) 

 

 

૪૫ 

 

તે હદિસે,, 

ગાુંડાબાિળના થડને 

અઢેલીને.. 

પેલી દે’રી પાસે હ ું ઉભેલો હતો.. 

તારી રાહમાું.. 

ડામરની લાુંબી સડકને 

તરસથી માપી રહ્યો હતો.. 

અને.. 

પેલાું ઝાુંઝિાઓની પેલે પાર.. 

ધ ૂુંધળી ધ ૂુંધળી ત  ું દેખાઈ.. 

મારી િતીક્ષાની કરમાતી ક ુંપળ પર... 

અધીરાઈન ું ટીપ ું..પડ્ ું..ના પડ્ ું... 

મેં તારા લ ૂથી તપી ગયેલાું ગાલ પર.. 

આંસ ઓને બાષ્પ બની ઉડતા જોયેલાું.. 

એક જ નજરે... 

પળિારમાું પામી ગયો.. 

મારા ઉતરાધષમાું લખાયેલો... 

સદીઓનો ઉનાળો... 

જાણી ગયો કે, 

મારો આ આખરી મેળાપ છે..... 
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વાર્ાા  
અલી અસગર દેવજાણી 

નટવર મહતેા 

મમલન મસિંધવ 

રાહુલ કે. પટેલ 

મનમમષા દલાલ 

પાર્થ નાણાવટી 

સેજપાલ શ્રી 'રામ' 

ગીતા શકુ્લ 

રેખા પટેલ 'મવનોદદની' 

આરતી ભાડશેીયા 

પ્રણવ મિવેદી 

રેખા શકુ્લ 

રાજુલ ભાનશુાલી 

આરતી પરીખ 
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એક નાની પરીનુું  આગમન 

-અલી અસગર દેવજાણી 

aliasgar1290@gmail.com 

 

રોહન આજે ઓદિસેર્ી જલ્દી ઘરે પહોંચ્યો હતો. ૮ મા માળે  લીફ્ટમાું જવાને બદલે આજે વળી એ 

સીડીર્ી ઉપર જવા લાગ્યો. એ પણ ઘણી ઝડપર્ી. આજે તેનામાું એક અલગ જ ઉત્સાહ અને આંનદ 

દેખાતો હતો. એટલે જ તો, આખા દદવસના ર્ાક અને બુંને હાર્માું  સામાન હોવા છતાું સડસડાટ 

સીડીઓ ચડી તે આઠમે માળે પહોંચી ગયો. બેલ વગાડી તો અંદરર્ી શાલીની એ દરવાજો ખોલ્યો 

અને રોહનને વહલેો આવેલો જોઇને ર્ોડુું આશ્ચયથ પણ ર્યુું. રોહન પરસેવે તરબતર હતો અને હાુંિી 

ગયેલો હતો. છતાું પણ તે શાલીની ને કુંઈ કહવેા માુંગતો હતો, તે સામાન મવશે જે તે લાવ્યો હતો. 

શાલીનીએ તેને પાણી લાવી આપયુું અને બે મમનીટ આરામ કરવા કહ્ુું. 

 

 

બે મમનીટ બાદ રોહન સ્વસ્ર્ ર્ઈને શાલીનીને પોતે લાવેલા સામાનમાુંર્ી એક પછી એક વસ્ત ુકાઢી 

દેખાડવા લાગ્યો. આ સામાન હતો તેમના આવનારા સુંતાન માટે. શાલીની પોતાના પમતના ચહરેાું 

પર મપતા બનવાની ખશુી અત્યારર્ી જ અનભુવી રહી હતી. તેણે સામાન તરિ ધ્યાન આપયુું તો તેને 

તેમાું કઇંક અજુગત ુલાગ્યુું. તેમાું િક્ત એક ‘બેબીગલથ’ માટેની જ વસ્તઓુ હતી. તેમાું બેબીગલથના 
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કપડાું, બાબી ડોલ, સેન્ડલ અને અન્ય ઘણી વસ્ત ુહતી. શાલીની અને રોહન બુંને પોતાના આવનાર 

સુંતાન મવશે ઘણા ઉત્સકુ હતા. પરુંત,ુ તેણીને એ નહોત ુું સમજાય રહ્ુું કે, રોહન ને શુું ર્યુું છે?! વળી 

તે અત્યારર્ી બેબીગલથ માટેનો સામાન લઈને આવ્યો છે. જયારે કે, આવનાર સુંતાન છોકરો હશે કે 

છોકરી?! તે ભગવાનની ઈચ્છાર્ી મળશે. 

શાલીનીએ રોહનને કીધુું કે, "રોહન હજુ બાળકના જન્મ માટે ઘણો સમય બાકી છે અને તુું અત્યારર્ી 

જ આટલો બધો સામાન  લઈને આવ્યો અને એ પણ બેબીગલથ માટેનો સામાન!! તને કેવી રીતે 

ખબર કે, બાળકી જ જન્મશે?!" રોહન િક્ત તે સામાન િરી ભરવાના કામમાું વ્યસ્ત ર્ઇ ગયો. 

જયારે શાલીનીએ આ વાત પોતાની સાસ ુજોડે કરી ત્યારે તેમના જવાબર્ી શાલીનીને વધ ુઆશ્ચયથ 

ર્યુું. તેને તેની સાસએુ કીધુું કે, "મારા પિુની ઈચ્છા મારી ઈચ્છા સારે્ ઘણી મેળ ખાય છે.  હુું પણ 

ઈચ્છીશ કે, એક નાની ઢીંગલી મારા ખોળામાું રમે." આ જવાબર્ી શાલીનીની  મ  ુંઝવણ વધી ગઈ. 

આજના આ કળયગુમાું જયારે લોકો બાળકીઓના જન્મને ટ ુંકાવી નાખે છે અર્વા પોતાને જે સુંતાન 

મળે તેનાર્ી ખશુ રહ ેછે. પરુંત ુ , અહીં વાત કુંઇક અલગ જ હતી. કોઈ સાસ ુઅને પમત બાળકી જ 

ઝુંખે એવુું તે માનવા તૈયાર ન હતી. તેને ખશુી તો હતી કે, જો બાળકીનો જન્મ ર્શે તો રોહન અને 

તેની સાસનુી ખશુી બમણી ર્શે.    

શાલીનીએ અમકુ દદવસ એમ જ પસાર કયાથ. પરુંત,ુ રોહન તો રોજ કુંઇક ને કુંઇક પોતાને ત્યાું 

બાળકી જ આવશે_તેમ માની તેની માટે સામાન લાવતો જ હતો. એક દદવસ શાલીની એ િરી એ જ 

બાળકી વાળો પ્રશ્ન પ  છયો. જયારે રોહને કુંઈ જવાબ ન આપયો તો શાલીની જીદ કરવા લાગી. 

શાલીનીના ઘણા આગ્રહ બાદ તેણે પોતાનુું પ્રર્મ સુંતાન, પિુી જ કેમ?!_તે અંગેના રહસ્ય પરર્ી 

પરદો ઊંચક્યો. રોહને જણાવ્યુું કે, “મારી માતા જયારે પ્રર્મવાર મા બનવાના હતાું ત્યારે તેમના 

પ  વથ પમત અને સાસએુ તેમની સોનોગ્રાિી ર્કી બાળકી હોવાનુું જાણયુું હત ુું. તે લોકોએ મારી માતાને 

તે ગભથ પડાવવા દબાણ કરી, ગભથપાત કરાવી નાખ્યો. તેમના દ્વારા દીધેલાું આ ઘાવને કારણે મારી 

માતાને ઘણુું સહન કરવુું પડ્ુું. મારી માતાએ તેમને છોડી બીજા લગ્ન કયાથ અને તેઓ િરીવાર 

માતા બનવાના હતા ત્યારે, તેમના પ  વથ સાસ-સસરુ અને પમત એક અકસ્માતમાું મતૃ્ય ુપામ્યા. મારી 

માતા આગળ જતાું એક એનજીઓના સુંપકથમાું આવી. જે "સ્ત્રીભ્રણુ હત્યા " ખીલાિ અવાજ ઉઠાવતી 
હતી. હુું પણ મારી માતા સારે્ જ એ એનજીઓમાું કામ કરતો હતો.  એ સમય દરમ્યાન મેં  અને 

એનજીઓએ સારે્ મળીને ઘણા કોભાુંડો ને ઉઘાડા પાડ્ાું અને કેટકેટલાું લોકોને જેલ મોકલવામાું 

સિળતા મેળવી. પરુંત,ુ જયારે પણ આવુું કાયથ કરતાું ત્યારે જે-તે કલીનીક કે હોસ્પીટલમાું બાળકીના 
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ભ્રણુ જોઇને  હ્રદય કુંપી જતુું. આ જ કારણે,  હુું પ્રર્મ સુંતાન તરીકે એક બાળકીનો મપતા બની ગવથ 

લેવા માુંગ ુછું.” 

રોહનના જીવનની આ આત્મકર્ા સાુંભળી શાલીનીના આંખોમાું અશ્રધુારાઓ વહવેા લાગી. તેને દુુઃખ 

તો ર્યુું સારે્ પોતાના પમત અને સાસનુા આટલા પીડાદાયક ભ  તકાળ અને તેમના દ્વારા કરાયેલાું 

સારા કાયોની જાણ કેમ એને ના ર્ઇ એનો પ્રશ્ન પણ ર્યો. રોહન અને શાલીનીના પે્રમલગ્ન હતા. 

રોહન પોતાનુું ભ  તકાળ શાલીનીને બતાવી પોતાની બરુી યાદો તાજી કરવા માુંગતો નહોતો અને 

સારે્ તેને તે સારા કાયોનો જશ પણ લેવો ન હતો. રોહન અને શાલીની બુંને હવે બાળકી જ જન્મે તે 

આશા સારે્ તે સમયની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. રોહન પણ શાલીનીને  ગભાથવસ્ર્ામાું ખશુ  રાખતો અને 

મનયમમત ડોક્ટર પાસે લઇ જતો. એક દદવસ રોહન ઓદિસે જવા ન નીકળ્યો એટલે શાલીની એ 

પ  છ્ુું, 

"રોહન, તુું આજે ઓદિસે કેમ ના ગયો?" 

"અરે, તુું ભ  લી ગઈ કે આજે નીતા પાસે જવાનુું છે, સાુંજે ૭ વાગ્યાની એપોઈન્ટમેન્ટ છે." 

નીતા અને શાલીની વચ્ચે  બાળપણર્ી જ ગાઢ મૈિી હતી.  નીતા એક જાણીતી હોસ્પીટલમાું 
ગાયનેકોલોજજસ્ટ હતી. તે જ કારણે તેઓ બુંને્ન તેની પાસે જ મનયમમત ચેક-અપ માટે જતા હતા. 

ર્ોડીવાર કુંઈ મવચારી રોહન બોલ્યો, "શાલીની જીવનમાું કેવા-કેવા સુંયોગો જોવા મળે છે નઈ......" 

"કેમ શુું ર્યુું ? અને વળી ક્યા સુંયોગોની તુું વાત કરે છે?" 

"જો આ જુલાઈનો મદહનો છે સાતમી તારીખ છે અને ગભથકાળનુું  પણ સાતમો માસ ચાલે છે. આ 

ઉપરાુંત , નીતાને પણ આજે સાત વાગ્યે જ તો મળવા જવાનુું છે. આને સુંયોગ ના કેવાય?! અને એ 

પણ વળી સાતના આંકડાનો મવચચિ સુંયોગ છે.” 

 

સાુંજે તેઓ બુંને્ન ૬:૩૦ વાગ્યે  હોસ્સ્પટલ જવા ઘરેર્ી પોતાની કારમાું  નીકળે છે. રસ્તામાું તેઓ બુંને 

ઘણા ખશુ હોય છે અને ઘણી વાતો કરતાું કરતાું જતાું હોય છે.  ત્યારે જ એક સ્પીડમાું આવતી કાર 

તેઓની ગાડીને ટક્કર મારીને િુંગોળાય છે. અકસ્માતમાું રોહનને ઘણી ઈજા ર્ઇ હતી. પરુંત ુ , 

શાલીનીને વધ ુ ઈજા ર્ઇ હતી. શાલીની બેહોશ ર્ઇ ગઈ હતી. રોહનને અન્ય રાહદારીઓએ  
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શાલીનીને હોસ્સ્પટલ લઇ જવામાું મદદ કરી. પોતાની પાટાપીંડી કરાવી, રોહન જયારે શાલીનીને 

જોવા ગયો ત્યારે તેને નીતાએ જાણ કરી કે, “શાલીનીના ગભથમાું રહલે બાળકનુું મતૃ્ય ુર્યુું છે તર્ા 

શાલીની કોમામાું સરી ગઈ છે." રોહનને આ જાણ ર્તાું તે ભાુંગી પડ્ો.  તેના પ્રર્મ સુંતાનની તેણે 

કેટલીય વાતો મવચારી રાખી હતી.  રોહનને નીતાએ સાુંત્વના આપી અને તેણે શાલીની કોમામાુંર્ી 

બહાર આવશે ત્યારે આ સમાચાર તેને કઈ રીતે આપવા તે અંગે મવચારવા કહ્ુું.  નીતા પોતે જાણતી 

હતી કે, શાલીનીર્ી આ આઘાત સહન નદહ ર્ાય અને બને તો આ સમાચાર તેને ના મળે તો જ સારુું . 
પરુંત ુ, એ કઈ રીતે શક્ય છે?!  એ તેને સમજાતુું ન હત ુું . 

અમકુ સમય બાદ રોહનને ખબર મળી કે, જે ગાડી સારે્ અકસ્માત ર્યો હતો તે ગાડીમાું જતા 

દુંપતીનુું મતૃ્ય ુર્યુું હત ુું.  જયારે નીતાને રોહને આ વાત કરી ત્યારે રોહનને એ પણ જાણ ર્ઇ કે તે જ 

દુંપતીની બાળકી કે જેના જન્મને દસ જ દદવસ ર્યા હશે તેનો ચમત્કાદરક રીતે બચાવ ર્યો હતો. 

બાળકીને સારવાર માટે તે જ હોસ્સ્પટલમાું રાખી હતી. નીતા અને રોહનને અમકુ દદવસ પછી એ 

માદહતી મળી કે, તે દુંપતીની લાશનો કબજો લેવા કે બાળકીની ખબર પ  છવા કોઈ આવ્યુું નર્ી. 

રોહને અમકુ મમિોની મદદર્ી એ દુંપતીના અંમતમ-સુંસ્કાર કરાવડાવ્યાું. બીજી તરિ નીતાએ 

રોહનને તે બાળકી દત્તક લેવાનો પ્રસ્તાવ મ  ક્યો અને સારે્ જ તેણે તેના હાર્માું અમકુ કાગળ્યા પણ 

સહી કરવા આપી દીધા. જાણે કે, નીતાને પહલેેર્ી જ ખબર હતી કે રોહન ના નદહ પાડે. રોહને 

નીતાની વાતનો સ્વીકાર કરી તે કાગળો પર સહી કરી આપી. શાલીનીને બાળકી દત્તક લીધાના દસ 

દદવસ પછી હોંશ આવ્યો.  તેણે રોહનને પ્રર્મ પ્રશ્ન પોતાનાું પ્રર્મ સુંતાનનુું શુું ર્યુું?_તેવો કયો.  

રોહને દત્તક લીધેલ બાળકી તેને ખોળે આપતાું કહ્ુું કે, 

"આની દાદીએ તેનુું નામ દદવ્યા રાખ્યુું છે. પરુંત ુ, તુું તેને પે્રમર્ી જે બોલાવવુું હોય તે બોલાવી શકે 

છે..." 

શાચલનીએ હસતાું મોઢે પોતાની દદકરીને "પરી" કહીને તેને હુલામણુું નામ આપયુું. શાલીનીને ઘરે 

જવાની રજા મળ્યા બાદ તેઓ પોતાની આ પરી સારે્ પોતાના ઘરે પાછા િયાથ. શાલીનીને રોહનની 

આંખોમાું બાળકીની ઝુંખના સુંતોષાયાની ભાવના નજરે પડતી હતી. પરુંત ુ , શાલીનીને તે ક્યાું 

ખબર હતી કે, રોહને તેની ખશુી માટે શુું કયુું હત ુું…. 
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ગુંગાબા 

નટવર મહતેા 

natver.mehta@gmail.com 

 

“હલ્લો.....!! અ....મી…!! ઇઝ યોર મધર ઈન લૉ અટ યોર હોમ...??” અમીના સેલિોન પર ગીતા 
મેનનનો િોન આવ્યો. 

“નો. કેમ...??!” 

“શી ઇઝ નોટ દહઅર...!” લગભગ રડી પડતાું ગીતા બોલી, “વ્હરૅ ઇઝ શી….?!” 

હવે ડરવાનો વારો હતો અમીનો... અમીના મસતે્તરેક વરસના સાસ ુગુંગાબા ગીતાની છોકરીનુું છેલ્લા 

ચારેક વરસર્ી બેબી-મસદટિંગ કરતાું હતા. એ ગમુ ર્યા હતા ગીતાના ઘરર્ી...સાવ અચાનક જ!!! 

“વ્હોટ?” અમીના હ્રદયના ધબકારા વધી ગયા. 

“હા, હુું જૉબ પરર્ી ઘરે આવી ત્યારે, શી વોઝ મમમસિંગ....!! કોઈ બીજી જ વમુન મારે ઘરે હતી અને 

એને તારી સાસએુ એક વીક માટે હાયર કરી છે...એન્ડ શી ઇઝ નોટ દહઅર...!! વ્હોટ ઇઝ મધસ ્??” 

જરાક ગસુ્સે ર્ઈ જતાું ગીતા બોલી. 

“આઈ એમ સોરી..!!” એક ઊંડો શ્વાસ લઈ અમી બોલી, “આઈ એમ કન્િયઝુ્ડ !! મારી સાસએુ 

અમને કુંઈ જ કહ્ુું નર્ી... લેટ મી ટોક ટુ માય હસબન્ડ... આઈ મવલ કોલ ય ુલેટર...!!” 

અમીએ તરત એના પમત આકાશને િોન જોડ્ો...ગસુ્સાર્ી એનુું માથુું િાટિાટ ર્તુું હત ુું. “હ....લ્લો... 
આકાશ...!! યોર સ્ટુમપડ મોમ રેન અવે.....!! તારી ગુંગાબા ભાગી ગઈ...!!!” 

“વ્હો...ઓ.. ઓ.. ઓ.. ટ !!” આકાશ પણ ચમક્યો. “વ્હોટ દડડ ય ુસે....??” 

“સ્ટુમપડ ઓલ્ડ લેડી..!!!” ગસુ્સાર્ી અમી ચીખી.. “ત્યાું ચલકર સ્ટોર પર બેસી તુું વ્હો ઓ ઓ ટ.... વ્હો 
ઓ ઓ ટ.. ન કર....!! તુું સીધેસીધો ઘરે આવ...!! હવે એને શોધવી પડશે...!! કોણ જાણે.....ક્યાું....” 
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અમીએ વાક્ય અડધેર્ી કાપી િોન પણ કાપી નાુંખ્યો... 

 

આકાશ અમી ઘરે ભેગાું ર્યા..બને્નની મ  ુંઝવણનો કોઈ પાર નહોતો..અમીનો ક્રોધ જ્વાળામખુીની 

માિક િાટયો હતો. એ ધમ ધમ કરતી અંદરના ઓરડામાુંર્ી બહાર આવતા બોલી, “હર પાસપોટથ  

ઇઝ  મમમસિંગ...!!” કપાળે ગસુ્સાર્ી હાર્ ઠપકારતાું ઠપકારતાું એ બોલી, “ઓહ ગો...ઓ...ઓ..ડ....!! 

તારી બા પોતે તો ચેનર્ી જીવતી નર્ી ને મને જીવવા નર્ી દેવાની..!!” 

“બાને કુંઈ સમજ ન પડે...એનાર્ી કુંઈ ઇન્ન્ડયાના વીસા ન લેવાય ને ઇન્ન્ડયાની દટદકટ બાય ન 

ર્ાય..!” 

“તો.....શુું કયુું હશે...ડોસલીએ.....!!?? વી શલુ્ડ ઇનિોમથ પોલીસ..!!” 

“પો...લી...સ...?” આકાશ વધમુ  ુંઝાયો, “લેટમી મર્ન્ક...!” એક ઓરડામાુંર્ી બીજા ઓરડામાું ર્ોડા 

આંટા માયાથ આકાશે.. પછી ર્ોડુું મવચારી એણે હળવેકર્ી િોન ઊંચક્યો ને પોલીસને િોન ડાયલ 

