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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”

ðkýe hýfkh Au
વાણી વિકાસ છે વ્યક્તિત્વનો.
વાણી અરીસો છે પરમ સત્યનો.
શુદ્ધ વાણીમાં ચિત્તનો આનંદ છે .
મધુર વાણીમાં વ્યકિતત્વની પારદર્શકતા છે .
પારં ગત વાણી દુશ્મનને પણ અંગત બનાવે છે અને સત્ય વાણી સંબધ
ં નુ ં અમ ૃત છે .
વાણી સંબધ
ં ોના દીપ પ્રગટાવે છે અને વાણી જ ઉજાસ છે પરિવારનો.
શિષ્ટ વાણી વિકાસની પરોઢ છે .
વાણીમાં વિશ્વને જીતવાની લગની છે .
હૃદયની વાણી પરમાત્માની વાણી છે .
વાણી સનાતન વિશ્વ છે .
નિર્મળ વાણીમાં એકતા છે અને નિર્મળ વાણીથી જ કટિબદ્ધ સમાજના બીજ રોપાય છે .
વાણીમાં સામર્થ છે સફળતાનુ.ં
મનની વાણી વિચાર છે , તનની વાણી સ્પર્શ છે અને હૃદયની વાણી સ્નેહ છે .
કાર્યનુ ં પ્રથમ સોપાન વાણી છે પછી તે વર્તનમાં પરિણામે છે .
વાણી આવકાર છે પ્રભુત્વનો, વાણી અહેસાસ છે સ્વત્વનો,
વાણી વિશ્વાસ છે વર્ચસ્વનો
કારણકે,
વાણી રણકાર છે , વાણી રણકાર છે , વાણી રણકાર છે .

- {kir÷f “rð[kh”
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“NRI SðtŒŒk”
દે

શથી જેટલા દુર રહીએ છીએ
એટલા જ દે શી રહી જીવી રહ્યાં
છીએ…
ગુજરાતની દિવાળી યાદ કરી,
જરૂર ન હોય તો પણ સાફ્સુથરંુ
ઘર “દિવાળીની સફાઈ”ના નામે સાફ
કરીએ છીએ.
ભારતના પડોશીઓને યાદ કરતાં
કરતાં નાસ્તો ઘરે જ બનાવીએ છીએ.
ચીરોળીની રં ગ ોળી ને એ રં ગ ો
ખ ટૂ ી પડે તો રં ગબે રં ગી ચોકનો
ભ ૂક્કો કરીએ પણ રં ગોળી તો અચ ૂક
કરીએ જ…એ સિવાયમાં ચોખા,
મગ, રાજમા, મસુરની દાળ, ચણાની
દાળ, મગની દાળ….વગેરે કઠોળની
રં ગોળી..ફૂલની રં ગોળી…લોટમાં રં ગ
ભેળવીને રં ગોળી…
દિવાળીમાં અચ ૂક ઘરે
આવતા બધા જ સગાંસંબ ધ
ં ીઓને યાદ કરી
એકલા એકલાં નાસ્તો
કરીએ ને જો આંખમાં
આંસુ આવી જશે ન ો ડર
લાગે તો દરે ક સભ્ય પાસે
કોમન બહાનુ ં “વોશ-રૂમ”…
દિ વ ા ળ ી
પ હે લ ાં
અચ ૂક અવાજ વગરના
ફટાકડા શોધી લાવીએ..
ને ગેરકાયદે સર (એ જ તો
ભારતીય હોવાનો પુરાવો) બેકયાર્ડમાં
એનો આનંદ ઉઠાવીએ ને સાથોસાથ

બાળકોને અમારા બાળપણની સુતળી
બોમ્બની કહાનીઓ મિર્ચ-મસાલા
સાથે જબરદસ્તી સંભળાવીએ છીએ.
અમારા બાળપણ/યુવ ાનીનો
ખજાનો કાઢી જૂ ન ા દિવાળી કાર્ડ
અચ ૂક બતાવીએ છીએ.
દે શ થી દુ ર છીએ પણ અમારા
બાળકોને દિવાળી શુ ં દરે ક તહેવારો
કે મ ને કે વ ી રીતે ઉજવાય છે એ
શીખવાનુ ં ચુક્યા નથી…ઘર પુરતી’ય
ભારતીય સંસ્કૃતિ જીવંત રાખી શક્ય
છીએ…નો સંતોષ છે .
ને,
જયારે ગુજરાતમાં વસતા બાળકો
દિવાળી સમયે ઘરે આવેલા વડીલોને
મોં મચકોડી પરાણે પગે લાગે….
ત્યારે દિવાળીની આસપાસના
વીકએન્ડમાં યોજાતી દિવાળી-પાર્ટીમાં
અમારા બાળકોનો આ સંવાદ ખ ૂબ
મીઠો લાગે છે ….
“Hello uncle..Happy New
Year…..oh no sorry sorry uncle…
સાલ મુબ ારક ….નુ. .તન વર્ષા
ભીનંદ ન…yes..perfect…મમ્મીપપ્પાએ ખાસ કહેલ ું કે ’ આજે તો

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
બધાને ગુજરાતીમાં જ wish કરવાનુ ં
છે …..oh no uncle..wait..wait…પગે
લાગવાનુ ં તો ભ ૂલી જ ગ્યા…”
…….નાનપણમાં બે સ તા વર્ષે
વ ડ ી લ ો ને પ ગે લ ા ગ ત ાં ત ્યા રે
૫..૧૧..૨૧..રૂપિયા મળતાં… સાંજ
પડ્યે ગણવા બેસતાં…એ સમયની
આંખોની ચમક અમારા બાળકોના
આવા સંવાદોથી પાછી જીવંત થઇ
જાય છે .
…..સર્વે મિત્રોને વિદે શથી સાલ
મુબારક ….
… … … . . . . … દે શ ી
વ ્હા લ
મુબારક…………
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rËðk¤e
r™r{¥ku r™s
‚kV‚VkE...

