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માતૃભાષા અને માતૃભૂમિનું સન્માન અને સંવર્ધન માટે
હંમેશા હં ુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશુદ્ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી પ્રથમ પસંદગી રહે શે.
માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હં ુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માતૃભૂમિ તેમ જ માનવતાનું રક્ષણ અને જતન એ મારું દાયિત્વ છે.
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોનું હં ુ નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[kh”

ûk{k «kht¼ Au
ક્ષમા પ્રારંભ છે પ્રસન્નતાનો. જ ે હૃદયમાં ક્ષમા ભાવના છે એ હૃદયમાં ઈશ્વરના શ્વાસ ધબકે છે.
જીવનમાં કોઈને ક્ષમા આપવી ખુબ અઘરી છે પરંતુ અઘરુ લાગતું જીવન ક્ષમાભાવથી ખુબ સહે લું
લાગવા લાગે છે. ક્ષમા નમ્ર વ્યક્તિત્વનું આભૂષણ છે. ક્ષમા એક અજોડ સંબંધનો સેતુ છે. ક્ષમા
આત્મબળ છે. ક્ષમા સંજોગેને પીગાળે છે અને વ્યક્તિત્વને અજવાળે છે.
ક્ષમા ભાષા છે ઉદારતાની,
ક્ષમા વાણી છે નમ્રતાની.
ક્ષમા પ્રસન્નતાનું ચાલકબળ છે.
ક્ષમા એક અનુભવ છે, ઈશ્વરનો અનુભવ.
ક્ષમા કળા છે સમૃદ્ધ વિચાર જીવવાની
ક્ષમા ઘણું ગુમાઈને કંઈક અમૂલ્ય મેળવવાનો રસ્તો છે.
ક્ષમા ભેટ છે અધિકારની.

ક્ષમા ધરે તે સુખિયા સદાય, ક્ષમા વિના પ્રાણી ઘણા પીડાય ।
ક્ષમા રાખજો ધીરજ ધારી, રક્ષા કરશે શ્રીકૃષ્ણ તમારી ।।
ક્ષમા એટલે ધીરજ. ક્ષમા એટલે અંતરના મોજાંઓને શાંત પાડવાની ગુરુચાવી.
ક્ષમા એ સુખની સીડી છે. કારણકે ક્ષમા છે ત્યાં ધીરજ છે, ક્ષમા છે ત્યાં હકાર છે, ક્ષમા છે ત્યાં પ્રેમ છે,
ક્ષમા છે ત્યાં દરે ક અભિમાનનો નાશ છે, ક્ષમા છે ત્યાં દિવ્યતા છે, ક્ષમામાં જ આત્માનો ઉજાસ છે.
કારણકે
ક્ષમા પ્રારંભ છે… ક્ષમા પ્રારંભ છે… ક્ષમા પ્રારંભ છે…
4  rð[khÞkºkk  {u 2016

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

fk[e fuhe
suðwt ¾kxwt-{eXwt ƒk¤…ý

વાર્ષિક પરીક્ષાઓ પૂરી થઇ નથી કે બધાં ઘરોમાં મહે માનોનો રાફડો ફાટે. “મામાનું ઘર કેટલે…?” મામા
ન હોય કે બહુ દૂર રહે તાં હોય એ બધાં દાદાજી/મોટાબાપા/નાનાજીના ઘરની વાત પકડે. કાં’ તો આપણે
કોઈકના ઘરે મે’માન થઇ ગુડાણા હોઈએ કાં’ કોઈકે આપણે ઘેર ધામા નાખ્યાં હોય… એ’ય આપણા માટે
તો મોજ્જા એ મોજ્જા ના દિવસો..
ઘરઘર, પાંચીકા, ઇસ્ટો, કેરમ, સતરંજ, ચોપાટ, લખોટી, ભમરડાં, સાતતાળી, આંધળોપાટો, સંતાકુ કડી,
નાગોલ/સતોડિયું, લંગડી…આહાહ… કેટકેટલી રમતો…
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ને,
ગરમી લાગે એટલે જીભની સાથોસાથ,
રોજ સવારસાંજ આપણી શેરીમાંથી જ
નીકળતી માટલાં કુ લ્ફી ને બરફગોળાની
લારીની ઘંટડીનો અવાજ સાંભળવા કાન
ે
પણ તરસવા લાગે…. ને, ધીરજ ખૂટ…
બરફગોળા વાળા ચાચાને આંખોના ભવા
ચડાવતાં મોટામાણાના ઠાઠથી વહે લાં આવવા
ટકોર પણ કરીએ…
એકબાજુ ઘરમાં મે ’ માનનો રાફડો
ફાટેલો હોય, મમ્મી, કાકી/મામી/માસી/ફૈ બા
બા,નાનીમા બધાં જ આખો દિ’ રસોડામાંથી
ઊંચા જ ન આવતાં હોય. વરાની રસોઈ
હોય એમ સવારસાંજ થોકબંધ રોટલી/
ભાખરી/થે પ લાં / પૂ ર ી…. એમાં ય આ તો
ઉનાળું રજાઓ… કેસર ને હાફુસ કેરીની
સીઝન.. બૌ તોફાને ચડીએ ત્યારે બ/નાનીમા
થોડીવાર હડીયાપટ્ટી ઓછી કરવાં આખી
ફોજને ઓસરીમાં લાઈનબંધ બેસાડી દે.
એમાંય, ચિલ્લરપાર્ટીને તો જાંગીયાભેર જ…
કેરીઓ ઘોળાતી જાય ને એકએકના હાથમાં
અપાતી જાય…
આહાહ…કેરી ઘોળતાં જાવ ને ચૂસતાં
જાવ… કોઈની કોણીથી રસ ટપકે . .તો
કોઈની ડૂંટીએ રસ અટકે…. શું આપણું
બાળપણ હતું…..
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ને પાછી આ તોફાની ટોળી બપોર પડ્યે
દાદીમા/નાનીમાની સોડમાં એવી જ શાંતિથી
પોઢી જાય….હાશશશશ્……
ને, ઠામડા મંજાય જતાં ઘરની સ્ત્રીઓ
આ તોફાનીઓ ત્રાટકે એ પહે લાં અથાણાંના
કામમાં પરોવાય. મીઠું- હળદર ચોળીને
રાખે લ ી થાનની બરણીને માથે બાં ધે લું
કપડું ખૂ લે … ઓસરીમાં જૂ ન ો સાડલો
પથરાય…ને, પીઠી ચોળી નીકળ્યાં હોય
એમ મીઠુ-ં હળદર દીધેલાં કાચી કેરીના ટુકડાં
સાડલામાં’ય પીળી ભાત પાડવા ગોઠવવા
લાગે….
આહાહ…. શું એ ખાટ્ટીમીઠ્ઠી સુગંધ….
આખા ઘરમાં પ્રસરવા લાગે… આખો દિ’
માટલાં કુ લ્ફી ને બરફગોળા ખાઈને સાવ
સુન્ન થયેલું શરદીથી સૂડસૂડ થતું એકાદ
નાક આ ખાટ્ટી સુગધ
ં થી ખુલી જાય…ને…..
એવાં શેડા ચડાવે કે, દાદીમાની સોડમાં
સુતેલી આખી ફોજ ચોક્કની થઇ જાય…
મામી/કાકી/મામી ઓસરીમાંથી જાય એની
જ રાજ જોવાતી હોય…ઊંઘવાનો તો ડોળ
માત્ર હોય…
હળવેકથી જોયું કે,
દાદીમા/નાનીમાના નસકોરાં બોલે છે….
એય્ય્ય્ય્ય……..ભાગો સીધાં ઓસરીમાં…
ચપોચપ બે-ચાર-પાંચ કેરીના કટકા ઉપાડતાં

જાવ ને ભાગતાં જાવ…સીધાં ચોકમાં….
કાકી/મામી/ફૈ બાની રાડ પડે…
“એ મારાં રોયાં…ઉભારોરોરોરો…….
અલ્યાવ આખા વરહનું અથાણું બગાડશો
મારાં રોયાવ….”
વડીલો’ય જાણતાં જ હોય કે અડધોઅડધ
તો છોકરાવ જ આરોગી જવાના છે એટલે
એ પાક્કી ગણતરી સાથે જ કેરીઓ ઘરમાં
આવી હોય….
બસ, મીઠાં સંભારણાઓ….
હવે ઓસરી’ય નથી કે… નાનીમાનો
સાડલો’ય નથી… કે ફૈ બા/મામી/કાકીની
મીઠી ટકોર પણ નથી… ને, “મામાનું ઘર
કેટલે?!”_ય નથી…
પણ,
બાળપણના એ મીઠાં સંભારણા યાદ
કરતાં હજી’ય અચૂક અથાણાં બનાવું છુ …
ં
નસીબના ખેલ કે વિદેશમાં રહીએ છીએ
પણ, દેશી રહે વું કે નહિ_એ તો આપણાં
હાથમાં જ છે….
( આ ફોટામાં જ ેટલી ખાલી જગ્યા દેખાય
છે એ બધાં જ ટુકડાઓ હં ુ ’ય કોઈકને ને
કોઈકને દિલથી યાદ કરી એકાદ ડૂસકું
ભરતાં આંસુઓ રોકતી… આરોગી ગઈ
છુ …
ં હા, પતિદેવએ અચૂક ટકોર કરી હતી
…. “બસ, કર…. સોજાં ચડી જશે…”
પણ, આ બંદા માને ખરા?!! મારી દ્રષ્ટીએ
તો, બાળપણ એ માનસિક અવસ્થા છે.
એને વ્યક્તિની શારીરિક ઉંમર સાથે કોઈ
લેવાદેવા નથી. જ ે વ્યક્તિ ભોળપણ સાથે
પ્રેમ-ખુશી-મસ્તીથી જીંદગી જીવી જાણે છે
એના દિલમાં બાળપણ ૭૦-૮૦ વર્ષની વયે
પણ જીવંત રહે છે. )

Vuçkúwykhe 2016  rð[khÞkºkk  6

{iºke MAY

રોજનો ઝરૂખામાં બેસવાનો ક્રમ , સ્વ
સાથે તાલ છેડવાની મઝા આજ ે માણવી
મુશ્કેલ હતી.
અનરાધાર વર્ષાની હે લી થંભવાનું નામ
લેતી નહી. બાલ્કનીમાં બેઠી અને વર્ષાની
ઝાપટે ભિંજાઈ. થોડો સમય ગમ્યું પણ પછી
બિમાર પડવાની તૈયારી ન હતી તેથી કમને
ઘરમાં આવી. કપડાં બદલ્યા. ગરમા ગરમ ચા
પીધી અને ખુરશી બારી પાસે ખસાડીને બેઠી.
અંદર હં ુ , તેથી બહારનું દૃશ્ય જોવાની
મજા માણી રહી. આ ગગનના વાદળો
ધરતીને કેટલો પ્રેમ કરે છે. જરા સમજીને
પ્રેમ કરતા હોય તો ? હસી પડી . પ્રેમ કાંઇ
પૂછી ને થાય? પ્રેમને કાંઈ સિમાડા હોય?
પ્રેમ નિઃસ્વાર્થ હોય ! પ્રેમ તો બસ થઈ જાય.
વાદળાને ક્યાંથી સમઝણ હોય ! માનવી

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
થોડાં છે? ભાર સહન ન થાય એટલે ન રાત
જુ એ ન દિ
્ વસ, જરૂરત છે કે નહી તેની તેમને
ક્યાં ગતાગમ છે. તેથી તો રણને સુકાં ભઠ્ઠ
રાખે છે ને બધે સરખાં વરસતા નથી.
ક્યાંક જોઈએ તો પાણીની તંગી. અમુક
જગ્યાએ જળબંબાકાર. હજુ ગયા મહિને જ
હ્યુસ્ટનમાં એક દિવસમાં ૨૦ ઈંચ વરસાદ
વરસ્યો. તોબા રે તોબા !

ચાલો આપણે સામાન્ય વાત કરીએ.
આપણને ભગવાને વિચાર શક્તિ આપી છે.
બધા તેનો ઉપયોગ કરે છે તેની ખાત્રી ન
આપી શકાય. આજ ે આ ગગનમાં ટહે લી
રહે લાં વાદળા, રાતના ટમટમતા તારલાં,
પૂનમનો કે બીજનો ચાંદ, ઝબૂકતી વિજળીના
ઝબકારા, સાત ઘોડાના રથ પર સવાર સૂરજ
અને રંગબેરંગી મનમોહક રંગનું મેઘધનુ.
આ બધું નિરખવાનો સમય કોની પાસે છે?
એ સમય કાઢીશું તો જીવન હર્યુ ભર્યું બની
લહે રાઈ ઉઠશે. રોજ સવાર પડે ને સાંજ એ
જ જીવનની ઘટમાળ. શું પામ્યા?
ચાંદ, તારા, સૂરજ, વાદળાં અરે પેલી
ઝબુકતી વિજળી પણ જાણે એક કુ ટબ
ું ના
સભ્ય ન હોય તેમ આભમાં વસી રહ્યા છે.
મિત્રતા ગણો તો તેપણ કેટલી ગાઢ !તેઓ
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જાણે છે ‘સંપ ત્યાં જપં ’. તેવું જ માનવ
જીવનમાં પણ છે. જ્ન્મતાની સાથે ‘કુ ટબ
ું ’
આપો આપ મળે છે.
પ્રેમ સતત વહે જાય છે. તેમાં ભરતી ઓટ
આવે પણ કદી સૂકાઈ ન જાય. જો કદાચ
સ્વાર્થ અને અહં સામસામે ટકરાય તો તે પણ
શક્ય બને. ખાસ યાદ રાખવું હિતાવહ છે.
“ડાંગે માર્યા પાણી જુ દા ન થાય” અને લોહી
હમેશા પાણી કરતાં વધારે ઘનતા ધરાવે છે !
ત્યાર પછી જીવનમાં મૈ ત્રી નું સ્થાન
મહત્વનું છે.‘મૈત્રી’ કેવી કૃ ષ્ણ અને સુદામા
જ ેવી? કેવો મધુર શબ્દ છે. નસિબદાર હોય
તેને જીવનમાં સુંદર મિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે.
મૈત્રી ભાવનાથી ભરપૂર જ ે સ્વાર્થની બદબૂથી
લાખો જોજન દૂર હોય ! શું મિત્રતા અને
દુશ્મની એક સિક્કાની બે બાજુ છે? મારા
હિસાબે નહી પણ સાંસારિક વાતાવરણ
જોતાં તેના ગર્ભમાં સત્ય ભંડારાયેલું છે.
જ ે આજ ે તમારા મિત્ર હોવાનો દાવો કરે
છે એ કદાચ કાલે તમારા દાના દુશ્મન થાય
તો નવાઈ ન પામશો! તે પણ કેવી મામૂલી
ચીજ માટે ! તે કદાચ તુચ્છ અહંકાર હોઈ
શકે યા બેરહમ પૈસો ! કિંતુ એક વસ્તુ સદા
યાદ રહે દુશ્મન ‘દાનો’ જ ે મૈત્રી દરમ્યાનની
વાતોનાં રણશિંગા ન ફં ૂકે. તેને સાદી સરળ
ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્દારી કહે વાય.
મૈત્રી કરવી આસાન છે. મૈત્રી નિભાવવી
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એ કૌશલ્ય માગી લે તેવી વાત છે. એમાં ‘હં ુ’
ગૌણ બની જાય છે.
મૈત્રીની વચ્ચે એક ખૂબ પાતળી રે ખા
છે. એ કદી ઓળંગવાનો પ્રયત્ન ન કરવો.
મિત્રની નબળાઈ છતી કરવી.
ખૂબ કુ નેહ પૂર્વક તેમાં તેની લાગણી
ન દુભાય તેનો ખ્યાલ રહે ! નબળાઈ દરે ક
વ્યક્તિમાં હોય એ સ્વાભાવિક છે.
એ લક્ષમણ રે ખા એટલે મિત્રની જાતિય
જીંદગીમાં દખલ ન દેવી. આ એક એવી
રહસ્યમય વાત છે. કે સામે વાળી વ્યક્તિ
કળી નથી શક્તિ ક્યારે એ લક્ષ્મણ રે ખા
પાર કરે છે. કદી મિત્ર પર સાચું યા ખોટું
આળ ન ચડાવવું.
પ્રશ્ન હોય તેનું નિરાકરણ કરવુ.ં આપસમાં
માન અને સન્માનનું ધ્યાન રાખવું. આ બધું
અઘરું નથી. લખીએ ત્યારે ભારે ખમ લાગે
બાકી સરળ અને સહજ વર્તન મુશ્કિલ નથી.
‘જો તમારી પાસે કોઈ ચપ્પુ માગે અને
તમે તેને મુઠ પકડાવો છો કે ધાર એ તમારી
મૈત્રીની અગ્નિ પરીક્ષા છે.’ જો ધાર આપશો
તો તમે તમારી જાતને મહત્વ આપ્યું એ
સૂચવે છે. જો મુઠ આપશો તો તમે મિત્રની
સુરક્ષાના આગ્રહી છો એ સાબિત થશે.’
સાધારણ કાર્ય પણ તેમા કેટલો ગુઢ સંદેશ !
મિત્રતા હંમેશા લાગણી સભર હોય.
જ ે મૈત્રીનો આત્મા છે. મિત્રતાના પાયામા

‘હં ુ’ ગૌણ છે. ‘તું’ છે તો હં ુ સાથે સરવાનો.
મૈત્રીના વર્તુળનું મધ્ય બિંદુ ‘હં ુ’ નથી.
‘મિત્ર’ છે. જ ે તેના પ્રત્યેનો પ્રેમ ભાવ અને
આદર વ્યક્ત કરે છે. મિત્રતામાં સ્વાર્થ અને
પૈસો પ્રવેશે છે ત્યારે તેનું પતન નિશ્ચિત છે.
જ્યારે શત્રુતા યા દુશ ્મનીમાં તેનાથી
વિરૂદ્ધ છે. ‘સહુ ભાડમાં જાય મને ઉની
આંચ ન આવવી જોઈએ.’ મિત્રતા અભયની
જન્મદાત્રી છે. દુશ્મની સદા શંકા કુ શંકાથી
ઘેરાયેલી હોય છે. મનની શાંતિને હણે છે.
મિત્રતા કરવી ખૂ બ સરળ છે. ખરી
પરીક્ષા તેને નિભાવવામાં છે. મિત્રતામાં પ્રથમ
આવે છે અહંકારનો ક્ષય. વિશ્વાસ એ તેના
જડમૂળમાં જડાયેલો છે.
અવિશ્વાસની લહે રખી પાસેથી ગુજરી
શકતી પણ નથી. શંકા ને તો સ્થાન જ નથી!
કહે વાય છે જૂ નું તે સોનું. જૂ ના મિત્રો
સોના જ ેવા નવા હીરા જ ેવા. યાદ રહે હીરાને
જડવા સોનાની આવશ્યકતા છે.
એક પ્રસંગ અંહી જણાવીશ. મિત્રની
બાબતમાં ઇશ્વરે ખૂબ કૃ પા કરી છે. એક
વખત બીજા મિત્રને ઈર્ષ્યા આવી. મને મારા
મિત્ર માટે ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ‘મેં તરત
જ જવાબ આપ્યો, મને મારા મિત્ર ઉપર
ગળા સુધી વિશ્વાસ છે. જો હં ુ એના ખોળામાં
માથૂ મૂકીને સૂતી હોંઉ અને મારું ગળુ કાપે
તો એમ માનીશ કે તેમાં જરૂર મારું કંઈક
ભલું તેના દિલમાં હશે.’ જ ે વ્યક્તિએ મને
કાંઈ કહે વું હતું તેનો એક શબ્દ બોલ્યા વગર
વિદાય થઈ ગયો.
“વિશ્વાસ, ભરોસો અને શ્રદ્ધા એ મિત્રતાના
લક્ષણ છે.” મિત્રતામાં ‘ગુણ યા અવગુણ’ પર
ઢાંક પિછોડો નથી હોતો. માત્ર તે સહી લેવાની
ક્ષમતા ધરાવે છે. યથા સમયે તેનો ઉલ્લેખ
કરી જીવનનો સાચો રાહ દર્શાવે છે.
બાકી તાળી મિત્રો, પાર્ટી મિત્રો અને સ્વાર્થ
સાધવાવાળા મિત્રોની તંગી નથી. મૈત્રીમાં
મારું તારું નથી હોતું. મૈત્રી એક અહે સાસ
છે. અનુભવ છે.
મૈત્રી જીવનની વીણાનું સરતું સૂરીલું
સંગીત છે.