કયો....... 

~~~~~ 

ગુંગાબા !!! અહીં એદડસન, ન્ય ુજસી આવ્યાને કેટલાું વરસો ર્ઈ ગયા ગુંગાબાને ?? જ ઓને, 

મવશાલનો જન્મ ર્વાનો હતો ત્યારે એમના પિુ આકાશનો પિ આવેલ..િોન આવેલ...- ‘બા, તમો 

આવો અમેદરકા. હવે દેશમાું છે પણ કોણ ? બાપજુી પણ નર્ી... અમને તમારી દિકર ર્યા 

રાખે...તમે દેશમાું એટલે દ ર દ ર..!! તમને કુંઈ ર્યુું તો કોણ..?? અમને તમારી ચચિંત્તા ર્યા કરે 

એના કરતાું તો હવે અહીં આવી જ જાઓ....’ ઘણો મવચાર કરી કરી ગુંગાબાએ હા પાડી હતી. 

અમેદરકા આવવા માટે!! એમનો એકનો એક પિુ હતો આકાશ. પેટે પાટા બાુંધીને ઉછેયો હતો એને. 

ભણાવ્યો...એંજીમનયર બનાવ્યો... અમી અમેદરકાર્ી આવી હતી. અમેદરકન મસટીઝન હતી. એનુું 

માગુું આવ્યુું, આકાશ માટે. અમેદરકા જવાની અમ  લ્ય તક!! અમી સારે્ ધામધ  મર્ી પરણાવ્યો 

આકાશને.. એ અમેદરકા ઊડી ગયો...આકાશ એકનુું એક સુંતાન હતો ગુંગાબાનો. આકાશ જ્યારે નવ-

દશ વરસનો હતો ત્યારે, એના મપતા હરદકશનભાઇને સ્ક ટરનો અકસ્માત ર્યો....અને આકાશે છિ-

છાયા ગમુાવી મપતાની...ગુંગાબા યવુાન વયે મવધવા ર્યા...હરદકશનભાઇ દેના બેંકમાું નોકરી 

કરતા હતા. ગુંગાબાને પયનુની નોકરી મળી બેંકમાું..એઓ િક્ત િાયનલ પાસ હતા. સાત ચોપડી જ 
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ભણેલ હતા. કેટકેટલી મશુ્કેલીઓ વેઠી આકાશને હતેર્ી ઊછેયો હતો! મપતાની જરાય ખોટ પડવા 

દીધી નહોતી હતી એને. જ્યારે આકાશ અમેદરકા ગયો ત્યારે, સાવ એકલા પડી ગયા હતા ગુંગાબા. 

પરુંત,ુ એઓ ઘણા આઘાત પચાવતા આવ્યા હતા જજિંદગીભર..એ એકલતાની તો શી મવસાત.. વળી 

એ તો એમના પિુની પ્રગમત.. આકાશના અમેદરકાર્ી પિો આવતા..પૈસા આવતા..એ લખતો કે, 

‘બા હવે તો બેંકની પયનુની નોકરી છોડી દો..’ પરુંત,ુ ગુંગાબા એમ તે શી રીતે માને..?! વળી આ 

નોકરી સારે્ તો એક નાતો હતો એમનો..!! એક અત  ટ સુંબુંધ..એમના પ્રાણપયારા સ્વગથસ્ર્ પમતની 
આગવી દેન હતી એ...!! 

 

આકાશે ધીરે ધીરે અમેદરકા ખાતે ખાસ્સી પ્રગમત કરી. એ મનયમમત પૈસા મોકલાવતો. દેશમાું 
ગુંગાબાને િોન પણ લઈ આપયો. મદહને-બેમદહને એના િોન આવતા. મોટે ભાગે તો આકાશ જ વાતો 

કરતો. અમી ખાસ વાત ન કરતી. આકાશ ખશુ હતો. સખુી હતો. ગુંગાબાને એનો આનુંદ હતો. છેલ્લાું 

ર્ોડા સમયર્ી આકાશના િોન વધી ગયા. આગ્રહ વધી ગયો હતો, ‘બા, તમો ત્યાું એકલા...સાવ 

એકલા..!! અમે રહ્યા તમારાર્ી માઇલો દ ર...તમો અહીં આવો, આવો ને આવી જ જાઓ...મવ મમસ 

ય.ુ.!!’ 

 

અને ગુંગાબા આવી પહોંચ્યા અહીં ન્યજુસી...એદડસન ખાતે... !! આકાશ અમી બને્ન એમને લેવા 

આવ્યા હતા. જેએિકે પર...વરસો પછી પોતાના એકના એક લાડકવાયાને ભેટીને મન મ  કીને રડ્ા 
હતા ગુંગાબા...!! આનુંદર્ી... ખોયેલ દીકરાને જાણે પાછો આપયો હતો કાનડુાએ.. પ્રભ,ુ તુું મહાન 

છે...!! મનોમન ગુંગાબાએ પ્રભનુો આભાર માન્યો!! આકાશની આલીશાન કારમાું બેસી ઘરે આવ્યા. 

મોટ્ટું હાઉસ હત ુું એમના બેટાનુું...!! ચાર બેડરૂમનુું, મોટો હૉલ...ડાયમનિંગ રૂમ...મવશાળ દકચન...!! 

આવુું સરસ ઘર મનહાળીને ગુંગાબાને સવા-શેર લોહી ચઢ્ુું. પોતાની મહનેત િળી હતી. એમની 

તપશ્ચયાથ સિળ ર્ઈ હતી. આકાશ આજે આ જગ્યાએ પહોંચ્યો...!! 

 

‘જો બા, આ તારો રૂમ છે...અહીં તારા બાર્રૂમ-સુંડાસ...આપણા ગામ જેવુું નર્ી એ તો તને ખબર જ 

છે… અહીં કમોડ છે..! શરૂઆતમાું તકલીિ પડશે..અહીં પાણી નર્ી સાિ કરવા..આ દટસ્ય  ...બાર્રૂમ 

દટસ્ય  ...એનાર્ી લ  ુંછી નાુંખવાનુું...!!’ આકાશે ગુંગાબાને સમજાવ્યા, ‘તને કદાચ અત્યારે ઊંઘ ન 
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આવશે...તારુું  શરીર અત્યારે દેશના સમયે ચાલે છે...ત્યાું અત્યારે દદવસ ઊગ્યો એટલે....! પછી 

ટેવાઈ જવાશે..તને કુંઈ તકલીિ ન  પડશે..સવારે ઊઠે ત્યારે તુું ઘરમાું એકલી જ હોઇશ..!!’ 

‘કે...એ...એ...મ...?’ 

‘બા, આ અમેદરકા છે!! હુું અને અમી બને્ન કામ પર ગયા હોઇશુું. હુું સવારે છ વાગે નીકળી જાઉં છું…

અ.....ને અમી સાડા છએ....!!’ 

 

અને પછી તો, ગુંગાબા ટેવાવા માુંડ્ા..પેપર દટસ્ય  ર્ી...ફ્રોઝન ફુડર્ી... 

ઠુંડીર્ી....હીટર્ી...માણસોર્ી...અમી ગભથવતી હતી. મવશાલનો જન્મ ર્યો. ગુંગાબા રાજીના રેડ ર્ઈ 

ગયા. અમી કુંઈ ખાસ ખશુ હોય એમ લાગતુું નહોત ુું. આમેય અમીનુું મ્હોં હુંમેશ ચઢેલ જ રહતે ુું. એ 

ગુંગાબા સારે્ ખપ પરુતી જ વાત કરતી. આકાશ સમજાવતો, “પે્રગ્નન્સીને કારણે...દડચલવરીને 

કારણે...જોબને કારણે....બા, બાકી અમીના મનમાું કુંઈ નર્ી...!” પરુંત ુકુંઈક હત ુું..જરૂર કુંઈક હત ુું.. 

અમીના મનમાું!! પુંદર દદવસના મવશાલને ગુંગાબાના સહારે મ  કી અમી િરી કામે ચઢી ગઇ. 

ગુંગાબાએ કાળજી લેવા માુંડી મવશાલની. 

 

‘કેમ છે મવશાલ એણે દ ધ પીધુું?’ ‘દ ધની બોટલ બરાબર બોઇલ કરજો... સ્ટરીલાઇઝ કરજો...’ 
અમીના િોન આવતા. અમી કદી એમને બા ન કહતેી. કોઈપણ જાતના સુંબોધન મવના વાત કરતાું 

શીખવુું હોય તો અમી પાસે જવુું...!!! ‘આજે તવુરના દાણા-વેંગણનુું શાક બનાવજો....!!’ ‘ આજે 

ભીંડાના રવૈયા....!!’ ‘ આજે તો રસાવાળી ચચકન ને રાઇસ...!!’ ‘આજે મારી બહને આવવાની છેતો 

એના માટેપચાસેક રોટલી બનાવી રાખજો!’ ગુંગાબા સમજી ગયા.   ત્યાું દેશમાું એમની પટાવાળાની 

નોકરી હતી, અચગયાર ર્ી છ ની...!! જ્યારેઅહીં...ચોવીસ કલાકની...!! ત્યાું પગાર મળતો...અહીં 

રહવેાનુું-ખાવાનુું અને ઉપરર્ી એક ખલુી કેદ...!! ક્યાુંય બહાર ન નીકળાય...એકલા ન નીકળાય… 

ક્યારેક, શમન-રમવ આકાશ મુંદદરે લઈ જતો. પણ, એમાુંય એની ભસ્ક્ત કરતાું તો ભ  ખ જ વધારે હતી. 

આરતીમાું એક ડોલર ચઢાવી િણ જણા સાુંજે મહાપ્રસાદી લઈને, જમીને જ  ઘરે આવતાું..!! ત્યારે, 

ગુંગાબાને રસોઈ ન બનાવવી પડતી.. બાકી દરરોજ કુંઈ ને કુંઈ રસોઈ કરવાની… આખા હાઉસમાું 

વેક્ય  મ કરવાનુું… બાર્રૂમો સાિ કરવાના… દર બે દદવસે લોન્રી કરવાની.... મવશાલની કાળજી 

રાખવાની… રાિે મવશાલ રડે તો ઊઠવાનુું… ડાયપર બદલાવવાનુું… દ ધ પીવડાવવાનુું.... અમી 
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તો જાણે મવશાલને જણીને સાવ વીસરી જ ગઇ હતી… ગુંગાબા માટે હુંમેશ કુંઈ ને કુંઈ 

કામ....કામ...કામ...ને કામ હોય.  ઓહ....! ઓહ !! ઓહ !!! ગુંગાબા ગ  ુંગળાતા… ગ  ુંચવાતા… 

મ  ુંઝાતા.... ક્યારેક, ઓશીકામાું મ્હોં છપાવીને રડી પડતાું. 

 

આકાશ અને અમી કામ કરી મોડી સાુંજે ઘરે આવતા. આકાશ ક્યારેક વાતો કરતો,  ‘કેમ છે બા ?’...  

‘ કેમ છે મવશાલ બહુ રડતો તો નર્ીને...?!  તને હરેાન તો નર્ી કરતોને...?!’...  ‘તારી તચબયત તો 
સારી રહતેી છે ને....?’.... ‘વાયટામમનની ગોળીઓ સમયસર ગળતી છેને..??’ …. ટ ુંકા સવાલો 

કરી, સુંવાદો કરી આકાશ પોતાના રૂમમાું ભરાઈ જતો કે પછી, કમ્પયટુર પર બેસી જતો  કે ટીવી 

ચાલ ુકરી બેસતો. અમી તો, ઘરમાું હાજર હોય તો પણ ન હોવા બરાબર હતી કે પછી, અમી માટે 

ગુંગાબાની હાજરી હોવા છતાુંય નહોતી!! િક્ત એક વ્યસ્ક્ત બની ગયા હતા ગુંગાબા અમી માટે...એક 

બેબીમસટર એના પિુ માટે...!! બસ, બાકી કુંઈ નદહ! અહીં કોઈને પણ સમય નહોતો એમના માટે… 

કોઈને પણ સમય નહોતો કોઈના માટે… સહુની  પોતપોતાની એક નાનકડી દુમનયા હતી… જાણે 

એક કવચ કે જેમાું સહુ પરુાયેલ હતા… નરી એકલતા, વસમી મવવશતા વેઠતા હતા ગુંગાબા! પણ, 

મવશાલ હતો એમની સારે્… એમના માટે.. એઓ નાનકડા મવશાલ સારે્ વાતો કરતાું રહતેાું.. 

મવશાલ હસતો કાલ ુકાલ ુ!! ત્યારે, ગુંગાબાના હ્રદયમાું બટ મોગરા ખીલી ઊઠતા.. મવશાલને લઈને 

એઓ િરતાું રહતેાું... એક કમરામાુંર્ી બીજા કમરામાું ! મવશાલે પા...પા... પગલી માુંડી ત્યારે, એક 

માિ સાક્ષી હતા ગુંગાબા.. એના પહલેાું કદમના!! જ્યારે એ પહલેો સ્પષ્ટ શબ્દ બોલ્યો...’બા....’ 
ત્યારે ગુંગાબાના હૈયામાું હતેની હલેી ઊઠી હતી.. મવશાલને પણ ન ચાલતુું ગુંગાબા મવના. 

ગુંગાબાની હ ુંિાળી ગોદમાું એની દુમનયા હતી. એક એ જ સમજતો હતો ગુંગાબાને કે પછી એને 

સમજતા હતા ગુંગાબા..!! કેટલો સમય પસાર ર્ઈ ગયો....!! જાણે એક યગુ....!! 

 

મવશાલ હવે તો મોટો ર્ઈ ગયો હતો. અમેદરકાના કાયદા પ્રમાણે હવે એ એકલો રહી શકે એટલો 

મોટ્ટો...!! ભણવામાું એ ખ  બ જ હોંમશયાર હતો. ગુંગાબા મવના હજુય એને જરા પણ ન ચાલતુું !! 

પરુંત,ુ એની મમ્મી અમીને એ પસુંદ નહોત ુું, ‘ગુંગાબાની સાવ ખોટી વળગણ!! હી શડુ બી ગ્રોન 

અપ..!!’ અમી મવચારતી. ‘જો આકાશ !’ અમી આકાશને કહતેી, ‘વી હવે ટુ ડુ અબાઊટ મધસ.્.!’ 

‘અબાઊટ વ્હોટ ?!’ 
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‘યોર મોમ...!! ઈટ ઇઝ ટુ મચ...!!’ 

‘વ્હોટ ટુ મચ....??’ 

‘એ મવશાલને મોટો જ ર્વા નર્ી દેતી...!’ અમી ચચિંત્તાતરુ અવાજે બોલી, ‘.....અને મવશાલ પણ 

આખ્ખો વખત બા...બા...બા... કયાથ રાખે છે...!! સાવ માવદડયો બનાવી મ  ક્યો છે તારી 

ગુંગાબાએ.....!!’ 

‘બાએ મોટો કયો છે એને...’ 

‘સો વ્હોટ....?’ અમી સહજે ચીઢાઇને બોલી, ‘…..તેર્ી શુું આ…આ...ખ્ખી લાઇિ એને ગળે 

વળગાડીને િયાથ કરવાનો..?!’ 

‘શુું બાને ઇન્ન્ડયા મોકલી દેવી છે...?!’ આકાશે અમીને બાહોમાું લેતાું તરિ પ્રશ્નાર્થ નજરે પ  છ્ુું, ‘ડુ ય ુ

વોન્ટ ટુ સેન્ડ હર બેક...?’ 

‘લેટ મમ મર્િંક...!’ કુંઈક મવચારી અમી બોલ, ‘આઈ મવલ િાઇન્ડ આઉટ સમ વે...! આઈ નો હાઉ ટુ 

ટેકલ મવર્ યોર મોમ...!!’ પડખુું િરીને અમી સ  ઈ ગઇ. બીજા રૂમમાું ગુંગાબાના ખોળામાું માથુું રાખી 

મવશાલ ઊંઘી ગયો હતો. શ્રવણની કર્ા સાુંભળતા સાુંભળતા....ગુંગાબાને કારણે એ ઓળખતો હતો 

સહુને..શ્રવણને-ધ્રવુને, રામને- રાવણને, શબરીને- શ  પુંણખાને, કૃષ્ણને-કુંસને, યશોદાને-દેવકીને, 

રાધાને-ગોપીને, મશવને-પાવથતીને, ગણેશને-કામતિકેયને, યમુધન્ષ્ઠરને-દુયોધનને, માનવને-

દાનવને...!! ગુંગાબાને કારણે એ એનુું નામ લખી શકતો હતો ગજુરાતીમાું... ગુંગાબા એને કહતેા 

અને કને કાનો આ.... ને આકાશ હસતો, ને કહતેો, ‘બા કા’નો તો રાધાનો ને ગોપીનો...!!’ ને, 

ગુંગાબા હસી પડતાું, એની એ મીઠી મજાક પર....! મવશાલના ક્રુ કટ વાળમાું ગુંગાબા હળવે હળવે 

હાર્ િેરવતાું હતા. મવશાલ ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયો હતો. ખોળામાુંર્ી કાળજીપ  વથક એનુું માથુું તદકયા 

પર મ  કી ગુંગાબાએ એના કપાળ પર એક ચ  મી ભરી.  જો મવશાલ ન હોત તો, કદાચ ગુંગાબા 

પાગલ ર્ઈ ગયા હોત.!! હવે ગુંગાબાને ર્ાક લાગતો હતો જજિંદગીનો...અહીં રહ ેકે દેશ રહ ેકોઈ િરક 

પડતો નહોતો...! અહીં દીકરો સારે્ હતો પરુંત ુપાસે નહોતો.. વહુ આગળ દીકરાનુું કુંઈ ચાલતુું 

નહોત ુું !! ને વહુનુું મન કળવુું એ અચભમન્યનુો આઠમો કોઠો જીતવા જેવુું હત ુું!! 

 

‘દીકરા..!! મારે દેશ જવુું છે... !’ એક દદવસે ગુંગાબાએ આકાશને કહ્ુું, ‘અહીં આવ્યાને કેટલા વરસો 
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ર્ઈ ગયા..!!’ 

‘કેમ બા, આવુું કહ ેછે..?!’ આકાશ બોલ્યો, ‘તુું ત્યાું એકલી! એટલે દ …ઉ....ર....! ત્યાું તુું માુંદી સાજી 

ર્ાય તો તારી કાળજી કોણ રાખે...? સારવાર કોણ કરે... ? અહીં તો તારી બધી જ સારવાર ર્ઈ 

શકે...!!’ 

 

ગુંગાબા અમેદરકન મસટીઝન ર્ઈ ગયા હતા. મેડીકેર–મેડીકેઇડ હત ુું. એટલે કોઈ દિકર નહોતી 

ગુંગાબાની માુંદગીની...સારવારની....!! વળી, વાસ્તવમાું ગુંગાબાએ પોતાની તુંદુરસ્તી જાળવી 

હતી… મનયમમત જીવન, સાદી રહણેીકરણી અને સુંતોષી જીવને કારણે માુંદગીને અને ગુંગાબાને 

જોજનોનુું અંતર રહતે ુું હત ુું. ક્યારેક શરદી-ઉધરસ ર્ઈ આવતા તો, ગુંગાબા ઉપવાસ કરી નાુંખતા. 
મસાલાવાળી ચા પીતાું અને બે-િણ દદવસમાું તો પાછાું સારા સાજાું સમા ર્ઈ જતા. ગુંગાબાને 

સારવારની જરૂર પડતી નહોતી. સારવારને હુું શુું કરુું? મારે તો પયાર જોઇએ, તમારો પયાર... !!  

પણ, ગુંગાબા કુંઈ જ બોલી ન શક્યા અને પયાર ક્યાું માુંગવાર્ી મળે છે કોઈને?!  ગુંગાબા 

ગ  ુંગળાતા હતા. િક્ત મવશાલ વાતો કરતો રહતેો.. સ્ક લની...ટીવીની...હરેી 

પૉટરની...સ્પાઇડરમેનની...બેઝબોલની...એના ફે્રન્ડસની અને ક્યારેક છોકરીઓની પણ.. ગુંગાબાને 

જાણે જીવવાનુું એક કારણ હતો મવશાલ. એમનો એકનો એક પૌિ....પયારો પૌિ...!! સ્ક લેર્ી 

આવીને મવશાલ સીધો ગુંગાબાને જ શોધતો. એની મોમ અમી સારે્ તો એ બહુ ઓછી વાતો કરતો 

અને અમી પાસે પણ ક્યાું સમય હતો મવશાલ માટે?! 

આકાશે ચલકર સ્ટોર ખરીદ્યો એટલે નોકરી પછી એ સીધો ચલકર સ્ટોર પર જતો. ક્યારેક તો રાિે 

અચગયાર વાગ્યે એ ઘરે આવતો ત્યારે, સહુ તો પોઢી ગયા હોય. િક્ત ગુંગાબા જાગતાું હોય. એ 

આકાશને પે્રમર્ી જમાડતાું. ગમે તો’ય એમનુું લોહી હતો આકાશ!! સાચુું જ કહ્ુું છે ને કે, છોરુું  કછોરુું  

ર્ાય માવતર કુંઈ કમાવતર ર્ાય...?!! 

 

‘જો આકાશ, આઇ ગોટ વકથ  િોર યોર મોમ..!! આમ પણ એને હવે ઘરે આ…આ...ખ્ખો...દદવસ કુંઈ 

કરવાનુું રહતે ુું નર્ી !! બસ મવશાલને લાડકો કયાથ રાખે છે...!!’ અમીએ એક ઠુંડી રાિે આકાશના 

પડખામાું  ભરાતાું કહ્ુું અને પછી એનાું હોંઠો પર એક ચુુંબન કયુું. અમીને બધા જ શસ્ત્રો સજાવતાું 

આવડતુું હત ુું...અજમાવતાું આવડતુું હત ુું..!! ‘આઇ દડડ નોટ અંડરસ્ટેન્ડ!! બા માટે કામ...?!’ આકાશે 
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અમીને આઘોષમાું લેતાું કહ્ુું, ‘દડડ ય ુ મર્િંક અબાઊટ હર એઇજ....?? શી ઇસ મોર ધેન મસકસ્ટી 

મસક્સ...!!’ ‘સો વ્હોટ....?? શી ઇસ હલે્ધી..વેરી હલે્ધી.!!’ 

‘ચલસન ડાચલિંગ...!! ઈટ મવલ લકુ બેડ...!!!’ પણ, એમ શાની માને અમી?! એક સાુંજે અમી સારે્ એક 

યવુતી આવી, ગીતા મેનન !! ગીતા અમી સારે્ જ કામ કરતી હતી...! એની મૅનેજર હતી. 

 

 

‘જુઓ, આ છે ગીતા....’ અમીએ ગુંગાબાને ગીતાની ઓળખાણ કરાવતાું કહ્ુું, ‘ગીતા મારી સારે્ જ 

કામ કરે છે....’ 

 

‘હલ્લો...!!’ ગીતાએ ગુંગાબા તરિ મનહાળી કહ્ુું. ગુંગાબાએ ગીતાને નમસ્કાર કયાથ ને પછી પોતાના 

રૂમમાું જતાું રહ્યા. ‘મવલ ડુ!!’ ગીતાએ અમી તરિ જોઇ હસીને કહ્ુું, ‘હુું કાલે સાુંજે આવીશ...ગેટ હર 

રેડી...આઇ મવલ પે ય ુથ્રી હુંરેડ ડોલર પર વીક !!’ 

 

‘ડોંટ વરી!! શી મવલ બી રેડી!!’ રાજી ર્તાું અમી બોલી, ‘બટ વીક એન્ડમાું તો તારે એને મારા ઘરે 

રૉપ કરવા પડશે....રૉપ હર ફ્રાઇડે ઇવમનિંગ અને સન્ડે ઇવમનિંગ મપક હર અપ...!! વીક એન્ડ િોર 

મી...!!’ 

 

‘ડી...લ...!’  ગીતા મેનનને િણ મદહનાની પિુી હતી. એની બેબી-મસટર દેશ જતી રહી હતી અને 

એટલે એને તકલીિ પડતી હતી છોકરી સાચવવા માટે!! ગીતાનો પમત ડૉક્ટર હતો. પિુી માટે બેબી

-મસટરની એને તાતી જરૂદરયાત હતી. એણે અમીને વાત કરી. અ.....ને અમીને તો ઘરબેઠાું ગુંગા 

મળી ગઈ ગુંગાબા માટે...!! ગુંગાબાને પ  છવાની જરૂર પણ ન લાગી અમીને!! અમીએ િણ જોડી 

કપડાું ભરી ગુંગાબાની નાનકડી બેગ પણ તૈયાર કરી, ‘જુઓ, ગીતાને જરૂર છે તમારી..! આમ પણ 

તમે જ કહો છો કે, તમને એકલાું એકલાું ગમતુું નર્ી. ગીતાની છોકરી પણ સચવાશે અને તમારો 

સમય પણ સારી રીતે પસાર ર્શે. વળી, ગીતાનો હસબન્ડ ડૉક્ટર છે  એટલે માુંદે-સાજે તમને કામ 

આવશે..!!’ 



 

         પગરવ “ગ્રીષ્મ”                                વાર્ાા  

 

‘પણ અહીં મવશાલ...?’ 

‘મવશાલ તો હવે મો...ટ્ટો ર્ઈ ગયો છે...!! આવતા મદહને તો એનુું હાઈસ્ક લ ગે્રજ્યએુશન પણ છે. 

પછી તો એ બહાર ભણવા જવાનો છે... લોયરનુું...વકીલનુું.. વોમશિંગ્ટન ડીસી...હાવથડથમાું..મોટી 

યમુનવમસિટીમાું..!!  તમે એને લેલે-પોપો કરીને બહુ લાડકો કરી દીધો છે...!!’ અમી પાસે દરેક પ્રશ્નોના 

ઉત્તરો હતા. 

‘હુું ક્યાું તમને નડુું છું...?! ક્યાું તમને ભારી પડુું છું...?! રાુંધ ુછું... ઘર સાિ કરૂું છું...લૉન્રી કરુું  છું...!!!’ 

_પણ, ગુંગાબા કુંઈ જ બોલી ન શક્યા. સહજે મવચારી ધીમેર્ી ઊંડો શ્વાસ લઈ એ બોલ્યા, ‘આકાશને 

પ  છ્ુું….?!’ 

‘એમાું આકાશને શુું પ  છવાનુું !?’ સહજે ચચઢાઈને...ક્રુદ્ધ ર્ઈને અમી બોલી, ‘એમાું આકાશને શો વાુંધો 

હોવાનો....?? અને...ગીતા દરેક વીક એન્ડમાું તો તમને મ  કી જ જવાની છે અહીં...!!’ 

 

‘તારી ઘરે કામ કરવા માટે...’ ગુંગાબાએ મનસાસો નાુંખ્યો.. ‘કામવાળી છું...!! તમારા બધાની..!’ 
ગુંગાબા કુંઈ બોલી ન શક્યા. બોલવાનો કુંઈ અર્થ પણ ક્યાું હતો?! ગુંગાબાને રડવાનુું મન ર્ઈ 

આવ્યુું. સાુંજે જ્યારે મવશાલ સ્ક લેર્ી આવ્યો ત્યારે, મવશાલને ભેટી ગુંગાબા ખ  બ જ રડ્ા. 

‘વોટ હપેન્ડ બા…?’ મવશાલે ગુંગાબાને પાણી આપતાું કહ્ુું. 

‘કુંઈ નદહ બેટા..!! તુું તારા મા-બાપ જેવો ન ર્ઈ જતો....!!’ ગુંગાબા બબડીને રહી ગયા. 

‘આઈ પ્રૉમમસ ય ુબા!’ મવશાલને કુંઈ સમજ ન પડી. બાને આમ રડતાું એણે પહલેી જ વાર જોઈ. 

એર્ી એના તરૂણ માનસમાું જાતજાતનાું સવાલો ઊઠીને શમી જતાું હતાું : ‘ધેર મસ્ટ બી સમમર્િંગ 

મવચ હટથ  બા વેરી મચ...એન્ડ મોમ-ડેડ આર દરસ્પોન્સીબલ િોર હર ટીયસથ..!!’ એણે ગુંગાબાને પાછું 

પ  છ્ુું, ‘ટેલ મી બા!! મને ન કહ,ે શુું ર્યુું...??’ 

‘કુંઈ નદહ બેટા. ચાલ, ચા-પ  રી ખાય લે...!!’ ગુંગાબાએ પોતાના આંસુું આંખમાું જ ર્ીજાવી દીધાું. 

મવશાલને ટોસ્ટ-બે્રડ કરતાું પરુી વધારે ભાવતી, મપઝા કરતાું ખાખરા સારાું લાગતાું, ડોનટ કરતાું 
જલેબી વધારે પસુંદ પડતી ને મોમ કરતાું બા વધારે વહાલી લાગતી !! 
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ગીતા મેનન આવીને ગુંગાબાને લઈ ગઇ… ગુંગાબાને આંસઓુ પીવાની ટેવ હતી વરસોર્ી : જાણે 

હજુ‘ય કેટલાું આંસ ુમને મપવડાવવાનો છે તુું મારા પ્રભ.ુ...!!! ગુંગાબાએ એમના ચગરધરગોપાલને 

મનોમન યાદ કયો… જાણે, એ પણ હવે તો બહરેો ર્ઈ ગયો લાગે છે...!! પછી તો ઘટમાળ ચાલ ુ

ર્ઈ.... ગીતા-અમી… અમી-ગીતા... !! 

 

હવે તો દર શમનવારે મુંદદરે જવાનુું પણ બુંધ ર્ઈ ગયુું. ચાર પાુંચ ચહરેાું જ જોવાું મળતાું એમને. 

ગીતાની છોકરી મોટી ર્વા લાગી. ગુંગાબાના મનમથળ પે્રમના મસિંચનર્ી, પે્રમનુું ઝરણુું કદી ક્યાું 

સકુાય છે?! એ તો વહતે ુું જ રહ ેછે...એક દદલર્ી બીજા દદલ તરિ...એક અમવરત પ્રવાહ જેમાું આ 

દુમનયા હજુય તરી રહી છે...અને ટકી રહી છે...!! 

 

વીકએન્ડમાું ગુંગાબા ઘરે આવતાું, એમના દીકરાના ઘરે...આખા વીકનુું રાુંધતાું...અમી બધુું ફ્રોઝન 

કરી દેતી... નાસ્તો બનાવી જતાું...આખા ઘરમાું વેક્ય  મ કરતાું...લોન્રી કરી જતાું...કપડાું ઘડી કરી 
સહુ-સૌના ક્લોઝેટમાું ગોઠવી જતાું...બાર્રૂમો સાિ કરી જતાું...સીઝન સારી હોય ને તો વળી 

બાગકામ પણ કરી જતાું… વીકએન્ડમાું ઊલટુું વધારે કામ કરવુું પડતુું...ર્ાકીને લોર્-પોર્ ર્ઈ 

જતાું...આકાશના ઘરે આવતાું તો’ય એમનુું દદલ ન લાગતુું. મવશાલની ખોટ બહુ લાગતી, મવશાલ 

તો પહોંચી ગયો હતો... વોમશિંગ્ટન ડીસી...હાવથડથ યમુનવમસિટી ખાતે વકીલાતનુું ભણવા...વકીલ 

બનવા... ભણવામાું તો એ પહલેેર્ી જ હોંમશયાર હતો. એને િેડરલ એઇડસમાુંર્ી સ્કૉલરમશપ પણ 

મળી હતી. વીકમાું બે-િણ વાર એ ગીતા મેનનની ઘરે િોન કરી ગુંગાબા સારે્ લાુંબી લાુંબી વાતો 

કરતો ત્યારે, ગુંગાબાને પોતે જીવતાું હોય એમ લાગતુું બાકી તો, એઓ શ્વાસ-ઉચ્છવાસના સરવાળા 

બાદબાકી જ કરતાું હતા ને…?! 

મવશાલ હવે તો વકીલ ર્ઈ પણ ર્ઈ ગયો હતો. એનુું સ્ટેટનુું વકીલાતનુું લાયસુંસ પણ આવી ગયુું 

હત ુું. બહુ જ ખશુ હતો એ. એની ખશુી એ હુંમેશ ગુંગાબા સારે્ વહેંચતો...માણતો...!! એની સારે્ એના 

એપાટથ મેન્ટ પર હવે તો કોઈ છોકરી પણ રહતેી હતી, જાનકી...!! આમ તો એનુું નામ જુચલયા હત ુું 

પણ, મવશાલ એને જાનકી જ કહતેો...!! જાનકી મવશાલ સારે્ જ ભણતી હતી, માું-બાપ મવના ઊછરી 

હતી એ...!! જાનકીની વાત એણે કોઈને પણ કરી નહોતી િક્ત, ગુંગાબાને જ કરી હતી. એ વોમશિંગ્ટન 
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જ રહતેો. ભાગ્યે જ અહીં એદડસન, ન્ય ુજસી આવતો. એનાું મોમ-ડેડ આકાશ-અમી સારે્ જરાય 

િાવત ુું નહોત ુું. ખાસ સુંબુંધો પણ નહોતા રહ્યા. સુંબુંધ જો રહ્યો હતો તો એક માિ ગુંગાબા સારે્...!! 

પોલીસે તપાસ શરૂ કરી ગુંગાબાની...!! 

કોઈપણ એરપોટથ  પરર્ી, કોઈપણ એર-લાઇનમાું એઓ ચેક-ઇન ર્યા નહોતા. હોસ્સ્પટલોમાું પણ 

એમનાું જેવુું કોઈ નહોત ુું. ક્યાુંય કોઈ ડેડ-બોડી પણ મળી નહોતી. આકાશ–અમીની મ  ુંઝવણનો કોઈ 

પાર નહોતો. સહુ સગાું-વહાલાુંને ત્યાું પણ એઓએ સીધી કે આડકતરી રીતે તપાસ કરી, પદરણામ 

શ  ન્ય...!!  શુું ર્યુું હશે...?! એક અઠવાદડયુું પસાર ર્ઈ ગયુું..!!!  ચચિંતાતરુ આકાશ ઘરે આવ્યો, 

મેઇલ બોક્ષમાુંર્ી મેઇલ લીધી. આકાશ-અમીના નામે સદટિિાઇડ મેઇલ હતી. જે એઓની સહી મવના 

દડલીવર ન ર્ાય એટલે મેઇલ મેન-ટપાલી મનયમાનસુાર મપન્ક સ્સ્લપ મ  કી ગયો હતો, મેઇલ 

બોક્ષમાું...!! આકાશ પોસ્ટ-ઑદિસ પર જઈ, સહી કરી, સદટિિાઇડ મેઇલ લઈ આવ્યો. ઘરે આવી 

આકાશે એ પિ ખોલ્યો… 

હક્કો-બક્કો જ રહી ગયો આકાશ...!! મારે્ હાર્ ધરી એ સોિા પર િસડાઈ પડ્ો...સહજે ચક્કર જેવા 

આવી ગયા એને....!!! લોયરની નોદટસ હતી એ....!! એટની એટ લૉ.... મવશાલ અમીનની...!!  

મવશાલ અમીનના લેટર હડે પર...!! પોતાના વકીલ પિુના લેટર હડે પર...!! 

- નોદટસ ઇન િેવર ઑિ ગુંગાબા..!! ઇન િેવર ઑિ ગુંગા હરદકશન અમીન....!!! 

- ટેન મમચલયન ડોલરનો સ્ય ુકયો હતો....!! 

- દાવો માુંડ્ો હતો ગુંગાબાએ, એમના પિુ આકાશ અમીન પર....!! પિુવધ   અમી અમીન 

પર.....!! વકીલ પૌિ મવશાલ અમીન મારિતે....!! 

- ટેન મમચલયન ડોલર......!! 

 

-પચ્ચીસ–છવ્વીસ વરસર્ી ગુંગાબાએ કરેલ સેવાઓ માટે....રસોઈ...હાઉસદકપીંગ...હાઉસ 

ક્ક્લનીંગ...લોન્રી....ક દકિંગ....અબાઉ ઓલ બેબી-મસટીંગ ઑિ ગ્રાન્ડ સન...!! 
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મવશાલે ગુંગાબાનો હાર્ પકડ્ો હતો કે, જે હારે્ એને ચાલતાું શીખવાડ્ુું હત ુું...! જે હાર્ એના 

વાળમાું વહાલર્ી િયો હતો....! જે હારે્ એનાું આંસઓુને પે્રમર્ી લ  છયાું હતાું...! જે હારે્ આંગળી 

પકડી એને લખતાું શીખવાડ્ુું હત ુું...! જેના હાર્ોમાું એની દુમનયા હતી...! એનુું સનુહરુું  બાળપણ 

પસાર ર્યુું હત ુું...! જે હાર્માું હતેની અમીટ રેખાઓ હતી, જે કદી કોઇએ જોઇ નહોતી.. એ જોઇ હતી 

મવશાલે…!! લાગણીઓનો મહાસાગર હતો જેના હૈયામાું એની જ લાગણીઓ સારે્ ચખલવાડ ર્યો 

હતો... એમના જ એકના એક પિુ-પિુવધ   મારિત.... 

 

- ટેન મમચલયન ડોલર......!! 

 

નોદટસમાું સસુ્પષ્ટ હત ુું...એટની મવશાલ પાસે પળેપળનો દહસાબ હતો : ગુંગાબાના હતેની સારે્ 

ર્યેલ રમતનો...વહાલની સારે્ ર્યેલ છળકપટનો....મોરલ એબ્યમુસિંગનો...લાગણી સારે્ ર્યેલ 

ક્રૂર વહવેારનો… વતથણ  કનો....!! ગુંગાબાએ આપેલ પે્રમનો....ગુંગાબાના 

માતતૃ્વનો....મમતાનો....!! 

 

ગુંગાબા મવશાલ સારે્ હતા...જાનકી સારે્ હતા.. 

 

આજે આકાશ-અમીએ બાની સારે્સારે્ પિુ પણ ખોયો હતો....!! 
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ટીલવી 

મમલન મસિંધવ 

milanji007@gmail.com 

 

પ્રાગડના દોરા ક ટુું ક ટુું ર્ઈ રહ્યાું છે. ઉગમણી દદશાએ સોનેરી ઊજાસ છવાઈ રહ્યો છે. પુંખીઓ 

કલરવ કરી રહ્યાું છે. એવે ટાણે, ગોરમટીર્ી લીંપેલ, ગજાસુંપત  ભીંતના ટેકે ઉભેલ નેસમાુંર્ી રતન 

બહાર નીક્ળી, કપાસની સાુંઠીના ઢગમાુંર્ી ર્ોડી સાુંઠી લઈ નેસની માયલીકોર જાય છે. જ નાું 

પતરાના ડબ્બામાુંર્ી તાુંસળીભર બાજરીનો લોટ પાટીયામાું નાુંખી લોટ બાુંધે છે. ર્ોડી સાુંઠી 

ચ  લામાું નાખી ચ  લો જગવે છે. માટીની તાવડી ગરમ ર્ઈ, ટપ.... ટપ.... ટપ....  રોટલો ઘડીને 

ગરમ તાવડીમાું નાુંખ્યો. િાુંબા જેવો શેકાયેલ પહલેો રોટલો ર્ાળીએ પડ્ો, 

“અલ્યા....એય....કા’ના....લે....હાલ્ય.....શીરમાણ કરી લે..” 

પોતાના અઢારેક વરસના કાઠાના કદાવર દીકરા કાનજીને સાદ દેતી રતન બોલી. 

“એ....આ દ ધ લઈને આવુું.....સુું.....” 

નેસ સામે ગાડર–બકરાુંના વાડામાું ઉભેલાું કાનજીએ માના સાદને હોંકારો દેતા બોલ્યો. 

કાનજી મોટા કળમશયામાું બકરીનુું દ ધ દો’વા બેઠો. ઘડીકમાું કળમશયો ભરાય એટલુું દ ધ લઈને 

આવ્યો. તાુંસળીમાું તાજુ ું દ ધ અને ગરમ બાજરાનો રોટલો એટલે કાનજીનુું શીરામણ ! 

“કા’ના, તારા બાપા  બે દદ’ બા’ર ગામ ગ્યા સે તે તારે ગાડર-બકરાું ચરાવવા જાવુું પડસે, દીકરા.” 

રતનને આજનુું કામ ચીંધ્યુું. “ભલે, જાઈસ.” કાનજી બોલ્યો. 

“તારા બાપા કે’તા ગ્યા સે કે ગાડર-બકરાું ચરાવવા જાય તઈ કા’નો મધયાન રાખે ! 

તારા બાપને તારી બઉં િીકર સે.....” રતનએ હતે ઠાલવ્યુું. 
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“અને તને મારી િીકર નથ્ય ?” કાનજીએ મીઠો છણકો કયો. 

“તુું તો, અમારા કાળજાનો કટકો. પણ, ઈ કટકાને કાુંઈ ઘરમાું ટીંગાડી નો રખાય, કામે ય જાવુું પડે 

ને?! લે....હવે....જા.... વેળા ચડતી જાય સે....દદ’ આર્મે ઈ પેલા વયો આવજે.” એક કપડાુંમાું 

બાજરીનો રોટલો, ડુુંગળી અને ગોળનુું દડબુું હતે સારે્  બાુંધી આપતી રતન શીખામણ આપે છે. 

“ગાડર-બકરાુંને ધરાઈને ચારો ચરવા દેજે..... આજે કેની કોર જાવાનો સો....” રતને બે વેણ કીધાું. 

 

      

 

પોતાના પશધુને વાડામાુંર્ી કાઢી આ ધીંગો માલધારી એને ચરાવવા માટે ‘નેસડા વસાહત’ર્ી દ ર 

દેખાતાું ડુુંગરાઓ તરિની વાટ પકડી. “એ.. ય.. કા’ના ઉભો રે, તારી વાલી આ ‘ટીલવી’ ને જરા 

જોતો રે’જે, એની ક ુંખમાું બીજો ‘જીવ’ મોટો ર્ઈ રીયો સે....ઈ નુું મધયાન રાખજે, હજી ર્ોડા દદ’ની 

વાર સે.... પણ આ તો જનાવર અને કુદરત ......ઓલ્યો ભરુીયો બકરો એને ભેંટી મારે નઈં ઈ જો જે. 

નકર ટીલવી વગર મિતની હરેાન ર્ાસે !!” માએ જતા કાનજીનુું ધ્યાન દોયુું. 

 

     ઘડીક ઊભા રહી કાનજીએ રતનને કહ્ુું, “માડી, તુું ચુંત્યા કર મા, હુું ઈનુું મધયાન રાખીસ....ઈ 

તને વાલી સે.... ઈનાર્ી વધારે મને વાલી સે!! ઈ ને મારે હારે જ રાખીસ, આઘી નુંઈ  મેલુું.” ટીલવી 

માટેનો સ્નેહ છતો  કરતો  કાનજી, ‘હી...હો....હો.....ઓ....હી.....’ કરતો ગાડર-બકરાુંને દોરવતો 

નીકળી પડ્ો. 

 

     નેસર્ી નીકળ્યે ઘણો સમય ર્ઈ ગયો સ  રજ મારે્ આંબવા માુંડયો છે. ચારો ચરતાું પોતાના 

પશઓુને ધીમે ધીમે આગળ વધારતો કાનજી એક વોંકળા પાસે આવે છે. સુંજળ વોંકળામાું નીર વહી 

રહ્યાું છે. પોતાને લાગેલી તરસ છીપાવવા તેણે લાકડીને છેડે બાુંધેલ કળમશયો છોડી, વોંકળામાુંર્ી 

પાણી ભરીને પીધુું. છીછરો પટ હોઈ, વોંકળો પાર કરી આગળ વધ્યો. આમ તો, આ વોંકળામાું ધ  ળ 

ઉડતી હોય પણ ઓણસાલ સારો વરસાદ હોઈ વોંકળો વહતેો ર્યો છે. મેઘ બેઠે મદહના ઉપર સમય 

ર્યો  છે. સારા વરસાદર્ી ચારેકોર લીલીછમ્મ ચાદર પર્રાઈ ગઈ છે.  બે’ક દદ’ર્ી ઉઘાડ નીકળ્યો 

છે, સ  રજનારાયણએ તડકો રમતો મેલ્યો છે. વેળા ચડતી જાય છે, સ  યથ મારે્ર્ી આર્મણી દદશાએ 
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નમવા માુંડયો છે. રોંઢા ટાણુું ર્વા આવ્યુું, કાનજીને ભ  ખ લાગી. આ અંતદરયાળ જગ્યાએ ચારેકોર 

નજર િેરવી, એક મોટા ખીજડાના છાુંયે એ જાય છે. બકરાું–ગાડરનુું ટોળું પણ ત્યાું દોરવાય છે. 

ખીજડાના છાુંયે  બેસી ભાર્ામાું માએ બાુંધી આપેલ બાજરીનો રોટલો, ડુુંગળી અને ગોળનો રોંઢો 

કરી પોરો ખાવા બેસે છે. ચારેકોર અજબની શાુંમત છે.  ક્યાુંકર્ી મોરના ટૌકા સુંભળાય છે. 

     પેટમાું ર્ોડુું અન્ન પડ્ુું અને ર્ોડોક ર્ાક....આ બેયે ભેગા  ર્ઈ કાનજીને વામકુક્ષી કરાવવામાું 

વાર ન લગાડી. ર્ોડીક જગ્યા સાિ કરી, કાનજીએ ભોંય પર લુંબાવ્યુું. બકરાું-ગાડર િાવે ત્યાું છાુંયે 

બેસી ખાધેલુું વાગોળવાું માુંડ્ાું. ખીજડામાું પોરો ખાતાું પુંખીઓના ‘કલરવ સુંગીત’ર્ી કાનજી 

નીંદરમાું સરકવા માુંડ્ો. એની આંખ માુંડ મીંચાણી ત્યાું બધાું પુંખીઓએ એમનો સ  રતાલ કકળાટમાું 

િેરવી નાુંખ્યો!! બકરાું-ગાડરનુું ટોળું ઉભડક ર્ઈ ગયુું!! ‘બેં....એં....બેં.....એં....’ કરત ુું આમ તેમ 

દોડાદોડ કરવા માુંડ્ુું. આ શોરબકોરર્ી કાનજીની તુંદ્રા ત  ટી, એ સિાળો બેઠો ર્યો, પોતાના પશ ુ

આમ કેમ કરે છે એનો તાગ મેળવવા તે ચારેકોર નજર િેરવે છે. અને પછી એણે જે જોયુું એનાર્ી 

ઘડીક તો એની નાડી ર્ડકાર ચ  કી ગઈ!! એ ર્ીજી ગયો!! દ ર સામેની કાુંટયમાુંર્ી એક જોધારમલ 

સમો ડાલામથ્ર્ો સાવજ જાણે મનશાન સાધી લીધુું હોય તેમ,  બકરાું – ગાડરના ટોળાું તરિ વહી 

રહ્યો’તો. ગીરના જ ુંગલનો આ છેવાડનો મવસ્તાર અને મારણની શોધમાું વનરાજ અહીં આવી 

પહોંચ્યો હતો. મસિંહને આવતો જોઈ, શુું કરવુું એની મર્ામણ કરતો કાનજી હાર્ લાગ્યુું તે હમર્યાર 

કરી, નીચે પડેલાું પાણા ઉપાડીને સાવજ સામે ઘા કરીને હાકલા પડકારવા માુંડ્ો... “હાલ....એય 

ક તરા...પાસો વયો જા.....” 

 

     આ અંતદરયાળ જ ુંગલમાું એની વહારે ધાય એવુું કોણ મળે?! અહીં તો, એ એકલપુંડે જ હતો. 

પણ કાઠીયાવાડી જણ કાુંઈ કમ ર્ોડો કે ગાુંજયો જાય!!  એના રૂુંવાડાું ધગી ગ્યાું!! ઘડીકમાું એની  

આંખ રાતી ર્વા માુંડી!! પણ, કાનજીના મોટા પાણાના ઘા નાના પડ્ાું!!  મારણ સામે હોય અને 

શાદ ળો પીછેહઠ કરે ખરો?!  કાનજીને ર્યુું, આને અટાણે પીંજરે કેમ નાુંખવો? લાુંબુું મવચારવાની 

ઘડી નહોતી. સાવજને નજીક આવતો જોઈ, સમય પારખી, બને એટલી તાકાતર્ી પાણાના પ્રહાર 

સારે્ હાકલા કયે રાખ્યા. એક પાણો સાવજના મારે્ ભટકાણો અને એ મવિયો, સીધો કાનજી ઉપર 

િાટક્યો. કાનજીનો હાર્ સાવજ મોં માું.... લેવા જાય છે એમાું એ િાવ્યો નહીં કાળને અને હાર્ને કાુંઈ 

છેટુું નહીં, બેય લગોલગ. મસિંહના પુંજાની ર્પાટે એના હાર્ના છોતરાું છોલી નાખ્યાું. 
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     ‘આજે બળકાઈ દેખાડવાનો દદ’ છે. પાછો પડતો નહીં..’ કાનજીના માુંહલાએ પડકાર િેંક્યો. 
પ  રા ઝન  નર્ી એક મોટો  અણીયારો પાણો લઈ, પ  રી તાકાતર્ી સાવજના નાક ઉપર ઝીંકી દેતા 

ર્ોડો પાછો પડ્ો, પાણાનો અચણયાળો છેડો એના નાક ઉપર મમથસ્ર્ાને વાગતાું એનેય ધોળે દદ’એ  

તારા દેખાઈ ગયાું.  આ તકનો લાભ લઈ, વાુંદરુું  ડાળ ઠેકે તેમ ઝડપ કરી ખીજડાના ર્ડના 

પોલાણમાું કાનજી ભરાઈ ગયો. એની કોણીએ સાવજના દાુંત ઘસરકા દઈ ગયાું છે. લોહીની ધાર 

વહવેા લાગી, પણ કાનજીએ દહિંમત ના હારી. ઘમણની જેમ હાુંિતા કાનજી માટે ખીજડાની બખોલ 

નાની પડતી હતી. કાનજી સારે્નો દહસાબ પતાવવો પડતો મ  કી, મસિંહ  બકરાું-ગાડરના ભાગમભાગ 

કરતાું ટોળાું ઉપર િાટક્યો. એક બકરીને ગળેર્ી પકડી દાુંત બેસાડી દીધાું!! ખીજડાની બખોલમાુંર્ી 

કાનજીએ જોયુું કે, પોતાની વાલી બકરી ‘ટીલવી’ને જ સાવજ ઉપાડી રહ્યો છે. ઘડીક તરિડીયા મારી 

ટીલવીનો દીવો બ  ઝાઈ ગયો!! મસિંહને ભાવતુું ભોજન મળ્યુું. ટીલવીને ઉપાડી દ ર કાુંટયમાું અલોપ 

ર્ઈ ગયો. 

 

     પોતે ઘાયલ ર્યો છે, માુંહ્યલાનો વલવલાટ અત્યારે કોને કહ?ે! એક સારે્ એ બે જીવને લઈ 

ગયો!! એનાર્ી આ જોયુું ના ગયુું. ર્ોડા દદ’ પછી ટીલવીની ક ુંખેર્ી અવતરનાર બીજો જીવ પણ 

ટીલવી સારે્ સ્વગાથપરુ ભેગો ર્ઈ ગયો!! કાનજી હલબલી ગયો. પણ, માલધારી ખમીરે એના પગ 

ભાુંગવા ન દીધાું!!  અંતદરયાળ જ ુંગલમાું ‘જીવો જીવસ્ય જીવનમ’ ની ઘટના ઘટી ગઈ! વેળા 

વહતેી’તી, િરી સાવજ િાટક્શે નહીં_એ ખાતરી કયાથ પછી, કાનજી બખોલમાુંર્ી માુંડ બહાર 

નીકળ્યો. કોણીએર્ી લોહી જાય છે. પોટલીના કપડામાુંર્ી એક મોટો કટકો િાડી પાટો બાુંધે છે. 

પોતાના પશઓુને ભેગાું કરી, નેસ તરિ ટ ુંકા અંતરર્ી પહોંચાય તેવી ઝડપ કરે છે. સ  રજ 

આર્મવાને હજી ઘણી વાર છે. નેસ તરિ વળતાું કાનજીને પોતાની વાલી બકરી ‘ટીલવી’ વગર 

પાછા િરવુું પડે છે, તેનો મવષાદ તરુણ મનમાું ઘેરાયેલો છે. 

 

     દ ર નેસમાું ટોપકાું દેખાવા માુંડયાું. ઘર નજીક આવતુું ગયુું. કોણીના કળતર સારે્ હાશકારો 
ર્યો!! ઉતરેલ મોંઢે, કોણીએ પાટો બાુંધેલ કાનજીને આવતો જોઈ એની મા રતનને કાુંઈક ન 

બનવાનુું બન્યુું છે, એનો અણસાર આવી ગયો હોય તેમ  અધ્ધર શ્વાસેબોલી, “કાું, કા’ના આ હારે્ શુું 
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ર્ીયુું?” 

 

     ટીલવીના હતેે એને બોલતા પહલેાું આંખે ઝળહચળયા લાવી દીધાું!!  પોતે કાુંઈ બોલી શકતો 

નર્ી. 

 

     “સુું થ્યુું ઈ તો કે’?” રતન કોણીએ લોહીવાળો પાટો તપાસતાું બોલી. “માડી, ‘ટીલવી’ને 

સાવજ ઉપાડી ગ્યો..આમ જો મનેય મ  કત નઈ પણ કરમ ફૂટલી ‘ટીલવી’ સામે જ ઈની નજર 

નોંધાણી અને મને મ  કી ઈની ઉપર ટાટક્યો.” 

 

      

“હ.ે..મા.........” રતનના મખેુર્ી રાશવા લાુંબો હાયકારો નીક્ળી ગયો!! 

 

 

     સાવજ િાટક્યો એ વાત જાણી આડોશ પાડોશના નેસમાુંર્ી માલધારી સ્ત્રી-પરુૂષ બધાું ભેગાું 

ર્યાું, કાનજીને તરત નજીકના ગામે દવાખાને લઈ ગયાું, પાટા-પીંડા કરાવી પાછા આવ્યાું. વાળું 

ટાણુું ર્યુું, રાુંધ્યુું ધાન કાનજીના ગળે ઉતરતુું નર્ી. બે રોટલા ખાઈ જનારો કાનજી માુંડ ચોર્ીયુું 

ખાઈ શક્યો!! બે’ક દદ’ર્ી ઉઘાડ નીકળ્યો છે તેર્ી આકાશ ચોખ્ખુું છે, તારા દેખા દે છે. સૌ 

નેસવાસીઓ ઢોલીયા ઢાળી મનિંદરે જવા લાગ્યા, કાનજી ઢોલીએ આડો પડ્ો છે. 

“કા’ના, ટીલવી હારેના હતે ઉતરી ગ્યા…..” કાનજીના રૂદદયામાું પડઘા પડે છે. 

‘ટીલવી’ ન રહી એના વલોપાતે, રાત ભાુંગવા આવી તો’ય કાનજી ઉંઘી ના શક્યો!! 
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પુંખીનુું ઘર પાુંજરુું  

રાહુલ કે. પટેલ 

raahoolpatel@gmail.com 

 

આંખોમાું ચમક,  હલ્કી કાળી-ધોળી દાઢી મછુ વચ્ચે હોંઠો પર અજીબ સ્સ્મત, પગમાું ઉમુંગ ને જાણે 

નવા કપડાું નદહ પણ નવુું શરીર ધારણ કરેલુું હોય એમ, ને કુંઇક ગભરાટ સારે્ પોતાનો ર્ોડો 

સામાન અને ચૌદ વષથ કામ કરેલુું એના પૈસા લઇ દદનેશ જેલની બહાર મનકળ્યો. જાણે પાુંજરાનો 

દરવાજો ખલુ્યો અને એમાુંર્ી કોઈ પક્ષી આઝાદ ર્યુું. જાણે ચૌદ વરસનો વનવાસ પરુો ર્યો. એ 

બહાર નીકળી ર્ોભ્યો, આજુ-બાજુ કોઈકને શોધવા માુંડ્ો. દદનેશ પોતાની પત્ની સુંગીતાને શોધી 

રહ્યો હતો.  ‘અરે! પણ, એ અત્યારે અહીં ક્યાુંર્ી હોય.. એ તો, અત્યારે ઘરે હશે.’ એમ મવચારી ઉંચે 

જોવા માુંડ્ો. 

 

કેટલીક ઉંચી ઈમારતો જે એને જેલની બારીમાુંર્ી દેખાતી એ આજે બહારર્ી કુંઇક અલગ જ લાગી 

રહી હતી. અગાશી પર ભલુકાઓ પતુંગ ઉડાવી રહ્યા હતા એ દ્રશ્ય દદન ુબસ જોતો જ રહ્યો. દદન ુ

લોકોની ભીડ વચ્ચેર્ી એકલો એકલો પોતાની ધ  નમાું જ ક્યારેક હસતો, ક્યારેક ચચિંમતત તો ક્યારેક 

ચદકત ભાવ સારે્ અચભનય કરતો હોય એમ રેલ્વે-સ્ટેશન તરિ વધી ગયો. જાણે કોઈ બાળક 

પહલેીવાર ટે્રનમાું બેસે અને ખશુ ર્ાય એમ એ બારી પાસે બેસીને ખશુ ર્તો હતો. ચૌદ વષથ જે 

