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«rŒ¿kk

માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમિનુ ં સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હુ ં પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશુદ્ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશ.ે
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હુ ં આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમિ તેમ જ માનવતાનુ ં રક્ષણ અને જતન એ મારંુ દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોનુ ં હુ ં નિષ્ઠાપ ૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[kh”

Œ… Qòo Au
તપ અમ ૃતરસનો સાગર છે .
તપ ત્યાગ છે પણ મોક્ષને મેળવવાનો માર્ગ છે .
તપની ભઠ્ઠીમાં આત્માને શેકવાથી જીવન કંચન બને છે .
મલિન ઊર્જાને હોમીને આત્માનો સાક્ષાત્કાર તપ છે .
તપ પ્રતિભાનુ ં મેઘધનુષ છે જે આત્મામાં ઊર્જાનુ ં સર્જન
કરે છે અને વિચારોને બળ આપે છે .
તપ તેજસ્વી રાહ પર તરત ું કનક છે , જેના થકી બાહ્ય
કલેશને મુક્ત કરી આંતરિક પ્રાયશ્ચિત શક્ય બનાવે છે .
તપથી પંચતત્વની હાજરી સાક્ષાત છે . તપ ઈન્દ્રિયોનુ ં
ધન છે .
સત્યનો નાથ તપ છે , તમસનો નાશ તપ છે ,
તપની વ્યાખ્યા જ્ઞાન છે , તપનો આકાર તપસ્વી છે ,
તપનુ ં તર્પણ અનુભવ છે .
તપ ઊર્જા છે , તપ ઊર્જા છે , તપ ઊર્જા છે .

- {kir÷f “rð[kh”

4  rð[khÞkºkk  MkÃxuBçkh 2016

જો બકા વીજળી બચાવવી હોય તો ઘરમાં બચાવજે,
અકસ્માતથી બચવા માટે રાત્રે વાહનની લાઈટ તો ચાલુ કરવી જ પડે.

પરમ યોગેશ શાહ
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MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

કદિ; સ્કુલ-ઓફિસથી આવતાં
થતી જો થોડીક વાર,
માં-પપ્પા; બારીમાંથી ડેલીએ
નજર ફેરવતા ચાર વાર,
કડકડતી ટાઢમાં છાતીએ
ચાંપી સ ૂતાં આખી રાત,
તમારા વખાણ કરી શકું ,
એટલી નથી મારી ઔકાત.
મારી શી’ હેસિયત કે, તમારા
પર એક કવિતા લખુ?!
ં
તમે તો; વિઘ્નો સહી અમારે
નામ જીવનસરિતા લખી,
માં; ઈશ્વરની સાથોસાથ હંમેશ
તારી ઉદારતાને વંદન કરંુ છું,
પછી; મારા નામ પાછળ પપ્પા
ને કુળનુ ં નામ હોંશભેર લખું છું.
તમે જાણતા જ હતાં; ખોળે થી
ઉતરી દૂર દે શાવર જવાના છીએ,
બે ચ ાર દિ’ ગળે વગળી;
પોતપોતાને માળે ઉડી જવાના
છીએ,
છતાં તમે કદી શિક્ષણ-સંસ્કાર
સિં ચ નમાં રાખી નહીં સ્હેજેય
કચાશ,
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પારિવારિક જવાબદારીઓ
છતાં; અમારે માટે હંમેશ તમારે
તો’ નવરાશ.
માં- પપ્પા; તમે હસો, ખુશ
રહો સ્વસ્થ રહો તો, વસંતઋત ુ
પુરબહાર ખીલી જાણજો,
તમે દુઃખી, ઉદાસ કે અસ્વસ્થ
તો, અમારી સૌની પાનખર ઋત ુ
માનજો.
દે શાવર રહેતી હુ ં છું પરવશ...
ઈશ્વરને વિનતી કરંુ રાતદિ’;
મારા માં-પપ્પાને સ્વાસ્થ્ય સારંુ
આપજે,

ને, જો બીમાર પડે તો; ખર્ચ
પરવડે એટલું પર્સમાં નાણુ ં
આપજે.
~~
એક દિ’ સપનામાં....
તમારૂં લાગણીભર્યું પરબીડિયુ ં
મળ્યું;
ખ ો લ ્યું
તો,
પ્રે મ નુ ં
વસિયતનામુ.ં .!!
લખ્યું હત;ું
“સંસ્કાર-સંબધ
ં સાંચવી લેજો;
માં-પપ્પાનુ ં માન જાળવી, જીવંત
રાખજો..”

ભાવે નમીએ આરાસુરી માત..
કુમકુમના થાળ ભરી

…….ભાવે નમીએ આરાસુરી માત(૨)

ઝગમગ ઝગે છે પ ૂનમની રાત

કર  ત્રિશ ૂળ માવલડી

ઉરમાં ઓચ્છવ ધરી

h{uþ Ãkxu÷

લાલ ચટક ચદલડી
ંૂ

ભાવે નમીએ આરાસુરી માત(૨)

લોક ઘ ૂમે ગરબે માડીને દરબાર

મનહર દર્શન જય બોલ

…ભાવે નમીએ આરાસુરી માત

પથપથ મંજીરા ઢમ ઢોલ

ykfkþËeÃk

ઢમઢમ વાગે નોબત પ ૂનમની રાત

….મનહર દર્શન ઐશ્વર્ય અપાર

મઘમઘ મધુરાં વન લીલી ભાત

મંગલ દીશે શીર છત્તર પ ૂનમની રાત

કનક કળશની શોભા

………ભાવે નમીએ આરાસુરી માત(૨)

……ભાવે નમીએ આરાસુરી માત(૨)
બાવન ગજી રે ધ્વજા

….જય જય અંબા ભવાની ઓ માત
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{k™ðe™k {ku÷

સાંજ ઢળી રહી હતી. વરસાદ માંડ
બંધ થયો. સંધ્યા પ ૂરબહારમાં ખીલી
હતી. આજે સોના મોડેથી કામ કરવા
આવી એટલે ઘરે જતાં મોડું થાય તે
સ્વાભાવિક છે . ‘આટલું બધું મોડું?’
મને તેની ચિંતા થઈ. અંધારામાં આ
કે વ ી રીતે ઘરે જશે ? ઝ પ
ું ડપટ્ટીની
આસપાસ કોઈવાર મવાલીઓ પણ
અડ્ડો જમાવી બેઠા હોય છે .
‘સોના હવે કામ રહેવ ા દે કાલે
કરજે. જા અંધારંુ થઈ ગયું છે . તારા
લત્તામાં તો લાઈટ પણ ખ ૂબ ઓછી
છે ’.
‘હા, બહેન તમારી વાત સાચી છે .
પણ જો તમને વાંધો ન હોય તો આજે
હુ ં અહિયાં સ ૂઈ જાંઉ?’
‘હા, સ ૂઈ જા, પણ તારો વર અને
છોકરાં?’
‘અરે , બહેન રહેવા દો ને, રોજ
પીટ્યો દારૂ ઢીંચીને આવે છે . ખાવા
ભાવત ું નથી, કહી મને ઢોર માર મારે
છે .’
‘તે ને જ્યારે સવારે નશો ઉતરે
ત્યારે સમજાવતી હોય તો?’
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ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
‘બોન, તમને ખબર નથી, “નબળો
ધણી બૈરી પર શ ૂરો” ઘરમાં હાંલ્લા
કુ સ્તી કરે પણ તે ને ઢીંચવા રોજ
જોઈએ.
આજે હુ ં ઘરે નહી જાંઉ તો જોઈએ,
એ શુ ં તાયફા કરે છે . મારો દીકરો
પાડોશીને ભળાવીને આવી છું. તેની
દીકરી સાથે આખો દી’ રમતો હોય
છે . તેણે હા પાડી તેથી આવો વિચાર
આવ્યો.’
કેટલાં દિવસે મંગી શાંતિથી ચાદર
પર હાથનુ ં ઓશિકું કરી સ ૂઇ ગઈ.
આજે મન ચગડોળે ચડ્યું. આપણા
દે શમાં ગરીબી વાસ્તવિકતા છે .
ુ ાખી પ્રજાનુ ં
સાથે અભણ અને ત મ
ુ
ૂ ાં
બે હુ દં વર્તન કે મ કરીને કાબ મ

આવે ? મનમાં થત ,ું
જો મારી
આજુ અબાજુ ના ઝુંપ ડાવાળા અને
સામાન્ય પ્રજાને સુધારી શકું તો આ
જીવન લેખે લાગે. સવારે મંગી ઉઠી,
તે ચાપાણીની તૈયારીમાં વ્યસ્ત હતી.
ત્યાં બારણે એનો વર આવ્યો. મંગી
ઘાયલ હરણીની માફક ધ્રુજતી હતી.
તેના વરની આંખો લાલઘુમ હતી.
મોઢા પરથી લાગતું તે ન ો ગુસ ્સો
સાતમે આસમાને હોય. દીદાર પણ
શરમ આવે તે વ ા હતાં.
બારણુ ં
ખોલીને મંગી બાજુમાં ખસી ગઈ.
‘આવો..’ કહી ઘરમાં આવવાનુ ં
આમંત્રણ આપ્યું.
‘મંગ ી, પાણી લાવ તારા વર
આવ્યા છે .’
કે શ વનુ ં દિમાગ ઠં ડુ થઈ ગયુ.ં
તે ને ખબર ન હતી આવો પ્રેમાળ
આવકાર તેને મળશે.
‘મંગી, મારા કપમાંથી અડધી ચા
તારા વરને આપ.’
કેશવો ગુસ્સાની આગમાં ધમધમતો
આવ્યો હતો. આવા વહાલ નિતરતા
શબ્દો સાંભ ળીને ઠરી ગયો. નરમ

ઘેંશ જેવો થઈને ચા પીવા ખુરશી
પર બેઠો. તેના અંતરમાં થયુ,ં કે વી
સરસ સ્વભાવની મંગીની શેઠાણી છે .
મંગીના મોઢા પર ગભરામણ નથી.
ચા કેવી સરસ બનાવી છે . વિચારોનુ ં
ટોળું ધસી આવ્યું. ચા સાથે ગાંઠિયા
પણ આપ્યા હતા. ખાઈને તેને સાતે
કોઠે દીવા પ્રગટ્યા. મંગ ીની સામે
જોવાની હિંમત ન હતી. મંગી સમજી
ગઈ હતી. ગમે તેમ તો તેનો વર
હતો..! પીટ્યો, દારૂ ઢીંચીને આવે
ત્યારે જાનવર બનતો. બાકી મંગીને
ખ ૂબ લાડ લડાવતો.
‘બે ન મારો ઘરવાળો આવ્યો
છે . તેની સાથે હુ ં ઘરે જાંઉ. મારો
ગોટુ રડતો હશે’.
‘સારંુ આજે રજા પાડજે. હુ ં બહાર
જવાની છું.’ જે મનમાં આવ્યું તે કહ્યું.
મંગ ી, કે શવની પાછળ ઘરે
જવા નિકળી. મનમાં વિચારી રહી,
‘ભગવાન કે શવને સદબુદ્ધિ આપજે.
પીટ્યો મને ઘરે જઈ ધબેડી ન નાખે
તો સારંુ .’
મંગી તો એના ઘરે પહોંચી ગઈ.
પણ મારંુ મન વિચારમાં ગરકાવ થઈ
ગયુ.ં આ સામાન્ય પ્રજા શાને માટે
આવી દશામાં જીવતી હશે ? પતિ
અને પત્ની બન્ને મહેનતથી રોટલાં
રળે છે . શાંતિથી કે મ નહી જીવતાં
હોય? બીજે દિવસે સવારના મંગી
આવી. તેની સાથે કેશવને જોઈ મને
નવાઈ લાગી. સાફસુથરો, દાઢી, વાળ
કપાવીને આવેલો કે શવ નજર ઠારે
તેવો જણાયો.
‘બહેન , તમારંુ માયાળુ વર્તન
મારા દિલને સ્પર્શી ગયુ.ં મને
સુધ ારશો?’ કે શ વ લગભગ મારા
પગમાં પડ્યો. હુ ં બે ડગલાં પાછળ
ખસી ગઈ.
મ ા ર ા આ નં દ ન ો પ ા ર ન
રહ્યો. ગઈકાલ અને આજના
કે શવમાં મને આસમાન અને
જમીનનો ભેદ જણાયો. મારી સાથે

ઠાવકાઈથી વાતો કરી. તેની સુધરવાની
વાત મને ગમી. બન્ને જણાએ શાંતિથી
કઈ રીતે તેને મદદ કરવી એની વાત
કરી. મારા માનવામાં ન આવ્યું કે ,
‘માનવસહજ સ્વભાવ પર, પ્યાર
અને આદર જાદુનુ ં કામ કરી શકે છે .’
તેની મદદથી બીજા આજુબાજુના
ઝપ
ું ડાઓના માણસોને ભેગા કર્યા. એક
પછી એક વિષય હાથમાં લીધાં. સહુ
પ્રથમ દારૂને હાથ નહીં લગાડવાનો.
સ્ત્રી ઉપર હાથ નહીં ઉગામવાનો,
કચરો ઉપાડવાનુ ં અને સ્વચ્છતાના
પાઠ ભણવાના. આજુબાજુનો વિસ્તાર
સાફ રાખવાનો. જીવનની સાર્થકતા
માટે પહેલ ું કદમ છે . એક વ્યક્તિની
જાગ્રતતાએ આખો મહોલ્લો સુધાર્યો.
દરે ક વ્યક્તિ મીઠા બોલને સમજી
શકે છે . મારંુ પ્રેમાળ વર્તન સ્વભાવિક
હત.ું જે કેશવને સ્પર્શી ગયુ.ં મન મંદિર
સહુ ન ા પવિત્ર છે . જ્યારે મંદિ રમાં
દર્શનાર્થે જઈએ છીએ ત્યારે શુ ં આપણે
સમગ્ર અસ્તિત્વને લઈને જઈ છીએ?
હા, તન જરૂર પગ વડે મંદિરમાં આવી
પહોંચે છે . પણ, આ અવળચંડુ મન?
કોને ખબર તે ન ુ ં કોઈ ઠે ક ાણુ ં હોત ું
નથી! પછી તે મંદિર હોય કે કોઈ પણ
ધર્મનુ ં સ્થળ. જેવા કે ગુરૂદ્વારા કે ચર્ચ.
પ્રશ્ન ખ ૂબ સીધોસાદો છે કે ગહન તે
આપણે નક્કી કરવાનુ ં છે . શરીર સાથે
મન પણ હોય તે આવશ્યક છે . હકિકત,
તે ન પણ હોય. મન કોઈના કાબ ૂમાં
રહેત ું નથી. તેને પાંખ નથી પણ ગગને
વિહરે છે . પગ નથી પણ ગમે ત્યાં
પહોંચી જાય છે . જોવા જઈએ તો તેને
કોઈ વાહનની જરૂર નથી !
ભલેને મંદિરમાં હોઈએ કે ઘરમાં
જીવન સાર્થક કરવાનાં આઠ માર્ગ જો
અપનાવીએ તો ઘર મંદિર બને તેમાં
શંકા નથી. ખ ૂબ વિચારને અંતે જણાયુ,ં
સહપ્ર
ુ થમ શ્રદ્ધા પછી તે ખુદમાં હોય,
વ્યક્તિમાં કે ભગવાનમાં ખ ૂબ જરૂરી
છે . જ્ઞાન કાજે યા જીવનના કોઈ પણ
ક્ષેત્રમાં શ્રદ્ધા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે .

નૈ તિ કતા એ જીવનને સરળ
તેમજ સાચો રસ્તો બતાવે છે . માણસ
માત્રના જીવનમાં નૈતિકતા અગત્યનો
ભાગ ભજવે છે . સંસ ારનુ ં કોઈપણ
કાર્ય નૈતિકતાના ધારાધોરણ મુજબ
કરીએ તો સફળતા કદમ ચ ૂમતી
આવશે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી. હા,
અનૈ તિ કતા કદાચ ટું ક સમય માટે
ઝગમગાટથી આંજી દે પણ તેનો કરૂણ
અંજામ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી..!
જ્ઞાની ભક્ત તો ભગવાનને પણ
પ્યારો છે . જ્ઞાનની અમોઘ શક્તિ
જગ જાહેર છે . જ્ઞાન એટલે પુસ્તકિયુ ં
પઠન નહી. જ્ઞાનની વ્યાખ્યા દરે ક
માટે અલગ હોઈ શકે. જ્ઞાન આપમેળે
મેળવેલ ું હોય તો જીવન સોહી ઉઠે .
ઉધાર જ્ઞાન સમય આવે દગો દે શ.ે
ઈંદ્દ્રિયોનો સંય મ એ કઠિન પણ
અગત્યનો છે . પછી એ આંખનો હોય,
જીભનો કે વાણીનો. ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં
રાખવી એ સહજ નથી. ઋષિમુનિઓ
પણ તે મ ાંથ ી બાકાત નથી રહી
શક્યા. સુદ
ં ર જોવું આંખને ગમે છે .
સારા ભોજન, પકવાન, મિષ્ટાન
નજર સામે જોઈને કોણ સંયમ રાખી
શકે? ભલેને ડાયાબિટિસ થયો હોય,
રસગુલ્લા અને બાસુદી
ં જોઈ મન ચળી
જાય. સ્પર્શેન્દ્રિયનો સંયમ લોઢાના
ચણા ચાવવા જેવો અઘરો છે .
પ્રેમ એક એવી મફત વસ્તુ છે જે
આપવાથી વધારે પ્રાપ્ત થાય છે .
‘મફત’ શબ્દ બહુ અગત્યનો છે . એક
ફદિયુ ં પણ ખિસામાંથી કાઢવું પડત ું
નથી. તેમાં કજૂસાઈ શા માટે ? સ ૂર્ય
પ્રકાશની જેમ જીવનમાં તાજગી લાવે
છે . કોઈપણ વ્યક્તિના મુખ પર સ્મિત
રે લાવે છે . ત્યાં સુધી કે, બિમાર વ્યક્તિ
પણ દરદ ઘડીભર વિસરી જાય છે .
બસ આપો, આપો ને આપો. પરિણામ
મનપસંદ તેમાં શંકાને સ્થાન નથી.
કેશવની પાછળ કેટલા લોકોએ સાચો
રાહ અપનાવ્યો.
(અનુસધ
ં ાન 18માં પાને)
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“Œkhe W…h {Át Awt
ŒuÚke SðtŒ Aw”

{khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo
“પ્રેમમાં ક્યાં સમજદારી જોઈએ,
બંને દિલો વચ્ચે કટારી જોઈએ,
છોકરી અને શ્રી હરીમાં સામ્મ્યતા,
બન્ને માટે પુજારી જોઈએ …
એમના એકના ઘરમાં હોય તો ના
ચાલે
આપણા ઘરમાં પણ બારી જોઈએ
અને જો તે અગાસી પર સુતા હોય
તો ચાંદ ઉપર મારે પથારી જોઈએ..”
એક ખાસ મિત્રએ તાજેતરમાં જ
બહુ સરસ કહ્યું હત,ું “તમે ક્યારે ક પ્રેમ
ઉપર તો લખો પ્લીઝ ...!!” એમની
વાત ને આજે ન્યાય મળ્યો, આજનો
લેખ એમને “ગીફ્ટ સ્વરૂપે “…
ઉપરની સરસ મજાની કવિશ્રી
જોશીની પંક્તિઓમાં “કોઈક ખાસ “
માટેન ુ ં આબેહપ
ુ વર્ણન આલેખાયું છે .
પ્રેમ એટલે લાગણીની પરિભાષા, પ્રેમ
એટલે મૌંનને પણ સહજ રીતે સમજી
જવાની ભાષા.. પ્રેમ એટલે એક
દિલથી બીજા દિલ સુધી પહોંચવાનો
રસ્તો, આવો પ્રેમ માં- બાપ સાથે
હોઈ શકે ,ભાઈ-બહેન વચ્ચેનો પ્રેમ,
પ્રેમીપ્રેમિકા વચ્ચેનો પ્રેમ કે પછી
ડાઈરે ક ્ટ ઈશ્વર સાથોનો પ્રેમ પણ
હોઈ શકે.
પ્રેમની પરિભાષા સમયે - સમયે
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બદલાતી રહે છે , આ પરિભાષા
સમજવા પ્રેમ ના દરિયામાં ભીંજાવું જ
પડે આવો પ્રેમ રાધા અને કૃષ્ણ વચ્ચે
કે પછી ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે
પણ હોઈ શકે.. Love is like an art…
પ્રેમ એક કળા છે એકબીજાને સમજીને
એકબીજામાં ગુથાઈ જવાની કે એકબીજામા ખોવાઈ જવાની કળા...
હકીકત એવી છે કે, તમે જેની સાથે
વધુ ઝઘડો કરતા હોય,એકબીજાની
કિટ્ટા કરતા હોય, એકબીજાની
ૂ (દોષ) કાઢતાં હોય પણ એ
ભલ
વ્યક્તિ સાથે જ આપણને વધુ પ્રેમ/
લગાવ હોય છે . ખરંુ ને????.
“Love is like a festival “...
પ્રેમ એ ઉત્સવ છે , એકબીજાને
જાણવાનો અને મા’ણવાનો ઉત્સવ..
ઘરમાં કંઈક તોફાન કરી ને મમ્મીના
હાથનો માર ખાઈ દાદાજી પાસે જઈ
મમ્મીની ફરિયાદ કરવી એ પણ પ્રેમ
જ છે , મોટીબેન જમવાનુ ં બનાવતી
હોય અને તે ન ા માથાનુ ં બક્કલ
કાઢીને ભાગવું કે પછી મોટીબેન કે
નાના ભાઈ સાથે ઓશિકાથી ઝઘડવું
એ પણ પ્રેમ છે કોઈ વખત ખાસ
વ્યક્તિએ કરે લા મેસેજનો રીપ્લાય
કરવામાં મોડું થઇ જાય કે પછી ફોન

ના ઉપાડી શકાય ત્યારપછી ના
રીસામણા અને મનામણા એ પણ
પ્રેમ છે ..ઘણીવાર એવું પણ બને છે
કે , પ્રેમ પ ૂરો આપણને મળતો હોય
છે પરં ત ુ આપણી અપેક્ષા વધુ હોવાને
કારણે એકબીજાને સમજવામાં મોડા
પડીએ છીએ.
મિત્રો, ક્યારે ક પ્રિયપાત્ર સામે
પ્રેમની અભિવ્યક્તિ કરવામાં મોડા
પડવાને કારણે ગમતી વ્યક્તિથી દુર
જવાનો સમય પણ આવે છે ફક્ત
એક વાક્ય “ બસ હુ ં તમને પ્રેમ કરંુ
છું” એટલું કહેવાનુ ં મોડાપણુ ં ક્યારે ક
આજીવન યાદ રહી જાય છે ...
આમ, પ્રેમ એકબીજાના પર્યાય
બની જવાની વાત છે , પ્રેમ એટલે
ખુલ ્લી આંખોથી થતો મળવાનો
વાયદો છે , પ્રેમ એ લાગણીના
દરિયામાં ભીંજાવાની મજા છે , બસ
જરૂર છે કોઈની સામે દિલથી એકરાર
કરવાની.. અને એટલે જ આ ગઝલનુ ં
હૃદયના એક ખ ૂણામાં ગુજી
ં
ઉઠવું
સ્થાને છે ...
“ જી વ ન - મ ર ણ છે એ ક બ હુ
ભાગ્યવંત છું,
તારી ઉપર મરંુ છું હુ ં તેથી જીવંત
છું..”

½B{h ð÷kuýwt
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heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh
જમીન ખે ડ ીને સાફસુથ રી કરી
લીધી. એમાં ખાતર અને પાણી
નાખીને ભેજવાળી કરી. એમાં ફૂલના
બીજ નાખ્યા. સ ૂર્યએ તડકો ફેંક્યો કે..
એમાં અંકુર ફૂટ્યાં. એ અંકુરો જોઈને
દિલમાં જે ખુશીનો વ્યાપ થયો તે
અવર્ણિત હતો. અંકુરોને પાણી અને
તડકા સાથે હવાએ પણ સાથ આપ્યો
કે જોતજોતામાં એ છોડ બની ગયો.
થોડા દિવસોમાં તો એની ડાળીઓ
પર કળીઓ ફૂટી અને જોતજોતામાં
એ મનમોહક અને ખુશ્બૂદાર ફૂલ બની
ગયુ.ં ચારે દિશામાં એની સોડમ પ્રસરી
ઉઠી.
બે દિવસ બાદ તો ફૂલની પાંખડીઓ
ઝાં ખ ી પડીને કરમાવા લાગી.
મનમોહક ખુશ્બુ ઓસરવા લાગી. હજી
તો હુ ં એનો અફસોસ કરંુ છું ત્યાં તો

એ ફૂલ ડાળીથી વિખ ૂટું પડીને નીચે
પડ્યું. આકાશ સામે જોઈને ફરી નીચે
જોયુ.ં એ કરમાયેલા ફૂલમાંથી પોકાર
આવી રહયો હતો. ફૂલોની ભાષા તો
ના સમજાઈ પણ અટકળો તો જરૂર
કરી શકું, એમ માની મનને વિચારવા
વહેત ું કર્ય.ું
દરે કને પોતપોતાનુ ં આયુષ્ય હોય
છે . તો એનુ ં આયુષ્ય તો પ ૂરંુ થઈ ગયુ ં
હશે, બાકી એને એમ હોય કે મારી
માવજતમાં કોઈ કચાશ રહી ગઈ
હોય. મેં મારા બચાવ રૂપે કહ્યું કે ,
અગર મારી માવજતમાં કચાશ હોત
તો અંકુર જ કરમાઈ ગયા હોત. એથી
વધુ, છોડ પણ કરમાઈ ગયો હોત.
તો બીજી શુ ં હોઈ શકે?
મનને તો હક
ુ મોનુ ં પાલન કર્યે જ
છૂટકો હતો..!
ક્યાંક વાંચવામાં આવેલ ું કે, ફૂલો
છોડ પર રહીને પસ્તાવો કરતા હોય
છે . છોડ પરથી થાળીમાં ફૂલ આવે તો
ફૂલછાબ બની જાય છે . કોઈ છોકરીના
માથે લાગે કે ગજરો બને તો પ્રેમનુ ં
પ્રતીક બની જાય છે . હાર બનીને કોઈ
વરરાજાના ગળામાં પડે તો હરખનાં
પ્રસંગનુ ં પ્રતીક બની જાય છે . અને
ૃ શરીર પર પથરાય તો
કોઈ મ ત

શોક અને શ્રદ્ધાંજલિનુ ં પ્રતીક બની
જાય છે . છોડ પરથી માળા બનીને તે
ભગવાનના ગળામાં પડે તો પવિત્ર
બની જાય છે . જો એનો અર્ક કાઢીને
તેલ બનાવો તો હર એક પ્રસંગે ખુશ્બુ
આપત ું માનીત ું અત્તર બની જાય છે .
અંતઃ….. રૂપ, પ્રતીક, શોભા,
શણગાર કે મહત્વ આપવાવાળી તો
માનવ જાત જ ને..!
વિચારો શાંત પડ્યા અને વળી ફૂલ
સામે જોયુ ં તો, એની કળીઓ બીડાઈ
ગઈ હતી. મનમોહક બનેલ ું તે હવે
ધુત્કારી લાગત ું હત.ું માન્યું કે પળમાં
તો એ ધ ૂળમાં ભળી જશે.
અરે , રે ...! ધ ૂળમાંથી વિકાસ અને
ધ ૂળમાં જ નાશ..!
“આ બધો જ માટીનો ખે લ છે ,
મિત્ર।.”
કોણ કહી ગયુ?ં કોને કહી ગયુ?ં
ચારે બાજુ ફાંફા મારતો વળી જમીનને
ખોતરીને ભીની કરવા પાણી છાંટવા
લાગ્યો. મારા હાથમાં રહેલ ફળના
બીજ જમીનમાં જવા તત્પરતા
દે ખાડતા હતા.
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એક માણસ ખુબ જ ગુસ્સાવાળો
સ્વભાવ ધરાવતો હતો. વાતેવાતે ગુસ્સો
તેના સંબધ
ં ો બગાડવા નિમિત્ત બની
જતો હતો. પોતાનાએ સ્વભાવથી તે
કંટાળી ગયો હતો અને તેને દૂર કરવા
માટે તે ઘણા પ્રયાસો કરતો. તે રોજ
કથા પ્રવચન સાંભળવા અને સંત્સગમાં
જતો પરં ત ુ તેને કોઇ જાતનો ફરક
પડતો ન હતો. સાંભળવા પ ૂરત ું બધું
સારંુ લાગત ું પરં ત ુ તે કાંઇ આચરણમાં
લાવી શકતો જ ન હતો. સમસ્યા ચારે
બાજુ પરં ત ુ સમાધાન કોઇ નહિ. એક
દિવસ તે એક પ્રવચન સાંભળવા ગયો
હતો. પ્રવચન પ ૂરંુ થઇ જતા તે સંત
મહાત્માના પગે પડી બોલ્યો,
“મહારાજ, મારા પર ક્રૃપા કરો.
મારા ગુસ્સાથી હુ કં ટાળી ગયો છું.
મારા સ્વભાવથી કંટાળીને મારી પત્ની
ત્રણ વાર મને છોડીને પિયર જતી રહી
હતી. હવે ખાલી બાળકો ખાતર મારી
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સાથે જીવે જ છે . મારા સ્ટાફ મેમ્બર
અને બોસ મારાથી કં ટાળી જાય છે
અને અત્યાર સુધી છ વખત મારી
બદલી થઇ ચુક ી છે . આસપાસના
લોકો અને મારા કુટુંબીજનો મારી
સાથે વ્યવહાર રાખતા નથી. મારા
સ્વભાવને કારણે હુ ં આ દુનિયામાં
એકલો પડી ગયો છું. કે ટલાય
પ્રવચનો અને સત્સંગમાં ગયો છું,
છતાંય આચરણમાં કાંઇપણ લાવી
શકતો નથી. મને કોઇ રસ્તો બતાવો.
હુ ં કેમ બદલુ મારો સ્વભાવ?”
“વત્સ, સાંભળવાથી કશુ ં જ થત ું
નથી. ખાલી સાંભળવાથી આચરણ
સુધારવું કપરંુ છે . નજર સમક્ષ
જીવનનુ ં અંતિમ સત્ય યાદ રાખ.
કાયા માટીમાં મળી જશે અને રહી જશે
રાખ. જે હવાના ઝોકા સાથે ઉડી જશે.
તો. મોહમાયા અને ક્રોધ શેનો?!
ભુલી જા બધી ઝંઝાળ. યાદ રાખ ફકત
અંતિમ સત્ય. તે જ સાચુ સત્ય છે .
આપણા સૌની સમસ્યા અને
મુશ્કેલીઓનુ આ એક જ નિવારણ.
આપણા સૌનુ ં અંતિમ સત્ય નજર
સમક્ષ રાખીએ. શ્વાસ છોડી જવાની

ુ
પળને એકવાર યાદ કરીને મહેસસ
કરીએ. બધું ભુલાય જશે. મોહ છુટતો
જશે અને બસ જીવન જીવવાનો
સાચો અને સંપુર્ણ આનંદ માણી શકીશુ.
જીવન જીવવાની બદલે પામી શકીશુ.ં
ઉપરોકત ઉદાહરણ આપણા સૌને
લાગુ પડે છે . આપણે સૌ જીવનમાં
કોઇ ને કોઇ મુશ્કેલીમાં એવી રીતે
ફસાઇ ચુક્યા છે તેમાંથી નીકળવાનો
કોઇ જ રસ્તો દે ખ ાતો નથી. બધી
જાતનુ ં સુખ હોવા છતાંય અમુક
સમસ્યાઓ એવી છે જેનો ઉકે લ
કયાંય મળતો જ નથી. આપણને
આ શ્વાસ લેતા યંત્ર સાથે એટલો
મોહ થઇ ચુક્યો છે કે, આપણે
જીવનને પામી શકતા નથી. ચક્કરમાં
ગોળગોળ ફર્યા જ કરીએ છીએ છે .
છે ડો કયારે ય પકડી શકતા નથી.
જયારે અંતિમ ઘડી આવે છે ત્યારે
સત્ય સમજાય છે અને ત્યારે ઘણું
મોડું થઇ ચ ૂક્યું હોય છે . પછી જીવવા
માટે એક પળ પણ વધારે મળી શકતી
નથી. સાથ છોડી દે નાર ક્ષુલ્લક સુખ
પાછળની વ્યર્થ દોડ છોડીને જીવનનુ ં
અંતિમ સત્યને યાદ રાખીએ.

‘{khe þwt ¼q÷?’