ઘર ઝાપટું

જાત ઝાપટવાનો
સમય કો’ને ?!
~~

ઝાપટીયુ ં જ

શોધુ,ં જાત પર જ
ધ ૂળ નો ઢગ.
~~

ગામ આખાને

ઝાપટે, ભ ૂલ્યો જાત
ઝાપટવાનુ.ં
~~

ઝાપટીયુ ં જો

મળે , જાત પરની
ધ ૂળ ઉડાડુ.ં
~~~~~

ભીતરે ભમી

આતમ પ્રકાશથી
કોડિયુ ં દીપે.
~~~

સત વિચાર

આચારે , પ્રગટાવુ,ં
નિજ કોડિયુ.ં
~~~

આસોપાલવે

તાજાં ઘાવ, તો’ય કે’
“HAPPY DIWALI”.

- ykhíke Ãkhe¾
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“fk÷ fhu ‚kut yks fh,
yks fhut ‚ku yƒ”

અ

રે , આજે તો ઝરૂખાની
રોનકની શુ ં વાત કરવી?!
સરસ મજાનુ ં ઝગમગ
કરત ું તોરણ બાંધ ્યું હત .ું અમારા
મકાનમાં બહાર સાથિયા કરવાની
મનાઈ હતી. ઘરની અંદર ઝરૂખામાં
કળાયેલ મોર ચિતર્યો. ઉપર દિવડાં
પેટાવ્યા. મારી વહાલી માની એ
કલામય શિક્ષાએ આજે રં ગ રાખ્યો.
કાચનાં પારદર્શક ગ્લાસમાં અડધું
પાણી અને અડધું તેલ ભર્યું. ખાવાના
રં ગ ઘરમાં રાખ્યા હતાં. દરે ક ગ્લાસમાં
અલગ અલગ રંગ નાખી ઘરમાં દિવડાં
પ્રગટાવ્યા. પાણીમાં તરતી વાટ મ ૂકી
જે સુદ
ં ર દૃશ્ય આંખોએ નિહાળ્યું તે
ખરે ખર મનને ભાવ્યું. આજે તો બસ
દરે ક ઘરની બહાર લટકાતાં તોરણ

ૂ ી ગયુ.ં
જોવામાં દિલ ડબ
અયોધ્યાની પ્રજા આજે કે ટ લી
ખુશ હતી. રાજા રામનો રાજ્યાભિષેક
થવાનો હતો. સીતાને રાવણ પાસેથી
છોડાવી રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા
આજે અયોધ્યા પધારવાના હતાં.
આખી અયોધ્યાનગરી ઝળાહળાં થઈ
રહી હતી. ત્રણે માતાના આનંદનો
પાર ન હતો.ભરતે હવે રામની
પાદુ કાનુ ં સે વ ન નહી કરવું પડે .
ઉર્મિલા લક્ષ્મણને જોઈ કે ટલી ખુશ
થશે તેની તો માત્ર કલ્પના જ કરવી
રહી. આવી દિવાળીની મઝા કંઈ ઔર
જ હોય.
આજે મને પણ દિવાળી રં ગ ીન
રીતે મનાવવાનો શોખ થયો.
જીવનમાં કે ટલી દીવાળી જોઈ. હવે

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
તો ગણવાનુ ં પણ છોડી દીધુ.ં ‘જીવડાં
હવે કાઢ્યા એટલાં નથી કાઢવાનાં’
! મનમાં એમ વિચાર્યું, ચાલ જીવ
બીજાના મોઢા ઉપર આનંદની ઝલક
જોઈ સંત ોષ મે ળ વુ.ં રોજ નવલી
પ્રભાત સર્જનહારનો આભાર માને
છે . આ બે આંખોથી પ્રભાતનુ ં આકાશ
જોવાનુ ં શક્ય બને છે . કુદરતની લીલા
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નિહાળતાં રોજ નવા નવા અર્થ સાંપડે
છે .
મનડુ,ં મન સાથે વાત કરી રહ્યું.
આવતી દિવાળી જોવા પામીશ કે
નહી તેની શું ખાત્રી. બાકી દિવાળી
સહુ ને આનંદ આપે તે મ ાં બે મત
નથી. દિવાળીનો તહે વ ાર આવે
એટલે ગરીબ, તવંગ ર, બિમાર
કે સાજા દરે ક ના મુખ પર આનંદ
લહેરાતો જોવા મળે . હવે જીવનને
આરે આવીને ઉભા પછી દિવાળી
દર વર્ષે નવી નવી રીતે ઉજવવાની
ગમે છે . સ્વ માટે ઘણું કર્યું. અન્યના
મુખ પર સ્મિત અંકિત કરવાની
અભિલાષા કાયમ દિલમાં ઉભરાતી
જોવા મળે છે . મનોમન એક નિર્ધાર
કર્યો. એકાદશીના દિવસે અપવાસ
કર્યો. હવે પાંચ દિવસમાં વિક્રમ સંવત
બદલાશે. ફરી પાછું નવું વર્ષ અને
ઉમરમાં એક વર્ષનો વધારો. સંકલ્પ
વધુ દૃઢ થયો.
વાઘબારસને દિવસે નિકળી
પડી. મહાલક્ષ્મીના મંદીરની બહાર
બેઠેલાં સહુને ગાંઠિયા અને જલેબી
ખવડાવ્યા. સાથે વેનિલાનો એક એક
કપ આપ્યો. નાના મોટાં સહન
ુ ા મુખ
પર ફેલાયેલી સંતોષની આભાએ મારંુ
કૂ નો
અન પ્રફુલ્લિત કર્યું. બાળકોને સ્લ
સામાન દરે ક સ્ત્રીને એક સાડી અને
પુરુ ષ ોને પહેર ણ આપ્યા. ઈશ્વરની
કૃપાથી પૈસાનો વાંધો નથી. સત્ય કહ,ુ ં
ઉપરવાળો તેના રાજમાં કોઈ ખાત ું
ખોલવા દે તો નથી, કોઈ પણ પૈસા
ઉપર ખાતામાં મ ૂકી નથી શકાતાં.તો
પછી મનને ગમે અને સંતોષ થાય
તેમ શા માટે ન વાપરવા.
ઘ રે આ વ ી , આ વ ત ી ક ા લે
ધન તે ર સ છે . તે દિવસે ભુલે શ્વ ર
માધવબાગ પાસે ગઈ. લાડવા લીધાં
અને દરે કને લાડવા તેમજ ભજિયા
હિરાલાલ ભજિયાવાળાને ત્યાંથી લઈ
ખવડાવ્યા. સહુ ખુશ થયા. તેમને
પ ૂછ્યું કેટલા જણા કામ કરવા તૈયાર
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છો? જેમણે હા પાડી, તેઓને મારા
મકાનમાં કામે લગાડ્યા. કં પ ાઉંડ
વાળીઝુડીને સાફ કરવાનુ.ં દાદરા
ધોઈને ચોખ્ખાં કરવાનાં. મકાનના
કાચ લુછીને સાફ કરવાના. મકાનમાં
રહેવાવાળાં સહુએ વગર કહ્યે ૧૦૦
રૂપિયાની નોટ ઘર દીઠ આપી.
તેઓના મુખ પર આનંદ ફરી વળ્યો.
પોતાના કુટુંબીઓને માટે દિવાળીની
ખરીદી કરવાના પૈસા જોઈ સહુ ખુશ
થયા.
હવે આવી કાળી ચૌદસ, કકળાટ
કાઢવો જરૂરી હતો. મગની દાળના
વડા કરી ચૌટે નાખી આવી. વરલી
પર ત્યક્તાઓનુ ં ઘર છે ત્યાં પહોંચી
ગઈ. લાપશી બનાવી તેમના વડાને
પ ૂછી સહન
ુ ે પ્રેમથી ખવડાવી. તેમના
હૈયાની વાતો સાંભળી. કુટુંબમાં કલેશ
અને કલુષિત વાતાવરણ હત ું તેઓને
સાંત્વના આપી. તેમને હમદર્દીની જરૂર
હતી. શાંતિથી તેમની સાથે સમય
ગાળ્યો. દરે કને તેમની વ્યાજબી માંગ
પ્રમાણે સંતોષવાની કોશિશ કરી.
દિવાળીને દિવસે ઘરના બધાં ભેગા
થઈ શારદા પ ૂજન કર્યું. સહુને પ્રેમે
જમાડ્યા. પછી આજુબાજુવાળા નાના
બાળકોને બોલાવી ફટાકડાં આપ્યાં.
કામવાળી, ધોબી, રસોઈવાળા મહારાજ
અને ગાડી ધોવા વાળાંના કુટુંબ માટે
ફટાકડા અને મિઠાઈ આપ્યા. તેમને
નવા કપડાં માટે ૧૦૦૦ રૂપિયા
બક્ષિ્સ તરીકે આપી ખુશ કર્યા. તેમને
ખુશી થઈ તેના કરતાં વધારે આનંદ
મને થયો. બાળપણમાં પિતાજી
કે ટ લાં બધા ફટાકડાં લાવતા હતાં
તે યાદ આવ્યું. મમ્મી કેટલી જાતની
વાનગીઓ બનાવતી. વિચારોની
દુ નિયામાં ખોવાઈ ગઈ. ફરીથી
ઈશ્વરને કહ્યું, ‘એ બાળપણના દિવસો
ફરી પાછાં મળે ખરાં’? ઉત્તર ખબર
હતી. મુખ પર હાસ્ય ફરકી ગયુ.ં
ૂ ન વર્ષનુ ં સુપ્ર ભાત. બ મ
ૂ ો
નત
સંભળાઇ,’સબરસ લો, તોરણ લો’.

લીધુ.ં આસોપાલવનુ ં તોરણ બારણે
બાંધ ્યું. `ન્હાઈ ધોઈ નિકળી પડી
હોસ્પિટલમાં. બહારગામથી આવેલાં
દરદીઓને કુટુંબીજનો ખબર કાઢવા
આવી શક્યા ન હતાં. તેમના હાલ
પ ૂછ્યાં. ફળફળાદી અને ચોકલેટ આપી
તેમને આનંદિત કર્યા. ન ૂતનવર્ષના
અભિનંદન આપી તેમના મુખ પર
ચમક જોવાનો પ્રયત્ન કામયાબ રહ્યો.
મંદીરમાં ઠાકોરજીને ધરાતો અન્નકૂટ
જોઈ દિલ ડોલી ઉઠ્યું. ઠાકોરજી સમક્ષ
ભેટ ધરી. બીજે દિવસે પુષ્કળ પ્રસાદ
લઈ બાબુલનાથ ઉપડી ગઈ. સહુને
પ્રેમથી પ્રસાદ આપ્યો. મનમાં પેલ ું
વાક્ય ઘુમરાયા કરત ું હત,”ું કાલ કરે
સોં આજ કર, આજ કરેં સો અબ”.
કાલે ભાઈબીજને દિવસે ભાઈ
જમવા આવવાના હતાં. મહારાજ પાસે
સરસ રસોઈ બનાવડાવી ઘરનાં સહુ
આનંદથી જમ્યા. ખ ૂબ વધારે રસોઈ
બનાવડાવી હતી. માળના લિફ્ટમેન,
ચોકીદાર અને સફાઈ કરનાર સહન
ુ ે
આમંત્રી પ્રેમે ડાઈનિં ગ ટે બ લ પર
બેસાડી જમાડ્યાં. તમને ભલે વિચિત્ર
લાગયુ ં હશે પણ આ દિવાળી મારા
જીવનની યાદગાર બની ગઈ. પેલો
ટપાલી આજે આવવાનો ન હતો.
તેને માટે મિઠાઈ અને બોણી તૈયાર
રાખ્યા, હુ ં ભ ૂલકણી તેને આપવાનુ ં
ભ ૂલી ન જાંઉ તેને માટે ચીઠ્ઠી લખીને
ટે લિફોન પાસે મ ૂકી.
ચાલો ત્યારે નવું વર્ષ સહુ ને
મંગ લકારી હો ! આજનો લહાવો
લીધો, કાલની કોને ખબર છે .
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ભાત કોર્યુ. પંખીના કલરવથી
વાતાવરણ ગુજી
ં ઉઠ્યું. નીલમ
બહેને નાહી ધોઇ નવા કપડાં
પહેરી પુજાની તૈયારી કરવા લાગ્યા.
વિકાસભાઇ હજુ હિંચકા પર વિચાર
મગ્ન બેઠા હતા. તેની પાસે બેસીને
નીલમબહેન બોલ્યા, “એ જી, હેપ્પી
દિવાલી.” નિલમબેને વિકાસભાઇને
વીશ કર્યુ પણ જાણે તે કોઇ ઉંડા
વિચારમાં ધ્યાનમગ્ન બેસી ગયા હોય
તેવ ું નિલમબેનને થયુ.
“શુ થયુ છે ? આજે તહેવારના દિવસે
આમ ઉદાસ કે મ બે ઠ ા છો? આજે
દિવાળીનો તહેવાર છે . લક્ષ્મીપ ૂજા
નથી કરવી?”
“હમ્મમમ હેપ ્પી દિવાલી ટુ યુ.
નિલમ હુ ં ઉદાસ નથી બેઠો. આજે મારી
આઁખ ઉઘડી છે . સત્યનો એહસાસ થતા
હુ ં તેના પર ચિંતન કરી રહ્યો હતો.”
“હુ ં કાંઇ સમજી નહી. શું કહેવ ા

માંગ ો છો તમે ? જરા વિસ્તારથી
સમજાવો મને.”
“નિલમ જીવનના આટલા વર્ષોમાં
દર વર્ષે આપણા ઘરમાં લક્ષ્મીપુજા
થતી આવે છે , સાચું કહુ ં તો આટલા
વર્ષો બસ આપણે મનને મનાવવા
ખાતર જ લક્ષ્મીજીની પુજા કરી છે .
પ ૂજાનો સાચો અર્થ ભુલી કાગળની
પ ૂજા પાછળ જીવન વે ડ ફી નાખ્યું
તે આજે મને સમજાયુ.ં તિજોરીમાં
છલકાતા કાગળના થપ્પા, ધંધાની
બરકત, સમજુ પરિવાર છતાંય સદા
મને કાંઇક ખ ૂટત ું હોય તેવ ું લાગત ું હત.ું
પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ ઘણીવાર
મને સાદ આપ્યો, પરં ત ુ ન જાણે કેમ
મારા કાન મે સદાય બંધ જ રાખ્યા?
પરમ દિવસે બાને જ્યારે દવાખાને
એડમિટ કર્યા ત્યારે દવાખાનામાં
લોકોના દુ :ખ, દર્દ જોઇ અંતરમાં