ટે્રનની ન્વ્હસલ કાને અર્ડાતી એ જ ટે્રનમાું દદન ુઆજે બેઠો હતો. આંખોની ચમક એના આસુુંઓને 

આંખોમાું જ ગોળ િેરવી દાબી દેતી હતી. લીલી ઝુંડી િરકી, ન્વ્હસલ વાગી, ટે્રન ઉપડી, ગતી વધી, 

ગતી વધતાની સારે્ દદનનુી ખશુી વધી. અંધારુું  પડી રહ્ુું હત ુું. બારીમાુંર્ી એણે રસ્તા પર જતુું એક 

કામદાર જોડુ જોયુું. દીનુુંને, એ અને સુંગ ુઆ જ રીતે સાઇકલ પર િરવા જતાું એ યાદ આવી ગયુું. 

દદનનુી આંખો િરી ચમકી ઉઠી અને એ ચમકમાું આસુુંઓ દેખાયા નહીં. 

 

ટે્રનમાુંર્ી ઉતરી દદન ુઘણા વષો પછી એના શહરેમાું દાખલ ર્યો. દદનએુ આકાશ તરિ જોયુું. 
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જેલમાુંર્ી દેખાતો એ જ ચાુંદો, એ જ તારાઓ. પણ, હાું શહરે ર્ોડુું બદલાયેલુું લાગ્યુું. કેટલીયવાર 

સધુી તો ચાર-રસ્તા વચ્ચે ર્ોભીને દદન ુઝડપર્ી વહી જતા વાહનોને બસ જોઈ જ રહ્યો. કોટડીમાું 

ચમકતાું એક બલ્બની સામે દદનનેુ પ્રકાશર્ી ઝગમગતા શહરેમાું દદવાળી લાગતી હતી. પણ, આજે 

મનયોનર્ી ચમકતાું શહરે કરતાું દદનનુી આંખોની ચમક વધ ુહતી. રસ્તો પાર કરી એ દકનારે આવ્યો 

ને મનમાું મવચાર આવ્યો, ‘‘હુું ચૌદ વષથ જેલમાું રહ્યો અને સુંગ ુમને એકપણ વાર મળવા ન આવી.’’ 

દદનનુ ુું મોઢુું ર્ોડુું ઉતરી ગયુું. ‘‘ક્યાુંર્ી આવે?! કુંઇક એ રીતે જ રીસાઈ હતી મારાર્ી.’’ એ મવચારે 

િરી દદનનુી આંખોમાું ચમક આવી પણ, આંસ ુદેખાયા નહીં. 

 

દદનએુ મવચાયુું સુંગનેુ લાલ રુંગ ખબુ જ ગમતો. ચાલ, એના માટે લાલ રુંગની સાડી લઇ જાઉં ને 

એને મનાવી લઉં. દદનનુી આજીજીએ દુકાનદારે બુંધ ર્તી દુકાનનુું શટર ઊંચુું કયુું. હવે લગભગ 

બધી જ દુકાનો બુંધ ર્ઇ હતી. રસ્તાઓ ખાલી ર્વા માુંડ્ા હતા ને ખાલી રસ્તા પર એક હાર્માું 

ર્ોડો સામાન અને એક હાર્માું લીધેલી સાડી એમ ચૌદ વષથની કમાણી લઇ દદન ુહરખાતો હરખાતો 

ચાલ્યો જતો હતો. 

 

કુંઇક મવચારતો દદન ુબસ ચાલ્યે જ જતો હતો. ચાલતાું ચાલતાું દદનનુ ુું ગળ સકુાયુું. આજુબાજુ જોયુું 

તો બુંધ દુકાનની બહાર લોખુંડના મિપાગા સ્ટેન્ડ પર નળ વાળ માટલુું મ  કેલુું હત ુું. નળમાુંર્ી જેવુું 

પાણી ખોબામાું પડ્ુું કે, દદનનુી આસપાસ જેલની દદવાલો ઉભી ર્ઇ ગઈ. ચૌદ વષથ એ જે કોટડીમાું 
રહ્યો એમાું રાખેલુું એ માટલુું એને યાદ આવી ગયુું. “ભાઈ નળ બુંધ કરો.” એક રાહદારીનો અવાજ 

કાને પડ્ો ત્યારે દદન ુમાુંડ યાદમાુંર્ી જાગ્યો. નળ બુંધ કરીને ખોબામાુંર્ી વહી જતુું  પાણી પીધુું. 

હવે દદનનુા મનમાું નવી યાદો ઉમેરાઈ રહી હતી. ચૌદ વષથ એ જે કોટડીમાું રહ્યો તે એને યાદ આવી 

રહી હતી. શહરે હવે કોટડીમાું તબદીલ ર્ઇ રહ્ુું હત ુું. આગળ ચાલતાું ર્ોડુું ર્ાકીને એ બાુંકડા પર 

બેઠો ને િરી યાદોની કોટડીના પાયા નુંખાયા. જેલમાું એ જે પથ્ર્રની જગ્યાએ ઊંઘતો એ જગ્યા, 

એને પથ્ર્રના બાુંકડામાું દેખાવા લાગી. એ બાજુમાું બેસી આખા બાુંકડાને સ્પશથ કરી જેલના ચૌદ 

વષથનો અનભુવ કરી રહ્યો હતો. એ ઝીણી રેતીની કરચોમાું સજાના વીતેલા ચૌદ વષો સમાયા હતા. 

 

યાદોની સારે્ જ ઉભો ર્ઇ દદન ુબાક્ડાની પાછળ રહલેા જુનવાણી મકાનની દદવાલ તરિ દોડી 
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ગયો. દદવાલ પર કોઈએ પોતાની પે્રમમકાનુું નામ કોતરેલુું હત ુું. દદન ુકોટડીની દદવાલ પર સુંગનુ ુું 

નામ કોતરતો એ તેને યાદ આવી ગયુું. દદન ુમાથુું નીચુું રાખી, આંખો બુંધ કરી દદવાલને સ્પશથ કરતો 

આગળ વધ્યો. દદનનેુ જુનવાણી દદવાલની ઉપસી આવેલી ઇંટો અને મતરાડોમાું જેલની દદવાલોનો 

અનભુવ ર્યો. જાણે એ દદવાલો સુંગનુી યાદો અને દદનનુા આસુુંઓર્ી સીંચાઈને પાકી ર્ઇ હતી.  

હવે જાણે એ કોટડી જ દદનનુ ુું બીજુ ું ઘર હત ુું. દદન ુિરી જેલની એ જ કોટડીમાું પહોંચી ગયો હતો. 

દદવાલ પર હાર્ િેરવતાું દદનનેુ દદવાલમાું ઉગેલી ક ુંપળનો સ્પશથ ર્યો ને દદનનુા શરીરમાું લોહી 
ઝડપર્ી વહી ગયુું. જાણે કરુંટ લાગ્યો હોય. એ અટકી ગયો અને ક ુંપળના પાુંદડાને પુંપાળતો જઈ 

જોઈ રહ્યો કે, ક્યાુંક આ એ જ ક ુંપળ તો નર્ી ને જે એની કોટડીની નાનકડી બારીની બહારની બાજુએ 

ઉગી હતી!!   

 

બે પાુંદડાઓવાળી એ ક ુંપળે દદનનેુ પથ્ર્ર કરી દીધો હતો. કોટડીમાું દદન ુઆગળ વધ્યો. દદવાલને 

સ્પશથ કરતાું કરતાું એના હાર્ જ નવાણી કારીગરીવાળા લોખુંડના કટાયેલા દરવાજા પર પડ્ા. ને 

એ બે હારે્ દરવાજો પકડી અટકી ગયો. જાણે એ િરી કેદ ર્ઇ ગયો. દરવાજાના સળીયાઓ સ્પશી 

એ ઉપરર્ી નીચે જોવા માુંડ્ો. અચાનક, દદનનુી નજર રસ્તાની સામે બાજુએ આવેલી જ ની મવશાળ 

કોઠીના ઉપલા માળે ઝબકતા એક માિ બલ્બ પર પડી. જરા જરા હવામાું એ ઝૂલતો હતો. એનાું 

લટકતાું વાયર પર કતારબધ્ધ માખીઓ બેઠેલી હતી. જાણે જેલમાું ઉભેલાું કતારબધ્ધ કેદીઓ. 

કોઠીનો એ બલ્બ, કોટડીનો બલ્બ બની દદનનુી જીંદગીના વીતેલાું વષો પર પ્રકાશ પાડી રહ્યો હતો. 
બલ્બની આજુબાજુ ઉડતા ભમરા-પતુંચગયાઓનો પડછાયો છેક રસ્તા સધુી પડી રહ્યો હતો. ત્યાું 

ઉડતા એક રુંગીન પતુંચગયાને જોઈ દદનનેુ રુંગીન ઓઢણી ઓઢી દોડતી સુંગ ુ દેખાઈ આવી. એક 

વાતના મવચારે દદનનુા ગમગીન ચહરેા પર જરા સ્સ્મત છવાઈ ગયુું કે, ‘‘સુંગનેુ જઈને કહીશ કે તારા 

સીવાય આ મવતેલા વષોમાું મને કોઈ બીજા સારે્ પણ પે્રમ ર્ઇ ગયો છે. એ.....એ છે મારી જેલની 

કોટડી.” 

 

અચાનક, કુંઇક યાદ આવતાું દદન ુયાદોની જેલમાુંર્ી છૂટયો. એનાું શરીરના રૂુંવાટા ઉભા ર્ઇ ગયા. 

એને સુંગ ુયાદ આવી, આંખોની ચમકમાું િરી આંસઓુ અંજાયા, દદનએુ આજુબાજુ જોયુું, ર્ોડુું ચોંક્યો 

ને વધ ુગભરાયો અને સાડી લેવા સમુસામ ખાલી રસ્તા પર ગાુંડાની માિક દોડ્ો. એને સામાનની 
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નદહ પણ સુંગ ુમાટે લીધેલી સાડીની ચચિંતા હતી. દદન ુહાુંિતો જતો દોડતો જતો હતો. જાણે એની 

જીંદગી છીનવાઈ રહી હતી. પીળો પ્રકામશત બલ્બ, કટાયેલો દરવાજો, ક ુંપળ, દદવાલ, દદવાલ પરનુું 

નામ અને પછી બાુંકડો.. એમ બધુું પસાર કરીને દદન ુિરી પેલાું પાણીના માટલા પાસે પહોંચી ગયો 

અને કોટડીમાુંર્ી આઝાદ ર્યો. દદનએુ રાહતનો શ્વાસ લીધો કે, સામાન જેમનુું તેમ હત ુું. દદનનુા 

ચહરેા પર અજીબ લાગણીઓ હતી. એક તરિ એ ચૌદ વષથ જ્યાું સજા ભોગવી આવ્યો એ ઘર 

છોડવાનુું દુુઃખ અને એક તરિ પોતાના ઘરે જવાની ખશુી. સામાન ઊંચકીને દદન ુ સ્ટ્રીટ-લાઈટના 
પ્રકાશ અને ઝાડવાઓ વચ્ચે સુંતાકુકડી રમતો આગળ વધી ગયો. 

 

 

શહરે ર્ોડુું બદલાયેલુું લાગ્યુું. એ ઓવરચબ્રજ પર ચડ્ો ને ઓવરચબ્રજ વચ્ચેર્ી ઉતરવાના દાદરીયા 

પરર્ી ઉતરી પડ્ો. દદન ુ મવચારતાું મવચારતાું કદમ માુંડી રહ્યો હતો. ‘‘સુંગનેુ આજે ગમેતેમ કરી 

મનાવી લઈશ, એને આ લાલ સાડી આપી ખશુ કરી દઈશ. ચબચારી, મારા વગર એ એકલી ચૌદ 

વષથ કઈ રીતે રહી હશે?!  િાટેલાું, ર્ીંગડાવાળા લ  ગડાું પહરેીને, કેમ કેમ લોકોના ઘરનાું કામ કરીને 

રહી હશે...’’ બાજુ-બાજુમાું ઝુંપડા, નજીક નજીકના કાચાપાકા મકાનો, િક્ત ચાલીને જ જવાય એવી 

ગલીઓમાું નવીજ ની બાળપણ-જવાનીની યાદો સારે્ આખરે દદન ુએના મહોલ્લામાું આવી પહોંચ્યો. 

રાત વધી ગઈ હતી. બધાું ઘરોના બારી-બારણા બુંધ હતા. ‘‘જેવો દરવાજો ખખડાવીશ કે સુંગ ુગસુ્સે 

ર્ઇ પછુશે કે, કેમ મોડુું ર્યુું  ને પછી જ દરવાજો ખોલશે. જમ્યા વગર બેસી રહી હશે. હવે તો એની 

ઉંમર પણ વધી ગઈ હશે. માર્ા પર ર્ોડા ધોળાું વાળમાું એ કેવી સરસ લાગતી હશે...’’ જેવાું 

મવચારો કરતો દદન ુએના ઘરની સામે આવી પહોંચ્યો. એના હાર્માુંર્ી સામાન પડી ગયો. એનુું ઘર 

બદલાઈ ગયુું હત ુું. એકદમ ખખડધજ ર્ઇ ગયુું હત ુું. બહાર એની સાઇકલ હતી નદહ  ને, દરવાજા પર 

તાળું લટકતુું હત ુું. દદનનુા શરીરમાું કાટ લાગી ગયો ને એ ત્યાું જ સ્સ્ર્ર ઉભો રહી દરવાજે લટકતાું 

કટાયેલા તાળાને બસ જોઈ રહ્યો. 

 

 

દદનનેુ ખબર પડતી ન હતી કે, એ ઘરે આવ્યો છે કે ઘર છોડીને આવ્યો છે?! એને આજે જેલ સારી 

લાગતી હતી. પોતાના ઘર જેવી!! દદન ુર્ોડો સ્વસ્ર્ ર્યો. મવચાયુું કે, ‘એતો ગઈ હશે એના મપયર. 
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કાલે પાછી આવી જ જશે ને!! એમાું ગભરાવા જેવુું કુંઈ નર્ી. એ તો દહિંમતવાળી છે. એની ચચિંતા 

કરવાની જરૂર નર્ી. પણ ચાવી??’ દદનનેુ યાદ આવ્યુું કે, સુંગ ુદરવાજાની ઉપલી િાટમાું એક ચાવી 

તો રાખતી જ કે ગમે ત્યારે જરૂર પડે. દદનએુ ભારે પ્રયત્ને પાતળા તાર વડે ચાવી કાઢી. તાળું 

ખોલવાની મહનેતમાું કટાઈ ગયેલો અડાગળો જ એના હાર્માું આવી ગયો. દદનએુ જેવો દરવાજો 

ખોલ્યો કે, વષોર્ી કેદ ર્યેલુું અંધારુું  આઝાદ ર્ઇ ગયુું અને પ્રકાશને અંદર જવાની તક મળી. 

 

સામાન સારે્ દદન ુચૌદ વરસની યાદો લઇ નાનકડાું દરવાજામાુંર્ી દાખલ ર્યો  ને અંદર જતાું જ 

હબેતાઈ ગયો. એણે છેલ્લી વખત ઘર જોયુું હત ુું  હજી એવુું જ હત ુું. દદનએુ ધ  ળના ર્ર પર ચાલી 

પાછલી બારી અડધી ખોલી ને પાછળ રહલેી સ્ટ્રીટલાઈટનો પ્રકાશ લાકડાુંના પાદટયાુંર્ી બનેલાું એ 

ઘરમાું િેલાયો.  ધ  ળના ર્ર નીચે બધી યાદો દબાયેલી હતી. દદન ુ ઘરમાું બધે િરવા માુંડ્ો. 

વચોવચ એક મોટા લાકડાું પર ટેકવાયેલુું એક જ ઓરડાનુું ઘર દદનનેુ મોટુું લાગતુું હત ુું. કારણકે, 

દરેક ચીજો સારે્ કેટલીય યાદો જોડાયેલી હતી. એ બધુું જોવા માુંડ્ો. બધો સામાન હજી જેમનો તેમ 

હતો. એ વસ્તઓુ િુંગોળતો, વસ્તઓુને ઉંચકી, ચારેબાજુ િરવીને જોતો હતો, એવામાું એની નજર 

ટેબલ પર પડેલી ત  ટેલાું કાચવાળી કાુંડા ઘડીયાળ પર પડી. એ ઘડીયાળ એને સુંગએુ આપેલુું હત ુું. 

ઘડીયાળ બુંધ પડી ગયેલુું હત ુું. જાણે, સમય ત્યાું જ અટકી ગયેલો હતો એમ દદનનેુ લાગ્યુું. 

 

 

ગભરાયેલો દદન ુદદવાલ પર ટાુંગેલા સુંગનુા િોટા તરિ દોડ્ો ને ઠેસર્ી બારીની પાળી પર રાખેલો 

પતરાનો ડબ્બો ખખડીને ગબડી પડ્ો. દદન ુસુંગનુા િોટાના કાુંચને મેલી બાુંય વડે સાિ કરતો 

અવાક બની બસ જોઈ રહ્યો. િોટો લઇ એ પેલા ગબડી પડેલાું ગલ્લા તરિ ગયો ને એણે પતરાના 

નાજુક ડબ્બાને િાડી નાખ્યો. અંદરર્ી િણ ‘ચાર આના’ ના મસક્કા અને એક ‘દશ્કો’ ગબડીને 

નીકળ્યા. મસક્કાઓ વીણતાું, દદનએુ ખ  ણામાું પડેલી ખરુશી પર અડધુું સીવાયેલુું ટચ  કડુું સ્વેટર જોયુું. 

સુંગ,ુ એ એમના ર્વાવાળા બાળક માટે ગ  ુંર્તી હતી અને ગલ્લામાું એના માટે જ બચત કરવાની 

શરૂઆત કરી હતી. એ મનજીવ વસ્તઓુમાું દદનનુો જીવ હતો. આંસઓુ સમાવવા દદનએુ આંખો 
પહોળી કરી. ઘડીકમાું એ ફૂગર્ી અડધા ખવાઈ ગયેલા સુંગનુા િોટાને, ઘડીકમાું એ મસક્કાઓને, તો 

ઘડીકમાું એ ઘદડયાળને જોતો. બે હાર્ એને યાદો સમાવવા ઓછાું પડતાું હતા. ને અચાનક, એને 
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કુંઇ યાદ આવ્યુું ને એ બધી વસ્તઓુ િેંકી હાુંિળો-િાુંિળો દોડી ખીંટી પર ટાુંગેલી સુંગનુી ઓઢણી ખેંચી 

લીધી. ઘડીકમાું એ એને સ  ુંઘતો, ઘડીકમાું એ એને ચ  મતો કે જાણે હજીય એમાું સુંગનુો સ્પશથ અને 

સગુુંધ આવતી હતી. ઓઢણી પર કેટલાક કડક ર્ઇ ગયેલાું ધબ્બા દેખાયા ને એણે જમીન પર અને 

પાણીયારાની ધાર પર ઘણાું જ ઝાુંખા પડી ગયેલાું લોહીનાું ધબ્બા જોયાું અને બધી જ ભયાનક 

યાદો તાજી ર્ઇ ગઈ કે, ‘‘સુંગનેુ સાતમો મદહનો હતો, નોકરી છૂટી જતાું દદન ુદારૂ પીને ઘરે આવેલો 

અને નજીવી બાબતમાું ર્યેલો ઝગડો ને ભ  લર્ી સુંગનેુ લાગેલો ધક્કો, ને પાણીયારા સારે્ સુંગનુા 
માર્ાનો પાછલો ભાગ અર્ડાતાું ર્યેલુું મતૃ્ય.ુ  ભ  લર્ી ર્યેલી એ ઘટના માટે દદન ુખદુ ગનેુગાર છે 

અને જાણી જોઇને ખ  ન કયુું છે એમ સ્વીકારી લેવુું. સુંગ ુઅને એના ગભથમાું રહલેાું બાળકના મોત માટે 

ર્યેલી સજા... એ બધુું જ યાદ આવી ગયુું. એની આંખોની ચમકમાું હવે મતરાડ પડી ને દદન ુ

પાણીયારાનો ખ  ણો પકડી ચોધાર આંસએુ રડી પડ્ો. 

 

ઓરડામાું એ દોડતો,  હાુંિતા હાુંિતા એ ગભરાઈ જતો ને રડતાું રડતાું આજુબાજુ જોતો, બધી ચીજો 

ભેગી કરતો ને નાના છોકરાુંની જેમ િરી રડી પડતો. ઓરડાું વચ્ચેના લાકડાુંના ર્ાુંભલા પરર્ી 

દદનએુ નાયલોનની બનેલી રે્લી ખેંચી કાઢી. એમાું સુંગએુ એમના ર્વાવાળા બાળક માટે સ્લેટ-પેન 

ખરીદી રાખી હતી. દદન ુએ સ્લેટ પર માથુું મ  કી રડવા માુંડ્ો ને પ્રર્મ વખત કોઈ બાળક કૈક લખતુું 

હોય એમ લખવા માુંડ્ો.  ધ્રજુતા હારે્ સ્લેટ પર પેન વડે િક્ત સુંગીતા લખ્યુું ને દદનેશના હાર્માુંર્ી 

સ્લેટ પડી ગઈ. ને પછી આઘાતર્ી દદન ુ ધરાશાય ર્યો. બધી ચીજ-વસ્તઓુ ઓઢણી, અડધુું 
ગુુંર્ાયેલુું સ્વેટર, ઘડીયાળ, િાટેલો ગલ્લો, િણ ‘ચાર આના’ અને એક ‘દસકા’ ના મસક્કાઓ વચ્ચે 

સ્લેટ પર મોઢુું રાખી દદન ુપડેલો હતો. એને સુંગનુી વાતોના પડઘા સુંભળાઈ રહ્યા હતા. જેલની સજા 

પ  રી ર્ઇ હતી કે, હવે શરૂ ર્ઇ હતી એ દદનનેુ સમજાતુું ન હત ુું. સુંગીતા વગર હવે એ કઈ રીતે જીવશે 

એ મવચાર દદનેશના ધબકારા ચ  કવી રહ્યો હતો. બારીમાુંર્ી આવતો હલકો પ્રકાશનો ચલસોટો દદનનુા 

મોઢા પર પડી રહ્યો હતો.  શ્વાસ ધીમે ધીમે બુંધ ર્ઇ રહ્યો હતો અને આંસઓુ વધી રહ્યા હતા અને એ 

આંસઓુર્ી સ્લેટ પર લખાયેલુું ‘સુંગુું’ નુું નામ ધીરે ધીરે ભ  ુંસાઈ રહ્ુું હત ુું.......... 
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બહાર 

મનમમષા દલાલ 

nimidalal@yahoo.co.in 

 

ટ્રીન..... ટ્રીન.. િોનની ઘુંટડી વાગી. 

“હલો” રૈનાએ િોન ઉપાડ્ો. 

“રૈના ત ુું જલ્દી મારા ક્લીનીક પર આવી જા. અમમતનો રીપોટથ  આવી ગયો છે.” સામે છેડે રૈનાની 

એકદમ નજદીકની મમિ ડૉ.લીપી હતી. 

“શુું આવ્યો?” રૈનાએ ઉત્સકુતાર્ી પ  છ્ુું. 

“તુું જલ્દી ક્લીનીક પર આવ. શાુંમતર્ી વાત કરીએ..” એવો તે શુું રીપોટથ  આવ્યો હશે?!  રૈના 
ક્લીનીક પર પહોંચી. એણે રીપોટથ  જોયો. એના માન્યામાું ના આવ્યુું કે, અમમત પોતાની સારે્ 

આટલી મોટી છેતરપીંડી કરી શકે. એની આંખમાું આંસ ુઆવી ગયાું. 

“રૈના, લગ્ન પહલેાું તને આની જાણ નહોતી?” 

“ના. મને તો કુંઈ જ સમજાતુું નર્ી કે, અમમતે આવુું શુું કામ કયુું? એને મારા પર ભરોસો જ 

નહોતો  કે હુું મીલીને એક માનો પે્રમ આપી શકીશ.” ને રૈના રડી પડી. ર્ોડીવાર રડવા દીધા 
પછી લીપીએ રૈનાને પાણી આપી શાુંત કરી. રૈના ર્ોડી ફે્રશ ર્ઈ પછી જ એને ઘરે જવા દીધી. 

રીપોટથ  લઈ રૈના ઘરમાું આવીને સોિા પર િસડાઈ જ પડી. એની નજર પોતાના હાર્માું રહલેા 

રીપોટથ  પર પડી. એના મોં પર એક દિક્કુું હાસ્ય આવી ગયુું. 

 

એની આંખ સામે એ દદવસ આવી ગયો જ્યારે, એ અમમતને પરણીને આ ઘરમાું આવી હતી. 

ઘરમાું એનુું સ્વાગત અમમતની પાુંચ વષથની દીકરીએ કયુું હત ુું. અમમત મવધરુ હતો. પણ સારી 

નોકરી હતી અને સાઈડમાું નાનો ધુંધો પણ શરૂ કયો હતો. એટલે મીલીની સુંભાળ લેવા એક 
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સશુીલ અને સુંસ્કારી યવુતીની જરૂર હતી. અમમતના મમિએ જ્યારે એને રૈના બતાવી ત્યારે 

અમીતે એને પસુંદ કરી જ લીધી. ગરીબ ઘરની રૈનાની લગ્નની ઉંમર વીતતી જતી હતી. એટલે 

એણે પણ હા પાડી ને લગ્ન ર્ઈ ગયા. રૈનાએ મીલીને સગી મા જેટલો જ પે્રમ આપયો હતો. 

કદાચ એટલે  જ મીલી પોતાના મપતા કરતાું માતાને વધ ુપસુંદ કરતી. છતાું રૈનાને પોતાનુું એક 

બાળક હોય એવી ઈચ્છા ર્તી. એક એવુું બાળક જે પોતાનો જ એક અંશ હોય, જેનો મપિંડ પોતાના 

શરીરમાું બુંધાયો હોય, જેણે પોતાની ક ખે જન્મ લીધો હોય. 

 

જ્યારે એ અમમતને પોતાની બાળક અંગેની ઈચ્છા કહતેી ત્યારે, “ શુું ઉતાવળ છે રૈના?! આ 
મીલીને ર્ોડી મોટી તો ર્ઈ જવા દે...” એમ અમમત ગસુ્સાર્ી કહતેો. રૈનાને અમમતનો એ ગસુ્સો 

સમજાતો નહીં. સમય પસાર ર્તો રહ્યો. મીલી હવે સમજણી ર્ઈ ગઈ. પોતાના અલગ ઓરડામાું 

સ  વા લાગી હતી. હવે રૈનાની પોતાના બાળક માટેની ઝુંખના ખ  બ વધી ગઈ હતી. પ્રસન્ન 

દામ્પત્ય હોવા છતાું જ્યારે, પોતાને સારા દદવસ ના રહ્યા ત્યારે એણે એની મમિ ડૉ.લીપીની 

સલાહ લીધી. લીપીએ રૈના અને અમમત બુંનેના રીપોટથ  કરાવ્યા. રૈનાનો રીપોટથ નોમથલ હતો. અને 

અમમતના...? હવે એને સમજાઈ રહ્ુું હત ુું કે, વારુંવાર પોતાની બાળકની માુંગણીર્ી અમમત ગસુ્સે 

કેમ ર્તો હતો. આમ તો એ રૈનાને ખ  બ જ પે્રમ કરતો. એને િદરયાદનો કોઇ જ મોકો આપતો 

નહોતો. પણ, રૈના જેવી બાળકની માુંગણી કરે કે, એનો ગસુ્સો સાતમા આસમાન પર પહોંચી 

જતો. આ રીપોટથમાું એનુું કારણ હત ુું. 

 

આજે અમમત મોડો હતો. મીલી અમમતની રાહ જોઇ જોઇને સ  ઈ ગઈ હતી. બાલ્કનીમાું હીંચકે બેઠી 
બેઠી રૈના એના જીવનમાું આવનાર ‘બહાર’ના સમાચાર એટલે કે, પોતાની પે્રગનન્સીના 

સમાચાર અમમતને આપવા આતરુતાર્ી એની રાહ જોઇ રહી હતી. એની નજર સામે એક દ્રશ્ય 

રમતુું હત ુું. એ પોતાના બાળકને લઈ ઘરમાું પ્રવેશ કરી રહી છે... 

“વેલ કમ મોમ ” એને કાને અવાજ પડે. ઘરમાું પ્રવેશતાું જ એના પર ફુલો વરસે.. આજે એ એક 
બાળકને લઈ ઘરમાું પ્રવેશી રહી છે. એનુું પોતાનુું બાળક. એના શરીરનો જ એક અંશ. રૈના ખ  બ 

ખશુ હતી. એણે ઘરમાું નજર કરી પોતાના અને બાળકનાું સ્વાગતમાું ચારેબાજુ ફુગ્ગાઓ.. 

તોરણો.. અને એવી બીજી ઘણી વસ્તઓુર્ી ઘર શણગારેલુું હત ુું. સાચે જ ઘરમાું ‘બહાર 
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આવ્યા’_નુું વાતાવરણ હત ુું. મીલીની ખશુીનો પણ પાર નહોતો. આજર્ી એ મોટીબેન બની હતી. 

અને અમમત? એણે તો મહારાજા સ્ટાઈલર્ી ઝકીને કહ્ુું , 

“વેલકમ મેડમ, મારા આ સ્વપનપ્રદેશમાું તમારુું  સ્વાગત છે.” પછી બાળકને પોતાના હાર્માું 

લઈ એનુું કપાળ ચ  મી એને કહ્ુું , “વેલકમ જનાબ, તમારુું  પણ સ્વાગત છે.” અને રૈનાને ખભે 

હાર્ મ  કી પોતાની તરિ ખેંચતાું, “મારો પદરવાર પ  ણથ કરવા બદલ તમારો આભાર.” ઘરનાું સોિા 

પર અમમત, એની બાજુમાું રૈના, અમમતના ખોળામાું રૈનાનુું બાળક અને રૈનાના ખોળામાું મીલી. 

પદરવાર પરુો.. ખ  બ સખુદાયક હત ુું એ દ્રશ્ય!! 

ટ્ન.્. ટ્ન.્. ડોરબેલના અવાજર્ી રૈનાનુું સપનુું તટુ્ુું. ‘અમમતને જ્યારે પોતાના માતતૃ્વની જાણ 

ર્શે, ત્યારે એનુું શુું રીએક્શન હશે?! એ આ બાળકને સ્વીકારશે? જેમ પોતે મીલીને મા નો ભરપરુ 

પે્રમ આપયો હતો, એમ અમમત આ બાળકને પે્રમ કરી શકશે?’_રૈનાએ એના પોતાના મનને જ 

સવાલ કયો. ‘હા, ચોક્કસ જ વળી. અમમત પણ આ બાળકને પોતાના જેટલો જ પે્રમ કરશે.’_એના 

અંતરે એને જવાબ આપયો. અમમત પોતાના બાળકને સ્વીકારશે જ. 

 

રાતે પર્ારીમાું પડ્ા પડ્ા રૈનાએ પોતાનાું ઉદર પર હાર્ િેરવ્યો. એક અજબ સુંતોષની 

લાગણી અનભુવી. ર્ોડાું જ મદહનાઓ પછી એ એક પ  ણથ સ્ત્રી ર્ઈ જશે. પછી અમમતનો હાર્ લઈ 

પોતાના પેટ પર મ  ક્યો. 

“અમમત, આઈ એમ પે્રગનન્ટ.” વીજળીનો ઝાટકો લાગ્યો હોય, એમ અમીતે હાર્ ખેંચી લીધો. 

“વ્હોટ?! આ તુું શુું બોલે છે?” અમીત ચમકીને બેઠો ર્ઈ ગયો.. 

“હા, અમીત હુું મા બનવાની છું.” 

‘પણ.્....પણ કેવી રીતે..?’ અમમત મવચારી રહ્યો... 

“તને કેવી રીતે ખબર પડી?” અમીતે વાતની ખાિી કરવા રૈનાને પ  છ્ુું. 

“મને લીપીએ કહ્ુું. મદહના પર દસ દદવસ ચડી ગયા એટલે મેં લીપીને બતાવ્યુું તો એણે ટેસ્ટ 

કરી કહ્ુું.” રૈના આ જુઠ્ઠું બોલી. એ જોવા કે, અમમત સાચી વાત એને કરે છે કે નહીં. પણ, અમીત 

તો કુંઈ પણ બોલ્યા મવના સ  ઇ ગયો. રૈનાએ એના શરીર પર હાર્ મ  ક્યો તો એણે ખસેડી નાખ્યો. 
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રૈના અમીતના ગસુ્સાનુું કારણ જાણતી હતી. એટલે, એ પણ ઉંધી િરીને સ  ઇ ગઈ. રૈનાને મવશ્વાસ 

હતો આજે નહીં તો કાલે અમમત સાચી વાત એને કરશે જ. 

 

સવારે બે્રકિાસ્ટ ટેબલ પર રૈના મીલીને નાસ્તો કરાવતી હતી. ત્યાું જ અમીત આવ્યો. રોજ 

રૈનાએ પોતાની પસુંદગીર્ી મ  કેલાું કપડાું પહરેતાું અમીતે, આજે રૈનાએ મ  કેલાું કપડાું ન પહયેાથ. 

રૈના સામે નારાજગી દશાથવવાની અમીતની આ રીત હતી. અમીત બીજા કપડાું પહરેે એટલે રૈના 
સમજી જતી, અમીત નારાજ છે.. ને, એ અમીતને મનાવતી.. અમીતની આજની નારાજગીનુું 

કારણ પણ રૈના જાણતી હતી. પણ... કુંઈ નદહ, મીલી સ્ક લે જાય પછી એ અમીતને મનાવી લેશે. 

આજે બે્રકિાસ્ટમાું રૈનાએ અમીતનો મનપસુંદ ઉપમા બનાવ્યો હતો.. પણ, અમીત મુુંગા મુુંગા 

માિ ચા પીને મીલી કરતાું પહલેાું જ ઘરમાુંર્ી નીકળી ગયો. 

 

“મમ્મી, આજે પપપા કેમ વહલેાું જતાું રહ્યાું?! અને મારી કે તારી સારે્ વાત પણ ના કરી…” 

“કુંઇ નર્ી બેટા. એ તો પપપાને ઓદિસમાું બહુ કામ છે એને લીધે રાતે સરખુું ઉંઘ્યા પણ નર્ી ને 
એટલે.. તુું સ્ક લેર્ી આવશે ત્યારે પપપા ઓકે ર્ઈ ગયા હશે.” કહી રૈનાએ મીલીને સમજાવી. 

મીલીને સ્કુલે મ  કી આવ્યા પછી રૈના છાપુું લઈને બેઠી. એની નજર છાપાું પર હતી. પણ, મન તો 

અમીતને કેવી રીતે મનાવવો એ જ મવચારત ુું હત ુું. 

 

સાુંજે ડીનર લેતાું લેતાું એકાએક રૈનાને યાદ આવતાું તેણે લાગલુું જ કહ્ુું.. 

“અમીત, મારી સારે્ કોલેજમાું ભણતો એક મમિ સૌમમલ કાલે આપણે ઘરે આપણને મળવા 

આવવાનો છે. આપણા લગ્નમાું તો એને બોલાવી નહોતા શક્યા. આજે એનો િોન આવ્યો હતો. મેં 

જ્યારે મારી પે્રગનન્સીની વાત કરી તો એ ખ  બ ખશુ ર્ઈ ગયો... મને કહ ે કે, પાટી જોઇએ. 

લગ્નની પાટી પણ બાકી છે. મેં એને ઘરે જ બોલાવી લીધો. તમે કાલે ઘરે જ છો ને.?” 

 

“હા” અમીતે ટ ુંકો જવાબ આપયો. અમીતની નજર સામે એક હેંડસમ યવુક આવી ગયો. સદુ્ર્ઢ 

શરીર... મજબતુ બાુંધો.. ગોરો ને લાુંબો... ને પોતે તો સામાન્ય દેખાવનો હતો. અમીતર્ી આમ જ 
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મનમાું એની સારે્ પોતાની સરખામણી ર્ઈ ગઈ. ર્ોડાું મદહના પહલેાું પોતે રૈના અને મીલી 

સારે્ રેસ્ટોરન્ટમાું ગયો હતો ત્યારે એ એમને મળ્યો હતો. આ બાળક એનુું તો નહી હોય?! આખો 

દદવસ રૈના ઘરમાું એકલી જ તો હોય છે. એના મનમાું ગડમર્લ ચાલી રહી હતી. જ્યારે સૌમમલ 

એની પત્ની સારે્ આવ્યો ત્યારે એની સારે્ એ બરાબર વાત પણ નહીં કરી શક્યો. ના કહવેાય 

અને ના સહવેાય એવી સ્સ્ર્મત ર્તી જતી હતી અમીતની. અને રૈના પણ સાચી હકીકત 

અમીતને જણાવતી નહોતી. દદવસો પસાર ર્વા લાગ્યા. બુંને વચ્ચે હવે ખ  બ જ ટ ુંકા વાતાથલાપ 
ર્તાું. અમીત રૈના સારે્ કામ પ  રતી જ વાત કરતો..  રૈનાની ધીરજ હવે ખ  ટી ગઈ.. ને અમીતની 

સહનશસ્ક્ત પણ. 

 

બુંને મનમાું ધ  ુંધવાતા હતાું. પણ, એકબીજાનાું મનની વાત સામેના પાિને કહતેાું નહોતા. 

પણ, એમ ઉભરો ક્યાું સધુી વધતો રહ.ે. એક દદવસ ધડાકો ર્ઈ જ ગયો... 

“રૈના, મારે તારી સારે્ વાત કરવી છે.” 

“મારે પણ..” 

“હુું પ  છવા માુંગ ુછું કે, તારા પેટમાું કોનુું બાળક છે?” 

“અરે ! આ તે કેવો સવાલ?!” 

“મારા સવાલનો જવાબ આપ..” 

“તમે નર્ી જાણતાું?!” 

“મારા સવાલની સામે સવાલ ન કર. જવાબ આપ આ કોનુું બાળક છે??” 

“અમીત, હુું તમારી પત્ની છું. તો, આ બાળક પણ તમારુું  જ હોય ને..” 

“ના. હુું જાણુું છું કે, આ બાળક મારુું  નર્ી.” 

“એવુું તમે શી રીતે કહી શકો?!” 

“બસ, મેં કહ્ુું ને કે આ બાળક.... ” 
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“તમને કેમ એવુું લાગે છે કે, આ બાળક તમારુું  ન હોઇ શકે?” 

“કારણકે.... કારણકે....” 

“કારણકે?.. એક મીનીટ અમીત,  તમે મારી પર શુંકા તો નર્ી કરી રહ્યાને કે, હુું...હુું કોઇ 
બીજાનાું...” 

રૈનાએ અમીત સામે પ્રશ્નાર્થ નજરે જોયુું. અમીતે નજર િેરવી લીધી.. 

“ઓહ, તો તમારા મનમાું આ  છે..” 

“ના, રૈના એવુું નર્ી. પણ..” 

“પણ, શુું અમીત..? આ બાળક તમારુું  કેમ ના હોઈ શકે?! બોલો..? બોલો... અમીત..” 

“કારણકે...” અમીત કારણ કહતેાું અચકાતો હતો.. રૈના કારણ જાણતી હતી. પણ, અમમતને મોઢે 
સાુંભળવા માગતી હતી. પણ, અમીત કહી ના શક્યો. એ માથુું નીચુું રાખી સોિા પર બેસી ગયો. 

“બોલો...બોલો..અમીત..” રૈના અમીતને ઉશ્કેરી રહી હતી. રૈના ઈચ્છતી હતી કે, અમીત સાચુું કહ.ે 

તેણે િરી પછુ્ુું, 

“આ બાળક તમારુું  કેમ ના હોઈ શકે..? તમે…? ના..ના.. એ કેવી રીતે શક્ય છે? તમે તો મીલીના 

મપતા છો. કે પછી... તમારી પહલેી પત્ની...” 

“રૈના...” અમમત બરાડ્ો. અત્યાર સધુી એ પોતાની નબળાઈને લીધે બોલી નહોતો શક્યો. પણ, 

પોતાની પહલેી પત્ની પર આ પ્રકારનો આકે્ષપ એ સહન કરી ન શક્યો. ઊભા ર્ઈ રૈનાને મારવા 

એણે તેની પર હાર્ તો ઉગામ્યો પણ પછી અટકી ગયો. રૈનાના મોં પર ડરની જગ્યાએ એક 

સ્સ્મત હત ુું. અમીત એનાર્ી વધ ુઉશ્કેરાયો. અમીતે રૈનાને બાવડાર્ી જોરર્ી પકડી એને સોિા પર 

બેસાડી. 

“તારે જાણવુું છે ને...? જાણવુું છે ને કે.. આ બાળક મારુું  કેમ ના હોઇ શકે?” રૈનાને ધક્કો મારી 

હડસેલી.. 

“તો સાુંભળ. આ બાળક મારુું  ના હોઇ શકે કારણ કે, મેં આપણા લગ્ન પહલેાું વુંધ્યત્વનુું 

ઓપરેશન કરાવ્યુું હત ુું.” પછી જોરર્ી રૈનાના બાવડા છોડતાું કહ્ુું, 
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“તેં તારી પે્રગનન્સીના સમાચાર આપયાું એને બીજે દદવસે જ મેં ડોક્ટરને મળીને ઓપરેશન 

િેઈલ ગયુું છે કે નહીં_એની તપાસ કરાવી. ને, ડૉ.એ િેઈલ નર્ી ર્યુું એમ કહ્ુું. હવે બોલ, આ 

બાળક મારુું  કઈ રીતે હોઇ શકે..?!” બોલી એણે મોં બીજી દદશામાું િેરવી લીધુું. આ સાુંભળી રૈના 

રડી પડી.. ઊભા ર્ઈને એણે અમીતને હચમચાવતાું પ  છ્ુું, 

“કેમ? કેમ..અમીત તમે આવુું કયુું??” 

“મને એમ હત ુું કે, કદાચ... કદાચ ત ુું મારી મીલી ને...” અમીતે અચકાતાું અચકાતાું કહ્ુું. 

“તમને મારા પર ભરોસો નહોતો..?!” અમીત કુંઈ ના બોલ્યો. ર્ોડીવાર રડ્ાું પછી રૈનાને સારુું  
લાગ્યુું. જાણે, આટલા દદવસની અકળામણમાુંર્ી છૂટકારો મળ્યો. 

“હવે.. મારી વાત સાુંભળો. હુું પણ તમને સાચી હકીકત જણાવુું.” રૈના ર્ોડી અટકી પછી બોલી. 

“હુું પે્રગનન્ટ નર્ી. માિ તમારા મોઢે ઓપરેશનની વાત કઢાવવા મેં આ નાટક કયુું હત ુું. હા, મારે 

માતા બનવુું છે ને હુું બનીશ.. ચચિંતા ના કરતા. એ માટે હુું કોઇ બીજા પરુૂષ સારે્ સુંબુંધ નહી 

બાુંધ ુું...મવશ્વાસ રાખજો.. હવે પરુૂષ વગર પણ સ્ત્રી મા બની શકે છે અમીત.” 

અમીત રૈનાને જોઇ રહ્યો.... બસ, જોઇ જ રહ્યો...... 
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ચબલોરી કાચ  

-પાર્થ નાણાવટી 

parthbn@gmail.com 

 

"જેસુંગ ક્યારે આવશે?" 

"મોબાઈલ પણ ડેડ લાગે છે.." 

"કામમનીને પણ દરેક મવક-એન્ડમાું કોઈ ને કોઈ પ્રોગ્રામ હોય છે.." 

"ઘરડા બાપર્ી વધ ુદયામણુું પ્રાણી કોઈ નર્ી !" 

"ના, ઘરડા અને ઓછું દેખતા બાપર્ી વધ ુદયામણુું અને લાચાર પ્રાણી કોઈ નર્ી." 

 

મવચારોની ટે્રન શાહ સાહબેના મગજમાું પરુ ઝડપર્ી ચાલતી હતી.. સ્ટડીમાું રાખેલી રોદકિંગ ચેર પર 

બેઠાું બેઠાું, એમના મવચારો હવે ગસુ્સા સધુી પહોંચી ચ  ક્યાું હતાું. હાર્માું રહલેાું માકથ  ઝક્સના પસુ્તક 

"બકુ ર્ીિ”ને વાુંચી શકવાની હતાશા એમના ગસુ્સાને મનરાશા સધુી ધકેલવામાું હતી. રમવવારની 

સવારે કોલોની શાુંત હતી, પાડોશીઓ આરામર્ી મોડે ઉઠતાું, ઘરની પાછળના ગાડથનમાું ર્તો 

"બ્રુંચ"! 

 

સાયકોલોજીના મનવતૃ પ્રોિેસર શાહ સાહબેના કાનોર્ી એમની કોઈ ચહલપહલ છાની ન હતી. આંખો 
નબળી પડી ત્યારર્ી એ કાનોર્ી જોતાું, અવાજ પરર્ી એ દ્રશ્ય કલ્પી લેતાું, એમાું એમની કલ્પના 

મજુબ વ્યસ્ક્ત ઉમેરી દેતાું. વોમશિંગ મશીનનો અવાજ, બાજુમાું રહતેી શે્વતાના સ્કુટીની ઘરર.. ઘરર... 

છેવાડેના બુંગલોની કામવાળીનો ઉંચો અવાજ,  શાકની લારી પર દબાયેલાું અવાજમાું ર્તી 

ગોસીપ, એક એક અવાજ કે અવાજોને શાહ સાહબે બખ  બીર્ી એના દ્રશ્ય સારે્ જોડતાું, અરે ટીવી 

પણ રેદડયોની જેમ સાુંભળી એના દ્રશ્યો મનોમન રચી લેતાું... 
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એક માણસનુું ભયુું ભાદયુું એકાુંત. 

 

રોદકિંગ ચેરમાુંર્ી ઉભા ર્ઈને એમણે પાણીની બોટલ મોઢે માુંડી, સ્ટડી ટેબલ પર ખાુંખા-ખોળા કરી 
જોયાું, કાશ ને મળી જાય,નદહતર આ રમવવાર કેમ કરીને જશે?  બકુ્ર્ીિ વાુંચવાની તલપ, કાલ 

રાતર્ીજ ઉપડેલી, પણ મનન રાિે નીકળ્યો ત્યારે લગભગ પોણા બાર ર્યા હતા, નવા આવેલાું 

પસુ્તક વાુંચવાના ઉત્સાહમાું એ પણ  ભ  લી જવાયુું કે, કાલે રમવવાર છે અને જેસુંગ રમવવારે આવતો 

નર્ી, અરે એ છોડો પણ મોબાઈલ ચાર્જમાું મ  કવાનુું મનનને કહવેાનુું પણ સાવ મગજમાુંર્ી નીકળી 

ગયુું, કામમનીએ યાદ પણ કરાવેલુું, એની વે, હવે આ બળાપો કરવાનો શુું અર્થ?!   

 

હવે રાહ જોવાની, બાર સવા બારે, રસોઈવાળા બેનનો દીકરો ટીિીન આપવા આવશે ત્યારે વાત, એ 

શોધી આપશે. પણ ગયો ક્યાું? સામાન્ય કે અસામાન્ય રીતે કે કોઇપણ રીતે આ રૂમની બહાર જાય 

એ શક્ય નર્ી, પણ હકીકત એ હતી કે, સ્ટડી ટેબલ પર ડાબી બાજુમાું ખ  ણામાું ઝુંખનાની તસવીર 

પાસે રહતેો કે, બહુ બહુ તો કામવાળા બહને દર િીજા દદવસે સાિસ  િી કરવા આવે તો, ડાબી 

બાજુના ખાનામાું રહતેો. ચબલોરી કાચ આજે લાપતા છે, ગમુ છે, ખોવાય ગયો છે, કાયદેસર !!! 

 

ઊંડા શ્વાસ લેવાું, મનને શાુંત રાખવુું, વ્યગ્રતા અને ગસુ્સો બને્નર્ી જોજનો દ ર રહવે ુું. 
_કાડીયોલોજીસ્ટની સલાહો યાદ આવતાું, શાહ સાહબે ટેબલ પાસે ઉભા ઉભા ઊંડા શ્વાસ લેવા માુંડ્ા 

અને પછી િોટામાું રહલેી ઝુંખનાનુું હાસ્ય ને સામેના બુંગલામાું રહતેો પટેલ ફ્રન્ટ પોચથમાું આવી 

એના ન્યજુસી રહતેા લાલ ુનામના કઝીન સારે્ મોટે મોટેર્ી વાતો કરતો હતો એ અવાજ.. શાહ 

સાહબેનુું બ્લડ પે્રશર ઊંચકાવા લાગ્યુું. અંતે એવુું નક્કી ર્યુું કે, નાહી લઈએ. કમને બકુ્ર્ીિને રોદકિંગ 

ચેર પર મ  કી એ બાર્રૂમ તરિ ગયા. 

 

***** 

 

સાતેક વષથ પહલેા ઝુંખના એમને છોડીને ચાલી નીકળી, દરટાયરમૅન્ટ પછીના દસ વષથ બુંને મન 
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મ  કીને જીવ્યાું હતાું. એકની એક દીકરી કામમની એના સખુી લગ્નજીવનમાું, એની સોફ્ટસ્કીલ 

કન્સલ્ટન્ટ તરીકેની કારદકદીમાું વ્યસ્ત હતી, એક પૌિ અંશ અને જમાઈ (જેને શાહ સાહબે બક્ષીનમુા 

અંદાઝમાું જમાઈ-બાબ ુકહતેાું) નીરવ. 

કામમની શાહ સાહબેના બુંગલાર્ી સાવ નજીકમાું જ રહતેી હતી, વાર તહવેારે અંશની બેબી સીદટિંગ 

કરવાની એકમાિ જવાબદારી હતી એમને મારે્... 

૭૯ વષથ, યવુાનીમાું અખાડા અને કોલેજની નોકરીના વષો દરમમયાન બેડમમન્ટન અને દક્રકેટર 

રમીને કસેલુું શરીર હવે આ ઉંમરે ર્ાકવા લાગ્યુું હત ુું. 

ઝુંખનાના અવસાન બાદ શાહ સાહબેની જીવનશૈલીમાું ઘણા િેરિારો આવ્યા હતા. ખાસ તો 
મોમતયાના ઓપરેશન બાદ, મેક્યલુર ડીજનરેશન અને સતત ઝાુંખી પડતી દ્રન્ષ્ટ. પણ એમનો 

વાુંચવાનો શોખ અને તડપ હજી એવી જ અકબુંધ હતી. પસુ્તકોર્ી ભરેલાું હારબુંધ કબાટો, દરેક 

પસુ્તકના ખાસ વાક્યો, સુંવાદો અને એની વાતાથ પર લખેલાું અંગત અવલોકનોની નોટ્સ. શાહ 

સાહબે માટે પસુ્તકનુું વાુંચન એક પ્રદક્રયા હતી, ઝીણવટ ભયુું વાુંચન, ક્રોસ રેિરન્સીસ, ફૂટ નોટ્સ, 

ટીપપણી, એમની નજર નીચેર્ી દરેક પસુ્તક આ પ્રદક્રયામાુંર્ી પસાર ર્તુું. 

પણ, આંખો હવે ર્ાકી હતી. એમની આ લાુંબી પ્રદક્રયાઓર્ી, ચશ્માના નુંબર આનાર્ી આગળ જઈ 

શકે તેમ ન હતા. આય-રોપસ અને આંખો પર ઠુંડક માટે મ  કેલ કાકડીના પતીકા, જાતભાતના દેશી, 

યનુાની, આયવેુદદક ઉપચારો. પણ બહુ કોઈ િેર પડ્ો નહીં. ર્ોડુું વાુંચે અને આંખો દુખે, પાણી 

નીકળે, શબ્દો ઝાુંખા ર્તાું જાય અને શાહ સાહબેની હતાશામાું ક્રમશુઃ ઉમેરો ર્તો જાય. 

રીટાયર ર્યા પછી એમના શૈક્ષચણક જગત સારે્ના સુંપકો નદહવત હતા. મમિો પહલેેર્ી બહુ ઓછા 

અને વાુંચવાના સમયને એ બીજા કોઈ સામાજજક કાયો જેમ કે, ઇન્દીરાના દોદહિના જનોઈ 

મવગેરેમાું વ્યતીત કરવાનુું શક્ય હોય ત્યાું સધુી અવગણતા. હા, દરરોજ સાુંજે ઝેમવયસથ લોયલાના 

વોદકિંગ ટે્રક પર ચાલવા જવાનો અને ત્યાું દવે અને માુંકદડયા નામના એમની જ ઉંમરના બે મનવતૃ 

અધ્યાપકો સારે્ ચાલીને પછી કલાક ગપપા મારવાનો મનયમ યર્ાવત હતો. પહલેાું તો, જાતે જ 

સ્કુટર ચલાવીને જતાું. પણ, આંખોના નબળા હોવાના મનદાન બાદ, જમાઈ-બાબ ુનીરવે એક રીક્ષા 

બુંધાવી આપી હતી, એ ઘરેર્ી લઇ જાય ને મ  કી જાય. 

ઝુંખનાના ગયા બાદ, કામમનીએ શાહ સાહબેના કેર-ટેકરની જવાબદારી ઉપાડી લીધી હતી, 
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જેસુંગભાઈ એમની ભ  તપ  વથ કોલેજનો મનવતૃ ર્યેલ પટ્ટાવાળો હતો. એ દરરોજ સવારે આવે, શાહ 

સાહબેને એમના કલેરીકલ કામોમાું મદદ કરે, ટપાલો, બીલ, પસુ્તકોના કબાટો, િાઈલ્સ એવી બધુું. 

વચમાું ચા મ  કે, બેય જણા સારે્ બેસીને પીવે, ક્યારેક શાહ સાહબેની િરમાઇશ પર ગરમાગરમ 

દાળવડા પણ લેતો આવે. 

 

જમવાની ગોઠવણ કામમનીએ કરી આપી હતી. જેમને શાહ સાહબે “રસોઈવાળા બહને” તરીકે 

ઓળખતાું. એમને ત્યાુંર્ી કોઈ ચૌદ વષથનો દકશોર બરોબર સાડા બારની આસપાસ ટીિીન લઈને 

આવે. શાહ સાહબે જમે ત્યાું સધુી એ ટીવી જુએ ને પછી ટીિીન લઈને પાછો ઘરે જાય. સાુંજે પણ 

આજ પ્રદકયાનુું પનુરાવતથન ર્ાય અર્વા તો કામમનીના ઘરે રાતનુું વાળ. એમના જમવાનુું મેન ુ

અનેક ચચાથઓ બાદ કામમનીએ એમની ઉંમર, તચબયત અને આદતોને ધ્યામાું રાખી ખ  બ 

ચીવટપ  વથક નક્કી કયુું હત ુું. 

 

બધુું બરોબર હત ુું, ઓકે હત ુું. પણ ન વાુંચી શકવાનો અજ ુંપો, એનુું શુું કરવુું?! 

 

નીરવ આઈપોડ પણ લઇ આવ્યો કે, ઓદડયો બકુ્સ સાુંભળી શકાય. પણ, શાહ સાહબેને એ બહુ 

કૃમિમ લાગ્યુું. ઈ-બકુ્સ અને લેપટોપ કે આઈપેડના પ્રયોગો ર્યા. પણ ટેકનોલોજી સારે્નો ક્યારેય 

ન ર્યેલો નાતો અને પસુ્તકની કાગજી િીચલિંગ્સના અભાવને કારણે એ ગોઠવણ પણ જામી નહીં. 

 

અને એક દદવસ બપોરે પોતાનુું હોમવકથ  લઈને આવેલા અંશે જયારે મવજ્ઞાનના કોઈ પ્રોજેક્ટ માટે 

મળેલો ચબલોરી કાચ શાહ સાહબેને બતાવ્યો અને એમને એ ચબલોરી કાચર્ી પસુ્તક પરના શબ્દો 

જોયા ત્યારે, એમના આનુંદની સીમા ન રહી. 

 

મોટા, કાળા, માપસરના વળાુંકો ધરાવતા શબ્દો, એના ર્કી રચાતા વાક્યો, િકરાઓ, પાનાઓ, 

અર્ો, અર્થઘટનો .... શાહ સાહબેને પાછો એક હતે,ુ એક મકસદ મળી ગયો હતો. નીરવ સારે્ જઈને 

એમને બે ચબલોરી કાચ ખરીદ્યા. (એમની પસુંદગી પ્રમાણેના) વાુંચવાની મહોબ્બત િરી મહોરી ઉઠી. 
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શરૂઆતી તકલીિો બાદ હવે એમને બરોબર િાવી ગયુું હત ુું. ચબલોરી કાચની આરપાર જઈને શબ્દ-

સનૃ્ષ્ટમાું મવહરવાનુું.   

 

િણેક દદવસ પહલેાુંર્ી એમના વોદકિંગ ટે્રકના બેઉ સાર્ીઓ ગમુ હતાું. શાહ સાહબેને ભારે અચરજ 

ર્યુું. દવે એની સદા દડમાુંડીંગ પત્ની અને માુંકદડયા એના હાયપર એક્ટીવ પદરવારર્ી ક્ષચણક 

છટકારો મેળવવાનો આ મોકો ચ  કે જ નહીં. એમની પાસે બુંનેમાુંર્ી કોઈનો પણ મોબાઈલ નુંબર 

હતો નહીં, જરૂર પણ નદહ પડેલી. હા, કદાચ દવેના ઘરનો નુંબર હતો કોઈ ડાયરીમાું લખેલો. 

 

બીજા દદવસની એમની પનુુઃગેરહાજરી નોંધ્યા બાદ શાહ સાહબેને ર્ોડી ચચિંતા ર્ઇ. દવેને હાટથની 