÷½w fÚkk
{e™kûke ð¾krhÞk
દરવાજે બેલ વાગી અને દમુબેન
બોલી ઉઠ્યા, ‘હે ભગવાન, કોણ આવ્યું
હશે? ઘડીક બપોરે જપવા
ં
દે તાં હોય
તો..!’ બબડતાં તેમણે દરવાજો ખોલ્યો,
બારણે ઉભેલ આંગત ુકને જોઈ એમના
ભવાં ચડી ગયા. તેમના ચહેરા પર
ડરની રે ખાઓ સ્પષ્ટ દે ખાય રહી હતી.
હાસ્તો, ડરી જ જાય ને..! દરવાજે એક
હવાલદાર અને કોર્ટનો બેલિફ ઉભેલા,
તેના હાથમાં એક કવર હત.ું
“ભાઈ, તમારે કોનુ ં કામ છે ?”
બોલતાં દમુબેન બે ડગલાં પાછા હઠી
ગયા.
ુ ી ચ દમુબેન કા? આમાલા
“તમ
દમુબેન સી બોલાય ચ આહે.”
દમુબે ને ડોકું હલાવી હા પાડી.
એટલે બેલિફ તેમના હાથમાં કોર્ટના
સિક્કાવાળું કવર પકડવાતાં બોલ્યો,
“માજી, આપકે નામસે યે કોર્ટકા ઓર્ડર

આયા હૈ, આપ સહી કરકે યે ઓર્ડર
લે લો.”
દમુબન
ે ે પોતાનુ ં નામ વાંચી ધ્ રૂજતાં
હાથે કવર હાથમાં લીધુ.ં
“આપ ઈસે પઢકે દે ખ લો, માજી.”
બેલિફ બોલ્યો. “અગર એક મહિને કે
અંદર આપને કોઈ જવાબ નહીં દીયા
તો આપકે ઉપર કોર્ટ કે અનાદરકા
કેસ હો શકતાં હૈ.”
બંને જણને વિદાય કરી દરવાજો
વાસી દમુબેન દીવાનખંડમાં આવેલાં
સોફા પર ધબ કરી બે સ ી ગયા.
ઉતાવળે ઉતાવળે કવર ખોલ્યું, જે
વાંચીને એમને આંખે અંધારા આવી
ગયા, થોડીવાર માટે ત્યાં જ સોફા પર
આંખો મીંચી બેસી રહ્યાં. થોડી કળ
વળતાં જ ફરી કવરમાંનો પત્ર કાઢી
પોતાને જ મોટે થી સંભાળવતાં હોય
તે રીતે વાંચવા લાગ્યાં,
“અમારા વાદી મી. અરુ ણની
ફરિયાદ પ્રમાણે તમે એમની ચાર
વર્ષની બેબી ટીના, જે તમારી દોહિત્રી
છે , ફરિયાદીની વારં વારની વિનવણી
છતાં તેને તેના કાયદે સરનાં પિતાને
સોંપી નથી રહ્યાં બલ્કે તમારે ત્યાં જ
રાખી રહ્યાં છો. આ હુકમ મળવાનાં
એક મહિનાની અંદર અમારા વાદીને
તેની પુત્રીની સોંપણી નહીં કરો તો

કોર્ટ કાયદે સરનાં પગલાં લેવા મજબ ૂર
થશે.”
દમુબેન ઉભા થઈ આમતેમ આંટા
મારવા લાગ્યાં, મન પર મણમણનો
બોજ અનુભવતાં બાલ્કનીમાં મ ૂકે લી
આરામ ખુરશીમાં બેસી આંખો બંધ
કરી, ખુર શી ઝુલાવતાં ઝુલાવતાં
અતીતમાં સરી ગયાં.
લગ્નની વાત, મુરતિયાની પસંદગી
વગેરેમાં છોડીને શુ ં ગમ પડે? હજી
તો એ છોકરંુ કહેવાય..! એવું વિચારી
તેમણે અમલાની પસંદગી નાપસંદગી
જાણવાની પરવા ન કરતાં પોતે
પસંદ કરે લાં મુરતિયા જોડે અમલાને
પરણાવી દીધી. ‘એ તો જોડે રહેતા
રહેત ા પ્રેમ થઈ જશે , ’ એવું કં ઈ ક
દમુબન
ે ે અમલાને સમજાવી દીધું હત.ું
અમોલને મનથી વરી ચ કૂ ે લ ી
અમલા, માતાની ઇચ્છાને માન
ૂ ે પર
ૂ ો
આપવા જતાં અરુ ણને પ ર
અપનાવી ના શકી. તન તો અરુણને
સોંપ્યું પણ મનમાં અમોલ જ રમતો
હતો. એક દિવસ, અઠવાડિયુ,ં મહિના,
એમ કરતાં કરતાં તો વરસ ક્યાંય
વીતી ગયુ,ં જોતજોતામાં તે ટીનાની
માં બની ગઈ. બહુ થયુ ં હવે, તેણે
હોસ્પીટલમાં જ વિચારી લીધું હત ું કે
જો આ નવજાત બાળકી સાથે વધારે
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રહીશ તો માયા બંધાઈ જશે તો એ
બંધન તોડતાં આખો જન્મારો નીકળી
જશે નાહકનુ ં પોતાને વણજોઈતાં
લગ્નબંધનમાં બંધાઈ રહેવ ું પડશે.
સાત દિવસે અમલા ટીનાને લઈને
દમુબેનની ઘરે આવી. પહેલો દિવસ
તો જેમતેમ પસાર કર્યો, બીજે દિવસે
અમલાને એકાંત મળતાં જ તે ણે
અમોલને ફોન કર્યો, પહેલાં તો બહુ
જ રડી, પછી ઘણી વાતો થઈ. હજીયે
અમોલ એટલી જ ઉત્કટતાથી તેણે
ચાહતો હતો તે જાણ્યા પછી અમોલ
સાથે ભાગી જવાનુ ં નક્કી કરી લીધુ.ં
અમલા વિચારી રહી કે, ‘આમ ભાગી
જવાનુ ં તેને પહેલાં કે મ ના સુજયુ?ં
કે, માતાની જીદ પાસે તેન ુ ં કંઇ ચાલ્યું
નહોત ું ? જવા દે જીવ, જૂની વાતના
પોપડા ક્યાં ઉખાડવા?’
ટીનાને નવમે દિવસે બી.સી.જી.ના
રસી પાવાના હતા. દમુબેને વિચાર્યું
સુવાવડીને ક્યાં દવાખાનાના નાહકના
ધક્કા ખવાડવુ?ં લાવ હુ ં જ ટીનાને
રસી પાવા લઈ જાઉં. અમલાને ઘરે
આરામ કરવાનુ ં કહી દમુબેને રિક્ષા
બોલાવડાવી અને ટીનાને લઈને
દવાખાને ગયા. અમલાને તો જોઈતુ’ત
ં ું
ને વૈદે કીધા જેવુ થયુ.ં જેવા દમુબન
ે
રવાના થયા કે અમલા કપડાં બદલી
તૈયાર થઈ ગઈ, વાત થયા પ્રમાણે
અમોલને ફોન કરી બોલાવી લીધો,
દમુબન
ે ને જાણ કરવા ચિઠ્ઠી લખી નાખી
કે , ‘મને શોધવી નહીં, મને મુએલી
સમજજો. આ જ ઘડીએ હુ ં તમારી
સાથેના, અરુણ સાથેના અને ટીના
સાથેના સર્વ સબંધનો અંત લાવી દઉં
છું. હુ ં મારી રીતે મારી જિંદગી જીવવા
માંગ ુ છું, મને મુક્ત કરો.’ દમુબન
ે ના
માથે તો દુ:ખનાં ડુગ
ં ર ત ૂટી પડ્યાં.
‘ફટ છે અમલાને....... આ નવજાત
બાળકીનો પણ વિચાર ન કર્યો? ઇનો
શું વાંક?’ વળી પોતાને જ કોસતા
બોલી ઉઠ્યા, ‘આના કરતાં તો પેટે
પાણો પાક્યો હોત તો......’
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ટીનાનો રડવાનો અવાજ સાંભળી
તે મ ની વિચારધારા ત ૂટી, એમણે
સઘળું ધ્યાન ટીનામાં પરોવ્યું. તેમણે
પહેલાં ટીનાને દૂધની બાટલી આપી,
માંડ માંડ બાટલી મોંમા લીધી,
બાટલીમાં માની હુફ
ં મમતા થોડી
મળે ?! પણ, બિચારી ભ ૂખી થઈ હશે
તે ભ ૂખ સંતોષાતા નિંદ્રામાં સરી ગઈ
અને દમુબેન હવે આગળ શુ ં કરવું
તેના વિચારમાં પડી ગયા.
દમુબે ને પહે લ ું કામ જમાઈ
અરુણને, અમલાનાં કારનામા વિષે
જણાવવાનુ ં કર્ય,ું અરુણ તો ફોન પર
જ બેબાકળો થઈ ઉઠ્યો, લક્ષ્મીજીનાં
આગમનની ખુશી તો ક્યાંય ઊડી ગઈ,
દોડાદોડ સાસરી આવી પહોંચ્યો. તેને
પોતાને તો સખત્ત આઘાત લાગેલો.
પણ, શુ ં કરે ? અમલાની ચિઠ્ઠી વાંચી
મન મક્કમ કરી સાસુજી ને હિં મ ત
બંધ ાવતા બોલ્યો, “બસ બહુ થયુ ં
હવે.. આમ પણ અમલાએ કમને જ
મારી સાથે લગ્ન કરે લાં, તેને જવા
દો જહનમમાં...! મારે તેને ખોળવી
પણ નથી, અને તમને ટીનાનાં સમ
છે જો તમે એની ભાળ મેળવવાની
કોશિશ કરી તો...! બા, હવે તમે તો
જાણો જ છો કે મારે નજીકનુ ં કહેવાય
એવું કોઈ સ્વજન નથી, જે છે તે તમે
જ છો, ટીનાની સંભ ાળ તમારે જ
લેવાની છે , તમારાથી વિશેષ કાળજી
કોણ લેવાનુ?ં પૈસેટકે મુઝ
ં ાતા નહીં
તમને દર મહિને ચે ક મળી જશે ,
તેનાં ઉછે રમાં કોઈ કમી ન રાખતાં.
હુ ં પણ રજાને દિવસે આવતો જતો
રહીશ. આપણે બંને મળીને આવેલ
મુશ્કેલીનો સામનો કરીશુ.ં ”
દમુબે ન શુ ં બોલે ? તે ઓ તો
હકકાબક્કા રહી ગયાં, અને જમાઈબાબુ
તો ટીનાની સોંપણી કરીને જતાં
રહ્યાં. “હવે શુ ં થશે? સાંજે કામ પરથી
દીકરોવહુ પાછાં ફરશે, તો તેને હુ ં
શુ ં કહીશ? તારી બહેને કાળુ કર્યું કે
જમાઈ ટીનાની જવાબદારી સોંપીને

ગયાં તે વાત કરંુ ..! હે પ્રભુ, હુ ં શુ ં
કરંુ ? આ ઉંમરે કોઈના સાથ વગર
ટીનાનો ઉછે ર કેમ કરતાં થશે? દીકરો
તો મારી વાત માની જશે પણ વહ?
ુ ”
બસ દમુબહેનનાં મનમાં આજ વાત
ઘુમરાયા કરતી હતી.
જેમતેમ સાંજ પડી. ટીનાએ ભીનુ ં
કર્યું હત,ું એટલે બાળોતિયુ ં બદલી,
ચોખ્ખા કપડાં પહેર ાવી ફ્રે શ કરી.
દૂધ પાયુ ં અને ફરી સુવડાવી દીધી.
નવજાત બાળકી એટલે ભ ૂખ લાગે
કે ભીનુ ં કરે , કપડાં બગડે ત્યારે ઊઠે
બાકી તો ટીનાએ સમજી ગઈ હશે
એટલે નાનીને ન સતાવતા ઊંઘતી
રહી. રસોઈવાળા બહેન સમય પર
આવી રસોઈ બનાવી ગયાં. આઠ
સાડાઆઠ થયા ને તે મ નો દીકરો
અભય અને વહુ આશા કામ પરથી
પાછાં ફર્યા. દમુબાનો ચહેરો જોતાં
જ અભય સમજી ગયો કે નક્કી કોઈ
નવાજૂની થઈ લાગે છે . અભય કંઈ
પ ૂછવા જાય તે પહેલાં દમુબાએ જ
અમલાની ચિઠ્ઠી અભયનાં હાથમાં
મ ૂકી. વાંચતા જ અભયનાં ભવાં ચઢી
ગયાં.
“આ શુ ં મમ્મી, ત ું મને અત્યારે
જણાવે છે ? એક ફોન તો કરવો હતો.”
દમુબ ા બોલ્યા કે , “એ જે રીતે
નવજાત બાળકીને છોડીને ગઈ છે તે
જોતાં મને લાગ્યું કે આપણે કેટલુય
ં
મથીશુ ં તોયે એ કપાતર પાછી નહીં
આવે, એટલે મેં તને ખોટો ઉદ્ગ
વે ન
કરાવ્યો.”
“અરે બા, માણસ જેવું માણસ
ઘર છોડીને ભાગી જાય છે ..... અને
ત ું ખોટા ઉદ્વેગની વાત કરે છે ? હવે
આટલો બધો સમય નીકળી ગયો હુ ં
તેને ક્યાં શોધીશ ?”
“કંઇ શોધવાની જરૂર નથી, આપણી
આબરૂ ઉછાળીને ગઈ છે મારે ધોળે
ધર્મે પણ પાછી ન જોઈએ. વળી
જમાઈબાબુ ટીનાના સમ આપીને
ગયાં છે , તો હવે એના નામનુ ં નાહી

નાખ.” દમુબ ાએ ગુસ ્સામાં આવી
બોલી નાખ્યું.
આશાએ પોતાના રૂમમાંથી માદીકરાની વાતો સાંભળી, અચાનક જ
બહાર આવી ઘોડિયા તરફ આંગળી
ૂ ી ઉઠી, “આ જફાને કોના
ચીંધતા તાડક
માટે મ ૂકી ગઈ? કોણ તેની ઉઠવેઠ
કરશે? એને અનાથાશ્રમમાં મ ૂકી આવો.”
“કે મ, આપણે સૌ મળી એક
નાનકડી બાળકીને ન ઉછે રી શકીએ?”
દમુબાનો સવાલ, સવાલ જ રહ્યો..!
અભય અને આશાએ જમી લીધુ,ં
દમુબા જમ્યા છે નથી જમ્યા, કોઈ
દરકાર ન કરી, અને પોતાનાં રૂમમાં
સુવા જતાં રહ્યાં. દમુબાની આંખોમાં
ઝળઝળિયા આવી ગયાં, જાણે કે સાવ
દિશાહીન થઈ ગયાં હતા. ખેર, થાકેલા
દમુબન
ે ને ટીનાને ઉંઘાડતા ઘોડિયાની
દોરી હાથમાં રાખીને ક્યારે ઉંઘ આવી
ગઈ ખબરે ય ન પડી.
આજે દમુબાની સવાર વહેલી પડી
ગઈ હતી. પોતે પરવારી ટીનાના
કામે લાગી ગયે લ ાં. અભય-આશા
તો હજી ઉઠ્યાંય નહોતાં. રસોઈવાળા
બહેન પણ સમયસર આવી ગયાં.
તેમણે નાસ્તો બનાવ્યો, રસોઈ કરી
વહદ
ુ ીકરાના ટિફિન તૈયાર કર્યા તો’યે
દમુબા ટીનાના કામમાંથી પરવાર્યા
નહોતાં. તેમનાં માટે તો સમયને જાણે
પાંખો આવી ગઈ હતી, પણ એમનુ ં
કામ જ પતત ું નહોત.ું
આખરે અભય આશા ન્હાયધોઈ
ઓફિસ જવા તૈ ય ાર થઈને બહાર
આવ્યા. બંનેમાંથી કોઈએ દમુબાના
‘જય શ્રીકૃષ્ણ’ નો જવાબ ન આપ્યો.
ચાનાસ્તો કરતાં પણ મગ
ં ૂ ા જ રહ્યાં.
રાતે દમુબ ાએ હજી જમાઈએ સમ
આપ્યાની વાત કરી પણ, ટીનાની
જવાબદારી સોંપીને ગયા છે વાત
નહોતી કરી, અભયનો ગુસ્સો જોઈને
એમણે એ વાત દાબી રાખે લ ી. જે
થાય તે વાત કર્યા વગર તો નહીં
ચાલે? જ્યારે અભય-આશાએ જાણ્યું