…trzŒ sþhksS
yuf ÞkË„kh {w÷kfkŒ

‚òðx
fðLk ðe. yk[kÞo

શાસ્ત્રીય સં ગ ીત જગતમાં પં ડિ ત
જશરાજજીનું નોંધનીય પ્રદાન છે. સિલ્કની
ધોતી, કુ ર્તા, બંડી તથા ગળામાં માળાનો
પોશાક પહે રતા પંડિતજી શાસ્ત્રીય સંગીતની
આધ્યાત્મિક ચરમસીમાના દેવદૂત સમા
લાગે છે. તેમનો જન્મ ૨૮ જાન્યુઆરી
૧૯૩૦નાં રોજ હરિયાણા રાજ્યનાં પીલ્લી
મંદોરી ખાતે માતા ક્રિષ્ના પંડિત અને પિતા
મોતીરામજી પંડિત ને ત્યાં થયો હતો.
૩ વર્ષની ઉંમરે હૈ દરાબાદ આવવાનું
થયું ત્યાં વિવેક વર્ધન શાળામાં પહે લા
ધોરણમાં પ્રવે શ મે ળ વ્યો. પં ડિ તજીની
સં ગ ીત સફર બપોરના ભોજન બાદ
પિતા મોતીરામજીનાં પેટ પર બેસીને શરૂ
થતી, પંડિત મોતીરામજી પુત્ર જસરાજને
કૃ ષ્ણગીત ‘બાંકે તીરછી નજરીયા લગાય
ગયો રે ...’ શીખવાડતા. આ પદ શીખવાડ્યા
બાદ તે સમયના જાણીતા ગાયક ઉસ્તાદ
અબ્દુલ કરીમ ખાન સાહે બની જાણીતી
રચના ‘પિયા બીન નહી આવત જાયે’
ગવડાવતા.. અને ક્યાંક ભૂલ પડે તો હસવા
લાગતા.
૩૦ નવે.૧૯૩૪ નાં રોજ પંડિતજીના
પિતાજી હૈ દરાબાદ નિઝામ સ્ટેટના

સંગીતકાર બનવાના હતા. આ કાર્યક્રમ
૪ વાગે શરુ થવાનો હતો ત્યાં ૧૧ વાગે
અચાનક પંડિત મોતીરામજી નું અવસાન
થયું અને સ્વપ્ન અધૂ રું બન્યું. મોટા
ભાઈ પંડિત મણિરામજીનાં શિરે બધી
જવાબદારી આવતાં સં ગ ીતની ખરી

તાલીમ પણ એમની પાસેથી મેળવી તેથી
તે ઓ મોટાભાઈને પોતાનાં સં ગ ીતગુ રૂ
માને છે. મેવાતી ઘરાનાની સાધના કરવાનું
સદભાગ્ય પં ડિ તજીનાં પરિવારને ચાર
પેઢીથી સાંપડ્યું છે.
સાણંદ બાપુ સાહે બને ૧૪ વર્ષની ઉંમરે
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મળવાનું થયુ.ં ત્યાં તેમને ત્યાં આવતાં સ્વામી
વલ્લભદાસજીનો પણ ઘણો પ્રભાવ પોતાનાં
પર છે તેવું પંડિતજી માને છે. માતાજીના
પરમ ઉપાસક એવા સાણંદનાં દરબાર
(બાપુ સાહે બ) શ્રી જ ૈવંતસિંહજી વાઘેલા
સાથે નજીકનો સંબંધ ધરાવતા પંડિતજી
તેમને પોતાનાં આધ્યાત્મિક ગુરૂ માને છે.
૧૯૫૫ની સાલમાં એક ફિલ્મનાં ‘જનક
જનક પાયલ બાજ ે..‘ ગીતના રે કોર્ડીંગ સમયે
પંડિતજીની મુલાકાત જાણીતા સંગીતકાર
વી.શાં ત ારામનાં દીકરી મધુ ર ાજી સાથે
થઇ અને ૧૯૬૨માં એ મુલાકાત લગ્નમાં
પરિણમી. મધુરાજી અને પંડિતજીની પુત્રી
દુર્ગા સફળ સંચાલક અને મેવાતી ઘરનાનાં
આરાધક છે તથા પુત્ર સારંગદેવ ફિલ્મ
જગત સાથે સંકળાયેલા છે.
પંડિતજીના કંઠ ે ગવાયેલ ‘જયહિન્દ‘
અને ‘તિરંગા‘ રચના રાષ્ ટ્રીયભાવનાને
ઉજાગર કરે છે તથા ‘નમો ભગવતે
વાસુદેવાય‘, ’કસ્તુરી તિલકમ’, ‘હર હર
હર ભૂતનાથ પશુપતિ’, ’મેરો અલ્લાહ
મહે રબાન‘ તથા સાણંદ બાપુસાહે બ રચિત

‘માતા કાલિકા‘ જ ેવી અનેક ભક્તિગીતોનાં
ગાન દ્વારા પંડિતજી ચાહકોના દિલમાં
આગવું સ્થાન ધરાવે છે.
અવાજની સમૃદ્ધતા ધરાવતા પંડિત
જશરાજજીના કં ઠ ે ગવાયે લ અને ક
ભક્તિપદોની સી.ડી./કે સે ટ બજારમાં
ઉપલબ્ધ છે.
મુંબઈમાં અંધેરી-વરસોવા રોડ ખાતે
આવેલ તેમના નિવાસસ્થાને ગુજરાતમાં
જ ેમની સાથે તેમને નિકટનો સંબંધ છે તેવા
ચાહકો-શિષ્યો પૈકીના ડો.પ્રણવ ઠાકર દ્વારા
એક અલભ્ય મુલાકાત ગોઠવાય. તિરુપતિ
બાલાજી અને દિલ્હીના પ્રવાસેથી પરત
આવેલા પંડિતજીના ચહે રા પર થાક અચૂક
દેખાતો હતો. છતાં વાતચીત દરમિયાન
ચહે રા પર આવતું સ્મિત લાંબી મુસાફરીના
થાકને દેખાવા નહોતું દેતું. ડૉ.પ્રણવ ઠાકર,
વઢવાણ-સુ રે ન્દ્રનગર તથા જામનગર
ખાતેની ડૉ.ઠાકર સાથેની મુલાકાતની વાતો
વચ્ચે પંડિતજી સહજ રીતે બોલ્યા, ‘ક્યાં
લોગે આપ?‘ નકારમાં પ્રત્યુત્તર વાળતા
ફરી એમણે કહ્યું, ‘કુ છ તો લેના પડેગા..!!

..ચલો શ્રી બાલાજીકા પ્રસાદ લો…’ અને
હૃદયનાં ભાવની મીઠાશ ભેળવેલો પ્રસાદ
આપ્યો.
જિદં ગીનાં આઠ દાયકા વટાવી ચુકેલાં
પંડિતજી સાથેની વાતો ખાસ મુલાકાત
બનતી જતી હતી. અચાનક ઈશારો કરી
આ લખનારને નજીક બોલાવી પોતાનાં
ચરણો પાસે બેસાડી જમણા હાથનો અંગઠુ ો
પોતાનાં જમણા અંગુઠાનો સ્પર્શ કરાવી
કોઈ ખાસ તરંગો શરીરમાં વહે તાં મૂક્યાં
જ ે આજ ે પણ અનુભવી શકાય છે.
અવાજની સમૃદ્ધતા, સહજ સ્વભાવ
ધરાવતા પંડિતજીને પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ,
સંગીત માર્તંડ, સંગીત કલારત્ન, દીનાનાથ
મંગશ
ે કર અવોર્ડ તથા વિવિધ સન્માન પ્રાપ્ત
થયેલા છે. વિશેષ વાત એ છે કે, કેનેડાની
યુનિ.ઓફ ટોરંટો તથા અમેરિકાની ન્યુયોર્ક
અને હાવર્ડ યુનિ.એ પોતાનાં ઓડીટોરીયમ
સાથે પંડિતજીનું નામ જોડી તેમનું વિશેષ
સન્માન કર્યું છે.

પંડિતજી સાથેની મુલાકાતના કેટલાંક અંશો પ્રસ્તુત છે
સફળતાનું રહસ્ય
ભગવાન
શ્રદ્ધાનો વિષય
ઈશ્વર જ. વિજ્ઞાનીઓ માને છે કે, મેં
આ કર્યું છે પરંતુ ઈશ્વરની મહે રબાની વગર
કાંઈ જ શક્ય નથી.
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વિશિષ્ઠતા
મારા કરતાં હજારગણું લોકો સારું ગાય
છે. તમને લાગે તો જુ દી વાત છે.
શોખ
હિન્દી ભક્ત કવિઓની કવિતા વાંચવી
અને કંપોઝ કરવી.

યાદગાર ક્ષણ
અરે ભાઈ, એવી તો અનેક ક્ષણો છે.
જયારે કોઈ કહે , ખુબ સરસ ગાયું એ ક્ષણ
યાદગાર બની જાય છે.
અમૃતકોળીયો
પંડિતજીના કંઠ ે ગવાયેલ રાગ મારુ
બિહાગની મારી ગમતી ભક્તિરચના...
માઈ મીઠે હરિ જુ કે બોલના...

™ðhk hnuðk™e f¤k..!!

હમણાં એક લેખન અંગેનાં વર્કશોપમાં
ગઈ હતી ત્યાં ઉપસ્થિત એક વક્તાએ કહ્યું
કે, માણસ હવે નવરો નથી થતો. જ્યાં સુધી
નવરો ના થાય ત્યાં સુધી બીજા વિચારો
મનમાં આવે નહીં અને વિચારો ના આવે
એટલે લખાય નહીં. ભાઈની વાત સાચી
છે. તમે જ વિચારો છેલ્લા કયા દિવસે તમે
એટલા નવરા કે ફ્રી હતાં કે, આમ અડધો
કલાક બસ બેસી રહ્યા કે પછી થોડો સમય
વિચારવામાં ગાળ્યો..? કદાચ યાદ નહીં
હોય કારણકે, આપણે સતત વ્યસ્ત રહીએ
છીએ. બીજાને સમય આપવામાં કે બીજા

÷u¾
fýoðe þkn

સાથે સમય ગાળવામાં એટલાં વ્યસ્ત કે,
પોતાને સમય આપવાનો ભૂલી જ જઈએ
છીએ. ના, બીજાને સમય આપવો ખોટું
નથી પણ પોતાને માટે સમય ફાળવવો એ
પણ એટલું જ મહત્વનું છે અને એટલે જ

નવરા રહે વાની કળા શીખવાની જરૂર છે.
સોશિયલ મીડીયાએ માણસને સમાજથી
દૂર કર્યો કે નજીક એ તો હંમેશનો ચર્ચાતો
મુ દ્ દો છે. એકવાર એ વિષે ખરે ખર
વિચારીએ તો ખબર પડશે કે, આપણે તેને
જરૂરથી વધારે સમય આપી રહ્યા છીએ
ને અને તેના લીધે જ ે વસ્તુઓને સમય
ખરે ખર આપવો જોઈએ તેને નથી અપાતો.
તેના કારણે આપણે નવરા કે એકલા કદી
પડતા જ નથી. તમે ક્યાંય પણ જાઓ એ
તમારી સાથે ને સાથે..! વેકેશનમાં ફે મીલી
સાથે બહાર ફરવા ગયા.. ચેક ઈન કરવાનું
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– flying with Raghu Anand and 12
others - આ સ્ટેટસમાં એ જ ે પ્લેનમાં
બેસવાનો “આપણો” રોમાંચ હોય છે તે
આવવાનો અટકી જાય છે. કોઈ અલગારી
પહાડી પર છો, મસ્ત સનસેટ જુ ઓ છો.. –
સ્ટેટસ – Enjoying Sunset With Meera
and 4 others. સાથે સેલ્ફી અને કોઈ
ન સમજાય તેવી પંકતિઓ. અલા ભાઈ...!
સૂરજ તો ક્યારનો’ય ડૂબી ગયો અને તેમાં
પેલી મજ્જાની સૂર્યાસ્તવાળા પવનની જ ે
લહે રીઓ હતી ને તે પણ તમે ચૂકી ગયા.
ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવી મારી પ્રિય વસ્તુ
છે. બે–ત્રણ કલાકમાં તો તમને ૭-૮ નવા
માણસોનો પરિચય થઈ જાય છે. તેમના
ઘર અને બાળપણથી માંડીને તેમના અડધા
જીવનનો ખ્યાલ આવી જાય. કારણકે, તમે
ટ્રેનમાં નવરા હોવ છો. બહુ-બહુ તો પુસ્તક
હોય એકાદ.. એ પણ વાંચનના રસિયા
હોય તો જ..! પણ, હવે તે શક્ય નથી
કારણકે ટ્રેનમાં બેઠાબેઠા પણ હવે તમે
તમારા કોઈ દોસ્ત સાથે જ વાત કરશો.
જ ેના કારણે કોઈ નવી વાત, નવી સંસ્કૃતિ
કે નવી જગ્યા વિશે તમારો સાથી મુસાફર
વાત કરવાનો હશે તે રહી જશે કાં તો
પછી તે ટ્રેનની બારીમાંથી પસાર થતાં
ગામડાં, શહે રો, જુ લસ
ુ ો, ઝૂપં ડપટ્ટીઓ, અરે

આગ્રાનો તાજમહલ પણ જતો રહે શે અને
તમે ૭ અજાયબીઓનાં ફોટા ફે સબુક પર
જ જોતાં રહે શો…
અને, આ વસ્તુમાં હં ુ પોતે પણ સામેલ
છુ ં જ. જ્યાં સુધી આ સોશિયલ મીડિયા
ન્હોતું ત્યાં સુધી હં ુ વેકેશનમાં લગભગ
નવરી રહે ત ી. ઘણાં વિચારો આવતાં ,
કાગળમાં થ ી નવું નવું બનાવતી, ક્રાફ્ટ
કરતી, ચિત્રો દોરતી, ડાયરી લખતી,
(ઈશ્વરની મહે રબાનીથી પુસ્તકો હજી પણ
એટલા જ વંચાય છે..)પરંતુ, મારાથી પણ
હવે આ છૂ ટી ગયું છે કારણકે હં ુ નવરી
પડતી જ નથી. હા, હં ુ સોશિયલ મીડીયાથી
મારાં બધા દોસ્તો સાથે જોડાયેલી છુ ં પણ
મારાં અત્યારનાં જ ે ૪-૫ દોસ્તો છે તેમને
બાદ કરતાં હં ુ મારા જૂ નાં મિત્રોને મળવાનું
તો દૂર રહ્યું, ફોન પણ નથી કરતી. મારું
જૂ નું કેરમ બોર્ડ ધૂળ ખાય છે. પત્તાં માત્ર
કબાટમાં ઉપર જૂ ના ફોટો- આલ્બમ સાથે
ગોઠવાયેલાં છે અને મારી પાસે કંઈ જ
રમવાનો સમય નથી.
વેકેશન હોવા છતાંય હં ુ સતત કશામાં
લાગી છુ .ં હં ુ મને એટલો સમય જ નથી
આપતી કે, કોઈ નવો વિચાર મારા સુધી
પહોંચી શકે કે કંઈક ક્રીએટીવ થાય. અને
આ કદાચ આપણે બધા અનુભવીએ છીએ

અને બધા અંદરખાને જાણીએ પણ છીએ
જ. સમસ્યા સોશિયલ મીડિયા નથી પણ,
તેનો વધારે પડતો ઉપયોગ કે દુરૂપયોગ છે.
જ્યાં જરૂર ના હોય ત્યાં પણ આપણે તેનો
ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેના કારણે
વર્ચ્યુઅલ દુનિયા માણવામાં કયાંક રીઅલ
દુનિયા રહી જાય છે. મને લાગે છે કે,
દરે કનો એક નિશ્ચિત સમય હોવો જોઈએ.
કોઈકવાર ખાલી બેસી રહો તો, કંઈક નવું
જાણવા મળશે, નવું દેખાશે, નવા વિચારો
આવશે, નવો અનુભવ થશે, નવું સર્જાશે.
ટૂકં માં કોઈક વાર તો નવરું પડવું, વિચારવું
પોતાના વિશે.
હં ુ યોગામાં જઉં છુ ં ત્યાં અમને તે બહે ન
કહે છે કે, જ્યારે પણ કોઈ આસન કરો
કે પ્રાણાયમ કરો.. તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન
આપો, તેને ગણો, અનુભવો. કારણકે, તે
સૌથી કિંમતી વસ્તુ છે, એ છે તો તમે છો
પણ તમે તેના પર જ કોઈ દિવસ ધ્યાન
નથી આપતા. દિવસનો આ એક કલાક
પણ તમે તેની પર ધ્યાન આપશો તો, તે
આખા જીવન દરમિયાન તમારું ધ્યાન
રાખશે. તે જ રીતે આપણે થોડો સમય
પોતાને માટે પણ ફાળવવો જોઈએ અને
તેના માટે આપણે બધાએ નવરા રહે વાની
કળા શીખવી પડશે, બસ...એટલું જ..!

AtËku÷Þ
મનનું કામ છે અજાણ્યાંને’ય મનથી મળવાનું,

આપણી વચ્ચે કાંઈ નથી ને

દિમાગનું કામ અઘરું; પોતીકાને’ય કળવાનું,

આમ જુ ઓ તો જોજન છે.

સાકાર કરવા સ્વપ્ન; રોજ બદલવા પડે મોહરાં

તું કોઈ ખુલાસો આપ નહીં

‘આરતી’ ક્યાં સુધી જાતને’ય આમ છળવાનું?!

તને મૌનના સોગંદ છે.