ટ્રબલ હતી અને માુંકદડયા પોતાનામાું નોંધેલા કોઇપણ શારીદરક િેરિારને કોઈ ટમમિનલ બીમારી 

સારે્ જોડીને, પોતે હવે ર્ોડા દદવસોનો મહમેાન છે_એવુું ગાણુું નદહ નદહ તોય છેલ્લાું ચારેક વરસર્ી 

ગાયા કરતો. આવતીકાલે જેસુંગની મદદર્ી નુંબર શોધી દવેને િોન કરવો એવુું મનોમન નક્કી કયુું. 

પણ, એ દદવસે રાતે એમના ભ  તપ  વથ મવદ્યાર્ી મનનના િોનર્ી, એને મળવાના ઉત્સાહ અને 

રઘવાટમાું બધુું ભ  લી જવાયુું. 

 

મનન સાયકોલોજીમાું પીએચડી. હતો. શાહ સાહબેનો અત્યુંત મપ્રય મવદ્યાર્ી. એ લગ્ન બાદ ય.ુકે. 

સ્ર્ાયી ર્યો હતો. ત્યાું ફ્રીલાન્સર તરીકે એક ઓનલાઈન મેગેઝીનમાું આટીકલ લખતો. સસરાનો 
ગ્રીદટિંગ્સ કાડથ અને ગીફ્ટનો સ્ટોર ચલાવતો અને ખ  બ જ વાુંચતો, મવચારતો. શાહ સાહબે સારે્ના 

એનાું સબુંધો તાજાું અને કરુંટ રહતેાું. દર મહીને અચ  ક એક કાગળ લખે, ઈમેલના જમાનામાું!! નવા 

વાુંચેલા પસુ્તક મવષે, યરુોપના રાજકારણ મવષે કે નવા લખેલાું આટીકલ મવષેની વાતો. સામે શાહ 

સાહબે પણ જવાબ લખે. દાયકો લાુંબા સબુંધો બાદ બુંને મમિો બની ગયા હતાું. મનન બેએક વષે 

એકવાર ભારત આવતો એના પદરવારને મળવા, મોટેભાગે એકલો. આવે ત્યારે, શાહસાહબે સારે્ 

અચ  ક ડીનર અને મોડી રાત સધુી વાતોનો કાયથક્રમ હોય. દરેક મલુાકાતે એ શાહ સાહબે માટે કોઈ 

સારુું  પસુ્તક લેતો આવે, સામે શાહ સાહબે એને ગજુરાતી પસુ્તક આપે, બુંને એકબીજાએ આપેલાું 

પસુ્તકો વાુંચે, પિોમાું એના મવષે ચચાથ ર્ાય. ૭૯ વષથના શાહસાહબે માટે, મનન સારે્ની મમિતા ડી

-ટુર હતી, એમની આમ મનયમમત અને સસુ્ત જીવન ચયાથમાું. એના આવવાના ઉત્સાહમાું એ 
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સવારર્ી રઘવાયા ર્યેલા, જેસુંગ પાસે રાતના ડીનરની વ્યવસ્ર્ા, હોમ ડીલીવરીનુું આયોજન, 

ઘરની સાિ સિાઈ, મનનને આપવા માટેના પસુ્તકની ખરીદી. આ ઉત્સાહમાું દવે અને રે્ટેનોિોબીક 

માુંકદડયા સાવ મવસરાય ગયા. 

***** 

 

સ્નાન કયાથ બાદ, ડાઈનીંગ ટેબલ પર બેસી, રોજના મનત્યક્રમ મજુબ નાસ્તો અને દવાઓ ખાધી. 
બકુ્ર્ીિ સ્ટડીમાું રોદકિંગ ચેરમાું મ  ક્યુું હત ુું. પણ સામેની ખરુશી પર બેઠુું હોય એવો ભાસ ર્યા કરતો. 

આંખોની તકલીિના કારણે કામમની પોતે જ દવાઓ મોટા અક્ષરે લખેલી ડબ્બીઓમાું રાખતી. 

સોમવાર, મુંગળવાર વગેરે.. બે આંખોની દગાબાજીના કારણે કેટલા પદરવતથનો એમના અને એમની 

આસપાસના લોકોમાું આવ્યા છે, ઘણીવાર શાહ સાહબે અચરજ અનભુવતા. 

 

વ્યગ્ર શાહ સાહબેને દવે અને માુંકદડયા સાવ અચાનક યાદ આવ્યા. અધથજાગતૃ મનમાું એ મમિો 

મવશેની ચચિંતા સળવળી. પણ, પાછી એજ તકલીિ_ચબલોરી કાચ....એના મવના ડાયરીમાુંર્ી નુંબર 

કઈ રીતે શોધવો?! 

સુંસારની, એટ લીસ્ટ શાહ સાહબેના સુંસારની બધી જ સમસ્યાનુું કારણ મવુો ‘ચબલોરી કાચ’ છે. એક 

મનજીવ વસ્ત ુ તમારી જરૂદરયાત, આદત અને વળગણ ક્યાું અને ક્યારે બની જાય છે, તમારા 

જીવનનો દહસ્સો બની જાય છે, એ વાતનો પીડાજનક એહસાસ પળ-પળ શાહ સાહબે અનભુવી રહ્યા 
હતા. ઘદડયાળ દેખાતી તો ન હતી, પણ કાુંટાઓની ટકટક, અચગયારના ટકોરા....જાણે શાહ 

સાહબેના અસ્સ્તત્વને કોઈએ ઘદડયાળ વચ્ચોવચ માુંચડા પર લટકાવ્યુું હોય, એવુું અનભુવાત ુું હત ુું. 

એમણે ટીવી ચાલ ુકરી સમય પસાર કરવાનો મનરર્થક પ્રયત્ન કયો. બાલ્કનીમાું રહલેાું છોડને પાણી 
પાયુું, મખુવાસ ખાધો, પછી ડગુુંમગુું ચાલે રોદકિંગ ચેરમાું જઈને બેઠાું ને કુંટાળો હોય કે ર્ાક કે રોષ, 

પણ ક્યારે આંખ મળી ગઈ એનો ખ્યાલ જ ન રહ્યો. 

ડોરબેલ હોય કે બારના ટકોરા, પહલેાું તો ઊંઘરેટી અવસ્ર્ામાું સમજાયુું નહી, પણ પછી ખ્યાલ 

આવ્યો કે, ડોરબેલ જ છે. રસોઈવાળા બેનનો છોકરો હશે. એમનો આનુંદ, ઉત્સાહ અને ઉમુંગ સિાળો 

બેઠો ર્યો. “બકુ્ર્ીિ” સામે મવજયી નજર નાખી એ ઝડપર્ી દરવાજો ખોલવા ગયા અને રોઈંગ 
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રૂમમાું ચબછાવેલી જાજમ પર લપસ્યા... બેલેન્સ ગયુું ને એમનુું શરીર બાજુમાું ગોઠવેલા મપત્તળના 

મોટા વાઝ સારે્ અર્ડાયુું. મોટા અવાજોની વચ્ચે એ પડ્ાું. આંખે અંધારા આવી ગયા. આસપાસનુું 

બધુું ચકરાવે ચડવા લાગ્યુું ને બહાર ડોરબેલ મારી રહલેાું છોકરાએ બારીની મતરાડમાુંર્ી જોયુું ત્યારે, 

શાહ સાહબે બેહોશીમાું સરી ગયા હતા. બકુ્ર્ીિના પાનાઓ પર લોહીની ટશરો જાણે પસુ્તકની 

ડીઝાઈનનો ભાગ ન હોય તેમ સરસ રીતે ગોઠવાય હતી. 

****** 

ઝાયડસના આઈ.સી.યમુાું આ બનાવના અઠવાદડયા બાદ, શાહ સાહબે મારે્ મોટા બેન્ડેજ, એક હાર્ 

અને પાુંસળીઓના ફે્રક્ચર બાદ જાતભાતની પાટાપીંડીઓર્ી લદાયેલા બેઠા હતા. વાુંચવાની તો શુું 

મવચારવાની પણ ડોક્ટરે મનાઈ િરમાવી હતી. કામમની દરરોજ છાપાના ખબરો વાુંચી સુંભળાવતી. 

દવે અને માુંકદડયા પણ લગભગ દરરોજ આવતા અને જાણ કયાથ મવના અંબાજી જતા રહલેાું, એનો 

અિસોસ કરે રાખતા. દરરોજની જેમ કામમની આવી. આજે મનન પણ આવ્યો હતો અને નવાઈની 

વાત એ હતી કે, સાુંજે આવતા દવે અને માુંકદડયા આજે સવારમાું આવ્યા હતા. અંશ અને જમાઈ-

બાબ ુપણ હતા. પણ, એ લોકો ‘અમે આવીએ’_કહી નીકળી ગયા. શાહ સાહબેને કોઈ પ  વથયોજજત 

કાવતરાની ગુંધ આવી. પણ, વધારે સસ્પેન્સ ઉભુું કયાથ મવના કામમનીએ વાત શરૂ કરી. 

“પપપા, તમારો ચબલોરી કાચ ખોવાયો ન હતો, પણ મેં સુંતાડી દીધેલ, આઈ એમ સોરી..” 

શાહ સાહબે એની સામુું તાુંકી રહ્યા, જાણે પ  છતાું ન હોય, “પણ, કેમ?!” 

કામમનીએ એમનો સાજો હાર્ પકડીને વાત કરવા જાય એ પહલેાું મનન બોલ્યો, 

“સર તે રાતે, મેં આપને બકુની સારે્ એક પિ પણ આપેલો. આઈ મીન પિ મેં આપને કહ્યા મવના, 

આપના ડેસ્ક પર મ  કી દીધેલ. મને હત ુું કે, સવારે બીજી ટપાલોની સારે્ આપ વાુંચશો.” 

એનો અવાજ ત  ટતો હતો, કામમનીની આંખો ભીની ર્વા લાગી, 

“સર, એક એવી વાત છે જે હુું તમને રૂબરૂ કહી શકવાનો ન હતો, એટલે મેં પિનો સહારો લીધો.” 

કામમનીએ રડમસ ચહરેે વાત આગળ વધારી.. 

“અંશ એની વોટર બોટલ તમારા ઘરે ભ  લી ગયો હતો અને રમવવારે સવારે એના ટેનીસ લેશન માટે 

હુું મ  કવા ગઈ ત્યારે બોટલ લેવા ઘેર આવી હતી. તમે ઊંઘતા હતા. હુું સ્ટડીમાું મારા માટે કોઈ બકુ 
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શોધવા ગઈ, ને મારી નજર કાગળ પર પડી. હાું, મારે કાગળ ન વાુંચવો જોઈએ પણ, ડોક્ટર અંકલે 

મને સ્પષ્ટ કહલે ુું કે, “નો મોર સરપ્રાઈઝીસ, તારા પાપા માટે. અમને કોઈ આંચકો આવે એવા 

સમાચાર સીધા આપવા નહી.” અને મને ર્યુું કે, રાિે તો મનન અહીં હતો. તો પછી એને પિ 

લખવાની શુું જરૂર પડી?! અને મેં કાગળ વાુંચ્યો. વાુંચ્યા બાદ ર્યુું કે, તમારે આ કાગળ નહી 

વાુંચવો જોઈએ. પહલેાું ર્યુું કે, કાગળ િાડી નાખુું. પછી ર્યુું કે, ના આ મનનનો કદાચ છેલ્લો પિ 

હોઈ શકે અને મને ખ્યાલ છે કે, લખાયેલાું પિો તમારે મન કેટલાું મહત્વના છે!! એટલે ઉતાવળે 

મને જેમ સજુ્યુું એમ હુું ચબલોરી કાચ મારી સારે્ લઈને નીકળી ગઈ..” 

શાહ સાહબે વારાિરતી બધા સામે તાુંકી રહ્યા કે હવે પછી કોણ વાતાથ આગળ વધારે છે...મનને 

ધીમા આવજે કહ્ુું, 

“સર મને બ્લડ કેન્સર છે, મલ્ટીપલ માયેલોમા ....બે મદહના પહલેા રૂટીન ચેકઅપ વખતે ડીટેકટ 

ર્યુું, દકમોરે્રાપી ચાલ ુર્ાય પછી ભારત આવુું શક્ય ન હત ુું. એટલે મેં મવચાયુું કે, વતનની મલુાકાત 

લેતો આવુું. સૌને ‘આવજો’ કહતેો આવુું. િરી આવુું એવા ચાન્સીસ ઓછા છે, નદહવત છે, એટલે એ 

રાતનુું ભોજન લાસ્ટ સપુર કહી શકાય..” 

આ વાત પછી રૂમમાું ચપુકીદી છવાય ગઈ, માુંકદડયા જેવો જડ માણસ પર ગળગળો ર્ઇ ગયો, 

કામમનીના ડુસકાું અને શાહ સાહબે બધુું પચાવતા હોય.. પ્રોસેસ કરતા હોય.. છતાુંય કુંઈ સમજી ન 

શકતા હોય એમ મનનની સામે જોઈ રહ્યા.મનન હળવાશ અનભુવી રહ્યો હોય તેમ બોલ્યો, 

“એટલે મેં આપને એ વાત પિ દ્વારા જણાવી હતી, પણ મને આપણી તચબયત મવષે કામમની જેટલો 

ખ્યાલ ન હતો, મારે કદાચ પિ લખવો ન જોઈતો હતો, સોરી.” 

 

શાહ સાહબે મનનને ભેટી પડ્ા.એમણે કામમની પાસે જીદ કરીને ધરાર મુંગાવેલ ચબલોરી કાચ એ 

વખતે બાજુના ટેબલ પર બકુ્ર્ીિની ઉપર પડ્ો હતો...[finis] 
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ભરુાભાઈનો આંબો 

સેજપાલ શ્રી 'રામ' 

shriram_p_s@yahoo.com 

 

એક ગામ હત.ુ. ગામ સાધારણ હત.ુ. પાછું નાનકડુું’ય ખરૂ.. 

ગામમાું ર્ોડાઘણાું ખોયડા, ને એમાું એક ખોયડુ ભરુાભાઈનુું’ય ખરૂ.. 

ગામમાું ભરુાભાઈનો વટ ૫ડે, ઇ કોઈ સામે નમે નઈ, કોઈ સામે જુકે નઈ.. 

કોઈની સાુંભરે નઈ ૫ણ કોઈને સુંભરાવવાનો મોકો ચ  કે’ય નઈ.. હાજર જવાબી રયા’ને એટલે.. 

‘ને ગામવારા’વેય બચારા કાુંય કયે નઈ.. કેમ કે ભરુાભાઈ પે’લા મમલટરીમાું મોટા સાયેબ હતા.. 
તુંયે તો ગામવારા’વ ભરુાભાઈનુું બવ માન રાખે.. 

 

ભરુાભાઈ તો રોજ ચોરે બેસીને જ ના જમાનાની ‘ને લડાયનુી વાત ુઉખેડે, ‘ને ગામવારા’વ મુુંગે મોઢે 

સાુંભરે.. હા ધણુાવે.. વખાણ કરે.. 

ભરુાભાઈને આવુું બધુું બવ ગમે.. 

એક વાર ગામમાું એક છોડ-રોપા વેચવાવાળો આવ્યો.. ૫ણ ગામ તો સાધારણ હત ુું ને.. કોઈ પાુંહ ે

વાડી ખેતર નો’તા.. 

‘તી ગામવારા’વે એને ભરુાભાઈ પાસે જવા ક’ય.ુ. ભરુાભાઈ તો ભ  તકાળમાું મોટા અિસર હતા ‘તી 
છોડ રોપાનુું જતન કરે’ય ખરા.. રોપાવારો તો ગ્યો ભરુાભાઈના ખોયડે.. 

ભરુાભાઈને કયે, તમારી પાુંહ ેબવ આસા લઈને આયવો છું.. મારી કનેર્ી રોપા લઈ લ્યો બા૫લ્યાવ, 

ગામવારાવે તમારા બવ વખાણ કઈરા છે.. બસ, ૫છી તો કેવુું જ શુું?! વખાણ સાુંભરતા’વેત 

ભરુાભાઈએ બધાુંય રોપા લઈ લીધા ‘ને રોપાવાળાને ખશુ કરી દીધો.. 
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બધા રોપા હાયરે એક આંબાનો છોડ ૫ણ હતો.. 

ભરુાભાઈએ તો બધાુંય રોપા હારે ઈ આંબાને ૫ણ પોતાના ખોયડા પાુંહ ેવાવી દીધો.. 

ભરુાભાઈ ઈ આંબાનુું ખ  બ જતન કરે, પાણીનુું મસિંચન કરે, ખાતર નાખે.. 

ગામવારા’વ ભરુાભાઈને આંબાનુું જતન કરતા જોઈને ખ  બ વખાણ કરે.. ભરુાભાઈ ખ  બ રાજી ર્ાય, 

ખ  બ ફૂલાય.. 

હા, ભરુાભાઈને તો આવુું બધુું બવ ગમે ‘ને.. 

‘દદ જાતાું કયાું વાર લાગે છે?! ધીમે ધીમે તો ઈ આંબાના છોડની જગાએ એક હયરૂ-ભયરૂ આંબાન ુ

જાડ ઉભ ુર્ઈ ગ્ય.ુ. 

જાડે’ય પાછું કેવુું?! ઘટાદાર... લીલુુંછમ્મ ભરબપોરે ધોમધખતી લ ુમાું’ય ટાઢો છાુંયડો આપે એવુું.. 

‘ને જોતજોતામાું એમાું કેરીય ુ૫ણ આવવા મુંયડી..  કેરી’ય પાછી મીઠી તો એવી, સાવ મધ જેવી.. 

ગામવારા’વ તો ઈ આંબાને ખ  બ વખાણે ‘ને ખ  બ વધાવે.. 

કેરીને’ય વખાણે ‘ને કેરીની મીઠાશને’ય વખાણે.. ‘ને ભેગાું એના છાુંયડાને’ય વખાણે.. 

લોકોના મોઢે હવે તો ભરુાભાઈને બદલે ભરુાભાઈનો આંબો ચડી ગ્યો’તો.. 

કોઈના મોઢે ભરુાભાઈના વખાણ નો’તા, હા ભરુાભાઈનો આંબો બધે છવાઈ ગ્યો’તો.. બધા’ય 

આંબાની જ વા વા કરતા.. 

ગામવારા’વ ભરુાભાઈને કયે’ય ખરા કે, “ભરુાભાઈ, તમારો આંબો તો ભાઈ બવ રૂડો.. તમારી 

મે’નત લેખે લાયગી.. તમે એની બવ સેવા કઈરી ૫ણ એને તો સમડુુ ઋણ ચ  કવી દીધુું... તમને તો 
નીયાલ કરી દીધા ભાઈ..” 

બસ.. આ ‘‘ઋણ ચ  કવી દીધુું ‘ને નીયાલ કરી દીધા’’_ની વાતએુ તો ભરુાભાઈને સુંચોડા હચમચાવી 

દીધા.. ભરુાભાઈને હવે આવુું બધુું સાુંભરવ ુજરાય નો’ત ુગમતુું.. એના કાનમાું તો જાણે ગરમ તેલ 

રેડા’તુું.. 
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ભરુાભાઈને હવે આંબાના વખાણ ખટકવા લાયગા’તા.. ડુંસવા લાયગા’તા.. હા, કારોતરા ઝેરી 

સા૫ની ઘોણયે ડુંસવા લાયગા’તા અને ઈ કારોતરા ઝેરી સા૫નુું ઝેર આખા શરીરની રગમુાું વેત’ુત.ુ. 

દોડત’ુત.ુ. ભરુાભાઈને બેસવા નો’ત ુદેત.ુ. સવુા નો’ત ુદેત.ુ.અરે ચોરે’ય જાવા નો’ત ુદેત.ુ. યાુંય પાછી 

ઈ આંબાની વાત ુપીછો નો’તી મ  કતી.. 

એક ‘દદ સવારના પો’રમાું ગામના ચોરે એક વાત કાને આવી.. વાતનેુ કાન તો મળી જ રયે ને?!  

ર્ોડીકવારમાું તો આખા ગામમાું ઈ વાત િેલાઈ ગય.. વાત િેલાતા ર્ોડી વાર લાગે?! 

ગામવારાવના મોઢે એક જ શબ્દ_”ના હોય..”  એક જ વાત_”ઈ કેમ બને?!” 

બધા’ય ગ્યા ભરુાભાઈના ખોયડે.. ભરુાભાઈને પયુછ તો ભ  રાભાયે’ય માથુું ધણુાઈવ.ુ. 

૫ણ કોઈને વાત ગરે ન ઉતરે.. કયાુંર્ી ઉતરે આવી વાત?! આ તો, ભરુાભાઈનો આંબો !! 

બધાય જાણે એની ખ  બીય.ુ. આજ ‘દદ સધુી તો બધુું મજાનુું હત ુું…  ‘ને ઓચીંત ુકેમ આમ બને ?!’ 

૫ણ, બની ગ્ય’ુત.ુ. 

હા, ભરુાભાઈના આંબાની કેરીય ુ કડવી બની ગય’તી.. એની મીઠાશ હાયલી ગય’તી.. આ ઈ’જ 

આંબો હતો જેના વખાણ આખુું ગામ ખોબલે ખોબલે કરત.ુ. આ ઈ જ આંબો હતો જેની કેરીય ુ

ભરુાભાઈર્ી’ય વધ ુવખણાતી.. 

કોઈને ખબર નો’તી ૫ડતી કે, આમ કેમ ર્ય ગ્ય.ુ. કોઈને નો’ત ુસમજાત ુકે, શુું કે’વ.ુ. 

ધીમે ધીમે બધાય ભરુાભાઈને કે’તાું જાય ‘ને હાલતાું જાય.. બધાના મોઢે એક જ વાત હતી.. 

“હસે ભરુાભાઈ, તમારે એટલી જ લેણાદેણી હસે, ૫ણ કે’વુું ૫ડે હોં.. તમે એની બવ સેવા કયરી’તી 

ભાઈ, આવી સેવા કોય ન કરે..” 

ભરુાભાઈ હવે જોરમાું હતા.. ભરુાભાઈના પાછા વખાણ ર્ાવા મુંયડા’તા.. હવે તો લોકો એની 

સેવાના’ય વખાણ કરતાું.. ભરુાભાઈ ખ  બ રાજી ર્ાય, ખ  બ ફૂલાય.. હાું, ભરુાભાઈને તો આવુું બધુું 

બવ ગમતુું‘ને.. 

ભરુાભાઈ બવ રાજી ર્ાતા.. પોતાના ઉ૫ર.. પોતાની ચતરુાઈ ઉ૫ર.. હા, એની ચતરુાઈ ઉ૫ર.. 
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કેમ કે, ગામવારા’વ ઈ નો’તા જાણતા જી ભરુાભાઈ જાણતા’તા.. ગામવારા’વને ઓલ્યા આંબાની 

મીઠી કેરીય ુકેમ કડવી ર્ઈ ગઈ ઈ નો’તી ખબર.. ૫ણ ભરુાભાઈ જાણતા’તા.. 

એણે જ તો ચતરુાઈ વા૫રીતી.. રોજ વા૫રતા.. રોજ રાતે વા૫રતા.. 

હા, ભરુાભાઈ રોજ રાતે પોતાના જ આંબાના મ  ળીયામાું ઝેર નાખતા.. રોજ કારોતરા ઝેરી સા૫નુું ઝેર 

ઈ આંબાના મ  ચળયામાું વેત’ુત.ુ. દોડત’ુત.ુ. તુંયે તો એની કેરીય ુકડવી ર્ઈ ગઈ’તી.. 

ગામવારા’વ નો’તા જાણતા.. ભરુાભાઈ જાણતા.. ભરુાભાઈને એમ કે, કોઈ નર્ી જાણત.ુ. 

૫ણ, ઈ મુુંગો આંબો જાણતો’તો.. બધુુંય જાણતો’તો.. 
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માનો કે ન માનો! 

-ગીતા શકુ્લ 

geetashukla116@gmail.com 

 

     અષાઢી બીજના પમવિ દદવસે મયરુ અને મવશાખાએ નવી જગ્યાએ નવા ઘરમાું સામાન સારે્ 

પ્રવેશ કયો. અમદાવાદ જેવા મોટા શહરેમાુંર્ી નાના ટાઉનમાું િાવશે કે નહી તેવો પ્રશ્ન વારુંવાર 

ઉઠતો હતો. આમતો દચક્ષણ ગજુરાતની લીલીછમ ધરતી પર પગ મ  કતાુંની સારે્ જ મન પણ 

હદરયાળ બની ગય ુહત ુું. એક તો વરસાદી માહોલના લીધે આજુબાજની વાડીના  વ્રક્ષો ઘટાદાર અને 

લીલાછમ લાગતાું હતાું. આંબાની વાડી, ચીકુની વાડી, નાચળયેરી બધુું મનને મોહી લે તેવુું પ્રકૃમતનુું 

રૂપ ખીલ્યુું હત ુું. 

          મયરુના પપપાના મમિનુું ચબલીમોરામાું ઘર હત ુું. મકાન ખ  બ જ મોટુું હત ુું. મકાન કરતાું પણ 

વાડો ખ  બ જ મોટો હતો. મયરુને અહીં એક િેક્ટરીમાું નોકરી મળી હતી. હાલ તો તેમણે અહીંયા જ 

રહવેાનુું હત.ુ વાડામાું પાદરજાત, મોગરા તર્ા ગલુાબના ફૂલોની સગુુંધર્ી વાતાવરણ મઘમઘતુું 

હત.ુ રુંગ-બેરુંગી ફૂલોર્ી આખો વાડો શોભી રહ્યો હતો. 

     ર્ોડો ઘણો સામાન વ્યવસ્સ્ર્ત મ  કીને મયરુ બોલ્યો, “મવશાખા, હુું ઓદિસે જઈને આવુું છું, ત્યાું 
સધુી તુું આરવ જોડે આરામ કર.” તેમનો આરવ ઘણો જ નાનો હતો. 

     મયરુના ગયા પછી મવશખા ફે્રશ ર્ઈ ગઈ, આરવને સવુડાવી તે સામાન ગોઠવવા લાગી. 

સામાન વ્યવસ્સ્ર્ત કરવામાું તેનો સમય ક્યાું નીકળી ગયો તેની પણ ખબર પડી નહીં. એટલામાું 

ધોધમાર વરસાદ ચાલ ુર્ઈ ગયો. નવી જગ્યા હોવાર્ી તેને મયરુની ચચિંતા ર્વા લાગી. વરસાદ તો 
અટકવાનુું નામ જ ન્હોતો લેતો. એટલામાું બહાર કોઈનો પગરવ સુંભળાયો. તેણે જોયુું તો એક 

ઉંમરલાયક બાઈ વરસાદર્ી બચવા ઉભી હોય તેમ લાગ્યુું. તે ર્રર્ર ધ્રજુતી હતી. મવશાખાને તેની 

દયા આવી, તેણે તેને ઓટલા પર બેસવા કહ્ ુઅને બોલી, “તુું અદહિં નજીકમાું જ રહ ેછે?” 

     “હા, બેન હુું અદહિં જ રહુું છું. ર્ોડે દ ર સીતાનગરમાું જ રહુું છું.” 
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મવશાખા તેનો અલગ પહરેવેશ જોઈ રહી. મરાઠીની જેમ તેણે કછોટો મારીને સાડી પહરેી હતી.  

ર્ોડીવાર પછી તે બોલી,  “તમે નવા જ રેવા આવ્યા લાગો છો? તમારે કામ કરાવવુું હોય તો કહજેો. 

મારી પાસે અત્યારે કુંઈ જ કામ નર્ી, પેટનો ખાડો પ  રવા પૈસાની ખ  બ જ જરૂર છે.” 

     “તુું બધુું જ કામ કરાવવુું હોય તો કેટલાું પૈસા લઈશ?” 

     “બનુ, તમારે જે આપવુું હોય તે આપજો, હુું બધુું જ કામ કરી આપીશ. તો હુું કાલર્ી કામ પર 

આવુું?” 

     “સારુું ..તો કાલ સવારર્ી આવી જજે. તારૂ નામ શુું છે?” 

    “મારુું  નામ નુંદુ છે.” તે ગઈ ત્યારે તેના ચહરેા પરની કરચલીઓમાું મલકાટ અને કામ 

મળ્યાની ખશુી છલકાતી હતી. 

           મયરુ આવ્યો. મવશાખાએ ખશુ ર્તાું કહ્ુું, “કામવાળી બાઈ મળી ગઈ છે.” 

     મયરુ બોલ્યો, “ચાલો સારુું  ર્ય,ુ હવે તારે આરવ સારે્ તકલીિ નહીં પડે.” 

     સામાન ગોઠવાય ગયો. બીજા દદવસર્ી બધ ુવ્યવસ્સ્ર્ત ગોઠવાય ગયુું. નુંદુ પણ સવારર્ી 
આવી કામ કરવા લાગી. કામ પણ મન દઈને કરતી હતી. આખુું ઘર અને વાડો ચોખ્ખો ચણાક 

રાખતી હતી. મવશાખા કામ કરતી હોય ત્યારે તે નાનકડા આરવને ઘોદડયામાું સવુડાવી હાલરડાું 

ગાતી. તેની ગામઠી ભાષામાું હાલરડાુંની મવશાખા મજા લ  ુંટતી. 

     દદવસો પસાર ર્વા લાગ્યા. મવશાખાને પણ ધીમે ધીમે આજુબાજુના લોકો સારે્ પદરચય ર્વા 
લાગ્યો. તેને નવી જ્ગગ્યામાું ધીમે ધીમે િાવી ગયુું.    

     એક દદવસ બપોરના સમયે તે બાજુમાું રહતેાું પાડોશી રમાબેનને ત્યાું ઓટલે બેઠી હતી. બધાું 
જ બૈરા ભેગાું ર્યાું હતાું. એવામાું રમાબેન બોલ્યા, “મવશાખાબેન, મારે તમને એક વાત કહવેી છે. 

તમારે ત્યાું નુંદુ કામ કરવા આવે છે તે બહુ સારી નર્ી. તમે તેને શા માટે કામ પર રાખી?” 

     મવશાખા બોલી, “કેમ? નર્ી સારી એટલે શુું? મને વાતમાું સમજ ના પડી. કામ તો સારુું  કરે છે 

અને ઈમાનદાર પણ છે.” 

     રમાબેન બોલ્યા, “મારે તમને કેમ સમજાવવા?! અમે કોઈ તેની પાસે કામ નર્ી કરાવતા. 
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તમે માનો કે ના માનો પણ એ તો ડાકણ છે.” 

     મવશાખા આ સાુંભળીને ધ્રજુી ગઈ. કુંપતા અવાજે તે બોલી, “એટલે,,તમે શુું કહવેા માગો 
છો?!” 

     “બેસો...હુું તમને સમજાવુું છું. હુું તમને તેની વાત કરુું . એના છોકરાની વહુ મારે ત્યાું કામ કરે 

છે. તેણે મને કહ્ ુકે, તેની નજર સારી નર્ી. તોબા, તોબા! નાના છોકરાને તો તરત જ લાગી જાય 

છે. તમે તેને  મેં આ વાત કરી છે તેમ ના કહતેા નદહ તો મારુું  તો આવી જ બન્યુું.” રમાબેન ગભરાતાું 

બોલ્યા. 

 

     મવશાખા જોઈ રહી, કેટલી અંધશ્રદ્ગા !!  “એવો કોઈ પ્રસુંગ બન્યો છે, કે જે કોઈને ખાઈ ગઈ 

હોય?!” 

ત્યાું બેઠેલા બધાું બોલી ઉઠ્ાું, “હા.... અમને ખબર છે.”  જ્યારે તે જન્મી ત્યારે તેની મા મરી ગઈ. 

તેના લગ્ન પછી તરત જ તેના સાસ-ુસસરા મરી ગયા. ત્યાર પછી છોકરા ર્યા પછી તેના વરને 

પણ ખાઈ ગઈ.” 

મવશાખા હસવા લાગી. “એમાું નુંદુનો શો વાુંક?!  આ તમે બધા કેવી વાત કરો છો?!” 

     રમાબેન ચચડાઈને બોલ્યા, “માનો કે ન માનો પછી કે’તા નહીં કે, અમે તમને ન કહ્ુું.  જો જો 
પસ્તાશો, તમારા પોયરાને સાુંચવજો. અમે તો તમારા ભલા માટે જાણ કરી.” 

     મવશાખાએ મયરુ આવ્યો એટલે બધી વાત કરી. મયરુ હસવા લાગ્યો, “એવુું બધુું કુંઈ ન હોય 

નુંદુ તો કેટલી સારી છે! આરવને તો ખ  બ જ સાુંચવે છે. તુું આ બધુું મગજમાુંર્ી કાઢી નાખજે. એ તો 

નુંદુ આપણુું કામ કરે તે, નદહ ગમતુું હોય.” 

     મવશાખા બોલી, “ના ના મારા મગજમાું એવુું કશુું જ નર્ી.” 

     એક દદવસ મવશાખા આરવના િોટા પાડતી હતી. નુંદુ બોલી, “બ  ન મારો પણ બબ ુસારે્ િોટો 

પાડી આપોને. મારા પગારમાુંર્ી પૈહા કાપી લે જો.” નુંદુ પૈસા ને પૈહા કહતેી. 

મવશાખાએ તેનો આરવ સારે્ િોટો પાડ્ો. તેને જ્યારે િોટો આપયો ત્યારે તેનાું બોખા મોઢા પર હાસ્ય 
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સારે્ બોલી, “મોટો ર્ાય ત્યારે તેને બતાવજો , આ ડોહી તને હાલરડાું ગાતી’તી.” 

“જો ને નુંદુ, આ પાદરજાતના ફૂલો કેટલાું સુુંદર દેખાય છે! સિેદ અને કેસરી દાુંડીનુું સૌંદયથ જ અનેરુું  
છે. ફૂલોની તો પર્ારી જ ર્ઈ જાય છે. તેનો પણ િોટો પાડી લઉં. દદવાળીમાું અમદાવાદ જઈશ, 

ત્યારે ત્યાું બધાુંને બતાવીશ. જો નુંદુ અમે દદવાળીમાું જવાના છીએ, મેં તારા માટે સાડી લીધી છે. તે 

તને આપીને જઈશ તે તુું દદવાળીમાું પહરેજે.” 

     “ના, તે સાડી તમારી પાસે જ રાખો. જ્યારે હુું મરી જાઉં ત્યારે મને ઓઢાડજો. આમ પણ મને 

હમણાું જરૂર નર્ી. હમણાું મારી પાસે લ  ગડાું છે તે ચાલશે.” 

ત્યારે હુું તને બીજી સાડી ઓઢાડીશ.” મવશાખા તેનો દુ:ખી ચહરેો જોઈ રહી. 

     એક દદવસ આરવને ખ  બ જ તાવ આવ્યો. નુંદુ બોલી, “બ  ન, શરદીનો તાવ છે. હુું અજમો 

શેકીને ધમુાડો આપુું છું.” નુંદુએ દેશી દવા કરવા માુંડી. દદવેલ અને અજમો કપાળ પર તર્ા છાતી 

પર લગાડ્ાું. મવશાખા આરવને ડોક્ટર પાસે લઈ ગઈ અને દવા લઈ આવી. આરવને  શ્વાસ 

લેવામાું તકચલિ પડતી હતી. તેર્ી તે ઘણી ગભરાઈ ગઈ હતી. 

     નુંદુ બોલી, “ગભરાવ નહીં અજમાર્ી શરદી બળી જશે, સારુું  ર્ઈ જાશે, તમે સ્હજે પણ ચુંત્યા 
ના કરશો.” નુંદુ ઘરે ગઈ. એટલે બાજુવાળા રમાબેન આવ્યા, કહવેા લાગ્યા, “જોય ુને! કેવો માુંદો 

પડી ગયો! પણ, તમે તો અમારી વાત માનતાું જ નર્ી. જ્યારે ના ર્વાનુું ર્શે ત્યારે ખબર પડશે 

અને ત્યારે ઘણુું મોડુ ર્ઈ ગયુું હશે, રામ.. રામ.. કેવો ગલગોટા જેવો છોકરો કેવો ર્ઈ ગયો?! નુંદુની 

વહુ કામ કરવા આવી હતી તો કે’તીતી કે, નુંદુ સારે્ તમે આરવનો િોટો પાડીને આપયો છે, હવે કોણ 

જાણે એ િોટાનુું શુું કરસે બાળી નાખશે તો........” અધ  રુું  વાક્ય છોડી રમાબેન ચાલ્યા ગયા. 

     તેમના ગયા પછી મવશાખા ખ  બ ગભરાઈ ગઈ. કારણકે, આખરે એ એક ‘ મા’ હતી. તેના દદલ 

અને દદમાગ વચ્ચે યધુ્ધ ચાલ ુર્યુું. દદમાગ કહતે ુું હત ુું કે, આ બધી માન્યતા છે પણ મા નુું દદલ 

ગભરાત ુું હત ુું. તે મવચારવા લાગી...આમ તો તે આરવને કેટલો પે્રમ કરે છે તે એને નકુસાન શા માટે 

પહોંચાડે?! હુું તેના માટે આવુું મવચારુું  તો ખરાબ કહવેાય. આમ મવચારતાું તે નુંદુએ બનાવેલી 

અજમાની પોટલી આરવને સુુંઘાડવા લાગી. તેને ર્યુું કે, મયરુને આ વાત કરુું  તો....તો... મયરુ તેને 

હસી કાઢશે. મયરુને કહવેાની તેનામાું દહિંમત નહોતી, મયરુને આવી વાત પસુંદ નહોતી. આખી રાત 

તે આરવ પાસે બેસી રહી. તે સતુો નો’તો, તેને તાવ પણ હતો. તેને જાતજાતનાું મવચાર આવતાું 
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હતા. મવચારમાું ને મવચારમાું તે સ  ઈ ગઈ. 

     સ  રજદાદાનુું આગમન ર્તાું જ પુંખીઓનો કલરવ વાતાવરણને ઢુંઢોળી રહ્યો હતો. પુંખીઓના 
કલરવે તેને જગાડી દીધી. તે મનત્યક્રમ પતાવી પ  જા કરવા ફૂલ લેવાું વાડામાું ગઈ. વાડાનુું દ્રશ્ય 

જોતાું જ તે ધ્રજુી ગઈ. તેનાું પગ નીચેર્ી જમીન સરકી ગઈ હોય તેવુું લાગ્યુું. હૃદય ધડકવા લાગ્યુું. 

આ શુું ર્ઇ ગયુું ?! પાદરજાતનુું ઝાડ જે કાલે લીલુુંછમ હત ુું તે એક રાતમાું સકુાઈને ઠ ુંઠુું કેવી રીતે ર્ઈ 

ગયુું?!  એક જ રાતમાું ઝાડ કેવી રીતે બળી જાય?! તેણે રમાબેનને બ  મ પાડી બોલાવ્યા. 

     “શુું ર્યુું?  હાય..! હાય..! આ ઝાડને શુું ર્ઈ ગયુું, નક્કી નુંદુએ જ મ  ઠ મારી છે. તમારી નજર 

સામે જ દાખલો છે. એક રાતમાું ઝાડ ર્ોડુું બળી જાય?!” 

     મવશાખા ગભરાઈ ગઈ. તે રડવા લાગી. મયરુ પણ ઓદિસે જવા નીકળી ગયો હતો. તે દોડતી 

આરવ પાસે પહોંચી. તે મનરાુંતે સ  તો હતો. તાવ પણ ઊતરી ગયો હતો. 

     એટ્લામાું નુંદુ કામ કરવા આવી. મવશાખા શુંકા-ક શુંકામાું ઘેરાયેલી હતી. 

નુંદુ બોલી,  “બ  ન હવે કેમ છે આપણાું બબનેુ?”  મવશાખાએ તેનો કોઈ જવાબ ન આપયો. આજે 

મવશાખા નુંદુ સારે્ કુંઈ જ બોલી નહીં. નુંદુને તેણે ઘોદડયા પાસે આવવા જ ન દીધી. કોઈને કોઈ 

બહાને તે આરવને તેનાર્ી દ ર રાખતી હતી. નુંદુ કામ પતાવીને ઘેર જવા મનકળી. 

     તેના ગયા પછી તે ઘોદડયા પાસે ગઈ. જોયુું તો, આરવ ચખલચખલાટ હસતો હતો. તાવ પણ 

નહોતો એકદમ ફે્રશ લાગતો હતો. દવાએ સારી એવી અસર કરી હતી. તેણે હાશકારો અનભુવ્યો. તે 

કાુંઈ મવચારે તે પહલેાું બહાર શોરબકોર સુંભળાયો. તે આરવને લઈને દોડતી બહાર આવી. જોયુું તો, 
રોડ પર મોટુું ટોળું એકઠુું ર્યુું હત ુું. તે ત્યાું જોવા માટે ગઈ. જોયુું તો તેની આંખો પહોળી ર્ઈ ગઈ. 

આ.....શ.ુ... નુંદુ લોહીના ખાબોચચયામાું તરિડતી હતી. “આ શુું ર્ઈ ગય?ુ કેવી રીતે બન્ય?ુ” તેણે 

બધાને પ  છ્ુું. તો જાણવા મળ્યુું કે, રમાબેનનો પાુંચ વષથનો લાલ ુદોડતો દોડતો બોલ લેવાું માટે 

રોડ પર પહોંચી ગયો, સામેર્ી ફૂલ સ્પીડમાું ટ્રક આવતી હતી, તે છોકરાને બચાવવા નુંદુ દોડી ગઈ. 

તે તો બચી ગયો  પણ નુંદુને ટક્કર લાગી જતાું તેને ઘણુું વાગ્યુું છે. બધાએ એમ્બ્યલુન્સ મુંગાવી. 

મવશાખાએ મતખી નજરે રમાબેન સામે જોયુું અને બોલી, “રમાબેન ડાકણે તો તમારા દદકરાનો જીવ 

બચાવ્યો.” રમાબેન નીચુું જોઈ ગયાું. શરમ ના માયાથ બધાુંના માર્ા ઝૂકી ગયા. કોઈ પાસે તેનો 

જવાબ નહોતો. મવશાખાને પણ પોતાની જાત પ્રત્યે શરમ ઉપજી. તે કેમ આ બધાુંની વાતમાું આવી 
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ગઈ. 

     એમ્બ્યલુન્સ આવી પહોંચી. બધા હોસ્સ્પટલ પહોંચ્યા. ડોક્ટરે કહ્ુું, “લોહી ઘણુું નીકળી ગય ુછે, 

બચવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે.” એટલામાું નસથ આવી, “મવશાખાબેન કોણ છે? તેમને પેશન્ટ 

બોલાવે છે.” મવશાખા દોડીને નુંદુ પાસે પહોંચી. નુંદુ ત્રટુક ત્રટુક સ્વરે બોલી, “બ  ન, મારા બબનેુ 

સાુંચવજો....મ...ને માિ કરજો...તમારી સાડી મને ઓઢાડજો....” 

           મવશાખા રડતાું રડતાું બોલી, “નુંદુ, તુું સારી ર્ઈ જસે. તને કુંઈ નહી ર્ાય.” 

           “ના....ના બ  ન મારે હવે જીવવુું જ નર્ી. પણ મને એક વાતનુું દુ: ખ લાગ્ય ુકે, તમે પણ મને 

ન સમજ્યા, તમે પણ મને ડા..ક...ણ.....” અને તે આટલુું બોલતાું જ અટકી ગઈ. 

મવશાખાએ ડોક્ટરને બોલાવ્યા. તેમણે કહ્,ુ “ શી ઈઝ નો મોર”. સાુંભળતાુંની સારે્ જ મવશાખાની 

આંખોમાુંર્ી આંસ ુસરવા લાગ્યા. તેણે નુંદુના મારે્ હાર્ િેરવ્યો. જોયુું તો તેના હાર્માું તેનો તર્ા 

આરવનો િોટો... છાતી સરસો ચાુંપીને સ્વાર્ી દુમનયાને અલમવદા કરી ગઈ. 
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મારી વ્હીલચેરના િણ પૈડાું 

-રેખા પટેલ 'મવનોદદની' 

sakhi15@hotmail.com 

 

અપલક નજરે બારીની બહાર નજર માુંડી સનુમ  ન બેસી રહી. બહારર્ી શાુંત છતાું અંતરમનમાું 
ખળભળાટ.. જાણે, મહાસાગરના પેટાળમાું ત્સ  નામી જેવો ખળભળાટ… એક જ ની ઘટના યાદ 

આવતાું મારા શ્વાસ અધ્ધર ર્તા ગયા અને સતત ચાલતાું મનમાું એક જ પ્રકારના વૈચાદરક 

વાવાઝોડાની ર્પાટૉ મારા તન સારે્ મનને પણ અપુંગ સમાન સ્સ્ર્તપ્રગ્ન બનાવી દીધુું  અને મારી 

સહનશદકતની હદ પાર ર્ઇ જતાું, હુું અનાયાસે કદી ના પાડી હોય એવી આક્રુંદભરી ચીસ પાડી ઉઠી, 

“નીઇઇઇ...લા...!!!!” 

મારી ચીસ સાુંભળીને નીલા હાુંિળી હાુંિળી દોડી આવી. હાુંિતા સ્વરમાું બોલી, "બેન શુું ર્યુું? કુંઈ 

જોઈએ તમારે?” માુંડ મન અને જીભ પર કાબ   કરીને બોલી, "નીલા,જલદી મારા માટે ર્ોડુું પાણી 

લાવ.!" નીલા પાણી લઇને આવે એટલી પણ રાહ જોયા વગર મારી વ્હીલચેરને જાતે ઘક્કો મારતી 

નીચે જ બનાવેલાું મારા નવા બેડરૂમમાું આવી ગઈ. આવુું કરવાર્ી શુું મવચારોના વાવાઝોડા પર 

કોઈ બે્રક લાગવાની છે ખરી?! એ તો એકલતાનો મોકળો પટ્ટ જોતાું બમણાું વેગર્ી ત  ટી પડે છે જાણે 

કોઈ ભ  ખ્યુું જ ુંગલી જાનવર પોતાના મશકાર પર ત  ટી પડે છે એ રીતે અને એ દીવસે પણ હુું અસહાય 

મશકાર ર્ઇ વગડે પડેલી ઘાયલ હરણી જેવી હુું પડી હતી. લોહી નીકળતી હાલતમાું રસ્તા પર.. 

તરિડીયા મારતી, એક અધથમરેલ અવસ્ર્ામાું.... 

તે દદવસે સરસ મજાની સગુુંધી સવાર લઇને સ  રજ ઉગ્યો હતો. મારા સખુી પદરવારની સવારને 

ચેતનવુંતી બનાવવા એ દદવસે રોજની માિક સવારે ૬.૩૦ના ટકોરે હુું ઉઠી ર્ઇ ગઈ હતી. નીલ 

અને નીકીને સ્ક લે જવાની તૈયારીમાું પરોવાઈ ગઈ હતી. એ બુંનેને રોજ સવારે ગરમ નાસ્તો 

ટીિીનમાું ભરી લઇ જવાની ટેવ પણ મેં જ પાડી હતી અને  દહમાુંશનેુ પણ સારે્ સારે્ ગરમ નાસ્તો 

બનાવી આપતી તે વખતે બે હારે્ કામ કરતાું કરતાું રોજ મવચારતી કે, "મારે ચાર હાર્ હોત તો 

કેટલુું સારુું  ર્ાત!’’ 
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િટાિટ બધાનુું કામ હોશભેરપ  ણથ કરી બધાને "બાય બાય ટાટા" કહી બધાની પે્રમભરી નજરોને 

હૈયામાું કેદ કરી હુું મારા તરિ વળીને મારી જાતને ઢુંઢોળતી અને કહતેી, “ચાલો, મહારાણી આ 

ઘરમાું હવે તમે એકલા છો અને તમારા પર ર્ોડુું ધ્યાન આપો…” અને રોજની ટેવ પ્રમાણે ઘરમાું 

પ્રવેશતા સામે વોશબેચઝન ઉપર લગાવેલાું મમરરમાું ખદુને સ્હજે મનરખીને મારા રૂમ તરિ પ્રયાણ 

કરતી.. મારા જાડા અને ઘટ્ટ વાળને ટાઇટ પોની બાુંધી મારા જજમના ટે્રક અને  ટી-શટથ  પહરેીને, 

કાનમાું ઇયરપલગ લગાડી મારા સેલિોનને હાર્માું લઇને એક અલ્લડ મ  ગ્ધકન્યાની જેમ, જજમ 

જવા નીકળતી. મારી જીવનની સરળ દિલોસોિી_"જીવન જીવવા માટે પહલેાું જાતને પે્રમ કરવો 

જરૂરી છે!" 

 

અમારા નાનકડાું બુંગલાર્ી ર્ોડે દ ર રસ્તો ક્રોસ કરતાું સાવ પાસે જજમ હત ુું. રોજ સવારે ત્યાું જવાનો 

મારો મનયમ અને નજીક હોવાર્ી ત્યાું ચાલીને જવાનુું પસુંદ કરતી. એ દદવસે બુંગલાનો મેઇન-ગેટ 

બુંધ કરીને સેલિોનમાું પલેનુું બટન દબાવીને ઇયરપલગ પર ર્ોડો ભાર દઇને કાનમાું દબાવ્યા. હજુ 

તો, અડધો રસ્તો ક્રોસ કયો, ત્યાું જ પ  રઝડપર્ી આવતાું ટ્રકની ઠોકરે મને હવામાું િુંગોળી દીધી અને 

ટ્રક પળવારમાું પલાયન ર્ઇ ગઇ. જાણે, યમરાજા ટ્રકમાું સવાર ર્ઈને આવ્યાું હોય અને પળવારમાું 

કોઈ આત્માને લઇ પલાયન ર્ઈ જાય.. હુું હવામાું  િુંગોળાઇને ધડાકાભેર ડામરનાું રસ્તા પર પડી. 

જાણે, મારાું પગ કોઇ લોંખડી દદવાલ સારે્ અર્ડાયા હોય એવુું લાગ્યુું...ર્ોડુું ર્ોડુું યાદ છે...મારુું  

શરીર તરિદડયાું મારત ુું હત ુું....મારા ટે્રક અને ટી-શટથ  પર લાલ રુંગનાું લોહીનાું તાજાું ધબ્બા હતાું ને 

અચાનક મારી આંખો સામે અંધારા છવાતાું ગયાું...જાણે વેદનાની દેવી મારી આંખો પર પાટો 

બાુંધવા આવી હોય....મારી આંખોની સામે દદથની કાળાશ મસવાય કશુું નહોત ુું.....અંતે તરિડીયા 

મારત ુું શરીર અધથમતૃ અવસ્ર્ામાું રસ્તા પર મનશે્ચતન હાલતમાું ઢળી પડયુું.. 

મારી આંખો ખલુી ત્યારે મારી નજર સામે મારા હૃદયના િણેય ટ કડાઓને જોઈને ચહરેા ઉપર 

સુંતોષની આભા િેલાઇ ગઇ. હુું કશુું બોલવા જાઉં એ પહલેા તો,  દહમાુંશ ુમારા મોં આડો હાર્ દેતાું 

બોલી ઉઠ્ા કે,"કશુું જ બોલવાનુું નર્ી કે કશુું પ  છવાનુું નર્ી. તને આરામની જરૂર છે અને હુું હુંમેશા 

તારી સારે્ જ છું અને તારી પાસે જ છું." દહમાુંશનુા આ શબ્દોનો સાચો અર્થ મોડેર્ી સમજાયો. જ્યારે 

જાણયુું કે, મારા શરીરના ઉપરના ચેતનામય અંગો સારે્ મારા મનષ્પ્રાણ પગ સારે્ કોઈ જીવુંતતાનો  
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કોઈ વ્યવહાર રહ્યો નહોતો....એક જ શરીરનાું બે દહસ્સા… અને બે દહસ્સા વચ્ચે હતી, પુંગ  તાની 

મજબ  ત દદવાલ !! શરીરની  ઉપરનો દહસ્સો "ચેતન" અને  નીચેનો દહસ્સો "જડ"માું પદરવમતિત ર્ઇ 

ચ  ક્યો હતો!! જાણે એક માનવીય વકૃ્ષ સમાન મારુું  અસ્સ્તત્વ હવે શ્વાસ લઇ રહ્ુું હત ુું, ઉપરનાું ભાગે 

લીલાછમ પાુંદડાઓ અને નીચેના ભાગે રૂક્ષ મનજર્જવ જેવુું  ર્ડ!.... આજે, કુદરતની "જડ-ચેતન"ની 

વ્યાખ્યાનો સાચો અર્થ સમજાયો! 

મારી આવી અવસ્ર્ા જોઇને મનોમન છળી ઉઠી, બે હાર્ની મઠુ્ઠીઓ ભીડીને એક મોટી આક્રુંદભરી 

ચીસ પાડી ઉઠી......હોસ્પીટલમાું મારા કમરાની અંદરનો શાુંત માહોલ મારા હૈયાિાટ રૂદનની 

વેદનાઓર્ી ખળભળી ઉઠયો...કમરાની દદવારો મારી સામે હતી, મારા જેવી લાચાર 

અવસ્ર્ામાું..ચાલી ના શકે એવી હાલતમાું!! "સઘ્ઘર મગજર્ી અપુંગતા જજરવવી બહુ અઘરી હોય 

છે." પણ, જેના ભાગ્યમાું પારાવાર વેદના લખી હોય એને કોણ મમથ્યા કરી શકવાનુું હત ુું?! ર્ોડા 

દદવસ હોસ્સ્પટલમાું રહી, એ દદવસો દરમમયાન મારા દદલદદમાગે અસહ્યયાતના વેઠી. મારાું જ 

બાળકો મને બહુ મનરાધાર અને અસહાય લાગતા હતા. ત્યારે મને લાગ્યુું કે, બસ આ જ મારી 

જજિંદગીની સૌર્ી મોટી હાર છે!! છેવટે ઘરે જવાનો દદવસ આવી ગયો...મારા માટે તદ્દન આધમુનક 

વ્હીલચેર લેવામાું આવી....મારા ૪૦મા જન્મદદવસે દહમાુંશ ુમારા માટે નવી કાર લઇ આવ્યા હતા, 

તેમાું મારાું ગમતાું જ હીના ફૂલોની માળાર્ી સજાવી હતી. મારી ન્વ્હલચેરને જોઇને ર્યુું કે, "તુું જ 

મારી પુંગ  તાનો સાચો પ્રાણ છે....તુું છે તો મારે પગ મવના ઢસડાતા ઢસડાતા નહી ચાલવુું પડે…”                               

અમારો ઉપરના માળે ગોઠવાયેલો સુુંદર હવા-ઉજાસર્ી ભરેલો બેડરૂમ હવે નીચેના ગેસ્ટરૂમમાું 
આવી પદરવમતિત ર્ઇ ગયો. જગ્યા બદલવાર્ી જાણે મન પણ બદલાય છે અને હુું આ નવેસરર્ી 

ગોઠવાતી જીવનધારામાું ચપુચાપ વહતેી હતી. બીજા દદવસની સવારે મારી આંખ દવાના ઘેનમાું 

ર્ોડી મોડી ખ  લી અને જોયુું તો દહમાુંશ ુહાર્માું ટાઈ લઈને આમ તેમ દોડાદોડી કરતાું હતાું અને 

બાળકોને જરૂરી સ  ચના આપયે જતા હતાું. મને જાગેલી જોઈ હસીને બોલ્યાું, “રીના,જો તારી માટે 

સરસ આદુ-ફૂદીનાવાળી ચા બનાવી લાવ્યો છું. જે તે મને શીખવી હતી અને સોરી ડીયર! હુું ચાર 

દદવસ ઓદિસે જઈ શક્યો નર્ી તો, આજે તો જવુું જ પડશે. પણ, હુું જલ્દી આવી જઈશ અને 

હા,માલાને તારી માટે જ ખાસ કામ ઉપર રાખી છે અને એ સવારર્ી સાુંજ સધુી અદહયાું રહશેે અને 

કામ કરશે, સારે્ સારે્ રસોઈ પણ માલા બનાવશે. બસ! હવે તારે હ કમ કરતાું શીખી જવાનુું છે." 

આટલુું કહીને મારા ગાલે એક મીઠુું ચુુંબન કરી ચાલતા ર્યા… પણ, દહમાુંશ ુઅને મારાું બાળકોની 

આંખોમાું ચમકતો મવષાદ હુું કળી શકતી હતી. એક માુંન ુું હ્રદય ખરૂું ને… એને બાળકોની લાચારી 
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જોઇને પારાવાર વેદના ર્ાય છે  અને દહમાુંશનુી અધાુંચગની હોવાને નાતે એની મશુ્કેલીમાું પણ 

હસતો રહવેાના સ્વભાવની પાછળનો સાચો ભાવ મારા મસવાય કોણ જાણી શકે?! 