સળવળાટ થઇ ઉઠયો. વર્ષો પછી

મંદિરે ગયો બા માટે પ્રાર્થના કરવા
ત્યારે ત્યાં બહાર બેઠેલા ભુખ્યા લોકોને
જોઇ મનમાં ઝળઝળાટ થઇ ગયો.
નાના ભુલકાંઓ કે જેમને રમવા અને
ભણવાની ઉંમર છે તેવા સાક્ષાત ઇશ્વર
સમાન બાળકો અર્ધ ખ લુ ્લા શરીરે
ભીખ માંગી રહ્યા હતા. આ બધું જોઇ
મને સત્યનો રસ્તો દે ખાવા લાગ્યો.
પરિવારની શાંતિ, ખોટા સુખ પાછળ
કાગળને જ સર્વસ્વ માનીને હુ ં ખોટા
રસ્તે દોડી રહ્યો હતો પરં ત ુ આજે મને
બધું સાચું સમજાય ગયુ ં છે .
હવે નવા વર્ષની નવી પરોઢે હુ ં
નવી શરૂઆત કરવા માંગ ુ છું. મારા
સર્જનકર્તા પરમ પિતાએ મને સોંપેલી
ફરજ નિષ્ઠાપુર્વ ક નિભાવવા માટે
તૈયાર થઇ ગયો છું. મારી અર્ધાગિની
કદાચ આ રસ્તે ચાલતા તમને બધાને
વસ્તુકિય કે પૈસાનુ ં ઓછું સુખ આપી
શકીશ.
પરં ત ુ પરિવાર નામે પુણ્યનુ ં ભાથુ
જરૂર આપીશ.
આજથી નહી પણ અત્યારથી જ
હવે હુ ં રોજ કોઇક કમભાગી, દુ:ખીના
જીવનમાં દિવાળીનો ઝળહળાટ
પ્રકટાવીશ. મારી ધંધ ાની અને
જીવનની દોડમાંથી થોડો સમય બીજા
માટે આપીશ. શ્વાસના ધમણથી ચાલતા
આ મશીનથી કોઇકના જીવનનો દીવો
પ્રકટાવીશ. નીલમ મારા કર્તવ્યમાં ત ુ
મારો સાથ આપીશ ને..?”
“વિકાસ, તમારા વિચારો ને સતસત
વંદન આજે તમે મારી પણ આંખ
ઉઘાડી નાખી. હુ ં પણ તમારા આ સત્ય
સંકલ્પમાં તમને જરૂર સાથ આપીશ.”
ykuõxkuçkh 2016  rð[khÞkºkk  9
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શ્વના તમામ રાષ્ટ્રોની પોતાની
આગવી પરં પરા અને ઉત્સવો
છે . તેમ આપણુ ં રાષ્ટ્ર પણ
ભાતીગળ પરં પરા તથા વિવિધ
ઉત્સવોના મેઘધનુષી રં ગે રં ગાયેલ ું
છે . તે મ ાં પણ દિવાળીના દિવસો
એટલે પરિવાર સાથે મળી ભરપુર
આનંદ -ઉલ્લાસ કરવાના દિવસો.
નાના બાળકથી શરુ કરી ઘરના મોભી
સુધી સૌ આ દિવસો બહુ મસ્તીથી
ઉજવતા હોય છે . વિક્રમ સંવત મુજબ
બેસત ું વર્ષ ‘સબરસ’ અને ‘અળશ
કાઢવાની પ્રથા’ સાથેની નવી નક્કોર
સવાર સાથે શરુ થાય છે . ‘અળશ જાય
અને લક્ષ્મીજી આવે’ની પરં પરા આજે
પણ ગામડાઓ સાચવીને બેઠા છે .
થોડા વર્ષો પહેલાના ભ ૂતકાળની
ઝાંખ ી કરીએ તો યાદ આવે કે
દિવાળી અને સાતમ-આઠમ જેવા
પરબ(ઉત્સવો)ના દિવસોમાં નવા
‘લ ૂગડાં’(કપડાં) ખરીદવાનો રીવાજ
હતો. ગામડાની સંસ ્કૃતિ મુજ બ
દે વદર્શન પછી સગા-વહાલાના ઘેર
જઈને રામ...રામ.. કે જય શ્રીકૃષ્ણ કરી
મોં મીઠા થતા.સમય બદલાતા તેન ુ ં
સ્થાન ઈ-મેઈલ, ફેસબુક, વ્હોટસેપ,
ટ્વીટર પર ‘હેપી ન્યૂ યર’ અને ‘હેપી
દિવાલી’ એ લીધું છે .
ભીંત ભડાકા, ટીલડી, દે રાણી10  rð[khÞkºkk  ykuõxkuçkh 2016

જેઠાણી, ભો’ચકે ડ ી, લવિં ગ ીયાની
જ ગ ્યા એ મ ા ન વ શ ર ી ર અ ને
વાતાવરણને નુક શાન પહોંચાડતા
ફટાકડા બજારમાં મળતા થયા છે .
દરે ક વ્યવસાયમાં પગ પેસારો કરનાર
સુપ રમાર્કે ટે ‘બજાર’ની અસલિયત
ખોઈ નાંખી છે . શરુ થતા નવા વરહના
વધામણા આંગણે દીવડા મુક ીને
કરાય છે પરં ત ુ અંતરમાં પથરાયેલા
અજવાળા હોલવાતા જાય છે . આ વાત
સવારથી મોડી રાત સુધી મોબાઈલ
‘મંતરતી’ પેઢી જાણતી નથી.
એક સરસ વાક્ય છે ‘બીજાને પણ
એટલું જ જલ્દીથી માફ કરો જેટલું
જલ્દી તમે પોતાને માફ કરવા માટે
ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરો છો.’
જીવનમાં કે ટ લાક એવા પ્રસંગ ો
બનતા હોય છે જેના લીધે આપણા
હૃદયને ઠેસ પહોંચતી હોય છે . ક્યારે ક
કોઈ મિત્ર કે પ્રિયપાત્ર સાથે થયેલો
ઝઘડો કે પરિવારના વડીલ સાથે
થયે લ બોલાચાલીને લીધે ક્યારે ક
એવો વિચાર આવે છે કે આ સંબધ
ં ો
પર પ ૂર્ણવિરામ મ ૂકી દે વ ું જોઈએ.
નાની-નાની બાબત પર ગુસ્સે થઇ
જવું માનવ મનની ખાસિયત છે , પણ
ક્યારે ક આપણાથી કોઈ ભ ૂલ થઇ જાય
તો તરત જ ભગવાન પાસે ‘માફી’
માંગતા હોઈએ છીએ તો પછી આપણા

{khe Þkºkk
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સ્વજનની ભ ૂલને આપણે કે મ નથી
માફ કરી શકતા એ વાત અજુગતી
લાગે છે .
નવું વર્ષ શરુ થઇ રહ્યું છે ત્યારે
‘માફ કરવાની કળા’ શીખીએ અને જે
સ્વજનોને આપણી કોઈ હરકતને લીધે
દુઃખ પહોંચ્યું છે તેમની પાસે જઈ
“સોરી” બોલી અને જેના લીધે આપણી
લાગણીને ઠે સ પહોંચી છે તેને “મેં
તમને માફ કર્યા” કહીને ત ુટવા જઈ
રહેલા સંબધ
ં ોને ટકાવી રાખીએ.આ
સંકલ્પનો અમલ આજથી… અત્યારથી
જ… કરીએ ખરંુ ને..???
આવનારંુ નવું વર્ષ આપના તથા
પરિવાર માટે મંગલદાયી નીવડે એ
જ પ્રાર્થના સાથે સૌ સ્વજનોને કવન
આચાર્ય પરિવારના વરહ નવાનાં
રામ.... રામ...
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સ બસ ભૈયા યહાં, ઇસ
ગેટ કે પાસ રોક દો.”
નિરજાએ રીક્ષાવાળાને
રીક્ષા રોકવા કહ્યું.
“કિતના હઆ
ુ ?”
“સો રૂપૈયા.”
પૈસા ચ ૂકવી, બેગ લઈ, આંગણામાં
પ્રવે શ તાં તે ણે ચારે તરફ જોયુ.ં
લીલોછમ રહેતો બાગ અત્યારે સ ૂકા
રણ જેવો ભાસતો હતો. ભારે હૈયે તે
ઘરમાં આવી, પણ ઘરની બંધિયાર
હવામાં આત્મિયતાનો અનુભવ થયો.
બેગ મ ૂકી, દરવાજો બંધ કરી, તેણે
ઘરનાં રાચરચીલા પર એક નજર
નાખી ને કે ટ લીય યાદો તે ને ઘેર ી
વળી.......
ચિરપરિચિત ચહેરાઓ નજર સામે
આકાર લેતા ગયાં ને વળી આપોઆપ
નજરોથી ઓઝલ થવા લાગ્યાં, કંઇ
કેટલાય અવાજો કાનમાં ગુજવા
ં
લાગ્યાં.
આજ ઘરમાં વિતાવેલી એકએક પળ
તેના અસ્તિત્વની આસપાસ ઘ ૂમરાવા
લાગી જાણે પકડદાવ ન રમતી હોય.

એણે અજાણતાં જ હવામાં હાથની
ઝાપટ મારી, એ સરી જતી ક્ષણને
પકડવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન કર્યો, પરત
આવેલાં ખાલી હાથની મુઠ્ઠી ખોલી
અમસ્તું જ જોવા લાગી, ઘર ખોલતાં
તાળા અને નકુચા પર ચોંટે લી ધ ૂળ
તેનાં હાથને લાગી હતી તે ધ ૂળવાળી
હથેળી જ મળી. તે રસોડામાં ગઈ અને
નળ ખોલ્યો, નળમાંથી સુસવાટાભેર
હવા જ નીકળી, થોડીવાર પછી એ
અવાજ પણ બંધ થઈ ગયો, સ્વગત
બબડી પણ ખરી ‘કચરો જામી ગયો
હશે પાઇપમાં, ઘણા વખતથી ઘર
બંધ હત ું ને?’ ફરી આખા ઘરમાં તેની
નજરે દોટ મ ૂકી, ખાલી ઘરની દશે
દિશા લાંબા સમયનાં અવાવરાપણાની
ચાડી ખાઈ રહ્યું હત.ું ફરી પોતાની
જાત સાથે વાત થઈ ગઈ, ‘સંજોગો
જ એવા નિર્માયા કે આમ અચાનક
આવવાનુ ં થયુ ં નહીં તો મોસાળમાં
મામીને કહેવડાવીને આવી હોત તો
ઘર આંગણ ચોખ્ખું ચણાક મળત.
અત્યારે તો પાવલું પાણી પણ ઘરમાં

નથી. અરે , મામીને ખબર પડત તો
તેઓ મને આ ઘર જ ખોલવા ન દે ત,
ના ના...... હવે અહી કાયમ જ રહેવાનુ ં
છે તો મામીને માથે થોડું પડાય?’
એણે પોતાની રિસ્ટવોચમાં જોયુ,ં
હજી તો સાંજના સાત જ થયા હતાં,
ફરી દરવાજો ખોલી બહાર આવી,
ઓટલા પર ઊભી રહી કોઈ મજૂ ર
જેવું માણસ મળે તો જોવા લાગી.
આખી પોળમાં ધરખમ ફેરફાર થઈ
ગયાં હતાં. તેને ખાતરી થઈ ગઈ કે
આડોશપાડોશના પણ લોકો પણ હવે
નવી સોસાયટીમાં રહેવા જતાં રહ્યા
હશે. તેનાં મામાએ પણ સોસાયટીમાં
નવો બંગલો બનાવી જ લીધો હતો
ને..! ‘મામાને મળવા તો જવું જ છે ,
કાલે જઈશ અત્યારે મળવા જવાનો
અર્થ નથી. પાછી પારાયણ માંડવી
પડશે કે કેમ આવવું થયુ..’
ં એવામાં
બાજુનાં ઘરમાંથી કોઈ આધેડ વયનાં
બહેન બહાર આવ્યાં, નિરજાને જોઈ
તેમણે હાંક મારી પુછ્યું, “કેમ બહેન,
કોને શોધો છો? ઘણાં વખતે ઘર
ખોલ્યું ને? અત્યારે આવ્યાં? તમારંુ
નામ શુ?
ં ” એક સાથે સવાલોનો
તોપમારો ચાલુ થઈ ગયો.
“મારુ નામ નિરજા. હમણાં જ
આવી. ઘણાં વર્ષો ઘર બંધ રહેવાને
કારણે સાફ કરાવવું પડશે ને નળમાં
પાણી પણ નથી આવત.ું એટલે બે
ચાર ડોલ પાણી જોઈતું હત.”ું
“મારૂ નામ કાન્તા, મને માસી
કહેશો તો ચાલશે. આવો મારી ઘરે
આવીને બેસો.” એમ બોલતાં પોતાની
ચોવીસ કલાકની કામવાળી બાઈ
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લખમીને બ ૂમ પાડી બોલાવી અને
નિરજાના ઘરની સાફસ ૂફી કરી પાણી
પહોંચાડવાનુ ં કહી નિરજાને લઈ ઘરમાં
આવી, તેની સાથે અલકમલકની વાતો
કરતાં કરતાં ઘડીકમાં ગરમાગરમ ચા
નાસ્તો તૈયાર કરી નાખ્યા. નિરજાને
પણ ભ ૂખ લાગી હતી, માસીને બહુ
આગ્રહ કરાવ્યા વગર હાથમોં ધોઈ ચાનાસ્તાને ન્યાય આપી દીધો. એવામાં
લખમી પણ કામ પતાવી આવી ગઈ
એટલે નિરજા પણ ઘરે જવા ઉભી થઈ.
“માસી, કાલે પાણીનો પાઇપ ચેક
કરવા માણસ બોલાવી આપજો, હવે
હુ ં ઘરે જઇ થોડો આરામ કરંુ .” ભલું
થયુ ં કે ઇલેક્ટ્રીક બિલ બેંક એકાઉન્ટ
દ્વારા ડાઇરે ક્ટ ચ ૂકવાઈ જત ું હત ું તેથી
તેની ચિંતા નહોતી.
ઘરમાં આવી તેને થોડી હાશ થઈ
હવે પેલી બંધિયાર અને ભેજવાળી
વાસ નામશેષ થઈ ગઈ હતી.........
પણ પે લ ી સ્મૃતિઓનુ ં શુ?
ં ! પલંગ
પર પડતાં જ તે ન ી નજર સામે
યુવાનીમાં પગરણ માંડી રહેલી નીરુ
આવીને ઉભી રહી. તેને યાદ આવ્યું