- આરતી પરીખ
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- સુરેશ દલાલ

‘nðu Œku {]íÞw yus fÕÞký’

શ્રી કૃ ષ્ણ ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું
છે કે, પાર્થને કહો ચડાવે બાણ, હવે તો
યુધ્ધ એ જ કલ્યાણ. ઇતિહાસ ગવાહ છે
કે, યુધ્ધ એટલે મોતનું તાંડવ. તો મૃત્યુને
અને યુધ્ધને કલ્યાણકારી કહે વાય? કોઇ
અસહ્ય રોગથી પીડાતુ હોય, કોઇ વયોવૃધ્ધ,
અસહાય હોય અને બીમાર હોય અથવા
અધર્મનો નાશ કરવાનો સમય આવે, તો
જ આપણે મૃત્યુની કામના કરીએ છીએ
અને મૃત્યુને જ મોક્ષ સમજીએ છીએ. પણ
મારી કથાની નાયિકા તો ફક્ત ચાલીસ
વર્ષની, દિશા ભૂલેલી, કોડભરી કન્યા છે,
એના મૃત્યુની વાંછના શા માટે? એવો તે
કેવો ઝંઝાવાત થયો કે, વૃક્ષને મૂળમાંથી જ
ઉખડી જવાની ફરજ પડી? માંડી ને જ
વાત કરીએ.
આ વાત ધાર્મિક વૃ ત્તિ ધરાવતા
મહારાષ્ ટ્રીયન યુગલની છે. જને ે પોતાના
જીવન દરમ્યાન જ, પોતાની વહાલસોયી
એકની એક દીકરીની અંતિમ ક્રિયા કરવી

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh

પડી. સાઠેભાઉ અને સવિત્રીતાઇ, મધ્ય
મુંબઈમાં રહે તા હતા. જાતે સોની હતા.
સોના ચાંદીના ઘરે ણા બનાવવાનો અને
વે ચ વાનો ધં ધ ો હતો. ખાધે પ ીધે સુ ખ ી.
પરીવારમાં, લક્ષ્મીનો જન્મ થયો. સોના
સરખી ઢીંગલીનું નામ પાડ્યું શોભા. લાડકી
શોભા પાણી માંગે ને દૂધ હાજર થતું.
સાઠેભાઉ સોનીની દુકાનમાં ધીરધારનો
ધંધો પણ કરતા એટલે એ રાજસ્થાની
મારવાડીઓના સં પ ર્કમાં આવ્યા અને
શાકાહારી બની ગયા. દુકાનમાં લાલજીની

પૂજા કરવા લાગ્યા. શોભા મોટી થઇ,
શાળાએ જવા લાગી. ભણવામાં હોશિયાર
હતી અને સં ગ ીત તથા નૃ ત ્યમાં પણ
પ્રવિણ હતી. બાળકનો ઉછેર કરવો એ
માતાપિતાની જિદં ગીની તપસ્યા હોય છે.
એને યોગ્ય ભણતર આપવુ,ં યોગ્ય સંસ્કાર
આપવા અને એને માટે યોગ્ય જીવનસાથીની
શોધ કરી, મા-બાપ પોતાની આરાધના
સમાપ્ત કરે છે. સમયનું ચક્ર ચાલતું રહ્યું.
શોભા શાળાનો અભ્યાસ સમાપ્ત
કરી કોલેજ જવા લાગી. અઢાર વર્ષની,
ખૂ બ સૂ ર ત શોભા એ વિસ્તારના દાદા
પક્યાની નજરમાં વસી ગઇ. એક જ
વિસ્તારમાં રહે એટલે નજરની ઓળખાણ
તો હતી જ , બોલવા ચાલવા જટે લી
ઓળખાણ સાર્વજનિક ગણપતિ મહોત્સવ
દરમ્યાન થઇ ગઇ. પક્યો એ વિસ્તારના
દાદા અને મુબ
ં ઈની ભાષામાં ‘ભાઇ’ એવાં
લક્ષ્મણદાદાનો બત્રીસ લક્ષણો પુત્ર હતો.
કોલેજમાં તો ગયેલો જ નહી પણ શોભાના
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કોલેજ જવાના સમયે મિત્રનુ સ્કૂટર લઇને
બસસ્ટોપ પર હાજર થઇ જતો અને આ
બિનઅનુભવી છોકરીની નજરને રસ્તે એ
હવે દિલમાં ઉતરવા લાગ્યો. તહે વારનો રંગ
પ્રેમના રંગમાં પરિવર્તિત થવા લાગ્યો. આવી
કાચી ઉંમરની છોકરીઓ સમજતી નથી કે,
આ અવસ્થા આકર્ષણની છે, જ ે લાંબુ ટકતું
નથી. આજ ે રણબીર કપૂર ગમે તો કાલે
શાહીદ કપૂર. ગમવું અને પ્રેમ થવો અલગ
અલગ છે. પણ, શોભા આ આકર્ષણને
પ્રેમ સમજવા લાગી. એના જીવનમાં
પુરુષનો સ્પર્શ પહે લીવાર જ થયો હતો.
માતાપિતાને જ્યારે બહારથી બાતમી મળી
ત્યારે એમણે ખૂબ સમજાવી. જિદં ગીની
વાસ્તવિકતાઓથી અવગત કરાવી, બીજા
સુખી લોકોની જિદગીના
ઉદાહરણ આપ્યા.
ં
પણ, શોભા પોતાની પસંદગી ઉપર જ
મક્કમ રહી. લાગ જોઇને, શાળામાંથી પણ
ઉઠી ગયેલાં, ગુંડાગીરીની ડીગ્રી ધરાવતા
પક્યા સાથે ભાગીને લગ્ન કર્યા.
પક્યાના બાપને પોલીસની ઓળખાણ
હતી. એમણે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ
કરી કે, શોભાના માતાપિતા એને રૂમમાં
પૂરી રાખતા હતા, કોલેજ કે મિત્રવર્ગમાં
જવા દેતા ન હતા, શોભાને દુ:ખ આપતા
હતા, એટલે તે ભાગી આવી હતી.
સાઠેભાઉના હાથ હે ઠા પડ્યા. પોતાની
આંખ સામે દીકરીનું જીવન રોળાતું જોઇ
રહ્યા. માની તો હર ધડકનમાં દીકરી
સમાયેલી હોય છે. જાણે રામની પાદુકા
અને ભરતનુ રાજ્ય. દીકરીની ઇચ્છાઓ
અને માનુ કાર્ય. દીકરીના કહ્યા વગર પણ
એની આંખોના ભાવ વાંચીને મા એની
ગમતી, ભાવતી વસ્તુઓની યાદી બનાવતી
હોય છે. માની આવી લાગણીઓની
અવહે લના કરીને દીકરી ચાલી જાય ત્યારે
માને જીવન આકરું લાગે છે. માતાપિતાનું
જીવન અને ઘર ખાલી થઇ ગયા. એમનું તો
અસ્તિત્વ જ ઓગળી ગયુ.ં લક્ષમણભાઉના
ગુંડાઓની અવર-જવર અને નજર દૂકાન
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ઉપર જ રહે તી. લોકોની નિંદાથી ભરે લી
નજરથી અને લક્ષ્મણભાઉની ગૂંડાગીરીથી
બચવા, એમણે મધ્ય મુંબઇનું મકાન અને
દુકાન વેચી અને દૂરના પરામા નવેસરથી
જિદં ગી શરુ કરી. એક ચાલમાં બે ગાળા
ખરીદ્યા. એકમાં રહે વાસ કર્યો અને બીજામાં
સોનીની દુકાન.
જીવનનો નવો આધ્યાય શરુ થયો.
જ્યાં બે ખોળીયા પણ એકલા હતા.
એમની તપસ્યા નિષ્ફળ ગઇ હતી અને
એ માટે મા પોતાની જાતને જ દોષી
માનતી હતી. વર્ષો વિતવા લાગ્યા. એમની
સોની તરીકેની શાખ અને પ્રામાણિકતાને
લીધે , એમના જૂ ન ા પડોશીઓ ઘરે ણાં
બનાવવા,એમની પાસે હજૂ પણ આવતા
હતા. આ પાડોશીઓએ કહ્યુ કે, “શોભા
ખૂબ દુઃખી હતી. લક્ષ્મણદાદા પોલીસની
ગોળીનો શિકાર થઇ ગયા હતા. ત્યાર
બાદ એમના ટપોરીઓએ આ વિસ્તારના
ભાગલા પાડ્યાં હતા. બાપના પૈસે બેઠાબેઠા
ખાવાની આદતવાળા પક્યાના હાથ ખાલી
રહી ગયા. શોભાને એક દીકરો હતો.
ઘરમાં કમાનાર કોઇ ન હતુ. હરામના
અને હપ્તાના પૈસા આવતા બંધ થઇ ગયા
હતા. ઘરમાં ખાવાનાય ધાંધીયા થઇ ગયા
હતા. પહે રવા સરખા કપડાં પણ ન હતા.
દીકરો દસ વર્ષનો થયો હતો અને પૈસાના
અભાવે શાળામાંથી ઉઠાડી લીધો હતો
તથા બાપની જમે રખડપટ્ટી કરતો થઇ
ગયો હતો. દીકરીની પરવાહ ના કરો પણ
નાતુ એટલે કે, પૌત્રને ખાતર એ લોકોને
અપનાવી લો.” એવી સૌની સમજાવટથી,
કમને પણ ભાઉએ સમાધાન કર્યુ.
માના દિલમાં તો દીકરી પત્થરની દીકરી
હોય તો પણ કરુણાનો સાગર ભરે લો હતો.
મધ્ય મુબ
ં ઈથી ખોબલા જ ેટલી ખોલી વેંચીને
સાઠેભાઉએ એ લોકોનું દેવું ચૂકવી દીધું.
થોડા વધે લ ાં પૈ સ ા સાથે લઇને શોભા
સહકુ ટબ
ું સાઠેભાઉના દુકાનના ગાળામાં
રહે વા લાગી. અહીં એક રૂમ, રસોડું પાછળ

હતા અને સોનાચાંદીની દુકાન આગળ હતી.
સાઠેભાઉ અને સાવિત્રીતાઇએ વિનંતી કરી
કે, ત્યાં લાલજીની પૂજા હોવાથી માંસ-મચ્છી
ના રાંધે. પક્યાના સહવાસમાં શોભા પણ
દાદાગીરી કરતી થઇ ગઇ હતી. એણે માને
સંભળાવી દીધું કે, આવી પાબંદી હશે, તો
એ રસોઇ જ નહી બનાવે. મા તો અન્નપૂર્ણા
હોય છે. એણે ત્રણે જણનું ટીફીન મોકલવા
માંડ્યું. અઢાર વર્ષની નાજૂ ક શોભા, ત્રીસ
પાંત્રીસની ઉમરે , ચાલીસ કીલોથી વધીને,
એંશી કિલોની ભારી ભરખમ બની ગઇ
હતી. એ કોઇ રાજનીતિક પાર્ટીની મહિલા
શાખાની સભ્ય તથા લીડર બની ગઇ
હતી. આવા પક્ષોને ફંડફાળા અને હપ્તા
ઉઘરાવવા કાર્યકર્તાઓની જરૂર હોય છે જ ે
દાદાગીરી કરી શકે. સંસ્કારી શોભા વસૂલી
શોભાને નામે કૂ ખ ્યાત હતી. દીકરીની
અવદશા જોઇને દુઃખી થયેલાં માબાપ,
નાતુને પામીની ખુશ હતા.રાજૂ ને શાળામાં
દાખલ કર્યો. એમને તો મુદ્દલનું વ્યાજ મળ્યું
હતું.
શોભા તથા પક્યાને રહે વા અને
ખાવાની મફત વ્યવસ્થા થઇ ગઇ હતી.
પક્યાને તો ફક્ત પીવાની જોગવાઇ
કરવાની હતી. ખોલી વેંચીને વધેલાં પૈસા
એણે ઉડાવવા માંડ્યા. પૈસા પત્યા એટલે
શોભાની બુટ્ટી અને મંગળસૂત્ર પણ ચોરાઇ
ગયા. આખી રાત તે બહાર રહે તો અને
વહે લી સવારે પાછો આવતો. ક્યારે ક તો
દારૂના અડ્ડામાં પડ્યા રહે તા તેના દોસ્ત
એને ઘેર પહોંચાડતા. દીકરો પણ બાપના
રસ્તે જ જતો હતો. ભણવામાં સાવ ઢ
હતો. આખો દીવસ નાનાએ અપાવેલા
સેલફોનમાં વાત કરતો કે પછી મ્યુઝીક
સાંભળતો. શાળામાંથી વારંવાર ફરિયાદ
આવતી. રાજુ દાદાગીરી, મારામારી અને
ગાળાગાળી કરતો. દોષ કોનો કાઢવો?
બાળકનો ઉછેર જ એવાં વાતાવરણમા
થયો હતો..!!
પક્યા અને રાજુ ને ખાતરી હતી કે,

સાઠેભ ાઉના પૈ સ ા ઉડાવવાનું લાયસં સ
હવે એમની જ પાસે હતું. વજન વધવાથી
શોભાને અનેક શારીરિક તકલીફો થઇ
હતી. ડાયાબીટીસ, પ્રેશર વગેરેએ એના
શરીરનો ભરડો લીધો હતો. જીદ્દી શોભા
ખાવામાં જરા પણ પરે જી પાળતી ન હતી.
ખાવાના ચટાકા એટલાં બધા હતા કે, તીખા
વડાપાવ તથા ભજીયા લારી ઉપરથી લઇને
ખાય અને મીઠી ચા દિવસમાં ચારવાર
પીએ. દવા કરાવવાના પૈસા નહીં, કમાનાર
પણ કોઇ નહીં, મા-બાપની વાત સાંભળે
નહીં, આમ ફોગટમાં મળેલી સુખસુવિધાથી
છકી ગયેલી શોભાને પેરાલિસીસ એટેક
આવ્યો.(પક્ષઘાતનો હુમલો થયો). તરત જ
દવાખાને લઇ જાય અને અમુક કલાકની
અં દ ર ઇન્જેક્શન અપાવે તો કદાચ
બ્લડક્લોટ (થીજલે ુ લોહી) ઓગળવાની
તક હોય છે. જ ેનાથી દરદીને ફાયદો થઇ
શકે. પણ, પક્યાની ગેરહાજરીમાં એને
કોણ લઇ જાય?
સાઠે ભાઉએ, પાડોશીઓની મદદથી,
ડોક્ટરને બોલાવ્યા. ડોક્ટરે તત્કાલિક
દવાખાને લઇ જઇને ગળામાં ખાવાનું
જવાની નળી મુકાવી અને ઘેર લાવ્યા.
સવાર સાંજની નર્સ રાખી, સારવાર શરુ
કરાવી. દારુ પીને ગટરમાં પડેલો પક્યો
બે દિવસે ઘે ર આવ્યો. એના ચહે રા
ઉપર અફસોસનું નામોનિશાન ના હતું.
પાડોશીઓએ હોસ્પિટલ લઇ જવાની
વિનંતિ કરી અને મદદ કરવાની તૈયારી
દર્શાવી. પણ મા-બાપે ઘેર જ સગવડ
કરી. મધ્યમવર્ગના માતા-પિતા કે ટ લી
દોડા દોડ કરી શકે? નર્સ એને સ્પંજ કરે ,
કપડાં બદલાવે, નળીથી જમવાનું આપે,
ફીઝીઓથેરાપિસ્ટ કસરત કરાવે. આમ
ઘર જાણે હાલતી ચાલતી હોસ્પિટલમાં
ફે રવાઇ ગયું. આ રોગ સામે ઝઝૂમવું કોઇ
પણ સાધારણ સ્થિતિના માણસનું કામ
નથી. ખરચનારના પૈસા ખૂટી જાય પણ
શોભાની તબીયતમાં કોઇ સુધારો ના થયો.

જીદ્દી શોભા ચીસો પાડતી, ખાવાનું જોરથી
બીજા હાથે ધક્કો મારીને ચાલીમાં ફેં કતી,
કપડાં બગાડતી. આજુ બાજુ વાળા એના
બૂમબરાડા અને ગંદકીથી ત્રાસી ગયા.
જમતી વખતે તે નળીને લીધે ગુંગળામણ
અનુભવતી હતી. એક દિવસ ગુસ્સામાં તેણે
નળી ખેંચી નાખી. દર્દ થતા જ એનાથી
ચીસ પડાઇ ગઇ. તત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સમાં
હોસ્પિટલ લઇ ગયા. ફરી નળી નાખવા
બીજુ ં કાણું પાડવું પડ્યું. આ વખતે એની
સ્વરપેટીને નુકસાન થયું. અને ભગવાને
એનો અવાજ છીનવી લીધો. મા અને નર્સ
જ્યારે એને નવી નળીથી ખવડાવતા ત્યારે
એ દુઃખ અને ગુસ્સાની મિશ્રિત લાગણીઓ
બતાવતી. દયામણી આંખે એ માને વિનંતી
કરતી કે, આના કરતા મારુ ગળુ દાબી દે.
આંખમા આંસુ સાથે માફી માંગતી.
મા તો અન્નપુર્ણા હોય છે. એ પોતાનો
સમય અને શક્તિ શોભાની સારવારમાં
વીતાવતી. નફ્ફટ શોભા હવે નરમ પડતી
જતી હતી. સારા ખોટાનો ભેદ સમજવા
લાગી હતી. ઉડાઉ, લમ્પટ, લોફર પતિને
ઓળખવા લાગી હતી. દીકરાને ફટવ્યો
હતો એ પણ જાણતી હતી અને હવે એ
વાતનો પસ્તાવો થતો હતો. એની પાસે
વાચા ન હતી અને હવે પસ્તાવાનો સમય
પણ ન હતો. મા અને નર્સ જ્યારે કપડાં
બદલાવે ત્યારે આંખમાંથી શ્રાવણ–ભાદરવો
વરસતો હતો. જીવનના આ મોડ પર એને
પક્યાના સાથની જરુર હતી ત્યારે એની
સતત ગેરહાજરી એને કઠતી હતી. પણ,
હવે પાછા ફરવાનો કોઇ રસ્તો દેખાતો ન
હતો. મ્રુત્યુ એના દરવાજ ે દસ્તક દઇ ઉભું
હતું. યમરાજા દરવાજાની બહાર ઉભા
હતા. છોકરીઓ નાદાનીમાં અને જીદ્દમાં
આકર્ષણને પ્રેમ સમજ ે છે અને શરુઆતના
દસ પંદર વર્ષ પ્રેમરંગમાં ડૂબેલા રહે છે.
પ્રેમના આ રંગ ઉતરી જાય કે ફીકા પડી
જાય ત્યારે ખૂબ મોડું થઇ ગયું હોય છે.
પડોશીઓ એના બૂ મ બરાડા તથા