કે, બાએ તો અરુણના કહેવાથી ટીનાને
કાયમ ઉછે રવાની જવાબદારી લીધી
છે , જેનો ખર્ચો અરુણ આપવા તૈયાર
છે . ખલ્લાસ,અભયનો પિત્તો સાતમે
આસમાને પહોંચી ગયો,
“બા, તે કોને પ ૂછીને આ જફાને ગળે
વળગાડી? પેલી તો જતી રહી કાળું
મોં કરવા અને તારે જો આ પારકી
જવાબદારી લેવી હોય તો........” એમ
બોલી અભય અચકાયો....
પડશે તેવા દે વાશે તેવ ું વિચારી
દમુબ ાએ સામો પડકાર ફેં ક્યો ...
“તો, ત ું શુ ં કરી લેશે છોકરા? મને
આંખો બતાવે છે ? આ અભાગણીની
જરાપણ દયા નથી આવતી ?”
“ના, મને જરાય દયા નથી
આવતી.” અભય નફ્ફટ થઈને બોલ્યો.
“ જ ્યા રે અ મ લ ા જ આ પ ણ ી
સાથે ન ાં બધા સબંધ તોડીને ગઈ
છે તો આપણે શુ ં લે વ ાદે વા ?”
“તને નહીં હોય પણ મને છે.” દમુબા બોલ્યા,
“હજી હુ ં બાસઠ વરસની બેઠી છું ત્યાં
સુધી એ અભાગણીને ઉની આંચ પણ
નહીં આવવા દઉં.” “તારો એ જ ફેંસલો
હોય તો મારી પણ વાત સાંભળી લે
બા, ટીનાને અહીં રાખવી હોય તો અમે
તારી સાથે નહીં રહી શકીએ. ત ું નક્કી
કર તને કોણ જોઈએ ટીના કે અમે?”
દમુબા મનથી તો ઘણાં ઢીલા પડી
ગયા હતાં, તેને ટીના, અભય,આશા
સૌ વહાલાં હતાં, કં ઈ ક વિચારીને
નજર ઘોડિયા પર રાખીને બોલ્યા, “જો
અભય, તને જન્મ આપી, મોટો કર્યો,
તેમાં મેં કોઈ ઉપકાર નથી કર્યો. તને
આવી મજાની ઘરવાળી શોધી આપી જે
તને સાંચવી લેશ.ે પણ, આ નિરાધાર
બાળકીનુ ં કોણ? જે આપણો પણ અંશ
ગણાય તેને હુ ં છોડી નહીં શકુ.ં ”
બસ થઈ રહ્યું...! એમ ઘર મળવા
સહેલા છે આ મોંઘવારીમાં?! દમુબાના
ઘરનાં જ બે ભાગ થઈ ગયા વચ્ચે
એક દિવાલ ચણાઇ ગઈ. એક બાજુ
દમુબ ા અને ટીના રહે અને બીજી

બાજુ........
ટીનાની સંગતમાં દમુબાનો સમય
ક્યાંય પસાર થઈ જતો. આજે ટીના
ચાર વરસની થઈ ગઈ. નાનીમા અને
ટીનાનો નાતો એવો ગાઢ થઈ ગયેલો
કે , બંને ને એકબીજા વિના જરાય
સોરવે નહીં. ટીના હવે જુનીયર કે.જી.
માં આવી ગઈ હતી, એવી મીઠડી હતી
કે ત્યાં પણ સૌનાં દિલ જીતી લીધા
હતાં. હમણાં જ તો દમુબાએ તેની છ
મહિનાની ફી ભરી દીધી હતી, પ ૂરા
પંદર હજાર રૂપિયા..! જો અરુણ પૈસા
ન આપતો હોત તો દમુબાને ચોક્કસ
આપદા પડત.
જ્યારે અહીં ઍડમિશન લેવાનુ ં હત ું
ત્યારે અરુણ પણ ભેગો આવેલો. કેટલી
હોંશથી ઍડમિશનની બધી કાર્યવાહી
પ ૂરી કરે લી ત્યારે તો અરુણે જરાય
અણસાર નહોતો આપ્યો અને અચાનક
જ ટીનાના કબજા માટે માંગણી કરી
બેઠો?! દમુબાએ તો ઘસીને ના પડી
દીધી, હજી ટીના નાની છે વળી મારી
હેવાઈ થઈ ગઈ છે તો મારી પાસે
જ રાખીશ. અરુ ણે જુ દી જુ દી રીતે
દમુબાને સમજાવા પ્રયત્ન કર્યો પણ
દમુબા એક ના બે ન થયા.
અંતે અરુણે કોર્ટનો આશરો લીધો
જે તેમણે સપને પણ નહોત ું વિચાર્ય.ું
ટીનાની જવાબદારી સોંપી ત્યારે
તો કે વો ગરીબડો થતો’તો..! હવે
ભાઈસાહેબ બીજા લગ્ન કરી રહ્યા
છે અને નવી આવનારી ટીનાની
જવાબદારી લેવા તૈયાર છે એટલે
ભાઈ કોર્ટે ચઢ્યા..! ગમેતેમ તો’યે હુ ં
ટીનાની નાની થાઉં, પારકી મા જોડે
લોહીનો સબંધ થોડો છે જે તેન ુ ં ધ્યાન
રાખી શકશે? ટીનાની સોંપણી કરીને
કેવી રીતે જીવાશે? ટીના તો જીવવાનુ ં
બહાનુ ં હતી. નિરાશાના બોજ તળે
દબાયે લ ા દમુબ ાની તો ‘બાવાના
બેય બગડ્યા જેવી સ્થિતિ થઈ હતી.’
ટીનાને ઉછે રવા દીકરો ગુમાવ્યો તે શું
તેમની ભ ૂલ હતી?!
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“Þkið™ ðetsu …kt¾”
સૌરભ આજે અમેરિકાની ધરતીને
આખરી સલામ કરીને પાછો આવતો
હતો. એરપોર્ટ ઉપર એની પત્ની,
એનો પુત્ર અને પુત્રી તથા તેમના
બાળકો અને મિત્રો-કુટુબ
ં ીજનો આખરી
વિદાયના આંસુ સારી રહ્યાં હતાં. એ
ચેક-ઇન અને સિક્યોરિટીમાંથી પસાર
થઇ, પ્લેનમાં દાખલ થયો. પ્લેન
ટે ક ઓફ થયુ ં અને નાના એરપોર્ટ
ઉપર વિદાય કરી રહેલ ું તેન ુ કુટુંબ
દૂર થત ું લાગ્યું. પ્લેન ઉપડ્યું અને
ત્યાનાં વ્યક્તિઓ, રસ્તાઓ અને
આ શહેરના મોટા મોટા બિલ્ડિંગોની
આકૃતિઓ, નાની અને ઝાંખી થતી
ગઇ. આંખમાંથ ી અશ્રુધારા વહેવ ા
લાગી અને મન ભારી થઇ ગયુ.ં નીચે
દે ખાતી જમીનને દરિયાએ ટુકડામાં
વહેંચી હતી. પણ આસમાન તો એક
જ હત ું ને?! તો, એને ઉડવામાં ક્યાં
તકલીફ થઇ?
ત્રીસ વર્ષ પહેલાં એ અમેરિકાની
ધરતી ઉપર કાયમી વસવાટ કરવા
આવ્યો હતો, ત્યારે એના માતાપિતાને
આમ જ ભારતની ભ ૂમિ પર છોડીને
આવ્યો હતો. જેમ આજે એને પોતાના
લોહીથી અલગ થવુ પડ્યું હત,ું એમ જ
એક દિવસ એના માતા પિતાને તેમના
પોતાના લોહીથી અલગ થવું પડ્યું
16  rð[khÞkºkk  MkÃxuBçkh 2016

હત.ું પોતાની લાગણીઓને સમજતા
સમજતા, એને માતાપિતાની ત્રીસ
વર્ષ પહેલાની લાગણીઓ સમજાવા
લાગી અને દિલમાં એક ટીસ ઉઠી.
એની અહીં સુધ ીની યાત્રામાં
માતા પિતાએ કે ટલો ભોગ આપ્યો
હતો, એ હવે સમજાયુ ં હત .ું તે ન ા
મ ા ત ા પિ ત ા , સુ નિધિ બે ન અ ને
સુધ ીરભાઇના લગ્ન થયા ત્યારે
સુધીરભાઇની ઉમર ત્રીસ વર્ષની હતી.
આ વાત લગભગ 1960ની હતી.
સુધીરભાઇ દવાબજારમાં હોલસેલમાં
ફાર્માસ્યુટિકલ્સનો(દવાઓનો) ધંધો
કરતાં હતાં. ત્રીસ વર્ષની નાની
ઉમરે સુધ ીરભાઇએ ધંધ ાની સારી
જમાવટ કરી હતી. ઘર વસાવ્યું હત ું
અને મોટર પણ લીધી હતી. સુનિધિ
એમ.એ. પાસ થઇ હતી અને કોલેજમા
લેક્ચરર હતી. બે વર્ષ બાદ એમના
સંસારમાં એક ફૂલ ખીલ્યું. એનુ ં નામ
સૌરભ રાખ્યું. સુધીરભાઇનુ ં એક સપનુ
હત ું કે, પોતાની એક ફાર્માસ્યુટિકલની
ફેક્ટરી કરવી અને પુત્ર પચીસ વર્ષનો
થાય ત્યારે એને એ ભેટ કે વારસામાં
આપવી. આ માટે પતિપત્નીએ
લગભગ જીવનયજ્ઞ માંડ ્યો અને
કર્મની ધ ૂણી ધખાવી.
હિંદુસ્તાન એક એવો દે શ છે , જ્યાં

ðkíkko
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પુત્રને વારસો આપી જવાની ભાવના
માતાપિતા સેવે છે. સુધીરભાઇએ તેમના
માતાપિતાની અને ભાઇબહેન ોની
જવાબદારી નિભાવ્યા બાદ પણ,
બાળકને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા પોતાની
જુવાની હોમી દીધી. એમણે પોતાના
ધંધાના નફાની પાઇ પાઇ જમા કરી.
સુનિધિએ પણ સાધારણ રહેણીકરણી
અપનાવી અને બચત કરી. સૌરભ
ભણવામાં હોંશિયાર હતો. એ જાણે
માતાપિતાનુ સપનુ ં સાકાર કરવા જ
બી.ફાર્મ.અને પછી એમ.ફાર્મ. થયો. આ
પચીસ વર્ષમાં સુધીરભાઇએ ફેક્ટરી
માટે જગ્યા લઇ રાખી હતી. થોડી
બચત અને થોડી બેંકની ફેસીલીટીથી
ફેક્ટરીની સ્થાપના થઇ. ત્યારે એમના
જીવનની આજ સુધીની આરાધના
સફળ થઇ હોય એમ લાગ્યું. લાયસંસ

વગેરે પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયાં. પાંચ
વર્ષમાં એમની ફેક્ટરી બ્ક
રે ઇવન ( ના
નફો, ના નુકસાન) ક્રોસ કરી નફો કરવા
લાગી. સુધીરભાઇના સમ્પર્કોથી ધંધો
જામી ગયો.
હ વે આ યુ ગ લ ન ી આ ખ ર ી
જવાબદારી બાકી હતી, તે હતી
સૌરભના લગ્નની. એમની જ્ઞાતિના
ઉચ્ચ ખાનદાનની, સંસ્કારી, ભણેલી,
દે ખાવડી અને ધનસમ્પન્ન કન્યા શ્રેયા
સાથે એના લગ્ન નક્કી થયાં. બને
પરિવારના સામાજિક અને આર્થિક
દરજ્જા પ્રમાણે લગ્ન ધામધ ૂમથી
ઉજવાયા. શ્રેયા અને સૌરભ ચાર
દિવસ હનીમ ૂન મનાવીને જલ્દી જ
પાછા આવ્યા કે મ કે એમને ફે ક ્ટરી
સંભાળવાની જવાબદારી હતી. પણ
એમણે ત્યાર પછીનાં વર્ષે અમેરિકાની
ટ્રીપ પ્લાન કરવાનુ ં નક્કી કર્ય.ું આ
વાત લગભગ 1990 પહેલાની છે ,
જ્યારે અમે ર િકા ફરવા જવું એક
લક્ઝરી ગણાતી અને ઉચ્ચ આર્થિક
વર્ગના અને ઉચ્ચમધ્યમ વર્ગના
લોકો જ એવા સપના જોતાં.
એક વર્ષ બાદ એમનુ ં આ સપનુ ં
પણ સાર્થક થયુ.ં શ્રેયા અને સૌરભ,
શ્રેયાની કાકાની દીકરીના લગ્નમાં
અમેરિકા ગયાં. શ્રેયાના કાકા-મામાના
ઘણા કુટુંબીજનો અમેરિકા હતાં. જે
લોકો શ્રેયાના લગ્નમાં આવી શક્યા
ન હતાં, તે સૌરભને પહેલી જ વાર
મળતાં હતાં. સૌએ મળીને એને કહ્યું
કે , એના જેવા ડિગ્રીધારકો માટે
અમેરિકામા ઘણી તકો હતી. શ્રેયા
અમેરિકાની લાઇફસ્ટાઇલથી ઘણી જ
પ્રભાવિત થઇ ગઇ હતી. સૌરભ પણ
એની વાતમાં આવી ગયો અને એને
ત્યાં બીઝનેસ કરવાની તક કે વી
રીતે મળે ? એ બાબત ચોકસાઇથી
તપાસ કરવા લાગ્યો.
યુવાનીને સપના જોવાનો હક છે
અને એને સાકાર કરવા માટે એ લોકો
પોતાનુ સર્વસ્વ હોમી દે વા તૈયાર હોય

છે . ઘટમાં ઘોડા થનગને અને યૌવન
પાંખ વીંજે, ત્યારે એ સપનાને કોઇ
લગામ કાબ ૂમાં લઇ શકતી નથી.
બસ એમને તો ઊંચે ગગનમા ઊડવું
જ હોય. એમની અહીં સુધીની સફરમાં
અને એમના સપનાં સાકાર કરવામાં
બીજાઓએ કે ટ લી કુ રબાની આપી
હતી, તે ન ી પરવાહ કરવા પાછળ
ફરીને જોવાની ફુરસદ કોને હોય?!
એક મહિના બાદ એ બન્ને અમેરિકા
ફરીને ભારત પાછાં આવ્યાં. એમણે
મનોમન નક્કી કર્યું કે , આ ફે ક્ટરી
વેચીને જે પૈસા મળે તેમાંથી અમેરિકા
સેટલ થવુ.ં પછીના છ મહિના, એ બન્,ને
એમને અમેરિકામાં દુકાન શરૂ કરવા
અથવા દુકાન પાર્ટનરશીપમાં લેવા,
કે ટલી ધનરાશીની જરૂર પડે તથા
તેને માટે આ ફેક્ટરી વેચવાથી એમના
સપનાની દુનિયામા સેટલ થવાય કે
નહીં, એ પ્લાનિંગમાં મગ્ન થઇ ગયાં.
ત્યાં સુધી, એમના માતાપિતા એમના
ઇરાદાથી અજાણ હતાં. સમય આવે
બન્નેએ એમના કુટુંબીજનોને એમના
મનની વાત સમજાવી. સુધીરભાઇના
પગ તળે થી જમીન સરકી ગઇ. પણ,
સમય વરતીને પતિપત્ની એક શબ્દ
પણ ના બોલ્યા. એક વર્ષમાં સૌરભે
પોતાની ફે ક ્ટરી વે ચ ી કાઢી. ધંધ ો
સમેટી લીધો અને અમેરિકામા રોકાણ
કરવાની તૈયારી બતાવી એજટં અને
વકીલની મદદથી વીઝા મેળવ્યાં.
સુધીરભાઇ કાંઇ બોલ્યા નહીં, પણ
એમને મનોમન ઘણો આઘાત લાગ્યો
હતો. પ ૂરી જિંદગી એમણે એક સપનુ ં
જોવામાં હોમી દીધી હતી. કરકસર
કરીને ફેક્ટરીનુ ં સપનુ ં સાકાર કરું ્ય અને
પોતાના પુત્રને રાજ સિંહાસન ઉપર
બેસાડ્યો હતો. એક પવનના ઝોંકામાં
સિંહાસન ડોલી ઉઠશે, એવું તો નહોત ું
ધારી લીધુ.ં સૌરભ અમેરિકા ગયો એના
બે વર્ષ બાદ સુધીરભાઇને હાર્ટએટેક
આવ્યો અને પ્રભુને પ્યારા થઇ ગયાં.
સુનિધિબહેન એક મ ૂક પ્રેક્ષક બની આ