કે, તેને બાપુના મોંએ નીરુ સાંભળવું
કે વ ું ગમત.ું .! એટલે તે એકવારમાં
તો જવાબ ન આપતી તો બાપુ,
‘નીરુ....એ… નીરુ..... નીરુબેટા ક્યાં
ખોવાઈ ગઈ? આ થાક્યો પાક્યો તારો
બાપુ આવ્યો, પાણી તો પા, બેટા.’
અને નીરુ બાપુને પાછળથી આવી
હાઉકલી કહી કેવા ડરાવી દે તી..!
‘પહેલા મારો ભાગ હાથમાં મ ૂકો
પછી જ પાણી આપીશ.’ પોતાના
હાથમાં રહેલો ગ્લાસ બતાવી કહેતી.
‘કયો ભાગ? હુ ં તો લાવવાનુ ં ભ ૂલી
જ ગયો!’ એમ કહી ધીરે રહીને એક હાથે
કેડબરી ધરતા ને બીજે હાથે પાણીનો
ગ્લાસ ઝૂંટવી લેતાં. પછી ખડખડાટ
હસી પડતાં અને કહેતાં, ‘નીરુબટ
ે ા, ત ું
મોટી થઈ ગઈ, કાલ સવારે પરણી
જવાની, હવે આમ નાની કિકલીની
જેમ હાઉકલી કરવાનુ ં ને ચોકલેટનો
ભાગ માંગવાનુ ભ ૂલવું પડશે હોં......’
‘બાપુ, તમારા માટે તો કિકલી જ
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રહેવાની હોં અને ચોકલેટ તો મારો લાગો
છે એ હુ ં નહીં છોડુ.ં ’ નિરજાની આંખો
ભરાઈ આવી. કાળચક્ર ઝપાટાબંધ
ફરી ગયુ ં અને નિરજા પરણીને મુબઈ
ં
આવી ગઈ. બાબાપુ વારાફરતી પ્રભુને
પ્યારા થઈ ગયાં. ભાઈભાભી જ્યાં સુધી
હતાં ત્યાં સુધી ઘર ખુલ્લું હત ું તો તે
વરસે એકાદવાર આવી જતી. છે લ્લા
પંદર વરસથી ભાઈ પણ ડોલરિયા
દેશને વહાલું કરી ત્યાં રહી ગયો છે તે
ફરી પાછો આવ્યો જ નથી. નિરજાને
ઘણીવાર બોલાવી પણ તેના પતિ
નિલયે ક્યારે ય તૈયારી ન બતાવી,
હમેંશા પોતાની બિમારીનુ ં બહાનુ ં કાઢી
તેને રોકી દે તો. નિરજાએ વીસ વરસ
સુધી તનમનથી માંદા પતિની સેવા કરી
પણ તેની આવરદા વધારી ન શકી.
માંએ જ કહ્યું હત ું જે ઘરમાં જાય
છે ત્યાંની થઈને રહેજે , પિયરનો
મોહ રાખીશ નહીં. સાસુ સસરાની
સેવા કરજે. આપણાં કુટુંબની આબરૂ
વધારજે, એકવાર જશે તો પાછી
નહીં આવે. માંની દરે ક શિખામણને
માથે ચડાવી તેણે સાસરિયાને વહાલું
કર્યું. જે આંગણે થ ી અરમાનોભરી
વિદાય લીધી હતી ત્યાં ફરી આશ્રિત
થઈ આવવું પડશે તેવ ું વિચાર્યું પણ
નહોત .ું જે ઘરમાં ઊછળત ,ું કુ દત ,ું
તરવરાટ ભરે લું બચપણ સ્વમાન
સહિત સંગોપીને મ ૂકી ગયેલી એ જ
ઘરમાં બદનામ થઈ આશ્રય લેવો
પડશે એવી ક્યાં ખબર હતી? તેનાંથી
રડી પડાયુ,ં ક્યાંય સુધી રડતી રહી,
નાની હતી ત્યારે રડતી તો બાબાપુ,
દાદાદાદીનો જીવ ઉપરતળે થઈ
ઉઠતો, એને મનાવવાનાં કે ટ લાયે
અચ્છોવાના થતાં ત્યારે ચહેરા પર
માંડ મલકાટ પથરાતો. ‘કોઈ નહીં
આવે હવે આંસુ લુછવા,’ વિચારી તે
ફરી વ્યગ્ર થઈ ઉઠી.
નિલય ગયો ત્યારે ય તેનાં આંસુ
લુછ વા કોઈ આગળ ન આવ્યું.
ભાઈભાભીએ તો લોંગ ડિસ્ટન્સ ફોનથી
વહેવાર નિભાવી લીધેલો, સાસરિયામાં
એક દિયરદે રાણી અને તેમનાં બાળકો

જ હતાં. નિલય ન તો તેની શારીરિક
ભ ૂખ સંતોષી શકેલો કે એક બાળક પણ
આપી શક્યો નહોતો. પોતાનુ ં કહેવાય
એવું કોઈ જ નહોત.ું સગાવહાલાઓ
તો અફસોસ બતાવી આઘા ખસી
ગયે લાં, બસ હવે તો સાથે રહેતાં
દિયરનો પરિવાર જ તેનો આશરો
બની ગયેલો. દિયરની સહાનુભ ૂતિ
અને સહારો મળવાને લીધે ઉપકારવશ
તેન ુ ં મન દિયર તરફ ઢળવા લાગેલ.ું
પોતે આગળ પડીને ઘરની જવાબદારી
માથે લઈ લીધી. તે ન ી દે ર ાણીને
જોઈત ું હત ું ને વૈદે કહ્યા જેવું થતાં
સમય પસાર કરવા સહેલીઓ, શોપિંગ
અને કીટી પાર્ટીમાં વ્યસ્ત થઈ ગઇ.
ઘણીવાર એવું બનત ું કે, દિયર ઘરમાં
હોય અને દે રાણી બહાર. એટલે નિરજા
અને તેનાં દિયરને એકાંત મળવાનાં
ઘણાં અવસર મળવા લાગ્યા, પછી
તો ના થવાનુ ં થઈ ગયુ.ં બંને જણાં
કામવાસનાની લાગે લ ી આગમાં
લપટાઇ ગયાં. હવે તો ચાન્સ મળે ત્યારે
દે રાણીની હાજરીમાં પણ આંખમિચોલી
ખેલાવા લાગી. એક દિવસ બંને રં ગે
હાથ પકડાય જતાં દે રાણીએ ગજબનો
હોબાળો મચાવી દીધો, પોતાના શરીર
પર ઘાસલેટ છાંટી બળી મરવા સુધી
વાત પહોંચી ગઈ. પોતે અને તેનાં
દિયરે હાથેપગે લાગીને માંડ મનાવતાં
તેણે એક શરત મ ૂકી કે, ‘આવતીકાલે
દિવસ ઊગે તે પહેલા નિરજાએ ઘર
અને મુબઈ
ં
છોડી જતાં રહેવ,ું એ નહીં
જાય તો પોતે ઘર છોડી દે શ.ે ’ અત્યંત
શરમજનક સ્થિતિમાં નિરજાએ કપાળ
પર બદનામીનો થપ્પો લગાવી ઘર
છોડી નીકળી જવું પડ્યું.
નિરજાને માંની શિખામણ પાળી ન
શકયાનુ ં દુઃખ તો હત ું જ સાથે તેની
પીડા કોઈ સમજી ન શક્યું, તે પણ
એક સ્ત્રી જ હતી ને તેનાં અસ્તિત્વને
તેની જરૂરિયાતને કોઈએ ધ્યાન પર
ન લીધી તેનો અનહદ અફસોસ હતો.
એક હાશકારો હતો કે માંની ગોદ જેવા
ઘર આંગણે તેને બહુ જ સહજતાંથી
પોતાની ગોદમાં સમાવી લીધેલી.
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દિવસે સવારે નવ વાગે ,
મારી સહેલી સીતાનો ફોન
આવ્યો. ”સ ૂચી તારુ પાર્સલ
અમદાવાદથી લાવી છું. ” સીતા,
શનિ-રવિ અમદાવાદ ગઇ હતી.
તેના મામાની પંચોતેરમી વર્ષગાંઠ
રજવાડામાં ઉજવી હતી અને પંદર
મિનિટની પકપક બાદ, અસલી વાત
ઉપર આવી. ”પાર્સલ કેવી રીતે પહોંચત ું
કરવાનુ ં છે ?” હુ ં કાંદીવલી અને એ
ૃ
કાલ્બાદે વ ી, ઉત્તર અને દક્ષિણધ વ
જેટલા દૂ ર છીએ. અમદાવાદી
દિલદાર છે . પાંચસો-હજાર રુપિયાની
ભેટ મોકલાવે, પણ પચાસ રુપિયા
કુરીયરના ના ખર્ચે. સંગાથ શોધી કાઢે.
મુબ
ં ઇના ગુજ રાતીઓની ખાસિયત
પણ એવી જ છે કે, ચવાણુ, ખાખરા,
અથાણુ, શાકભાજી, કપડા વગે રે
અમદાવાદથી ખાસ દૂરદૂરનો સંગાથ
શોધીને જ મંગાવે. અમદાવાદના દરે ક
નાગરિકના સગા કે વહાલાં મુબ
ં ઇમાં
હોય છે અને મુબ
ં ઇનાં ગુજરાતીઓનાં
સંબધ
ં ી કે સગાવહાલાં, અમદાવાદમાં
મળી જ રહે. રોજની કેટલી બધી ટ્રેં નો
ભરે લી જાય છે . કેટલાક મુબ
ં ઇવાસી
અમદાવાદ જાય છે , કોઇ જવાનાં છે ,

કોઇ જઇને આવેલાં છે પણ હવે મારી
ગાડી આડે પાટે ચડી છે . મારે તો
પાર્સલ મેળવવાનુ ં હત.ું સીતા નોકરી
કરતી હતી. એની ઓફિસ વર્લીમાં
હતી. પહેલી વાત એ કે , પાર્સલમાં
ખાવાનુ નહોત ું કે બગડી જાય. માસી
કલકત્તા ગયાં હતાં, ત્યાંથી મારે
માટે સાડીઓ લાવ્યા હતાં. આમ
તો કાલ્બાદે વીથી કાંદીવલી દૂર છે .
છતાં લોકલ ટ્રે નમાં સહેલાઇથી જઇ
શકાય પણ સોમ થી શનિ, સીતા
ઓફિસમાં જાય છે . પછી ઓફિસમાંથી
સંગાથ શોધીને પાર્સલ મોકલાવે તો,
વીરાર કે દહીંસર પહોંચે. વળી વ્યસ્ત
લાવનારનાં અસ્ત સમયમાં લે વ ા
જવાનુ.ં તેના કરતા અમુક દિવસે મારે
પરે લ જવાનુ ં હત,ું ત્યારે જ લઇ લઇશ
અને સીતા સાથે એક કપ કોફી સી.સી.
ડીમાં પીશુ,ં એમ નક્કી થયુ.(
ં પરે લ
અને વર્લી પાડોશીઓ થાય.)
મુબઇની
ં
ભ ૂગોળથી અજાણ માટે
કૂ ર
કહેવાનુ ં કે, અમદાવાદની જેમ સ્ટ
પર દસ મિનિટમાં પહોંચી વળાય
એવું અહીં નથી. ઘેરથી નીકળો એટલે
બે કલાકે પહોંચો, એવી ગણતરી
રાખવી પડે. હુ ં નિર્ધારિત દિવસે એની

ઓફિસે જવા નીકળી પણ નિર્ધારિત
સમયે ના પહોંચી. કારણ ટ્રેનમાંથી
નજીકના સ્ટેશને ઉતર્યા બાદ ટ્રાફિક
જામમાં ફસાઇ. ધાર્યાં કરતાં એક
કલાક મોડું થયુ.ં સીતા, રાહ જોઇને
પાર્સલ પટ્ટાવાળા મિશ્રાજીને સોંપીને
મેનેજરના કહેવાથી બહાર ક્લાયંટને
મળવા ગઇ હતી. મને રસ્તામાં
ફોનનુ ં નેટવર્ક નહીં મળવાથી મેસેજ
છે લ્લી ઘડીએ જ મળ્યો, ”સોરી,.........
ઉપ્સ, હેવ ટુ ગો, ...... મિશ્રાજી પાસેથી
પાર્સલ લઇ લે જે. સી.સી.ડી.- સમ
અધર ટાઇમ...”
હુ ં પાર્સલ લઇ મુબઇવાસીની
ં
જેમ
તેજ ગતિએ પાછી વળી. લગભગ બે
કલાકે ઘેર પહોંચી. કુત ૂહલવશ પાર્સલ
ખોલ્યું તો કોઇકના કુર્તા પાયજામા..!
ત્યાં જ સીતાનો ફોન આવ્યો. ”યાર,
મિશ્રાજી પાસે બે પાર્સલ હતાં. મારા
સહકાર્યકર મી.ગોરડિયાના મિત્ર
સલિલ જે ઘાટકોપર રહે છે , તે ન ુ ં
પાર્સલ તને પહોંચ્યું.” લો, ફરી
એક મેરેથોનમાં ભાગ લેવાનો પણ
આ વખતે બે ખોટા અને અજાણ્યાં
માણસોએ ઘાટકોપર અને કાંદીવલીથી
પાર્લા મળવાનુ ં હત.ું પેલા મી. રોંગ
જેમણે ખોટું પાર્સલ લીધેલ ું તે કોઇને
મળવાં પાર્લા આવવાનાં હતાં.
સીતાએ કહ્યું કે, “મી.સલિલ યોગ્ય
(અનુસધ
ં ાન 15માં પાને)
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હેવાય છે કે , દરે ક વ્યક્તિ
lifetimeમાં એક પુસ્તક તો
લખી જ શકે. એની પાસે એક
સ્ટોરી તો હોય જ. પોતાની વાર્તા અને
આ વાર્તાઓ કોઈક ડાયરીમાં લખે તો
કોઈક જગત સામે પણ પોતાના વિષે
લખવું જેટલું સહેલ ું લાગે છે ને એટલું
જ કદાચ અઘરંુ છે . કોઈ લેખકે કહ્યું છે
કે, આત્મકથા લખવી એ કદાચ બાર
ડાન્સ કરવો બરાબર છે . બધા જોતાં
હોય ત્યારે અજવાળામાં ખુલ્લા થઈને
ઉભા રહેવાની તાકાત જોઈએ.
આપણને હમેંશા બીજાના જીવનમાં
શું થાય છે તે જાણવાની તાલાવેલી
હોય છે અને કદાચ આત્મકથાઓ
વાચંવાનુ ં એક કારણ તે પણ હોઈ
શકે . પણ; આત્મકથા લખવાનુ ં