ગંદકીથી ત્રાસીને, એનું શારીરિક દુ:ખ
જોઇને, એના મ્રુત્યુની પ્રાર્થના કરતાં હતા.
ચાલીસ વર્ષની ઉમર મરવાની ઉંમર નથી
હોતી કે ભગવાનને કહીએ, “મંગલ મંદિર
ખોલો.. જીવન વન અતિ વેગે વટાવ્યું..“
જીવનને વનમાં થ ી ઉપવન બનાવવું કે
કાં ટ ાળુ જ ગ
ં લ બનાવવું એ મનુ ષ ્યના
પોતાના હાથની વાત છે. વીસ વર્ષની કાચી
ઉમરે કરે લી ભૂલ એને સમયસર સમજાઇ
હોત અને પ્રાયશ્ચિત કરવા, પક્યાને છોડીને,
બાળક સાથે પણ આવી હોત તો મા-બાપે
એના બાકીના જીવનને સવારવાની તક
આપી હોત અને ફીનિક્સ પક્ષીની જમે
રાખમાંથી પણ જીવીત કરી હોત. લોકો
ભગવાનને પ્રાર્થના કરતાં હતા કે, “પ્રભુ, એ
છોકરીને મ્રુત્યુ આપીને એનું કલ્યાણ કરે .”
ભગવાને શોભાની તથા પાડોશીઓની
પ્રાર્થના સાંભળી..
અંતે શ્રાપિત જીવન જીવતી શોભાની
આંખ મીંચાઈ ગઇ. એની માએ મૃત્યુદેહને
સ્નાન કરાવી ધર્મિક વિધિ કરી. એના
પાર્થિવ દેહની અંતિમ ક્રિયાની સ્મશાનમાં
રાહ જોવાતી હતી. કારણ, પક્યાનો પત્તો
જ ન હતો. ભાઉના બેચાર મિત્રો એને
દેશી દારુના અડ્ડામાંથી પીધેલી હાલતમાં
પકડી લાવ્યા. વંઠલ
ે રાજુ સેલફોન ઉપર
મ્યુઝિક સાંભળતો અને થનગનતો હતો.
રાજનીતિક પાર્ટીના કર્યકર્તાઓ ચા પાણી
કરતા હતા. જીવતી શોભાને જાણનારા બધા
માટે, આ મ્રુત્યુદેહ જાણે અજાણ્યો હોય
એમ વર્તતા હતા. રાજુ મ્યુઝિક સાંભળતા
સાંભળતા જ ઘી લઇને ચિતાના ફે રા ફરતો
હતો જાણે આ નારી સાથે એને દૂર દૂર
સુધી કોઇ સગપણ ના હોય એવું લાગતું
હતું. પક્યાએ જાણે કોઇ અજાણી લાશના
અગ્નિસંસ્કાર કર્યા હોય એમ નિસ્પૃહિ અને
નફ્ફટ થઇને ફરતો હતો. પાડોશીઓ દૂર
ઉભા રહી તમાશો જોતા હતા. ફક્ત પિતા
સ્મશાનમાં રડતાં હતા અને મા ઘેર બેઠી
આંસુ સારતી હતી.
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ભારત દેશમાં પ્રાચીન સમયમાં નારી
સન્માનની ભાવના જોવા મળતી હતી.
આપણા પ્રાચીન વેદો અને ઉપનીષદો તેમજ
રામાયણ અને મહાભારત જ ેવા પૌરાણિક
ગ્રંથોએ પણ નારીશકિત અને નારી સન્માનનો
અપાર મહિમા ગાયો છે. તે સમયમાં પણ
સ્ત્રીઓને શિક્ષણનો પુરેપુરો અધિકાર હતો.
લોપામુદ્રા, ગાર્ગી, મૈત્રેયી જ ેવી વિદુષી સ્ત્રીઓ
તે સમયની સ્ત્રી શકિતઓનું પ્રમાણ છે. “યત્ર
નાર્ય્સ્તુ પુજયન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા:” આ
ભાવનાથી સદીઓ પૂર્વે પુર્વે સ્ત્રી સન્માનનો
આદર્શ મુર્તિમંત બન્યો હતો.
બૌધ્ધકાળમાં અને વિશેષ કરીને પ્રભુ
મહાવીરના જ ૈનકાળમાં તો પુરૂષોની બરોબરીના
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નાતે સ્ત્રી ઘણા આધ્યાત્મિક અને સામાજિક
અધિકારોની હકદાર બની હતી તેનો ઇતિહાસ
ગવાહ છે. પરંતુ ઇતિહાસના પાના ફરે છે ત્યારે
જોવા મળે છે કે મોગલકાળમાં બાદશાહો દ્વારા
શાહજાદીઓની ઉપેક્ષા અને શોષણ ઓછાં
ન હતા. તેમ રજપુત યુગમાં પણ અંતઃપુરમાં
ઓઝલ અને પડદામાં રડતી રાણીઓ યાદ
આવે છે. મધ્યકાલીન હિન્દુસ્તાનમાં સ્ત્રીઓની
સ્થિતિ કફોડી અને એટલી દયાજનક બની કે,
માથેથી સાપનો ભારો ઉતારવા બાપે લાકડે
માંકડુ પણ વળગાડી દીધુ. એક કહે વત છે
ને કે, “દીકરી ને ગાય દોરે ત્યાં જાય.” તે
અનુસાર દીકરીને પોતાના વિચારો કે મંતવ્યો
રજુ કરવાનો કોઇ હક આપવામાં આવતો

નહી.
૧૪મી અને ૧૫મી સદીમાં દીકરીને દુધ
પીતી કરવાની પ્રથા, દહે જપ્રથા, સતિપ્રથા
જવે ા દુષણો ખુબ વ્યાપી ગયા હતા અને
આ બધી ખોટી પ્રથા અને માન્યતાઓને
કારણે જ દીકરીને જન્મતાવેંત જ મારી
નાખવામાં આવતી. આજ ે સમય બદલાયો
છે પણ, આજના આધુનિક યુગમાં પણ
દીકરી પ્રત્યે રાખવામાં આવતો દ્ વેષ બદલાયો
નથી. આજ ે આપણા સમાજ ે સુસસં ્કૃતિ અને
આધુનિકતાની ચાદર ઓઢી છે પરંતુ એ
ચાદરની અંદર જરા બારીકાઇથી ડોકિયું
કરીએ તો, આજ ે પણ ક્યાંક આપણે દીકરી
પ્રત્યેનો પુર્વગ્રહ નરી આંખે દેખાઇ જ આવશે.
એવું નથી કે માત્ર અભણ અને ગરીબ લોકો
જ દીકરી પ્રત્યે રાગદ્ વેશ રાખે છે. આજના
જમાનાના કહે વાતા શિક્ષિત લોકો પણ ભૃણ
હત્યા કરતાં અચકાતા નથી. દીકરીને જન્મ
લેવાનો અધિકાર પણ છિનવી લઇને ગર્ભમાં
જ સ્ત્રી ભૃણહત્યા કરી નાખવામાં આવે છે.
કોઇ દીકરી બિચારી જન્મ લે તો પણ તેની
મુશ્કેલીઓ ઓછી નથી. આજ ે મારે સ્ત્રી
જીવનની સમસ્યાઓની વાત કરવી છે. તેના
અનુસધ
ં ાને મારે એક વાર્તા કહે વી છે.
“સાતમાં ધોરણમાં ભણતી કામિની
શાળાએ ખૂબ જ અનિયમિત રહે વા લાગી.
ધોરણ ૬ સુધી ખૂબ જ હોંશિયાર, ચપળ
અને બધી વાતોમાં તૈયાર એવી કામિની
બધા શિક્ષકોની પ્રિય વિદ્યાર્થીની હતી.
કામિની શાળામાં અભ્યાસની સાથે સાથે
સહઅભ્યાસિક પ્રવૃતિમાં પણ આગળ જ
રહે તી હતી. કોઇ સ્પર્ધા એવી નહી હોય

કે, જમે ાં કામિની ભાગ ન લે. “કામિની
એટલે મારી કામિની, તેના જ ેવું બીજુ ં કોઇ
ન થાય..” આ રીતે તેના પિતા જસરાજભાઇ
વખાણ કરતાં થાકતા નહી.
“આવી હોંશિયાર અને ચપળ છોકરી
ધોરણ સાતમાં આવી અને ઓચિંતા જ
અનિયમિત રહે વા લાગી એટલે તે ન ા
વર્ગશિક્ષક શ્રી રે ખા બહે ને તેને પૂછ,્યું તો તેણે
એવો જવાબ આપ્યો કે, “કાંઇ નહિ બહે ન
પપ્પાના મૃત્યુ પછી મમ્મીની તબિયત ખરાબ
રહે છે આથી રે ગ્યુલર શાળાએ આવી શકાતું
નથી.” તેના પિતાજીનું ગયા વર્ષે જ અવસાન
થયુ હતું. રે ખાબહે નને લાગ્યું કે, તેની વાત
સાચી હશે. આમને આમ વર્ષ પૂરું થઇ ગયું.
બીજા વર્ષે એક દિવસ ઓચિંતા તેના મમ્મી
તેનું સર્ટિ કઢાવી ગયા. રે ખાબહે ન ત્યારે રજા
પર હતા અને હવે તે તેના વર્ગશિક્ષક પણ ન
હતા. થોડા દિવસ બાદ રે ખાબહે ન તેના ખાસ
સખી અને કામિનીના પાડોશી સ્નેહાબહે નને
મળવા ગયા ત્યારે વાતમાંથી વાત નીકળતા
કામિનીની વાત થઇ તો, સ્નેહાબહે ને જ ે વાત
કરી તેનાથી રે ખાબહે નના હોંશ જ ઉડી ગયા
અને ક્યાંય સુધી એ શબ્દો તેના કાનમાં
ગુંજતા રહ્યા.
“જસરાજભાઇના અવસાન બાદ કામિની
અને તેના માતા જિજ્ઞાબહે ન એકલા બની
ગયા એટલે તેના સાસુ ગીતાબહે ને તેઓને
સાથે રહે વા આવી જવા કહ્યું. જીજ્ઞાબહે ન
કામિનીને લઇ સાસુ સ સરા અને દિયર
સાથે રહે વા આવી ગયા. થોડા જ દિવસમાં
સાસુમાએ પોત પ્રકાશવાનું શરૂ કરી દીધું,
તે વાતે વ ાતે જીજ્ઞાબહે ન ને હે ર ાન કરવા
લાગ્યા. જીજ્ઞાબહે નના પિયરમાં પણ કોઇ
હતું નહી આથી તે પોતાના પુત્ર સમાન દિયર
મુકુંદભાઈ પાસે પોતાનું હૈ યુ ઠાલવવા લાગ્યા.
“એક દિવસ વધુ પડતો વિશ્વાસ રાખનાર
મુકુંદે તેની એકલતાનો ફાયદો ઉઠાવીને જીજ્ઞા
પર બળાત્કાર ગુ જા ર્યો. એક નિઃસહાય
વિધવા પર ખૂબ જ કૃ ર રીતે મુકુંદે બળાત્કાર
કર્યો અને કામિનીના નામે ધમકાવી મુકુંદ
વારંવાર તેની મા સમાન ભાભી સાથે તેની

મરજી વિરૂધ્ધ આ દુષ્કૃત્ય કરવા લાગ્યો.
“એક દિવસ અચાનક જીજ્ઞાને ઉલટી
ઉબકા થવા લાગ્યા તો, તેના સાસુ તેને
બાજુ માં જ એક નર્સ બહે ન રહે તા હતા
તે ને ત્યાં ઇલાજ માટે લઇ ગયા. નર્સે
કામિનીનું ચેકઅપ કરી તેને ઘરે જવા કહ્યું.
કામિની ચુપચાપ ઘરે જતી રહી ત્યારબાદ
નર્સે કામિનીના સાસુને સમાચાર આપ્યા કે,
તમારી વહુ તો ગર્ભવતી છે. આ સાંભળી
તેના સાસુ સ્તબ્ધ બની ગયા. ત્યારે તો તે
કાંઇ બોલ્યા નહી અને ઘરે આવી બધી વાત
તેના પતિ સાથે કરી અને બન્ને જણાએ
કામિનીને ઢોર માર મારી ઘરની બહાર
કાઢી મુકી.
“બિચારી જીજ્ઞાને ઘરની બહાર કાઢી તો
મૂકી પણ હવે તે એ ચિંતામાં મુકાઇ ગઇ કે,
તેને જવું ક્યાં? કેમકે તેના પિયરમાં તો કોઇ
હતું નહી. તેના માતા-પિતા તો બે વર્ષ પહે લાં
જ અવસાન પામ્યા હતા અને એક ભાઇ
હતો તે પણ નાની ઉંમરે અવસાન પામ્યો
હતો. સાસુસસરાએ કાઢી મુકતાં જીજ્ઞા
કામિનીને લઇને કયાં ગઇ એ કોઇને ખબર
જ ન રહી. રે ખાબહે ન કેટલાય દિવસ સુધી
રડતાં રહ્યા કે, બીચારી ક્યાં ગઇ હશે?!”
શું આપણા સમાજમાં સ્ત્રીઓનું આ જ
સ્થાન છે? એક તરફ સ્ત્રીને દેવી સમાન
માનીને તેની પૂજા કરવામાં આવે છે અને
બીજી બાજુ આ જીજ્ઞા જ ેવી કેટલીય સ્ત્રીઓ
આ રીતે કીચડમાં દબાતી અને સડતી રહે
છે. શું સ્ત્રીઓને જન્મથી શરૂ કરી મૃત્યુ સુધી
આ રીતે અગ્નિપરીક્ષા જ આપવાની રહે છે?
શું સ્ત્રી એક રમકડું જ છે કે , જ્યારે
મન થાય ત્યારે રમી લીધું અને જ્યારે
રમવાથી દિલ ભરાઇ ગયું એટલે ક્યાંય
દૂર ફેં કી દીધી. પુરાતનકાળથી સ્ત્રીઓને
ભોગવિલાસનું સાધન ગણવામાં આવે છે.
ભગવાને સંસારની રચનાને આગળ વધારવા
માટે સ્ત્રી અને પુરૂષના શરીરની રચના કરી
છે. પ્રજાઉત્પતિ માટે સ્ત્રીને સાધનરૂપ બનાવી
અને સ્ત્રી-પુરૂષ બન્નેમાં કામેચ્છા મૂકી.
પરં તુ , મનુ ષ ્યએ તે ને ભોગવિલાસનું

સાધન બનાવી દીધું અને દેવીસ્વરૂપ સ્ત્રીઓના
શરીરને વાસનાની નજર લાગવા લાગી. તેની
મજબુરીનો ફાયદો ઉઠાવી અને તેની મરજી
વિરૂધ્ધ તે ન ી સાથે શરીરસં બં ધ બાં ધ વા
લાગ્યા. સંબંધોની મર્યાદા ભુલી સ્ત્રીઓ પર
અમાનુષી અત્યાચારો ગુજારવા લાગ્યા.
અરે ... સ્ત્રી તો શું આજ ે તો એવી પરિસ્થિતિ
છે કે, અમુક તો નાની બાળકીઓને પણ
વાસનાની નજરથી જોવા લાગ્યા છે. આપણે
ઘણીવખત સમાચાર અને ન્યુઝ ચેનલમાં
આવા સમાચાર જોઇએ જ છીએ.
તો શું, આજના જમાનામાં સ્ત્રીઓએ
આજીવન ઘરમાં પુરાઇને જ રહે વાનું? શું
તેની કોઇ ઇચ્છા કે આકાંક્ષા નથી? આપણે
આપણા ઘરમાં પણ અનુભવતા જોઇએ છીએ
કે, ઘરનો પુત્ર કદાચ રાત્રીના ૧૦ વાગ્યા સુધી
ઘરે ન આવે તો તેના પિતાજીના પેટનું પાણી
પણ મચક આપતું નથી. પણ, ઘરની દીકરી
જો શાળા કે કોલેજથી ૧૦ કે ૧૫ મિનિટ
મોડી પહોંચે તો ઘરના તમામ સભ્યો આખું
ઘર માથે લઇ લે અને તે ઘરે આવતા તેને
તરાહ તરાહના સવાલોથી ઘેરી લે છે.
એકબાજુ આપણે સ્ત્રીઓ સાથે થતા આવા
અત્યાચારોના સમાચાર સાંભળી બોલતા
હોઇએ છીએ કે, સમાજને બદલવાની જરૂર
છે. તો શું, દીકરીને ઘરમાં પૂરી રાખવાથી
કે તેના પર પાબંદી લગાડવાથી આ સમાજ
સુધરી જશે? નહી.. ક્યારે ય નહી સુધરે આ
સમાજ. ઉલ્ટાનું એમ કરવાથી તો આપણે
આપણી દીકરીની સ્વતંત્રતા છીનવી લેવા
તરફ વળી જઈશું.
સમાજને સુધારવો હોય તો, પહે લાં
આપણા ઘરના કુ ળદિપકથી જ શરૂઆત
કરવી જરૂરી છે. તે શાળા કે કોલેજથી છૂ ટીને
ક્યાં જાય છે, કોની સાથે ટાઇમ વિતાવે છે એ
જોવું જરૂરી છે. તેના મિત્રવર્તુળ અને તેની
દરે ક પ્રવૃતિ પર નજર રાખવાની જરૂર છે.
જો દરે ક પિતા કે વડિલ આ રીતે તેના સંતાનો
(ચાહે તે પુત્ર હોય કે પુત્રી) પર ચાંપતી નજર
રાખશે તો, લખી લેજો મિત્રો ક્યારે ય કોઇ
અબળા વાસનાનો ભોગ નહી બને.
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આજ ે સુ નં દ ાબહે ન અજબની જ
દોડાદોડીમાં હતાં. આમ તો ગઇકાલથી જ
ફે શિયલ વગેરેનું કામ પતાવી નાખેલું, નવી
સાડી સાથે મેચ થાય તેવું બ્લાઉઝ અને એક
સુદં ર મજાનો ગજરો પણ આગોતરી તૈયારી
રૂપે આવી ગયેલાં. મહારાજને કહીને વહે લી
રસોઈ પણ કરાવી લીધી હતી. એમના પતિની
ઓફિસે વેળાસર ટિફિન મોકલી વહે લાં
વહે લાં જમી પરવારી વરંડામાં હીંચકે બેસી
ઝૂલતાં ઝૂલતાં બ્યુટીશિયનની, જ ે એમને
તૈયાર કરવા આવવાની હતી તેની રાહ જોતાં
હતા. હકીકતમાં તો તેને આવવાની ખાસ્સી
વાર હતી. પણ, સુનંદાબહે નની અધિરાઈની
તો કાંઇ વાત જ ન થાય...
અચાનક કંઇ યાદ આવ્યું હોય તેમ
સમુડીને બૂમ પાડી બોલાવી, માંડ નવ દસ
વરસની છોકરી નામે સમુડી, દોડતીકને આવી
ગઈ. “અલી, મુન્નાને જમાડી દીધો કે નહીં?”
“હોવ્વે બા, બાબલો હવડે જ જમી ઉઠ્યો
ને એકલો જ બેટબોલથી રમતો છે.”
“એ રમે છે ત્યાં સુધી તું બધાં ઓરડામાં
કચરાંપોતા પતાવી લે, ને જો કપડાં પણ
સુકાવા આવ્યાં હશે તે લઈ ઘડી કરી ઠેકાણે
મૂકી દે જ ે. મુન્નાભાઈનું રમવાનું પતે કે હં ુ
તેને જલ્દી સુવાડી દઉં, જોડે જોડે હં ુ યે એક
ઝોકું ખાઈ લઉં. બહુ થાક લાગ્યો છે માડી...
તારી મા હમણાં થોડીવારમાં બપોરનું કામ
કરવા આવતી જ હશે. પછી બેઉ જોડે જમી
લેજો, તમારા બંનન
ે ું ખાવાનું ઢાંકી રાખ્યું છે.”
“ભલે બા, હવડે ચપટીમાં જ બધુ પરવારું
છુ કે નહીં તે જોઇ લો.”
“હા...હા, ડાહીબેન ! વેઠ ના ઉતારતી
પાછી... સમજી ને?”
સમુડી બાળસુલભ ઉત્સુક્તાથી પાણી
પીવાને બહાને રસોડામાં ગઈ ઢાંકેલું ખાવાનું
ખોલીને જોવા જ સ્તો..! ખોલતાં જ; ક્ષણભર
માટે તેની આંખો ભીની થઈ ગઈ. તે મનમાં
જ બબડી, ‘વાટકી એક દાળ, ચાર રોટલી,
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શાકનાં ચાર પાંચ ફોડવા અને થોડો ભાત..
તે અમે બે મા-દીકરીનું પેટ કેમનું ભરાશે?!’
આમ ભૂખને લીધે તેનું મન થોડું વિહવળ
તો હતું જ, પણ નાનકડો જીવ કોને કહે વા
જાય? પડી ગયેલાં મોંઢે બાએ ચીંધેલા કામ
પરવારવામાં લાગી ગઈ.
બપોરનાં સાડા ત્રણ થતાં સુનંદાબહે ને
બહારનાં ઓરડામાં આવી સમુડીને હાક
મારી બોલાવી, “સમુડી, ચાલ આવ તો
અહીં, ઉતાવળે મારી ચા બનાવી આપ,
તારે ’ય પીવી હોય તો તારા માટે પણ એકાદ
ઘૂટં ડો ચા મૂકી દેજ ે શરમાતી નહીં. જોડે જોડે
ભઇલાનું દૂધ પણ બનાવી રાખજ ે. ઊઠે એટલે
પીવડાવી દેજ ે. પછી કપડાં બદલાવી બાગમાં
લઈ જજ ે. ઘર બરાબર બંધ કરવાનું અને
ચાવી સામે ઘેર