હવે મારે મોટાભાગે માલા ઉપર આઘાર રાખવો પડતો હતો. સમય ઘીમી ગમતએ આગળ ધપતો 

હતો. મારી માટે તો, સમયનાું ચક્રો સાવ અટકી પડ્ા હતા. જેમ જેમ સમય દદવસો અને વરસોમાું 

રૂપાુંતર ર્તો રહ્યો એમ બાળકો પોતાની દુમનયામાું ખ  ુંપવા લાગ્યા અને દહમાુંશ ુતેમના ઓદિસવકથમાું 

અને ટ રમાું બીઝી રહતેા !! આમ તો હુું ઘરે જ રહતેી હતી પણ ત્યારે મારી પાસે કરવાના ઘણા કામ 

હતા. ત્યારે પણ મારા કામ િટાિટ પ  રા કરી નાખતી. એટલે દહમાુંશ ુકહતેા કે, “તુું તો આખો દદવસ 

નવરી જ હોય છે!!” પણ, હવે નવરાશનો નવો અધ્યાય શરૂ ર્યો અને એ પણ એકલતાના પાનાુંઓ 

પર.. કહ ેછે કે, નવરૂ મગજ શેતાનનુું ઘર હોય છે. માટે શેતાનર્ી બચવા માટે મેં મારા જ ના શોખ જે 

લેખન અને વાુંચનનો હતો, એને િરી હાર્માું લીધો. કદાચ એ શોખ પ  રો કરવા માટે જ ભગવાને 

સમજી મવચારીને મારા હાર્ અને આંખ સલામત રાખ્યા હશે..!! 

છતાુંય મારુું  આંતદરક મન એક અજબ ઉદાસીની ગતાથમાું ડ બત ુું જતુું હત ુું, મને સતત એવુું લાગતુું 

રહતે ુું કે, કોઇ મારુું  નર્ી. કોઈને હવે મારી ચચિંતા રહી નર્ી, બધા પોતપોતાની દુમનયામાું મસ્ત રહ ેછે. 

હુું હવે આ ઘરમાું એક વ્હીલચેર બનીને રહી ગઈ છું. મારુું  કોઈ મહત્વ નર્ી, હુું મારા જ માણસો માટે 

કુંઈ નર્ી કરી શકતી. મારી અપુંગતા અને મનરાઘાર અવસ્ર્ા મારા શારીદરક અને માનમસક 

ગઠબુંધનને તોડતી જતી હતી. જો દુુઃખમાું ડ બી જવાત ુું હોત તો, સ્મશાનયાિાની ઝુંઝટ ના રહતે!! 

ક્યારેક દહમાુંશ ુમારી પાસે બેસીને પે્રમ જતાવે ત્યારે એવુું લાગતુું કે, જાણે મારી ઉપર દયા ખાય છે.. 

સતત આવા મવચારોનો એકઠો ર્તો આક્રોશ મેં એક નવલકર્ા સ્વરૂપે કાગળો ઉપર ઠાલવવા 

માુંડ્ો… માનતી હતી કે, મારી આ નવલકર્ા તદન નવા સ્વરૂપે અને નવાભાવો-અભાવોર્ી સ્મમૃત 

સ્વરૂપે પ્રસ્ત  ત ર્શે. બસ,એ બળકા ખ્યાલો સારે્ હુું લેખનકાયથમાું  ગળાડ બ ર્ઇ ગઇ. ક્યારેક મનની 

પીડાઓ અંતરના ગૌરવને જીવુંત કરે છે  અને મારી સર્જકતા મવકસતી ચાલી.. હવે મારો 

મોટાભાગનો સમય લેખનકાયથ પાછળ ખચાથય જતો હતો અને મારા લેખનકાયથ દરમમયાન દહમાુંશનુી 

વ્યસ્તતામાું વધારો ર્તો ગયો. છતાું પણ મારી નજર દહમાુંશ ુઅને બાળકો ઉપર તો રહતેી જ હતી. 

આજકાલ દહમાુંશ ુ મોડા ઘરે આવતાું અને ક્યારેક શુંકાસ્પદ વતથન પણ કરતાું. એક દદવસ એ  

લેપટોપ ઉપર કુંઇક કરી રહ્યા હતા અને હુું અચાનક વ્હીલચેર ઢસેડતી દહમાુંશનુી નજીક ગઈ ત્યાું 

તો, દહમાુંશએુ િટાિટ લેપટોપ બુંધ કરી દીધુું અને આવુું પહલેાું ક્યારેય કરતાું નહોતા. આ પ્રકારની 

ર્તી કડવી અનભુ  મતઓને કારણે મારા મનમાું કડવાશ વધતી ચાલી, હુું પણ હવે મારા કામ જાતે 
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કરવાનો પ્રયત્ન કરતી, છતાું પણ જ્યારે કૌટ ું ચબક પ્રસુંગોમાું તે એકલાું જતાું તો મનમાું એક ઊંડી 

લકીર ખેંચાઈ જતી.... 

 

એવામાું એક દદવસ સાુંજે તેમની સારે્ એક ચબરાક અને બ્યટુીફૂલ લાગતી એક યવુતીએ મારા 

ઘરમાું પ્રવેશ કયો, દેખાવમાું જેટલી સુુંદર હતી તેટલુું જ એનુું વ્યસ્ક્તત્વ પણ ચુુંબકીય હત ુું. 

આવતાની સારે્ મને એને એનો પદરચય આપયો, “હલ્લો મીસીસ હીમાુંશ,ુ આઈ એમ લીના..” લીના 
આગળ બોલે એ પહલેાું દહમાુંશ ુબોલી ઉઠ્ાું, “લીના મારી સારે્ કામ કરે છે, એક ઉત્તમ કક્ષાની 

આદકિટેક છે. તને મળવાની લીનાની ઈચ્છા હતી માટે તને મળવા માટે સારે્ તેડી આવ્યો છું. તમે 

બુંને બેસીને વાતો કરો ત્યાું સધુી હુું ચા-નાસ્તાની વ્યવસ્ર્ા કરાવીને આવુું છું." ચા નાસ્તાને ન્યાય 

આપયા બાદ લીનાએ મારી સારે્ ઘણી વાતો કરી. મારી પસુંદ-નાપસુંદ મવશે વારે વારે જાણવાનો 

પ્રયત્ન કરતાું, મને કુંઈક અજુગતુું લાગતુું હત ુું. છતાું પણ મેં સામે ચાલીને મારા શોખ, મારી ટેવ 

અને ખાસ કરી મારી નવી આવનારી નોવેલ મવશે પહલેેર્ી જ અચભમાની ર્ઇ તારીિના પ  લ બાુંધ્યા. 

કદાચ મારે તેને બતાવવુું હત ુું કે હુું પણ બઘાર્ી કઈ કમ નર્ી..!! 

 

હવે મારુું  મન વધનેુ વધ ુખાટુું ર્તુું ગયુું. છેવટે મેં એક મનણથય લઇ લીધો કે, આમ પણ છોકરાઓ હવે 

મોટા ર્ઇ ગયા છે, તે મારી મદદ વગર જીવતા શીખી રહ્યા છે અને તેમના ડેડી તેમને બહુ પે્રમ કરે 

છે, તો મારે તેમની ચચિંતા કરવાનો અર્થ નર્ી રહતેો અને દહમાુંશનુી મને વધ ુ ચચિંતા રહતેી. પણ, 

હાલનુું એનુું વતથન જોતાું એમ લાગે છે કે, એમને તો મારી જરૂર જ નર્ી. સતત એવો અહસેાસ રહતેો 

કે, દહમાુંશ ુ હવે ઉડીને ક્યાુંક નવી ડાળ ઉપર બેસવાની તૈયારીમાું છે.. તો પછી મારે જાતે જ 

દહમાુંશનુા ખશુીના માગથમાુંર્ી ખસી જવુું જોઈએ..મનયમતના આ પદરવતથનને ઝીલવા હવે હુું મક્કમ 

બની હતી. પણ, આંતરમવગ્રહને લીધે હુું મારા લેખનકાયથને ખોવા માગતી ન હતી. મવચાર આવ્યો કે, 

મારી નોવેલનુું કામ પ  રુું  ર્ઇ જાય પછી તરત હુું દહમાુંશનેુ દડવોસથ પેપર પર જાતે સહી કરીને 

આપીશ. બસ હવે પરાણે જીવવુું બહુ ર્યુું. છેવટે એ દદવસ આવી ગયો. મારાું પસુ્તકનુું આવતીકાલે 

મવમોચન હત ુું અને એ પ્રસુંગે દહમાુંશએુ શહરેનાું આગેવાનો અને મવદ્વાનો અને આગળ પડતા 

સાદહત્યકારોને આંમિણ આપયા હતાું. સારે્ ડીનર પણ રાખ્યુું હત ુું. હુું એમ સમજતી કે, મને કશી 

ઓછપ ના આવે એટલે દહમાુંશ ુઆવુું કરતા હશે. ત્યારે મનમાું ખશુી કરતાું ગમ વધારે છલકાતો હતો 
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અને મવના કારણે આંખ ભીની ર્ઇ આવતી હતી. 

 

પ્રોગ્રામ સાુંજે હતો. પણ, સવારે ચાય ટેબલ ઉપર દહમાુંશએુ કહ્ુું, "આજે આપણે ચારેયએ એક કામ 

માટે બહાર સારે્ જવાનુું છે. તો બધા િટાિટ તૈયાર ર્ઇ જાઓ અને જલદી નીકળીએ.” મેં દહમાુંશનેુ 

પ  છ્ુું, “આપણે  ક્યાું જવાનુું છે?” એણે જવાબ આપવામાું ર્ોડી વાર લગાડી એટલે મેં મારી વાત 

આગળ વધારતાું કહ્ુું, "મારે ર્ોડુું કામ પતાવવુું છે. માટે તમે લોકો જઈ આવો.” મારી વાત 

દહમાુંશએુ માની નહી અને કહ્ુું, "તુું સારે્ ચાલ બહુ વાર નહી લાગે." અને મને પરાણે વ્હીલચેર 

સારે્ તેમની વેનમાું બેસાડી દીધી. મારાું આ ભયાનક એસ્ક્સડન્ટ પછી તેમણે આ પ્રકારની નવી વેન

(કાર)તૈયાર કરાવી હતી જેમાું, પાછળનાું દરવાજે એક ઢાળવાળું પાદટયુું રહતે ુું. જ્યાું સહલેાઇર્ી 

મારી ચેર ગોઠવાઈ જતી. બસ, હવે હુું બહુ ઓછું બહાર જતી. પણ, ક્યારેક જતી તો આ સહુલીયત 

સારી રહતેી. અમે લગભગ  પ કી.મી. જેટલુું અંતર કાપયુું ત્યાું તો કાર એક સુુંદર એક માચળયા 

બુંગલા પાસે આવીને અટકી ગઇ. બહાર મજાનો ફૂલોર્ી લચકતો બગીચો હતો. નાનાું મોટાું સુુંદર 

મઝાનાું કુુંડા અને તેમાું ભાતભાતના છોડ ઉગાડેલાું હતાું, આગળના ભાગમાું આરસનુું નાનુું કોિી 

ટેબલ, પાસે નાનો ફૂવારો, ચબલકુલ મારાું સ્વપના જેવો જ... !!!! 

 

હુું જાતે વ્હીલચેર લઇ આગળ વધી. નીલ અને નીકી તો દહમાુંશ ુઅને મારી પરવા કયાથ વગર િટાિટ 

પગર્ીયાું ચડી અને બારણાનુું તાળું ખોલી અંદર ચાલ્યા ગયા. હુું મવચારમાું પડી ગઈ. હવે અંદર 

કેવી રીતે જવુું?!  ત્યાું તો, બહુ જ સહલેો ઢાળવાળો રસ્તો છેક બારણાું સધુી જતાું જોયો અને હુું પણ 

આપોઆપ ખેંચાઈ ગઈ અને અંદર સધુી પહોંચી ગઇ. અંદર જતાું જ બધાું જાણે અલોપ ર્ઇ ગયા 

હતા. હુું જાતે જાતે જ કુત  હલવશ બધે િરી વળી. મવચાર આવ્યો કે, "વાહ કેવુું આધમુનક રસોડુું.. બધુું 

જ હાર્વગ.ુ પણ, કુંઈક અલગ બનાવટ હતી.. હોય તેના કરતાું નીચુું પલેટિોમથ... નીચુું મસન્ક...બધુું 

જ જાણે ખાસ હત ુું... નીચા કેબીનેટ રોવર... જાણે, બેઠાું બેઠાું બધુું કામ ર્ાય. છેવટે હુું નીચે આવેલાું 

બધાું ઓરડામાું િરી વળી. એક શાનદાર બેડરૂમ, જ્યાું બારીમાુંર્ી બહાર દેખાતો આખો બગીચો.. 

બારી ઉપર મારાું ગમતાું પપથલ અને ગોલ્ડન પડદા, મઝાનો મોટો ફૂલ સાઈઝનો મમરર….બધુું જ 

મારુું  ગમતુું અને બહુ સહુલીયતવાળું.... 
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ત્યાું તો મારાું કાળજાુંના િણ ટુકડાું ત્યાું હસતાું હસતાું મારી સામે આવ્યા. દહમાુંશએુ મારાું મારે્ 

સ્નેહર્ી હાર્ મ  કીને પ  છ્ુું, "રીના, આ તારુું  ઘર ગમ્યુું તને?!" હુું કઈ પણ બોલુું તે પહલેાું િણેય 

બોલી ઉઠ્ાું, "બસ હવે બહુ ર્યુું, અહીં રહવેા આવીએ એટલે તુું તારી જવાબદારી સુંભાળી લે, આમ 

સવાર સવારમાું રોજ દોડાદોડી અમને નર્ી િાવતી... !" દહમાુંશ ુ હસીને બોલ્યાું, "પગલી, તારા 

સ્વભાવમાું ર્તાું િેરિાર હુું અનભુવી રહ્યો હતો. પણ, આમ કરતાું તારો જે આંતદરક મવકાસ ર્ઇ રહ્યો 

હતો, તે મારી માટે મહત્વનો હતો!!" કેટલી સુંપન્નતા-સજાગતાર્ી મારામાું રહલેી ‘હુું’ ને તેમને શોઘી 
ને બહાર કાઢી હતી...મારી આંખો હષથના આંસ ુવહાવી રહી..મારાું તો હોંઠ ક્યારના ચ  પ હતા. બસ, 

આંખો બોલતી, "કેટલો પે્રમ અને હુું ક્યાુંર્ી ક્યાું સધુીનુું  મવચારી આવી..?!" મેં તેમનો હાર્ 

મજબ  તાઈર્ી પકડી લીધો !!! 

 

હવે હુું અને મારુું  ૬.૩૦નુું સવારનુું એલામથ.. અને મારા માનમસક મવચારોને કારણે મારાર્ી દ ર 

ર્યેલો મારો સુંસાર.. િરીર્ી મારા હાર્માું.. ર્ોડી વધ ુમજબ  તાઈ સારે્....પ  ણથતાની એરણે ખરા 

ઉતરેલ મવશ્વાસ સારે્.... 
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મમનલનુું ભોળપણ  

આરતી ભાડશેીયા 

rtgajjar2704@gmail.com 

 

હુું કોલેજમાું લેકચર લઈ રહી હતી, જીવમવજ્ઞાનનો પાઠ ચાલ ુહતો ત્યારે જ િોન આવ્યો કે, મમનલને 

ત્યાું બાબો આવ્યો. 

હુું તો જાણે આ વાત સાુંભળી એકદમ સ્સ્ર્ર ર્ઈ ગઈ!! ને તરત જ બોલી, “શુું?” તે ભોળી મમનલને 

ત્યાું બાબો આવ્યો?! મને અંદરર્ી જાણે મમનલને માતા બનેલી જોવાની તલપ લાગી. મેં પ  છ્ુું, 

“તેની તબીયત તો સારી છે ને? અને તે કઈ હોસ્સ્પટલમાું છે?” મને તરત જ તેના ભોળપણનો તે 

લેકચર યાદ આવ્યો.................. 

આ ભોળી મમનલ મારી મવદ્યાર્ીની હતી. તે ભણવામાું ખ  બ જ હોંમશયાર અને ચતરુ હતી. જીવમવજ્ઞાન 

તેનો મપ્રય મવષય હતો. તે ભણવામાું ખ  બ જ હોંમશયાર એટલે હુંમેશા પહલેી બેન્ચ પર જ બેસવાનો 

આગ્રહ રાખતી. બધા જ પ્રોિેસરની તે મપ્રય મવદ્યાર્ીની હતી. એટલે જ તો, આજે પણ તેની યાદ અને 

તેનો સુંબુંધ હુંમેશાું આ કોલેજ સારે્ અને અમારી સારે્ જોડાયેલો છે. તે ભણવામાું ખ  બ જ હોંમશયાર. 

પણ, એક ‘અવગણુ’, કોઈપણ લેકચરમાું વચ્ચે સવાલ પ  છવાનો !! બસ, પ્રોિેસરના ટોપીક પ  રો 

ર્વાની હુંમેશાું રાહ જોતી. મનખાલસતા, ભોળપણર્ી ગમે ત્યારે કોઈપણ સવાલ પ  છતી. આને 

સદગણુ પણ કદહ શકાય અને  અવગણુ પણ!! સારી ટેવ પણ કદહ શકાય અને  ખરાબ ટેવ પણ!! 

અને, એક દદવસ તેની આ ટેવે તેને ખ  બ જ મોટી સજા, લજ્ગજા અને સારે્ સારે્ જ્ઞાનની મજા પણ 

આપી. 

હુું કોલેજમાું એક દદવસ જીવમવજ્ઞાનનો મવષય ભણાવી રહી હતી, તેમાું પ્રાણીસુંવધથનનો પાઠ ચાલ ુ

હતો, બધાું જ મવદ્યાર્ીઓ, ખાસ કરીને મમનલ રસપ  વથક સાુંભળી રહી હતી. તે દદવસે વગથમાું 

સામાન્ય દદવસ કરતાું ખ  બ જ શાુંતી હતી,  ધ્યાનનુું વાતાવરણ હત ુું. મને પણ નવાઈ લાગી, શાુંતી 

જોઈને વધ ુ રસ જાગ્યો, તેર્ી પ્રાણીસુંવધથનનો પાઠ ભણાવતાું-ભણાવતાું હુું મનષુ્યની વાત પર 
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આવી ગઈ. વૈજ્ઞામનકઢબે આખુું તુંિ અને પ્રદક્રયાઓ સમજાવવા લાગી. તેમાું એ વાતનો ઉલ્લેખ કરી 

નાખ્યો કે, લગ્ન પછી માનવ સુંતાન માટે ગભથધારણર્ી જન્મ સધુી નવ મદહનાનો ગાળો હોય છે. 

આ વાક્ય પ  રુું  કરતાુંની સારે્ જ... પહલેી બેન્ચ પર બેઠેલી આ ભોળી મમનલ તરત જ મવવેકર્ી ઉભી 

ર્ઈ અને મનદોષ ભાવે પ  છ્ુું, “પ્રોિેસર આપ આ નવ મદહનાનો ગાળો કહો છો એમાું કોઈ ભ  લ હોવી 

જોઈએ. મારી મપતરાઈ બહને છે, એનાું લગ્ન આ વષે ર્યાું અને બરાબર પાુંચ મદહના પછી એને 

બાબો આવ્યો. એટલે કહુું છું કે, આપની ગણતરીમાું કુંઈ ભ  લ હોવી જોઈએ. વગથમાું ‘પળભરમાું જાણે 

સન્નાટો’. હવે, આ ભોળી મમનલ ભોંઠી પડશે તેમ સૌને લાગ્યુું. બધાું જ મવદ્યાર્ીઓ હસવાની 

તૈયારીમાું હતા. પણ, મમનલના આ ભોળપણે મને યવુાનોને માનવતાનો પાઠ ભણાવવાની તક 

આપી. 

 

મેં કહ્ુું, “પ્રશ્નમાું તારી વાત સાચી અને મારી વાત પણ સાચી, ગભથધારણર્ી જન્મ સધુી આશરે નવ 

મદહના ર્ાય. પણ, સમાજમાું યવુક-યવુતી ઘણીવાર ઉતાવળર્ી ખોટુું પગલુું ભરી બેસે છે, ત્યારે 

એની ખબર પડતાું જ સમાજને, ધમથને અને કાયદાને એ યવુક-યવુતીના ભામવ બાળકનુું દહત 

ધ્યાનમાું રાખીને કોઈ મનણથય લેવાનો હોય છે. કાયદાની દ્રન્ષ્ટએ લગ્ન પછી જ બાળકનો જન્મ ર્ાય 

તો એ તેના માું-બાપનુું સુંતાન કહવેાય. માટે આવા સમયે જલદી તૈયારી કરીને, વહલેુું મહુુતથ  

ગોઠવીને લગ્ન કરે છે અને લગ્ન પછી ર્ોડાું જ મદહનામાું એ બાળક જન્મે છે.  એ આખી વાતનુું 

સરળ રહસ્ય છે અને તારા પ્રશ્વનો જવાબ પણ.” વગથમાું તો જાણે શાુંમત િેલાઈ ગઈ. એટલામાું એક 

મવદ્યાર્ી ઉભો ર્યો અને પ  છ્ુું, “પ્રોિેસર, પણ આવા ત્યારબાદ....” મેં મમનલના આ પ્રશ્ન પ  છવા 

બદલ ખ  બ ખ  બ આભાર માન્યો, તારા આ પ્રશે્ન મને જીવનના એક અસમયે શુું કરવુું?  હવે હુું 

માનવતાના પાઠ તરિ વળી.   

 

મેં કહ્ુું, “તમે બધાુંએ એવા પ્રસુંગો જોયા હશે, કદાચ પરુો ખ્યાલ આવ્યો ન હોય તો હવે આવશે કે 

એવા પ્રસુંગો બને ત્યારે લોકો મનિંદા કરે, ક ર્લી કરે કે ઊંલટુ તે વખતે શાબાશી પણ આપે. તો, સાચુું 

વલણ શુું હોવુું જોઈએ? બીજાઓમાું એવુું જોઈએ ત્યારે મતરસ્કાર લાગે, પણ આપણા પોતાના ઘરમાું, 

કુટુુંબમાું જો આવુું બન્યુું હોય ત્યારે શરમ લાગે. બીજાએ એવુું કયુથ હોય તો તેમાું છૂપો રસ પડે, 

કુત  હલ લાગે; પણ આપણા પોતાના ઘરમાું, કુટુુંબમાું જો આવુું બન્યુું હોય ત્યારે એની વાતો કરવાની 
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કે તે સાુંભળવાની વમૃત ચબલકુલ રહતેી નર્ી. ઊલટુું તે વખતે બધા જ તે બનાવ જલ્દી ભ  લી જાય 

તેવી તીવ્ર ઈચ્છા જાગે છે. સમાજમાું ઘણા ઘરમાું અમગુંળ પ્રસુંગો બનતા હોય જ છે, કદાચ તેનો 

પ્રકાર અલગ હશે, ચાહ ે તેનો પ્રકાર નાનો હોય કે મોટો  આપણો કે બીજાનો, તેવાું સમયે ચાહ ે

સમાજનો કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત હોય, ત્યારે તે વ્યસ્ક્તની ભ  લ બદલ કઠોરતાર્ી કે મનદથયતાર્ી તેની ટીકા 

કરવાને બદલે તેને સમજીને સહાનભુ  મતર્ી સાખી લેવુું જોઈએ. આવા સમયે સમાજે મતરસ્કાર નદહ, 

મશ્કરી નદહ, કઠોરતા નદહ પણ શરમ ને દુુઃખ, સહાનભુ  મત ને દયા રાખવી, એ જીવનનો સૌર્ી ઉત્તમ 

ગણુ છે. જીવનમાું સાચી પ્રૌઢતા છે. આજના આ પ્રસુંગ બાદ હવે, તમે સાચી સુંસારની દદક્ષા આજે 

પામ્યા, આજે તમે છોકરાુંઓ મટી, ખરાું માણસો બન્યા છો. અગત્યના પાઠ મવશે ભણાવવાની તક 

આપી. મવદ્યાર્ીઓ એવુું કહી શકાય કે, જીવમવજ્ઞાનના પાઠ સારે્ આજે આપણે માનવતાનો પાઠ પણ 

ભણયા. આ પ્રશ્ન યમુનવસીટીની પરીક્ષામાું નહીં પ  છાય. પણ, જીવનની પરીક્ષામાું જરૂર પ  છાશે.” 

છોકરાઓ આ પાઠ દરમ્યાન ગુંભીર અને અંતમુથખ હતાું, છોકરીઓની આંખો તો જાણે ચળકતી હતી. 

બસ લેકચર પ  રો. હવે આગળ શુું ? 

મમનલ, કોલેજમાુંર્ી છૂટીને ઘરે જવા નીકળી, મનમાું જાણે મુંર્ન ચાલ્યુું, મપતરાઈ બહનેની ભ  લની 
જાણ ર્તાું જ તેને આઘાત લાગ્યો, દદલ ગસુ્સાર્ી ભરાઈ ગયુું, ચહરેો લાલ-લાલ ર્ઈ ગયો, બહને 

માટે પળભર મધક્કાર અને મતરસ્કારની લાગણી જાગી. તે પોતે કેટલી ભોળી કે, એનો વહમે પણ 

આવ્યા વગર લગ્નોત્સવ આનુંદપ  વથક માણયો હતો!! ઘરે જઈને જાણે બધાને અને પછી બહનેને પણ 

સુંભળાવવાની અને ધડાકો મારવાની વમૃત જાગી. સહલેીઓને શુું મોં લઈને હવે મળી શકાશે?! 

આબરૂ ગઈ તે પાછી આવવાની? આવા અનેક પ્રશ્નો તેના મનમાું ઉદભવવા લાગ્યા. પણ, ર્ોડીવાર 

પછી જાણે પ્રશ્નનો વરસાદ ર્મી ગયો. 

પછી... મમનલ સ્તબ્ધ, સ્સ્ર્ર ર્વા લાગી, ધીરે-ધીરે તેના મવચારો પ્રોિેસરના માનવતા મવષે કહલેાું 

શબ્દો તરિ વળ્યા. પ્રોિેસરના શબ્દોની અસર મમનલ પર ર્વા લાગી, ગસુ્સો જાણે શમવા લાગ્યો, 

દુ:ખની કળ વળવા લાગી, બહને તે બહને તેવો અહસેાસ ર્વા લાગ્યો. મમનલ મવચારવાું લાગી કે, 

જે ર્યુું તે ખોટુું ર્યુું અને ખોટુું છે અને એટલુું ખોટુું છે કે, હુું પણ હવે ચેતી જઈશ. ભમવષ્યમાું આવી 

ભ  લ હુું નદહ કરુું . આજે જીવનની જવાબદારી તેને નવી રીતે સમજાઈ ગઈ. ર્ોડીવારમાું તો મમનલ 

જાણે બદલાઈ ગઈ, મમનલ હવે ઘરે ગઈ, પણ કશુું જ બોલી નદહ. પણ, સાુંજે કશુુંક બહાનુું કાઢી 

પોતાની મપતરાઈ બહનેને ત્યાું તેને મળવાું ગઈ. બહનેને મળતાું જ, તેની તરિ જોતાું જ  જાણે આંખ 

અને અવાજમાું એવો પે્રમ મનતરવા લાગ્યો કે બહનેને પણ એ જોઈને નવાઈ લાગી. તે પળભરમાું 
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બધુું જ સમજી ગઈ, છતાું પણ બહને તરત જ બોલી ઉઠી,  “અરે મમનલ આ શુું?! તારી આંખમાું અને 

અવાજમાું આટલો ભાર કેમ છે?” પણ, મમનલ તેના સવાલનો જવાબ આપી શકી નહીં અને તેના 

બાબાને ‘ઊમળકા’ર્ી વહાલ કરવા લાગી. બહનેને આ જોઈ િરી નવાઈ લાગી અને પ  છ્ુું, “આજે 

તને શુું ર્યુું છે? કોઈ દદવસ નદહ અને આજે આ બાબો તારો હોય તેમ કેમ રમાડે છે? જોજે તે પડી ના 

જાય…” બહનેને ભાસ ર્વા લાગ્યો કે, મમનલને હવે બધી જ વાતની ખબર પડી ગઈ છે. મમનલે 

પણ કોલેજમાું બનેલા પ્રસુંગ મવશેની બધી જ વાત તેની બહનેને કરી, બહને આ પ્રસુંગ મવશેની બધી 
જ વાત જાણી સ્તબ્ધ, સ્સ્ર્ર ર્ઈ ગઈ ! ર્ોડી વાર તો જાણે આભી બની ગઈ ! મમનલે તરત જ 

પોતાના આ ભોળપણ બદલ બહને સામે માિી માુંગી. મમનલે સારે્-શારે્ પ્રોિેસરના માનવતાના 

પાઠ મવશે પણ જણાવ્યુું. પણ બહનેને એ વાતની ખશુી ર્ઈ કે, મમનલ આજે સાચી સુંસારની દદક્ષા 

પામી એક છોકરીમાુંર્ી સ્ત્રી બની છે. આર્ી તેની મપતરાઈ બહનેે પણ મને ધન્યવાદ કહ્યા. 

અને હવે.... હુું આ સમાચાર સાુંભળતાું જ કોલેજમાુંર્ી રજા લઈ હોસ્સ્પટલ પહોંચી.  મેં  મમનલને 

માતા બનવા બદલ ખ  બ ખ  બ  અચભનુંદન આપયા. પણ, મમનલ મને જોતાુંની સારે્ જ સ્સ્ર્ર ર્ઈ 

ગઈ, કશુું જ બોલી ન શકી. મમનલની આંખો અને હૈય ુમને જોતાુંની સારે્ જ ભરાઈ આવ્યા, મને જોઈ 

મમનલને કોલેજનો તે પ્રસુંગ તાજો ર્યો. આજે પણ મમનલ કોલેજના તે પ્રસુંગને ભ  લી નર્ી. તેના 

આંસ ુજોઈને એ વાતનો અચ  ક અહસેાસ ર્યો. ર્ોડીવાર તો  હોસ્સ્પટલમાું  ‘પળભરમાું જાણે સન્નાટો’ 

ર્ોડીવાર પછી...... ગદગદતાું સ્વરમાું મમનલે કહ્ુું, “પ્રોિેસર આજે પણ  કોલેજના તે પ્રસુંગને હુું 

ભ  લી નર્ી, આજે પણ તે માનવતાનો પાઠ મને યાદ છે, તેર્ી જ મેં અને મારા પદરવારે મારા 

બાબાનુું નામ  ‘માનવ’ પાડવાનો મનણથય લીધો છે.” મમનલની આ વાત સાુંભળતાું જ હુું તો જાણે 

મવચારમાું પડી ગઈ. 

આજે ખરેખર મને તે વાતની ખબર પડી કે, કોલેજમાું બનેલા તે પ્રસુંગે મમનલને એક છોકરીમાુંર્ી 

સ્ત્રી બનાવી દીધી. ખરેખર મમનલના પદરવારને મળી અહસેાસ ર્યો કે, તે તેના પદરવાર જેટલી જ 

ભોળી અને મનખાલસ છે. કોલેજમાું બનેલો તે પ્રસુંગ મારા અને મમનલના જીવનનો મહત્વનો પ્રસુંગ 

બની ગયો. આર્ી જ કહવેાય છે કે, દરેક માનવના જીવનમાું આવા કુંઇક પ્રસુંગો જ માનવતાના 

પાઠ શીખવાડી જાય છે અને ખરેખર ‘માનવ’ બનાવી જાય છે. 
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લોહીની સગાઈ નર્ી જાણી રુહ કાું ત ુું તાળવે બુંધાણી 
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pranavtrivedi08@gmail.com 

તારીખ હતી ૨૬ જુલાઈ ૨૦૦૮, ગજુરાતની મખુ્ય હોસ્સ્પટલ મસમવલની આજે મલુાકાત લેવી 
તેવો મવચાર કયો, કારણ પણ હત ુું ‘હજુ સાુંજ ના ૬ ર્યા છે, ભાઈ ઘેર આવ્યો પણ નદહ હોય 
અત્યારર્ી ઘેર જઈ શુું કામ?’ મખુ્ય દ્વાર પર પ્રવેશતાું જ બોડથ વાુંચ્યુું, ડાબી બાજુ બી.જે. મેદડકલ 
કૉલેજ, જમણી બાજુ કેંન્શર વડથ ને સીધા ‘ટ્રોમા સેન્ટર’. સીધા રસ્તા પર હુું પગ માુંડવા જ જતો 
હતો, ત્યાું િોન રણક્યો… 

“હાું..રાજુભાઈ”... “ક્યાું છો?”...  

“મસમવલ”...  

“મેઘાણીનગરની ડાયરેક્ટ બસ મસવાય બેસવાની ના કહી છે ને તને..”... “……” 

 હુંમેશની જેમ મારો જવાબ હતો, ચપુકી. “ત્યાું જ રહ ેહુું આવુું છું.” 

મેઘાણીનગરની બસ મસવાય બેસવાની ના કહી છે, સમજી શકાય પણ ત્યાું જ રહ ેહુું આવુું 
છું_કદાચ નહી... પહલેાું મારે બસ સ્ટોપ પર પહોંચવુું જોઈએ, રાજુભાઈ આવી ચઢસે તો મારી 
ધ  ળ કાઢી નાખશે, મવચારી હુું પાછો વળ્યો. જેવો મેં મસમવલનો મખુ્ય દ્વાર છોડ્ો ૧૦૮ પરુવેગે 
અંદર પ્રવેશી. મસમવલ માટે આ કાુંઇ નવુું ન હત ુું.  મેં અણદેખ્યુું કરવાનો પ્રયત્ન કયો. પરુંત,ુ 
૧૦૮ની પાછળની બારીમાુંન ુું દ્રશ્ય અવગણી શકાય તેવુું ન હત ુું. પાછળની સીટ પર બેસી રૂદન 
કરતી સ્ત્રી જાણીતી હતી. પણ, એર્ી વધ ુજાણીતી સ્ટે્રચર પર સતેુલી બાળકી હતી. ચહરેો તો હુું 
જોઈ ન શક્યો પણ જે દેખાયુું તે તેણીની ઓળખ કરવા માટે પ  રત ુું હત ુું. લાલ ર્ીગડાુંવાળ ફ્રોક, 
સ્ટે્રચર પાસે લટકતી માુંર્ામાું નાખવાની લાલ રીબીન, પગમાું કાળા કપડાુંના પગરખા અને 
બાુંધેલી સોનીરી ઝાુંઝર, મનમાુંર્ી ઉદ્ગાર નીકળ્યો,  
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“જીન…ુ..” 

સમય હતો ૨૦૦૮-૦૯. દુમનયા આખી મુંદીનો માર જેલી રહી હતી. કોલેજોના કારખાનામાુંર્ી 
નવા નવા બહાર પડતાું ઈજનેરો અને મેનેજરોને શુું કરવુું તે પણ સમજાતુું ન હત ુું. હુું પણ 
આમાુંર્ી પર ન હતો. જ્યાું રાજ્યની મખુ્ય ઇજનેરી કૉલેજ એલ.ડી.માું વષે ૧૦૦એક કુંપની 
પલેસમેન્ટ કરતી ત્યાું, આ વખતે ચકલુું પણ િરકત ુું ન હત ુું. ઘરપદરવારની અપેક્ષા એ વળી 
મવદ્યાર્ીની મ  ુંઝવણમાું વધારો કરેલો. મેં જાણે કે છટકબારી શોધી લીધેલી, ‘હુું આગળ ભણવા 
માુંગુું છું..’ 

મમિોની સલાહર્ી અમદાવાદમાું ઇન્કમટેક્સ સકથલ આગળ આવેલ પી.ટી. એજ્યકેુશનમાું કલાસ 
માટે વાત પણ ર્ઈ ગઈ. શમનવારે સાુંજે પાટણર્ી લોકલ ટે્રનમાું અમદાવાદ આવતો અને 
રમવવારે ક્લાસ ભરી સાુંજે િરી નીકળી જતો, દરમ્યાન શમન-રમવ હુું મેઘાણીનગરમાું ભાઈના ઘેર 
ગાળતો. જજન્સ ટી-શટથ , આંખો પર ગોગલ્સ, હાર્ પર ટેટુ ચચિાવેલ મવદ્યાર્ી તેમજ મવદ્યાર્ીનીની 
વચ્ચે િોમથલ શટથમાું ક્લાસના પ્રર્મ દદવસે હુું ઘણો સુંકોચ અનભુવી રહ્યો હતો. 
 “હાય… મવકી” 

 
“હાય..જેની, ઓ માય ગોડ ય ુઆર લકુીંગ સો બ્યટુીફૂલ ઇન ધીસ મપિંન્ક રેસ..” 

 
 હવે એ મપિંન્ક રેસમાું જેની બહનેનાું ઢીંચણ પણ નહોતા ઢુંકાતા.. આ બધુું મારાું માટે ખરેખર 
ઘણુું નવુું અને નવાઈ પમાડે તેવુું હત ુું. આખરે મારી આતરુતાનો અંત આવ્યો ક્લાસ ખતમ. 
ઉતાવળે પગલે બહાર નીકળી ધીમા ડગલે ઇન્કમટૅક્સ ચાર રસ્તા ઓળુંગી પોસ્ટ ઓિીસ પાસે 
આવેલા મેઘાનીનગર માટેનાું એ.એમ.ટી.એસ. સ્ટોપ પાસે પહોંચ્યો. એટલામાું 'મેહુલમામા…' 
બાુંકડા પર બેઠાું-બેઠાું મેં અવાજ સાુંભળ્યો. પાછળ િરીને જોયુું તો, છએક વષથની બાળા ૧૦ 
મુંઝીલા ઇમારતના ચોગાનમાુંર્ી પકુારી રહી હતી. મેં રસ્તાની ચારે તરિ નજર દોડાવી પણ 
તેના મેહુલમામા ન દીઠા. ર્ોડીવારે એ િરી મને સુંબોધી બોલી… “મેહુલમામા..” 
 “હુું..? ” 
“તમે જ હોય ને વળી..” હુું મવચારમાું પડી ગયો, ‘કોઇ જાણીતી તો નર્ી..અહીં કોણ જાણીત ુું 
હોય?!’ સામેર્ી મવચારોને ભુંગ કરતી ૫૦ નુંબરની બસ આવતી દેખાણી. બસની બારીમાુંર્ી મેં 
િરી બહાર નજર દોડાવી તો બાળકની સપે્રમ મારાું પર ઠરેલી નજર જાણે કે, સવાલ કરી રહી 
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હતી, ’કેમ જાવ છો?’ ત્યાું એક કકથશ અવાજે મારા મવચારોને રોક લગાવી, 'ટીકટ..' એક જ ભ  લનુું 
પનુરાવતથન ર્ોડુું ર્ાય?! આ શમનવારે હુું પણ બાકીની જેમ જીન્શ-શટથમાું પહોંચ્યો. ક્લાસ ખતમ 
ર્યા બાદ નવા મમિોનો પદરચય કરવામાું ઘણો સમય લીધો, અંતે ઘદડયાળનો કાુંટો ૨ની નજીક 
આવતાું ઉતાવળા પગે એ.એમ.્ટી.ઍસ. સ્ટોપ પર પહોંચ્યો કે, આ વખતે.. આ વખત પણ એ જ 
પકુાર.. 'મેહુલમામા…' હુું ચોંક્યો, અવાજ જાણીતો હતો. મેં સિાળું ઉભા ર્ઈ પાછળ જોયુું, આશ્ચયથ 
કોઇ ન હત ુું, ‘શ ુમારો ભ્રમ હતો..?’ ર્ોડીવારમાું જ મને જવાબ મળ્યો, એક કોમળ હારે્ મારો શટથ 
ખેંચ્યો, મેં પાછળ િરીને જોયુું તો, માસમુ ચહરેો, િાટેલ લાલ ર્ીગડાુંવાળ ફ્રોક, માર્ામાું લાલ 
રીબીન,પગમાું કાળા કપડાુંના પગરખાું અને  સોનીરી ઝાુંઝર બાુંધેલી બાળકી, જે ઇમારતના 
ચોગાનમાુંર્ી પકુારી રહી હતી તે મારી પાસે આવીને ઊભી હતી. 
“જો બકા આમ એકલાું બહાર ન નીકળાય.”   
“પલ મુું તો તમને મલવા આવી ચ.ુ..” એણે બાળ સહજ કાલી ભાષામાું જવાબ આપયો. ’હુ તારા 
મેહુલમામા નર્ી’ એમ કહીશ તો તે સમજશે કે કેમ કહવે ુું મશુ્કેલ હત ુું. હુું કુંઈ કહુું એ પહલેાું તે 
બાજુમાું પાણીના પાઊચ વહેંચતા કાકા સારે્ વાતો કરવા લાગી, મારા મનને ર્ોડી મનરાુંત ર્ઈ 
કે, હાશ કોઈ જાણીત ુું છે. મનશ્ચીંત બની હુું બાુંકડા પર બેસી બસની રાહ જોવા લાગ્યો. પણ, 
એટલામાું એ િરી મારી પાસે આવી બેસી ગઈ ને હાર્માું પેસ્ન્સલ-કાગળ પકડાવી બોલી, 
“મોલ્લો દોલો..” લગભગ ૪-૫ વખત પ  છયા બાદ મને સમજાણુું કે તે મને મોરનુું ચચિ બનાવવા 
માટે કહી રહી હતી. ઘણા દદવસે હાર્માું કાગળ-પેસ્ન્સલ આવ્યાું, જાણે કોઇ કમવને ઇશાથદ કીધુું. મેં 
તેને ૨-૩ મોરના ચચિ બનાવી આપયા. ખશુ ર્ઈ તે ચાલી ગઈ. મને પણ સામેર્ી ૫૦ નુંબર 
આવતી દેખાણી. પછી તો જાણે કે રૂટીન જ બની ગયેલ. હુું શમન-રમવ અમદાવાદ આવતો, 
જીનનેુ મળતો. ક્યારેક માછલી, ક્યારેક ઘોડો તો ક્યારેક હાર્ી બનાવી આપતો. હુું, કાકા ને જીન ુ
૫૦ નુંબર ન આવે ત્યાું સધુી વાતો કરતાું. ‘િરી મળશુું’ કહી હુું પછી ચાલ્યો જતો. કાકા પાસેર્ી 
મને જાણવા મળ્યુું કે, તેના મમ્મી પાછળની ચબન્લ્ડિંગમાું સિાઈ કામ કરે છે. નામ મેં જીનનેુ ઘણી 
વખત પ  છ્ુું હત ુું, જવાબ પણ હર વખત મળ્યો. પણ, અિસોસ હુું સમજી ન શક્યો. કાકા એને 
જીન ુકહી બોલાવતાું એટલે મેં પણ જીન ુજ રાખ્યુું. કાકા પણ મને જીનનુા મેહુલમામા જ 
સમજતાું ને મેં પણ ક્યારેય િોડ ન પાડ્ો. 
'પ્રણવ...' એક અવાજે મસમવલ બહાર જોયેલાું લાુંબા સપનામાુંર્ી મને બહાર ખેંચ્યો. 
“આવ્યો..ભાઈ.” 
“શેના મવચારમાું હતો..?ચલ, બેસ જલ્દી...” 
“હુું આવી જાત ભાઈ..તમે કેમ તકલીિ..” હુું વાત પ  રી કરુું એ પહલેાું એક જોરદાર ધમાકાના 
અવાજે કાનના તમરાું ઉડાવી દીધા. ચારેબાજુ અિરાતિરી િેલાઈ ગઈ, કોઈ કહ ેઅકસ્માત ર્યો 
છે તો કોઈ વળી ગેસ મસચલિંડર િાટ્ુું છે. હર કોઈ મસમવલર્ી દ ર ભાગવા લાગ્યા. ભાઈ સમજી 
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ગયો, કદાચ એટલે જ એણે પવનવેગે બાઈક મેઘાણીનગર તરિ દોડાવી. 
“શુું ર્ઈ રહ્ુું છે ભાઈ..?” ચબલકુલ અજાણ મેં અધીરાઈર્ી પ  છ્ુું.     
“બૉમ્બ બ્લાસ્ટ ર્યો હોય તેમ લાગે છે.” 
“શુું.. વાત કરો છો..?” 
“હાું.. હુું હમણાું જ સમાચારમાું જોઈને આવ્યો. અમદાવાદ આતુંકવાદીઓના સકુંજામાું છે, અલગ 
અલગ જગ્યાએ બૉમ્બ પલાુંટ કરાયા છે, મણીપરુ, હાટકેશ્વર, નારોલ, બસ નુંબર ૧૫૧ સુંગમ 
ર્ીયેટર, કાલપુરુ રેલ્વે સ્ટેશન પર તો બ્લાસ્ટના ખબર મળ્યા છે.” 
ભાઈના કહવેાતા દરેક શબ્દ સારે્ મારાું હ્રદયના ધબકારા વધી રહ્યા હતા.. બસ ૧૫૧ સુંગમ 
ર્ીયેટર સાુંભળી મારી રુહ તાળવે બુંધાણી, ’આતો જીનનુો રોજનો રુટ હતો, કયાુંક એમાું બ્લાસ્ટ 
સમયે જ જીન…ુ' 
લગભગ ૭૦ મમમનટમાું ર્યેલ ૨૧ બૉમ્બ બ્લાસ્ટમાું અંદાજે ૫૬ લોકો મ્રતુ્ય ુપામ્યાું ને બીજા ૨૦૦ 
ઘાયલ ર્યા છતાું મારુું મન એકની જ ચચિંતા કરી રહ્ુું હત ુું. મવચારોએ પર્ારીમાું પડેલાું અશાુંત 
મસ્સ્તસ્કને ઘમરોળીને રાખી દીધુું. દરેક મમમનટ સારે્ રાતની લુંબાઈ વધી રહી હતી. પ  વથ દદશામાું 
રાખેલી આંખો સ  રજની રાહ જોઈ જોઈ ર્ાકી. વારુંવાર એક જ શબ્દ સુંભળાતો, ‘મેહુલમામા… 
મેહુલમામા..’. ન જાણયુું જાનકી નારે્ સવારે શુું ર્વાનુું છે, આખરે સવાર ર્ઈ. 
અકળામણના મનરાકરણ માટે સૌપ્રર્મ હુું મસમવલ પહોંચ્યો. લોહીર્ી ખદબદતાું દેહો અને 
ચારેબાજુ હૈયાિાટ રૂદન વચ્ચે મેં જીનનેુ શોધવાનો ઘણો પ્રયત્ન કયો, પણ સિળતા ન મળી. 
અંતે મેં િરી હુંમેશની જગ્યાએ જ જવાનુું મવચાયુું.  અમદાવાદનો અટલો ભેંકાર ચહરેો આ પહલેાું 
ક્યારેય જોયો ન હતો. રસ્તા પર સન્નાટો છવાયેલો હતો. ચારેબાજુ પચુલસ કમથચારીઓએ 
શોધખોળ આદરી હતી. નજીક આવતાું જતાું ઇન્કમટૅક્સ સારે્ ધબકારાું વધી રહ્યા હતા. 
ઇન્કમટૅક્સ પહોંચી ચારેબાજુ નજર દોડાવી પણ કોઈ દેખાત ુું ન હત ુું ‘કાકા પણ આજે જ નર્ી’ 
મનમાુંર્ી ઉદ્ગાર નીકળ્યા. મેં પાસેની ચબન્લ્ડિંગમાું જઈ પછુતાછ કરી. પણ, અિરાતિરીના આ 
માહોલમાું લોકો પોતાના પર મવશ્વાસ કરવા તૈયાર ન હતા તો પારકાની તો વાત જ શી કરવી. 
અંતે ર્ાકી મનનાું એક મવચાર ‘હજી તો ૯ વાગ્યા છે અત્યારમાું ક્યાું જીન ુઆવે છે..’  મેં ક્લાસ 
તરિ પગ ઉપાડયા. ખરુું કહુું તો બસ ૨ વગાડવા હતા. જેમતેમ કરી ૨ પણ વાગ્યા, ‘હજી કોઈ 
નહીં..’ મેં મનુઃસાસો નાખ્યો. પસાર ર્તાું સમયની સારે્ ચચિંતામાું વધારો ર્ઈ રહ્યો હતો. 
શોધખોળના લગભગ પ્રયત્ન વ્યર્થ જઈ રહ્યા હતાું. અંતે, હારી હતાશ હ્રદયે  હુું બાુંકડા પર 
બેસ્યો. ૨ વાગ્યાની, ૩ની, ૪.૩૦ ની, ૬.૩૦ ની એમ એક-એક ૫૦ નુંબર જઈ રહી હતી. લાખ 
પ્રયત્ન છતાું બસ તરિ આગળ વધવા પગ તૈયાર ન હતા. આંખોએ તો ક્યારની હાર માની 
લીધી. પણ, મન માનવા તૈયાર ન હત ુું. બસ એક જ શબ્દનાું પડઘા વળીવળી કાને અર્ડાતાું 
હતાું, ‘મેહુલમામા..મેહુલમામા..’ 



 

         પગરવ “ગ્રીષ્મ”                                વાર્ાા  

લગભગ ૬.૪૫ વાગ્યે રસ્તા પર ખેદ હ્રદયે  નજરો ઢાળી સનુમનુ બેઠેલાું મને ડાબી બાજુર્ી 
આવતી એક યવુતીનો જાણીતો અવાજ સુંભળાયો. જોયુું તો આશાની દકરણ, જીનનુા મમ્મી 
લગભગ-લગભગ મારાું જેવાું દેખાતાું યવુાન સાર્ ચાલીને આવી રહ્યા હતા. હુું સિાળો બાુંકડા 
પરર્ી ઉભો ર્ઈ ગયો. એટલામાું મારાું આશ્ચયથ વચ્ચે, 'બેટા..એ બાજુ નહી..' જીનનુા મમ્મીના 
મોઢે આ શબ્દો સાુંભળ્યા. ‘સામે આવતા જીનનુા મમ્મી, તો મારી પાછળ ઊભેલ કોઈને બેટા કહી 
સુંબોધી રહ્યા છે તે….?’ મારાું રોમરોમમાું પ્રસન્નતા પ્રસરી ગઈ. સખુદ પળ ત  ટે નહીં એવી 
અપેક્ષા સારે્ ભીની આંખે હુું ધીરેર્ી પાછળ િયો. બાજુમાું આવેલા મહાદેવના મુંદદરમાું  હર હર 
મહાદેવના સાદ અને નગારાના નાદ સારે્ આરતી શરૂ ર્ઈ. ચારે દદશામાું જાણે હષથઉલ્લાસ 
વ્યાપી ગયો. ‘મારે નર્ી લોહીની સગાઈ જાણી, રુહ કાું તુું તાળવે બુંધાણી.. ?!’ પ્રશ્નનો જવાબ એ 
સમયે મારી પાસે ન હતો ને આજ પણ નર્ી. 

“મેહુલ જોતો  જજનલ રોડ પર ન ઘસી જાય, વાહનો આવે છે..” જેના માટે મારુું મન વ્યાકુળ હત ુું 
તેનુું સાચુું નામ હવે જાણયુું. અચરજની વાત તો એ હતી કે, હુું મારુું સાચુું નામ ભલુી ગયો, જાણે 
કે મારી ઓળખ ભ  લ્યો. કહલે શબ્દનાું પ્રત્યતુ્તરમાું જીનનેુ રોકવા પગ માુંડવા જતો જ હતો ત્યાું, 
જીનનુી મમ્મી સારે્ ચાલતો યવુાન આગળ આવ્યો ને જીનનેુ તેડી મારાર્ી મવરુધ્ધ દદશામાું 
ચાલતો ર્યો. યવુાનના ખભ્ભા પર માથુું ઢાળીને મારાું પર નજરો ઠારી, જીન ુએકીટસે મારાું 
સામુું જોઈ રહી. એની સવાલ ભરેલ નજરો, મારી સપે્રમ આંખોને જાણે કે પ  છી રહી હતી, ’મારા 
મેહુલમામા તો આ રહ્યા.. તમે કોણ છો?!’ સામેર્ી ૫૦ નુંબર આવતી દેખાણી, હુું બસના 
દરવાજા પર ઊભો રહીને અને જીન ુએનાું મામાના ખભ્ભા પરર્ી એકબીજાને દ ર જતાું જોઈ 
રહ્યા. બસમાું લાગેલા રેદડયોમાું લતાજીના કુંઠમાું ગીત ચારે દદશામાું ગ  ુંજી ઊઠ્ુું… 
“હમકો મીલી હેં આજ યે ઘદડયા નસીબ સે, જી ભરકે દેખ લીજીયે હમકો કરીબ સે, 
દિર આપ કે નસીબ મેં યે બાત હો ના હો, શાયદ દિર ઇસ જનમ મેં મલુાકાત હો ન હો...” 
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એરપોટથ  પર, “ઉભો રે..મારાું વ્હાલાું, ઉભો રે…” કહતેાું ધીરેર્ી ર્પકી મારતાું વ્હીલચેરમાુંર્ી 
ઉતયાથ. “મારુું હાળું આ અમેદરકા બહુ દુઉઉઉર....હાઈશ ર્ઈ... આવી ગયા…” કહતેાું એમના 

બાર વષથના ઢબ  દરયાને વ્હાલર્ી વળગી ગયા. “ઓ ગ્રાની...લવ ય ુ ટુ....” “હા હા હુું ટુ…”  

કહતેાું ગ્રાની તો બસ એના હાર્ને પુંપાળતા રહ્યા. સાચકુલી ખશુી આંખોર્ી ટપકી પડી. 

મનભુાઈને ભાભીએ ચરણસ્પશથ કયાથ ને ઝૂકતાું જ ચોંટી પડ્ાું. “હાય... હાય…” આમાું સ્વામત તો 

સ્તબ્ધ ઉભી હતી!! એનુું મન માનતુું ન્હોત ુું કે, આવી ગયા ‘સખુીબા’. 

ભ  રી ભ  રી આંખો, ભ  ખરા ભ  ખરા વાળ, તોય ઓળીને વાળેલો અંબોડો એમના મારે્ ઓઢેલા બદામી 

રુંગના સાડલામાુંર્ી ડોદકયાું કરતો હતો. હજુયે બાએ કાન ઉપર ચેન ચડાવીને ઠોચળયાું પહયેાથ 

હતા. ડાઢી પર છુંદણુું ને હાર્ પર પણ "મશવશુંકર"નુું વ્હાલુું નામનુું છુંદણુું. એ જોઈને, “કુલ 

ગ્રાની...વાઉવ ગ્રાની લવ્સ ટેટુ...લકુ મા...લકુ હીયર…” એક શ્વાસમાું મશવાન બોલી ગયો. 

ટમેટાું જેવો લાલલાલ ગાલવાળો ગોળમટોળ ગલગોટો ને એની ચકળમકળ હસતી આંખો. પરાણે 

વ્હાલો લાગે. િરી સખુીબાને વળગી ગયો. મનભુાઈ એમના 

સખુીબા મશવશુંકર રાવળ ને જોતાું રહ્યા. ગામ આખુું બીવે આ મશવશુંકરજીના ઉગ્ર સ્વભાવર્ી ને 

પેટનુુંય પાણી ના હાલે એવા જ ઠુંડાગાર સ્વભાવના સખુીબા. નામે જ નહીં ગણુોર્ી સખુી હતા. 

ક્યારેય ઊંચા અવાજે કદી બોલતા નહીં. 

મોઢેર્ી મશવ.. મશવ.. નામની માળા ચાલ ુરહતેી. વાહ, પ્રભનુા ભ  લાય ને પમતના નામની માળા 

પણ કરાય..!! હસ્સ્ત સે જુડે હસ્સ્ત...વાહ રામજી!! ચ  પચાપ ખ  ણામાું રમતી સ્વામત રમકડાુંના 

વાસણમાું રસોઈ બનાવે… ઢીંગલીને તેડે, રડે તો છાની રાખે..રોજ રોજનુું એનુું ઘરઘર રમવુું ને 
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બા ના રુમાલનુું ઓઢવાનુું ને બીજાનુું ઓમશકુું બનાવી ને ઢીંગલીને સવુડાવે...બાગમાું ચોળી 

ઉગાડેલીને મસિંગદાણા ફૂટેલાું. તે લઈને ખાતાુંખાતાું રમત રમતી જોઈ બા ધરકામ પતાવતાું. ત્યાું 

સધુીમાું મનભુાઈ સ્કુલેર્ી પાછા આવી ગયા હોય. લોકો એક કાુંકરે બે પક્ષી મારે. પણ, બા તો 

કાયમ એકસારે્ ઘણાું કામ કરવામાું પાવરધા, એમનુું ધ્યાન બધે હોય..!! બસ ર્ોડી મોટી ર્ઈ 

ગઈ ...આજે સ્વામત એની મીનનેુ લઈને સ્તબ્ધ ઉભી હતી. ર્ીજી ગઈ ઠુંડી ચોતરિ તો’ય 

સુંસ્મરણો ઉપસી આવ્યા...ઠુંડાગાર પાણીમાું વહણેર્ી આઇસબગથ તરતાું તરતાું ભાુંગ્યા કરે ને 

પોલારબેર સ્ટક ર્ઈ જોયા કરે, તેમ બુંને જોતાું જ રહતે.  

ભાભીએ ખેંચીને સ્વામતને તુંદ્રાવસ્ર્ામાુંર્ી જગાડી.  

“પાય લાગુું બા, કેમ છો તમે?” એમ બોલી મીનનેુ ઉપાડી બાને આપી દીધી.....મીન ુએકદમ 

ચપુચાપ બાની આંખોમાું આંખ પરોવી રહી. “હા....તમે આવી ગયા...ઢીંગલી જેવી જ છે હો..” 

ને, બુંને હસી પડ્ા. “ચાલો બા..” પાદકિંગસ્લોટમાુંર્ીકાર લઈ આવીને મનભુાઈ બધાને લઈને 

ઘરે આવી ગયા. મનભુાઈના આચલશાન બુંગલાને બે ઘડી તાકતા રહી ગયા. “બહુ રૂડો રૂપાળો 

તારો મહલે છે હોં…”  