કારણ જેમ કમલાદાસે જણાવ્યું છે
કે, જયારે તેમને ગંભીર બીમારી માટે
હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા
ત્યારે તેમણે લખવાનુ ં શરુ કર્યું. તે
કહે છે કે , “હુ ં સતત લખતી ગઈ
કારણકે , I wanted to empty myself
of all the secrets so that I could
depart when the time came, with
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a scrubbed-out Conscience.”
જીવન જે કં ઈ રીતે જીવ્યું છે
તે ને નિચોડવાની ઈચ્છા થાય
અને કદાચ જયારે પોતાને કહેવ ું
હોય કે , ‘જો ત ું આ છે ” ત્યારે
અથવા તો જેમ લેખિકા હિમાંશી
શેલતે કહ્યું છે તેમ કે “થાય કે
ચાલો જોઈએ કેટલાં નિખાલસ
બની શકાય છે ?!” ત્યારે કદાચ
આત્મકથાઓ લખાતી હશે.
બક્ષી જેમ કહે છે તે મ
આ ત ્મ ક થ ા લ ખ વ ા મ ા ટે
લાયસન્સ કે પરમીટની જરૂર
નથી અને આત્મકથાઓ પર પ્રતિબંધ
પણ નથી. ગમે તે માણસ મન થાય
ત્યારે પોતાની આત્મકથા લખી શકે
છે . પણ, આત્મકથા લખવા માટે
હિમ્મતની જરૂર પડે છે . પોતે જે
વિચાર્યું હોય, અનુભ વ્યું હોય તે
સાચે સાચું ગીતા પર હાથ રાખ્યા
વગર કહેવાની હિમ્મત બધામાં નથી
હોતી. હમણાં એક બ્લોગસાઈટ પર
એક ભાઈને પોતાની ડાયરીના પાનાં
ખોલવાની ઈચ્છા થઇ હતી - તેમને
એક પાનુ ં લખ્યું, પણ કદાચ પછી
તે ન્યાય નહિ આપી શક્યાં હોય
એટલે તે પાનુ ં ખોવાઈ ગયુ.ં પણ,
મને તેન ુ ં શીર્ષક ગમ્યું હત ું - “Diary
of a drunken writer”. માણસે દારૂ
પીધો હોય ને ત્યારે જ કદાચ તે સૌથી
વધારે પ્રામાણિક હોય. બસ તેવી જ
પ્રામાણિકતા કદાચ જરૂરી હોય છે
આત્મકથા લખવા માટે .
અ ા પ ણે સ ૌ જા ણ ી એ છ ી એ
તે આત્મકથા એટલે ગાંધ ીજીની
“સત્યના પ્રયોગો”. તે લખતા પહેલાં
ગાંધીજીના એક અનુયાયીએ તેમને
પ ૂછ્યું હત ું કે, “તમે આત્મકથા શુ ં કામ

÷u¾
fýoðe þkn
લખવાના છો? અને શુ ં લખશો?”
આજે જે વસ્તુને સિદ્ધાંત તરીકે માનો
છો તેને કાલે માનતા અટકી જાઓ
તો? અથવા સિદ્ધાંતને અનુસરીને જે
કાર્યો આજે કરો છો તે તેમાં પાછળથી
ફે રફાર કરો તો? તમારાં લખાણને
ઘણાં લોકો પ્રમાણભ ૂત ગણી પોતાનુ ં
વર્તન ઘડે છે તે ખોટે માર્ગે દોરવાઈ
જાય તો ?” પણ ગાંધીજીએ કહ્યું કે,
“મારે આત્મકથા ક્યાં લખવી છે મારે
તો મેં જે સત્યના પ્રોયોગો કરે લાં છે
તેની વાત લખવી છે અને પાને પાને
તેમાં મારા પ્રયોગો હોય તો તે કથા
હુ ં નિર્દોષ ગણુ ં છ.ું ” પણ કોઈએ કહ્યું છે
તેમ જો કસ્તુરબાએ આત્મકથા લખી
હોત તો કદાચ ગાંધીજીનુ ં એક બીજુ ં
જ પાસું જોવા મળત. પણ આત્મકથા
એ જ છે કે જેમાં તમે પોતાને પોતાની
નજરે જ મ ૂલવો છો, નહિ કે બીજાની.
બાકી તો ગાંધીજી પર અનેક પુસ્તકો
લખાઈ ચુક્યા છે .
લે ખિ કા હિમાંશ ી શે લ ત કહે છે
તેમ ‘સ્ત્રીઓ આત્મકથા નથી લખતી
કારણકે , આત્મકથા લખવું સીધું
સરળ નથી. બીજુ ં કે, સ્ત્રીઓને પ્રગટ
થવું નથી ગમત ું અને આત્મકથા
લખવા માટે તેમણે સ્વભાવની વિરુદ્ધ
જવું પડે . ” પણ, જયારે સ્ત્રીઓની
આત્મકથા આવે ત્યારે મને બે

લે ખિ કાઓની આત્મકથાઓ યાદ
આવે છે એક અમ ૃતા પ્રીતમ અને
ૃ પ્રીતમની
બીજી કમલાદાસ. અમ ત
આત્મકથા “રે વેન્યુ સ્ટેમ્પ”. આ નામ
રાખવા પાછળ એક જાણીતો કિસ્સો છે
કે, જયારે તેમણે આત્મકથા લખવાની
ઈચ્છા દર્શાવી ત્યારે ખુશવંતસિંહે કહ્યું
કે , તારી જીંદગીમાં એવું તો શું
હોય? એક, બે પ્રસંગો લખવા માટે
તો રે વન્યુ સ્ટેમપની પાછળની બાજુ
પણ પ ૂરતી છે . અને એટલે જ પ્રિતમે
તેમની આત્મકથાનુ ં નામ તે રાખ્યું.
કમલાદાસની “માય સ્ટોરી” એ તો
ઘણા સવાલો ઉભા કર્યા હતા. તેમણે
તેમાં લગભગ તેના જીવનના બધા જ
રહસ્યો ઉલેચી દીધા છે અને એટલે
જ તે કહે છે કે, “મેં ઘણાબધા પુસ્તકો

લખ્યા છે પણ મારી આત્મકથા લખવા
જેટલો આનંદ કોઈ બીજુ ં પુસ ્તક
લખવામાં નથી આવ્યો.”
દરે કની આત્મકથા લખવાની રીત
પણ અલગ હોય છે . અમ ૃતા પ્રીતમની
જે આત્મકથા છે તે સળંગ નથી. પણ
ટુકડાઓ છે . ડાયરીના અમુક પાનાઓ
છે . બધું કદાચ નથી પણ જે છે તે
પ્રામાણિક છે . ઘણુ ં બધું એવું છે જે
વાચકે ખુદ જોડવું પડે છે . જયારે
ગાંધીજીની આત્મકથા સળંગ વહે છે
-ક્રમવાર.
બક્ષીની આત્મકથા “બક્ષીનામા”
માત્ર તેમની જ કથા નથી પણ તેમણે
જે સમય માણ્યો છે તે સમય, બધી જ
જગ્યાઓ, તે સમાજ, તે બદલાવ તે બધું જ તેમણે વિસ્તારથી લખ્યું છે .

(પાનાં 13નુ ં ચાલુ)

ખ ૂણાનુ ં ટે બલ રોકી આરામથી બેસીને
મી.રોંગની પ્રતિક્ષા કરતી હતી. મારંુ
ધ્યાન દરવાજા તરફ હત.ું ત્યાં જ એક
જાડો- કાળો-મધ્યમ વયનો, ટકલુ,
પાર્સલ લઇને પ્રવેશ્યો. ”ઉફ ... આ
બેબીને મેરેજ બ્યુરોમાં છોડવાનો છે ?
ઓ પ્રભુ..!!” મે મનમાં જ કહ્યું અને
આંખો બંધ કરી પેલા જાડિયાની રાહ
જોતી હતી. ત્યાં અવાજ આવ્યો “આર
યુ સુચી?”. મને થયુ ં કે આ જાડિયાનો
અવાજ તો રે ડિયો સ્ટેશનના આર.જે.

છોકરીની તલાશમાં હતાં. તે પાર્લા
આપણા ગુજરાતીઓના વિસ્તારમાં
કોઇ મેરેજ બ્યુરોમાં નામ લખાવવા
જવાનાં હતાં. મને કહે, ત ું એને સ્ટેશન
પાસે મે ક્ડો નલમાં મળી પાર્સલની
અદલાબદલી કરી લેજે અને સલિલને
ઓટોમાં મેરેજ બ્યુરો પર છોડી દે જે.
બીચારો એ એરીઆથી અજાણ્યો છે .”
હુ ં નક્કી સમયના અડધો કલાક પહેલાં
જ પહોંચી હતી. મીલ્કશે ક લઇને

મેં બક્ષીની બહુ ઓછી નવલકથાઓ
વાંચ ી છે પણ તે મ ની આત્મકથા
જેટલી interesting મને એકે ય ના
લાગી. અને બીજી આવી જ એક
આત્મકથા એટલે અબ્દુ લ કલામની
“Wings of Fire”. તે આત્મકથાએ
મને કદાચ સૌથી વધારે પ્રેરણા
આપી છે . હમણાં જ એક આવું બીજુ ં
આત્મકથા કહી શકાય તેવ ું પુસ્તક
વાંચ્યું - “The Diary of Anne Frank”.
બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયમાં લખાયેલી
૧૩ વર્ષની યહદ
ૂ ી છોકરીની વાર્તા .
તે પુસ્તકની વિશેષતા જ એ છે કે યુદ્ધ
અને તેને લગતી પરિસ્થિતિઓ અંગે
એક ૧૩ વર્ષની છોકરીનો નજરીયો
કે વ ો હોય. કદાચ આ વાત કોઈ
ઉંમરમાં મોટા વ્યક્તિએ લખી હોત
તો એ અલગ જ હોત.
આમ તો, આત્મકથાઓનુ ં એક
વિપુલ વિશ્વ સાહિત્ય છે પણ જેમ બક્ષી
કહે છે તેમ આત્મકથા એવી હોવી
જોઈએ જેમાં કં ઈક બનવું જોઈએ.
જીવન જીવાયુ ં છે એ દે ખાવું જોઈએ.
બાકી તો માર્ક ટ્વેઇનએ લખ્યું છે
એમ ઘણાખરાના જીવન વિશે એક જ
વાક્ય લખી શકાય...
“એ ૩૦ વર્ષે જન્મ્યો અને ૬૦ વર્ષે
દફન થયો...”

જેટલો સ ૂરિલો હતો..! મે આંખો ખોલી
ત્યારે સામે એક ટોલ, ડાર્ક , હેંડસમ
મી.રોંગ ઉભો હતો. મેં ઇશારાથી
સામે ન ી ચે ર ઉપર બે સ વાનુ ં કહ્યું.
આ આકસ્મિક.. અણધારી મુલાકાત
ઓળખાણમાં પરિવર્તિત થતી ગઇ.
સમય સરતો ગયો .અમે એક કલાક
ફાલત ુ વાતો કરી અને મી. રોંગ મારી
જિંદગીનો મી. રાઇટ બની ગયો.
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અહિંસાના ઓ મંદમંદ પવન ત,ું
થઈ ઝંઝાવાત જગે રમ્યો
વીર ગુર્જર બાળ ગાંધી મહા,
માનવતાનો પ ૂજારી થઈ ધસ્યો 
છંદ-શાલિની
ુ ાગી
મા ગુર્જરી, ધન્ય ત ું છે  સભ
તારા ખોળે , પ્રગટ્યો વિશ્વ ગાંધી
દ્રવે હૈયાં, દૈ ન્ય નિસ્તેજ લોકો
દે ખી દુઃખી, ભારતીની ગુલામી
અંગ્રેજોની, યાતના ત્રાહિમામા
છે ડી ક્રાન્તિ, રાહ તારી અહિંસા
જાગ્યું જોશે, શૌર્ય તારી જ હાકે
આઝાદીની, ચાહ રે લાય આભે
ગાંધી મારો, શાન્ત વંટોળ ઘ ૂમે
ગર્જે છોડો, જાવ છે દે શ મારો
ઝંઝાવાતો, દે દુહાઈ જ પ ૂઠે
તોડી બેડી, રાષ્ટ્રપિતા અમારા
હિંસા ભર્યું, વિશ્વ આજે રડે છે
ુ ા માનવીની
સંતાણી છે , બંધત
દીઠી ગાંધી, રાહ તારી જ સાચી
વિશ્વ વંદ્ય, ઓ વિભ ૂતિ મહા ત ું

ykfkþËeÃk
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ત્રીના આઠેક વાગ્યાનો સમય
હતો. અમદાવાદ શહેર થી
થોડે દૂ ર આવેલો ધવલનો
બંગ લો મહેમ ાનોથી છલકાય રહ્યો
હતો. સંગ ીતાની પાંત્રી સમી બર્થ-ડે
ઊજવાય રહી હતી. સંગીતા ગર્ભ-શ્રીમંત
બિઝનેસમેન ધવલની અતિ ખ ૂબસુરત
પત્ની હતી. મીણબત્તીઓ બુજાઈ, કે ક
કપાઈ, “હેપ્પી બર્થડે ટુ સંગીતા” ની
કિલકારીઓ સાથે માહોલ ગાજી ઉઠ્યો..
કોકટેલ પાર્ટી શરુ થઈ. સમીર-દિવ્યા,
કિરણ-જીયા, પ્રબોધ-ગરિમા બધાએ
જામના ગ્લાસ ટકરાવીને ચીયર્સ કર્યું.
ધવલ અને સંગીતા પણ વ્હિસ્કી સીપ
કરવાં લાગ્યા. મૈત્રી સિવાય લગભગ
બધાં પાર્ટીમાં જોડાયા. મૈત્રીએ ઓરે ન્જ
જ્યુસનો ગ્લાસ ઊઠાવ્યો. મ્યુઝીક શરુ
થતાં ડાન્સ શરુ થયો. ધવલ એકબાજુ
ઊભો રહીને બધાંને નિહાળી રહ્યો હતો.
“ધવલ, તમે મૈત્રીને કંપની આપો, એ
એકલી બોર થઈ રહી છે.” સંગીતાએ કહ્યું.
“સંગીતા, ત ું તો જાણે જ છે કે મને