તો; તું તો ખોઈ
ચૂ પ ચાપ કામે
ચ ા પ ી ને
બ ્યુટિશિ ય ન
અર્ધા કલાકમાં
સાડી, ડિઝાઇનર
અં બ ો ડ ા મ ાં
અ ને મે ક અ પ
થ ઈ ને બ હ ા ર
નહીં એમને સમુડી

મૂ ક ી દે જ ે નહીં
નાખશે.” સમુડી
લાગી ગઈ...
પરવાર્યા ત્યાં તો;
આવી ગઈ અને
સુનદં ાબહે ન નવી
બાલાઉઝ,
ગજરો નાખીને
સાથે ફાંકડા તૈયાર
આવ્યાં. ખબર
નામ બહુ ગમતું

હતું કે પછી તેના વગર તેઓ એક ડગલુય
ં
ભરી શકતાં નહોતાં_તે તો એમના ભગવાન
જ જાણે ! “સમુડી ....એ સમુડી ક્યાં મરી
ગઈ?” હાક મારી મનમાં જ બબડવા લાગ્યા,
‘ઘડી ઘડી ક્યાં ભરાઈ જતી હશે? નજર
સામે રહે તી હોય તો તરત જ કીધું કામ થાય,
નોકરની જાત એટલે બસ..’ રસોડામાંથી
હાથ લૂછતી સમુડી ઉતાવળે પગલે આવી.
તેને જોતાં જ બોલ્યા, “જો તો; છોકરી મારાં
કબાટની નીચેનાં ખાનામાં આ પહે રી છે તે
સાડીના મેચિગ
ં ચપ્પલ છે, જા.. લઈ આવ
જલ્દી જલ્દી, મને બહુ મોડું થાય છે.”
બહાર શૉફર સાથે ગાડી તૈયાર જ ઊભી
હતી, નીકળતાં નીકળતાં વળી સમુડીને
તાકીદ કરતાં બોલ્યા, “સમુડી, ભઇલાને
બાગમાં લઈ જાય ત્યારે બિસ્કિટ, વેફર જ ેવુ
કંઇ લઈ જજ ે અને પાણીની બોટલ લઈ
જવાનું ભૂલતી ના હં કે...!”
બાનો ઠઠારો જોઈને બાપડી સમુડીની તો
જીભ શિવાઇ ગઈ હતી એટલે હકારમાં જ
ડોકું હલાવી ઝટ દઈને હા કહી દીધી. હાશ,
હવે જ ે થોડો સમય ઘરમાં શાંતિ મળી તે,
એવો ભાવ તેની આંખોમાં ઝબકારો મારી
ગયો. સાડીમાં સજ ેલા ધજ ેલા સુનંદાબહે ન
હજી તો ગાડીમાં બેસવા જ જતાં હતાં ત્યાં
તેમનાં ખાસ પાડોશી અને સખી એવા
રે ણુકાબહે ને બૂમ પાડી પૂછી જ લીધુ,ં “અરે ..
સુનંદાબહે ન આમ બનીઠનીને ક્યાં ચાલ્યા
એકલાં એકલાં?”
મોંમાં ‘ક્યાં’કારાનો કડવો સ્વાદ આવી
ગયો, તો’યે હસતું મોંઢું રાખીને જવાબ
આપ્યો, આપવો પડ્યો, “અરે રે ણુકાબહે ન,
ક્યાંય નહીં. આ તો અમારી જ્ઞાતિના મહિલા
મંડળમાં ‘બાળમજૂ રી’ વિષે ભાષણ આપવા
મને આમં ત્ર ણ મળ્યું છે, ત્યાં જ જવા
નીકળી’તી…” ઉતાવળે ઉતાવળે આવજો
કહી સુનંદાબહે ન ઝડપથી ગાડીમાં બેસી
ગયા.
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‘કાબુલીવાલા’. દેશદાઝની ફિલ્મ હતી એટલે
ઉપ-રાષ્ ટ્રપતિ જવે ા અમારા બાળ વિધવા
ફોઈ પણ મને હસતે મોઢે ઓટલા સુધી
વળાવવા આવ્યાં’તાં. આમ, એ દિવસથી
મને દેશદાઝ અને ધાર્મિક ફિલ્મો જોવાની
સત્તાવાર છૂ ટ મળી. હા, પણ પ્રમાણસર
જોવાની પેટા કલમ હતી ખરી. અમે ભાઈઓ
yLkwÃk{ çkw[
‘હમ હિન્દુસ્તાની’ જોવા ગયા ત્યારે પિતાજી
ટિકિટ અપાવી થિયેટરમાં બેસાડી ગયેલ.
અમારી ટીનેજ કથા આજના ટીનેજરને
‘અધાર્મિક’ પોસ્ટરો જોવા સામે પ્રતિબંધ ન
દંતકથા જ લાગે હોં..! ભારતના બંધારણના
હતો છતાં અમે આર.કે પ્રોડક્શનના સિમ્બોલ
ઘડવૈ ય ા બાબા સાહે બ અને અમે જ ે
સામે પણ ટીકી ટીકીને જોવાનું ટાળતા. રખેને
સમાજમાં ઉછર્યા, એ સમાજના બંધારણના
કોઈ ઓળખીતું અમને જોઈ જાય..
ઘડવૈયા અમારા બાપ-દાદાઓ. મિજાજી,
લીબર્ટી-ડાયમંડ-હરે શ અમારે મન બ્રહ્માશિસ્તના આગ્રહી, પડ્યો બોલ ન ઉપાડો
વિષ્ણુ-મહે શ હતા, એ થીયેટરોની બહાર
તો ઘર માથે લે. અમને મોકો મળે ત્યારે
ઘંટ બાંધ્યો હોત તો અમે નિશાળે જતાંઅમે ભારતના બંધારણની ‘ઐસી કી તૈસી’
આવતાં રોજ ટકોરો મારવા પહોંચી જાત.
કરતાં પણ અમારા દાદા-વડવાઓના ઘડેલા
જૂ નાગઢનો ‘કાળવાચોક’ અમારે માટે ‘ટાઈમ
નિયમોની ઉલંઘન કરતાં અમે ફફડતા. અમે
સ્ક્વેર’ હતો, મનોરંજનનો મહાસાગર હતો.
એ સઘળા કૌટુબિ
ં ક અને સામાજિક નિયમો
લીબર્ટી-ડાયમંડ-હરે શમાં ચડતાં નવાં બોર્ડ
કોઈ સજાની બીકે પાળતા.
અને લિબર્ટી ટોકીઝ પર રોજ સાંજ ે છ ને
સિનેમા અંગન
ે ા અમારા સમયના ખ્યાલો
દસ મિનિટે વગાડાતી આરતી અને ફિલ્મી
અને નિયમોની વાતો આજકાલના કોઈ ગ્રાન્ડ
ગીતોના પડઘા ગેબનશાપીર રોડ સુધી
ચિલ્ડ્રનને કહીએ તો, અમને ઢાંકણીમાં પાણી
પડતાં એનો હં ુ સાક્ષી છુ .ં આ ત્રણ ટોકીઝ
લઈને ડૂબી મારવાનું મન થાય..!
પર મહીને બે મહીને બદલાતાં રંગબેરંગી
મેં અંદરથી પહે લવહે લંુ સિનેમાઘર ચૌદમે
પોસ્ટરો અમારે મન જહાંગીર આર્ટ ગેલરે ીનું
વર્ષે જોયું . સ્કૂલ તરફથી મુ ગ ્ધાવસ્થામાં
જીવંત પ્રદર્શન હતાં. વરસે માંડ બે-ત્રણ ફિલ્મ
થીયેટરમાં પ્રવેશનો પરવાનો મળ્યો તો એ
જોવા મળતી છતાં, આ ત્રણ થીયેટરના અમે
૧૯૪૭માં ભારત આઝાદ થયાની ઘટના
ભાગીદાર હોઈએ એવું અભિમાન અમે લેતા.
કરતાં વધુ રોમાંચક હતું. ફિલ્મનું નામ હતું

પિકચરમાં આવતાં ગીત સાંભળવા લીબર્ટી
ટોકીઝની શિતળા કુંડવાળી ગલી બાજુ લોકો
ઉભા રહે ત ા. અમુક સમયે અમુક ગીત
આવશે એવો મહાવરો ધરાવતા ‘નવરીનાઓ’
દીવાલને ટેકે ઊભા રહી જતા અને વગર
પૈસે મનોરંજન લઈને જ છૂ ટા પડતા. અરે ,
કાળવાની પ્રખ્યાત ખાણી-પીણીની હોટેલો
અને લારીઓ અને વિશ્વવિખ્યાત મૂતરડી
આ લીબર્ટી-ડાયમંડ-હરે શને જ આભારી.
૧૯૬૪માં કિશોર કુ મારનું ‘દૂર ગગન કી
છાંઓ મેં’ ડાયમંડમાં ‘પડ્યું’ એ દિવસોમાં
અમને હજુ ફક્ત દેશદાઝ અને ધાર્મિક ફિલ્મ
જોવાની છૂ ટ હતી એટલે જોવા જવાનો સવાલ
જ ન હતો. મારા એક વેપારી મિત્રએ સવા
પાંચ આનાની મારી ટિકિટ કઢાવી. અમે ચોર
પગલે ટોકીઝમાં પેઠા’તા, રખે ને કોઈ જોઈ
જાય તો..?! શો છૂ ટતી વખતે અમારા કાકાના
ભાડુઆત, ડાયમંડના મેનજ
ે ર ચંદભ
ુ ાઈ મને
જોઈ ગયા. એણે ઘેર ફરિયાદ ન કરી એટલે
હં ુ કોર્ટ માર્શલથી બચી ગયો. એ પિકચરના
બે અમર ગીતો ‘કોઈ લૌટા દે મેરે બીતે હુએ
દિન..’ અને ‘આ ચલકે તુઝ,ે મૈ લે કે ચલું
એક ઐસે ગગન કે તલે..’ અમર થઇ ગયાં
અને અને મને ફિલ્મ જોવા-ન જોવાના કડક
નિયમોની મીઠી યાદ આવે છે..
આજ ે ‘ત્રિમૂર્તિ’ સમા ‘લીબર્ટી-ડાયમંડહરે શ’ નું નામોનિશાન ન હોવા છતાં એ ત્યાં
આજ ે પણ અડીખમ ઊભા છે એવો ભ્રમ
થયા કરે છે.
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મનની મુજ
ં વણ અને વ્યથા તો શરીર સાથે
વળગેલા અંગો સમાન છે. એનાથી બચવાનો
વિચાર તો મેં કદી કર્યો નથી. લોકોની સલાહો
યાદ તો આવ્યા વગર રહે નહિ. ચિત અને
મન સરળ રાખવાથી તંદુરસ્તી સારી રહે .
તંદુરસ્તી સારી રાખવી કોને ના ગમે?! નદી
એકદમ શાંત અને સરળ ગણાય છે. પોતાની
ધીરી અને શાંત ગતિએ સતત વહ્યે જાય
છે. આથી નદી પાસે ગયો અને મન સ્થિર
બની ગયું.
વાહ, ઝુ મ ઝુ મ વહે તી અને ધીમા
સંગીતના સૂર છેડતી એવી જાય છે કે, કોઈ
વ્યથા કે ચિંતાને નજીક પણ ના આવવા દે..!
કોઈએ સાચે જ કહ્યું હશે કે, નદીની નમ્રતા
અજોડ છે. કિનારાને વળગીને વહે જ જાય
છે. રુમઝુમતા એ સૂરો દિલને બહે લાવી જાય
છે. મેં પણ એનામાં સૂર પુરાવવા ગાવાનું
ચાલુ કર્યું. મારા સૂરો પણ નદીના સૂર રે લાવા
લાગ્યા કે, બાજુ માંથી પસાર થતું પક્ષીવૃંદ
થોભી ગયું. હં ુ મનમાં હરખાયો કે, મારા
સૂર પણ કોઈ સાંભળવા તૈયાર છે. પણ,
બીજી જ પળે મન ખાટું થઇ ગયું. પક્ષીવૃંદે
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જ ે કહ્યું; તે સાંભળીને હં ુ સ્તબ્ધ બની ગયો.
“કુ દરતના સૂર સાથે હરીફાઈ કે સમાનતા
કરવાનું રહે વા દે, નહી ફાવે.”
થોડી પળો સભાનતા પામ્યા પછી
અહે સાસ થયો કે, પક્ષીઓની વાત સાચી
હતી. કુ દરતે જ ે સંગીતના સૂરોનું સર્જન કર્યું
છે તેની તોલે ના જ આવી શકે. બધી વાતને
સહમત થતો નદીની શીતળતા અને સરળતા
પામતો કિનારે બેસી રહ્યો. એનું નિર્મળ નીર
કોતરો, પર્વતો અને ઝાડોને વીંધતું આગળ
ને આગળ જાય છે….
માનવ સહજ સ્વભાવ જો ના ઝલકાય તો
માનવ કેવાનો..?! વધુ વાર એ લિજ્જતભર્યા

દ્રશ્યો ને મનભાવન સૂરોને પડતા મૂકીને
એના કિનારે કિનારે આગળ વધ્યો. કોઈએ
કહ્યું કે, નદીનો અંત હોય છે. બસ એટલી
ખબર પડી કે, એના અંત સુધી પહોંચી ગયો.
પણ.. એનો અંત જોઇને ખૂબ લાગી આવ્યું.
એ નિર્મળ નીર તો પહોળા સમુદ્રના ઉછળતા
મોજાઓમાં સમાઈ જતું હતુ.ં એની નિર્મળતા
મલીન થઇ જતી હતી. અમૃત સમાન પાણી
ખારું ઉશ બની ગયું.
હં ુ તો એના અંત કિનારે ઉભો ઉભો બુમો
પાડતો હતો કે, “અરે ઓ નિર્મળ અને શાંત
નદી, ક્યાં ગયા તારા મનભાવન સૂર..?!
ક્યાં ગઈ તારી સરળતા..?!”
મારા ગળાના સૂ ર ો તો હવે હવામાં
વિલાઈ જતા હતા. જયારે સાગર તો નદીને
પોતાનામાં સમાવીને ગૌરવ અનુ ભ વતો
ખડખડાટ હસીને મોજાંને ઉછાળીને મને
ખીજવતો હતો…
“આ કુ દરતના ક્રમો અને વ્યવસ્થા છે.
જા ઘરે જા, નહિ તો તારી વ્યવસ્થા ખોરવાઈ
જશે...”_મને ચેતવતા એ શબ્દો સમુદ્રના
મોજામાં ભળી ગયા.
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મલકે મલક હર આંગણ ઉપવન
અમર ઐતિહાસી સાબર દર્શન
પહે લી મે આજ નાચે જનજન
જયહો! ગુજરાત ગાજ ે ગગન
ઈન્દુ રણહાકે ફં ૂકાયા પવન
ઋણ શહીદોનું જ હૈ યે રતન
ધરી હે ત ઉરે ઝુલાવું વતન
ઝગમગ દીપ શુભ દાદા વચન
જયહો! ગુજરાત ગુંજ ે ગગન
ધન્ય! આરાસુર પાવો પાવન
ગઢ ગિર ડણકે સાવજ રતન
શ્રીજી; સોમ ને સમંદર દર્શન
ગુંજ ે દખ્ખણ કુંજ કોકિલ કવન
જયહો! ગુજરાત મારું વતન
સત્તાવન સરિતા સીંચતી જલધન
નર્મદા જલધોધ નવયુગ તીરથ
થનથન નટરાજ મયુર ને મન
મધથી મધુરું વલ્લભ-ગાંધી જતન
જયહો! સર્વધર્મ ગજગજ નમન
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ધન્ય! શ્વેતક્રાન્તિ ઉત્સવ અમન
ગુર્જર ખમીર રમે ;વિશ્વ જ વતન
ગુર્જર અસ્મિતા અમ મુગટ કનક
જયહો! ગુજરાત ગાજ ે ગગન
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íkku þwt ? rLkB{e !
કે દ ી નયન શે ઠ ને પોલીસ જ લે ની
ઓરડીમાં લઇ ગઈ. એ જ સાંજ ે એને
ફરી સરકારી વકીલને મળવા લઇ ગયા.
સરકારી વકીલ : ”નયન ભાઈ, તમે
ખરે ખર જ ે હકીકત હોય, તે શબ્દસહ મને
જણાવો. તમારી પાસેથી માહિતી મળ્યા
પછી મને જરૂરી લાગતાં પ્રશ્નો હં ુ પૂછીશ.
એના જવાબ પણ સત્યને વળગીને જ
આપજો.”
નયનશેઠ : ”હા, એમ જ થશે...”
અને તેણે ઇન્સ્પેક્ટરને જ ે વાત કરી
હતી તે, વકીલને પણ કહી.
વકીલ : ”હવે એ કહો, તે દિવસે તમે
શર્ટ કેવા રંગનું પહે રેલું?”
નયન : ”સર, રાણી પડતાં મરુન્ન
રંગનું અને પેન્ટ બ્લેક હતું.”
વકીલ : ”તમારા પત્ની પ્રેગ્નેન્ટ છે?
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એમને પિયર મૂકવા કોણ ગયેલું?”
નયન : ”હા, તેની તબિયત ઠીક નહોતી
રહે તી અને આરામની જરૂર હતી, એટલે
હં ુ પોતે જ, તેને મૂકવા ગયેલો. ડોક્ટરનું
કહે વું હતું કે, પ્રીમેચ્યોર ડીલીવરી થઇ
શકે, એટલે કાળજી રાખવી પડશે.”
વકીલ : ”રસ્તામાં કંઈ ખાસ બનેલ?ું ”
નયન : ”ખાસ તો નહિ પણ.. અમે
રાજકોટથી થોડે દૂર હતા ત્યારે , અમારી
ગાડીની બાજુ માં સિગ્નલ પર એક કાર
આવીને ઉભી રહે લી. તેમાં ત્રણ જણ
હતા. તેમાંથી, એક ભાઈએ મારી પત્નીને
‘હાય..’ કહે લું..”
વકીલ : “તમારી પત્ની તેને ઓળખતી
હતી? પત્નીએ રિસ્પોન્સ કેવો આપેલો?”
નયન : ”ના સર, તે ખાસ ઓળખીતા
ન્હોતાં, અમારા બેમાંથી કોઈનેય યાદ નહિ