બધી જ ઘટનાના સાક્ષી બની રહ્યાં.
પણ એમણે પતિને લાગેલા આઘાત
કે એમના મોત માટે સૌરભને ક્યારે
પણ દોષ ના દીધો. એક માની આહ
નીકળી ગઇ હતી. છતાં એમણે હંમશ
ે ા
આશીર્વચનો જ ઉચ્ચાર્યા. ‘પુત્રને જ્યાં
અને જેવી જિંદગી જીવવી હોય તેવી
જીવે, પ્રભુ એમને સફળતા આપે’_
એવી કામના કરતાં રહ્યાં.
સ ૌ ર ભે
અ ને ક વ ા ર
મ ા ને
સમજાવવાની કોશિશ કરી કે , એ
ઇંડિયામાં એકલી ના રહે અને તેની
સાથે અમે ર િકા સે ટ લ થાય. પણ
એ એની માને સ્વદે શની જમીનથી
ઉખેડીને, પોતાના માણસો વચ્ચેથી,
નવા દે શમાં લઇ જવામાં નાકામયાબ
રહ્યો. સૌરભને ઘેર જ્યારે જરૂર પડે,
ત્યારે મા અમેરિકા જતી, પણ દે શની
ધરતી ઉપર પગ ટકાવી રાખ્યા.
સમયને પાંખો આવી. સૌરભને ત્યાં
બે બાળકો જન્મ્યા. બીજા વીસ-પચીસ
વર્ષમાં, બન્ને મોટા થયાં. ભણ્યા-ગણ્યા,
લગ્ન થયાં અને પાંખ ો ફડફડાવી
એમના માળામાંથી ઉડી ગયાં.
એક દિવસ સૌરભની દુકાને કોઇ
ગ્રાહક ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપશન સાથે
સ્કીન માટે ક્રીમ લેવા આવ્યો હતો.
એના આસીસ્ટંટથી ભ ૂલમાં બીજૂ ક્રીમ
અપાઇ ગયુ.ં આ તો પરદે શની ધરતી
છે ભાઇ, ત્યાં આવી ભ ૂલનો કોઇ પર્યાય
નથી. એ એક સરકારી ગુન્હો કહેવાય.
તમારે જેલમાં’ય જવું પડે, કે તમારી
દુકાનનુ ં લાયસંસ કેંસલ થાય અથવા
તમારે એ દે શ છોડવાનો વારો આવે.
કે સ ચાલ્યો. આપણા દે શ ની જેમ
તારીખ પે તારીખ ના હોય. અહીં તો
ચાર છ મહિનામાં ફેંસલો આવી જાય.
સૌરભની દુકાનનુ ં લાઇસંસ કેંસલ
થયુ ં અને હવે બીજો ધંધો જમાવવા
માટે આ ઉમરે તે ન ી પાસે સમય
પણ ના હતો અને ધન પણ ના હત.ું
અમેરિકામાં એક કેસ લડવો એટલે
વકીલોની ફી ચ ૂકવતાં તમારે માથે
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દેવાનો ડુગ
ં ર જ ખડકાય. એનુ ં ઘર અને
દુકાન પણ વેચાઇ ગયાં. અમેરિકન
રહેણ ીકરણી અને સંસ ્કાર મુજ બ
માતાપિતા બાળકો ઉપર બોજ નથી
બનતા. તેથી તેણે બાળકોને તકલીફ
ના આપતાં, આ દે શ છોડવાનો નિરય
્ણ
કર્યો. હજુ પણ એની પાસે ઇંડિયામાં
એટલી સંપત્તિ હતી, કે આ ઉમરે કોઇ
નવો અને નાનો ધંધો કરી શકે. એની
આર્થિક જરૂરિયાત એને સ્વદે શ ખેંચી
જતી હતી. કોઇ, “આ અબ લૌટ
ચલે”_ભાવના ના હતી. એને એનો
દે શપ્રેમ તો પાછો લઇ આવ્યો ન હતો.
આ તો એને પ્રભુએ મારે લી સજાની
મગી
ં ૂ લાકડીનો માર હતો. સુધીરભાઇ
ફેક્ટરીનુ ં સપનુ જોતાંજોતાં સ્વધામ
પહોંચી ગયાં અને સુનિધિ બહે ન
પાછલી ઉમરે પથારી વશ થઇંને
એકલવાયી જિંદગી જીવી રહ્યાં હતાં.
ત્યારે ભગવાને એમના દીકરાને સજા
સંભળાવી અને માના મ ૃત્યુના સાક્ષી
બનવા સ્વદે શ પાછો મોકલ્યો. આખે
રસ્તે સૌરભને ઇંડિયાનુ ં પોતાનુ ં ઘર

અને શાળાનુ,ં કોલેજનુ ં જીવન, એની
ફેક્ટરી વગેરે યાદ આવ્યાં. ફેક્ટરી તો
એણે જાતે જ વેચી હતી. આ ઉંમરે નવું
કામ પણ શોધવાનુ ં હત.ું જેમ ભારતની
ફેક્ટરી વેચીને અમેરિકા પૈસા લઇ
ઉત્સાહપ ૂર્વક ગયો હતો, તેમ જ ત્યાંની
બચેલી જણસ વેચીને, એણે વધેલા
પૈ સ ા લઇને સ્વદે શ ની રાહ પકડી
હતી. પણ કમને અને મજબ ૂરીમાં
આવવું પડ્યું હત.ું એની પત્ની બીજી
સીક્યોરીટી, ગોડાઉન વગેરે વેચીને
પાછળથી અવવાની હતી..
માબાપનુ ં સપનુ ં રોળીને પરદે શની
ધરતી ઉપર પગરણ માંડનારા આ
ઉડતા ઘોડાની પાંખો તોડી મરોડીને
ભગવાન એને એની માતાનાં
ચરણોમા લઇને આવ્યા હતાં. પણ હવે
બહુ મોડું થઇ ગયુ ં હત.ું સૌરભ પાસે
એની માને ‘થેંક યુ’ કે ‘સોરી ‘કહેવા
જેટલો સમય બચ્યો ન હતો. છે લ્લા
છ મહિનામાં આ કેસને લીધે સૌરભ
ઉપર આભ ત ૂટી પડ્યું હત .ું તે ન ી
ચિંતામાં માએ અનેક બાધાઆખડી

કર્યા, જોશીઓને બતાવ્યું, પ ૂજાઅર્ચના કરી અને આખરે આ શોકમાં
છે લ્લા એક મહિનાથી કોમામાં સરી
પડી હતી. સૌરભ સોરી કહે તો પણ
સામે સાંભળનાર કોઇ ના હત.ું
યુવાનો, તમને જ્યારે પણ લાગે કે
તમારે તમારા માતા-પિતાને ‘ થેંક યુ’
કે ‘સોરી’ કહેવ ું છે ત્યારે મોડું ના કરતાં.
અત્યારના જમાનામાં તો મા-બાપ
તમને કોઇપણ કેરીયર પસંદ કરવાની
છૂટ આપે છે અને એને માટે તમને
શિક્ષણ અને તક આપે છે . પોતાની
પાઇપાઇ ખર્ચીને તમારા સપનાં પ ૂરાં
કરે છે . તમને કોઈપણ દે શમાં ભણવા
કે નોકરી માટે જવું હોય ત્યારે , ખુશી
ખુશી વિદાય કરે છે . તમારા ધંધામાં કે
નોકરીમાં સેટલ થાવ, પછી મન થાય
ત્યારે , મોડું કર્યા વગર, મા-બાપને ‘
થેંક યુ’ કહી દે જો. જો જો પસ્તાવો
થાય એટલું મોડું ના કરતાં. અત્યારે
તમે જે પણ બન્યા છો, તેનાં પાયામાં
માતાપિતાનો ત્યાગ અને બલિદાનની
ગાથા જરૂર વણાયેલી છે .

(પાનાં 9નુ ં ચાલુ)

ૃ .’ કાળા ચશ્મા
‘દ્રષ્ટિ તેવી સષ્ટિ
પહે ર શુ ં તો જગતમાં બધે કાળું
જણાશે. જેવી ભાવના અને નજર તેવ ું
તમારંુ જગત. આ પ ૃથ્વી પર જીવન
સદીઓથી છે . કુદરતના નિયમ પર
કોઈનુ ં શાસન ચાલત ું નથી. નિર્મળ
દ્રષ્ટિ જગતમાં આનંદ ભરશે. મલિન
દ્રષ્ટિ જગતને નરકાગાર બનાવશે.
પરિણામ ભોગવ્યે છૂટકો.
જેવું આપશો તેવ ું પામશો. હંમેશા
સતકૃત્યથી જીવન મઘમઘી ઉઠશે.
કશામાં ખામી જોવી તેના કરતાં સારંુ
જોવાથી બે ફાયદા. ખામી ઢંકાઈ જશે.
જીવન હરભ
ું ્ય રું ્ય બનશે. ચાવી આપણા
હાથમાં છે . બસ તાળું ખોલવાની રાહ
જોવાની છે .
મનુષ ્ય દે હ દુ ર્લભ છે . જીવન
સાર્થક કરવું એ આપણા તાબામાં છે .
નવરાશના સમયે વિચારવું રહ્યું... ‘શુ ં
કરશુ?ં ’ નાની નાની જગની વાતોમાં

ૃ ા
અટવાઈ આ અણમોલ સમય વથ
ગુમાવવો કે પછી તેનો સદઉપયોગ
કરવો. જીવનમાં કશુ ં અટકત ું નથી.
આપણી હયાતિમાં પણ આ જગનો
વ્યવહાર ચાલે છે . કાલે આપણે
નહીં હોઈએ તો પણ ચાલશે તેમાં
મિનીમેખ નથી..! પંચ મહાભ ૂતમાંથી
બને લ ો આ પંચ કોષનો દે હ જેમાં
વિજ્ઞાનમય કોષ સમાયેલો છે તેનો
ઉપયોગ કરીએ. અન્નમય કોષ તો
સીધે સીધો શુ ં ખાઈએ છીએ એના
પર અવલંબિત છે . મનોમય કોષને
કે ળવવાની જવાબદારી સહુ ન ી
પોતાની છે . પ્રાણમય કોષને સ્વસ્થ
રાખવા ખુલ્લી હવામાં જવું કે પછી
દરિયા કિનારે . જ્યાં પણ અન ૂકુળતા
સાંપડે. આનંદમય કોષ એ તો આપણુ ં
સકળ અસ્તિત્વ છે . તેની ચાવી સહન
ુ ી
પોતાની પાસે છે ...!

ભાઈચારો સહન
ુ ી સાથે હળીમળીને
રહેવ ું એ તો મંગલ પ્રસંગ છે . કોઈ નાનુ ં
નથી કોઈ મોટું નથી. સર્જનહારનો
કમાલ જુઓ સહન
ુ ે ઘડતાં એકસરખો
સમય લાગે છે . હા, દરે કના રં ગ, રૂપ
અને પરિસ્થિતિ અલગ જરૂર હોય છે .
કિંત ુ હ્રદયના ભાવ અને અંતરની ઉર્મિ
એક સરખી. લાગણી અને સ્વમાન
સહુને હોય. સહુ પ્રત્યે આદર અને
વિવે ક પ ૂર્ણ વર્તન, દુ નિયાને તે ન ી
તાતી જરૂર છે .
સ હ્ર દ ય ત ા પ ૂર્વ ક નુ ં આ ચ ર ણ
વે ર ઝે ર ખતમ કરશે . મારંુ , તારંુ ,
ધર્મના ભે દ ભાવ સઘળા વિલિન
થશે . સહુ ને પોતાની મરજી મુજ બ
જીવવાનો અધિકાર છે . બળજબરી
કે શિરજોરી વાહિયાત છે . હ્રદયની
પાવનતા અને પ્રેમ માનવને માનવ
બનાવવા પ ૂરતા છે .
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કાવ્યા એટલે જીવતી જાગતી
કવિતા... નટખટ,ચુલ બુલ ી અને
એકદમ રમતિયાળ. માંજરી આંખો
સાથે ન ો ગોરો વાન. ભણવામાં
હોશિયાર અને કોલેજમાં પણ હંમેશા
બધી પ્રવ ૃત્તિમાં આગળ પડતી. જ્યાં
પણ જાય ત્યાં બધાનુ ં દિલ જીતી લે.
હુ ં અને કાવ્યા બંને કોલેજમાં એક જ
ક્લાસમાં સાથે જ હતાં.
“કાવ્યા, ત ું અહિયાં.. શિકાગોમાં??”
“અરે , અભિષે ક ... ત .ું ....?? ત ું
અહિયાં શું કરે છે ..????” કાવ્યાએ
નવાઈ પામતાં પ ૂછ્યું.
“કોલે જ પત્યાં પછી હુ ં માસ્ટર્સ
કરવા અહિયાં આવી ગયો’તો અને
અત્યારે એક કંપનીમાં જોબ કરંુ છું,
પણ મને એ જણાવ કે ત ું અહિયાં
ક્યાંથી...??”
“અને હા, કેમ એકલી...? અનુરાગ
ક્યાં છે ..?”
“મને શિકાગો આવ્યે હજી બે જ
મહિના થયા છે અને હવે અનુરાગ
નથી મારી સાથે...”
“પણ કાવ્યા, મને ખ્યાલ છે ત્યાં
સુધી ત ું અને અનુરાગ કોલેજમાં હતાં
ત્યારથી એકબીજાનાં પ્રેમમાં હતાં. તો
હજી તમે લગ્ન કેમ નથી કર્યાં...?!”
જ વ ા બ બ હુ ટં ૂ ક ો હ ત ો . .

“ હુ ં ન થ ી પ ર ણ વ ા ન ી ક ા ર ણ કે
અનુરાગના વિવાહ થઈ ગયાં છે .”
“અનુર ાગના વિવાહ થઈ ગયાં
ું
છે ...???? શુ ં વાત કરે છે ત..???
મને તો એમ કે ત ું અને અનુરાગ બંને
સાથે અહિયાં ફરવાં આવ્યાં હશો.. મને
તો આ વાતનો અંદાજ પણ નહતો..”
“હા, અભિષેક... અમુક કારણોસર
અમે લગ્ન ન કરી શક્યા પણ શુ ં ત ું
સાચ્ચે એવું માને છે કે, અઢી અક્ષરના
પ્રેમની સમાપ્તિ લગ્નમાં જ થવી
જોઈએ..?? હુ ં અનુરાગને ચાહુ ં છું,
મારી જિંદગીનો એ પ્રથમ પુરુષ છે
જેને મેં ચાહ્યો છે ... ને હુ ં અનુરાગ
સાથે લગ્ન કરવાની નથી એ વાતની
મને ખબર છે , અનુરાગને ખબર છે
અને માધવીને પણ ખબર છે . મને
અનુરાગ માટે ચાહના છે ... પ્રેમ છે ...
પણ પ્રેમ હોય એટલે એ લગ્નમાં
પરિણમે એવું હુ ં નથી માનતી...”
“તો પછી કાવ્યા ત ું કોની રાહ
જોઈને બેઠી છું અને તને લાગે છે કે
માધવી અનુરાગને ખુશ રાખશે...?”
અભિષેકે કુત ુહલવશ પ ૂછ્યું..
કાવ્યાએ ઘણી આસાનીથી જવાબ
આપ્યો. “હુ ં અનુરાગને ચાહુ ં છું. બીજા
કોઈની સાથે લગ્ન કરંુ તો એને ચાહી
નહી શકું, અને જો ચાહી ન શકીએ તો