ભાભી ખશુ ર્તી બાને રૂમ બતાવતી હતી,  

“જુઓ બા આ તમારો રૂમ.. ભગવાનના રૂમની બાજુમાું જ અને હા, રૂમમાું બાર્રૂમ છે.  

તમે ફે્રશ ર્ઈ જાઓ બા, હુું ચાય મ  કીને આવુું હો..” બા તો રાજીના રેડ ર્ઈ ગયા, એમના 
રણછોડજીને જોઈને. ‘મન ુમારો ડાહ્યો ખરો...’  

સ્વામત ત્યાું તો આવીને કહ,ે “બા બાર્રૂમમાું બધ ુતૈયાર છે.” આજ શબ્દો કુંઇક ઓછા પડ્ા કે શુું 
ગળું સકુાઈ ગયુું. સ્વામત તો ચ  પચાપ ભાભી સારે્ હળીમળી ગઈ હતી. મશવશુંકરજીનો િોટો પણ 

તેમના રૂમમાું ટેબલ પર રાખેલો હતો.  

બા જોઈને બોલ્યાું,  

“મશવાન તમારા જેવો જ લાગે છે ને…?!”  

મલકતાું દાદાજી જાણે ર્ોડુું વધ ુમલક્યાું. વ્યસ્ક્તને ર્ાય અનભુ  મત એહસાસર્ી અને વ્યસ્ક્ત માની 

પણ લે કે એમણે વાત કરી ભગવાન સારે્!! ભાભી ઓછી બોલી ને રૂપરૂપની અંબાર હતી. સ્વામત 
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મધ્યમ કદની ને ઘુંઉવણી પણ નાજુક ને નમણી. બુંનેને ખ  બ બનતુું, સગી બે બહનેો જેવુું!! 

સખુીબાનો સ્વભાવ એવો સ-રસ હતો કે, બધે ભળી જતાું અને બધાના માટે મરી પડતાું. બધાને 

એમ જ લાગે કે, મારા જ બા છે. ઇવન નેબસથ હોય કે મમિમુંડળમાું પણ કદી કોઈને કાુંઇ ન કહ.ે 

કાયમ બધાના વખાણ કરે અને કોઈ પ  છે તો, સાચી સલાહ દે. કહ,ે “બેટા આટલુું દદકરી માટે ને 

આટલુું આવનારી વહુ માટે રાખજે. કોઇને ઓછું ના આવે.” મધરાતેય કહો ને તમારુું ભાવતુું 

ખાવાનુું ચપટીવારમાું બનાવી આપે. બસ બધાના સ્પેમશયલ સખુીબા બધાના વ્હાલા સખુીબા કદી 
ના કહતેા મનની વાત. આજ, િોટાને ચોંટી પડ્ાું, દડદડ્ા ભાવો ને આંસમુાું સરી ગયા.. 

સ્વામતને ભાભી આવે તે પહલેાું મશવાન આવી ને ચોંટી પડ્ો કે, “ગ્રાની ડોન્ટ ક્રાય પલીઝ ...મૈં હુું 

ના..” ને, બા પણ હસી પડ્ાું.  “હા, મારા વ્હાલા.. સમય નર્ી ત્યારે બુંધનમાું મ  કતો જાય છે 

તુું!!” 

“આ રૂડો રૂપાળો સ્નો જોને મારો હાળો પાછળ જ પડી ગયો છે....” આવુું કાુંઇક બોલતાું બોલતાું 
ન્હાવા ગયા. “અરે હા બા..અહીં ના નળની ચકલી આ બાજુ િેરવો તો ઠુંડુ ને આ બાજુ િેરવો તો 

ગરમ પાણી આવે...આ લો તમારા માટે ખરુશી..પાણી ની બકેટ ને ટુંબલર...અને બીજુ ું કાુંઇ 

જોઈએ તો કહો...અરે હા હુુંય ભલુકણી આ સાબ ુબ્રશ-ઉચલયુું ને આ બાજુ ટુવાલ શેમ્ય ુને ઉતરતાું 

ધ્યાન રાખજો લપટાય નહીં હો…” સખુીબા કહ,ે “હવે જઈશ તો હુું સ્નાન કરવા જઈશ હો...!!” 

“ઓકે બા.” કહી સ્વામત ત્યાુંર્ી નીકળી. 

બાના બેડ પર નવીનકોર ઝીણી દડઝાઈનની પપથલ સાડી મ  કી હતી. સ્વરછ ચાદર ને બિલા જેવુું 
ઓમશકુું. બાજુના ટેબલ પર માળા ને ગૌમખુી, એમના ચશ્મા, દાુંતનો ડબ્બો ને પાણીનો ગ્લાસ. 

મશવાન બધુું જોતો હતો.  

“ગ્રાની, આર ય ુડન? તુું ચલને…”  

ત્યાુંર્ી ચોકઠુું ઉપાડીને રમવા લાગ્યો. બા તો, હુડહુડ કરતાું મશવ-મશવ કરતાું નાહીને તરત બહાર 
નીકળેલા ને કેહવા લાગ્યા, “અલ્યા એ રૂપાળા મારા દાુંત લાવ તો..”  

મશવાન કહ,ે “બટ વાય? તને કેમ િેક દાુંત છે? ય ુલકુ ક્યટુ ગ્રાની..”  

હા... હા.. હસીને સાડલો પહરેતા બોલ્યાું, “એ તો ચોકલેટર્ી હોં.. પણ, હુું લાવી છું તારા માટે ખ  બ 

બધી ચોકલેટ…” “બટ, પછી મારા દટર્ પડી જશે ને…”  



 

         પગરવ “ગ્રીષ્મ”                                વાર્ાા  

“હા.. હા.. બહુ નહીં ખાતો રોજ એક એક બસ…”  

“ઓહ ગ્રાની આઈ લવ ય.ુ...”  

“હા.. હા.. હુું ટુ....” 

 “ગ્રાની, હુ ટુ નહી..મી ટુ..”  

“આવતો રે, મારા વ્હાલા, આવતો રે….” કહી એકબીજાની આંગળી પકડીને રસોડા તરિ ચાલ્યા. 

ભાભીએ તો મસાલેદાર ચાય ને ઢેબરા મ  ક્યાું. બધાએ હસતાું હસતાું, વાતો કરતાું કરતાું લુંચ 

પતાવ્યુું. સ્વામતએ બધા વાસણો ડીશવોશરમાું મ  કી દીધા ને બધાના ગુંદા કપડા વોશરમાું. બા 

ર્ોડીવાર આરામ કરવા આડે પડખે ર્યા. ત્યાું તો, મશવાન આવી ગયો.  

“ગ્રાની ચોકલેટ..??”  

“લે, તે તો ભ  લી જ ગઈ હોં..લાવ તો મારી નાની હને્ડબેગ..એમાું છે..”  

પછી તો, આરામ આરામના  ઠેકાણે રહ્યો. બાએ બધુું ખોલ્યુું એમની મોટી બે બેગ્સમાું તો આખુું 
ઇન્ન્ડયા લઈને આવેલાું. જાણે જાદુ ર્તુું હોય એમ એક પછી એક વસ્ત ુનીકળે તેમ તેમ મશવાન, 

“ન.ુ..વો...વાઉવ..ઓસમ…” કહતેો જાય.  

બાએ લાલલીલી બાુંધણીઓ ને પજુાના ચાુંદીના વાસણો ભાભીને સ્વામતને આપયા. એમાુંર્ી ઘુંટડી 
લઈને મશવાન વગાડતો વગાડતો ગોળગોળ ભાગતો હતો. એને રમત સઝુી હતી ને બાએ 

ચોકલેટ આપી ઘુંટડી લઈ લીધી. પછી મીનનુા ઝભલાું બકુડા ચણીયાચોળી ને મશવાન માટે શટથ  

ને નાનકો ઝભ્ભો. “બસ બસ બા તમે તો કેટકેટલુું લઈ આવ્યા છો…” 

 “બેટા, વહુ મોટા ખશુ ર્ઈને આપે ને તે લઈ લેવાન.ુ..પેહરો ઓઢો ને સખુી ર્ાવ..” ને, અખુંડ 
સૌભાગ્યવતીના સભુામશષ મારે્ ઓઢીને આપયા. પાછળર્ી દેશનો ગોળ-મસાલા-પેક અર્ાણાું ને 

મીઠાઈ કીચનમાું પાપડ સુંગ જોયા. બે જ દદવસમાું તો કીચનમાું બધુું જાણી પણ લીધુું, કઈ વસ્ત ુ

ક્યાું ક્યાું છે, શુું છે ને શુું નર્ી, એ ક્યાું કેમ મકુવાનુું છે, માઇક્રોવેવ-ફ્રીજ-બ્લેન્ડર બધુું શીખી લીધુું. 

સખુીબા ખશુ હતા. અઠવાદડયામાું તો બધુું રાબેતા મજુબ ચાલવા લાગ્યુું. બા સૌ સારે્ એટલાું 

બધાું હળીમળી ગયા હતા જાણે, કેટલાય વખતર્ી ના રહતેાું હોય!! ગાડીમાું  બેસીને િરવુું કોને 

ના ગમે?! પણ, મુંદદરે જાવાનુું ર્ાય ત્યારે સખુીબા ખરેખર ખશુ ર્ઈ જતા. મુંદદરમાું બેઠેલા 
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લાલજીની પદરક્ર્મા કરતાું કરતાું બોલતા, “મારા વ્હાલા મારી લાજ રાખજે..બધાનુું ભલુું કરજે..” 

ગ્રાનીની પાછળ પાછળ મશવાન પણ બોલતો, “મારા વ્હાલા, મારી લાજ રાખજે...બધાનુું ભલુું 

કરજે..બટ મી િસ્ટથ ...!” જે સાુંભળે તે હસી પડે.  

બેયને એકબીજા વગર ચાલે નહીં. મશવાનની પાછળ ગ્રાની ને ગ્રાની ની પાછળ મશવાન. એક 

દદવસ ગ્રીલ ચચઝ સેન્ડમવચ,બીજે દદવસે મેક્રોની, િીજે દદવસે પીનટ બટર સેન્ડ્મવચ, બસ આમ 

રોજરોજ મશવાન બાબનુી િરમાઈશ ચાલ ુરહ ેને ગ્રાની સખુીબા ખશુ ર્તાું બધુું બનાવી દેતાું. બાને 

એની કમપયટુર ગેમ બતાવે ને બાને સમજાવે. બેય એક્બીજા સારે્ રમે, જમે. સ્વામતનુું ઘર પણ 

નજીક જ હત ુું તે મીનનેુ લઈને આવે તો બા ને મશવાનના ખોળામાું મીન ુરમે ને સ્વામત સારે્ વાતો 

કરે. કેટકેટલી વાતો જાણે ભેગી ર્ઈ ગઈ હોય કે, વાતો ખ  ટે જ નહીં. દસ્તો-ખાયણી લઈને શેકેલા 
મસિંગદાણા ને ખાુંડીને િરાળ માટે લાડુ બનાવતી, બારીમાુંર્ી દેખાતાું બટમોગરાના ફૂલો રોજ 

વીણતી, ઘરના ગાડથનમાું પાછળ પાદરજાતની પર્ારી હોય, આજુબાજુના માસી પણ પોતાના 

ભગવાનને ચઢાવવા વીણી જતાું, પાદરજાતના કેસરી દાુંડી તોડી ચુંદન સારે્ વાટે ને શુંકર 

ભગવાનને માટે વાટકીમાું એના નાના હારે્ ભરે...આવી આવી જ ની વાતો વાગોળતાું ક્યાું સમય 

પસાર ર્ઈ જાય કોઈને યાદ પણ ના રહ.ે 

 

ક્યારેક મેર્ી મવણાતી તો ક્યારે લસણ િોલાય..બધી જુદી જુદી જાતભાતની ચટણીઓ બને, 

ફુદીનાની-કોર્મીરની-આંબલીની તો ગળચટી લસણની. બધુું રોજ પીરસાય. વીકેન્ડમાું 

િરસાણમાું લેવાય ને ઉજાણી કરાય. બાના હાર્ના ઢોકળા-દાળ ઢોકળી ખાવાની મજા કઈ ઓર 

જ આવે. બધાને ભાવે. એમાુંય સખુડીના ચોસલા પડતા જોઈને મશવાન વેંત વેંત કુદે ને બા હસે.. 

બધુું જ ખાય ને કોઈ દદવસ એકેય છોકરાું રુવે નહીં. ભાભી ને સ્વામત બુંને કહતેાું, “બાના હાર્માું 

જાદુ છે જાદુ...મશવ મશવ એમનુું કદીય ના છૂટે...ને બધી જ વાનગી ટોપની બને…” સખુીબા 

સખુી રહતેાું ને બધાને સખુી કરતાું!! 

લાકડાના વહરેને રુંગીને બનાવેલી રુંગોળી ગાચલચાની જેમ ઉપસેલી તે સ્વામતએ યાદ કરીને કહ્ુું,  

“બા તમારા લીધે જ હુું પ્રર્મ આવેલી.” બા પીકનીકમાું લીંબ-ુચમચો, કોર્ળાદોડ ને ખો-ખો 
રમાડે. બધાના બા હતા ને બધાને બા ગમતા. સ્વામતને ગાવાનો શોખ. તો, પોતાના ઉપર કાપ 

મ  કીને દદકરીને મવશારદ કરાવેલ. જેના લીધે સ્કુલમાું સુંગીત ટીચર તરીકે રહલેી. હવે તો, 
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હાલરડાું પણ ઇંગ્લીશમાું ગાય છે. અહીં આવ્યા પછી ઘણુું બધુું છૂટી ગયુું..ભલુાઈ ગયુું..ને, ગમે ન 

ગમે બદલાવુું પડે, ન ગમતુું ગમાડવુું પડે, સાસરુું છે તો શીખવુુંય પડે. અને બા કહતેાું, “ગમાડો 

ને કરો ને બધાને વ્હાલા લાગો..” બાની વાત સાવ સાચી હતી. આમેય કરવાનુું તો હોય જ. તો 

પછી શા માટે હસતાું હસતાું નહીં?! આખરે બાની દીકરી તો ખરી જ ને..!! તેર્ી તે પણ ભાભી 

સારે્ ખ  બ હળીમળી ગયેલી. 

બધાું હવાઈ િરવા ગયા, બધા ખ  બ ખશુ હતા. પાછાું આવ્યા રોતાું રોતાું...મજા કોઈને ના 

સદી...શરદી િેિસાુંમાું ભરાઈ ગયેલી ને હોસ્પીટલમાું ૨ દદવસમાું જ... બા ધામે સીધાવ્યાું… 

શ્વાસમાું ખ  બ તકલીિ પડી, ન કોઈ આગાહી, ન હતી બીજી કોઈ તકલીિ. પણ, ધાયુું ધણીનુું.. 

ઉપરવાળાનુું જ ર્ાય. માયાજાળમાું બાુંધી અનભુવે કરાવુું અનભુ  મત..જેને ગોતે બહારે આવી વસુું 
તજુમાું ભળી...!! નાની કુંઠે માળા રૂદ્રાક્ષની ઉપરર્ી લાગે છબી...તે પર ચડી સખુડનો હાર 

વળગ્યા સદસ્યો ચુંદન ર્ઈ...બરિના માળામાુંર્ી પુંખી ઉડી ગયુું...માળો સાવ ખાલી ! 

અલગ અતડો વ્હવહાર છે ક્યારેક રોકડો દહસાબ છે..ચાલ્યા જ્યાું જ્યાું ત્યાું ત્યાું તમામ ફૂલડાું 

ઉગ્યા પાછળ ચાલ્યા 

દોડ્ા જ્યાું જ્યાું ત્યાું ત્યાું આંસડુા ટપક્યાું ર્ઈ  નદી -સરોવર ગયા...બા નુું જવુું સાચે જ 

પાનખર હત ુું ગયા ચાલ્યા 

બધુું જ ફૂુંટેલ વસુંતે જે જે વાવ્યુું હત ુું આવે છે રહી રહી ને યાદ ર્ઈ જ્યારે..શબ્દો ટપકે કાગળે ને 

પિ માની વુંચાય 

ભળી ગયા શ્વાસોમાું.. અલગ ક્યાુંર્ી ર્ાય કોઈ..વ્યવહારૂ દદકરો-વહુ ! સમજુ  સ્વામત, મશવાન 

મીન ુઅડીઅડી મુુંઝાય.. 
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સધુાની રસસધુા..  

રાજુલ ભાનશુાલી 

rajul.bhanushali187@gmail.com 

જો કોઈ બીજો સમય હોત તો કદાચ સધુાને આટલો હષથ ન ર્યો હોત..! પણ આજે તો કુંઈક 

અનોખો જ આનુંદ હતો. એની નવચલકા મવસ્મમૃતને પ્રર્મ પરુસ્કાર મળ્યુું હત ુું. એ મનોમન 

અચભજ્ઞાનો આભાર માની રહી. અચભજ્ઞા એની એકમાિ મમિ સખી જ કહો એ, જીદ્દ કરીને એણે જ 

‘મવસ્મમૃત'ને 'અસ્સ્મતા' ની સ્પધાથમાું મોકલી હતી. એ ઉભી રહી અનલસ. ત્યાુંજ મોબાઈલની રીંગ 

વાગી, અચભજ્ઞાનો સુુંદર ચહરેો મોબાઈલની સ્ક્રીન પર ઝળહળી ઉઠ્ો.. સધુાએ તરલ આંખે ગ્રીન 

કી પૅ્રસ કરી. 

સમય પસાર ર્વા લાગ્યો. સધુા હવે ખાસ્સી પ્રમસધ્ધ ર્ઈ ગઈ હતી. 'મવસ્મમૃત'ની લેચખકા પર 

લોકોએ શભેુચ્છા અને શભુકામનાવાળા મેસેજીસ અને ઈ-મેઈલનો ધોધ વષાથવી દીધો હતો. 

ધીરે ધીરે બીજી પમિકાઓમાું પણ એની વાતાથઓ અને કમવતાઓ પ્રકામશત ર્વા લાગી. પોતાનુું જે 

નામ આજના જમાના્ના અનરુૂપ એને આઊટડેટેડ લાગતુું એ સામામયકોમાું વાુંચવાનુું ગમવા 

લાગ્યુું. જે લોકોએ મવસ્મમૃતને વખોડી હતી એ લોકો મોં વકાસીને જોતાું રહ્યાું અને એક દદવસ 

સગુુંધભયો ઉગ્યો.. એના કાવ્યસુંગ્રહ 'રસસધુા'નુું આજે મવમોચન હત ુું. એ પણ એનાું અત્યુંત મપ્રય 

લેચખકાના હસ્તે. એને અચભજ્ઞા યાદ આવી. હાર્ મોબાઈલની લોગબકુમાું અચભજ્ઞાનો નુંબર 

િુંિોસવા લાગ્યા. 

*** 

જુહુ બીચનાું દદરયાદકનારે મનમમષ અને સધુા રેતાળ દકનારા પર ધીમે ધીમે ચહલકદમી કરી રહ્યાું 

હતાું. સધુાની નજર નીચે ખોડાયેલી હતી. એ રેતીમાું પડતાું પગલાની છાપ જોઈ રહી. એને 

મપ્રયકાન્ત મચણયારની 'કૃષ્ણ રાધા' કાવ્યની પુંસ્ક્તઓ યાદ આવી ગઈ… 

“આ ચાલ્યા ચરણ તે કાનજી, 

ને પગલી પડે તે રાધા રે.." 
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એણે અજાણતા ગણગણેલી પુંસ્ક્તઓ મનમમષ સાુંભળી ગયો..એણે મગુ્ધ નજરે સધુાની આંખોમાું 

જોયુું. સધુા પણ મનમમષની આંખોની ચલપી ઉકેલવા મર્ી રહી. અને સધુાએ એ જ કાવ્યની બીજી 

પુંસ્ક્તઓ ગણગણી.. 

"આ લોચન મારા કાનજી,   

ને નજરુું જુએ તે રાધા રે.." 

મનમમષ હસ્યો, સધુા શરમાઈ ગઈ. 

િરી પાછા ચાર પગલાું રેતીમાું પોતાની છાપ પાડવા લાગ્યાું. 

અચાનક જ સધુા પ  છી બેઠી.. "તમે હજુ સધુી લગ્ન કેમ નર્ી કયાથ, મનમમષ?" 

મનમમષ હસી પડ્ો. કુંઈક બેિીકરાઈર્ી.. કદાચ જવાબ ટાળી જવાના આશયર્ી. 

એ લેવાઈ ગઈ. "આવો અંગત પ્રશ્ન મારે ન્હોતો પ  છવો જોઈતો" એણે મવચાયુું. 

મૌનનુું આવરણ ઘેરુું બનતુું ગયુું. 

"સધુા, હુું તમને ગમુું છું?" અચાનક એક પ્રશ્ન ટપકી  પડ્ો. 

એ કોઈપણ ભાવ વગર એ એના ચહરેાને તાકતી રહી. 

" જો હુું તમને ગમુું છું, તો તમે મને ચાહો છો?" 

સધુા હસી. કુંઈક બેિીકરાઈર્ી, કુંઈક જવાબ ટાળી જવાના આશયર્ી. 

રેતીમાું પગલાું પડતાું રહ્યાું, છેક ચક્ષમતજ સ  રજનો ગોળો આખેઆખો ગળી ગઈ ત્યાું સધુી. 

                                                    *   *   * 

સધુા મવચારી રહી. શુું એને મનમમષ ગમતો હતો?.. “હા..” જવાબ મળ્યો. હુું પણ કદાચ એને ગમુું 
છું, એની આંખોમાું જોયુું હત ુું..!***                               

એણે ડોરબેલ દબાવી. દરવાજો ખલુ્યો. સામે સધુાુંશ ુહતો, અચભજ્ઞાનો પમત. એણે સધુાને દરવાજા 

પર ઉભેલી જોઈ. ભાવમવદહન ચહરેો િેરવી એ અંદર ચાલ્યો ગયો. અચભજ્ઞા બહાર આવી. 'ઓહ 
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સધુા..! આવ અંદર.." 

બને્ન રસોડામાું ગયાું. અચભજ્ઞા રસોઈમાું પરોવાઈ. સધુા મદદ કરવા લગી. ર્ોડીવારે સધુાુંશ ુ

જમીને ઑિીસે નીકળી ગયો. બને્ન સખીઓ પોતપોતાની ર્ાળી લઈને ડાઈમનિંગ ટેબલ પર આવી. 

મુુંગા મોઢે કોચળયા લેવાતાું રહ્યાું, ચવાતાું રહ્યાું, ગળા નીચે ઉતરતાું રહ્યાું. છેવટે અચભજ્ઞાએ મૌન 

તોડ્ુું. 

"ર્ોડી દાળ આપુું..?" અને સધુાએ કોચળયો પાછો ર્ાળીમાું મ  કી દીધો. જાણે એ વાટ જોતી હતી, 
મૌનના વલયમાું પહલેો કાુંકરીચાળો ર્ાય અને.. 

"જો સધુા, સધુાુંશનુા વતથન બદ્દલ હુું માિી માુંગુું છું. હુું શુું કરુું તુું જ કહ,ે બહુ ધ્યાન આપવુું નહીં 
આવી વાતો પર." 

"પણ મારી ચામડી કાળી છે એમાું મારો શુું વાુંક?" 

"િરી તુું એ જ જ ની વાતોમાું અટવાઈ ગઈ? લોકોને મોંર્ી નહીં પણ પોતાની કલાર્ી જવાબ 

દે.." 

હસી પડી સધુા. 

"હા હા મારી મા, મને યાદ છે તારી શીખ..! િરીર્ી લેક્ચર આપવાની મહનેત ના કરતી." 

અચભજ્ઞા પણ હસી પડી અને બને્ન બહનેપણીઓએ બાકીનુું જમણ વાતો કરતાું પ  રુું કયુું. 

વરીયાળીની ડબ્બી સધુાનાું હાર્માું આપતાું અચભજ્ઞા બોલી, "જો સધુા, તારે મનમમષનો પ્રસ્તાવ 

સ્વીકારી લેવો જોઈએ. ભ  તકાળને ભ  લીને એની સારે્ નવુું જીવન શરૂ કર. આઈ એમ શ્યોર, એ 

તને ખશુ રાખશે. તારુું માન સન્માન જાળવશે." 

સધુા સાુંભળતી રહી. 

"એ ખરેખર તને પસુંદ કરે છે, મેં એની આંખોમાું જોયુું છે. બધાું જ પરુૂષો કુંઈ ગોરી ત્વચા પછળ 

નર્ી ભાગતાું. દદલની સુુંદરતા, કલાના ચાહક પણ હોય ઘણા. એને હા પાડી દે. તને મારા પર 

મવશ્વાસ છે ને?!" 

સધુાએ ડોકુું હલાવ્યુું. અચભજ્ઞાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. 
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*** 

બીજે દદવસે મનમમષ મળ્યો, એના હાર્માું કુંઈક હત ુું, ગીફ્ટ રૅપ કરેલુું. એણે સધુાને એ પેકેટ 

આપયુું. 

સધુાએ ચમકતો કાગળ િાડીને અંદરની વસ્ત ુબહાર કાઢી. એનો જ કાવ્યસુંગ્રહ હતો. એની 
આંગળીઓએ 'રસસધુા'ને પસવાયુું. ત્યાું કશુુંક સયુું, અંદરર્ી.. કાડથ હત ુું. લાલ હ્રદયના 

ચચિવાળું. 'આઈ લવ ય'ુ.. લાલ સ્કેચપેનર્ી લખેલુું હત ુું અંદર. મરોડદાર અક્ષરે. એણે મનમમષ 

સામે જોયુું. એ મગુ્ધ નજરે સધુાને તાકી રહ્યો હતો, જવાબની રાહ જોતો.. 

સધુાએ મનમમષની આંખોમાું જોયા કયુું. એની આંખો સામે એ બાર મરુમતયાનાું ચહરેા એક પછી 
એક તરી ગયાું. જે સધુાને જોવા આવ્યાું હતાું. એનાું કાળા વાનને જોઈને એમની આંખોમાું 

ઉદભવેલાું ભાવ, એ કટુ નજરો, દરેક વખતે ર્તાું એનાું માતા-મપતાનાું હતાશ ચહરેાું, 

પાડોશીઓની નજરોમાું તરતો એ 'ચબચારાું' શબ્દ, કોલેજકાળનો એ મમિો વગરનો સનુકાર.. એ 

અપમાન , એ ચ  રચ  ર ર્તુું સ્વાચભમાન..એ… 

 સધુાએ નજરો વાળી લીધી. કેટલીક પળો વહી ગઈ. ખાલીખમ્મ. એ ઉભી ર્ઈ. એણે પેલુું લાલ 

હ્રદયનાું ચચિવાળું કાડથ હાર્માું લીધુું. અને.. એનાું ટુકડે ટુકડાું કરી હવામાું િુંગોળી નાખ્યાું. 

મનમમષ કશુુંય સમજ્યો નહીં.. એના હોઠ િિડ્ાું, એ બસ જોતો જ રહ્યો..! 

સધુા પોતાની જ કાવ્ય પુંસ્ક્તઓ ગણગણી.. 

'હુું પી રહી છું રસસધુા.. 

પ્રભ,ુ દેજે ના હવે કોઈ દ્વદ્વધા..' 

અને રસસધુા બેય હારે્ છાતીસરસુું ચાુંપી એ પીઠ િેરવી ચાલી ગઈ, મનમમષ જોતો રહ્યો, એને 

જતી. 

એણે એકેય વાર પછળ િરીને જોયુું નહીં, અક્કડ ડોક સામી બાજુએ  જોતી આગળ અને આગળ 

વધતી રહી. અને સધુાની આંખોમાું અજબ સુંતોષ હતો.. 
 જાણે કે, 

એણે પોતાનાું ર્યેલાું પેલાું બધાું જ 'રીજેક્શન' નુું સામટુું સાટુું ન વાળી લીધુું હોય..! 
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સ્મરણે સુંબુંધની મીઠાશ  

આરતી પરીખ 

artinju@gmail.com 

 

એક સમય હતો કે,  

આપણે યવુાનીમાું ડગ સારે્ સારે્ જ માુંડેલા...  

ને હવે,  

દુમનયાના સાવ અલગ ખ  ણે આપણે જીવી રહ્યાું છીએ.  

કદાચ ત ુું ક્યારેક મવચારતો પણ હોઈશ કે,  

હુું તને ભ  લી ગઈ છું. 

વેકેશનમાું ગામમાું આવે તો'ય મળ્યાું વગર જ જતી રહુું છું. 

તને કેમ કરી સમજાવુું કે........... 

સ્મરણોમાું..શ્વાસોમાું… હજી'ય ત ુું,  
સપદરવાર અચાનક ધબકી જાય છે... 

ડગમગતી જજિંદગીને ધબકાવી ધક્કો મારતો જાય છે.... 

વનપ્રસ્ર્ાને પહોંચુું પહોંચુું ત્યાું મારો દદપક… 

અચાનક ઘડપણ આવી ગ્યુું હોય એવુું અનભુવ્યુું. 

પણ, 

તારી યાદોએ.. વાતોએ.. 

યવુાનીને પુંપાળીને દદલના એક ખ  ણે જીવુંત રાખી છે. 

ઉંમર છો'ને વધી પણ, 
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હુું'ય અમેદરકામાું રહી; અમેદરકનોની જેમ જ મોટી ઉંમરે પણ કામ કરી રહી છું. 

ર્ાકીને લોર્પોર્ સાુંજે ઘરે આવુું.. 

ત્યારે, ઘણીવાર.. 

માુંનો અવાજ પડઘાય છે... 

"બેટા, આવી જ છો તો જમીને કોલેજ જજે... રસોઈ તૈયાર જ છે….  

હોસ્ટેલની કેન્ટીનમાું તારી માુંના હાર્નો સ્વાદ નદહ મળે...  

હુું સમીરની માું છું તો, તારી માું સમી_માસી માનજે…” 

સમયના વહાણે વહતેાું... 

માું નો ચહરેો ધ  ુંધળો ર્ઇ ગયો છે. પણ માયા હજી છૂટી નર્ી. 

અન્ન તો, હુું જાતે રાુંધીશ ત્યારે મળશે.  

પણ, 

ઓડકાર તો માું ની યાદ માિર્ી જ આવી જાય છે!! 

ભારત છૂટ્ુું… બાળપણ વીત્યુું... 

પણ, 

બરાડા પાડીને બોલવાની આદત હજી'ય છૂટી નર્ી. 

ક્યારેક ઘરમાું મોટેર્ી બોલી જવાય તો, 

"અલ્યાવ, ભરબપોરે તો ઘાુંટા બુંધ કરો.. ઘરમાું બધાું સતુા છે...." 

તારી...ના ના આપણી વ્હાલી દીદીનો અવાજ  

આજે'ય યાદોમાું પડઘાય ને ટોકી જાય છે. 

મને હજીય યાદ છે.. 

આપણે કોલેજમાુંર્ી ૧-૨ પીરીયડ બુંગ કરીને, 

ભર બપપોરે  
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તારા ઘરના ઓટલે જ  

લીમડાની છાુંવમાું મુંડળી જમાવતાું. 

એમાુંય...  

ઓટલાની બુંને બાજુની ર્ાુંભલીઓ મારી મપ્રય.. 

એક્ટીવાને ત ુું બે્રક મારે એ પહલેાું જ.... 

ચાલ ુગાડીએ ક દકો મારી, 

હરણિાળે  

મારુું  એ ર્ાુંભલીને આચલિંગવુું... 

જો,  

સુંજુડો  

હાસ્તો..તારો મોટો ભાઈ..વડીલબુંધ.ુ.સુંજય  

ઘરમાું હાજર હોય તો... 

"जानेमन एक नज़र इधर भी…… 

હાઈઈ...ક્યારેક આ બાજુ'ય નજર કરો.. અમે'ય ઉભા છીએ... 

એ ર્ાુંભલી તને ક્યારેય બાર્માું નઈ લે... 

ને 

હુું......" 

કહતેો....  

એ આંખો આંખોમાું કેટકેટલુુંય કહી જતો... 

અગન લગાવી જતો....ને, 

આ કમબખ્ત દદલ બોલી ઉઠત ુું.. 

"વારી જાઉં....." 
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હાું,  

જીંદગીમાું કોઈ છેલછબીલાની છેડતી ગમતીલી હતી,  

તો,  

એ માિ ને માિ તારા વડીલબુંધ ુસુંજયની જ !! 

મારાું પપપાને તો મેં દીવાલે ટીંગાતી િોટોફે્રમમાું જ જોયાું છે. 

પણ, 

તારા લીવીંગરૂમમાું  

કાપેટ પર પગ લુંબાવી... 

સોિાની ગાદી પર માથુું ટેકવી,   

પાછલા દરવાજામાુંર્ી  

ધ  ળ ખાતી તમારી ખટારા દિયાટને એકીટશે જોતી, 

ઝોલે ચડુું...  

ત્યારે, 

તારા પપપાનો પે્રમાળ હાર્ અચ  ક મારાું મારે્ િયો જ છે. 

“બેટા, તુું એ ગાુંદડયાની રાહ જોતી બેઠી છો, 

ને  

એ તો કોઈ છોરીને એક્ટીવા પર િેરવતો હશે..." 

પપપા પણ જાણતાું કે, 

બુંને દીકરાઓ કોલેજમાું "રોમમયો" તરીકે પુંકાયેલા છે. 

છતાુંય, 

ઘરમાું  
આખા પરીવાર સારે્  

બેરોકટોકપણે 
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સખી-સાહલેીઓની  

પે્રમાળ અવરજવરર્ી જ  

દીકરાઓ પર અત  ટ મવશ્વાસ.. 

એ પપપાની આંખોમાું..અવાજમાું ઉભરી આવતુું. 

એક દદ' ભરબપોરે લેક્ચર બુંગ કરી તને મળવા આવી'તી. 

તુું તો ન મળ્યો પણ... 
સુંજય..  

હાું, 

ર્ાુંભલે માથુું ટેકવી ઓટલે બેઠી હતી  

ને  

સુંજુએ અચાનક મારો હાર્ પકડી લીધો. 

બળબળતી બપોરે.. 

લીમડાની છાુંવમાું..  

એનાું ગરમાુંગરમ શ્વાસ મારાું ગાલે અર્ડાવા લાગ્યાું. 

સાવ સાચ્ચુું કહુું............ 

એ પળે લાગ્યુું કે, 

જવાનીએ મને ચુુંમી લીધી છે!! 

હુું ખરેખર જવાન ર્ઇ ગઈ છું!! 

મારી હસ્તરેખાઓ પર એનાું ટેરવાું િરતાું રહ્યાું.... 

પળ બેપળમાું,  

એકીટશે, 

આંખો આંખોમાું જ...  
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કેટકેટલીય વાતો ર્ઇ ગઈ.... 

અચાનક ચખસ્સામાુંર્ી બોલપેન કાઢી, 

સુંજુ એ  

મારી હરે્ળીમાું લખ્યુું, 

Mrs Jyoti Sanjay Ambani 

“ચલ હટ...સપનાું જો સપનાું....” 

હાર્માુંર્ી હાર્ ખેંચી, 

વાસ્તમવક ધરતી પર પગ મ  કતી હોઉં એમ,  

ઓટલેર્ી નીચે ઊતરી હોસ્ટેલ ભણી રવાના ર્ઇ....  

આ અમવસ્મરણીય પ્રસુંગ પછી,   
ક્યારેય સુંજુને મળી જ નર્ી. 
_એ પણ જીવનમાું એટલી જ મહત્વની વાત છે. 

પરુંત,ુ 

આજેય  

જયારે જયારે  

"મીસીસ અંબાણી" તરીકે મારો પદરચય આપુું છું,  

ત્યારે  

વડીલબુંધ ુ(તારો..મારો નદહ જ) અચ  ક દદલમાું ચમકારો આપી જાય છે....... 

"जानेमन एक नज़र इधर भी……" 

ને, 

િરી બઢુાપો ૫-૭ વષથ પાછળ ઠેલાય જાય છે. 

મારી યાદોમાું...  

વાતોમાું... 
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તને સપદરવાર મળતી જ રહી છું ને જીવનપયથત મળતી રહીશ.... 

અને  

હાું, 

વષોર્ી સ્મરણે સેવેલાું, 
મીઠાું સુંબુંધોમાું ખારાશ ભળે, 

ને  

આ દ્રશ્યો બદલાય, 

એ મને સ્હજેેય નદહ પરવડે. 

હવે  

સમીર, 

તુું જ કે' 

આપણુું રૂબરૂ મળવુું જરૂરી છે?! 
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અબે અવાજ તો ધીમો કર..... 

-તન્વય શાહ 

tanvay.shah999@gmail.com  

 

         અમારા ગરુુજીની અવવરત ખેવના રહી છે િે, હુું િૈંિ લખતો રહુું, (આવડે એવુું!) 

લગભગ રોજ લખુું (!) પરુંત ુઆળસને વ્યસ્તતાને નામે આબાદ ખપાવી દેનાર અમે લખાણ, 

ટાઈપીંગ, એડીટીંગ, રીફરીંગ એ બધામાુંથી સાુંગોપાુંગ છટિી, ગરુુજીને પણ પટ્ટી પઢાવી દઈએ 

છીએ ! (લખવુું એ શોખ છે, એને મારવો ન જોઈએ એની જાણ હોવા છતાું) શુું થાય, વર્ષોથી 
એિધારી આવથિિ પ્રવવૃિ િરતા રહીને એ અનભુવનો નીચોડ અનાયાસે પણ બધ્ધે ટપિી પડે છે! 

ગમતી પ્રવવૃિ િરવી, પોઝીટીવ વેવ ઉભા થશે, મનને શાુંવત મળશે, િલમ અટિાવીશ નકહ, ત ુું 

લખી શિે છે માટે તારે લખવુું જ જોઈએ.... જેવી ૧૦૦% મારા કહતમાું થયેલી વનસ્વાથથ 

સલાહોના નાયગ્રા ફોલ છતાું, એિ પણ શબ્દ ફૂટી શિેલ નકહ. ને એ કદવસે તો સવારથી મન 

બનાવી દીધેલુું.... આજે િોઈ પણ ભોગે પેલી અધરુી ગઝલ પરૂી િરી ને જ રહીશ... 

અબે અવાજ તો ધીમો િર..... 

         પેલુું િહ ે છે ને,'મન હોય તો માળવે જવાય' પણ એિલુું મન જ હોય તો શુું 
િામનુું?! જેમ િે, માળવા જવાની બસ હોવી જોઈએ, (ગજુરાતી થઇ ને પગપાળા તો પાનને 

ગલ્લે ય ના જવાય! અને ગાડી જેવા સાધનો હજી અમને પોર્ષણક્ષમ નથી!) અને એ સમયસર 

પિડવી પણ પડે, એ ન્યાયે સઘળા વનત્યિમો જલ્દીથી પતાવી દીધેલ. એટલે સધુી િે ૨૬ 

જાન્યઆુરી અને રવવવાર હોવાને લીધે પાલ્યને મળવા હોસ્ટેલ જઈ સમય પસાર િરવો ગમતો 

હોવા છતાું ત્યાુંથી જલ્દીથી ભાગી આવેલા. (ખાસ તો હોસ્ટેલમાું જવુું એ હવે સૌથી ગમતીલી 

વસ્ત ુ માુંની એિ છે. પણ વ્યક્તતના જીવનિાળ દરમ્યાનના સૌથી સોનેરી કદવસો સમા 

બાળપણમાું સરી પડવાની એ ઘટના વવરે્ષ ફરી િોઈિ વાર..... આજે તો..) અનકુુળતા ન હોવા 

છતાું એિ કદવસ 'ધમથ' િરી લઈએ એમ વાળું પાણી પણ જલ્દીથી પતાવી દીધા (બ્લોગ વાુંચતી 

નવી પેઢી માટે : બપોરે ડીનર ન થાય એમ વાળું રાતે્ર જ થાય! ઇન શોટથ  : વાળું = ડીનર ) 

mailto:tanvay.shah999@gmail.com
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અબે અવાજ તો ધીમો િર..... 

           પોઝીટીવ વવચારો સાથે જ નેગેટીવ અસરો વતાથવી શરૂ થઇ ચિેૂલી સવારથી... 

(િહ્ુું ને.. બાર વર્ષથ થી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અને સેટલમેન્ટમાું જ હોઉં છું ! દરેિ વસ્તનેુ નેગેટીવ રીતે 

વધારે જોવી ગમે છે! સોરી, બટ આ સ્વભાવ હવે વણાઈ ગયો છે, નકહ છૂટે..... ભોગ તમારા ! ) 

જેના ભાગ રૂપે બપોરથી (મોબાઈલ ટેમ્પરેચર ૧૯*) િૈંિ અંશે વધારે ઠુંડી લાગી રહી. સામે 
પગલે એને નાથવા બબ્બે સ્વેટરો અને બીજા બધ્ધાું િપડાું- જે તમારી ઈમેજીનેશનમાું આવી 

ગયા- પહરેી રાખેલાું.. બુંને પગે મોજાું પણ ! (હુું શાહરૂખ થોડી છું ?! મને તો બુંને પગે સરખી જ 

ઠુંડી લાગે છે ભાઈ !) 

અબે અવાજ તો ધીમો િર..... 

         અને આવી (મારા પરુતી) ગાત્રો ધ્રજુાવી દેતી ઠુંડી મારા અરમાનો, ઈચ્છાઓને 

ટાઢીબોળ ન બનાવી દે એ હતે ુથી, વાળું િયાથ બાદ વસધ્ધાું બેડની વાટ પિડી, રજાઈ-બ્લેન્િેટ 

બુંને સાથે ઓઢી આરામમાું આવી ગયા... (મીન્સ િે ધ્યાનસ્થ, શનૂ્યાવિાશ... ખદુની સાથે 
વાતાથલાપ િરતા હોય એવુું ) દસેિ વમનીટ.... હ ૂુંફાળા બન્યા પછી નાિના ટેરવાને હથેળી વડે 

ગરમ િરતાું િરતાું લખાણના આરુંભ માટે દ્રષ્ટી ઘમુાવી અને ફરી યાદ આવ્યુું (હા, અમને આવુું 

િૈંિ થોડી થોડી વારે યાદ આવે છે ખરુું  ! ) પેડ અને પાિથર તો રાઈટીંગ ટેબલ પર હતા... (૯૯% 

કિસ્સાઓ માું ત્યાું જ હોય, િોઈ પરણણત વીરલો બેડ પર સતુા સતુા સાકહત્યની સેવા ન િરે, 

એમાું હુું તો ગજુરાતી...... નોટ ઓન્લી ગજુરાતી.... અમદાવાદી ગજુરાતી !) 

અબે અવાજ તો ધીમો િર..... 

         હવે?! િ-મને શ્રીમતીજીને સાદ દેવો પડયો. "જરા પેન અને પેડ આપશો 
પ્લીઝ?" (હવે બેહો છાનામાના... પત્ની ટીવી જોતી હોય ત્યારે તમારે િામ િરાવવા િેટિેટલા 

અછોવાના િરવા પડે છે યાદ િરી લેજો, ભાયડાઓ..!) "તણબયતના ઠેિાણા ન હોય ત્યારે 

કદમાગને રીલેક્ષ રાખવુું જોઈએ"_સેિરીનની ચાસણીમાું ઝબોળેલા ચાબખા સાથે મેડ્મજી માુંગણી 

િરેલ ચીજ વસ્તઓુ બેડ પર "પછાડી" ગયા! સાથે રૂમનુું બારણુું પણ વાસતાું ગયા જેથી 

"એમને" ખલેલ ન પહોંચે............. વધારે! બસ,  
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હવે હુું અને મારુું  એિાુંત, મારુું  મન અને મારા વવચારો મારી દ્રષ્ષ્ટ અને હુું જ સાુંભળી 
શકુું એવા પડઘા...... પણ પણ પણ.... સો રોંગ એમ આઈ.... િેટલો ખોટ્ટો હતો હુું ! 

અબે અવાજ તો ધીમો િર..... 

િે ગઝલ લખવી છે ગણુવિા સભર; 

બાદ મારા પણ રહ ેજેની અસર... 

  ઘણા વખત પહલેાું રમલમાું (છુંદ) લખાયેલા આ મતતા (પુંક્તત) ને લાયિ રદ્દીફ 

(આ બધુું ન સમજાય તો િોઈ ગરાસ લુુંટવાનો નથી, જસ્ટ એન્જોય ધ લાઈફ આપ સાચ્ચે જ 

ખશુ છો!) શોધવા આંખોના ખાળે ડચૂા મારુું  અને ત્યાું તો...................... િાનને દરવાજા મોિળા 

સમજી, નોમથલ િરતા વધારે ડેસીબલમાું શ્રીમતીજી વડે જોવાઈ રહલે કફલ્મફેર એવોડથ 

ફન્િશનની ભવાઈના રાગડા ઠલવાઈ રહ્યા! ..............નજર, િસર, પ્રહર........... વવચારુું  અને... 

રણવીર (રણબીર?) વપ્રયુંિા, ભાઈ ભાઈ, અવમતાભ, તનજુા, (લાઈફ ટાઈમ અચીવમેંટ તનજુાને... 

ભાઈ ભાઈ !) ડી ગે્રડની જોતસ, પેરોડી માટે ના િાયમી હાથવગા સાધન આમીરખાન, સાથે રામ 
લીલા, ચેન્નાઈ એતસપે્રસ, ભાગ વમલ્ખા ભાગ, આવશિી ૨ વગેરે વગેરે વગેરે વગેરે.... ની 

ભવાઈનુું િચમુ્બર તડ્છે ને તડ્છે કદમાગમાું ઠલવાત ુું જાય! 

          ભલે જોતી.. િોિ વાર જ જુએ છે... થોડો અવાજ ધીમો િરશે તો ચાલશે... 
એવા ભાવ સાથે........-અબે અવાજ તો ધીમો િર- અત્યાર સધુી ગઝલનમુા તહઝીબ સાથે 

િહવેાયેલ વવધાનની ધારી અસર શ્રીમતીજી પર થઇ હોય એવુું લાગયુું નકહ... એથી થોડા વધ ુ

ઊંચા સાદે િહ્ુું... “અબે અવાજ તો ધીમો િર.....”  પકરણામ ફરીથી શનૂ્ય... અને ત્યાર 

બાદ............... રાષ્રીય શાયર મેઘાણીના 'મન મોર બની' ના ઓસમાણ મીરના થડિાર સાથે 

બલુુંદ અવાજમાું રણિાયુું.........  

“અબે અવાજ તો ધીમો િર.....!” 

 

        સવાલની ભાર્ષામાું જ એટલા જ ભાવ સાથે જવાબ આપવાના મારા 
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ગણુધમથને શ્રીમતીજીએ મારુું  બ્રમ્હાસ્ત્ર મારી જ ઉપર ઉગામ્યુું..... એટલા જ મોટા અવાજે િહ્ુું "શુું 

છે? નકહ થાય ધીમો જાવ....  

 

સવુુું હોય તો લાઈટ બુંધ િરુું ...િવવ થવુું હોય તો બારણાું ખલુ્લાું છે....... બહાર વધારે 

શાુંવત મળશે !" (સાચી વાત) 

            પત્યુું?! હવે બોલવાનો િોઈ આરો હતો ? આવી ઠુંડીમાું બહાર જવુું ?? સોરી 
બોસ, િાલે લખશુું નો સગવડીયો વવચારી આવી ગયો અને...... ગઝલનુું વધ ુ એિ 

વખત....ઇવતશ્રી ! (હવે આ તમારા સદ િે બદ િયા નસીબ ગણાય એ નક્કી જાતે િરી લેવુું !! ) 

            આ તો થઇ મજાિ મશ્િરીની વાત....... હવે મળૂ વાતમાું (હાસ્તો, આટલી 

લવારી િયાથ પછી મળૂ વાત તો િરવી જ પડે ને ?!) મને ઉદ્ભવેલા થોડાિ પ્રશ્નો છે ( જવાબ 

પણ.... ઓકે્ક ? હપે્પી ને ! જલસા િરો ત્યારે !) જે અહી આપુું છું.... 

~ િાયમી ધોરણે ઠુંડીમાું હીરો બનીને ફરતા મને આજે િેમ આટલી વધારે ઠુંડી લાગી? 

~િોઈ કદવસ નકહ ને આજે િેમ એમણે ટીવી જોવાની જીદ પિડી ? (કફલ્મ ફેર હતો એ 

વાત પણ મેં યાદ િરાવેલી) 

~ગમ્મે તેવા રાકફિમાું મને મારી સાથે વાત િરતા િોઈ રોિી શક્ુું નથી (િેટલી વાર 

ઠોિયો છું મારુું  શરીર જેની સાણબતી છે) ને આ ટીવીનો અવાજ િેમ વધ ુલાગયો ? 

~અસુંખ્ય સવાલો, અગણણત તારણો, ણચક્કાર લોજીિો, (લોજીિો !!) સેંિડો 
પકરક્સ્થવતઓ........ આખરે એિ જ જવાબ...... 

 

"ઉસિી મઝી િે બગૈર પિા ભી નકહ કહલ્તા!" 
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 ‘પે્રમ’ છે ...’પે્રમ’ છે..’પે્રમ’ છે !!!! 

-રાજેશ પટેલ 

rrajesh.ppatel@gmail.com     

 

            અનુંતઆિાશગુંગાનો એિ ગ્રહ.... 

સમય: 4.54 અબજ વર્ષો પવૂથ...વનવિત લોિેશન: સયૂથ(Sun)થી બરાબર 149,600,000 km 

અને ચુંદ્ર(Moon) થી ૩૮૪૪૦૦km ...મુંગળ(Mars)  227.9M km શકુ્ર(Venus)108.2M km ના 

અંતરે આ ગ્રહને વનવિત ભૌગોણલિ સ્થાન પર મિૂી દે!! િોઈિ ‘સર્જિે’ બધુું ‘બાુંધી’ રાખતા 

‘ગરુૂત્વાિર્ષથણ’ને પેદા િયો.. ’ઓતસીજન’ નામના વાયએૂ વાતાવરણમાું તેની ‘હાજરી’ પરૂાવી.. 
વાયમૂુંડળમાું ઑકિસજનનુું પ્રિાશના િણો સાથેનુું આ પ્રથમ ‘બુંધન’ થયુું ને ‘ઓઝોન’નુું સ્તર 

રચાયુું િે, તરત ખાસ િોર્ષોમાું ‘હલનચલન’ થયુું.’સર્જિે’ પદાથો અને સજીવોને જમીન પર ‘બાુંધી’ 

રાખવા ‘ગરુૂત્વાિર્ષથણ’ને જન્મ આપ્યો. પણ, સજીવ-વનજીવને એિમેિ સાથે જડબેસલાિ  ‘બાુંધી’ 

રાખવાનો મોટો પડિાર હતો. પણ ‘માસ્ટર’ તો આખરે એ હોય િે, જે ‘વમશન-ઈમ્પોસીબલ’ને 

‘વમશન-પોસીબલ’’ બનાવી મિેૂ અને આખરે એ જ થયુું.....’ગમતુું નથી’ અને ‘ગમે છે’ આવા બે 

વાક્ય ક્યાુંિ ધબિતા એિ જીવમાું જનમ્યા િે અજાણ્યા એવા ‘સર્જિ’નુું આ અંવતમ ‘ઓપરેશન’ પરૂૂ 

થયુું.... હવે સજીવને આ િુંઈિ ‘ગેરહાજરી’ અનભૂવાય છે… ’ગમતુું’ નથી…  અથવા િુંઈિ ‘ગમી’ 

જવા જેવી સુંવેદના તેના સમગ્ર અક્સ્તત્વ પર િાબ ૂિરી લ્યે છે... આ શુું છે? આવુું િેમ થાય છે? 

આ પ્રશ્નનો જવાબ ક્યાું છે ? ..અંતે . એ જવાબ શોધે છે િે,   

“આ.. ‘પે્રમ’ છે...’પે્રમ’ છે..’પે્રમ’ છે!!!!” 

વેલિમ ફે્રન્ડઝ!! …..૪૬૦ િરોડ ‘બથથ-ડે’ ઉજવી ચિેૂલો આ ગ્રહ 'પથૃ્વી' છે..... જેને સયૂથને 

પ્રદણક્ષણા િરતાું  પરૂા  ૩૬૫ કદવસ થાય છે. આ વનયમ છે. પણ, ક્યારેિ એવુું બને િે અચાનિ 

આ વનયમમાું અપવાદની સજ્જડ ઘટના બને િે.. એિાએિ WISH શબ્દનો અથથ DESIRE થઇ 
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જાય, I નો અથથ YOU બની જાય... ‘બે્રઈન-મેમરી’ તેના ‘ડેટાબેઝ’ને જાતે ‘ઓટોમોડ’ િરીને ‘મેમરી

-કરિોલ’  COMMAND આપવા લાગે...જાણે સમય થુંભી ગયો છે!!   

પ્રત્યેિ ક્ષણ એિ યગૂ લાગવા માુંડે...સમયને સાપેક્ષતામાું સ્વરૂપમાું પલટાવી નાખતી.. 

અક્ગન જેવી ભડભડતી.. પ્રિાશ સમાન ઝળહળતી અને વાવાઝોડા જેવા સસૂવાટા િરતી.. સમદૂ્રના 

બદલે હૃદયમાું ‘ત્સનૂામી’ સર્જતી આ ‘સુંવેદના’ જયારે િોઈ માનવ નામના સજીવિોર્ષમાું ધબિે િે 

‘ઓતસીજન’ ખદૂ ‘શ્વાસ’ લેવાનુું ભલૂી જાય!! ’બે્રઈન’ નામનુું સજીવનુું ‘એડવમવનસ્રેટર’ આખરે તેની 

‘ખોટ’ની પવૂતિ િરવા ‘બળવો’ િરે િે, SMILEનો અથથ TEARS બની જાય!!!!  એ વવજ્ઞાનમાું 

ઝડપાતો નથી… ગણણતમાું ‘ગણાતો’ નથી.. તત્વજ્ઞાનમાું ‘દેખાતો’ નથી.. બાયોલોજીમાું ‘બફર’ 

થતો નથી… કફઝીતસમાું ’કફતસ’ થતો નથી… િેમેસ્રીમાું ‘િળાતો’ નથી… સાયિોલોજીમાું ‘સમજાતો’ 
નથી. ત્યારે, ખરેખર શુું છે આ ‘પે્રમ’? આ ‘પે્રમ’ બહુરૂપીવેરે્ષ પ્રગટ થાય િે, ‘બદૂ્ધિ’ની 

ભલૂભલૂામણીની ગલીઓમાું માનવીને ‘સુંતાકિૂડી’ રમાડવા લાગે.. તે તેના એિ માત્ર અંવતમ 

ઉદેશ્ય સાથે આવે છે... ‘બુંધન’!! ’ગમતુું’  શબ્દ જેવાું એના ‘સચથ-એન્જીન’માું ઝડપાય િે એ ‘લોિ’ 

લઈને  હાજર થઈ જાય!! 

‘પે્રમ’!.....માત્ર અઢી અક્ષરનો આ શબ્દ! હૃદયનુું ગીત ગાઈને વ્યતત થતી લાગણી...આંખથી 
આંખ િહ ેવાત અને સમજી જાય આંખ એ ‘પે્રમ’? હૃદયની નોન-વબથલી ભાર્ષા ઉિેલી નાખે િોઈ 

આંખો ઉિેલી નાખે એ ‘પે્રમ’? ? શ્વાસ િરતાું પણ વધ ુવવશ્વાસ મિેૂ એ પે્રમ?..અગણણત સવાલોની 

ભતૂાવળ વચ્ચે માનવને એિલો છોડી દેતી, આ સુંવેદનાનુું જન્મસ્થાન એટલે વવજ્ઞાનીઓ જેને  

'હાટથ ' િે 'હૃદય' િહ ેછે… સાયિોલોજી, ન્યરૂો અને મેડીિલ પકરભાર્ષામાું એ અજાગતૃ મગજનો એિ 

કહસ્સો છે! આપણી ગજુરાતી  ભાર્ષામાું િેટલાું સરસ  નામો છે! હૈયડુું, હૈયુું, િાળજુ ું, કદલ, કદલડુું, 

મનડુું, અંતર, જજગર વગેરે અનેિ નામો છે! ‘પે્રમ’ નામના આ અઢી અક્ષરે તો ઈવતહાસના 

પ્રવાહને બદલ્યો છે. મોટા મોટા વસતમગરોને પે્રમે શાુંત િયાથ છે. પે્રમ થિી મહાિાવ્યો રચાયાું છે, 