આવ્યું કે_કોણ છે, અને તરત જ ગ્રીન
સિગ્નલ થવાથી અમે નીકળી ગયેલા.”
વકીલ : ”બીજુ ં કઈ કહે વા જ ેવું હોય
તો બોલો... ”
નયન : ”સર, મને એકવાર ફોન કરીને
મારી પત્ની સાથે વાત કરી લેવા દો. એનું
ખૂન થયું એ વાત મારું મન નથી માનતું.
ખરે ખર વાત શું છે? તેની તબિયત કેવી
છે તે પણ જાણવું છે મારે .. અમારું પ્રથમ
બાળક.. તેને પ્રીમેચ્યોર બર્થની શંકા હતી..
ડોક્ટરને... પ્લીઝ મને ફોન કરવા દો...”
વકીલ : ”તેઓ જ્યાં છે ત્યાં કોઈ
ફોન કે મેસેજ કે વોટ્સએપ પણ નથી
પહોંચી શકતુ.ં ..!! ભાઈ..છતાં તમારે ફોન
કરી જોવો હોય તો કરો... લો, આ મારો
મોબાઈલ...”
નયન શેઠ ે પોતાની પત્નીનો નંબર
જોડ્યો. સ્વીચ ઓફ બતાવતો હતો. ઘરનો
નં બ ર પણ ”ટેમ ્પરરી ડીસ કનેક્ટેડ”
સાં ભ ળીને તે ન ા ચહે ર ા પર ચિં ત ાની
રે ખાઓ ઉપસી આવી. સરકારી વકીલ
મિસ્ટર શાહ, નયન પાસે તેના સસરાનું,
રાજકોટનું સરનામું લઈને છૂ ટા પડ્યાં.
રાજકોટના ઘરે જઈને, વકીલ મી. શાહે
ડોરબેલ માર્યો. નોકરે દરવાજો ખોલ્યો.
વકીલે નિમ્મીના માતાપિતાને બોલાવવા
કહ્યું. તરત જ બંને બહાર આવ્યા. બંનન
ે ી
હાલત ખરાબ હતી, કદાચ તેઓ રડી શકે
તેવી હાલતમાં’ય ન્હોતા. સરકારી વકીલ
મી. શાહે જરૂરી જાણકારી લઇ લીધી.
નયનના સાસુએ કહ્યું કે, ”જમાઈની

બદલીની વાત ચાલતી હતી, એટલે તેઓ
નિમ્મીને મૂ ક ીને બીજ ે દિવસે સવારે
નીકળી ગયા, ચારે ક દિવસ પછી એક
ફોન આવ્યો કે, તેમનો અકસ્માત થયો છે.
એટલે નિમ્મી તરત જ ફોનમાં જણાવેલા
સ્થળે જવા ટેક્ષીમાં નીકળી પડી. એના
પપ્પાને થોડા સમય પહે લા જ, બાઈપાસ
કરાવેલ,ું એટલે અમને કોઈને સાથે ના લઇ
ગઈ. અમે એના તરફથી કોઈ સમાચાર
આવે તેની રાહ જોતાં હતા. તેનો ફોન
પણ કોઈ ઉપાડતું નહોતું. અમે અધીરા
થઇને બેઠાં હતા. છેક મોડી રાત્રે મારાં
મોબાઈલ પર ફોન આવ્યો કે, શું થયું તે
જાણવા એક વિડીઓ મોકલ્યો છે તે જોઈ
લેજો. અમે પોલીસને ખબર કરી અને
વિડીઓ બતાવ્યો. નિમ્મી અમારી એક
માત્ર સંતાન હતી. અમે પૂરી રીતે ભાંગી
પડ્યા હતાં. અમને ફરિયાદ કરવાનું પણ
નહોતું સુજ્યું. પણ, મારા દૂરના સગાનો
દીકરો રોનક આવ્યો અને તેણે ફરિયાદ
નોંધવાની વિધિ કરાવી.”
વિડીઓ પોતાના મોબાઈલમાં લઈને
મી. શાહ ફરીથી નયનને મળવા આવ્યા.
વિડીઓ બતાવીને પૂછ્યું,: ”શું આ
જોયા પછી પણ તમે માનો છો કે, ખૂન તમે
નથી કર્યું? તમે પોતે જ તમારી પત્નીને
દરિયામાં ફેં કો છો. જ ે ચોખ્ખું દેખાય છે.”
નયન : ”સર હં ુ શું કામ એને મારુ?!
મારી પહે લી પત્નીના મૃત્યુ પછી વેરાન
બની ગયેલી મારી જીન્દગીમાં એણે જ તો
પ્રાણ પૂર્યો હતો. એ પોતે પણ એના પ્રથમ
લગ્નથી ખૂબ દુઃખી થયેલી હતી. અમે બંને
એકબીજાનાં પૂરક હતાં.”
વકીલ : ”તમારો કેસ બિલકુ લ નબળો
છે, વિડીઓની તારીખ ૧લી ફીબૃઆરી
છે, તે દિવસે તમે ક્યાં હતા?”
નયન : ”સર એ જ દિવસે મેં ચાર્જ
લીધેલો તમે તપાસ કરો.”
વકીલ : ”સારું.. ચાલો, હં ુ બધી તપાસ

કરીશ ને કેસ પણ તૈયાર કરું છુ .ં બી
બોલ્ડ મી શેઠ….”
***
કોર્ટમાં જજ આવ્યા એટલે બધા
ઉભા થયા, તરત જ કોર્ટનું કામ ચાલુ
થયું, સામસામી કેટલીક દલીલો થઇ પણ
એકેય પક્ષ પાસે ઝાઝા સાક્ષી હતા જ
નહિ. એટલે, પોલીસે નિમ્મીના માતાપિતા
પાસેથી લીધેલો વિડીઓ બતાવ્યો, જ ે
જોતાં જ કોર્ટમાં ગણગણાટ શરુ થયો...
‘નયન જ ખૂની છે’. જજને કે કોઈને
પણ એ વાત પર શંકા નહોતી. પણ,
તરત સરકારી વકીલે પોતાની પાસેના બે
વિડીઓ બતાવવાની પરવાનગી માંગી.
પહે લાં વિડીઓમાં એક માણસ નિમ્મીને
ધમકી આપે છે... “તું બધી મિલકતમાં તારું
નામ દાખલ કરાવી લે, પછી હં ુ નયનનું
કાસળ કાઢી દઈશ. આમ પણ તને મારી
ગરીબી જ સાલતી હતી ને?! બાકી મારા
દેખાવ અને સ્માર્ટનેસ પર તો.. તું મરતી
જ હતી ને?! જો.. તું બધી મિલકતમાં તારું
નામ સત્વરે લખાવ, તેમ નહિ કરે તો,
મારો ગુસ્સો તારા પર જશે સમજી... ને
પછી નયનનું કાસળ નીકળે કે નહિ તારું
તો ચોક્કસ કાઢી જ નાખીશ....”
અને બીજા વિડીઓમાં, એ જ માણસ
પોતાના મોં પર મહોરું ચઢાવતો હોય છે
અને પછી પોતાના પેન્ટ શર્ટ બદલે છે,
પોતાની હે ર સ્ટાઈલમાં પણ બદલાવ લાવે
છે અને તે પછી હુબહુ નયન શેઠ બની
જાય છે..! એ જ વ્યક્તિ, પોલીસે બતાવેલાં
વિડીઓમાં હોય છે. જમે ાં તે નિમ્મીને
દરિયામાં ફંગોળાતો બતાવેલો હોય છે.
જજ વિડીઓ જોયા પછી વકીલને પૂછ ે
છે, ”કોણ છે આ વિડીઓમાં, જ ે વેશ
ભજવીને નયન બને છે?”
કોર્ટમાં બુ ર ખો પહે રીને બે ઠ ેલ ા
નિમ્મીના આગલા પતિ રોનક પર સતત
નજર રાખતી પોલીસ તેને પકડી લે છે.

નિમ્મીના મમ્મી : ”વકીલ સાહે બ, તમે
રોનક નિમ્મીનો આગલો પતિ છે તે કેવી
રીતે જાણ્યું?”
વકીલ : ”હા, તમે તો કહે લું કે દૂરનાં
સગા રોનકે ફરિયાદ નોંધાવવામાં મદદ
કરે લી. એટલે, હં ુ તેની પર નજર રાખતો
હતો. મારે જાણવું હતું કે , ફરિયાદ
નોંધાવવામાં તેને શું રસ હોઈ શકે?!
તે ણે શા માટે તમને ફરિયાદ કરવા
સમજાવેલા.”
ખૂની તો પકડાઈ ગયો, પણ નયન શેઠ
મુઝવણમાં છે, તે વકીલ પાસે જઈને પૂછ ે
છે, ”આ બે વિડીઓ તમે ક્યાંથી લાવ્યા?’
વકીલ : ”મમ્મીની બાજુ માં પે લ ા
બુ ર ખામાં બે ઠ ા હતાં , તે બહે ને મને
ગઈકાલે જ ફોન કરીને રે સ્ટોરામાં
બોલાવ્યો ને બંને વિડીઓ વિષે વાત કરી.
મેં વિડીઓ માંગ્યા અને પૂછ્યું કે, તમે
કોણ છો? અને તમે આ વિડીઓ ક્યાંથી
લાવ્યાં? તો કહે , ‘મને કોઈ સવાલ હમણાં
નહિ કરો, એ શરતે જ વિડીઓ આપીશ’.
પછી મેં તેમનો નંબર લીધો અને કહ્યું કે,
‘હં ુ વિડીઓ જોઇને તમને ફોન કરીશ’.
વિડીઓ જોયા પછી નયનનો કેસ બિલકુ લ
મજબુત બની જાય છે. તે વાત મેં તેમને
ફોન પર કરી અને ખુબ આભાર માન્યો.
અને ફરીથી નામ પૂછ,્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું
,- હં ુ કાલે આવીશ કોર્ટમાં, ત્યારે મળી ને
બધું જણાવીશ. અને કોર્ટ ચાલુ થાય તે
પહે લાં જ ,આવીને મને હાથ ઉંચો કરી
પોતાની હાજરી જણાવેલી.”
નયન : “ પણ, એ છે ક્યાં?”
વકીલ : ”અરે ! એ જ તો આશ્ચર્ય છે..
જ ેવો પહે લો વિડીઓ ચાલુ થયો કે, તરત
મેં તેમની સામે જોવાં પ્રયત્ન કરે લો પણ
તે નહોતા.. સીટ ખાલી હતી...”
નયન : ”તો...તો, શું એ નિમ્મીનો
આત્મા હતો?!?”
- સમાપ્ત
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yufhkh
હં ુ દ્રષ્ટિ નામદાર, આ મારી પહે લી
જ વાર્તા છે. નાનપણથી ડાયરી લખવાનો
શોખ. આખા દિવસમાં જ ે પણ કંઈ કર્યું
હોય, કોઈને મળી હોઉં કે કંઈક નવું શીખી
હોઉં…. એ બધું જ ડાયરીમાં ટપકાવી
દઉં.. સારું ત્યારે , હવે આડી-અવળી વાતો
કર્યાં વગર મૂળ વાત પર આવું...
સ્કૂલનો એ પહે લો દિવસ. હં ુ અને
મારી બહે નપણી શ્વેતા, અમે બંને એક જ
પોળમાં રહે તા હતા. હજી મને યાદ છે કે,
અમારા બંનન
ે ી મમ્મી ઘરે થી તેડીને મૂકવા
આવી હતી કારણકે આજથી ૨૦-૨૨
વરસ પહે લાં, અત્યારના બીજાં બાળકોની
જ ેમ રિક્ષા કે વાનમાં સ્કુલે જવું એ અમને
પરવડે એમ ન હતું. સ્કૂલમાં મારા જ ેવી
ઘણી કાબરો હતી. હા... હં ુ આખો દિવસ
બહુ બક..બક.. કર્યાં કરતી. મને મારા બા
ઘણી વાર કાબર કહે તાં. મમ્મી મને છેક
ક્લાસ રૂમ સુધી મૂકવા આવી હતી. પરંતુ
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પસાર થયું હોય એવું લાગે છે. એ દિવસે
મમ્મીએ નાસ્તામાં તળેલી રોટલી આપી
હતી. પર્પલ ઢાંકણાવાળા વ્હાઈટ કલરના
ડબ્બામાં.. હજી સુધી સાચવી રાખ્યો છે
એ ડબ્બો. આજ ે પણ બાળપણ મને એમાં
®ÍËøke-yuf MkVh
મહે કતું લાગે છે. ખબર નહિ કેમ પણ;
LkuLMke þuXðk¤k
બહુ લગાવ છે મને એ ડબ્બાથી. લોકોને
અત્યારની મમ્મીઓના નસીબમાં આવું માણસથી લગાવ થાય, મને તો નિર્જીવ
સુખ નથી હોતું. હવે તો બાળકને સ્કૂલના વસ્તુથી પણ એટલો લગાવ છે. પછી ભલે
ગેટ પાસે અથવા સોસાયટીના ઝાંપે જ એ ડબ્બો હોય કે કોઈએ આપેલી મારા
મૂકી દો, સ્કુલ બસ આવીને લઈ જાય.. નામ વાળી પેન હોય. મને ચિત્રો દોરવાની
બસ, બાકીનું બધું હવે સ્કૂલવાળા સંભાળી બહુ મજા આવતી સ્કૂલમાં હતી ત્યારે ..
લેશે. ઘણી બધી છોકરીઓ રડતી હતી. મારી બીજી એક ખાસ બહે નપણી રસનાને
એ બધાને જોઈને મને પણ રડવું આવી હં ુ ચિત્રો દોરી આપતી, આના માટે મને
ગયું. ખબર નહીં પછી ક્યારે ચૂપ થઈ. ઘણી વાર પનીશમેન્ટ મળતી. મારે જમીન
પણ, કદાચ એ દિવસથી બીજાના દુઃખે પર બેસવું પડતું અને ટીચરની વઢ ખાવી
દુઃખી થવાનું જાણે સ્વભાવમાં આવી ગયુ,ં પડતી. ફરી એક ગુણ સ્કૂલમાંથી શીખવા
મળ્યો. બધાની મદદ માટે હંમેશાં તૈયાર
એ આજ ે સમજાય છે.
હજી જાણે બધું આંખ સામેથી જ રહે વાનો. ભલે પછી મારું જ ે થવું હોય તે

થાય. કોઈ મારી જોડે કંઈક મદદ માંગે તો
મારાથી ના ન પડી શકાય. પછી ભલે એ
માટે મારે ઘણું સહન કેમ ન કરવું પડે. હા,
એ જુ દી છે કે આજ ે રસના એક બહુ મોટી
આર્ટીસ્ટ છે અને મારાથી હાથમાં પેન્સિલ
પકડીને કાગળ પર સીધી લીટી પણ નથી
દોરાતી. આ તો સમય સમયની વાત છે.
દસમાં ધોરણમાં તો ૬૭ % જ આવેલા.
૬૭ % કંઈ ઓછાં તો ન જ કહે વાય પણ,
મને સાયન્સ લેવું હતું એટલે ઘણાં ઓછાં
લાગે. દસમાનું રીઝલ્ટ આવ્યું ત્યારે ઘણું
રડેલી, એક સેકન્ડ માટે તો આપઘાતનો
વિચાર પણ આવેલો. ઓછાં ટકા આવેલાં
એટલે નહીં પણ મમ્મી-પપ્પાએ મારી
પાછળ ખર્ચેલાં પૈસાનું વળતર હં ુ સારી
રીતે ન આપી શકી. મમ્મી-પપ્પાનું સપનું
હતું, મને ડોક્ટર બનાવવાનું. ભણવામાં
હોંશિયાર એટલે મમ્મી-પપ્પાએ ક્યારે ય
એ બાબતે ટોકી ન હતી. આપઘાતનો
વિચાર જ ેટલો ઝડપથી આવેલો, એનાથી
બમણાં વેગે જતો પણ રહ્યો.. નાનપણથી
મમ્મી-પપ્પાને સ્ટ્રગલ કરતાં જોયેલાં એટલે
ફરી એક જોશ સાથે મચી પડી. બારમા
ધોરણમાં નક્કી કરે લું કે, માર્કશીટમાં A
+ લખાઈને આવવું જોઈએ. ભલે એનાં
માટે મારે દિવસ-રાત એક કેમ ન કરવા
પડે. ખુશીની કોઈ સીમા ન રહી જયારે
માર્કશીટમાં A + લખાઈને આવ્યું.
એક થી બાર ધોરણ આં ખ ના
પલકારામાં વીતી ગયા. હજી પણ મને
વિશ્વાસ ન્હોતો આવતો કે, હં ુ કોલેજમાં
આવી ગઈ. હં ુ જલ્દી નવા લોકો સાથે
ભળી ન શકતી. બોલવા બહુ જોઈએ પણ
ઓળખીતા હોય ત્યાં સુધી જ મર્યાદિત.
નવા લોકો સાથે કે મ વાત કરવી, શું
વાત કરવી, એ બહુ કંઈ ઝાઝી સમજ
ન પડે. કોલેજ લાઈફ વિષે ઘણું બધું
સાંભળ્યું હતું, થોડો ડર પણ હતો. નવા
લોકો, નવું વાતાવરણ અનુકુળ આવશે કે

નહીં?!_આવા ઘણાં બધાં સવાલો મનમાં
ઉદ્ભવતાં હતા. તમને જાણીને નવાઈ
લાગશે પણ, મને પપ્પા કોલેજમાં મૂકવા
આવ્યા હતાં . આં બ ાવાડી વિસ્તારમાં
આવેલી સહજાનંદ કોલેજમાં એડમીશન
લીધું હતું. પહે લાં દિવસે થોડું અતડું
લાગતું હતું. અત્યાર સુધી તો, ડગલે ને
પગલે મમ્મી-પપ્પા સાથે જ હતા. પણ
હવે બધું જાતે કરવાનું હતું , દુ નિ યા
સાથે કદમ પર કદમ મિલાવવાના હતા.
કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં દિવાલ પર ઘણા
બધાં કાગળ ચોંટાડયા હતાં. નામ વાંચીને
કલાસરૂમ શોધવાનો હતો. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર
પર પગથિયાંવાળો એક મોટો ક્લાસ હતો.
બેલ વાગ્યો ને ક્લાસ શરૂ થયો. બધાં
છોકરાં-છોકરી ક્લાસમાં આવી ગયાં.
પ્રાર્થના શરુ થઈ. થોડી નવાઈ પણ લાગી,
વિચાર્યું ન હતું કે, કોલેજમાં આવીને પણ
પ્રાર્થના સાંભળવા મળશે. પ્રાર્થના પછી
પ્રિન્સીપાલે બધાં વિદ્યાર્થી... ઓહ સોરી..
કોલેજીયનોનું ગુલાબનું ફૂલ આપી અને
મોં મીઠું કરાવીને સ્વાગત કર્યું. થોડાં ઘણાં
રૂલ્સ પણ સમજાવ્યાં.
પહે લીવાર એને ક્લાસરૂમની બહાર
ઉભે લ ો જોયો હતો. મીડીયમ હાઈટ,
પાતળો બાંધો, બ્લુ કલરનો ચેક્સવાળો
શર્ટ અને લુઝ જીન્સનું પેન્ટ, હાથમાં મોટા
ડાયલવાળી ઘડિયાળ, બીજા હાથમાં
રુદ્રાક્ષનું બ્રેસલે ટ , સહે જ વિખરાયે લ ા
વાળ, ચહે રાં પર નાના બાળક જવે ી
માસુમિયત. કદાચ કોઈની રાહ જોતો
હોય એમ લાગ્યું. એ પછી ક્લાસમાં રોજ
જોવા મળતો, પહે લી વાર જોયેલો અદલ
એવો જ. હં ુ ઘણીવાર સહે જ ત્રાંસી નજરે
એની તરફ જોઈ લેતી. કોલેજમાં લેકચર
બંક કરીને કેમ્પસમાં મસ્તી કરવાની કે
કોલેજની સામે આવેલાં ગરવી ગુજરાત
શો-રૂમ પાસે બેસવાની ટેવ તો હતી નહી,
એ વખતે બહે નપણીમાં એક હિરલ હતી