લગ્ન કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. સ્ત્રી
જયારે કોઈને ચાહે ત્યારે એની પર
બધું ન્યોચ્છાવર કરી દે .. એને દુઃખી
ન કરી શકે.. જ્યાં ચાહત હોય ત્યાં વેર
ન હોય.. અનુરાગ માટે મને ચાહત છે
એટલે એને પરણતો અટકવાની વ ૃતિ
મારામાં ન હોય.. હુ ં એને ફોસલાવી
ન શકું.. અને હા, હુ ં માધવીને પણ
મળે લી છ.ું . એ છોકરી અનુરાગને ખ ૂબ
ચાહે છે ... અમે ત્રણેય ઘણીવાર સાથે
બેઠાં છીએ... ખ ૂબ બધી વાતો કરી
છે ... મજાથી રહ્યાં છે .. ચાહત કે પ્રેમ
લગ્નમાં પરિણમે એ માન્યતા સાવ
ભ ૂલ ભરે લી છે અને હુ ં એને ચાહુ ં છું
અને એટલા જ માટે હુ ં એનાથી દૂર
રહેવા મથુ ં છું…”
“કાવ્યા, એક સવાલ થાય છે
ું
મનમાં, તને દુઃખ નથી થત...??”
“થાય છે ને....પણ મારા પ્રેમને
દુઃખ જ અનિવાર્ય છે . પેલી સ્ત્રી પર
મને શ્રદ્ધા છે .. મારે માત્ર વેદનાને
વહાલ કરવાનુ ં અને જે પણ કંઈ સહન
કરવાનુ ં આવે એ સહન કરવાનુ...
ં હવે
વેદનાને હુ ં પચાવી ચ ૂકી છું…”
અભિષેક કંઈ જ ન બોલી શક્યો.
“કાવ્યાને હુ ં શુ ં સમજાવુ..?
ં જીવનને
કેટલું સમજીને બેઠી છે આ છોકરી....”
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આકાશ બાલ્કનીમાંથી જબરદસ્ત
મોટાં , વાદળાને અડતાં ઊંચાં
વ ૃક્ષોને જોયા કરે છે . એની નજર સૌ
પહેલાં જમીન પર સસલાંની જેમ
કુદકાં મારતી ઝાડનાં થડમાં સંતાકુકડી
કરતી દોડે છે અને પછી જાણે ચારપગે
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હરણાંની જેમ ઠેકડા મારતી પર્વતોના
ઢોળાવે લીલું ઘાસ ચરવા લાગે છે ,
ઘડીકમાં ઝાડના થડે વાંદરાની જેમ
ચઢી ડાળીઓમાં હુ પ ાહુ પ કરવા
લાગી. એ પોતે જગલબુ
ં
કનો છોકરો
થઈ ગયો. એ એક ઝાડ પરથી બીજા
ઝાડ પર કોઈ અજાણ્યા પ્રદે શે ઉડવા
લાગ્યો. દિવસ છુ થઈ ગયો, રાતના
તારોઓએ એને અવકાશમાં માર્ગ કરી
આપ્યો. ત્યાં એના એક પગમાં ભીનુ ં
લીસું કૈ ક અડ્યું, આકાશનો બીજો પગ
દૂ...ર અજાણ્યા દે શે પહોંચી ગયો હતો.
નાનકડું કાળુંધોળું એનુ ં વહાલું ડૉગી
મોલી એના પગને ચાટત ું હત,ું એને...

‘આકાશ.. આશુબેટા.... કહી એની
મમ્મી બોલાવી રહી છે , મમ્મીનો
અવાજ જાણે ઊંડી ખીણમાંથી આવતો
હોય તેટલો ધીમો હતો.
“ક્યારની બોલવું છું બેટા..” એની
મમ્મી હાડપિંજર હોય તેમ એના બેડ
પાસે વોકર લઈ ઊભી હતી.
આકાશ બાલ્કનીમાંથ ી દોડીને
મમ્મીની પાછળ ઉભો રહી, ટે ક ો
આપવા લાગ્યો. મમ્મી બાથરૂમ જઈ
આવી, વોકર બેડની પાસે મ ૂકી બોલી,
‘તારા ફ્રે ન ્ડ રોબર્ટ ની રાહ જોતો
હતો?’
આકાશની મમ્મી બે મહિનાથી કંઈ

ખાતી નથી, તેને મમ્મીને આમ ભ ૂખ્યાં
પેટે બેડના પાંજરામાં તડપતી જોઈ
રોજ એમ થાય છે કે,
‘હુ ં મારી મમ્મી માટે કોઈ એવી
દવાની ગોળી લઈ આવું કે તે સાજી
થઈ જાય, મમ્મી ફરી હોંશે હોંશે
હુ ં સ્કુલેથી આવું ત્યારે મેક્રોનીચીઝ
બનાવે અને અમે ખાઈએ, મમ્મી
કહેતી એ નાની હતી ત્યારે નાનીમા
એને ચીઝ ખાવા દે તા નહોતા, હવે
મારા બે ટ ા સાથે ચીઝ ખાવાની
મઝા કરંુ છું. મમ્મી જોબ પરથી છુટી
કૂ થી લઈ ઘેર આવતી
રોજ એને સ્લ
ત્યારે હસાવતી_’કોના પેટમાં બિલાડા
બોલે?’... ‘આજે શુ ં બનાવશુ?ં ’
ઘેર આવી મમ્મી બેડરૂમમાં જઈ
કપડાં બદલી આવે ત્યારે આકાશ
જલ્દી જલ્દી ફ્રીજમાંથ ી વસ્તુઓ
કૂ ની
કાઢવા મ ૂકવામાં મદદ કરતો, સ્લ
વાતો પ ૂરી થાય ત્યાં નાસ્તો સફાચટ
અને પછી ઝટપટ મમ્મી ડીનરની
તે ય ારી કરે . આકાશ રોબર્ટ જોડે
કલાકે ક રમવા ઊપડી જાય. હવે
એ સ્કૂલેથી આવે એટલે આંટી ઘેર
જાય,આંટી સવારે મમ્મીનુ ં ધ્યાન
રાખવા આવતા. પાપા સાંજે છ વાગે
આવે ત્યાં સુધી આકાશ મમ્મીની પાસે
રહેત ો. એને મમ્મીનો હાથ પકડી
બાલ્કનીમાં લઈ જવાનુ ં મન થત,ું
એને કહેવ ું હત,ું ‘જો મમ્મા હુ ં તારા
માટે પે...લા દૂર જગલમાં
ં
થી જડીબુટ્ટી
લઈ આવીશ..’
મમ્મી પ ૂછે , ‘બેટા,જડીબુટ્ટીની વાત
તે કેમ જાણી?’
આ ક ા શ , ‘ મેં હ નુ મ ા ન જી ન ી
કાર્ટુનબુકમાં જોયુ ં હત.’ું
મમ્મી, ‘હનુમાનજી તો હિમાલયના
જગલમાં
ં
થી લક્ષ્મણજી માટે જડીબુટ્ટી
લાવ્યા હતા.’
આકાશ મમ્મીના માંદલા ચેહરા પર
ું લક્ષ્મણજીની
હાથ ફેરવી કહે છે , ‘ત’ય
જેમ પાછી સાજી થઈ હસવા લાગીશ.’
મમ્મી આકાશનો હફ
ુ ં ાળો નાનકડો

હાથ જ જડીબુટ્ ટી હોય તે મ ગળે
વળગાડી કહેતી, ‘જો હુ ં સાજી થઈ
ગઈ, તારે ખાતર હુ ં બધી ટ્રીટમેન્ટ
લઇશ, કીમો થેરાપી સહન થતી નથી
પણ તારો હાથ જાદુ કરશે.’
આકાશને ઘરની દિવાલો ધ્ રૂજી
જાય તેવી ચીસો પાડી કહેવ ું છે , ‘મને
ખવડાવતી, હસાવતી મમ્મી આપો..’
પાપા ઓફિસથી આવતા ચાઇનીઝ
ફૂડના બોક્સ લેતા આવ્યા. એમણે
હોસ્પિટલ જવા માટે મમ્મીના કપડાંની
બેગ તેયાર કરી,આકાશે જીદ કરી કહ્યું,
‘પાપા મને લઈ જાવ, હુ ં મમ્મીનો
હાથ પકડી રાખીશ, એને સારંુ થઈ
જશે.’
પાપાના અવાજમાં આંસુ હતાં,
‘બેટા ત્યાં કોઇથી હાજર ન રહેવાય.’
મમ્મીએ એને પાસે બેસાડી કહ્યું,
‘આશુ બેટા, ત ું તારી કાર્ટુનબુકમાંથી
જડીબુટ્ ટીના જ ંગલનો રસ્તો શોધી
કાઢજે ત્યાં પાછી હુ ં ઘેર આવી જઈશ.’
આકાશ જાણે જ ંગલમાં દોડતો,
અટવાતો, ભયભીત કોઈ સિંહની ગુફા
સામે આવી અટકી
ગયો, સિંહની પીળીલાલ આંખોને
જગલ
ં
ધ્રુજાવતી ત્રાડ સાંભળી એવો
ડરી ગયો કે સાવ ઓગળી ગયો,
કોઈએ એને ઉપાડીને ઝાડની ટોચે
મ ૂકી અંધારામાંથી રસ્તો ખોલી આપ્યો
ને તે તરફ જવા કહ્યું, “એ કોણ?”
નવાઈ પામી તે દોડવા લાગ્યો.
પ ા પ ા _ મ મ ્મી બ ો લ ી ઉ ઠ ્ યા ,
‘આકાશ,ત ું ક્યાં દોડે છે ?’
મમ્મીને હવે પેટમાં સહેવાય નહિ
તેવ ું દુખ્યા કરે .. ‘ઓ મા .. આ મને
શુ ં થઈ ગયુ?’
ં
છોકરો બિચારો છતી માએ વીલો,
હિજરાતો, અડધો ભ ૂખ્યો ફર્યા કરે છે ,
બાપ -દીકરો બહારથી લાવી જેમતેમ
ખાઈ દિવસો કાઢે છે .
પાપાએ કહ્યું, ‘અમે જઈએ પછી
બારણુ ં લોક કરી દે જે બેટા,આંટીનો
વિકાસ રાત્રે આવશે.’

પાપા ખ ૂબ કાળજીથી મમ્મીને એના
રૂમમાંથી બારણા સુધી લઈ આવ્યા.
આકાશ મમ્મીના
લથડતા પગને અને ધમણની જેમ
ચાલતાં શ્વાસને જોઈ સિંહની પીળીલાલ આંખો જોઈ ડરી
ગયો હતો તેવ ું થયુ,ં સાવ અશક્ત
મમ્મી બારણાં આગળ જ ઓગળી
ગઈ, તે મોટે થી ચીસ
પાડી
ઊ ઠે
છે . . . ,
‘મમ્મીને પકડો, જવા ના દે શો, હુ ં એને
માટે જડીબુટ્ટી લઈ આવીશ...’
આકાશ તેને ન સમજાય તેવી
વિમાસણમાં હાલ્યાચાલ્યા વગરનો
પ ૂતળા જેવો છતાં અનજાન દિશામાં
દોડ્યા કરે છે . પાપા ખાલી વોકરને
કારમાં બેસાડે છે , પાપા કારની ચાવી
ધ ૂમાવે છે , ચાલુ થયેલી
ક ા ર ધ મ ણ ન ી જે મ ડ ચ ક ા
લેતી  સ્થિર થઈ જાય છે .
બાલ્કનીમાં રાતના અંધારાને
ભે દ ી દોડતો આકાશ દસ વર્ષ
પછી શિકાગોની નોર્થવે સ ્ટન યુનિ .
ના ઓન્કોલોજી વિભાગમાં દાખલ
થાય છે , કે ન્સરના દર્દીઓ માટે ની
નવી દવાઓની શોધો અહીં સતત
થાય છે . આકાશ રાતદિવસ ખડેપગે
મહેનત કરે છે . તે કે ન્સરના દર્દીને
કીમોથેરાપી પછી સારંુ જીવન મળે
તેવી જડીબુટ્ટી શોધવા પ્રયોગો કરતાં
ઘરના બારણા પાસે અટકી ગયેલા
મમ્મીના શ્વાસને શોધે છે ....
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પાછોતરા વરસાદ પછી ખીલતી
ૂ સંધ ્યા આકાશમાં માની
લાલઘ મ
ચુદડી
ં
જેવા રં ગો ઢોળે છે . જૂદી જૂદી
ભાત પાડતાં વાદળાંનો આકાર પણ
જાણે માની લહેરાતી ચુદડી
ં
જ જોઈ
લ્યો. નીચે લીલોતરી અને ઊપર
આછા આસમાની રં ગ ની ઓઢાણી
જાણે આપણને કહેતી ન હોય, “વત્સ,
હુ ં ફરી આવી ગઈ, ત ું ગરબા ગા, ત ું
ધ ૂપદીપ કર, ત ું આરાધના કર અને
મને ‘શક્રાદય’ સ્તુતિ સંભળાવ....!”
અને આપણને શક્રાદય યાદ કરતાં
ૂ ો ભરાઇ જાય?!
ગળે ડમ
શક્રાદય. રૂંવાડાં ઊભાં કરીદે તેવો
ગેબી અવાજ. બંધ આંખો સાથે ગળાની
નસ ફૂલાવી, સ્વરપે ટ ીનાં તાળાં
તોડી પડઘાતો ઘેઘ ૂર શબ્દ-ધ્વનિ.
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મ્યુઝિકના કોઈ સાધન નહીં, નહીં
કોઈ માઈક. શબ્દોનો આરોહ-અવરોહ
જ સંગ ીત. ‘શક્રાદય’ હવનકંૂ ડ ની
આસપાસ ઊભલા બસ્સોમાંથી એકસો
અઠ્ઠાણુ માઈભક્તોને ‘શક્રાદય’ કંઠસ્થ
હોય. હવનમાં હોમાયે લ ાં બીડાંન ી
ધ ૂમ્રસેરથી ‘ખલેલાં’ જેવી લાલ થઇ
ગયે લ ી આંખો. લલાટે કં કુ વાળા
પરસેવાના રે લા ઉતરતા હોય. એ
વાતાવરણમાં ભળે લી આહુ તિ ની
સુગ ધ
ં આગળ દુ નિયાના અઠ્ઠાવન
અત્તરની સુગધ
ં ફિક્કી પડે, સાહેબ!
થોડી વાર આકાશ તરફ સ્થિર થયેલી
આંખો જગદં બા શોધે તો વળી બંધ
આંખો ઘડીક અંતરનાં બારણાં
ખખડાવે. વળી, થોડી થોડી વારે શુદ્ધ
ઘીની ધારે ઊઠતી અગ્નિશિખાઓમાં
ભડભડ બળતા પાપમાં પુણ્ય શોધતી
આંખો બાળક થઇ જતી!
ક્યાં શોધવો એ લહેકો, ક્યાં પામવો
એ લય! કેમ સમજાવવું માવડીને કે
અમે તો હવે દીવો અજવાળી, બેસ ૂરંુ
ગાઈ, આરતી કરી, પ્રસાદ લઈને છૂટ્ટા
પડીએ છીએ. શક્ય છે ક્યાંક ક્યાંક
સચવાયુ ં હશે એ શક્રાદય. આજે પણ

એવા માઈભક્તો હશે જ, જે દૂ ધ
પીને નવરાત્રિ કરે છે કે ‘શક્રાદય’
પાઠ કડકડાટ બોલે છે . એમને શતશત
નમન. ક્યાં એ હફ
ં ૂ ાળો હવન, ક્યાં
છે એ પવિત્ર પવન? ક્યાં છે એ
ઋચાઓનુ ં લયબદ્ધ સમ હૂ ‘ऋषि
उवाच’? બધા એકલા પડી ગયા.
કોઈ છાને ખ ૂણે દીવો અજવાળી લેશ,ે
કોઈ સિરિયલ ચાલુ થાય એ પહેલાં
દબાયે લ ા અવાજમાં ‘શક્રાદય’ કે
‘વિશ્વંભરી’ પ ૂરંુ કરી લેશ,ે કોઈ ઇયરફોન લગાવી અનુરાધા પોંડવાલનુ ં
યુ - ટ ્ યુ બ નુ ં ‘ શ ક્ રા દ ય ’ સ ાં ભ ળ ી
‘ઓરિજિનલ શક્રાદય’ સંભારશે, કોઈ
ઝટ આરતી પ ૂરી કરી નવરાત્રિના
કૂ રને
ગરબાની પ્રેક્ટીસમાં પહોંચવા સ્ટ
કિક મારશે.
માતાજીના કે લે ન ્ડરમાં લટકતો
તારીખિયાનો ‘ડટ્ટો’ પાતળો થવા
આવ્યો, સાહેબ ! નવરાત્રી આવશે ,
ફળીયે ફળિયુ ં નવ દિ’ નવ દિ’ ચાચર
ચોક બની ઢબ ૂકશે અને ફરી બધું
સ ૂમસામ!