ડાન્સ નથી ફાવતો. હુ ં ડાન્સ શરુ કરીશ
ત્યાં તમે બધાં અડફેટમાં આવી જશો.”
ધવલએ હસતાં-હસતાં જવાબ આપ્યો.
“ધવલ, તમે મજાક ઘણી સારી કરી
શકો છો.” મૈત્રી બોલી.
“અરે , ના... ના... ધવલ ખ ૂબ જ
ઓછું બોલે છે .” સંગીતાએ કીધુ.ં
મૈત્રી થોડાં વખત પહેલાં જ સંગીતાને
ક્લબમાં મળી હતી. બંને વચ્ચે નવી
નવી મિત્રતા બંધાય હતી. મિત્રો મારફતે
જાણ્યું હત ું કે, ધવલ બહુ શરમાળ અને
ઓછાં બોલો છે . ધવલ વિષે મિત્રોમાં
છાપ પણ ઘણી સારી હતી. સીધો સાદો,
સંસ્કારી અને ખ ૂબ શ્રીમંત વ્યક્તિ છે. પૈસા
અને સોહામણા વ્યક્તિત્વને કારણે ઘણી
યુવતીઓ એની આગળ પાછળ ફરતી
હોય છે , ધારે તો પૈસાના જોરે ઘણાંને
ફેરવી શકે છે પણ આ તો સ્ત્રીઓના
પડછાયાથી’ય દૂ ર ભાગે છે . બધાને
સંગીતાની ઈર્ષા થતી હતી. આટલો
કરોડપતિ પતિ અને એ પણ આટલો

સરળ સ્વભાવનો. કેટલી નસીબદાર છે
સંગીતા..!!
રાત ઢળતી જતી હતી અને એક
ુ ની વિદાય
પછી એક બધાં આગંત ક
થવાં માંડી. મૈત્રી થોડી ચિંતાત ુર જણાય
કારણકે, એની કારમાં પંચર પડ્યું હત ું
અને આજે ડ્રાઈવર પણ સાથે નહતો.
“ધવલ, મૈત્રીની કારમાં પંચર છે
અને આટલી મોડી રાત્રે એકલી જાય
એ યોગ્ય પણ નથી તો પ્લીઝ તમે મ ૂકી
આવશો એને..?” સંગીતાએ વિનંતીભર્યા
સુરે કહ્યું.
“હા, વાંધો નહી, હુ ં મ ૂકી આવીશ.”
ધવલની કાર એસ.પી. રીંગ રોડ
તરફ દોડવા લાગી. શિયાળાનો સમય
હતો એટલે રસ્તા પર અવરજવર
પ્રમાણમાં ઘણી ઓછી હતી.
“ધવલ, આજની પાર્ટીમાં મેં જોયુ ં
કે, તમે ઘણુ ં ઓછું ભળતાં હતાં બધાં
સાથે. તમારા જેટલો શરમાળ વ્યક્તિ મેં

પહેલીવાર જોયો. તમારા વિષે મેં ઘણુ ં
સાંભળ્યું છે .” મૈત્રીએ કીધુ.ં
ધવલએ એકાએક કારને બ્ક
રે મારીને
ઊભી રાખી. મૈત્રીએ મનોમન વિચાર્યું
કે, અચાનક શુ ં થયુ?ં
ધવલએ મૈ ત્રી સાથે શારીરિક
અડપલાં કરવાનાં શરુ કર્યાં.
મૈત્રી તો હિબકાઈ જ ગઈ.
“સટ્ટાક....” મૈત્રીએ એક લાફો મારી
દીધો.
“ધવલ, આ તમે શુ ં કર્યું ? મેં
તમારા વિષે શુ ં ધાર્યું હત ું અને તમે
શું નીકળ્યા...” મૈત્રી ગુસ્સામાં તમતમી

®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k
ઊઠી.
બીજે દિવસે ધવલ ઓફિસે હતો
અને સંગીતા ઘરે આરામ કરી રહી હતી
ત્યાં જ મૈત્રી આવી પહોંચી. એનાં ચહેરાં
પર ગુસ્સો છવાયેલો હતો. સંગીતાએ
મૈત્રીને આવકારી.
“સંગીતા તને ખોટું ન લાગે તો એક
વાત કહ?
ુ ં ” મૈત્રીએ પ ૂછ્યું.
“કાલે રાત્રે ધવલ મને મુકવા આવ્યા
ત્યારે મારી સાથે અસભ્ય વર્તણુક કરી.
હુ ં ધવલ વિષે શું માનતી હતી અને એ
શુ ં નીકળ્યા. ધવલ તારા પતિ છે એટલે
કદાચ તને મારી વાત સાચી નહી લાગે
અને ત ું એમનુ ં જ ઉપરાણુ ં લઈશ પણ
ત ું મિત્ર છે એટલે તને વાત કર્યાં વગર
રહી શકતી નથી.”
“મૈત્રી, આપણે નજરોથી જે પણ
કંઈ જોઈએ છે એ બધું સાચું નથી હોત ું
વાસ્તવિકતા એનાં કરતાં ઘણી અલગ
હોય છે. તમને બધાને લાગે છે કે, હુ ં ખ ૂબ
સુખી છું પણ હકીકત કંઈક અલગ જ
છે . હુ ં અંદરથી ખ ૂબ જ વ્યથિત છ.ું મારી
વ્યથા કોઈની પાસે જઈને ઠાલવી શકું
એમ પણ નથી. લગ્નજીવનના દસ વર્ષ
વીત્યા છતાં પણ હુ ં સંતાન વિહોણી છ.ું
કારણકે, ધવલ મને ક્યારે ય મા બનવાનુ ં
સુખ આપી શકે તેમ જ નથી. ધવલ
પોતાની કમજોરી છુપાવવા લાગ મળે
ત્યારે મારી સ્ત્રી-મિત્રો પર પોતે પુરુષ છે
એ સાબિત કરવાં આવા દાવ અજમાવતા
હોય છે . અત્યાર સુધી ઘણાં બધાં સાથે
આવું કરી ચ ૂક્યા છે . પોતાની એબ
છુપાવવા માટે આવા મિથ્યા પ્રયત્નો કરે
છે .” આંસુ સારતા સંગીતા બોલી.
માણસ હંમેશા દે ખાય છે એવો હોતો
નથી. એક ચહેરાં પાછળ ઘણાં ચહેરાં
છુપાયેલાં હોય છે ...!
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પ્પા, પપ્પા…. મમ્મી,
જો પપ્પા આવી ગયા!”
બોલતી શાલુ કરણને
વળગી પડી અને હરખભેર ફરી બુમો
પાડવા લાગી.
“પપ્પા, મારા માટે શુ ં લાવ્યા?”
કરણ :- “ત ું જ કહે શું લાવ્યો
હોઈશ?”
શાલુ :- “ચીઝ અને એપલ બીજુ ં
શુ?ં ”
કરણ:- “યેસ માય ડીયર યુ આર
રાઈટ.”
કુ મા પણ રસોડામાંથ ી બહાર
આવીને ખુશીના માહોલમાં ગોઠવાઈ
ગઈ, તેન ુ ં મન જાણે ખુશીથી થનગની
ઉઠ્યું હત ું અને ગાઈ રહ્યું હત,ું “મેરા
છોટા સા દે ખો એ સંસાર હે ...”
અેજ સમયે બહાર ડોરબેલ વાગ્યો,
“હુ ં ખોલું છું.” કહી કુમાએ ડોર ખોલ્યું.
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બહાર પડોશીનો નોકર ઉભો હતો.
કુમા :- “રામુ, શુ ં થયુ?ં કંઈ કામ
ું
હત?”
રામુ :- “બેન, પરીખ સાહેબ બોલતા
જ નથી, કહી રામુ રડી પડ્યો.”
તરત જ કરણ અને કુમા પડોશમાં
ગયાં, જોયુ ં તો ખરે ખર પરીખભાઈ
બેભાન જ હતાં, તરત ફોન કરીને
ડૉકટરને બોલાવ્યા, ડૉકટર આવીને
કં ઈ કરી ના શક્યા ફક્ત એટલું જ
બોલ્યા, “હી ઈઝ નો મોર.”   
કરણ કહે :-”રામુ, પારુ ક્યાં?”
રામુ :-” બેન તો કોલેજ ગયા છે , તે
ગયાં ત્યારે તો સાહેબને સારંુ જ હત.”ું
તરત જ કરણ સ્કુ ટર લઇ
પારુને લેવા ગયો . કરણને જોતાં
જ પારુ સ્તબ્ધ થઇ ઊભી રહી.
કરણે કહ્યું, “બે ન પારુ , ઘરે ચાલ
તારા પપ્પાની તબીયત બગડી છે .”

nwt yLku {khe ðkíkku
hÂ~{ òøkehËkh
પારુ બોલ્યા વિના સ્કુટર પર બેઠી,
ઘરે પહોચતાં જ તેને ખ્યાલ આવી
ગયો.
હતાશ પારુ વિચારી રહી બે વર્ષ
પહેલાં તેની મમ્મી તેને છોડી ગયેલી
ને હવે પપ્પા।. તેણે પરાણે સ્વસ્થતા
કેળવી અને તેની દીદી ધર્મીને ફોન
કર્યો, તે સાસરે હતી પણ ગામમાં
જ સાસરંુ હત ું એટલે થોડીવારમાં તે

આવી પહોંચી। બંને બેનો ભેટીને ખુબ
રડી.
પછી પારુ કહે, “દીદી, ફયુનરલને
બધી જ ક્રિયા હુ ં કરીશ, પપ્પાને
દીકરો નથી પણ આપણને તેઓએ
દીકરાથી વિશેષ ગણીને ઉછે ર્યાં છે ,
દીદી ત ું સંમત છે ને?”
ધર્મી તરત જ સંમત થઇ કહે, “ત ું
મારી બોલ્ડ અને હિંમત વાળી નાનકી
બેન છે .”
કરણ અને કુ મા બધી વાતો
સાંભ ળતાં હતાં. તે ઓ મોડે સુધ ી
રોકાયા અને પારુ -ધર્મીને જરૂરી
બધી જ મદદ કરી. બે કલાકમાં બધા
સગાવ્હાલા અને સંબધ
ં ીઓ ભેગા થઇ
ગયાં. બધી જ વિધિ બે બહેનોએ કરી,
એટલું જ નહિ, પરીખભાઈને ખાંધ
પણ બે બહેન ોએ અને જમાઈએ
આપી. બધા દિવસ બ્રાહ્મણની સલાહ
પ્રમાણે પારુ એ જ વિધિ કરી. સિદ્ધપુર
સરાવવા જવા માટે બંને બહેનો, કાકા,
કાકાના દીકરાઓ, જમાઈ અને અમુક
બીજા સગા નીકળ્યા.
સિદ્ધપુર પહોંચી, ત્યાં બ્રાહ્મણને
મળ્યા. બધી તૈ ય ારી થઇ એટલે
બ્રાહ્મણ કહે, “ચાલો યજમાન, સરાવવા
કોણ બેસે છે ? આવી જાવ.”
સાંભળીને પારુ પાટલા પર બેસવા
ગઈ, બ્રાહ્મણ કહે, “અરે , બેન સરાવવા
બેસનારને બોલાવો જલ્દી.”
પારુ કહે, “ મહારાજ હુ ં જ સરાવીશ.”
બ્રાહ્મણ કહે, “બેન, કોઈ ભાઈને
મોકલ ત ું આ ક્રિયા ના કરી શકે.”
પારુ, “ કેમ હુ ં ના કરી શકું? મારા
પપ્પાને દીકરો નથી અમે બે બહેનો
જ છીએ તો?”
બ્રાહ્મણ, “ તો એટલે શુ?ં શાસ્ત્રોમાં
સ્ત્રીને આવી કોઈ ક્રિયા માટે પરવાનગી
નથી. માટે ગાંડ ી થા માં ને કોઈ
ભાઈને બોલાવ.”
પારુ , “મહારાજ વિધિ તો હુ ં જ
કરીશ તમે બેસો.”
બ્રાહ્મણ, “ આવું ઘોર પાપ મારાથી

નહિ થાય, ત ું બીજા કોઈ મહારાજને
શોધી લે . ” કહી, તે ઓ ઉઠીને જતા
રહ્યા. ત્યાં ઘણા બ્રાહ્મણો હતા, એટલે
ચિંતા નથી તેવ ું લાગ્યું, પણ પછી તો
જેને પુછે, તે એક જ વાત પર અડીને
ઉભા રહે કે , સ્ત્રી આ વીધી કરી જ ના
શકે . છે વટે પારુએ મામલો હાથમાં
લીધો. તેણે બધા બ્રાહ્મણો સંભાળે તે
રીતે મોટે થી કહ્યું, “મારા પપ્પાની
ઈચ્છા હતી, એટલે હુ ં વચનથી
બંધ ાયે લ ી છું. તો તમારામાંથ ી જે
બ્રાહ્મણ ઈચ્છે, તે વિધિ કરાવે પણ
કરીશ તો હુ ં જ.”
બધા મહારાજ એક સાથે બોલી
ઉઠ્યા, “આ કામ શાસ્ત્રો વિરુ દ્ધ છે ,
એટલે બેન, ત ું અમને ધર્મ સંકટમાં ના
નાખ, અને ભલી થઇને કોઈ સગાને
-ભત્રીજા કે ભાણીયાને બોલાવ.”
હવે પારુ જાણે રણચંડી બની…
તે કહે, “હવે થોડીવારમાં કોઈ વિધિ
નહિ કરાવે, તો હુ ં જાતે જ વાંચીને
બધી વિધિ કરીશ. પણ તે પહેલાં હુ ં
તમને પ ૂછું તેના જવાબ આપો જો
મને સચોટ રીતે સમજાવી શકશો, તો
હુ ં તમારી વાત માની લઈશ બસ?
હવે આપ કહો છો કે સ્ત્રી આ વીધી ના
કરી શકે બરાબર?”
મહારાજ કહે, “હા બેન, એ જ તો
વાત છે “
પારુ કહે, “હવે એ કહો મારો જે
આત્મા છે , તે સ્ત્રીનો છે ને તમારો
પુરુષનો બરાબર? તો શુ ં તે તમને
દે ખાય છે ? હા કે ના?
મહારાજ કહે, “ના દે ખાય ગાંડી,
શરીર દે ખાય આત્મા દે ખાતો હશે?”
પારુ , “હવે એ કહો આત્મા એ
પરમાત્માનો અંશ છે ?”
મહારાજ કહે, “છે સ્તો પણ એનુ ં
શુ ં છે ?”
પારુ કહે, “પરમાત્માનો જે અંશ
એટલે કે આત્મા, તમારામાં છે , તેજ