મખૂાથઓ પુંકડત બન્યા છે… જીનીયસોએ પણ ભગનહૃદયે જીવન સુંિેલ્યુું છે, તો ઘણીવાર સામાન્ય 

લોિોને આ પથૃ્વી પર અમર બનાવી દીધા છે… િલાઓ ખીલી છે.. વનરાશ માણસને એ બે અક્ષરે 

આશ્વાસન આપ્યુું છે… િોઈપણ બાબતે આ ‘પે્રમ’ જીવનમાું સફળતાના દ્વાર ખોલી નાખવાનુું 
િાયમી અને અંવતમ એિમાત્ર િારણ બની રહ ેછે.. ઘણીવાર માનવીના જીવનના અંતનુું િારણ 

સિૂાું બની જાય તો વળી ક્યારેિ જીવતા જ મતૃ્યનુો અણભશાપ બની જાય! 
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મહાન રાજાઓથી માુંડી રુંિ સધુીનાએ  ‘પે્રમ’માું પડીને પોતાના િાળજાના િટિે િટિા 

િયાથ છે. જે શસ્ત્રોથી નમતા નહોતા તેને આ અઢી અક્ષરોએ નમાવી દીધા છે. કડયાને એિરમેન િહ ે

છે િે ‘Love is an Ancient Delirium, a Desire Older Than Civilization!’ અથાથત, પે્રમ 

એિ પરૂાણો િમ્પોન્માદ લાવનાર અને મધ્યપાન િયાથ વગર નશામાું લાવનારી ચીજ છે, જે 

માનવ સુંસ્કૃવત િરતાુંય પરૂાણો શબ્દ છે. િશુુંિ ‘ગમે’ નકહ ત્યાું સધુી જીવનમાું િુંઈ 'ઉિાળી' શિાત ુું 

નથી! આ હિીિત છે િે ‘પે્રમ’ એ વવિાસની પ્રથમ શરત છે, પછી કે્ષત્ર ગમે તે હોય! 

પે્રમ.. Hi થી HUG  અને SEE થી SOUL સધૂી વવસ્તાર ફેલાવી દેતો અડીયલ 

સામ્રાજ્યવાદી… બાઈિના લીવરની માુંડી હૃદયના ધબિારને વધારી દેતો પકરણામવાદી, ઉચ્ચ-

નીચ, અમીર-ગરીબ જેવી વ્યાખ્યાઓને સદુંતર અવગણી નાખતો િટ્ટર-ન્યાયવપ્રય, ખામીઓને 

ખબૂીઓમાું અને બધૂ્ધ્ધત્વને પણૂથ બનાવી  નાખનાર અદભતૂ એધ્ન્જનીયર, આંખ મારી િે આંખો 

મીંચીને, ક્યારેિ તીરછી નજરમાું તો ધીમા સાદમાું, તો ક્યારેિ મૌનમાું, ક્યારેિ 'હા'માું, તો ક્યારેિ 

'ના'માું, ક્યારેિ ક્રોધમાું, ક્યારેિ ભડભડતી ઈર્ષાથમાું, ક્યારેિ િરૂણામાું તો ક્યારેિ વવશ્વાસમાું તો વળી 

ક્યારેિ આક્રોશમાું પણ એની સજ્જ ુંડ જાળ ણબછાવી દેતો િાબેલ િીવમયાગર, ક્યારેિ હળવા 

સ્પશથમાું તો ક્યારેિ જોરદાર ધબ્બામાું, ક્યારેિ ગાળમાું તો ક્યારેિ 

પ્રસુંશામાું..ક્યારેિ અનરૂાગ તો ક્યારેિ આસ્થામાું, ક્યારેિ જીતમાું તો ક્યારેિ હારમાું, 

ક્યારેિ યાદમાું તો ક્યારેિ ફકરયાદમાું!!!! ક્યારેિ ક્સ્મતમાું તો ક્યારેિ રૂદનમાું, માનવની એવી િઈ 

સુંવેદના િે ક્સ્થવત છે જેમાું ‘પે્રમ’ તેનુું અક્સ્તત્વ ઓગાળી પ્રગટ થતો નથી?! સવાલ જો આ હોય 

તો અંવતમ જવાબ આજ સધુી દૂવનયામાું િોઈની પાસે  નથી!! Catch and Release કફલ્મનો 

સુંવાદ િદાચ આ સુંદભે છે, "Life is messy. Love is messier. અથાુંત, જીવન અવ્યવક્સ્થત 

છે, પે્રમ ગ ૂુંચવાયેલો છે! 

િોઈ એિ સાુંજે ઢબિૂતાું ઢોલના સથવારે િન્યાવવદાયનો પ્રસુંગ. પૈડુું સીંચતાની ક્ષણે… 

િોઈ િન્યા વવદાયની ક્ષણ.. વ્હાલી દીિરીની વવદાયવેળાએ મજબતૂ છાતીના એિ બાપની 

આંખોમાું આંસ ૂસરિવા લાગે િે, હાજર રહલેા સૌ િોઈની આંખોમાું આંસઓૂનો સમુંદર ઘઘૂવવા 

લાગે.  ‘પુંખી ટહિૂા મિૂીને ઝાડ છોડી ગયુું.. એના ગમતા આિાશ પાસે દોડી ગયુું.. જાણે શ્વાસ 

છૂટી પડયો શ્વાસરે...દીિરી ચાલી પોતાના સાસરે......’’ જેવા શબ્દો એિ ‘માું’ના િાનમાું ગ ૂુંજે િે, એ 
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‘મા’ના હૈયાની વેદનાની વાત આલેખવી એ દૂવનયાની િોઈ ભાર્ષામાું િે લેખિમાું એ સામથ્યથ 

નથી... ‘ધમૂિેત’ુની વલ્ડથતલાસ તલાવસિ એવી ‘પોસ્ટઓફીસ’ વાતાથમાું વ્હાલી પતૂ્રીના એિ પત્રની 

રાહમાું પતૂ્રીના વવરહને આલેખતો અને છાતી ફાડી નાખતો અલીડોસાનો મતૃ્યનુી અંવતમ ક્ષણ 

સધુીનો એ વલોપાત..એ એિ વપતાનો દીિરી માટેનો તલસાટ!! ‘પે્રમ’ જયારે એનુું આખરી ‘વોરુંટ’ 

SOMETHING IS MISSING 'ઈસ્ય'ૂ િરે િે, LIFE આઈ.સી.ય.ુમાું ખસેડાઈ ‘ઓકિસજન-માસ્િ’ 

માટે ડચિાું ખાવા લાગે!! 

દૂવનયા જયારે નીવત-અનીવત, ન્યાય-અન્યાય, ધમથ-અધમથના ત્રાજવા લઇ એિ 

ન્યાયાધીશનુું રૂપ ધરી બેઠી હોય ત્યારે એ સયૂથપતૂ્ર િણથ તેના વપ્રય વમત્ર દૂયોધન માટે તેનો 

પડછાયો બની સાથ આપી શિે છે!!! વળી આવી જ  મૈત્રીની એિ અદભતૂ સુંવેદના શ્રી કૃષ્ણ અને 

સદૂામાને સમાન બનાવી નાખે છે.. સ્ત્રી-પરૂૂર્ષની ઉિમ માપદુંડોને સર્જતી વમત્રતા જુઓ, દ્રૌપદીનો 

કૃષ્ણ માટેનો પે્રમ એ ‘સખાભાવ’નો પે્રમ હતો, એમાું સમજદારી હતી.. દ્રૌપદીની દરેિ તિલીફમાું 

કૃષ્ણ તેને મદદ િરવા હાજર હતાું.. દ્રૌપદી અને કૃષ્ણની મૈત્રી િોઈ સુંબોધનો િે શરતોની 

મહોતાજ નહોતી, િોઈ ‘ફરજ’ ન હોવા છતાું ‘જવાબદારી’ હતી. ’અપેક્ષા’ નહોતી છતાું એની 

‘પણૂથતા’સામે પણૂથ વવશ્વાસ  હતો!! ’પે્રમ’નુું પ્રાગટય થાય િે એ િહવેાતા વનયમો-ગણણતોને દફન 

િરી તેના અંવતમ આવધપત્યની સજ્જડ સાણબતી આપતો રહ!ે 

“Kiss me and you will see how important I am!” -Sylvia Plath(an Ameri-

can poet, novelist and short story writer) નામની ફતત ત્રીસ વર્ષથની ઉંમરે દૂવનયા છોડી 

ગયેલી એિ િવવયત્રીની આ એિ પ્રવસિ પુંક્તત છે, આવી સુંવેદના બે  વપ્રયપાત્રો વચ્ચે આિારે િે 

બે પાત્રોના એિમેિના શરીરમાું પરસ્પર આત્મા બદલી નાખતો એવો ‘પે્રમ’ એિ અઘોર તાુંવત્રિ 

બની જતો હોય એમ લાગે! એિ મા તેના બાળિને સ્તનપાન િરાવતી હોય છે ત્યારે, એ બાળિના 

માથે હાથ ફેરવતી હોય છે, એને લાડ િરતી હોય, એને પુંપાળતી હોય છે ત્યારે, ‘પે્રમ’ તેના ‘મોસ્ટ

-િેરીંગ’ અને ‘મોસ્ટ-લવેબલ’ નામના ‘ટોપ-ણગયર’માું હોય છે!! ‘પે્રમ’ના અનુંત સ્વરૂપો છે ને એ 

જયારે એિ સ્ત્રીમાું હાજર થાય ત્યારે એ ‘Most-Transformational’(સૌથી રૂપાુંતકરત) સ્વરૂપે 

હોય છે!! એ સતત      તેનુું  સ્થાન અને સ્વરૂપ બદલાતો રહ ેછે. તે તેના વપતાને સૌથી વધ ુ

ચાહતી હોય, એ પછી તેના પવતને ચાહવા લાગે., એ પછી એના બાળિને ચાહવા લાગે, સ્ત્રીના 

‘પે્રમ’ની સફર આખરે બાળિ પર સમાપ્ત થાય છે અને એ પે્રમ ત્યાું િાયમી ક્સ્થર બની રહ ેછે! 

ખરેખર એટલે જ િોઈ સ્ત્રીના અંવતમ પે્રમને પામવો હોય તો, તેના બાળિ હોવુું એ અવનવાયથતાની 
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વ્યાખ્યામાું આવી જાય છે!! 

રાષ્રીય શાયર ઝવેરચુંદ મેઘાણીના પ્રખ્યાત ગીત ‘િસ ૂુંબીનો રુંગ’ની આ પુંક્તત જુઓ... 

‘’બહનેીના િુંઠે નીતરતાું હાલરડાુંમાું ઘોળ્યો િસ ૂુંબીનો રુંગ’’ એિ બેનના હૃદયમાું આ ‘પે્રમ’ ઉદભવે 

િે, ભાઈ-બેનના હતેને આલેખવા શબ્દો શોધવા પડે! ‘પે્રમ’ એટલે એિ બેન િહ,ે “ભાઈ, મારા 

લગન પછી તારુું િામ િોણ િરશે?” એમ!! ’પે્રમ’ એટલે, સુંતાન િોલેજથી પાછું આવે અને વપતા િહ ે

“િેમ બહુ મોડુું થયુું? ” ’પે્રમ’ એટલે જયારે ભાભી િહ,ે “ઓયે હીરો, મેં તારા માટે એિ છોિરી શોધી 

રાખી છે, તને િોઈ ગમતી હોય તો િહી દેજે !!” ‘પે્રમ’ એટલે જયારે એિ ઉદાસ ભાઈને તેનો ભાઈ 

િહ,ે “ચાલ ક્યાુંિ ફરવા જઈએ?!” ’પે્રમ’ એટલે એિ વમત્ર બીજા વમત્રને  ભેટીને એિ મોટી ગાળ 

સાથે િહ,ે “અરે! તારી વગર મજા નથી આવતી” 

‘પે્રમ’ ફતત સજીવ બાબતે? ના!!! એને તો માત્ર િુંઈપણ ‘ગમી’ જવા સાથે જ વનસ્બત છે! 

જે જમીનમાું રમ્યા હોઈએ, ધળૂમાું આળોટયા હોય, શૈશવના સ્મરણો જ્યાું જડાયેલા હોય એ ધળૂ 

માટે પણ એટલો જ બળવિર છે. જુઓ આદીલ મન્સરૂીની પુંક્તતઓ… 

''વતનની ધળૂથી માથુું ભરી લઉં ‘આકદલ’, 

આ ધળૂ પછી ઉમ્રભર મળે ના મળે. 

ભરી લો શ્વાસમાું એની સગુુંધનો દકરયો, 

પછી આ માટીની ભીની અસર મળે ના મળે!'' 

તો વળી ‘શનૂ્ય પાલનપરુી’ સ્વમાનભેર ડૉતટરને આ ‘લાભ’ આપે છે, ''તબીબોને િહી દો 
િે માથુું ન મારે દરદ સાથે સીધો પકરચય છે મારો, બહુ સારી પેઠે દવા ઓળખે છે!'' ’પે્રમ’ એની 
એવી તો અસર િે આડઅસર બતાવે િે, મેડીિલ સાયન્સ સિુા લાચાર બની જાય!! 

રોવમયો અને જૂણલયટ વવણલયમ શેતસપીયર રણચત િરુણાુંવતિા છે. તેમની પે્રમિથા ખબૂ 
જ દૂ:ખદ છે. પ્રથમ દૃષ્ષ્ટનો પે્રમ અને  સાચા પે્રમીઓ બને છે. જૂણલયટનુું એિ વાક્ય જુઓ... 
Give me my Romeo, and, when he shall die, Take him and cut him out in little 
stars, And he will make the face of heaven so fine. That all the world will be in 

love with night, And pay no worship to the garish sun. 

એન્ટોની અને ધ્તલયોપેરાની સાચા ઐવતહાવસિ પાત્રોની પે્રમિથા સૌથી યાદગાર છે. 
એન્ટોની અને ધ્તલયોપેરા ‘પે્રમ’ની એિ સાચી િસોટી છે. તેઓને પ્રથમ દૃષ્ષ્ટએ પે્રમ થયો હતો. 
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ઇજીપ્ત અને રોમના લોિોમાું ભડિે બળતો રોર્ષ હતો, તમામ ધમિીઓ છતાું, એન્થોની અને 
ધ્તલયોપેરાએ લગન િયાથ હતા. યિુ વખતે એન્ટોની ધ્તલયોપેરાના મતૃ્યનુા ખોટા સમાચાર અપાય 
િે, ‘પે્રમ’ એના માટે િાયમ ‘બણલદાન’ના ઉચ્ચ-માપદુંડો લઈ એ એની િરૂણતાનો દકરયો વહાવી દે 
છે! 

ગોરી-િાળી-ઘઉંવણી ચામડી, બ્લ્ય-ૂબ્લેિ-બ્રાઉન આંખો િે ફળદ્રપૂ જમીન-દકરયો-િે રણ િે 
પવથતમાળાઓમાું ‘પે્રમ’ ભેદ િરતો નથી. તે િાયમી વૈવશ્વિ સમ્રાટ તરીિે સજીવમાું વતે છે. ઈ.સ. 
688પવેૂ રણની રેતમાું સજાથયેલી અવત શ્રીમુંત કુટૂુંબની લૈલા અને સામાન્ય એવા મજનનૂી સાઉદી 
અરેણબયાની પે્રમિથા.. લૈલાના વનિાહ અન્ય વ્યક્તત સાથે થયા બાદની િરૂણિથા મોટાભાગના 
વાુંચિો જાણે જ છે!! મજનએૂ અમિૂ િવવતાઓ પણ રચી હતી. તેમાુંની એિ અંગે્રજીમાું....And I 

kiss this wall and that wall, It’s not Love of the houses that has taken my heart,  

But of the One who dwells in those house 

‘દો-જજસ્મ મગર એિ જાન’ વાક્યને િેટલીયે વખત સાણબત િરતા આ પે્રમીઓ! િહવેાય 
છે િે, લૈલા-મજનનૂુું મરણ ભારતના રાજસ્થાનના બીન્જૌર ગામ પાસેના અનપુગઢમાું થયેલ. 
આજે પણ ત્યાું લૈલા-મજનનૂી મજાર મોજૂદ છે! લૈલાની યાદમાું રણમાું ભટિતો મજન ૂએિ 
નમાઝ અદા િરતા વ્યક્તતની આગળથી પસાર થઈ જાય છે ને એ નમાઝી મજન ૂપર ગસુ્સે થઇ 
બોલે છે, ’’િાકફર અંધે હો ક્યાું? દેખતા નકહ મેં ખદૂાિી બુંદગી િર રહા હુું!!’’ ને મજન ૂજવાબ આપે 
છે: ''મેં તો અપને ખદૂા (લૈલા)િી બુંદગી મે ઇતના ખોયા થા િી મજૂે તો હોશ હી નકહ રહા.. પર તુું 
તેરે ખદૂાની બદુંગી મેં ખોયા થા તો તજુે િૈસે હોશ રહા િી મેં તેરે આગે સે ગજૂર ગયા!?''  

આ ‘પે્રમ’ છે, જે ‘ગમે’ તેને ‘ઈશ્વર’ બનાવી શિે છે! 

પ્રાચીન ગ્રીિ પૌરાણણિ  હીરો ઓકફિયસ અને યરૂીડીસ જૂઓં  તે તેમની પત્ની યરૂીડીસ 

માટે તેમના ‘પે્રમ’ માટે અમર  છે. પત્ની યરૂીડીસ સપથદુંશથી મતૃ્ય ુપામે છે અને તેને ફરી પાછી 

ધરતી પર લાવવાની પ્રબળ ઈચ્છાની િથા જુઓ! શાહજહાુંની મમૂતાઝ માટેની વેદના અને 

પથ્થરોમાું િુંડારાયેલી ગયેલી તાજમહાલ સ્વરૂપે િવવતા જુઓ. Love never removes its 

roots. ’પે્રમ’ એિવાર પગલાું મિેૂ પછી એની ‘ફૂટવપ્રન્ટ’ જીવનપયથત ભ ૂુંસાતી નથી. 

સાલ ૧૯૩૦ બોની અને િલાઈડ એ િહવેાતા પે્રમીઓ નહોતા. પણ, એ અનોખા પે્રમની 
દાસ્તાનનુું જવલુંત ઉદાહરણ બની ગયા. બુંને ગનૂાકહત ભતૂિાળ ધરાવતા હતા. બુંનેની ગેંગ 

આશરે ૯ જેટલા પોલીસ અવધિારીઓ અને વનદોર્ષ નાગકરિોના મોત વનપજાવવા માટે જવાબદાર 

હતી. અમેકરિામાું એિ રેન મસૂાફરી દરવમયાન મળે છે અને પ્રથમ દ્રષ્ષ્ટનો આ ‘પે્રમ’ એટલો 
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પ્રગાઢ બન્યો િે, અંત સધુી બુંને સાથે રહ્યા હતા. તેઓ 1934માું  પૅકરસ, લ્યઇુવસયાનામાું પોલીસ 

દ્વારા અથડામણમાું માયાથ ગયા હતા! દુંપવતની અંવતમ ઈચ્છા હતી િે, તેઓને એિ સાથે 

દફનાવવામાું આવે. પરુંત ુબોનીના કુટૂુંબે મુંજૂરી આપી નહોતી. અન્યના લોહી વહાવનારા િોઈ 

ખાસ એિ વ્યક્તત માટે પોતાનુું લોહી વહાવે િે ‘પે્રમ’ િોઈ પણ િક્ષાના માનવીમાું તેના સામથ્યથને 

પરૂવાર િરી દે છે!!! 

ફતત ૨૦વર્ષથની ઉંમરમાું કદલ્હીની ગાદી મેળવીને બહુ ઝડપથી ગજુરાત, રાજસ્થાન, 

હકરયાણા, પુંજાબ અને ઉિરપ્રદેશમાું પોતાની આણ સ્થાવપત િરી દીધી એવા આ  કદલ્હીના 

છેલ્લા સ્વતુંત્ર કહિંદુ મહાન રાજા પથૃ્વીરાજ અને સુંયતૂતા (સમયિાળ ઈ.સ.૧૧૬૬ થી ૧૧૯૨) 

અનેિ સબુંધોના આટાપાટામાું પણ એિ અમર પે્રમિથાનુું વનરૂપણ િરે છે. 

ચાલો… ગજુરાતના િચ્છ અને આજના અંજાર(તે સમયનુું નામ અંજેપાળ) શહરેમાું… 

અહીં 14મી સદીના મધ્યભાગમાું જેસલ નામના ખ ૂુંખાર બહારવટીયાને એિ તોરલ નામની સ્ત્રી 

ગમી ગઈ. યેનિેન પ્રિારે પ્રાપ્ત િરી. સતી તોરલના પ્રવેશે  સામાન્ય જેસલ નામના ક્રૂર 

બહારવકટયાને ધમથમાું માગે વાળી ‘જેસલપીર’ બનાવી દીધો! જેસલ-તોરલની સમાવધ અંજારમાું 
આવેલી છે અને એ વાતની સાક્ષી છે િે,  આસક્તતમાું ‘પે્રમ’ ઓગળીને પ્રગટ થાય િે, પથ્થરો 

સમક્ષ લોિો શ્રિાપવૂથિ તેનુું મસ્તિ નમાવી દે!! વસિાથથ ગૌતમ નામના એિ રાજકુમારમાું ‘પે્રમ’ 

િરૂણાસ્વરૂપે પ્રગટ થયો િે, ‘ગૌતમ બિુ’ બની ગયા. ને એ જ િરૂણા ટેરેસા નામની સામાન્ય સ્ત્રીને 

‘મધર ટેરેસા’ બનાવતી ગઈ!! રાજકુમાર વધથમાનને માનવ, પ્રાણી અને વનસ્પવત સહીત સવથ 

જીવો પર િરૂણતા ઉપજી, િહો એને એવો ‘પે્રમ’ થયો િે, રાજકુમાર વધથમાન સામાન્ય માનવમાુંથી 

ભગવાન ‘’મહાવીર સ્વામી’’ બની ગયા!!! 

એિ બાળિનુું તેની માું માટેનુું રૂદન.... એિ વપ્રયાની  તેના વપ્રયજન માટેની તડપ… એનો  
તરફરાટ.. રૂુંવેરૂુંવે પ્રગટતી થરથરાટ.... વવરહની િાળી ક્ષણોની વેદના… પે્રમીઓની આખરી 

વવદાયવેળાની િાળમીંઢને પણ પીગળાવી દેત ુું મૌન… એિ માની આંખોમાું સુંતાન આવવાની રાહ 

જોતી આંખોની આતરૂતા… એિ દીિરી માટે બાપનો મૌનમાું ઘ ૂુંટાતો પે્રમ.. િોઈ સજીવ-વનજીવ 

પ્રત્યે સહાનભૂવૂત થવી િે િશ ૂુંિ અત્યુંત ‘ગમી’ જાય િે ''ગમતુું નથી'' એવી િોઈ ગેરહાજરી ખુુંચે 

તો.... 

“આ ‘પે્રમ’ છે...’પે્રમ’ છે..’પે્રમ’ છે..!!!!” 
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વીર લોિવપ્રયતા વાળો અથવા તો મેં સુુંદર હુું 

-કિરણ જોશી 

 kirranjoshi@gmail.com 

 

વહલેી સવારે પોણા છ-છ વાગયે નડીયાદથી છૂટી વાયા ઉિરસુંડા, આણુંદ, બોરસદ, રાસ 

થઈને ધવુારણ જતી નડીયાદ ડેપોની લોિલ એસ.ટી બસ ચરોતર વવસ્તારના વવદ્યાથીઓ તથા 

નોિરીયાતોમાું ખબૂ માનીતી છે. સવારની શાળાના કદવસોમાું  આ લખનાર પણ આ બસથી 

લાભાવવન્ત થયેલા છે. પોતાનુું વાહન ખરીદ્યા પછી છેલ્લા િેટલાિ વર્ષોથી આ બસનો શવનવારી 

સાથ છૂટી ગયો છે. પણ હમણાું થોડા કદવસો પહલેાું અચાનિ જ એ બસના દશથન થઇ ગયા. બસ 

પર બોડથ મારેલુું હત ુું નડીયાદ-ધવુારણ અને નાના અક્ષરે વચ્ચે આવતા ગામોના  હતા અને 

બોડથને મથાળે લખ્યુું હત ુું : લોિવપ્રય લોિલ !! 

******* 

થોડા સમય પહલેાું ઈન્ટરવ્યમુાું શાહરૂખ ખાને િહ્ુું હત ુું, "હુું બોલીવડુનો બાદશાહ છું." 

આના જવાબમાું આમીર ખાને અન્ય એિ ઇન્ટરવ્યમુાું િહ્ુું "(જો શાહરૂખ ખાન બોલીવડુનો 

બાદશાહ છે તો ) હુું એક્કો છું" 

******* 

હોય છે િેટલાિ એવા િલાિારો અને લેખિો જે થેલામાું લોિવપ્રયતાના પ્રમાણપત્રોના 

થોિડા લઈને ફરતા હોય છે, જ્યાું ને ત્યાું; જે ને તે; મળે તેને આ પ્રમાણપત્ર વહેંચતાું ફરતા હોય 

છે. "હુું લોિવપ્રય છું".  "મને આટલાું એવોડથ મળ્યા છે". "હુું આટલા દેશોમાું ફરી આવ્યો છું."  "મારી 

આટલી કફલ્મો/આટલા પસુ્તિો બહાર પડયા છે." "અમિુ પસુ્તિોની અમિુ આવવૃતઓ થઇ છે." 

આ અજ્ઞ મહાશય આટલેથી અટિી જાય તો સારુું , એને સાુંભળનાર/વાુંચનાર કદલ મોટુું 
રાખી ક્ષમાદાન આપી દે એવુું બને, પણ સાુંભળનાર/વાુંચનાર ના લાચારીભયાથ મૌનને તે 

તાળીઓનો ગડગડાટ માની લઈને પોતાનુું રગવશયુું ગાડુું આગળ ગબડાવે છે. 
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"હુું પોરબુંદરના મહાત્મા ગાુંધીથી માુંડીને પેથાપરુ પાસે આવેલા શેરથાના વવશ્વ પ્રવસિ 

મરચાું વવશે અસ્ખણલત બોલી શકુું છું."   

“હુું સેિન્ડમાું આવ્યો ત્યાું સધુીમાું આખેઆખા શેતસપીયરને અને થડથમાું આવ્યો ત્યાું 

સધુીમાું ટાગોરને મેં મારી આંખ તળેથી પસાર િરી નાખ્યા હતા." 

"સ્ટેજ પર િોંગે્રસના િરસન ભાઈ બેઠા હોય તેમના વવશે અને ભાજપના ભોળાભાઈ બેઠા 
હોય ત્યારે એમના વવરે્ષ શે્રષ્ઠ વવશેર્ષણો જ ુંતનુાશિ દવાની પેઠે છાુંટી શકુું છું." 

સ્હજે જાડી સરખામણી િરીને િહવે ુું હોય તો િહી શિાય િે, આવા લોિવપ્રયતા વપપાસઓુ 

34"ની િમરના પાટલનુ જેવા હોય છે, જે દરેિ સ્થળે/ દરેિ માણસો પર ચપોચપ ફીટ બેસી જાય 

છે. 

ના, હજુ અહીં આ યશોગાથા પરૂી થતી નથી, તમે જરા સમજો વમત્ર તમારી સમક્ષ 

પોતાના(જ)  વવશે જે આ બધુું ઠાલવી રહ્યો છે એ માણસ સામાન્ય માણસની ભ્રમણિક્ષામાુંથી 

બહાર ફેંિાઈ ગયેલો દુન્યવી પદાથથ છે. બધાનુું ધ્યાન પોતાની તરફ તુંિાયેલુું રહ ે એ માટે 

સિથસના વવદુર્ષિની માફિ તે જાતભાતના લોિરુંજિ ચાળા ચેનચાળા િરતો રહ ે છે. પોતાના 

તરફનુું લોિોનુું એટેન્શન એ જ એનો ખોરાિ છે, તેનો પ્રાણવાયુું છે. દરરોજ સરૂજ આથમે ત્યાું 

સધુીમાું સો-બસ્સો ફેન એના અણભનય, ગાન, લખાણ િે વતતવ્ય વવશે વખાણ િરતાું બે-ચાર બોલ 

ન ફેંિે ત્યાું સધુી એ ણચડવાયેલો, બેબાિળો રહ ે છે અને પોતાની જાતને તે વનિઃસહાય અને 

ચાુંચીયાઓ દ્વારા લ ૂુંટાઈ ગયેલા જહાજ જેવો મહસેસુ િરે છે. 

ભલેને છપ્પન ભોગ અને એિસો બાર સલાડ પીરસ્યા હોય, િચ્છી પાટીદારને ત્યાું અંતે 

જો વમજબાનીમાું છાશ ન હોય તો, એમાું શરીિ થનાર સૌને એવુું થાય િે, "ના.....ના...િુંઇિ ખટેૂ છે 

હજુ!!" સ્વની િલાિારીગીરી, વાુંચન, પ્રવાસ, પાકરતોવર્ષિો, કફલ્મો, ઈતરની વાતો િરી છાપો પડી 

દીધા પછી હજુય આ ભાઈ ને લાગે છે િે, "ના..... ના… િુંઇિ ખટેૂ છે હજુ!!" 

આવુું વવચાયાથ પછી એ 'લોિવપ્રય લોિલ' હવે આત્મ-પ્રશુંસાની ગાડી પરુપાટ ઝડપે 

દોડાવશે…. 

"હુું પુંચાણુું સેમીની એિસો વીસ રૂવપયાની જોિીની બુંડી પહરુેું છું." 
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"મારી ગાડી હુું પેરોલ પર ફેરવુું છું." 

"મારી ગાડીના સ્પેરવ્હીલ સકહતના પાુંચેય ટાયર ટયબુલેસ છે." 

"ભલે હુું ગજુરાતી કફલ્મોનો એતટર રહ્યો, પણ મારો અણભનય જોઇને પરેશ રાવલ પણ..... 

ઓહ માય ગોડ બોલી ઉઠે છે." 

"હુું ભલે ગજુરાતી છાપામાું લખતો હોઉં, મારી લોિવપ્રયતા ગજુરાતના સીમાડા ઓળુંગીને 

ચોમેર, દસેય કદશાઓમાું, દકરયાપાર પહોંચી ગઈ છે િે ચેતન ભગત જેવો ચેતન ભગત પણ 

વ્હોટસ એપ પર મને સવારે  GM-JSK અને રાતે GN-JSK ના મેસેજ અચિૂપણે િરે છે.” 

દરેિ િલાિાર, લેખિ શ્રોતાઓની, વાચિોની વાહવાહી, શાબાશી મેળવવા ઈચ્છતો હોય 

છે. એમાું િશુું ખોટુું પણ નથી. પરુંત ુ એ વાહવાહી િે પ્રશુંસા સ્વાભાવવિપણે આવવી જોઈએ, 

હાથમાું એલ્યવુમનીયમનો િટોરો લઈને ઉઘરાવવા ના નીિળાય.  દલા તરવાડી અને વશરામ 

ભવુાનુું મનોવવશ્લેર્ષણ િરી લેખ લખી છાપામાું છાપો િે બ્લોગ પર મિુો ત્યાું સધુી બરોબર છે. 

તમારો મનોરોગ ત્યારે ડોિાય છે, જયારે તમે એવી ટીપ્પણી મિુો િે "ગજુરાતી સાકહત્ય અને 

સુંશોધનના ઇવતહાસમાું સૌ પ્રથમ વાર િોઈના દ્વારા લખાયેલુું દલા તરવાડી અને વશરામ ભવુાનુું 

મનોવવશ્લેર્ષણ છે." 

વાચિને જો લેખિ પોતાના જેવો એટલે િે મખુથ ન માનતો હોય તો, સૌપ્રથમ આવી બ્રાુંડ 

નોટ મિુવાની જરૂર નથી. લેખિ વાુંચિને જો પોતાના જેવો નહી એટલે િે હોંવશયાર માનતો હોય 

તો પણ આવી નોંધ મિૂવાની જરૂર નથી. વાચિ આપમેળે જ નોંધવા લાયિ બધી વાતો નોંધી 

લેતો હોય છે. પણ, લેખિને જે સ્વાશ્રયીપણુું વળગી ગયુું હોય છે  "બીજો િોઈ મારા વખાણ િરે 

ત્યાું સધુી શા માટે વાટલડી જોવી?! હુું પોતે નથી જીવતો જાગતો! વસિેર કિલો વજન ધરાવતો?!" 

આત્મશ્લાધા િરે રાખવી શુું એ િોઈ માનવસિ રોગ લક્ષણ છે? ભારતના પ્રવસિ 

મનોણચકિત્સિ ડો. રામ મનોહર અગ્રવાલને આ અંગે પછૂતાું, તેમણે એવુું ન જણાવતા િહ્ુું િે, 

આત્મપ્રશુંસા એ અસલામતીની લાગણીમાુંથી પેદા થાય છે. મહનેત િે પછી કિસ્મતના જોરે 

લોિવપ્રય બની ગયેલા ગાયિ, િલાિાર િે લેખિને સતત એવી ફડિ રહ્યા િરે છે િે એના જેવા 

લોિવપ્રય સમિાલીનો પૈિીનો બીજો િોઈ આગળ નીિળી જશે. આથી સ્ટીરોઇડનુું ઇન્જેતશન 

લગાવી ભાગતાું એથ્લેટની જેમ િોઇપણ રીતે જીવ પર આવી જઈને એ ટોચ પર બની રહવેા 
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માુંગે છે અને ભાગતાું ભાગતાું જ એ તેમના સમિાલીનો, નવોકદતો, ઉગતા લેખિો, ગાયિો, 

િલાિારો પર પામોલીનનુું તેલ પાયેલુું ચાબિુ વીંઝતો રહ ેછે. આ રીતે પોતાની સર્જનાત્મિ ઉજાથ 

હરીફોને ઠેિાણે પાડવામાું ખચી નાખે છે અને એની સર્જનાત્મિતા ધીરે ધીરે ઓલવાઈ જાય છે. 

લોિવપ્રયતાનો પારો ગગડતો માલમુ પડતાું શાહરૂખ ખાન રોકહત શેટ્ટીનુું શરણુું લે છે. 

લગાનને સપુરકહટના વાવટા લહરેાવતી જોઈ સભુાર્ષ ઘાઈ કિશ્ના જેવી પીરીયડ કફલ્મ બનાવે છે. 

સરવાળે શાહરૂખ ખાન કિિંગ ખાન અને સભુાર્ષ ઘાઈ શો મેન ના ણબરુદને ધળૂમાું રગદોળી દે છે. 

સર્જનાત્મિતાનો િાળક્રમે નાશ થતા એિ સમયનો સેન્સીબલ લેખિ િે િલાિાર ભળતી-

સળતી કફલ્મો િરે છે, ભળતુું-સળતુું લખે છે. દરેિ લેખિની પોતાની એિ આગવી સ્ટાઈલ હોય છે. 

લોિવપ્રયતા પાછળ દોડવાને િારણે ધીમે ધીમે એના અણભનય/લખાણની ગણુવિા પર એની  

અસર થાય છે અને એ લેખિ િલાિાર પોતાની જ શૈલીનો પોપટ બનીને રહી જાય છે. પે્રક્ષિો/

વાુંચિોના ચોક્કસ અંગો ઉપાુંગો પર અસર નીપજાવે તેવી કફલ્મો/લખાણો આવા િલાિાર લેખિ 

તરફથી આવતા રહ ે છે. યસ, આવા ડબૂી રહલેા વહાણ છેવટે સેતસનુું શરણુું લે છે. અને નેહા 

ધપુીયાના પેલા વવખ્યાત તવોટ ને અનસુરે છે_ "ઓન્લી સેતસ એન્ડ શાહરૂખ સેલ્સ" અને એને 

અનસુરીને પોતાના લખાણોમાું પીટ-તલાસ, ઉઘાડો, સસ્તો અને શૃુંગાકરિ નહી એવો બીભત્સ રસ 

છટ્ટ ેહાથે વહાવે છે. 

પબ્બ્લિને બે ઘડી મજા પડે છે, એ જોઈ લેખિ/િલાિાર ગેલમાું આવી જાય છે. આવી 

ઈમ્પ્લાન્ટ િરેલી લોિવપ્રયતાના બાવડાના બળે તે કદક્ગવજયી બની ફરતો રહ ેછે. પણ અંદરથી  

સાવ ટુિડે ટુિડા અને વેરણ છેરણ બની ગયો હોય છે. એના એિ વખતના ચાહનારા 

એની દયા ખાય છે અને એને સારુું થઇ જાય એવી ભગવાનને પ્રાથનાથ િરે છે. પણ દયા ખાવી િે 

પ્રાથથના િરવી એ િુંઈ દવા નથી ને લોિવપ્રયતાનો નશો એ િોઈ વાઇરલ બખુાર નથી િે દવા િે 

દુઆઓથી મટી જાય!!!! 
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મારી ગઝલયાત્રા - િેટલાિ પડાવ 

- મગિ મકવાણા 'મગંલપથંી' 

mangalpanthi@gmail.com 

 

િલ્પના િરતાું વધ ુખચાથયો છું, 

એટલે જાહરેમાું ચચાથયો છું.' 

પકરવારમાું િોઈ લખતાું નહોતાું તો પણ હુું િેમ લખતો થયો એ વવચારે ભતૂિાળ તરફ નજર િરુું  
છું તો  અનેિ પ્રસુંગો  સ્મવૃતપટ પર  તરી આવે 

શ્રાવણ મકહનામાું ફણળયામાું મહાભારત વુંચાય. 'િીટસનલાઈટ'નાું અજવાળે િેટલીય રાતો, એ 
રાગ-રાણગણીઓને માણી છે. બાિી રહલેી િથા વપતાજી પાસેથી સાુંભળવાની મજાપડતી.રાતે્ર આંગણામાું 
ખાટલોઢાળ્યો હોય ને વપતાજી મહાભારતની િથા શરુ િરે .....એિમાુંથી બીજી વાતાથ ને બીજીમાુંથી 
ત્રીજી .....મળૂવાતાથ ક્યાુંય રહી જાય ને હુું પણ ....! 

મોટાભાઈને વાુંચનનો શોખ એટલે એ જે સામવયિ િે પસુ્તિ લાવે તે મને પણ વાુંચવાું મળતાું 
અને માનસપટ પર સૌથી વધ ુઅસર હોય તો સાબરમૈયા સાથે સુંિળાયેલાું મીઠા સુંભારણાું...! એિ 
વહતેી નદી એટલે અનભુવની પાઠશાળા જોઈ લ્યો ...!..ઘોડાપરૂ સમયની પકરક્સ્થવત, નદીિાુંઠાની 
વાડીઓ , વીસ - પચીસ ફૂટ ઉંચી ભેખડો, ભેખડના બાિોરામાું િલબલ િરતાું પક્ષીઓ , માથાબડૂ 
પાણીમાું રમાતી વવવવધ રમતો, સામા પ્રવાહ ે તરવાની મજા , ગાય િે બળદના પ ૂુંછડા પિડી, હોડીની 
રાહ જોયા વસવાય નદી પાર િરવાનો આનુંદઆ બધાએ સાકહત્યસર્જન માટે અખટૂ િથાબીજ આપ્યા છે.           

'હોડી છે, હૈયુું છે,ખદુ હાથે સિુાન છે, 

માલમ ભલે ના, મારે તો નક્કી મિુામ છે.' 

 

૧૯૯૨મા નોિરી મળ્યાું પછી લખવાનુું શરુ થયુું.૧૯૯૬મા પ્રથમવાર એિ પ્રસુંગિથા 
છપાઈ.ઉત્સાહ વધ્યો. જો િે , એ વખતે ગદ્ય જ લખતો..એ પછી િેટલાિ સાકહજત્યિવશણબરોમાું જવાનો 
મોિો મળ્યો ને લેખનને િુંઇિ અંશે કદશા મળી.           
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૨૦૦૩મા કદવ્યભાસ્િર આવ્યુું ને લેખનમાું વેગ આવ્યો.૨૦૦૩થી  ૨૦૦૭ સધુી 
કદવ્યભાસ્િરમાું બાળવાતાથ, ટૂુંિીવાતાથ, લઘિુથા, હાસ્યલેખ - એમ ઘણુું પ્રિાવશત થયુું.એ પછી 
ત્રણેિ વર્ષથ સધુી લેખનિાયથ બુંધ જ રહ્ુું.                  

૨૦૦૯મા ફેસબિુ પર આવતાું જ લાગણીઓ ઉછાળા મારવા લાગી.પણ થયુું િે 'ફેસબિુ 
પર વાતાથ િોણ વાુંચે ? અહી તો શાયરોની બોલબાલા છે !' ને પદ્ય લખવાની શરૂઆત િરી. 
ફેસબિુ પરના નામી ગઝલિારોની ગઝલો માણતાું માણતાું, ગઝલનાું છુંદ શીખવાની પ્રબળ 
ઉત્િુંઠા થઇ.છુંદશાસ્ત્રનાું પસુ્તિો વસાવી જાતે જ મથ્યો  ને િાચી - તટૂીફૂટી ગઝલો લખવાની 
શરૂઆત િરી.            

"યગુોની પ્રતીક્ષા નયનમાું છે આંજી, 

િહીને ગઈ છે 'એ હમણાું હુું આવી !"                  

'હુું જે લખુું છું એની ખામી - ખબૂી શુું ?' એ જાણવાની મથામણમાુંથી 'ગઝલ તો હુું લખુું' 
ગ્રપુનો ઉદભવ થયો.જેટલુું પાસે હત ુું એટલુું ગ્રપુમાું મિૂતો ગયો. મ ૂુંઝાઉં ત્યાું શ્રી સુંજુ વાળા , શ્રી 
ગૌરાુંગ ઠાિર જેવા િવવવમત્રો પાસેથી ઉિેલ મેળવતો રહ્યો  ને  શીખતો રહ્યો ... શીખવાની એ 
પ્રકક્રયા હજી ચાલ ુછે.              

મારી પોતાની સજ્જતા વધે  એ જ  હતેસુર 'ગઝલ તો હુું લખુું' ગ્રપુ શરુ િયુું હત ુું. િોઈને 
શીખવી દેવુું િે સહુને ગઝલ િહતેાું િરી દેવાું એ હતે ુત્યારે પણ નહોતો અને આજે પણ નથી.હા, 
િોઈ શીખવા ઈચ્છે તો એના માટે સમય ફાળવ્યો જ છે. 'ગઝલ તો હુું લખુું' ગ્રપુમાું પોસ્ટ મિૂવા 
માટે િેટલાિ ચોક્કસ વનયમો હતા અને એ વનયમોને િારણે જ ધાયાથ િરતાું ઉિમ િાયથ થઇ શક્ુું 
છે.  

જો િે, ગ્રપુના કહત માટે િડિ વનયમોનો આગ્રહ રાખવાથી િેટલાિ વમત્રોની નારાજગી 
પણ વહોરવી પડી ને વાત છેિ િોટથ મેટર સધુી પહોંચે તેવી પકરક્સ્થવત ઉભી થઇ હતી.એિ તબકે્ક 
તો ગ્રપુ બુંધ િરી દેવાનો વવચાર પણ આવી ગયેલો. અને ત્યારે જેમને માત્ર ને માત્ર ફેસબિુના 
માધ્યમથી જ ઓળખુું છું, જેમને િદી રૂબરૂ મળ્યો પણ નથી એવાું િેટલાય વમત્રો પડખે આવીને 
ઊભાું રહ્યાું અને એનો આનુંદ આજે પણ છે.           

“શબ્દથી વવિંધાયો ને હુું શબ્દથી સુંધાયો છું, 

આમ સગપણ િાુંઈ નકહ ને શબ્દથી બુંધાયો છું”                

'ગઝલ તો હુું લખુું' ગ્રપુના વમત્રો માટે િવવશ્રી કુમાર જૈમીની શાસ્ત્રીના સુંપણૂથ સહયોગથી  
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સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧માું ગોધરા ખાતે શ્રી શિીલ િાદરી અને શ્રી નયન દેસાઈની વનશ્રામાું 
ગઝલવશણબરનુું આયોજન િરવામાું આવ્યુું.           

એ પછી સને ૨૦૧૩મા વમત્ર યોગેંદુ જોશીએ 'ગઝલ તો હુું લખુું' ગપૃનાું અણગયાર 
નવોકદત ગઝલિારોની ગઝલોના સુંપાદનિાયથનુું બીડુું ઉઠાવ્યુું અને 'લઈને અણગયારમી કદશા' 
ગઝલસુંગ્રહ પ્રિાવશત થયો. આ ગઝલસુંગ્રહ 'ગઝલ તો હુું લખુું' ગ્રપુને અપથણ િરવામાું આવ્યો 
છે એ જ બાબત આ ગ્રપુના રચનાત્મિ િાયથનુું સૌથી મોટુું પ્રમાણપત્ર છે.          

આમ, મારી ગઝલયાત્રા મુંથરગવતએ પણ વણથુંભી ચાલે છે. 

“નીિળું હુું ને એ નીિળતી હશે, 

એમ મુંજજલ પુંથને મળતી હશે.” 
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યાદ એ તો સગુુંધનો દકરયો 

-રેખા પટેલ ‘નવિોદિિી’ 

sakhi15@hotmail.com 

ઘણાું વખતથી મનમાું રમતી એિ વાતને આજે અક્ષરદેહ આપવાનુું મન થયુું. બહુ 
પ્રચણલત શબ્દ છે "બેવફાઈ". જે હજુ સધુી મારી જજિંદગીના શબ્દિોર્ષમાું(ડીક્ષનરી) આવ્યો નથી 
અને આજીવન આવશે પણ નહી. એ જ િારણસર બેવફાઇ શબ્દનો ઉપયોગ મારી િોઈ 
િવવતાઓમાું િદી િયો નથી. 

મોટે ભાગે એિ સ્ત્રીની િવવતાઓ િે ગઝલમાું બેવફાઇ શબ્દ ભાગયે જ વાુંચવામાું આવ્યો 
છે.એ પછી મીનાકુમારી હોય 

कई उलझ ेहुए ख़यालात का मजमा है यह मेरा वुजूद 

कभी वफा से शिकायत कभी वफा मौजूद 

એ પછી પરવીન શાિીર હોય 

मैं ने जजस लम्हे को पूजा है उसे बस एक बार 

ख़्वाब बन कर तेरी आँखों में उतरता देखू ँ

ઉદુથમાું વફા એટલે "પ્રમાણીિતા”...."ઇમાનદારી". 

બેવફાઇનો સીધો મતલબ એ જ િે જે વવશ્વાસ તોડે, 

િોઈ પે્રમ િરે અને આજીવન વવશ્વાસ પવૂથિ વનભાવે અને પે્રમને જાળવી રાખે તે 
વફાદારી.જ્યારે વવશ્વાસ હોય ત્યારે િોઇ જો બેવફાઈ િરે તો, એનો અથથ એ જ િે તેને વવશ્વાસ 
નથી એટલે  િે પે્રમ નથી. 

હવે જો પે્રમમાું વવશ્વાસ નામનુું તત્વ જ ગાયબ હોય, જો વફા િે ઇમાનદારી જ નથી તો 
બેવફા શબ્દ ક્યાુંથી આવ્યો?  તેનો અથથ િેટલો? એિ સાચો પે્રમ િરનાર માણસ ક્યારેય 
બેવફાઈ નથી િરતો પણ ક્યારેિ હાલાત સાથે પકરક્સ્થવત એવી સજાથય િે સમય અને સુંજોગો 
સામે ઘટુણીયે પડીને અને જજિંદગી સાથે સમજોતા િરીને સામે વાળા પાત્રને તરછોડવા િે 
તેનાથી દૂર જવા મજબરુ બની જવુું પડે છે.  આ મજબરૂીને બેવફાઈ ના િહવેાય. અને જો િોઇ 
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માણસ જાણી જોઇને આમ િરે તો એનો અથથ ચોખ્ખો છે એને િદી સાચો પે્રમ િયો જ નથી. જ્યાું 
પે્રમ નથી ત્યાું વફા બેવફા શબ્દનો િોઈ મતલબ નથી 

વપ્રયપાત્ર દૂર હોય હયાત હોય િે હયાત ના પણ હોય, તો એ વપ્રય પાત્રને જ્યારે પણ 
યાદ િરો ત્યારે કદલને હુંમેશા ખશુી થવી જોઈએ અને યાદો હુંમેશા ચહરેા પર ક્સ્મત લાવે તેવી 
હોવી જોઇએ. 

"પછી એ વપ્રયપાત્ર િોઇ પણ હોઈ શિે છે માું, બાપ, ભાઈ, બહને,  વમત્ર િે પે્રમ.." 

એ વપ્રય ક્યારે બને??  જ્યારે આપણે એને પે્રમ િરતાું હોય ત્યારે તેની સારી નરસી 
બાજુ આપણે કદલથી આપણે અપનાવીએ છીએ િે સ્વીિારી લઇએ  છીએ. આપણી ગમતી 
વ્યકિતઓનુું વત ૂથળ હુંમેશા સુંખ્યાને લક્ષમાું લઇને નકહ પણ આપણે જેને સમય આપી શિીએ 
એટલી જ વ્યકિતઓનુું હોવ ુજોઇએ. 

જે તે વ્યકિતને િોઇ પણ સમયે જેવાું છીએ એવાું જ આપણે અપનાવીએ તો એનો સીધો 
અથથ એ જ છે િે, તેની દરેિ બાબત આપણને વપ્રય છે. હવે જો તે વ્યક્તત આપણાથી દૂર હોય 
તો તેની દરેિ વાતને યાદ િરીને ખશુ થવુું જોઈએ. િારણ િે એ તો આપણી ગમતી વ્યકિત હતી 
િે આપણી ગમતી વ્યકિત છે. ગમતી વ્યકિતની વાતોને યાદ િરીને દુિઃખી િેમ થવાય?! 

પણ, હુું જાણુું છું જેટલુું લખવુું સહલે ુું છે તેટલુું આચરણમાું મિૂવુું સહલે ુું નથી. ક્યારેિ મન 
માુંિડુું બની જવા મજબરૂ બને છે. ત્યારે મનને છૂટ આપવી જોઈએ િે, "ચાલ આજે તને છૂટ છે 
તારી લાગણીઓને નીચોવી નાખ...પરુંત,ુ  એિ શરત છે િે_આવી છૂટ હુું તને રોજ રોજ નકહ 
આપુું ......” 

આ તો યાદોની વાત િરી. પણ, જો તમારુું  વપ્રયપાત્ર તમારી પાસે હોય, સાથે હોય, બસ 
એ વપ્રય પાત્ર સાથે એટલાું ઓતપ્રોત રહો અને એ વપ્રયપાત્રમય બની રહો. િારણિે દોસ્તી અને 
પે્રમ બહુું નાજુિ ચીજ છે. એમાું હ ૂુંફાળી મલુાયમતા અને તાજગીનો અહસેાસ હર સમયે હોવો 
જરૂરી છે. 

પે્રમ તેને િોઈ એિ વ્યાખ્યામાું બુંઘાય નહીં. 

િોઈના સહવેાસથી સુંતોર્ષની લાગણી જન્મે તે પે્રમ ! 

િોઈનો એિ સ્પશથ માત્ર જીવનને ભરપરુ િરે તે પે્રમ ! 

િોઈનુું નાનિડુું પદ ણચન્હ રસ્તો બતાવી જાય તે પે્રમ ! 
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પે્રમના પ્રિાર અનેિ ગણુ માત્ર એિ જ સ્નેહ તે પે્રમ ! 

 

મારી એિ નાની રચના લેખનાું અંતમાું મકુૂું છું. 

મબુારિ તમોને મદીના ને મબુારિ અવધની રુંગીન શામ, 

અમે તો છીયે હરહાલમાું ખશૂ, લઇને તમારી મજાની યાદ, 

નથી જોઇતી મહલેોની રુંગત િે ન જોઇએ મખમલી સેજ 

પથ્થર િહો િે ફૂલ િહો, બસ વનશાની સમી અમારી જાત !! 
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વવશ્વ વવખ્યાત Johann Wolfgang von Goethe ની અજબ પે્રમિી ગજબ 

િહાની 

-િરેશ ડોડીયા 

 narend55@gmail.com 

 

જમથન િવવ અને લેખિ ગેટેથી િોઇ પણ સાકહત્યપે્રમી વ્યકિત અજાણ નથી. વાત છે 
જ્યારે ગેટેની ઉંમર ૨૩ વર્ષથની હતી. સાલ હતી ઇ.સ.૧૭૭૨. જ્યારે ૨૩ વર્ષીય ગેટે પોતાના 
શહે્રર ફ્રેંિફ્રન્ટથી િાનનૂી વશક્ષા માટે વેત્સલર શહરેમાું આવે છે. એ સમયે ગેટેની િોઇ પણ કૃવત 
પ્રિાવશત થઇ નહોતી. તેમનુું પહલે ુું નાટિ 'ગેત્સ' પરુૂું  થવાની તૈયારીમાું હત ુું. 

૨૩ વર્ષથના ગેટેના હ્રદયમાું એ સમયે જબરો ઉત્પાત મચ્યો હતો. આ ઉંમરે ગેટેમાું 
અસામાન્ય પ્રવતભા હતી. આ ઉંમરે તેને સાકહત્યનુું અગાધ જ્ઞાન હત ુું. ફ્રાુંસની ક્રાુંવત, રૂસો અને 
વોલ્તેયરની કૃવતઓ, યરુોવપયન ક્રાુંવતની અસર પરુા યરુોવપયન સમાજના તરૂણો અને કિશોરો 
ઉપર અસર િરતાું હતાું. ગેટે પણ આ અસરથી બચી શક્યા નહોતાું. 

 

ગેટેનુું હ્રદય િોઇ સાથીની ઝુંખના િરત ુું હત ુું. આ ઝુંખના ચાલોટ નામની જમથન િન્યામાું 
પરૂી થઇ જશે એવુું ગેટેને લાગતુું હત ુું. પ્રથમ મલુાિાતમાું જ ગેટે ચાલોટ(લોટ)થી પ્રભાવવત થઇ 
જાય છે. 

 

ચાલોટના વ્યકિતત્વમાું સોળ વર્ષથની મગુધતાને બદલે માતતૃ્વની અસર હતી. 
ખબૂસરૂતીની આછિલાઇને બદલે સૌંદયથની ગહરેાઇ  હતી. સોળ વર્ષથની ઉંમરે જે ચુંચળતા હોય 
તેને બદલે મમતાની માદથવતા હતી. યૌવનનાું ઉછળતાું મહાસાગરને બદલે બે િાુંઠે વહતેી શાુંત 
નદી જેવી ધીર ગુંભીરતા હતી. વાત એ હતી િે, સોળ વર્ષથની લોટની માતાનુું મતૃ્ય ુથતાું નાના-
નાના ભાઇભાુંડુઓની ઉછેરની જવાબદારી લોટ ઉપર આવી પડી હતી. 

ગેટેનુું વ્યકિત્વ અંત્યત આિર્ષથિ હત ુું. ખબૂસરૂત યવુાનને છાજે તેવી પસથનાણલટી હતી. 
બોલતાની સાથે મગુધ બનાવી નાુંખે તેવી  વાણી ચતરૂાય હતી. જો િે, આ પહલેાું પણ િેટલીિ 
જમથન તરૂણીઓ ગેટે ઉપર મગુધ થઇ હતી. 



પગરવ “ગ્રીષ્મ”                    નિબધં  

 

 

 
 

ધીર ગુંભીર લોટ ઉપર ગેટેના વ્યકિતત્વની અસર થઇ નહોતી. િારણિે આ જમથન 
તરૂણી લોટનુું સગપણ િેસ્ટનર નામનાું એિ જમથન યવુાન સાથે થઇ ગયુું હત ુું. 

 

પૌરાણણિ સમયથી ચાલ્ય ુઆવતુું પે્રમ અને આિર્ષથણનુું સ્વરૂપ િદી કુુંવારાપણા િે 
પરણણતને નજર અંદાજ િરત ુું આવ્યુું છે. આવુું જ ગેટે સાથે બન્યુું… 

 

ગેટેની લોટ સાથે પ્રથમ મલુાિાત એિ સ્ત્રીઓ અને પરુુર્ષોના નતૃ્ય સુંમારુંભમા થઇ હતી. 
બન્ય ુએવુું િે, લોટનો પવત િેસ્ટનર આ સમારુંભમાું િોઇ િારણસર મોડો પહોંચવાનો હતો. લોટ 
જે ગાડીમાું બેસીને આ નતૃ્ય સમારુંભમાું જવાની હતી, તે જ ગાડીમાું ગેટે પણ હતાું. મવનર્ષી, 
સૌંદયથના ચાહિ, પ્રકૃવતને ભૌવતિ અને આધ્યાજત્મિ રૂપે સમજી શિનાર િવવને વેત્સલર શહરેની 
એિ પણ છોિરી પુંસદ પડી નહીં. એિદમ ખબૂસરૂત લોટને ગેટે વવસ્ફારીત નયને જોતા જ રહી 
ગયા, જયારે લોટ ગાડીમાું ચડી ત્યારે… 

 

લોટની ખબૂસરૂતી િેવી હતી? એની આંખોમાું વસુંતનુું સામ્રાજય છવાયેલુું હત ુું. ર્ષોડસી 
મગુધાનુું સૌંદયથ અંત્યત આિર્ષથિ હત ુું. વર્ષાથવનો જેવી ભીની ભીની લાગતી લોટની ત્વચાનુું એિ 
અનેરુું  આિર્ષથણ હત ુું. સાદા અને સુુંદર િપડામાું દેદીપ્યામન વનખાર છલિતો. વારુંવાર જોઇ 