બસ.. ખાલી કપ-રકાબીની આજુબાજુ;
મન વિચારો કરે છે ફક્ત નકામી બાજુ.
ભીતરનો પરીતાપ સળગતો રહે છે ,
નથી તડકો કનડતો કોઇ બારી બાજુ.

yýÄkhe ƒksw

મારી અંતરચેતના છે કુંભકર્ણ માફક,
નહી સળવળે કદી એ સમાધિ બાજુ.
લક્ષ્ય એક જ ધારીને જાણે વિચારત,ું
મન ઢળે છે સતત ઉપાધિની બાજુ.
નથી કલમ, નથી હાથ હસ્તપ્રતો રહી,
મનોમંથન પણ નથી થત ું મારી બાજુ.

yrûkíkk ¼è
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પીડ લેતો રહે છે એકોએક ધબકાર,
ને બધે બતાવું છું આ બીચારી બાજુ.
કળ વળે ત્યાં ફરી સબોળતો રહે છે .
સમય પણ કયાં ચાલે છે ધારી બાજુ!

આ મોસમની વાછટ ક્યારથી
તમને લીલા પાન આપે છે , જ્યારે

“Ít¾™k”

મોરલો ટહક
ુ ો વીસરી ગયો ત્યાંથી.....
જાણવું છે પ્રેમનો એકરાર કેમ
તારો મારો કે આપણો, જ્યારે
પ્રેમમાં કોઇ માપદં ડ પણ નથી....
આવી લાગણીઓની ઝંખના
શા માટે કરી છે તમે, જ્યારે
ૂ તા દરિયો પણ ઊંડો નથી...
ડબ
કેમ હવે આ રહી રહીને કતાર
ફૂલછાબની તમે લગાવી છે , જ્યારે
ચટી
ં ૂ લીધું છે અમે ફૂલ ત્યાંથી .....

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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ÞkË Œku ykðu Au
મનાવું દિલને કે ભ ૂલી ગયો છું હુ ં તને,
મનની ભીતરે ત ું ઘણી, યાદ તો આવે છે ..!

¼røkhÚk ¼è
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સર્જાયા હતા ઘણા રાયના પર્વતો, પણ
અંતે પડી જે આંખમાં કણી, યાદ તો આવે છે ..!
હૈયા કેરા ખેતેરે ફાલ્યો  મોલાત, પણ;
લાગણીઓ ક્યાં અમે લણી, યાદ તો આવે છે ..!
કૈ ક ખેડી સફર વગર જ મુકામે, ને હવે;
યાદોનો મહેલ લાવ ચણી, યાદ તો આવે છે ..!
ક્યા વિસરાયી છે ‘ભગી’ સદા એની, એ?
હફ 
ુ ં દાયક લાગણી, યાદ તો આવે છે ..!

yk Œku fuðe ysƒ suðe ðkŒ Au
તારી તે કેવી કડવી છે વાણી મારી રાણી,

{kir÷f “rð[kh”
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આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે .
તારંુ તડબ ૂચ જેવું મોઢું, જોઇ ઊંઘી પછડીએ
ંૂ
દોડુ,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે .
તારી ફેલાયેલી કાયા જાણે લીમડાની ઘેરી છાયા,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે ..
તારો સ્પર્શ વીજળીનો કંપ, “શ્વાસ” હવા પુરવાનો પંપ,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે ..
નાક તારંુ ચીબુ ં જાણે કટાઈ ગયેલ ું છીબુ,ં
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે ..
મન મોહક તારી અદા, જાણે હનુમાનજીની ગદા
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે .
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ƒuf÷Œk...!
xeLkk ™trË™e þkn
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હાસ્તો , બેકલતા જ’તો ...

ભ ૂતકાળ પણ કેટલો ભર્યો-ભર્યો લાગતો-

જિંદગીમાં જેમ-જેમ વર્ષોની બાદબાકી થતી જાય

વર્તમાનમાં એક અજીબ સુનકાર લઇને ફરતી

એમ જ, બે વ્યક્તિની મગ
ં ૂ ી બેકલતા

બેકલતાને,

અકથ્ય સાંજની જેમ લાંબી ચાલ્યાં કરે એવી જિંદગી

ઘટણમાં
ંૂ
દુઃખાવો વધે છે

કહેવાતાં સંગી-સાથી તો સમયાંતરે

આંખે મોતિયો આવે છે ને -

સુખની દિશામાં ઉડી જાય

બહેરાશ પણ દોસ્તી કરે છે ,

ને - રહી જાય છે ,

ધીમે-ધીમે ઘરડી થતી જતી યાદો ને

રં ગીન ફોટાઓનુ ં આલ્બમ !

ઘડિયાળની ટીક-ટીકની પણ સાક્ષી પ ૂરાય

પહેલાં સાંકડું લાગત ું ઘર

અચાનક જ વિશાળ લાગે છે ....

બે વ્યક્તિઓની
એકલતા (કે) બેકલતા ...!

Œ™u Œkuzþu
આગળ જવું છે સૌને પાછળ રાખીને?
તો તારો અહં તને તોડશે.
પદવીઓ પામ્યા પછી જાળવી જાણજે,
અન્યથા તારંુ હપ
ુ ં દ તને તોડશે.
ખુદને અનોખો ગણી ધાર્યું કરાવશે ને,
અન્યનુ ં સ્વમાન ત ું તોડશે.
ને એમાં જ મોટું મહારથ છે ; માની,
સૌની સુખ શાંતી ત ું તોડશે.
તારી બરબાદી રોકી શકે કોઈની શું દે ન?
કારણ ત ું ખુદ જ તને તોડશે.
તારા ઉદ્ધાર કાજે વિનવું હરિને તો,
એ પણ વચ્ચેથી વાત તોડશે.

hÂ~{ òøkehËkh
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અબોલ હુ ં છું એટલે...

કારણ મારી સમજે મને
એ શીખવ્યું છે .

yŠ[íkk Ãktzâk
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કે, તાલમેલ હેમખેમ રાખવાનો છે !
નાજુક દિલ છું એટલે....

કારણ મારાં શાણપણે મને
એ શીખવ્યું છે .
કે, તાલમેલ હેમખેમ રાખવાનો છે !
સહ્રદયી છું એટલે....
કારણ મારી સંવદ
ે નાએ
એ શીખવ્યું છે .
કે, તાલમેલ હેમખેમ રાખવાનો છે !
નિરાભિમાની છું એટલે
કારણ મારા સંસ્કારે
એ શીખવ્યું છે .
કે, તાલમેલ હેમખેમ રાખવાનો છે ..!!

શુ ં કહુ ં વ ૃક્ષ કહે મારી વ્યથા,

પહેલા ઉછે રયા અને પછી તોડી લીધા,
આ તો જગતનો ઉલ્લેખ છે ભાઇ,

“ð]ûk™e ÔÞÚkk”

બાકી વ ૃક્ષ કહે આ જગતમાં અમાંર ૂં તો કોણ છે ?!
સારા એવા ગુણ ધરાવી,
સારી એવી દવા બનાવી,
ફૂલો એ તો જગતમાં ફોરમ ફેલાવી,
તો પણ ગમે તેવા સારા ભલે પણ અમે તો બિચારા?!
વ ૃક્ષ કહે અમે આપીએ લોકોનો સાથ,
પણ લોક ના આપે અમારો સાથ,
ભાઇ આ તો જગતમાં જીવનની વ્યથા છે ,
બાકી લોક તો કહે વ ૃક્ષની શુ ં જગા છે ?!
તડકો લીધો અમે અને છાંયો દીધો તમને,
તો પણ સજા તો ભોગવીએ અમે,

આ તો જગતમાં કુદરતની કરામત છે ,
બાકી વ ૃક્ષની વ્યથાનુ ં અહી અનાદર જ છે !!!!
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MkkhMðík MktíkkLk
સૌજન્ય
સુરેશ જાની
sureshbjani.wordpress.com

જીવનઝાંખી

þu¾ykË{ ykƒwðk÷k
સાહિત્યકાર (કવિ, નવલકથાકાર)
જન્મ
15,ઓક્ટોબર – 1929
અમદાવાદ
મ ૃત્યુ
20,મે – 1985
અમદાવાદ

• માત્ર 16 જ વર્ષની ઉમ્મરે ‘સંસ્કૃતિ’ જેવા ઉચ્ચ કક્ષાના
સામાયિકમાં તેમનુ ં સોનેટ અને ત્રણ ગઝલો પ્રગટ થયાં
હતાં.
• એમ.એ. માં ઉમાશંકર જોશીના શિષ્ય
• સામ્યવાદી યુવક મહોત્સવમાં મોસ્કોની મુલાકાત બાદ
પોલેન્ડ અને જર્મનીમાં સ્થળાંતર
• ‘ચાંદની’ તેમનો પ્રથમ પ્રયોગલક્ષી કાવ્યસંગ્રહ( પ ૃથ્વી
જેવા લગભગ અગેય અને બીજા સંસ્કૃત છંદોમાં પણ
ગઝલો લખેલી છે .)
• અખબારોમાં કટારો – સારા જહાં હમારા, માનવી ને
આ જગત, આદમની આવડત, જમાલપુરથી જર્મની
• મિત્રો – ગણ્યા ગણાય નહીં એટલા – ગોલીબાર
ખાનદાનની ત્રણ પે ઢ ી દાદા.બાપ,પૌત્રથી માંડ ી
બધાજકવિઓ,લેખકો, સાહિર.લુધ્યાનવી,નીરજ,મોહંમદ
રફી,વિનોદ ભટ્ટ,નીરુભાઈ દેસાઈ,જયંત પરમાર,ઉમાશંકર
જોષી,મરીઝ,શ ૂન્ય પાલનપુરી,સૈફપાલનપુરી,શેખચલ ્
લી,હબીબ,બેકાર,બદરી કાચવલ,અમીરી,ઘાયલ,માજી
વડા પ્રધાન વી.પી.સીંઘ,માજી મુખ્ય પ્રધાન માધવસિંહ
સોલંકી વિ.
• આંતરડાની બીમારીથી અવસાન

રચનાઓ
કાવ્ય – ચાંદની,અજપો,
ં
હવાની હવેલી, સોનેરી
લટ, ખુરશી, તાજમહાલ
નવલકથા – તમન્નાના
તમાશા, ત ું એક ગુલાબી
સપનુ ં છે , આયનામાં કોણ
છે ?. નીંદર સાચી, સપનાં
જૂઠાં, રે શમી ઉજાગરા,
ફૂલ બનીને આવજો,

સમગ્ર ગઝલ – દીવાને
આઝમ
અનુવાદ – શ્રેષ્ઠ જર્મન
વાતો
આત્મકથા. સ્વાનુભવો
– હુ ં ભટકતો શાયર છું,
યુરોપની હવામાં
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તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે
ુ ોગ કે એવો
થઇ? કં ઈક જોગાન જ
કોઈક પ્રસંગ?
લખવાની શરૂઆત બે રીતે કહી
શકું . કોલે જ માં હતી ત્યારે કવિતા
લખતી. એક લેખ પણ લખ્યો હતો
અને કોલેજના મેગેઝીનમાં છાપાયો
હતો. એનુ ં શીર્ષક હત,ું ‘તમારી ચિંતાનુ ં
નિવારણ’ (શ્રી અરવિંદની ફિલોસોફી
પર લખેલ.ું ) જો કે હજુ આજ સુધી
મને મારી ચિં ત ાનુ ં નિવારણ નથી
મળ્યું !! એ પછી ગાડી લગ્ન અને
ગૃહજીવન તથા બાળઉછે રના પાટે
ચડી અને લેખન વાંચન બધુ ભ ૂલાયુ.ં
કંઈક ડાયરી જેવુ ક્યારે ક સમય મળ્યે
લખતી એ જ.
બાળકો મોટા થયા. કોલે જ માં
આવ્યા અને સમયનો અવકાશ
કોરી ખાવા લાગ્યો. ‘શુ ં કરવું ?’નો
જવાબ જડતો નહોતો. એની સ્વાસ્થ્ય
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પર ખરાબ અસરો પડી રહી હતી.
જગદીશ, મારા પતિએ સ ૂચવ્યું ‘તને
લખવું ગમે છે . એ શરૂ કર.’ “એ ડાયરી
લખું એ કંઇ લખ્યું ન કહેવાય અને હુ ં
લખું એ કોણ છાપે ?” “અરે , નહીં છાપે
તો નહીં છાપે. તને કોઈ ફાંસીએ નહી
ચડાવે ! લખ અને મોકલ તો ખરી !”
આખરે મેં હિંમત કરી. એક વાર્તા લખી
અને અખંડ આનંદમાં મોકલી. આશ્ચર્ય
! છપાઈ ગઈ. કવિતા મોકલી. એ પણ
છપાઈ ! ‘ગાંધારી’ પર લેખ લખ્યો
તો એ સમયના અખંડ આનંદના તંત્રી
શ્રી પ્રકાશન. શાહે સરસ લાંબો જવાબ
લખીને વધાવ્યો. અને આમ લેખનની
ગાડી શરૂ થઈ. અલબત્ત ઘણા વર્ષો
સુધી એ સમય પસાર કરવાનુ ં સાધન
જ હત.ું
તમે ઘણા સામાયિકો, સમાચારપત્રો
વિગે રે માં આપ લખો છો તો તમે
સમય કઈ રીતે ફાળવો છો?
હવે ફાવટ આવી ગઈ છે . લખતા
બહુ વાર નથી થતી વળી લેખનમાં
સમયની શિસ્ત જાળવું છું. રોજીંદી
જિંદગીનુ ં ટાઈમટે બલ જ એવી રીતે
ગોઠવાઈ ગયુ ં છે કે તકલીફ નથી
પડતી.
તમારા પ્રિય લે ખક કોણ છે અને
એમના લખાણમાં તમને શ ંુ ગમે છે ?
‘ઓશો’ને વાંચ વા બહુ ગમે છે .
એમની તર્કબદ્ધ રજૂઆતથી આફરીન
થઈ જવાય છે .
હિંદીમાં અમ ૃતા પ્રિતમની અદભ ૂત
સંવેદના અને નિખાલસતા. બીજા

અનેક કવિઓ,
ગુ જ ર ા ત ી મ ાં વ ા ર્તા મ ાં મ ને
હિમાંશીબહેન શેલત અને પ્રવીણસિંહ
ચાવડાની વાર્તાઓ ખ ૂબ ગમે. એમની
શૈલી અને માનવીના મનને તાગવાની
ગજબની શક્તિથી હુ ં પ્રભાવિત છું.
કવિઓમાં રમેશ પારે ખ શિરમોર,
વિપિન પરીખના હૃદયની આરપાર
ઉતરી જતાં અછાંદસ અને બીજા ઘણા
કવિઓ...
ુ રાતી ભાષા માટે તમને કં ઈ ક
ગજ
અનોખ ંુ કરવાની ઈચ્છા છે ?
મારી એવી કોઈ લાયકાત નથી.
તમારી પ્રિય નવલકથા કઈ છે ?
‘સિદ્ધાર્થ’ – હરમાન હેસ
તમારા પરિવારન ંુ યોગદાન
વર્ણવશો? કોઈક કિસ્સો કે પ્રસંગ?
મ ા ર ા લે ખ ન ન ી શ રૂ આ ત ન ા
સવાલમાં જ આ જવાબ આવી જાય
છે . મારા પતિએ ન સ ૂચવ્યું હોત તો
કદાચ આજે હુ ં લેખક ન હોત ! એમના
કારણે મારા બાળકો, સગાસંબધ
ં ીઓ
બધા જ મારા કામને અનુકૂળ થતાં
અને રહેતા શીખી ગયા છે . મારે જે
સગવડ, અનુકૂ ળ તાઓ જોઈએ એ
બધી મને મળે છે .
ટંુ કા ગાળામાં જો આપની કોઈ પસુ ્તક
પ્રકાશિત થવાની હોય તો એના વિષે
થોડી જાણકારી આપશો ?
દિવ્ય ભાસ્કરમાં 2011ની સાલથી
પ્રકાશિત મારી કૉલમ ‘કાવ્યસેત ુ’ હવે