જ ે એ CA કરવામાં બિઝી હતી એટલે
મોટાભાગે ભણવાની જ વાત થાય.
ઘણીવાર કોલેજ એકલું જ આવવું જવું
પડે. ભણવા સિવાય કંઈ બીજી વાત કરી
શકીએ, એવો ખાસ ઘરોબો પણ ન હતો
અમારી વચ્ચે.
પ્રેમ એટલે શું?_એવી કંઈ ગતાગમ
ન પડે. મારા માટે તો એને જોવું એટલે
મારા ચહે રાં પર એક મો...ટી.. સ્માઈલ
આવી જતી.. બસ, એને જોઈને દિવસ
જાણે સાર્થક થઈ જતો. હજી, આ લખું છુ ં
ત્યારે આજ ે પણ, નજર સામે એ દ્રશ્યો
તાજાં થઇ જાય છે. ઘણીવાર ઈચ્છા થઈ
કે, એનું નામ પૂછુ ં પણ હિંમત ન થઈ. બસ
આવી જ રીતે એને જોવામાં ને જોવામાં
કોલેજનાં ત્રણ વરસ પતી ગયાં. આમ
પણ સમય જતાં ક્યાં વાર લાગે છે?!
“યે જવાની હે દિવાની” મુવી જોયું
ત્યારથી ટ્રેકિંગ પર ક્યારે ક જવું એવી
ઈચ્છા હતી. એવામાં એક સમર કેમ્પની
જાહે રાત નજરે ચડી. સિમલા જવાનું નક્કી
કર્યું. સિમલા પહોંચી ત્યારે અનુભવ્યું કે,
વિચાર્યું હતું એના કરતાં ઠડં ી ઘણી વધારે
હતી. ગ્રુપમાં મારા જવે ા બીજા ઘણા
લોકો હતા. દૂર દૂર સુધી પ્રગાઢ શાંતી
ફે લાયેલી હતી. આસપાસ ચારે ય તરફ
બરફ છવાયેલો હતો. આકાશ એકદમ
ભૂરું અને સાફ હતું. ક્યાંક તારલાં ચમકી
રહ્યાં હતા અને ચંદ્ર પૂર્ણ કળાએ ખીલ્યો
હતો. રાતનું પણ એક અદભુત સૌંદર્ય
હોય છે એ અત્યાર સુધી માત્ર કવિતામાં
વાં ચ ્યું હતું પણ એને નજરોનજર
નિહાળવાનો મોકો પહે લી વાર મળ્યો.
સૌંદર્યનો આનંદ લેતાં લેતાં ગ્રુપથી અલગ
થઈ ગઈ હતી. સુર્યાસ્ત તો ક્યારનોય
થઈ ગયો હતો અને રાત ઢળતી જતી
હતી. ઠડં ી વધી રહી હતી. ક્યાંય કોઈ
નજરે પડતું દેખાતું ન હતું. કંઈ સમજ
ન પડે શું કરવું. મમ્મી બહુ યાદ આવી
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ગઈ. મમ્મીએ નાનપણમાં શીખવાડ્યું હતું
કે, કંઈ રસ્તો ન સુજ ે ત્યારે આંખો બંધ
કરી; ભગવાનને યાદ કરી લેવા.
એટલામાં જ મારા કાને એક અવાજ
અથડાયો. કોઈ મદદ માટે બુમ પાડતું
હોય એમ લાગ્યું. આજુ બાજુ નજર ફે રવી
તો; ઘણે દૂર એક માનવ આકૃ તિ જવે ું
કંઈક દેખાયું. “મને ભગવાન કોઈની
મદદ માટે મોકલે છે કે ભગવાને મારી
મદદ માટે કોઈને મોકલ્યા છે?!”_આવું
લાંબુ વિચાર્યા વગર મારા પગ પેલી
માનવ આકૃ તિની દિશા તરફ ઊપડ્યા.
આખરે વિચારોમાં ખોવાયેલી હં ુ એ માનવ
આકૃ તિ પાસે પહોંચી. એનું અડધું શરીર
બરફમાં ખૂંપી ગયેલું હતું. અમે દરિયાની
સપાટીથી આશરે ૭૦૦૦ ફૂટ ઉંચાઈએ
હતા અને હવા પાતળી થતી હોય એટલે
શ્વાસ લેવામાં પણ ઘણી તકલીફ થતી
હતી. એનાં શ્વાસ ખૂબ જ ધીમા ચાલતાં

ÃkºkMkuíkw
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હતાં. પરોઢ થવામાં ઘણીવાર હતી એટલે
મદદ માટે કોઈ આવે એ શક્ય જ ન હતુ.ં
-૧૦ ડીગ્રી કરતાં પણ ઓછુ ં તાપમાન
હતું. એટલે શરીર પણ ઠડં ુ પડતું જતું
હતું. મારી પાસે રહે લો ઓક્સિજન પણ
પૂરો થવામાં હતો. શું કરું એ સમજાતું ન
હતુ.ં હજી પણ એની આંખો બંધ જ હતી.
આખરે મારી પાસે હવે એક જ ઊપાય
બચ્યો હતો. મેં લેવાય એટલો ઊંડો શ્વાસ
લીધો અને મારા ચહે રાંને એની નજીક
લઇ જઈ હોંઠથી હોંઠ મિલાવીને કૃ ત્રિમ
શ્વાસ આપવાનું શરૂ કર્યું. એનાં શરીરમાં
ધીમે ધીમે ચેતના આવી. થોડાં સમય પછી
એને ભાન આવ્યું, હજી પણ એ ઠડં ીથી
કાંપતો હતો. પરોઢિયું થઈ ગયું. સહે જ
ધીમે ધીમે એણે આંખો ખોલી. “તું....
અહિયાં…?!!” એનાંથી માત્ર એટલું જ
બોલી શકાયું. મેં જવાબમાં માત્ર માથું
ધુણાવ્યું. “હં ુ ... હં ુ … આશિત..” એ

બોલ્યો.
કુ દરતની કરામત પણ કેવી અજીબ
છે?! તમે જો એકબીજાં માટે સર્જાયા
હો તો, ભલે તમે દુનિયાના કોઈ પણ
ખૂણે કેમ ન હો, સમય-સંજોગ તમને ભેગાં
લાવી જ દે છે..!! આ એ જ સહજાનંદ
કોલેજવાળો છોકરો કે જ ેનું નામ પૂછવાની
પણ મને હિંમત થઇ ન હતી. એ વખતે
સિમલાથી પાછા ફરતી વખતે મેં હિંમત
કરીને એકરાર કરી જ દીધો. “આશિત,
હં ુ… હં ુ તને પ્રેમ કરું છુ …
ં ”
આજ ે એક વરસ થઈ ગયું અમારા
લગ્ન-જીવનને. ક્યારે ય વિચાર્યું ન હતું કે,
હં ુ વાર્તા લખીશ અને એ છપાશે પણ
ખરી. તમને લાગતું હશે આ માત્ર કલ્પના
છે પણ નહિ, આ હકીકતમાં બની ગયેલી
વાત છે..!!

તું મારુ એવુ પરોઢ છે,
જ ે મને જીવન પ્રતિ જાગૃત કરે છે.
તું મારા પ્રજ્જોવલિત પ્રત્યુષનો એવો સુર્ય છે,
જ ે મારા દિનમાનને આનંદથી ભરી દે છે.
તું મારી એવી સૌરભ છે,
જ ે મારા અસ્તિત્વને સર્વ સ્વાદોથી સુરુચિત કરે છે.
તું મારી એવી મૃદુ મલયાનિલ છે,
જ ે મારા પીડિત મનને શાતા આપે છે.
તું મારી એવી જીવન પ્રદાયક વર્ષા છે,
જ ે મારા ઉરની ઉષર ભૂમિને સુજલા - સુફલા કરે છે.
તું મારા જીવનનો એવો તારક છે,
જ ે મારી તમસ રાત્રીને પૂર્ણીમામાં પરિવર્તન કરે છે.
તું મારુ એવુ સર્વસ્વ છે,
જ ે મારી ક્ષણ ભંગુરતાને શાશ્વતમાં સ્થાપે છે.
હ્રદયના ઉછળતા તારા પ્રતિના મારા આ ભાવ-નિર ્જ઼રને તારા
તરફ વહાવી મારા હ્રદયની સર્વ શુભકામના પાઠવુ છુ .
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ઉડે રે ગુલાલ ઉડે સૂર સંગાથ રે , આંગણે...
આગમનથી તારા અજવાળી રાત રે ....
સ્નેહની સરિતા તારા નૈનણમાં વહે ,
મધમધતી કવિતા તારા કામણથી ઝરે ,
લહે રાતી ઓઢણી, લહે રાતી ઓઢણી ઓઢાડે આભને..
{kir÷f “rð[kh”
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શ્યામને રજની તું શોધવા દે,
સૂરજને ચાંદની તું શોધવા દે,
નવરંગ ચુંદડી, નવરંગ ચુંદડી ઓઢાડે ચાંદને.
શોધવાની વાત ક્યાં છે?
અંધારી રાત ક્યાં છે?
નજરોથી ખિલાવતો મલકાતો સાથ ક્યાં છે?
નજરોથી ભીંજાવતો વલખાતો સાથ કયાં છે?
તારા રે ભરોસે મારો ઉંબરો,
છોડીને આવી તારે આંગણે,
શ્વાસે શ્વાસ બન્યો ટહુકો
સાંભળીને વાંસળીનો સાદ રે ,
ફાગણમાં મેઘ બની વરસ્યો,
વરસતા ઝૂમી ઉઠી સૂર સંગાથે....
સ્નેહની સરિતા તારા નૈનણમાં વહે ,
મધમધતી કવિતા તારા કામણથી ઝરે ,
લહે રાતી ઓઢણી, લહે રાતી ઓઢણી ઓઢાડે આભને..
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ðnuðkh hk¾wt Awt
મુસ્કાન મારી ઓળખાણ રાખું છુ ં
દર્દની આમ તો મોટી ખાણ રાખું છુ ,ં
Mðh: yŠ[íkk Ãktzâk, Mktøkeík: {kir÷f rð[kh

સંજોગો જરૂર પીધા છે ઝેર નહિ
પણ દશા હં ુ નીલકંઠની રાખું છુ ,ં
સરનામાને ન ગણશો મારો મુકામ
yŠ[íkk Ãktzâk
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રહે ઠાણ મારું કોઈ હૈ યામાં રાખું છુ ,ં
મળે ભલે બદલામાં કપરો સમય
વહે વાર સહુ વ્યાજબી જ રાખું છુ ,ં
પ્રેમમાં ઘાયલ થયા; ટુકડા વેરાયા
એ દિલની દશાનો હિસાબ રાખું છુ .ં
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પકડી છે રફતાર જીવનની એવી

વર્ષોનો સરવાળો જો કર્યો મેં

કે પાછા ફરવાની કેડીઓ ભૂંસાઈ ગઈ

તો સમયની બાદબાકી થઇ ગઈ

કોઈ સાદ આપે છે એ ગલીઓથી

દિલ દોસ્તી દર્દ અને મોહબ્બતની

જ્યાં નાનપણની સુગંધ પ્રસરાઈ ગઈ

‘વિસ્તૃત’ લાગણીઓ દુભાઈ ગઈ

સ્વપ્નોની સંતાકૂકડી રમવામાં
મૈત્રીની સંજ્ઞાઓ સંતાઈ ગઈ
સફળતાના શિખરની ટોચેથી
આજ લખવી’તી દિલની દશા

માટીની સુગંધ વિસરાઈ ગઈ

પણ લાગણીઓ જ સાવ સુકાઈ ગઈ
હૃદયના દ્વાર જો ખોલ્યા મેં
તો જખ્મોની યાદી ભરાઈ ગઈ

કોઈ અદ્રશ્ય ચહે રો આજ ે

અને,

ચહે રા પાછળનો ચહે રો

છેલ્લે રહે છે એક ઝાંખું પડેલું

એક પછી એક ઉખડે છે

એકલવાયું અસ્તિત્વ...

ખુશીનો ...

ને –

ખંધો ...

પછી નીરવ શાંતિ....

દગાબાજીનો ...
પોતે જ રચેલા સંબંધોની
જાળનો...
એક સારા વ્યક્તિત્વનો..
  ™trË™e
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Œku ‚kt¼¤....!!!
yrûkíkk ¼è
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આલિંગનનું આળ છે રાધા,
પરિસ્થિતિ વાચાળ છે રાધા!!

પ્રેમનું પૂરક અંગ, આ ધબકતું હૈ યું;
અરે ; સાંચવ અવળો કાળ છે રાધા!!

અપયશને ભલે તું ના ગોઠતી,
પણ ફજ ેતીનું હૈ યે ફાળ છે રાધા!!

કોઈ ઓદ્ધવ થકી તારી ખેર નહીં લે.
છે લાગણીઓનો દુષ્કાળ; ઓ રાધા!!

અંદર કયાં ધરશે કૂણી લાગણી?
તું નાનું અમસ્તું બાળ છે રાધા!!

આંખો મીચી હવે અંધ થઈ જઇએ,
પાણી પેલાની એ જ પાળ છે રાધા!!

“Sð”

શ્યામ સંગીત ગુંજ ે જ ે અંતરતમ બસ,
એ જ વાંસળી; એ જ ઊજાળ છે રાધા!!
જ ે નહી મળે ક્યારે ય; તડપાવશે
હરપળ.
બસ એ જ સુખનો ભ્રમ; વિકરાળ છે
રાધા!!

આ તારો કેવો પ્રભાવ છે?!
જ્યાં જાઉં ત્યાં તારો અભાવ છે,
આ તારો ને મારો સ્વભાવ છે,
જ્યાં જાય ત્યાં છલકાય જાય છે,
આ આપણા સાથનો પ્રતિભાવ છે,
જ્યાં જણાય ત્યાં અનુભવાય છે,
આ જીવને’ય ક્યાં થોભાય છે?!
જ્યાં જાય ત્યાં વર્તાય છે,

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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જન્મમરણમાં બંધાય જાય છે,
જ્યાં જીવ ત્યાં તણાય જાય છે.

ક્યાંય સુધી,
મેં ધારી ધારીને હથેળીને જોયાં કર્યું..
આડી-અવળી અસંખ્ય રે ખાઓ..

nMŒhu¾k

હં ુ કશુંક શોધવા મથી..
મનના કોયડાઓ જ ેવી જ
આ,
હસ્તરે ખાઓની આંટા-ઘુંટી..!!
“ઈશ્વરે આપણું નસીબ આપણી હસ્તરે ખાઓમાં
અગાઉથી જ લખી મોકલ્યું હોય છે.”
આવું ક્યાંક વાંચેલું.
પણ,
આ તે કેવી ભાષા?!
કેવા એના હસ્તાક્ષર?!

ÏÞkrík þkkn
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કશું જ ઉકેલી નથી શકાતું..!!
શું શોધું છુ .ં .?
હા... તને જ..!
તું ક્યાં છે..?
તારું નામ ક્યાંક તો લખ્યું હશે ને?
ને,
મનનો મુંજારો વધતો જાય છે.
ક્યાંક કોઈ અધુરપની લાગણી હવે હાવી થઇ રહી
છે..
તારા વગર.. ના.. ના.. હવે એમ તારું-મારું નોખું
થઇ જ કેમ શકે?!
ઈશ્વર એટલો ક્રૂર ન જ હોઈ શકે.
તું મળશે મને…. હા, તું મળશે જ.
ને,
ત્યારે તારા હાથમાં મારો હાથ લઇ તું તારું નામ
ઘૂંટી દેજ ે.
પૂર્ણપણાંનો ઉત્સવ એ દિવસે આપણે ઉજવીશું..!
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{khku ‚kÌkƒku ‚ktðrhÞku
યાદ તો જાણે ગાંડો ઓલ્યો બાવળિયો,
સપને સતાવે મારો સાહ્યબો સાંવરિયો..
વાત ચર્ચાય છે તારલિયાની નાતમાં,
ચાંદની મીઠું મલકી છે અડધી રાતમાં,
કાળું ધાબું દેખાય છે ચંદ્રમાની ભાતમાં,

ykhíke Ãkhe¾
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રોમેરોમ અગન જગાવે રે .. ઓલ્યો ચાંદલિયો...
સપને સતાવે મારો સાહ્યબો સાંવરિયો…
યાદ તો જાણે ગાંડો ઓલ્યો બાવળિયો,
સપને સતાવે મારો સાહ્યબો સાંવરિયો…
કામણગારી રાત આળસ મરડે,
કમખે વીંછી ક્યારે આવી કરડે?!
ચાદરે સળ પાડી રાતરાણી તરફડે,
તડપતો વાયો રે .. ઓલ્યો વંટોળિયો...
સપને સતાવે મારો સાહ્યબો સાંવરિયો…
યાદ તો જાણે ગાંડો ઓલ્યો બાવળિયો,
સપને સતાવે મારો સાહ્યબો સાંવરિયો…
શ્વાસોચ્છવાસની અંગીઠી કરું,
જોબનીયું પાથરી ચાદર ધરું,
છો’ને વાયો રે .. ઓલ્યો પાખંડી પવનિયો...
ટાઢે નહિ ધ્રુજ ે રે મારો સાહ્યબો સાંવરિયો…
દિલનો ભોળો છે મારો સાહ્યબો સાંવરિયો,
મન મોજીલો છે મારો સાહ્યબો બાવરિયો,
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સપને સતાવે રે .. મારો સાહ્યબો સાંવરિયો...

yku¤¾

જ ેમની કલમ ઘસાતા જ ગુજરાતી સાહિત્યના અેકેઅેક શબ્દો રત્ન બની જાય તેવા
લેખીકા નીલમ
તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે થઇ?
લખવાની શરૂઆત તો સાતમા ધોરણમાં
ભણતી હતી ત્યારથી જ..ત્યારે સ્કૂલમાં એક
કાવ્ય સ્પર્ધામાં પ્રથમ ઇનામ મળેલું. એ મારું
પહે લું મૌલિક સર્જન..
એ પછી વરસો સુધી ટૂકં ી વાર્તાઓ,, કાવ્ય
નાટક, નિબંધ વગેરે લખાતા રહે તા અને
પ્રકાશિત પણ થતા રહે તા.પરંતુ વરસમાં
એકાદ બે જ.
સાહિત્ય જગતમાં પ્રવે શ તો વરસ
2006 થી થયો કહે વાય. દીકરી, દીકરો
યુ.એસ. અને જીવનસાથી તેના કામમાં વ્યસ્ત
અને કોલકત્તામાં ખાસ કોઇ મિત્ર નહીં. તેવે
સમયે એકલતાને રળિયામણા એકાંતમાં
પરિવર્તીત કરી શકી..લેખનયાત્રાથી..
એક આડવાત.. મારો પહે લો પ્રેમ કવિતા,
પદ્ય… પણ ધીરજના અભાવને લીધે છદં
સાથે બારમો ચન્દ્રમા રહ્યો.આટલી વારમાં
તો બે લઘુકથા લખાઇ જાય એવા બાલિશ
વિચારે કદાચ ગદ્ય તરફ વળાયું . એથી
આજ ે પણ સારા કવિઓની મીઠી ઇર્ષ્યા
આવે. અલબત્ત મારું ગદ્ય મોટે ભાગે પદ્ય
સિવાય હોતું નથી.પણ એ તો ઉછીનું પદ્ય.
અલબત્ત સાહિત્ય જગતમાં પ્રવે શ નું
નિમિત્ત બની મારી ખાસ ફ્નરે ્ડ લતા હિરાણી..
કેવી રીતે ? એ આખી વાર્તા છે.
તમે લખતી વખતે શું વિચારો છો?
લખતી વખતે વિચાર કેવા ને વાત કેવી ?
પાત્રમાં એકાકાર થવાયું હોય ત્યારે પાત્રો જ
લખાવતા હોય એ સહજ અનુભતિ
ૂ . એ ક્ષણે
જ ે પ્રવાહ સ્વયં રીતે વહે તો રહે એ શબ્દોમાં
ઉતરતું આવે. હા, એડીંટીંગ વખતે વિચાર

દોશી સાથે અેક ખાસ મુલાકાત
જીવનની સંવદે ના,એમના લખાણમાં અનુભવી
શકાય છે. જ ે સ્પર્શી જાય છે. વાંચતા શીખી
ત્યારથી આજ સુધી અઢળક વાંચ્યું છે એથી
પ્રિય સર્જકોના નામનું લીસ્ટ બહં ુ મોટૂં છે.
અહીં બે ચાર નામના ઉદાહરણ આપ્યા છે.
વાંચન એ મારું જીવન કહી શકું. વાંચન વિના
જીવી ન શકું. લેખન વિના ચાલે..પણ પુસ્તક
વિના નહીં જ.