લેવાની એિ પણ તિ ગેટે ચકુ્યા નહોતા. 

 

ખબૂસરૂત યવુાન એવા ગેટે તરફ લોટનુું લક્ષ ન આપવુું ગેટેને જરા આિરૂ લાગય.ુ ગેટેને 
જીવનમાું પહલેી એવી સ્ત્રી મળી જેને મન પ્રસુંશાનુું િોઇ મલૂ્ય નહોત ુું. લોટના આવા વતથનથી 
ગેટેનુું િવવ હ્રદય ઉદાસ થઇ જાય છે. ઊલટાનુું લોટના આ વ્યવહારથી લોટ માટેની તડપ ઓર 
વધી ગઇ. 

 

આિર્ષથિ નતૃ્યાુંગના લોટના નતૃ્ય જોઇને ગેટે લોટ ઉપર મુંત્રમગુધ થઇ જાય છે. બીજે 
કદવસે લોટનુું સરનામ ુમેળવી ગેટે લોટના ઘરે પહોંચે છે. 

 

ગઇિાલે નતૃ્ય િરતી લોટમાું ગેટે માતતૃ્વની ઝલિ વનહાળે છે. નાના ભાઇભાુંડુઓની 
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પે્રમથી માવજત િરતી લોટને જોઇને ગેટે ગદગકદત થઇ જાય છે. માતતૃ્વની મવૂતિ સમી લોટના 
ચાકરત્ર્યશીલ વ્યકિતત્વને જોઇને ગેટે મન ઉપર અસર િરી જાય છે. ગહૃસ્થિાયથ િરતી લોટના 
શારીકરિ સૌંદયથ િરતાું આ િાયથની ઘેરી અસર ગેટેનાું મન ઉપર થાય છે. 

 

આિાશથી ઉંચી ઉડાન ભરવાવાળા અને પાતાળભૈરવી ભેરવવાવાળા િઇ ગેટેની ક્ષણણિ 
રોમેન્ટીિ ભાવનાથી અણભભતૂ થવાને બદલે આ સોળ વર્ષથની સુુંદરીએ પકરપિવ સન્નારી જેવુું 
વતથના દાખવી મહામહનેતે ખબૂસરૂત ગેટેના આિર્ષથણથી બચી ગઇ. છતાું પણ લોટને ગેટેનુું 
સાવનધ્ય ગમવા લાગયુું. 

 

ગેટે એ પછી રોજ રોજ લોટના ઘરે આવતા થયા. લોટના નાના નાના ભાઇભાુંડ ૂસાથે 
ગેટે બાળિોની જેમ ભળી જતાું હતા, તેઓને રોજ રોજ નવી વાતાથ સુંભળાવતા હતાું. છોિરાઓ 
જેવી બાણલશ હરિતો િરીને બધાને ભરપેટ હસાવતાું હતાું. જ્યારે જયારે મોિો મળે ત્યારે 
પોતાની રોમેન્ટીિ િવવતા વડે લોટ પ્રત્યેનો પોતાનો ભાવ રજુ િરતાું હતાું. જે પાછળથી મહાન 
રચનાઓમાું સ્થાન પામી હતી. આ દરમ્યાન લોટના પવત સાથે ગેટેની વમત્રતા ગાઢ બની ગઇ. 
લોટનો પવત િેસ્ટનર વાસ્તવમાું ગેટેનો મોટો પ્રસુંશિ બની ગયો. સજ્જ્ન અને સહ્રદયી િેસ્ટનર 
અને લૉટ બુંને પણ સાકહત્યરવસિ હતાું. ગેટે, િેસ્ટનર અને લોટ વચ્ચે ઘણી સાકહત્યની ચચાથઓ 
થતી રહતેી. સમજદાર િેસ્ટનર ગેટેની હતાશા જોઇને મનોમન દુિઃખી થતો હતો… 

 

ગેટેનુું લોટ પ્રત્યેનુું આિર્ષથણ િેસ્ટનરની જાણ બહાર નહોત ુું. ગેટેનાું વમત્રતાપણૂથ વતથનના 
િારણે લોટ અને િેસ્ટનર બુંને પોતપોતાની રીતે અંદરોઅંદર મ ૂુંઝાતા હતાું. ગેટેની પે્રમતપસ્યા 
અને ગેટેની ઉદાસી િેસ્ટનર અને લોટ માટે એિ સમસ્યા હતી અને મુુંઝવણ પણ હતી. િારણિે 
બુંનેને ગેટેનુું ગજબનુું વળગણ હત ુું. આ િારણે ગેટેની વમત્રતા તોડવી િે છોડવી પણ ગમતી ન 
હતી. 

 

ધીરે ધીરે ગેટે માટે આ પકરક્સ્થતી અસહ્ય બનતી જતી હતી. ધીરે ધીરે ગેટેનુું મન 
વધનેુ વધનેુ ઉદાસી તરફ વળવા લાગયુું. લોટના ભાઇભાુંડુઓને પણ ડો.ગેટે હવે પહલેાું જેવાું 
ઉત્સાહથી વાતાથ સુંભળાવતા નથી. 

 

એ સમયે જમથન સ્ત્રીઓમાું વશક્ષણનુું પ્રમાણ બહુું ઓછું હત ુું. જ્યારે લોટે સોળ વર્ષથની 
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ઉંમરે પોતાની પ્રખર બધુ્ધ્ધમતાને ધોરણે સાકહત્યનુું ખબૂ જ્ઞાન મેળ્વયુું હત ુું. તેના િારણે ગેટે 
સાથે લાુંબી સાકહત્યની ચચાથ અને વાદવવવાદ પણ છેડતી હતી. એમાું િેસ્ટનર પણ સાવમલ થતો. 

 

સારી વપયાનો વાદિ લોટ ક્યારેિ ગેટેના ઉદાસ મનને શાતા પહોંચાડવા વપયાનો 
સુંભળાવીને ઉદાસી દૂર િરવાું િોવશશ પણ િરતી હતી…ઉલટાનુું ગેટેના મનને શાતા પહોચાવાને 
બદલે ગેટેનુું મન લોટ તરફ વધનેુ વધનેુ ખેંચાત ુું જત ુું હત ુું.. ગેટે જ્યારે મોિો મળે ત્યારે પોતાનો 
પે્રમ દશાથવતા રહતેાું હતા. જ્યારે લોટ પોતાની લક્ષ્મણરેખા જાણતી હતી. 

 

એિ કદવસ સાકહત્યની ચચાથ વખતે ગેટેએ લોટને િહ્ુું, 'જ્યારે િોઇ હતાશ પે્રમી 
આત્મહત્યા િરે ત્યારે મારા મનમાું તેના પ્રત્યે એિ ઉચ્ચિોટીની ભાવના પ્રગટ થાય છે અને 
તેની ભાવિૂતા પ્રત્યે અગાઢ શ્રધ્ધા જ્ન્મે છે." 

 

જ્યારે ગેટે આ પહલેાું લગતાર લોટને િહતેાું રહતેાું િે, "આત્મહત્યા એ િાયરોનુું િામ 
નથી પણ વીરને છાજે તેવુું િાયથ છે!!" 

 

 

લોટના પે્રમ પામવામાું વનષ્ફળ ગયેલાું હતાશ ગેટે છેવટે નાસીપાસ થઇને વેત્સલર 
શહરે છોડવાનુું નક્કી િરે છે. 

 

વેત્સલર શહરે છોડવાના આગલા કદવસે ગેટે િેસ્ટનર અને લોટ સાથે સહભોજન પણ 
માણે છે. જ્યારે િેસ્ટનર અને લોટને એ ખબર નહોતી િે, ગેટે સાથેનુું આ એમનુું આખરી ભોજન 
છે ! 

બીજે કદવસે િોઇને પણ જાણ િયાથ વવના હતાશા અને ઉદાસી સાથે ગેટે ચપુચાપ 
વેત્સલર શહરે છોડીને પોતાના શહરે ચાલ્યા જાય છે. 

ગેટેના જવાથી િેસ્ટનર અને લોટ અંત્યત દુિઃખી દુિઃખી થઇ જાય છે. સૌથી વધ ુઅસર 
લોટના નાના નાના ભાઇભાુંડુઓ ઉપર થાય છે. ગેટેના જવાથી થોડા કદવસો સધુી લોટના ઘરમાું 
ઉદાસીનો માહોલ છવાય જાય છે. 
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જતાું-જતાું ગેટે િેસ્ટર અને લોટના અમિુ પસુ્તિો અને બુંને માટે એિ એિ પત્ર એિ 
નોિર સાથે મોતલે છે. 

લોટને પાિે પાયે ખાત્રી થઇ ગઇ િે, ગેટે વેત્સલર છોડીને ચાલ્યા ગયાું છે. ત્યારે સોળ 
વર્ષથની તરૂણી લોટ તેના પવતની સામે ઘ્રસુ્િે ઘ્રસુ્િે રડી પડી. સમજદાર અને સહ્રદયી પવત તેને 
સાુંત્વન આપે છે. લોટના ચહરેાનાું ભાવ તેની અસહ્ય વેદનાની ચાડી ખાતાું હતાું. સોળ વર્ષથની 
આ સમજદાર તરૂણીએ પોતાની વફાદારીને જરા સરખી પણ આંચ ના આવવા દીધી. 

ગેટેએ િેસ્ટનરને લખ્યુું હત ુું, “હુું જાઉં છું. િેસ્ટનર! જ્યારે તમારા હાથમાું આ પત્ર આવશે 
ત્યારે હુું વેત્સલર છોડીને મારા શહરે ફે્રન્િફટથ  પહોચી ગયો હોઇશ. બીજો પત્ર લોટચન(લોટન ુ
હુલામણ ુનામ)ને આપવા વવનુંતી છે. હુું અંદરથી સુંપણૂથપણે વવખેરાય ગયો છું. વધારે િહવેાની 
મારી માનવસિ ક્સ્થવત નથી. િદાચ હુું તમારી સાથે વધુું રહ્યો હોત તો હુું મારા ઉપર િાબ ૂરાખી 
શક્યો ન હોત. હવે એિલો છું. હુ જઇ રહ્યો છું." 

ગેટેએ લોટને પત્રમાું લખ્યુું હત ુું, "હજુ પણ મને આશા છે િે, આપણે ફરીથી મળીશુું. પણ 
ક્યારે…? એ તો ઇશ્વર જ િહી શિશે..?! લોટ ! તને િલ્પના હતી િે, છેલ્લે આપણે જ્યારે મળ્યા 
ત્યારે, એવી તે િઈ િલ્પના હતી િે ત ુું મતૃ્ય ુપછીના જીવનની વાતો િરતી હતી !?.... જે હોય તે, 
હવે હુું એિલો છું અને એંિાુંતમાું હુું રહી શિીશ. હુું આશા િરુું  છું િે, તારા હ્રદયમાું િોઇિ જગયાએ 
મારુું  સ્થાન વનવિત હશે..?!  છોિરાુંઓને મારા વતી ખબૂ પે્રમ આપજે અને િહજેે િે ડોિટર ગેટે 
ચાલ્યા ગયા છે. આનાથી વધુું હુું િહી શકુું એવી મારી ક્સ્થવત નથી. 

ફે્રન્િફટથ  પહોંચ્યાું પછી લોટના સહ્રદયી પવત િેસ્ટનરે લોટની એિ તસ્વીર આપેલી તે 
પોતાના િમરામાું ટાુંગે છે. લોટની તસ્વીર જોઇને ગેટેની તેના પ્રત્યેની પે્રમની ભાવનાની 
વતવ્રતામાું વધારો થતો રહ્યો. આ પહલેાું ફે્રન્િફટથની સુુંદરીઓ સાથે ગેટેને સુંબધ હતો તે બધો 
ઉપરછલ્લો હતો. 

પે્રમનો િોમળભાવ, આત્મસમપથણની નારીની અણભભાવિતા, સૌંદયથ સાથે પે્રમાળ 
માતતૃ્વભાવ, મજબતૂ મનોબળ સાથે ટિાઉ ચાકરત્ર્ય સાથે લોટનુું વ્યિવતત્વ જોઇને ગેટેનુું લોટ 
પ્રત્યેનુું આિર્ષથણ ચરમવસમાએ હત ુું. પકરણામે ગેટે અધથપાગલ જેવાું બની ગયા હતાું. 

અધથપાગલ અવસ્થામાું તેના તિીયા નીચે એિ નિશીદાર ખુંજર રાખીને સતુા હતાું. 
ક્યારેિ અડધી રાતે જાગીને આ ખુંજર હાથમાું લઇને પોતાના િલેજામાું ખોંસી દેવાની ઇચ્છા પણ 
થતી હતી. આ વાત ગેટેએ પોતાની આત્મિથામાું િબલૂી છે. 

ગેટે પત્ર દ્વારા લોટ અને િેસ્ટનરના સુંપિથમાું રહતેા હતાું. ગેટે િોઇ છોિરીના પે્રમમાું 
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નહોતાું છતાું એિ પત્રમાું લખ્યુું િે, "લોટને જાણ થાય િે તેની બધુ્ધ્ધમતાું અને તેના સૌંદયથથી 
પણ ઉચ્ચિક્ષાની એિ છોિરી સાથે મને પે્રમ થઇ ગયો છે."..આ લખાણ જોતાું ગેટેની બદલાની 
ભાવનાને વેગ આપે છે. આ વસવાય ગેટે આ પછી અમિૂ િાવ્યરચનાઓમાું લોટના મનને ચોટ 
પહોંચે તેવી ભાવનાઓ પ્રદવશિત િરતાું રહ્યાું. છતાું ગેટેને સુંતોર્ષ ન થતાું એિ નવલિથા 
લખવાનુું વવચારે છે, િે જેના પાત્રોનો મેળ લોટ, િેસ્ટનર અને ગેટે સાથે મેળ ખાતો હોય. 

િહવેાય છે િે, "સાુંઠે બધુ્ધ્ધ નાઠી.".. પણ, પે્રમમાું પડો એટલે ગમે તે ઉમરે બધુ્ધ્ધ નાઠે 
છે 

આ તશ્મિશના આધારે ગેટેની મહાન નવલિથા "વટેરની િરૂણિથા" નો જન્મ થાય છે. 
વાતાથનો અસફળ પે્રમી અને તરૂણ નાયિ વટેર, તેની પે્રવમિા લોટ, (લોટનુું નામ એ જ રાખવામાું 
આવ્યુું) અને તેનો પવત આલબટથ . 

વાતાથનો સાર એમ છે િે, લોટ વટેરને ખરા કદલથી ચાહતી હતી, પણ આલ્બટથ  સાથે 
સામાજજિ બુંધનથી જોડાયેલી હોવાથી પે્રમમાું વનષ્ફળતા મળી હોય તેવુું માનીને લોટના હ્રદયમાું 
હાહાિાર મચી જાય છે. વટેરનો પે્રમ લોટના હ્રદયમાું િાુંટાની જેમ ભોંિાતો હતો. પકરણામે લોટને 
પોતનુું જીવન વનરથથિ લાગતુું હત ુું અને આત્મહત્યાના વવચારમાું િેટિેટલીય રોમેન્ટીિ પળોની 
જાળ ગ ૂુંથતી હતી. ગેટે પોતાનુું પાત્ર વટેર તરીિે દશાથવ્ય ુહત ુું એ અંત્યત પ્રભાવશાળી અને 
મનીર્ષી હત ુું. િવવ પ્રકૃવતનો વટેર પોતાની રૂમાની પ્રવવૃતને તોફાની વેગથી સુંસારની આગળ ભેટ 
રૂપે છોડી જવાું માુંગે છે. તે પોતાના મતે પે્રમને જીવન સાફલ્ય અને અસફળ પે્રમને મતૃ્યનુ ુું 
શે્રયિર માને છે. વાતાથના અંતમાું વટેર પીસ્તોલનુું નાળચુું પોતાના શીર ગોઠવી અને ગોળી 
છૉડીને આત્મહત્યા િરે છે. વાતાથમાું લોટના પવત આલ્બટથ ને સાધારણ બધુ્ધ્ધવાળો, તચૂ્છ અને 
ઉપેણક્ષત વ્યકિતત્વવાળો દશાથવે છે. 

આમપણ પોતાની ચકહતી છોિરીનો પવત િે પે્રમી હમેશાું શોલેના ગબ્બરવસિંગ જેવો જ 
લાગે છે. 

થોડા સમય પછી જમથનીમાું "વટેરની િરૂણિથા" પ્રિાવશત થાય છે. થોડા સમયમાું 
ગેટેની આ કૃવતના િારણે સમગ્ર યરુોપમાું હાહાિાર મચી જાય છે. આ કૃવતની અન્ય યરુોવપયન 
ભાર્ષામાું ધડાધડ નિલો પ્રિાવશત થવા લાગી. આ કૃવતની નામના એવશયામાું પહોંચી જતાું ચીની 
ભાર્ષામાું ચીન પણ પ્રિાવશત થઇ હતી. 

આ બાજુ આ કૃવતની અદભતૂ સફળતાથી વનષ્ફળ પે્રમી ગેટેની છાતી ગજ ગજ ફૂલી 
નહોતી સમાતી!!  'વટેર'ની એિ એિ નિલ લોટ અને િેસ્ટનરને અલગ અલગ મોિલે છે. 
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સહ્રદયી અને સજ્જ્ન િેસ્ટનર આ કૃવત વાુંચીને અંત્યત દુિઃખી થાય છે. િેસ્ટનર ગેટેને 
પત્રમાું િેસ્ટનર લખે છે િે, "જાણી જોઇને મને અપમાવનત િરીને પોતાને મહાન વસધ્ધ િરવાું, 
આલબટથનુું પાત્ર દયવનય અને હાસ્યાસ્પદ દશાથવવામાું આવ્યુું છે.” વધારામાું લોટના ચાકરત્રની 
બાબતમાું પણ લખ્યુું. 

વાતાથમાું ગેટેએ દશાથવ્ય ુછે િે, લોટ વટેરનાું પે્રમમાું પાગલ થઇને તેના ઉપર મરી 
ફીટતી હતી. પ્રવતભાશાળી વટેરના તેજસ્વી વ્યકિતત્વ સામે વનજીવ અને આિર્ષથણરકહત પવત 
આલબટથ ની તલૂના િરતી હતી. પકરણામે કદવસે કદવસે લોટની ધ્રણુા ગેટે પ્રત્યે વધતી ગઇ… 

િેસ્ટનરનાું પત્રમાું લોટ પોતાની તીખી પ્રકક્રયા જણાવે છે. ગેટેને િેસ્ટનરનો પત્ર મળતાું 
મનોમન િચવાય છે. અને ગેટે એ હક્કીત ક્સ્વકૃત િરતાું અચિાય છે િે, નવલિથાની પષૃ્ઠભવૂમ 
અને તેનુું વાતાવરણ લોટ અને તેના ઘરને સુંબુંવધત છે. 

 

ગેટે િેસ્ટનર વવનમ્રતાભયો પત્ર લખે છે- નવલિથામાું આવતાું પાત્રો ફિત નવલિથામાું 
વતવ્રતા ઉમેરવાના આશયથી આલેખવામાું આવ્યા છે, છતાું પણ જો ભલૂથી િોઇ ચાકરત્રને 
ઉતારી પાડવામાું આવ્યુું હોય તો, હુું સાચા કદલથી આપ બુંનેની ક્ષમા માુંગુું છું. 

 

ગેટેની પ્રવતભા પર પહલેેથી જ મગુધ થનાર િેસ્ટનર હક્કીતમાું ગેટેને માફી આપે છે. 

 

ગેટેની આ કૃવત એટલી પ્રચુંડ લોિવપ્રય થઇ હતી િે, એ સમયે ઘણા તરૂણોએ આપધાત 
િયો હતો. 'વટેર'ની પ્રચુંડ લોિવપ્રયતાના િારણે એ સમયગાળાને 'વટેરફીવર' નામ આપવામાું 
આવ્યુું હત ુું. 

 

થોડા વર્ષો પછી નેપોણલયન ગેટેને મળે છે, ત્યારે નેપોણલયને િહ્ુું િે, "વટેરથી હુું બહુું 
પ્રભાવવત થયો છું. મેં આ કૃવત લગભગ સાતથી આઠ વાર વાુંચી છે." 

 

વીજળીિ ગવતથી વેંચાતી આ કૃવતની નિલોથી ગેટેની છાતી ગજ ગજ ફૂલી નહોતી 
સમાતી. િેસ્ટનર અને લોટને વટેરના પ્રિાવશત થવાથી જે ક્ષવત પહોચી તેના ઉિરમાું ગેટે લખે 
છે િે, "યરુોપના લાખો ચાહિોની જે સહાનભૂવૂત લોટ પ્રત્યેની જ છે. શુું આ બાબત લોટ અને 
િેસ્ટનરની ક્ષવતપવૂતિ િરવા માટે પરૂતી નથી…?!” 
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વાસ્તવમાું વટેરના િારણે લોટ અમર થઇ ગઇ હતી. ભલે ગેટેએ આ વાતાથ બદલાની 
ભાવનાથી લખી હતી. સમય જતાું લોટનો દ્રષ્ષ્ટિોણ બદલાતાું ગેટેને માફ પણ િરે છે. 

એ પછી લોટ પોતાના આખા જીવનિાળ દરવમયાન એિ જ વખત ગેટેને મળે છે અને 
એ પણ િેટલા વર્ષો પછી…..? 

જીવનના ઉંડા અનભૂવો, તેમાુંથી ઉભરાતી વેદનાઓ અને તેમાુંથી મળતા જ્ઞાન થિી 
મહાન બનેલા િવવ ગેટેને લોટ મળે છે ત્યારે ૬૦ વર્ષથની િેસ્ટનરની વવધવા તરીિે મળે છે. 

સતત ૪૫ વર્ષથ સધુી લોટ નામની તરૂણી ગેટેના શરીરના અંશની જેમ જીવતી હતી. 

લોટનાું મહાન સૌંદયથને િારણે, જગતને ગેટે નામનો મહાન િવવ ભેટ મળ્યો. ગેટે 
નામના િવવની ગહરેી ચોટની િારણ બની. એિ મહાન આત્માને પે્રમ ના મળી શિતા 
'વટેર'નામની મહાન નવલિથા જ્ન્મ પામી. 

એિ નરને નારીની િેટલી અદમ્ય ઝુંખનાું..?! શુું એ નારીનુું મન િદી વવચણલત નહી થત ુું 
હોય..?! નારી ચાકરત્ર્યની અદમ્ય પકરક્ષામાું પાસ થયેલી લોટનુું િોમળ હ્રદય ક્યારેય પણ 
ઇન્િલાબી નહીં બન્યુું હોય..?! 

ચાકરત્ર્ય અને હ્રદયની િસૌટી િરતી ગેટેની આ િહાનીમાું વાુંચનારે નક્કી િરવાનુું છે િે, 
અદ્ર્શશ્ય દેખાત ુું ચાકરત્ર્ય મહાન િે ધબિતુું હ્રદય મહાન છે…?!! 

=િોનથર= 

જીવલેણ સોન્દયથ અને બદુ્ધિનો સમન્વય ધરાવતી સ્ત્રીઓ સાથે લાુંબો સમય રોમાુંસ 
િરવો તે કહતાવહ નથી.એના િરતાું બહતેર એ છે િે, આવી સ્ત્રીઓ સાથે પરુૂરે્ષ ઝટપટ પરણી 
જવુું જોઈએ. 
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માવજીભાઈ મહશે્વરીને સાત સવાલો 

 

પ્રશ્ન - 1 સાહહત્ય સર્જનની શરુઆત ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ ?  

હુું માનુું છું કે સાહહત્યકારને આ પ્રશ્ન ન પછુવો જોઈએ. કારણ કે સાહહત્ય સર્જનની 
શરુઆત એના જન્મની સાથે જ શરુ થઈ જતી હોય છે. કુદરત લેખકને Out put System 
જન્મથી જ આપી દેતી હોય છે. કુદરતનો કહરશ્મા એના વ્યવહારમાું દેખાઈ જતો હોય છે. લેખક 
બાળક સ્વરૂપે હોય છે ત્યારથી સર્જન પ્રહિયા ચાલ ુથઈ જતી હોય છે. આગળ જતાું ઔપચાહરક 
શશક્ષણ એ પ્રહિયાને કાગળ પર ઉતારવામાું મદદ કરત ુું હોય છે. તમારા ઉપરોક્ત પ્રશ્નના બીજા 
ભાગનો જવાબ આપી શકુું છું. મેં લગભગ 1980 પછી કશવતાઓ લખવાની શરુઆત કરી હતી. 
પણ એ કશવતાઓમાું કોઈ ગુંભીરતા ન્હોતી. કદાચ હુું કશવતા લખવા માટે જન્્યો જ ન્હોતો. મને 
છુંદ ફાવતા ન્હોતા. શીખવાની ઈચ્છા જ થતી ન્હોતી. એવુું પણ લાગતુું કે મને જે કહવે ુું છે તે 
કશવતામાું સમાઈ શકે તેમ નથી, અથવા કશવતા મારી અંદરની વાત કહવેાનુું માધ્યમ નથી. 
1987ની આસપાસ મેં વાતાાઓ લખવાનુું શરુ કર્ુું. એમાની કેટલીક વાતાાઓ  છપાઈ પણ ખરી. 
તેમ છતાું હજુ કશવતાનુું વળગણ છટ્ુું ન્હોત ુું. મને જેમ કશવતામાું ખબર પડતી ન્હોતી તેમ વાતાા 
કોને કહવેાય તેની પણ ખબર ન્હોતી. 1991માું ગજુરાત સરકારના ર્વુક સેવા શવભાગ તરફથી 
ભરુચ પાસે ઝાડેશ્વર ખાતે એક વાતાાની કાયાશાળામાું એક સપ્તાહ માટે જવાનુું થર્ુું. વગા 
સુંચાલક સમથા વાતાાકાર રજનીકુમાર પુંડયા હતા. તેમણે અમારા પાસેથી એક ચોક્કસ થીમ પર 
વાતાા લખાવી. મારી વાતાા વાુંચ્યા પછી રજનીકુમારે કહલે ુું  “તારે આજથી કશવતા લખવાનુું 
બુંધ ! ત ુવાતાા માટે જન્્યો છે એટલુું યાદ રાખજે “ બસ ત્યારથી આજ સધુી કલમ સડસડાટ 
ચાલતી રહી છે.  

પ્રશ્ન - 2 વ્યવસાયે શશક્ષક છો તો એક સાહહત્યકાર તરીકે શશક્ષણકે્ષતે્ર યોગદાન ખરુું  ?  

હુું સારી રીતે ભણાવી જાણુું છું. મને ભણાવતા આવડે છે. કેમ ભણાવવુું એ વાત હુું 
અશધકારીતા પવુાક કહી શકુું તેમ છું. એને યોગદાન કહી શકાય કે નહીં એ ખબર નથી. હા, એ 
માટે તમે લેખક રાઘવજી માધડના પસુ્તક ‘ મારી શશક્ષણ યાત્રા ‘માુંથી મારા શવશે જાણી શકો 
છો. એ પસુ્તકમાું મેં મારી શશક્ષણયાત્રા શવશે લખર્ુું છે. જોકે મારો સાહહત્યકાર જીવ મારી અંદરના 
શશક્ષકને ઘણો મદદગાર થાય છે. મેં મારા લેખન કૌશલ્યનો લાભ પાઠ્યપસુ્તક શનમાાણ તથા 
અન્ય સાહહત્યના શનમાાણમાું આપ્યો છે. અત્યારે પ્રાથશમક શાળાના ચોથા ધોરણમાું મારી વાતાા       
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‘વેલજીની દીકરી‘ મકુાઈ છે. મને શશક્ષણ માટે મોરારીબાપ ૂપે્રહરત શે્રષ્ઠ્શશક્ષક ‘ચચત્રકટૂ 
એવૉડા ’ તથા રાજ્ય સરકાર તરફથી વર્ા 2009માું ‘શે્રષ્ઠ્શશક્ષક એવૉડા ‘ મળેલો છે.  

 

પ્રશ્ન - 3 આપ સારા ગાયક છો. વતામાન પત્રમાું કટાર લખો છો. સાથોસાથ સ્િીપ્ટ રાઈટર છો. 
સાહહત્ય સર્જન સુંલગ્ન અન્ય પ્રવશૃિઓ શવશે જણાવશો.  

હા, હુું ગાયક છું એ વાત સાચી છે. પણ મને આશ્ચયા એ વાતનુું છે કે તમને જાણ કઈ 
રીતે થઈ ગઈ ? જાહરેમાું ગાવાનુું મેં વર્ો પહલેા છોડી દીધેલુું છે. જોકે લોકો મને ગાયક કરતાું 
વાદક તરીકે વધારે ઓળખતા હતા. હવે એ બધા પર લેખક ચડી બેઠ્ો છે. હુું વતામાનપત્રમાું 
કટાર લખુું છું એ ક્યારેક મારી જરુરત હોય છે તો ક્યારેક અખબારની ! એક ચોખવટ કરી દઉં કે 
હુું સ્િીપ્ટ રાઈટર નથી. જોકે કેટલીક સ્િીપ્ટ લખી છે ખરી. પણ એ સ્વરૂપ મને ફાવત ુું નથી. હુું 
મળેૂ વાતાાકાર છું. કથા સાહહત્યનો માણસ છું. ટૂુંકી વાતાા અને નવલકથા મારો કસબ છે. મને આ 
બેય સાહહત્ય સ્વરૂપમાું શવહરવાનુું વધારે ગમે છે. જોકે લચલત શનબુંધ પણ મારો ગમતીલુું સ્વરૂપ 
છે. મારા પહલેા જ લચલત શનબુંધના પસુ્તકને લોકોએ તેમજ શવવેચકોએ વધાવી લીધો છે. 
લખવા શસવાય મને ખેતીકામ ગમે છે. હુું સ્વભાવે અને જન્મે ખેડતૂ છું. સદભાગ્યે શપતાજી સારી 
એવી જમીન મકૂી ગયા છે. મારા વતનના ગામડે ( ભોજાય, તાલકુો માુંડવી ) દર ચોમાસે જાઉ. 
મને ખેતીનુું બધુું કામ આવડે છે. કરુું  પણ છું. સીમમાું એકલા રહવેાનુું ગમે. તેમાુંય અંધારી રાતે 
ખેતરમાું એકલા બેઠ્ા બેઠ્ા આકાશને તાક્યા કરુું  ત્યારે જે અનભુવ થાય છે તે હજુ કાગળ પર 
ઉતારી શક્યો નથી. શહરેમાું રહુું છું. હુું જે સવલતો ભોગવુું છે તેથી મને કસબીઓ અને ઈજનેરો 
તરફ માન જાગે છે. હા, બાઈક લઈને અજાણ્યા શવસ્તારોમાું રખડયા કરવાનો એક શોખ પણ 
પાળ્યો છે ખરો. અંજારથી પ્રગટ થતા માશસક ‘ ફેસ ટુ ફેસ ‘માું સુંપાદન સેવા આપુું છું.  

પ્રશ્ન - 4 કચ્છીભાર્ામાું આપનુું કોઈ પ્રદાન ?  

કચ્છી મારી જ નહીં, હુું જે જ્ઞાશતમાું જન્્યો છું તે સમગ્ર જ્ઞાશતની માતભૃાર્ા છે. એટલે 
સ્વાભાશવક છે કે કચ્છીભાર્ા તરફ એક જુદો ભાવ હોય. તેમ છતાું મેં કચ્છી ભાર્ામાું અત્યાર 
સધુી એક જ પસુ્તક આપ્ર્ુું છે. આ પસુ્તક ગાુંધીનગરની કચ્છી સાહહત્ય અકાદમીએ પ્રગટ કર્ુું 
છે. હા, કચ્છીભાર્ાના સુંવધાન માટે અનેક પ્રવશૃિ કરી છે. કચ્છીભાર્ાનુું સાદુું વ્યાકરણ લખવાનુું 
કામ ચાલ ુછે. કચ્છી સાહહત્ય અકાદમી દ્વારા આયોજજત સુંખયાબુંધ કાયાિમોમાું શોધ શનબુંધ રજુ 
કરેલ છે. કચ્છી લોકગીતોનુું સ્વરૂપ અને તેની પાછળની કથાઓ નામનુું એક પસુ્તક અપ્રગટ 
પડ્ુું છે. હા જો સમય મળશે તો નજીકના ભશવર્યમાું જ કચ્છના દચલતો અને સોઢા રાજપતૂોમાું 
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હજુ સચવાઈ રહલેી વ્યવહાહરક અને શાસ્ત્ર આધાહરત કચ્છીભાર્ામાું થતી જ્ઞાનચચાા “શપરૉલી” નુું 
સુંપાદન કરવુું છે. જોકે એ બહુ જ સમય માગી લે તેવુું અને ખબૂ રખડપટ્ટી કરાવે તેવુું કામ છે. 
તેમ છતા મને લાગે છે કે હુું નહીં કરુું  તો કદાચ હવે કોઈ નહીં કરે ! માટે મારે કરવુું જોઈએ.  

પ્રશ્ન - 5 અને 6  આપના પ્રકાશશત અને નજીકના ભશવષ્યમાું પ્રકાશશત થનાર પસુ્તકો અને 
એવૉડાઝની શવગતો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

િમ પસુ્તકનુું નામ ભાર્ા સાહહત્ય પ્રકાર 
પ્રકાશન 
વર્ા 

પસુ્તકને મળેલ 
એવોર્ડ 

૧ અદ્શ્ય દીવાલો ગજુરાતી વાતાડસગં્રહ ૨૦૦૦ * 

૨ 
તતરાર્ની 
આરપાર ગજુરાતી 

ભકંૂપની 

સત્ય કથાઓ ૨૦૦૩ 

NSD નવી 
દદલ્હીએ આ 
પસુ્તક પરથી 
નાટકનુ ંતનમાડણ 
કરેલ છે. 

૩ મેળો ગજુરાતી નવલકથા ૨૦૦૭ 

૧ ગજુરાત 
સાદહત્ય અકાદમી 

૨ કલાગરુ્જરીના 
એવોર્ડ 

૪ મેઘાર્બંર ગજુરાતી નવલકથા ૨૦૦૮ * 

૫ રત્ત કચ્છી વાતાડ સગં્રહ ૨૦૦૮ 

શ્રીમતત તારામતત 
તવશનજી ગાલા 
એવોર્ડ 

૬ કાધંનો હક ગજુરાતી લઘનુવલ ૨૦૦૮ * 

૭ તવજોગ ગજુરાતી 
લાબંી 
નવલલકાઓ ૨૦૦૮ * 

૮ રણભેરી ગજુરાતી મદહલા ચદરત્રો ૨૦૦૮ * 
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પ્રશ્ન - 7 આજના નવોહદત સાહહત્યકારો, ગજુરાતી ભાર્ાના શવદ્યાથીઓ અને આપના ચાહક્ગણ 
માટે કોઈ ખાસ સુંદેશ ?  

સાહહત્યમાું વાતાા કે નવલકથા લખવા ઈચ્છતા શમત્રોને ખાસ શવનુંતી - કદી એવુું ન કહતેા કે મને 
લખવાનો શોખ છે. હુું માનુું છું કે કોઈ સારી વાતાા કે નવલકથા શોખથી લખાતી નથી. અને શોખ 
ખાતર લખી પણ ન શકાય. આપણા શોખને માણવા કોઈ નવરુું  ન હોય. પોતાને પછુી લેવુું કે ત ુ
લેખક છો ખરો ? વળી કયા પ્રકાર માટે આપણે પેદા થયા છીએ તેની પોતાને ખબર હોવી જ 
જોઈએ. છપાવાની ઉતાવળ કે છવાઈ જવાનો અભરખો રાખવો નહીં. આપણાું સાહહત્યમાું શવિ 
હશે તો એ વુંચાશે જ. એ માટે કોઈ ર્કુ્ક્તઓ કામ નહીં લાગે શસવાય કે આપણી કલા.  

ગજુરાતીભાર્ાના શવદ્યાથીઓ – તમને જો કોઈ એમ કહ ે કે ગજુરાતીભાર્ા ભુુંસાઈ જવાની છે, 
તેના પર આિમણ થઈ રહ્ુું છે તો ફક્ત સાુંભળી લેજો. ચચિંતા ન કરતા. ગજુરાતીભાર્ાનુું 

૯ બોર ગજુરાતી લલલત તનબધંો ૨૦૦૯ 

૧ ગજુરાત સાદહત્ય 
અકાદમી 

૨ ગજુરાતી 
સાદહત્ય પદરષદ 

૩ કલા ગરુ્જરીના 
એવોર્ડ 

૧૦ પવન ગજુરાતી વાતાડ સગં્રહ ૨૦૦૯ * 

૧૧ હસ્તરેખા ગજુરાતી વાતાડ સગં્રહ ૨૦૧૨ * 

૧૨ ઉજાસ ગજુરાતી લચિંતન ૨૦૧૨ 

આ પસુ્તકની ચાર 
મદહનામા ંત્રણ 
આવતૃત થયેલી છે 

૧૩ અગનબાણ ગજુરાતી નવલકથા ૨૦૧૩ * 

૧૪ અજાણી દદશા ગજુરાતી નવલકથા   પ્રેસમા ંછે 

૧૫ સરપ્રાઈઝ ગજુરાતી વાતાડ સગં્રહ   પ્રેસમા ંછે 
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આર્ષુ્ય ઘણુું લાુંબુું છે. જે ભાર્ાની પોતાની ઓળખ હોય, પોતાની સ્વતુંત્ર ચલશપ હોય તે કુંઈ 
એમ ભુુંસાઈ જવાની ખરી ? હુું તો માનુું છું કે ગજુરાતી ભાર્ાના સારા હદવસો આવી રહ્યા છે.  

મારા વહાલા વાચકો – તમને માવજી મહશે્વરીના હજારો સલામ ! હુું તમારા માટે જ લખુું છું. 
લખતો રહીશ.  

“સાુંરુંગ’  

મહાદેવ નગર 199/6અંજાર – કચ્છ370110  
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લેચખકા અવની દલાલ સાથે તેની નવલકથા શવરે્ વાતો 

 

અવની દલાલની પ્રથમ નવલકથા ઋણાનબુુંધ હમણાજ પ્રકાશશત થઇ, પગરવ “પવા”ના 

સમયથી તે અમારા સમથાક રહ્યા છે. ગજુરાતી ભાર્ાની સમાજજક માધ્યમ ફેસબકુ પર 

ધારાવાહહક રૂપે લખાયેલી સૌપ્રથમ નવલકથાના સર્જક અવનીને સાત સવાલો 

 

1 લખવુું એ થેરાપ્ર્ટુીક છે...આ વાત સાથે સમુંત કે અસમુંત અને કેમ? 

૧૦૦ ટકા સુંમત... લખવુું એટલે અચભવ્યક્ક્ત. મારા લખાણો એ મારી અચભવ્યક્ક્ત જ છે. કોઈ 
પણ સ્વસ્થ વ્યક્ક્તત્વના ઘડતર માટે અચભવ્યક્ત ( express  ) થવુું ખબૂ જ જરૂરી છે. ધરબાય 

ગયેલી સુંવેદનાઓ કે અવ્યક્ત રહલેી સુંવેદનાઓ એ જીવુંત જ્વાળામખુી સમાન છે, એ 

વ્યક્ક્તની અંદર રહીને અંદરોઅંદર કોરી ખાય છે. અને સજાાય છે એક બીમાર વ્યક્ક્તત્વ. 

સુંગીત, સાહહત્ય, પેઈન્ટીંગ... આ બધી કલાઓ થકી સુંવેદનાઓ ડાયવટા કરી શકાય છે. 
સુંવેદનાઓનુું ડાયવઝાન થાય ત્યારે કૈક સર્જન થાય છે.   અને એટલે જ લખવુું એ થેરાપ્ર્ટુીક 

છે એવુું ચોક્કસપણે કહી શકાય. 

 

2. વાતાામાું પ્લોટ કે હકરદાર તમારા માટે કર્ુું મહત્વનુું અને કેમ? 

વાતાાનો પ્લોટ એ અંકુરબીજ કહી શકાય અને પાત્રો અને ના વ્યક્ક્તત્વનો શનખાર એ વકૃ્ષની 

શાખાઓ કહી શકાય. એક વકૃ્ષ જયારે ઉગે છે અને શવકસીને વટવકૃ્ષ બને છે ત્યારે એનુું અંકુર 

અને એની શાખાઓ અને પણો અને એના દરેક અંગ એના સમગ્ર અક્સ્તત્વ માટે ખબૂ જ 

મહત્વના છે. 

પ્લોટ મજબતુ અને નવતર હોવો જોઈએ. અને પાત્રોનુું પાત્રાલેખન વાચકની આંખ સામે સચચત્ર 

ખડુું થાય એવુું હોવુું ઘટે. પાત્રો એના શવચારો અને વ્યક્ક્તત્વ દ્વારા નવલકથાનુું મજબતૂ પાસ ુ
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બની શકે. આમ કોઈ પણ નવલકથાના સર્જન થવામાું પ્લોટ અને એના પાત્રો બુંનેનુું આગવુું 

મહત્વ છે. એ ઉપરાુંત સુંવાદો, પાત્રો અને ઘટનાઓનુું વણાન અને ઘટનાઓનુું સુંકલન સ્મધુ 

ફ્લો એ નવલકથાની પકડ જાળવી રાખવા માટે એટલા જ આવશ્યક છે.         

3. ઋણાનબુુંધમાું તમારુું અંગત રીતે સૌથી ગમતુું પાત્ર કર્ુું? 

અશવનાશ એ મારુું સૌથી ફેવહરટ પાત્ર. અશવનાશ એ ખબૂ જ જીવુંત અને શાપા સેન્સ ઓફ હ્મુર 
ધરાવત ુું પાત્ર છે. મૈત્રીની વ્યાખયાને બરાબર ઉજાગર કરતો અશવનાશ એક ખબૂ જ ઉચ્ચ 

કક્ષાનો કલાકાર, ડોક્ટર અને શમત્ર છે. એથીક્સ માટે લડી લેનાર ડોક્ટર અને એક  ડેડીકેટેડ 

ફે્રન્ડ.. કોઈ પણ પહરક્સ્થશતમાું અશવનાશ હળવાશ પ્રસરાવી શકે છે. અશવનાશ જીવનમાું ક્ષણો 

નહહ પણ ક્ષણોમાું જીવન ઉમેરી દે એવુું વ્યહકતત્વ છે. અને એટલે જ અશવનાશ મારુું સૌથી 

મનગમતુું પાત્ર છે. 

 

4. લખવા માટે કઈ સૌથી વધ ુપસુંદ જગ્યા અને સમય 

સાચુું કહુું? હુું લખતી જ નથી.. હુું મારા શવચારોને કી ઇન કરુું છું.. કઈ પણ શવચાર ગમે તે ક્ષણે 
આવે એ જ સમયે સૌથી વધારે હને્ડી હોય છે મારો ફોન. ઘણા લોકો દરેક રૂમમાું એક નોટ પેડ 

અને પેક્ન્સલ રાખતા હોય છે, પણ હુું મારી વાત કરુું તો : ડ્રાઈશવિંગ કરતા,, ટ્રાવેલ કરતા.. 

ઘરમાું પથારીમાું સતૂાું કે હકચનમાું ગમે તે સ્થળે ને ગમે તે ક્ષણે જે કઈ શવચાર આવે એને એટ 

અ મોમેન્ટ મારા આઈ ફોનની નોટ્સમાું ટપકાવી દઉં, અને પછી સમય મળ્યે એને મઠ્ારીને 

મારા ક્પ્ર્ટુરમાું વડા ફાઈલમાું સ્ટોર કરુું . આમ તો  સમય અને મડૂ બુંનેનુું ડેડલી કો્બો થાય 

એ સમય બેસ્ટ. મોસ્ટલી એ મોડી રાતનો જ હોય.  ્ર્ઝુીક જોડે મોડી રાતની નીરવ શાુંશતમાું 

લખવુું એ મારા માટે મેડીટેશન બરાબર છે. 

 

5. ઋણાનબુુંધના પ્રકાશનમાું સૌથી વધ ુચેલેન્જીંગ બાબત કઈ લાગી? 

સામાન્ય રીતે જોઈએ તો ઓથર – પબ્લીશરના  હરલેશન્સ થોડા ગ ૂુંચવણભયાા જ હોય. કોઈ પણ 

ભાર્ા હોય .. પબ્લીશીંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ઘણી બધી ચેલેન્જીસ વેઠ્ી રહ્ુું છે. લોકો પસુ્તકો ખરીદવાને 
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બદલે મફતમાું મળે કે શમત્રો પાસે હોય તો ખાલી વાુંચીને પાછા આપવાની કે નહહ આપવાની 

શરતે લઇ જતા હોય છે. આ માનશસકતા રહશેે ત્યાું સધુી કોઈ પણ પબ્લીશર કોઈ નવા લેખકને 

બે્રક આપવામાું ૧૦૦ વાર શવચારશે અને એમાું એને હરસ્ક જ લાગશે. આથી આ માધ્યમ દ્વારા 

મારી દરેક વાચકોને અપીલ છે કે પ્લીઝ. શમત્રો.. પસુ્તકો ખરીદીને વાુંચો. It wil be a great 

investment indeed.   

પણ હુું મારી વાત કરુું તો હુું બહુજ ભાગ્યશાળી છું. મારા ફેસબકુ ફે્રન્ડ શવવેક દેસાઈ અને શશલ્પા 

દેસાઈએ શમત્રભાવે મારુું પસુ્તક પ્રકાશશત કરવાની તૈયારી દશાાવી મારા લેખનમાું અઢળક 

શવશ્વાસ મકૂયો . શવવેકભાઈના જીનીયસ કન્સેપ્ટ પર આધાહરત કવરપેઈજ ડીઝાઈન થર્ુું.. 

આમ, મારુું પસુ્તક આ રીતે ખબૂ જ સરળતાથી પ્રકાશશત થર્ુું 

અને એ જ સમયે અધીર અમદાવાદીના સચૂનને વધાવી લઇ શનશમત કાહરયા ( ગજુરાતી 

લીટરેચર ફેસ્ટીવલના ડીરેકટર ) એ એ જ ફેસ્સ્ટવલમાું લોન્ચ કરવાની તૈયારી દશાાવી. આ રીતે 

મારી સાથે અજબ ઋણાનબુુંધથી જોડાયેલા શમત્રોના સથવારે અને સહયોગે અને મધૂાન્ય લેખક 

શ્રી ભગવતીકુમાર શમાાના આશીવાચનો સાથે ઋણાનબુુંધ પસુ્તક અક્સ્તત્વમાું આવ્ર્ુું. 

 

6 તમારા ગમતા લેખકો, લેચખકાઓ? 

એક લેખક એ લેખક છે, એમાું જેન્ડર બાયસ કેમ? આમ તો વાુંચવુું એ મારા માટે એનજી બસુ્ટર 
સમાન છે. લેખક કરતા એના શવચારો અને કન્ટેન્ટસ વધારે અગત્યના  છે, એક જ લેખકે લખેલા 

અલગ અલગ પસુ્તકમાુંથી કોઈ  અપીલ કરે અને કોઈ નહહ કરે એવુું પણ બને. પણ છતાું ય,,  

ઓશો મારા મોસ્ટ ફેવહરટ શવચારક. એમનુું પસુ્તક “ કૃષ્ણ મારી દ્રસ્ષ્ટએ “ મારુું ખબૂ જ મનગમતુું 

પસુ્તક.  એ ઉપરાુંત શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે, તારક મેહતા, સરેુશ દલાલ, ચુંદ્રકાુંત બક્ષી, કાજલ 

ઓઝા વૈદ્યનુું કૃષ્ણાયન મારુું ખબૂ જ ગમતુું પસુ્તક, એ શસવાય પ્રીશત સેનગપુ્તા, સ્વામી 

સચચદાનુંદ અને ઇંગ્લીશમાું mich albom જેવા લેખકો મને ગમે. મડૂ અને શમજાજ પ્રમાણે 

પસુંદગી બદલાય એ સ્વાભાશવક છે. 
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7 હવે પછી શુું ??? 

એક કોલમનો કન્સેપ્ટ હાલ મારા મનમાું આકાર લઇ રહ્યો છે,  ઘણા શવર્યો અને શવચારોને 
એમાું સમાવી શકાય  એમ છે. જો કોઈ સારા મેગેઝીન કે ન્ર્ઝુ પેપરમાું તક મળશે તો ચોક્કસ 

એમાું લખીશ. 

એ શસવાય એક મીની સીરીઝ લખી રહી છું, મીની એ નીક નેઈમ છે જે મને મારા સ્કુલ ફે્રન્ડઝ 
એ આપ્ર્ુું છે,  જેમાું નાના નાના શવચારો  હિસ્પી લેન્ગ્વેજમાું લખાયા હશે જેમાું  અ બીટ ઓફ 

હ્મુર એડ કરેલુું હશે, પણ એકદમ થોટ પ્રોવોકીંગ બની રહ ેએવા નાના નાના માત્ર પાુંચ કે દસ 

સેકુંડઝ માું વાુંચી શકાય એવા રાઈહટિંગ પીસીઝ જે પોકેટ સાઈઝ પાવરહાઉસ જેવા હોય.  જેની 

કૉફી ટેબલ બકુ બનાવી શકાય. એ ઉપરાુંત લઘ ુકથાઓ પર કામ કરી રહી છું. 
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મગેૃશ શાહ સાથે સાત સવાલ-જવાબ 

જાણીતી અને લોકશપ્રય વેબ-સાઇટ રીડ-ગજુરાતી.કોમના સ્થાપક મગેૃશ ભાઈ સાથે એમની 
સાઇટ વીશે, ટેકનોલોજી અને ગજુરાતી વાુંચન, પસુ્તકો શવશેનો રસપ્રદ વાતાાલાપ  

૧ .રીડગજુરાતી.કોમ ની શરૂઆત ક્યારે ને કઈ રીતે થઇ? 

 રીડગજુરાતીની શરૂઆત ૨૦૦૫માું થઈ. ખાસ કરીને મને વાુંચનનો શોખ ખબૂ હતો. 

ટેકનોલોજીના કે્ષત્ર સાથે સુંકળાયેલ હોવાથી એમ થર્ુું કે જે વાુંચન આપણને માનશસક રીતે 

સ્વસ્થ રાખે છે એનો લાભ સૌને મળવો જોઈએ. સારુું  વાુંચન ક્યાુંકને ક્યાુંક ઉપયોગી થત ુું જ 

હોય છે. મારી દ્રસ્ષ્ટ એ વાુંચન એ મનોરુંજન નથી પરુંત ુમનનુું ઘડતર છે. એથી તે વ્યાપકરૂપે 

ઉપયોગી થાય તે માટે સાઈટ બનાવવાનો શવચાર સ્ૂયો.  

૨ .સાહહત્ય તરફ આપની રુચચ વારસાગત છે? જો ના, તો આપનો સાહહત્ય તરફનો લગાવ કઈ 
રીતે શરૂ થયો? 

મારા દાદા ગજુરાતી ભાર્ાના શશક્ષક હતા, તેથી કદાચ ત્રીજી પેઢીએ આવ્ર્ુું હોય એમ કહી 
શકાય પરુંત ુવાુંચન તો અમારા ઘરમાું પહલેથી હત ુું. મારા મ્મી પણ ખબૂ વાુંચતા. નાનપણથી 

બાળસામાશયક વાુંચવાની ટેવને લીધે એ લગાવ વધતો ગયો. વળી એ સમયે આટલા ઉપકરણો 

પણ નહોતાું. વેકેશન એટલે વાુંચન માટેની પરૂી મોકળાશ ! પરુંત ુજેમ જેમ સમય સાથે સમજ 

કેળવાતી ગઈ તેમ તેમ વધારે ને વધારે નવા નવા લેખકો અને મહાનભુાવોના જીવનમાું ડોહકર્ુું 

કરવાનુું મન થર્ુું.  
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૩ .સોશશયલ મીહડયામાું ગજુરાતી સાહહત્ય રશસકો માટે મગેૃશ શાહનુું પયાાયવાચી એટલે 
રીડગજુરાતી.કોમ_આપ શુું કહશેો? 

સોશશયલ મીહડયામાું સાહહત્ય આધશુનક માધ્યમથી પહોંચે છે તે સારી વાત છે પરુંત ુએનો શે્રય 

એ સાહહત્યની કૃશતઓને જાય છે કારણ કે મહાન સર્જકોની એ ઉિમ કૃશતઓને લીધે લોકોને 

વાુંચવાનુું ગમે છે. એનાથી જીવનમાું એક નવી હદશા ખલેુ છે. નવરાશના સમયે લોકો સાઈટની 

મલુાકાત લેવાનુું પસુંદ કરે છે કારણ કે સૌને પોતાના મનને શાુંશત આપે એવુું કશુુંક જોઈએ છે 

અને તે આપવામાું ઈશ્વરે શનશમિ બનાવ્યાનો મને આનુંદ છે.  

 

૪' .ઇ-બકુ રીડીંગ' અને લાઈબે્રરી કે બાલ્કનીમાું બેસી, હાથમાું પસુ્તક ને સાથે ગરમાગરમ 

કૉફી_આપની દ્રસ્ષ્ટએ આ બુંને શવકલ્પોમાુંથી ક્યો શવકલ્પ આજે વધ ુપ્રચચલત છે ને શા માટે? 

આખરે બુંને છે તો શવકલ્પ જ. તેથી બુંને પોતપોતાની સ્થાને યોગ્ય છે. પસુ્તકનુું સ્થાન કોઈ 

લઈ શકે નહીં. એની મજા કુંઈક જુદી છે. પરુંત ુવધતી જતી વ્યસ્તતા અને દોડધામભરી 
જજિંદગીમાું જો તરસ્યો કવૂા પાસે ન આવે તો કવૂાએ તરસ્યા પાસે જવુું પડે છે. એટલે કે 

ઈમેઈલ ઈન્ટરનેટ વગેરે માધ્યમ દ્વારા લોકો ચાલ ુઑહફસે પણ વાુંચી લે છે. એમાુંથી પસુ્તક 

પસુંદ કરે છે અને રજાના હદવસે ગરમાગરમ કોફી સાથે પસુ્તકનો આનુંદ પણ માણી શકે છે. 

આથી બુંનેની જરૂર છે.  

૫ .ર્વુા સાહહત્યપે્રમીઓ અને નવોહદત લેખક/કશવ માટે આપનો કોઈ ખાસ સુંદેશ? 

ખાસ સુંદેશ એટલો જ કે સાહહત્ય હવે ફકત મનોરુંજનનુું માધ્યમ નથી. એ માટે તો હફલ્મો અને 

ટીવી છે જ. સાહહત્ય જીવન ઘડતર માટેનુું સાધન છે. હા, એમાું મનોરુંજન થતુું હોય તો કશુું 

ખોટુું નથી પરુંત ુસાહહત્ય માતાશપતાની હ ૂુંફ આપે છે. એકલતા દૂર કરે છે. આપણી દ્રસ્ષ્ટને 

શવશાળ બનાવે છે. એટલે ર્વુા સાહહત્ય પે્રમીઓએ એવુું વાુંચન સતત કરતા રહવે ુું જોઈએ જે 

એમને ફે્રશ રાખે.  
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નવોહદત લેખક અને સર્જકે પોતાની કલમને બ્લોગ દ્વારા કે અન્ય માધ્યમો દ્વારા પોતાના 

વાચકવગા સધુી પહોંચાડવામાું જરાય સુંકોચ રાખવો ન જોઈએ. નાસીપાસ થયા શવના સતત 
અભ્યાસપવૂાક પોતાની કલમને સદુ્રઢ કરવી જોઈએ.  

૬ .રીડગજુરાતી.કોમને ધોરણ ૧૨ ના ગજુરાતી પાઠ્યપસુ્તકમાું સ્થાન મળ્ર્ુું_.આ શવરે્ થોડુુંક 

જણાવશો. 

અગાઉ 'શબ્દસસૃ્ષ્ટ'ના દીપોત્સ્વી અંકમાું આધશુનક વેબજગત શવશે તેમજ રીડગજુરાતી શવશે 
લખવાનુું થયેલુું. તે લેખ સૌને ઘણો ઉપયોગી અને લોકશપ્રય થઈ પડેલો. આ જ બાબતે 

મહરાષ્ટ્ર ઉચ્ચિર માધ્યશમક બોડાનો મને પત્ર આવ્યો કે તેઓ આ લેખ પોતાના 

પાઠ્યપસુ્તકમાું સમાવેશ કરવા ઈચ્છે છે અને તે પછી તેને ચાલવુરે્ ધોરણ ૧૨ના ગજુરાતી 

પાઠ્યપસુ્તકમાું સ્થાન આપવામાું આવ્ર્ુું. વેબજગતને સમજવા માટે શવદ્યાથીઓને આ લેખ 

ખબૂ ઉપયોગી થઈ રહશેે.  

 

૭ .રીડગજુરાતી.કોમ થકી ગજુરાતી સાહહત્યને ધબકતુું રાખવાના અચભયાનમાું લેખક તથા 

વાચકગણ તરફથી કોઈ ખાસ આશા? 

આશા માત્ર એટલી જ કે સૌ પહરવાર થોડોક સમય સાથે બેસીને વાુંચે. જો એ શક્ય ન બને તો 
પોતાના કામ સાથે હદવસનો થોડો સમય ફાળવે. ભાર્ા એ આપણુું સવાસ્વ છે. શવકાસ સાથે 

એને ખોવાનુું પોસાય નહીં. એ આપણી મળૂ ઓળખ છે. આજ ના સમયમાું માનશસક તાણથી 

દૂર રહવે ુું હોય તો કશાક શભુનો સુંપકા  સતત અશનવાયા છે. આ લાભ રીડગજુરાતી થકી સૌ 

કોઈ લઈ શકે એ માટે વાચકો સૌને વાુંચતા અને વુંચાવતા રહ ેએવી મારી નમ્ર શવનુંતી છે.  
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