મારામાં પણ છે , બરાબર? તમે વિદ્વાન
થઇને આ નાશવંત શરીર પરથી મને

સ્ત્રી અને તમને પુરુષ કહો છો? મને
તો એવી ખબર છે કે , જીવ માત્રમાં
આત્મા સરખો જ છે , જે ઈશ્વરનો જ
અંશ છે .”
બધા બ્રાહ્મણો તો વિચારતા રહ્યા
કે , આ ગાંડ ી છોકરી એના બાપને
નર્ક માં નાખવા બેઠી છે , પણ અત્યાર
ૃ
સુધ ી દુર ખ ૂણામાં બે ઠે લ ા એક વ દ્ધ
મા’રાજ હવે બોલ્યા, “દીકરી ત ું અહીં
મારી પાસે આવ, તારે તારા પપ્પાને
માટે સરાવવાની વિધિ કરવી છે ને?
મારી ૯૦ વર્ષની જિંદગીમાં, ક્યારે ય
આવું બન્યું નથી કે , સાંભ ળ્યું નથી.
પણ તારી બધી જ વાત સાચી છે ,
આત્મા તો બધાનો સરખો જ હોય
પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરુ ષ, પશુ
હોય કે પક્ષી. વળી તારા પિતાનુ ં
ભલું તારાથી વધારે કોણ ઈચ્છી
શકે ? તે ઓ માટે સ્વર્ગનાં દ્વાર
ખોલવા તારાથી વધારે સક્ષમ કોણ
હોઈ શકે ? અમે જિં દ ગીના છે લ્લા
તબક્કામાં પણ જે ના સમજી શક્યા,
તે ત ું અત્યારથી સમજે છે . ત ું ખુબ
નાની છે , પણ અમારા સૌની ગુરુ
માનવી પડે એવી છે . ચાલ, આવી
જા બે ટ ા , હુ ં તને બિલકુલ શાસ્ત્રોક્ત
ૂ ક સરાવવાની વિધિ
વિધિ પ ર્વ
કરાવુ.ં ”
અત્યાર સુધી  હિંમતભેર રણચંડી
બની રહેલ ી પારુ રડી પડી અને
મહારાજને પગે લાગીને કહે, “દાદા,
આપનો જેટલો આભાર માનુ ં તેટલો
ઓછો છે , આપ સંપ ૂર્ણ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ
અનુસાર પ ૂજા કરાવશો જ, તેમાં મને
કોઈ શંક ા નથી, પણ દાદા, મારા
પપ્પા એવું જીવન જીવીને ગયા છે
કે, સ્વર્ગ પામવા માટે તેમને મારી કે
કોઈની જરૂર નહિ પડે.”
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વસ ભરના કામોને આટોપીને
સાંજનુ ં જમણ પ ૂરંુ કીધુ.ં થોડીક
હળવી પળો બાદ ઉઠી જવાયું
અને પગલાંને એક એવો આદે શ
મળ્યો... એ આદે શ તો જાણે એવો હતો
કે, એમાં મારંુ સ્વમાન હણાત ું નહોત.ું
એક વિશાળ ખંડ માં દાખલ થયો.
સામે જ બહક
ુ ર અને માથે રત્નજડિત
ુ ધારી માંની મ ૂર્તિ બિરાજમાન
મુગટ
છે . દીવડાના અજવાળામાં માંન ુ ં મુખ
એકદમ દિવ્યમાન અને સોહામણું
લાગે છે . તેમનુ ં આવું દિવ્યરૂપ જોઈને
મારા બે હાથ જોડાય ગયા અને માથુ ં
વંદનભાવ સાથે નમાવ્યું. મનમાં થયુ ં
કે, હમણાં માંનો એક હાથ લાંબો થશે
અને મને આશિષ આપીને ઉજાગર
ૂ , સુખ ડ, ચંદ ન અને
કરશે . ધ પ
ધ ૂપસળીઓ પોતાની જાતને બાળીને;
પોતાની મહીં છુપાયે લ ી ખુશ ્બૂને
ફે લાવે છે . ધ ૂપસળી અને ગ ૂગળનો
ધ ૂપ આખા ખંડમાં એક ખુશ્બૂદાર ધોધ
વહાવે છે .
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આવાં મનભાવન અને પવિત્ર
વાતાવરણમાં થોડી વાર રહ્યો કે ,
દિલમાંથી ભક્તિ અને સ્તુતિ ભાવો
તરવરી રહ્યાં. જીભ પાર માંને
વિનવતાં, ભજતાં અને મનાવવાના
સ ૂર વહી રહ્યા. સ્તુતિના ધીમાં સ ૂર
મનભાવન ખુશ્બુ સાથે વહી રહ્યા છે .
એ પળો તો એવી વહી રહી છે કે
આનાથી વિશેષ પળો હોઈ જ ના
શકે..! નવરાત્રીમાં તો, માંની હયાતી
સર્વત્ર હોય અને હુ ં તો સાક્ષાત
ૂ
એમની મ ર્તિ
સામે હાથ જોડીને
એમના આશિષ લેવા તલપાપડ..!
સઘળા ગુનાઓ અને પાપનુ ં પ્રાયશ્ચિત
કરવામાં જરાપણ પાછો નહિ પડવાના
નિર્ધાર સાથે અડગ..! સ્તુતિઓમાં
સઘળું વર્ણન કીધુ,ં હાથ જોડાયેલાં
રાખ્યા અને માથુ ં નમેલ.ું ભક્તિના
પાવન પ્રસંગ એવા નવરાતમાં તો,
માં જનની પોતાની અપાર અમી દ્રષ્ટિ
રાખે જ એવા ભાવો સાથે મનમાં
વિશ્વાસ દ્રઢ છે .

ૂ ણિ મ ાનુ ં
ખંડ માં પથરાયે લ પ ર્
અજવાળું અને ધ ૂપની મનભાવન
ૂ માં
સોડમ લઈને કોઈપણ મ ર્તિ
જીવ આવી જાય. જ્યારે આ તો
માં જનનીની મ ૂર્તિ હતી અને સોળે
શણગારથી સજ્જ. મારી આંખો તો
હજી માંન ી મ ૂર્તિ સામે મીંચાયે લ ી
જ છે કે એ બંધ આંખો સામે એક
એવું અજવાળું ફે લ ાયુ ં કે આંખોની
સભાનતા વિષે શક થયો. હજી તો હુ ં
મારી જડતાને ફંફોસું છું કે મારા કાન
એકદમ સચેત બની ગયા. આંખો તો
હતી એટલી તાકાતથી બીડાઈ ગઈ.
હૃદય તો ધબકે છે કે કે મ ..?! એ
ખબર ના પડી. અંગ તો જાણે શિથિલ
બનીને જડાઈ જ ગયુ ં છે . એ શબ્દો
મારા કાનને વીંધીને અંદર રુદિયાને
હલાવવા લાગ્યા…
“અવાહમ ના જાનામિ, ના જાનામિ
વિસર્જનમં
પ ૂજા ક્રમ ના જાનામિ, ક્ષમસ્વ
પરમેશ્વરી…”
આવું જ કહેવા માંગે છે આ જગત.
બારસો ખોટા શબ્દો બોલીને, બાર
મહિના પાપ કે જૂઠું આચરણ કરો છો.
બાર મહિને એક વાર, ખાલી બાર
મિનિટ સ્તુતિઓ કરવાથી હુ ં રીજી જાઉં
એટલી ભોળી તમે મને બનાવી દો
છો_એ શબ્દો મારા કાનમાં ગુજી
ં રહ્યાં.
મેં આંખો ખોલીને મ ૂર્તિ સામે જોયુ ં તો
માં જનનીનુ ં પ્રસન્ન મુખારવીંદ જોઈને
મારી પ્રસન્નતા બમણી થઇ કે પછી હુ ં
મુઝ
ં ાતો હતો એ નક્કી ના કરી શક્યો.

{‚k÷k ånk...
આ ઊકળતી મસાલા ચ્હા....
ને ટપકતો નળ....
સાથે કશુકં ઊકળત ું અનહદ..
ટપકતી હતી પ ૂરી કાયા, કે જાત કે
અંતરઆત્મા...
ખબર કયાં?
સેક્સોફોનના ઘેરા અવાજમાં ભળી
જવુ...
ખુબ ઉંડા છુપાયેલા અહેસાસનુ ં
આંખોમાં તરલ બની જવુ..ં
ત્યાં લાંબો આલાપ છે ડાયો....
અહીં મેં લયમાં ચિખી લીધુ.ં

yrûkíkk ¼è
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મારે રડવું શક્ય નથી બનતુ.ં
આ આવડત પર નિર્ભર બાબતો...
મને વરે લી અણઆવડતો...
હુ ં બહુ નિર્ભય હોવા છતા;
કાયર બની જઉં છું.

òýu!

તારા હોવાના અહેસાસ પુરતો
અનંત હોઉં છું....
બાકીના દરે ક દૌરમાં સમેટાઇ જતો
હોઉં છું....
ખેર, આ એક કપ ચા બનાવીને,
હાથ અડાડતા જ..
જ્યાં ઢોળાઇ..
ત્યાં
મારા અણગમાના અણછાજતા
ઊંહકારે ...
બધાની નજરે ચડી જવાયુ..ં
સાલી, પોતાને હાથે.. બનાવેલી...
કટીંગ ચા માફક જ મસાલેદાર...
ઝીંદગીને..
આટલી ખરાબ રીતે ઢોળાઇ જતી
કયાં કલ્પી હોય?
ને તો’ય હુ ં મને આષ્વશુ છું...
કે હો....ય,
એમાં રડવા જેવું શું છે ?
બસ આજ..

કાવ્ય એટલે કવિ ઉર ઉમટે લ, ઊર્મિનો ઊછાળ જાણે!
ગીત એટલે કાવ્ય-ગાન કેરો, અક્ષરે અવતાર જાણે!
હિમાલય એટલે અવની કેરી, આભ આંબ્યાની ઝંખ જાણે!
સમદર એટલે પ ૃથ્વી કેરી, પાતાળ પ્રાપ્તિની ચેષ્ટા જાણે!
બીજ એટલે નિજમાં રક્ષિત, વ્રુક્ષાન્કુરનુ ં વરદાન જાણે!
પમરાટ એટલે પુષ્પે પ્રગટે લ, પ્રભુ-પ ૂજનનો તલસાટ જાણે!

hÂ~{ òøkehËkh
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મંદિર એટલે હરી દર્શનનો, હૈયે ઉભર્યો અનેરો આનંદ જાણે!
પગલાં એટલે પુનિત પથ થકી, મંઝીલ પ્રાપ્તિની રઢ જાણે!
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શબ્દનો સહારો લઇ કેમ રજૂ કરૂં વાત મારી?
ભાવના સાથે સરખાવું તો મોળા પડે છે મહીં...
આંસુની કેમ મોકલું રોજમેળ માંડીને અહીં?
હરખ કે દરદનાં રં ગ ક્યાં એનાં જુદાં પડે ક’દિ...
વર્તનમાં એમનો જરી ભાર કેમ ગયો આવી?
અપેક્ષા અહીં ઘર્ષણ થઇ આવી રહી આડી...
મેં ક્યાં અમથી માંગણી કરી છે ક’દિ જીદ કરી?
આપતાં તો તોયે એમની આંગળી ફરકી રહી...

yŠ[íkk Ãktzâk
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વર્તનમાં કેમ શ્રદ્ધા હજુ છે એવી ને એવી અમારી?
કસોટી હર ડગલે જીવને આકરી અમે પામી...
છે ખબર તમારા વિશ્વાસ માટે કેદ અમે નોતરી?
ઝંઝીરને ગણી ઘરે ણ ુ ં જિંદગીને ગળે વળગાડી...

જોયા વીના બુરી છે ભૈ, મજબ ૂરી છે
રોયા વીના ઝુરી છે ભૈ, મજબ ૂરી છે
છે આમ તો ખાટીમીઠી આ જીંદગી,

{sƒqhe Au !

છતાં થોડી ત ૂરી છે ; ભૈ મજબ ૂરી છે
આખે આખ ં ૂ આ આયખુ પડ્યું રહેશે
જાવાને ક્યા દૂરી છે ; ભૈ મજબ ૂરી છે
વાતો વાતોમાં તો એ રોજે ઊછળે છે
તો પણ તેને ઢબ ૂરી છે ; ભૈ મજબ ૂરી છે
દે ખે છે રોજે “ભગી” સ્વપ્ન મહી કે
ક્યાં મળવું જરૂરી છે ; ભૈ મજબુરી છે .
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પ્રેમ વરસાદના વાદળ નથી હોતા;
પ્રેમ વહેણને કોઇ રસ્તા નથી હોતા..
ઝટપટ પ્રેમ મને’ય થઈ જાય છે ;

“Œht„ku”

ું છવાય જાય છે ..
મનભીતરમાં ત’જ
જલ તરં ગો અહીં પણ ઉઠી જાય છે ;
કહેવાનુ ં મન મને પણ થૈ જાય છે ..
મન ભરીને માણી પણ લેવ ું છે ;
મનમાં ને મનમાં મળી પણ લેવ ું છે ..
નજીકના સંબધ ઝાઝા નથી હોતા;
મન ભરાય તેટલા પાસે’ય નથી હોતા..

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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આંખ જ સ્નેહનો દરિયો છે તારી,
તારી આંખ જ મારંુ દર્પણ.
આંખ જ નશીલો ડંખ છે સાજન,
તારી આંખ જ સ ૂરોનુ ં સગપણ.

તારી આંખમાં મારી જવાની ડોલે,
તન અને મનમાં સરગમ બોલે,

તારા આંખમાં રમતી કીકીઓમાં જ,