જરૂર આવે. અને સુધારા વધારા પણ થાય.
તમારા પ્રિય લેખક કોણ છે અને એમના
લખાણમાં તમને શું ગમે છે?
પ્રિય લેખકો તો અનેક છે. કેટકેટલા નામ
ગણાવું ?
ક.મા. મુનશી, દર્શક, ટાગોર, શરદબાબુ,
પ્રેમચં દ , અમૃ ત ા પ્રીતમ, મે ઘ ાણી..
ટોલ્સ્ટોય,મન્ટો, વિકટર હ્યુગો વગેરે વગેરે તો
ઓલટાઇમ ફે વરીટ કદાચ બધાના જ હોય.
અત્યારના પ્રિય સર્જકો પણ અનેક છે.જ ેમાં
ધ્રુવ ભટ્ટ, હિમાંશી શેલત, ઇલા આરબ મહે તા,
ગુણવંત શાહ, અશ્વિની ભટ્ટ, અરૂણાબેન
જાડેજા, શરીફા વીજળીવાળાના અનુવાદ
વગેરે.વગેરે..વગેરે...( કવિઓના પણ ઘણાં
નામો છે.પણ અત્યારે ગદ્યની વાત જ કરી છે.)
એમના લખાણની સચ્ચાઇ, જીવાતા

વાંચન

એ મારું જીવન કહી શકું.

ગુજરાતી ભાષા માટે તમને કંઈક અનોખું
કરવાની ઈચ્છા છે?
ગુજરાતી ભાષા, માત્રુભાષા માટે કંઇક
કરવાની ઇચ્છા ન હોય એવો કોઇ ગુજરાતી
સર્જક હોઇ શકે ? અલબત્ત દરે ક વખતે
ઇચ્છા કાર્યમાં ન પરિણમી શકે એવું બની
શકે. એ માટે દરે કના કારણો, સંજોગો અલગ
અલગ હોય. જ ેને કદાચ કોઇ બહાના તરીકે
પણ જોઇ શકે.
તમારી પ્રિય નવલકથા કઈ છે?
પ્રિય નવલકથા.? ઓહ..માય ગોડ..
કે ટ લા નામ ગણાવું ? સોક્રેટીસ, લે
મિઝરે બલ, બંધન અને મુક્તિ, પોલીએના,
ઓથાર, અંગાર, ક.મા. મુનશીની બધી જ
નવલકથા..ધ્વરુ ભટ્ટની બધી નવલકથા..લીસ્ટ
બહં ુ..બહં ુ લાંબુ છે. આ બધી નવલકથાઓ
એકાદ બે વાર નહીં સો વાર વંચાઇ હશે.
અને આજ ે પણ મન થાય ત્યારે વાંચતી રહં ુ
છુ .ં રીપીટ વેલ્યુ..
તમારા પરિવારનું યોગદાન વર્ણવશો?
પરિવારનું યોગદાન..
પરિવારમાં પુ ત્ર , પુ ત્રી તો અમે ર િકા
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છે.જીવનસાથી, મિત્ર હરીશનો પૂરેપૂરો
સહકાર..માત્ર સહકાર જ નહીં, મારા
દરે ક પુસ્તકના કડક વિવેચક,એ વાંચી
લે પછી જ મારું લખાણ આગળ જાય.
ઘરની કોઇ જવાબદારીનો ભાર નહીં..પૂરી
સ્વતંત્રતા,મોકળાશ..હં ુ લખતી હોઉં ત્યારે
ગમે તેવું કામ હોય, મને ડીસ્ટર્બ ન જ કરે .
સાહિત્યની પૂરી સમજ અને વાંચનનો મારી
જ ેમ જ ગાંડો શોખ.
ટૂંક ા ગાળામાં જો આપની કોઈ પુ સ ્તક
પ્રકાશિત થવાની હોય તો એના વિષે થોડી
જાણકારી આપશો?
મારા ટૂકં ા ગાળામાં પ્રકાશ્ય પુસ્તક..
નોખા, અનોખા..મેન્ટલી ,ઇશ્વરના ઇ મેઇલ..
( હાલ પ્રેસમાં છે.)
ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો શબ્દ
કયો છે? એક જ શબ્દ
મનગમતો શબ્દ..આમ તો અઘરો પ્રશ્ન..
પણ છતાં એક જ શબ્દમાં જવાબ આપવાનો
જ હોય તો..” સંવેદના..”સાચી સંવેદના..
ચાલો હં ુ તમને એક શબ્દ આપું જો તમે
instant એનાં વિષે 4-5 વાક્ય લખી આપો.
શબ્દ છે “વિચાર”.
વિચાર.. ઉત્તમ વિચાર, ઉત્તમ વાંચન અને
ઉમદા લોકોના સત્સંગથી આવે. જ ે જીવનમાં
ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે.પરંતુ સો સારા વિચાર
હોય અને અમલમાં શૂન્ય હોય તો એના કરતા
એક જ સારો વિચાર હોય અને એનો અમલ
જીવનમાં કરી શકાય તો વધારે ઉત્તમ.આચાર
વિનાના વિચારનો કોઇ અર્થ નથી. આજ ે
વોટસ અપ ઉપર સારા વિચારોનો રાફડો
ફાટયો છે. પણ અમલ કયાં ? એકડા વિનાના
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શૂન્યની કોઇ કીંમત ખરી ?
જો તમે લેખીકા ન હોત તો તમે કયો વ્યવસાય
કરતાં હોત?
લેખિકા ન હતી ત્યારે શિક્ષિકા હતી.પૂરા
વીસ વરસ સુધી..મારી પહે લી પસંદગી. પણ
શિક્ષણ..
પરંતુ શિક્ષિકા કે લેખિકા કંઇ ન હોઉં
તો પણ સારી વાચક, સારી ભાવક તો છુ ં જ
અને આજીવન રહીશ.
તમે તમારી વાર્તા અને નવલકથાનું શિર્ષક
કંઈ રીતે નક્કી કરો છો?
વાર્તા કે નવલકથાનું શીર્ષક ઘણી વાર
મારે માટે અઘરું પણ બની રહે છે. મારી
નવલકથા” દોસ્ત, મને માફ કરીશ ને ? “
એ શીર્ષક લાંબુ હોવાથી દિવ્ય ભાસ્કર અને
જનસત્તા, લોકસત્તામાં હપ્તાવાર પ્રગટ થઇ
હતી ત્યારે મને શીર્ષક ટૂકં ુ રાખવાનું સૂચન
થયેલું જ ે મે સ્વીકાર્યું નહોતું. અને નવલકથા
પૂરી થયા બાદ એ લોકોએ કબૂલ કર્યું હતું
કે આ નવલકથાનું શીર્ષક આનાથી વધારે
સારું બીજુ ં કોઇ હોઇ જ ન શકે.
લેખીકા તરીકેના તમારાં હકારાત્મક અને
નકારાત્મક બંને અનુભવ જણાવશો?
લેખિકા તરીકે કે જીવનમાં નકારાત્મક
અનુભવ ખાસ કોઇ થયા જ નથી એમ પૂરી
પ્રામાણિકતાથી કહી શકું છુ .ં આખું જીવન અને
મારા વિચારો, અને એથી જ મારું લખાણ,
હમેશા સતત હકારાત્મક રહ્યું છે. હ્યુસ્ટનમાં
મારો પરિચય આપતા વિજય ભાઇ શાહે
આ શબ્દ ખાસ વાપર્યો હતો કે હકારાત્મક
લખાણનો નાયગ્રા ધોધ..એટલે નીલમબેન..

મારો મનગમતો શબ્દ

સંવેદના

યુવા લેખક મિત્રોને જો લખવા અંગે કોઈક
માર્ગદર્શન આપી શકો તો?
યુવાન મિત્રો અત્યારે ખૂબ સારા પ્રયાસો
કરે છે. ઘણાં સરસ પણ લખે છે. પરંતુ
છપાવવાની ઉતાવળ કરતા હોય એવું લાગે
છે. એમની પાસે અનેક ઘટનાઓ હોય છે.પણ
ઘટના એ જ વાર્તા ન કહે વાય.. એ ઘણી વાર
ભૂલાઇ જવાતું હોય એવું લાગે છે. છાપાની
વાર્તા અને સાહિત્યિક મેગેઝીનની વાર્તામાં
આસમાન જમીનનો તફાવત જોવા મળવાનો
જ. ઘટનાનું વાર્તામાં રૂપાંતર થવું જોઇએ.
અને એ માટે સારા લેખકોને સતત વાંચવા
જોઇએ.વાંચનનું પ્રમાણ વધવું જોઇએ. છતાં
વધારે ને વધારે લોકો લખતા રહે એ ખૂબ
જરૂરી છે.એ નિમિત્તે પણ ભાષા જળવાઇ
રહે અને પ્રચાર થતો રહે .ગુણવત્તા ઉપર
ધ્યાન અપાય તો સોનામાં સુગંધ ભળી શકે.
વિચારયાત્રા magazine અને એમનાં લેખકો
વિષે આપ જો કંઈ કહો તો ગમશે.
વિચારયાત્રા મેગેઝીનની સૌથી સ્પર્શતી
કોઇ વાત હોય તો એ કે ..એ એક યુવા
પેઢીનું પ્રતીક છે.આજની નવી પેઢી જયારે
આપણી માતૃભાષા, ગુજરાતીથી વિમુખ કે
ઉદાસીન થતી જાય છે ત્યારે કોઇ યુવક,
જ ે નવી પેઢીનો પ્રતિનિધિ છે તે આપણી
ભાષા માટે આટલા ઉત્સાહથી કામ કરતો
જોવા મળે ત્યારે એને આપોઆપ સલામ થઇ
જાય. અને મારી દ્રષ્ટિએ આપ એ સલામના
પૂરા હક્કદાર છો.
Blog : https://paramujas.wordpress.com/
author/ujas/

સંગીતને ન સરહદ હોય છે, ન કોઈ પ્રાદેશિક ભાષાનો બાધ.
સંગીત ન તો કોઈ કળા છે, ન કોઈ કુ દરતે આપેલી ભેટ.
સંગીત એક ભાષા છે, દુનિયાની ઓછામાં ઓછા મૂળાક્ષરોવાળી ભાષા.
કોઈ પણ વ્યક્તિ તેની પદ્ધતિસર તાલીમ લે તો તે સંગીત શીખી શકે છે.

VIBRATION ACADEMY OF MUSIC
(અમદાવાદ) ના સૌજન્યથી આપણે ગુજરાતી માતૃભાષાના
ગીતોને WESTERN STAFF NOTATION દ્વારા ધ્વનીબદ્ધ કરી શકીશું.
દેશ વિદેશમાં રહે તાં “વિચારયાત્રા”નાં વાંચકમિત્રો જો
WESTERN STAFF NOTATION ના જાણકાર હશે તો તેઓ
જરૂરથી આપણા વારસમાં મળેલ ગુજરાતી ગીત/ગઝલ વગાડી શકશે.
“વિચારયાત્રા” દ્વારા આ ખાસ પ્રયોગ આજની યુવા પેઢી અને વિદેશમાં
વસતા બાળકો ગુજરાતી ગીતો વગાડી શકે તે માટે કરવામાં આવેલ છે.
આજની પેઢી ગુજરાતી ગીત ગઝલ વગાડીને આપણા ગુજરાતી સાહિત્ય
પ્રત્યે સજાગ થાય તે જ પ્રયત્નથી “વિચારયાત્રા” વતી આશા રાખું છુ ં કે આ પ્રયોગ સફળ થશે.
માતૃભાષા માટેની આ પહે લ માટે VIBRATION ACADEMY OF MUSIC (અમદાવાદ) અને
ચિ. પથિક મણીયાર જ ેણે આ ગુજરાતી ગીતનું સ્વર નિયોજન કર્યું તે બદલ ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરું છુ .ં
- મૌલિક “વિચાર”
-ઃ સૌજન્ય ઃ-
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-વસંતના વાયરા પાલખીમાં બેસીને આગળ વધે અને વૈશાખી ગ્રીષ્મમાં લાલચોળ થયેલા પાંદડાની ઋતુ
આવે , સૂરજ ના તાપે તપી. ધરતી માતા પણ એની હૈ યા વરાળ ઠાલવતી હોય તેવો અનુભવ થાય. કવિઓનો
પ્રિય શબ્દ વૈશાખ. આ ગ્રીષ્મ સાથે વિવાહિત ઋતુને કવિઓ એ એમની કાવ્ય રચનામાં ખાસ સ્થાન આપ્યું છે.
જૂ નાગઢના કવિ શ્રી મનોજ ખંડરે િયા કહે છે કે,
મેદાનો હરિયાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છુ ,ં
લીલાંછમ અજવાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છુ ં
આંખોમાં વૈશાખી સૂકું શ્હેર લઈને રખડું
ત્યારે રસ્તા પર ગરમાળા નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છુ ં
- મનોજ ખંડરે િયા
આંખમાંથી હંમેશા શ્રાવણ ભાદરવો વરસતી કવિતાઓ ઘણી રચાઈ છે, આંખમાં ઉજાસ અને આતુરતાની
કવિતા ઘણી લખાઈ છે , પણ કવિ અહીં આંખમાં બળબળતા વૈશાખમાં થયેલ સૂકા શહે રની વાત કરીને આંખ
અને વૈશાખને કંઈક નવી જ ઓળખ આપે છે.
એવો પવન આજ હૈ યે ચડયો કે અમે જઈ બેઠા કાળઝાળ પાંખમાં
કોઈ વ્હાલું રે લાગ્યું વૈશાખમા....
તડકા ને ધૂળનાં રે ટોળાં મળ્યાં રે મને તોરણ બાંધેલ બારસાખમાં
કોઈ વ્હાંલુ રે લાગ્યું વૈશાખમા....
આવી બળતી બપોરમાં તો કોણ કોઈના મિલનને ઝંખે , છતાં પણ ખાદીના આગ્રહી કવિ શ્રી નવનીત
ઉપાધ્યાય કોઈકનાં આગમનનું ગીત લખતા કાળઝાળ વૈશાખી વાયરામાં પણ કોઈકની હાજરીથી શાતા મળે
એનો અનુભવ વ્યક્ત કરે છે. આ વૈશાખી તાપમાં મનના આંગણે કોઈકના મિલનની ઘડીને ખૂબ અદભૂત રીતે
રચીને વૈશાખમાં પણ કોઈક વ્હાલું લાગે એવું રહસ્ય કવિ નવનીત ઉપાધ્યાય આ રચનામાં કરે છે.
બળબળતા વૈશાખી વાયરા ધગધગતી રે તીને રંજાડે, સંઈ! જયમ આંખ્યું ને કનડે ઉજાગરા
હળું હળું વાયરાનું બળું બળું ડિલ ચીરે , થોરિયાના તીખા તીણા નહોર
સન્નાટો ચીસ દઈ ફાટી પડે ને તંઈ, ગૂંજી રે આખ્ખી બપ્પોર સૂક્કા ભઠ્ઠ બાવળના એક-એક કાંટા પર
તડકા માંડીને બેઠા ડાયરા બળબળતા વૈશાખી વાયરા
- વિવેક મનહર ટેલર

{u 2016  rð[khÞkºkk  37

યુવાન કવિ શ્રી વિવેક મનહર ટેલર આ સૂમસાન બળતી બપોર માટે વૈશાખી વાયરાને નિમિત બનાવે છે.
વાયરા રે તીના ઘર બદલ્યા કરે છે, એમને કોઈ એક ઠેકાણે સ્થાયી થવા નથી દેતા. અને ક્યાંય ચેન પડતું
નથી અને સૂકા બાવળના કાંટા ઉપર જાણે સૂર્યના કિરણો નૃત્ય કરી રહ્યાં હોય એવું તાદ્રશ્ય વર્ણન કવિ આ
પંક્તિઓમાં કરે છે.
આપણે રે પ્રિય, સામસામે તીર, ક્યારે ય નહીં મિલાપ;
ગાશે જીવનજમુનાનાં નીર, વિરહનો જ વિલાપ !?
રે આયો અષાઢ ને વાયરે તોયે વૈશાખ વાયો !
– નિરંજન ભગત
કવિ શ્રી નિરંજન ભગતના આ અષાઢી કાવ્યમાં વૈશાખને વિરહના વિલાપ સાથે સરખાવી વૈશાખ શબ્દને
વધુ તપતો કર્યો છે. વૈશાખનો બચાવ કરતા હોય તેમ કવિ મેઘનાદ ભટ્ટ કહે છે કે,
અમથી વહે જો કદી હવાની લહે રખી તો વૈશાખી વાયરો ન કહીએ
માસે માસે જો ચહો વૈશાખી વાયરો તો વાયરાનું નામ નવ દઈએ
- મેઘનાદ ભટ્ટ
પંદરસો વર્ષ પૂર્વે, હશે કેવી આ ધન્ય ઘડી વધાવે જન્મ વૈશાખી પૂનમ,મહામયી!
તું ભાવ ધરી ચાંદની ખુદ શાતા ઝીલે,
પ્રકૃ તિ દીસે સુખદાયિની પૂર્ણ રૂપે વૈશાખી ખીલી,
પૂર્ણ સંગ બ્રહ્માંડે રમી.
- રમેશ પટેલ
વૈશાખી પૂનમ એટલે બુદ્ધનો જન્મ દિવસ. એમના જન્મ દિવસને અર્પણ કરતી કવિ શ્રી રમેશ પટેલની
ખૂબ દિવ્ય રચના, જ ેમાં વૈશાખી પૂનમને બળતી બપોરની વેદનાને નજરઅંદાજ કરી એક દિવ્ય પ્રતિભાના
આગમનની પવિત્ર અને ધન્ય ઘડીનું વર્ણન કર્યું છે. જ ે ચાંદની આખી અવનિ ને શાતા આપે છે એ ચાંદનીને
બુદ્ધની હાજરીથી શાતા છે, એ એમના ઉપરોક્ત કાવ્યમાં વર્ણન કરે લ છે.
વિનોદી કાવ્ય રચનામાં માહે ર અને “તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી” જ ેવું ગુજરાતી ફિલ્મને
એક અદ્ભૂત અમર ગીત આપનાર ગીતકાર વેણીભાઈ પુરોહિત કહે છે કે
તારો છેડલો તું માથે રાખને જરા આતો ચૈતર વૈશાખનાં વાયરા
તારીવેણીની મ્હેક જાશે ઉડી આતો ચૈતર વૈશાખનાં વાયરા
- વેણીભાઈ પુરોહિત
વૈશાખના વાયરાઓને હંમશ
ે ા એમના ગરમ મિજાજના કારણે ક્યાંય પ્રેમાળ સ્થાન નથી મળ્યું છતાંય એમની
લાક્ષણીકતા પ્રમાણે આ શબ્દ ને કવિઓએ પૂરો ન્યાય આપ્યો છે.
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