પુસ્તક રૂપે બે ભાગમાં આવશે. એની
ૂ ી વાર્તાનુ ં
તૈયારી ચાલે છે અને એક ટંક
પુસ્તક આવશે.
ુ રાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો
ગજ
શબ્દ કયો છે ?
એક જ શબ્દ જેને હંમેશા વાપરવો
કે સાંભળવો તમને ખુબ જ ગમે !
મારો પ્રિય શબ્દ છે “વિચાર” !
મારો પ્રિય શબ્દ છે ‘વિવેક’ અર્થાત
સમજણ. ભગવદગીતામાં પ્રયોજાયેલો
આ શબ્દ મારી દૃ ષ્ટિએ જીવનનુ ં
અંતિમ સત્ય છે . જન્મથી માંડીને મ ૃત્યુ
સુધીની તમામ અવસ્થામાં, તમામ
આચાર વિચારમાં માનવીમાં જો
‘વિવેક’ જાળવે તો એ કદી પાછો ન
પડે. અહી ફરી સ્પષ્ટ કરંુ કે ‘વિવેક’
એ સમજણ કે માત્રાભાન માટે છે .
શું કરવુ,ં કેટલું કરવું એની સમજણ.
હમણાં અખંડ આનંદમાં મારો એક લેખ
છપાયો હતો. ‘વોટ્સ અપ‘ આમાં
મે જે લોકો નવી ટેકનોલોજીની ખાસ
કરીને વોટ્સ એપની ટીકા કરે છે કે
લોકો એમાં કેટલો ટાઈમ બગાડે છે એ
બાબતને લઈને લખેલ.ું વોટ્સ એપ
બહુ કામની ચીજ છે . લોકો સાથે સંપર્ક
કે ટલો સહેલો અને કે ટલો ઝડપથી
થાય છે . અણધાર્યા સંજોગોમાં કેટલી
ઝડપથી કોઈ મુસીબતનો હલ લાવી
શકાય છે ! બાકી જેમને સમય
બગાડવો જ હોય, વિવેકભાન ન હોય
એ ઘરમાં બેસીને ય સમય બગાડી
શકે. પહેલાના જમાનામાં ચોરે બેસીને
કે મંદિરના ઓટલે બેસીને લોકો સમય
બગાડતાં જ ને !
ુ વ.
લખતી વખતનો અનભ
શરૂઆતમાં ડર ‘નહી થાય, નહી
લખાય !’ પછી જેમ જેમ લખાત ું જાય
એમ રોમાંચ અને છે લ્લે ‘હાશ’
ચાલો હું તમને એક શબ્દ આપ ંુ જો
તમે instant એનાં વિષે 2-3 વાક્ય

લખી આપો તો ગમશે . શબ્દ છે
“વિચાર”.
‘વિચાર’ એ સમાજજીવનનુ ં અને
વ્યક્તિગત જીવનનુ ં રહસ્ય છે . વિચાર
ક્રાંતિ લાવે છે , સાધનો નહીં. વિચારથી
સમાજ બદલાય છે . એક શક્તિશાળી
વિચાર કેટલું જબરદસ્ત કાર્ય કરી શકે
છે એનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ છે .
વિચાર વિકાસની કેડી છે . સમાજમાં
જે કંઇ થાય છે , સારંુ કે ખરાબ, એના
મ ૂળ વિચારમાં રહેલા છે . શરૂઆત
વિચારથી થાય છે .
તમારો લખવાનો સમય શ ંુ છે અને
સમાચારપત્ર અને સામયિકોમાં
લખવાનીdeadlines ન ંુ દબાણ કેટલ ં ુ
હોય છે ?
ડેડલાઇનનુ ં દબાણ તો હોય જ છે .
એને કારણે વધારે લખાય છે . પણ
સ્વયં શિસ્ત બહુ કામમાં આવે છે . જોકે
એ સહેલાઇથી નથી આવી. ખાસ્સું
લખ્યા પછી આવી છે . લખવાનો
સમય સવારનો. સવારના આઠથી
અગિયાર બે થી ત્રણ કલાક.
યુવા લેખક મિત્રોને જો લખવા અંગે
કોઈક માર્ગદર્શન આપી શકો તો?
અંદરની પ્રબળ ઇચ્છા અને ખ ૂબ
વાંચન.
વિચારયાત્રા magazine અને એમનાં
લે ખકો વિષે આપ જો કં ઈ કહો તો
ગમશે.
‘વિચારયાત્રા’ માં સૌથી પહેલ ાં
આવતી ‘પ્રતિજ્ઞા’ મને ગમે છે . એનુ ં
કારણ કદાચ એ છે કે હુ ં ગુરુકુળમાં
રહીને ભણી છું જ્યાં સવારથી રાત
સુધી નિયમોનુ ં બંધન હત.ું ગૃહિણી
બન્યા પછી, માતા બન્યા પછી એ
નિયમોથી જીવવાની આદતનો ખ ૂબ
લાભ થયો. હુ ં ચોક્કસ માનુ ં છું કે
અમુક ઉમરે ખાસ કરીને બાળ/
કિશોર વયે નિયમોની શિસ્ત હોવી

જ જોઈએ. જ્યાં સુધી પોતાની અંદર
શિસ્તની સમજ પ્રગટે નહીં ત્યાં સુધી
બાહ્ય શિસ્ત જરૂરી છે . આજે પણ
મારા નિયમો હુ ં જ બનાવું અને મને
એ શિસ્તમાં જ જીવવું ગમે. પ્રતિજ્ઞા,
સંકલ્પો, નિયમો એ આંતરિક શિસ્તનુ ં
પરિણામ છે .
ઓગસ્ટ મહિનાનો અંક ધ્યાનથી
જોયો. શ્રી પ્રમુખ સ્વામીના લે ખ થી
શરૂ થયેલો અંક લેખો, વાર્તા, પ્રવાસ,
કવિતા જેવા વિભાગોથી રળિયાત
છે . સાહિત્યના લગભગ બધા જ
પ્રકારોને આવરી લે વ ાનો પ્રયાસ
ગમ્યો. ‘કેફિયત – ઉદાસી’ થી તમારો
કવિતાપ્રેમ પણ જાણ્યો. બહુ સરસ.
‘કવિતા’ વિભાગમાં કાવ્યોની પસંદગી
પર થોડું વધુ ધ્યાન અપાય તો સારંુ
એમ લાગે.
ુ રાતી સાહિત્ય પરિષદ”,
તમને “ગજ
ગ ુ જ ર ા ત સ ા હ િ ત ્ય અ ક ા દ મ ી
અને દિલ્હીના વિજ્ઞાનભવનમાં
ઉપરાષ્ટ્રપતિને હસ્તેનેશનલ એવાર્ડ
જેવા ઘણા એવોર્ડ થી સન્માનિત
ુ વો છો?
થયેલા છો, તો તમે કેવ ંુ અનભ
આનંદ . ખુશ કિસ્મતી અને જાત
માટે ગૌરવ.
Technologyના આ જમાનામાં તમે
આપણી ભાષાન ંુ સ્તર કે ટલ ં ુ આંકો
છો…?
ભાષા ચોક્કસ સચવાવી જોઈએ
અને પરીવર્તન પણ સ્વીકારવું
જોઈએ. કલાપીના સમયની ભાષા
આજે ક્યાં રહી છે ? ‘વારુ’ જેવા શબ્દો
હવે ક્યાંય સાંભળવા મળે છે ?
કોઈ એવો છંદ કે વાર્તા ખરી કે જેને
સાંભળીને કે વાંચીને એવ ંુ થાય કે એ
છંદ કે વાર્તા મેં લખી હોત તો??
ના, બીજાનુ ં વાંચીને એવું ક્યારે ય
થત ું નથી.
તમે કાવ્ય લખો તો સૌથી પહેલા કોને
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સંભળાવવાન ંુ પસંદ કરો છો?
કોઈને નહીં. મારુ લખેલ ું કશું પણ
આજ સુધી મે છપાતા પહેલાં કોઈને
બતાવ્યુ નથી. એ છપાય પછી જ બીજા
લોકો જુએ. ઘરના પણ. એટલે નવું
લખાયેલ કવિતા/વાર્તા/લેખ તંત્રી જ
સૌ પહેલ ું વાંચે ! હા, કાવ્યપઠન માટે
નવા કાવ્યો લખ્યા હોય પણ એ સીધા
શ્રોતાઓ જ સાંભળે .
કાવ્યનો આસ્વાદ એ તમારો પ્રિય
ુ ા
વિષય છે જે મને કાવ્યસે ત ન
માધ્યમથી જાણવા મળે છે ...જો આ

મારી પ્રિય પંક ્તિન ંુ 4-5 વાક્યમાં
ુ મજા
આસ્વાદ માણવા મળે તો ખબ
આવે..
મને રોકે પંછાયો એક ચોકમાં;
અડધા બોલે ઝાલ્યો; અડધો
ઝાંઝરથી ઝાલ્યો
મને વાગે સજીવી હળવાશ!
મારી આંખે કંકુના સ ૂરજ આથમ્યા
મ ૃત્યુને જીવી શકાય ? અનુભવી
શકાય ? જવાબ ‘ના’માં જ મળે .
એની કલ્પના પણ કરવી મુશ ્કેલ
છે ત્યારે કવિ રાવજી પટે લની મ ૃત્યુ

તમારાં મતે તમારંુ લખાણ

તમારી ધીરજ

માત ૃભાષાનુ ં જ્ઞાન

જીવન જીવવાનો સંતોષ

ધાર્મિક

આધ્યાત્મિક
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વિષેની કલ્પના મનમાં એક સજીલા
સ્પંદન જગાવી જાય છે . આ સ્પંદનો
કોઇની યાદનો પડછાયો બનીને વહે
છે , કોઈનો સ્વર બનીને રોકે છે . એક
હળવાશ જાણે આવીને વીંટળાઇ વળે
છે . કંકુનો સ ૂરજ આંખ સામે તાદૃશ્ય
થઈ ઊઠે છે . મતૃ ્યુ એક ભયાનકતા
નહી પણ એક મંગળ ઘડી બનીને
ભાવકના મનમાં પથરાઈ જાય છે .
કવિની કલ્પનામાં રચાયે લ ું સત્ય
ભાવકનુ ં પોતાનુ ં સત્ય બની જાય એ
કવિતા છે .

{khk ½x{kt rƒhksŒk ©e™kÚkS...
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શબ્દોમાં શહેજાદી અને સુદરતાની
ં
મ ૂર્તિ જે શબ્દ માત્રથી કાવ્ય/ગઝલ વલખાવા માંડે. આવો
જ કવિ અને ગઝલકારોનો પ્રિય શબ્દ એટલે “ચાંદની”. ગઝલ/કવિતામાં ચાંદની શબ્દનો વપરાશ
માત્ર શબ્દપ્રયોગ નથી પણ એ કવિતા અને કવિની સુદરતા
ં
અને સફળતાનુ ં પ્રમાણપત્ર છે . “શબ્દે
શબ્દે નીર વહેતાં રહે જો ચાંદનીના ન ૂર વરસતાં રહે”. ગઝલકારોમાં ચાંદની શબ્દનો પ્રયોગ એ
ગઝલનો હકાર ભાવ છે . સામાન્ય રીતે “ચાંદની” પ્રેમિકાના ન ૂરનુ ં વર્ણન કરે છે .
આજથી લગભગ ૬૦ વર્ષ પહેલા લખાયેલ ગીત “તારી આંખનો અફીણી” જેવા અમર ગીત
રચનાના રચયિતા કવિ શ્રી વેણીભાઈ પુરોહિત મધરાતે નભમાંથી નીતરતી ચાંદનીથી અંગે અંગ
રોમે રોમ ખીલી ઊઠવાની ખુબ જ ભીની અને માદક વાત એમની કવિતામાં કરે છે અને કહે છે કે,
માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની
અંગે અંગ ધરણી ભીંજાય માઝમ રાતે
સ ૂનો રે મારગ ને ધીમો ધીમો વાયરો
એના જોબનિયા ઘેલા ઘેલા થાય
- વેણીભાઈ પુરોહિત
પ્રિયતમાના જોબનની છાંયમાં જાણે સમય મંદ પડી જાય છે અને સ્નેહ નીતરતી ચાંદની
રાતની સુવાસ એના અંગે અંગમાં અનુભવાય છે .
ઝરમર ઝરમર ઝરે ચાંદની,
શીતળતાને જ વરે ચાંદની,
છો’ને રોજ કળા બદલે ચાંદ
અમર આશે જ નિખરે ચાંદની.
- આરતી પરીખ
કોઈક ચાંદનીને વરસવાની વાત કરે છે તો કોઈક ઝરમર ઝરમર ઝરવાંની વાત કરે છે , એવી
જ વાત શબ્દોની મીરાંબાઈ કવયિત્રી આરતી પરીખ કહે છે કે, ચાંદની “ચાંદની” તો ધીરજની
પ્રતિમા છે , ચાંદ ભલેને એનાં રં ગ બદલે પરં ત ુ ચાંદની “ચાંદની”ની આશ તો હંમેશા શ્વેત જ રહેશ.ે
દૂધે ધોઇ ચાંદની
ચાંદનીએ ધોઇ રાત,
એવામાં જો મળે તો
વ્હાલમ, માંડુ રે એક વાત.
- હરીન્દ્ર દવે
અહીંયા એક મુક્તકમાં કવિ શ્રી હરીન્દ્ર દવે ઝરતી ચાંદનીમાં પ્રિયતમાને મળવાની ઝંખના રાખે
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છે ત્યાં ખુબ પ્રસિદ્ધ ગીત “પાન લીલું જોયુને
ં તમે યાદ આવ્યામાં” કવિશ્રી ચાંદનીને નિમિત્ત બનાવે
છે , આ કાવ્યમાં કવિને ઘણી સહજ પ્રવ ૃત્તિઓમાં પ્રિયજન યાદ આવે છે જેમાં ચાંદની છલકાતા
કવિને પ્રિય પાત્રની યાદ સતાવે છે .
જરા ગાગર ઝલકી ને તમે યાદ આવ્યાં,
જાણે કાંઠા તોડે છે કોઈ મ્હેરામણ રામ,
સ્હેજ ચાંદની છ્લકી ને તમે યાદ આવ્યાં.
- હરીન્દ્ર દવે
ગઝલકાર શ્રી અશરફ ડબાવાલા ગઝલ અને ફિલસુફીની પરાકાષ્ટાએ વાત કરતાં કહે છે કે,
મેં ગઝલ લખવા કલમ પર ચાંદની લીધી હતી,
ને પછી લયમાં ઝબોળી લાગણી લીધી હતી.
- અશરફ ડબાવાલા
અહીંયા એમની ગઝલને ચમકાવવા એમની કલમને ચાંદનીનુ ં ચંદન કરીને ગઝલને લયમાં
ઝબોળવાની વાત કરે છે . શબ્દને ચમકાવવા કલમ પર ચાંદની લેવાની વાત એ ખરે ખર એક
અતિશયોક્તિ છે .
તાર સ્મરણનુ ં તેજ મને ડંખત ું રહે
ઉપરથી પાછી એમાં ઉમેરાય ચાંદની.
‘ઓજસ’ ધરે છે કોણ આ દર્પણ ગગન ઉપર,
દિવસનુ ં તેજ રાતે બની જાય ચાંદની.
- ઓજસ પાલનપુરી
ઓજસ પાલનપુરીની ચાંદનીને અર્પણ કરતી એક અમર ગીત રચના જેમાં તેમણે ચાંદની ઊપર
એક પોથી લખી કઢાય એવી મહત્તા આપી છે . પ્રિયતમાના તેજ આગળ કવિને ચાંદની ઝાંખી લાગે
છે છતાંય કવિથી ચાંદની શબ્દના તેજને માન આપ્યા વગર રહેવાત ું નથી અને કહે છે કે, તારી
યાદનુ ં તેજ તો હંમેશા ડંખત ું રહે છે અને એમાં આ ઝળહળતી ચાંદની તારી યાદ કરાવે છે . આ
મધમધતી રાતો તારી યાદ કરાવે છે . રાતના તારાઓ સ ૂરજ ઢળીને સંધ્યા થવાની રાહ જોવે છે
અને એ હરોળબદ્ધ થઇને વલખાતી ચાંદનીને નીરખવા આત ુર થઇ જાય છે , જાણે આજ ઉપક્રમ
હોય જીવનનો. એ સાચી વાત છે જ્યાં સ ૂરજ જ પોતાનુ ં તેજ ચાંદને આપે છે પણ એ ચાંદની તો
ચાંદને જ વરી છે ...ત્યાં આ પંક્તિનુ ં સર્જન થાય છે .
જરૂરીયાત સાથે કોઈ સંબધ
ં નથી અને સંબધ
ં ની કોઈ જરૂરીયાત નથી
અવળી સવળી કેડીઓ હોય, તોય પણ કોઈ ફરિયાદ નથી
સ ૂરજનુ તો આ કેવ ુ નસીબ ચાંદની પણ એને પર્યાપ્ત નથી
-મૌલિક “વિચાર”
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