મારા વિચારોનુ ં થત ું સર્જન.

તારી આંખને આવી તેં કેવી ભાષા,
બુઠ્ઠી કરે મારી કલમની અણીઓ,

તારી આંખનાં બસ એક જ પલકારે ,
નાસી છૂટે મારંુ ઘડપણ.

{kir÷f “rð[kh”
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ykt¾

તારી આંખમાં વસતી આ ચાંદનીમાં,
ભીનુ ં થઈ જાય આ સ ૂકું રણ.
તારી આંખ મારા હૃદયનુ ં સરનામુ,ં

તારી આંખ આ અત ૂટ સંબધ
ં ની સમજણ.
આંખ જ સ્નેહનો દરિયો છે તારી,
તારી આંખ જ મારંુ દર્પણ..
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સાત પછડીવાળા
ંૂ
ઉંદર જેવી...
કાપી નાખું તો’યે ફરીથી ઊગીને દોડાદોડી કર્યા કરે ....!

ÞkËku™e …qtAze...

પછડીએ-પ
ંૂ
છડીએ
ંૂ
લટકે
વાતોના સોદા....
બોદા બની ગયેલાં કાલના દિલાસા...
જીવનમાં મળે લી “વાહ-વાહ”
ને શમી..  
મરણની “અફ(હ)વા”માં...
જિંદગીના મધ્યબિંદુને વર્તુળમાં શોધવા
મરાંતા ફાંફાંઓમાં...
લાગણીભર્યા  તમરાંઓના ટોળાઓમાં
અહિયાં-તહીયાં ભટક્યા કરે ....
નથી નડતી કે નથી પડતી ...
મને મારી જ પછડી
ંૂ
નથી જડતી.....!

xeLkk ™trË™e þkn
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હવે જીંદગીમાં લાગણીનો સ્પર્શ માંગ ુ છું,     
સાથ તો મળ્યો એમનો પણ

સાથે રહેવાનો સ્પર્શ માંગ ુ છું!

માંદગી છે એટલે દવા રૂપે સ્પર્શ માંગ ુ છું,      
મરિઝ થઇને એમને મળીશ;

એ દાકતર હશે એવો સ્પર્શ માંગ ુ છું!

રાત્રીના નિંદરમાં સ્વપ્નનો સ્પર્શ માંગ ુ છ,ું           
ધેનમાં તો છુંસાહેબ;

“M…þo
{kt„w Awt”

પણ  સ્વપ્નો સાચા થાય એવો સ્પર્શ માંગ ુ છું!

સામે મળે તેવી ધારણાનો સ્પર્શ માંગ ુ છ,ું          
તે જોવા મળશે એ માટે ;

રસ્તા પર એમની ઝલકનો સ્પર્શ માંગ ુ છું!

આમ આ કાવ્યમાં એમની યાદનો સ્પર્શ માંગ ુ છું,
યાદ તો આવશે જ એમની

એટલે તો આ કાવ્યમાં સ્પર્શ માંગ ુ છું!
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MkkhMðík MktíkkLk
જીવનઝાંખી

{rýþtfh hJS ¼è
(fkLŒ)
સાહિત્યકાર (કવિ, નવલકથાકાર)
જન્મ
20 નવેમ્બર 1867
ચાવંડ, જિ. અમરે લી
મ ૃત્યુ
16 જૂન 1923
રાવળપિંડીથી લાહોર
આવતી મેલ ટ્રેનમાં

• 1888 – બી.એ – એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજ મુબ
ં ાઇ, વર્ડ્ઝવર્થ
અને મેકમીલન તેમના પ્રોફેસર હતા
• 1889– સુરતમાં શિક્ષક
• 1890– વડોદરા કલાભવનમાં અધ્યાપક
• 1898-1923 – ભાવનગર રાજ્યમાં એજ્યુકે શ ન
ખાતામાં
• 1906 થી – ડિરે ક્ટર ઓફ એજ્યુકેશન
• અનેક સર્જનાત્મક અને સંપાદકીય ગ્રંથો
• એમણે ગુજ રાતીમાં ન ૂતન કાવ્યસ્વરૂપ ‘ખંડ કાવ્ય’
અવતાર્યુ અને અમાં જ ઉત્કૃ ષ ્ટ કાવ્યો ભે ટ ધર્યા.
ખંડકાવ્યમાં તેમની સર્જનપ્રતિભા સોળે કળાએ ખીલેલી
મનાય છે .
• જીવનમાં પિતા, બન્ને પત્નીઓ અને આઠ બાળકોના
મ ૃત્યુ જોયાં
• 1900– સ્વિડનબોર્ગના વિચારોથી પ્રભાવિત થઇ ખ્રિસ્તી
ધર્મ અપનાવ્યો – એ જમાનામાં ધર્મ એ વ્યક્તિની
અંગત બાબત છે તેવી ક્રાંતિકારી માન્યતા
• 1902– સામાજિક વિરોધના કારણે આર્યસમાજમાં
જોડાયા, પણ અંતરથી ખ્રિસ્તી જ રહ્યા,
• 1903– કલાપીના મરણ બાદ ‘કેકારવ’ નુ ં પ્રકાશન
• પ્રભાશંકર પટ્ટણી, અને બળવન્તરાય ખાસ મિત્રો, તે
વખતના બધા આગળ પડતા સાહિત્યકારો સાથે ગાઢ
મૈત્રી

રચનાઓ
કાવ્ય – પ ૂર્વાલાપ
નાટકો – ગુરુ ગોવિંદસિંહ,
રોમન સ્વરાજ્ય 
સમગ્ર ગઝલ – દીવાને
આઝમ

અનુવાદ – ગીતાંજલિ
ઇતિહાસ – શિક્ષણનો
ઇતિહાસ

“જલધિજલદલ ઉપર દામિની દમકતી,
વ્યામિની વ્યોમસરમાંહી સરતી;
ૂ ન કરે ,
કામિની કોકિલા, કેલિ કજ
સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભરતી.”
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ફુલ વિડીયોઃ

https://www.youtube.com/watch?v=KOWd3vvxiLs&feature=em-share_video_user

www.anilchavada.com
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nu Œ™u òŒk skuE....
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-: ‚kisLÞ :-

www.vibrationmusic.com
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દીવો, દીપક, દીપ, જ્યોત આવાં શબ્દમાં જ આંતરિક ઉજાસ છે . લગભગ દરે ક ધર્મમાં દીપ
કે જ્યોત પ્રગટાવવાનો રિવાજ હોય છે . દીપ પ્રાગટ્યમાં દૈ વીય શક્તિ તો રહેલી જ છે સાથે સાથે
હકારનો અનુભવ પણ છે . આવા દીવો, દીપક, દીપ, જ્યોત જેવાં કુદરતી શબ્દના વપરાશ માત્રથી
કવિતા ગઝલ જળહળી ઊઠે છે . આ એક શબ્દના પ્રયોગથી પંક્તિઓના દરે ક પ્રાસમાં ઉજાશ
ફેલાઈ જાય છે . જ્યોત જેમ ન ૃત્ય કરે તેમ કાવ્ય/ગઝલ ઊર્મિઓ બની થનગનવા લાગે છે . એટલે
જ ઘણાં કવિ/ગઝલકારો આ દીવો, દીપક, દીપ, જ્યોત શબ્દ પ્રયોગ ખુબ માનવંતો રહ્યો છે .
મનમંદિરમાં દે વ બનાવી જેની પ ૂજા કરતી’તી
આશાના દિવડા પ્રગટાવી ચરણે ફૂલો ધરતી’તી
એ અણમોલા ફૂલો કાં’ કરમાય છે ? પ ૂછો તો ખરા
- અવિનાશ વ્યાસ.
સુર અને શબ્દોના અવિનાશી શ્રી અવિનાશ વ્યાસ લેખિત અને ગૌરાંગ વ્યાસ દ્વારા સ્વરબધ્ધ
કરાયેલ પારકી થાપણ ફિલ્મની અમર ગીત રચના “પ ૂછો તો ખરા”માં કવિ અવિનાશ વ્યાસ મનને
મંદિર બનાવીને પ્રિયતમા એનાં રં ગરસીયા પ્રીતમને દે વ માને છે અને આ ભાંગી રહેલા સંબધ
ં ને
અજવાળવા આશાના દીવા પ્રગટાવે છે ક્યાંક એ વિખરાઈ અને આછા પડી ગયેલ સપનાઓ
પાછા જળહળીત થાય.
ખલીલ ધનતેજવીની લગભગ દર પાંચ ગઝલે એક ગઝલમાં દિવા અને પવનની જુગલબંધીની
વાત હોય છે .
જો પતંગિયું હોલવી દે તે તો દુઃખ થાતે મને,
મારો દીવો સીધો વાવાઝોડે ટકરાયો હતો.
~
હશે, મારી ગઝલમાં ક્યાંક અંધારંુ હશે તો પણ,
ઘણા મિત્રોએ સળગાવ્યો છે દીવો મારા દીવાથી.
- ખલીલ ધનતેજવી
સાચ્ચે જ.. મિત્રો જ નહીં પણ ઘણા લેખકોએ ખલીલ ધનતેજવીના પ્રકાશિત શબ્દોથી જ
પ્રોત્સાહિત થઇને પોતાની લખવાની દુકાન ચાલુ કરી છે . પણ શબ્દોમાં સચોટ એવા ખલીલ
ધનતેજવીની ગઝલમાં અંધારંુ તો હોય છે પણ શબ્દનો ચાંદ અને વિચારનો સ ૂરજ હંમેશા
ઝળહળતો હોય છે .
સ ૂરજનો પર્યાય શોધવો અશક્ય છે પણ કવયિત્રી દિવ્યા રાજેશ મોદી લાગ જોઈને જ બેઠી છે
કે સ્થિતિ ક્યાંય નબળી થાય અને અશક્યને પણ શક્ય બનાવી દઈએ.
અમે તો આંખમાં વરસાદના વાદળ ભરી બેઠાં,
અચાનક સ્નેહના આવેશમાં આ શુ ં કરી બેઠાં?
સવારે સ ૂર્યને થોડો અમે અસ્વસ્થ જોયો’તો,
અહીં તેથી જ તો આકાશને દીવો ધરી બેઠાં!
– દિવ્યા રાજેશ મોદી
ભાગ્યે જ કોઈ ગુજરાતી સુગમ સંગીતનો કાર્યક્રમ એવો હોય જ્યાં અંકિત ત્રિવેદીની શબ્દવર્ષા
મોજ બનીને ના વરસતી હોય, અંધારી કોઠડીની અંદર ખુદાની બંદગી કરી ખુદની ખોજ કરતા
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માણસને પોતાની નજીક લઇ જતી આ પંક્તિ જે લીપી ગુજરાતી પણ ઢબ અને વાણી રાજસ્થાની
અને અદા એજ અંકિત ત્રિવેદીની જેમાં કવિ કહે છે કે,
ત ું તારા દિલનો દીવો થા ને! ઓ રે ! ઓ રે ! ઓ ભાયા!
રખે કદી ત ું ઉછીનાં લેતો પારકાં તેજ ને છાયા;
એ રે ઉછીનાં ખ ૂટી જશે ને ઊડી જશે પડછાયા!
ઓ રે ! ઓ રે ઓ ભાયા! તુ.ં
– અંકિત ત્રિવેદી
એક કવિ ભીતરમાં રહેલા રામને જગાડી જીવતરનો દીવડો પ્રગટાવાની વાત કરે છે તો કવિ
“કાન્ત” ભીતરમાં ભક્તિનો દીવો પ્રગટાવી રામને પ્રગટ થવા વિનંતી કરે છે .
મારે ભીતર દીવો જલે,
કે, રામ તમે પ્રગટો!
મારા પ્રાણમાં પળે પળે ,
કે, રામ તમે પ્રગટો!
-’કાન્ત’
પ્રકૃતિના કવિ શ્રી રવીન્દ્ર પારે ખને પ્રિયતમાની આંખમાં જ જ્યોતિ દે ખાય છે , એને આજીજી કરે છે
કે દીવો સહેજ નજીક લઈ આવ ત ું પણ એમને તો આંખમાં સમાયેલ તેજ સ્પર્શથી પારખવું છે એટલે
જ એ દીવાને સહેજ નજીક લાવવાની અરજી કરી પ્રિયતમાને જ નજીક બોલાવે છે અને કહે છે કે,
એક દીવો હાથમાં લઇ આવ ત,ું
તે પછી તોફાનને બોલાવ તુ.ં
આંખ છે કે જ્યોત સમજાત ું નથી,
સહેજ તો દીવો નજીક લઇ આવ તુ.ં
- રવીન્દ્ર પારે ખ
એ જ કવિ એમના બીજા કાવ્યમાં એ પોતે જ દીવો છે અને એમના અનુભવના ઉજાસે એમનો
આધાર લઈને જીવવાની ખુલ્લા દિલની વાત કરે છે અને કહે છે ,
હુ ં છું દીવો –
લો, મારો આધાર લઇને તમેય થોડું જીવો…
- રવીન્દ્ર પારે ખ
એક દીવો છાતી કાઢીને
છડેચોક ઝળહળે ,
તો એ અંધારાના
સઘળા અહંકારને દળે .
– રમેશ પારે ખ
દરે ક શૈલીમાં લખનાર કવિ રમેશ પારે ખ પણ એક સંઘર્ષ કરતા વ્યક્તિની જાતને દિવા સાથે
સરખાવતાં ખુબ સરસ અછાંદસ કાવ્ય આપે છે . આપણી આસપાસનો અંધકાર કે ઉજાસ એ
આપણી વિચારશરણી છે એટલે કવિ હકાર દ્રશ્ય વર્ણવતા કહે છે કે, જે વ્યક્તિ છાતી કાઢીને જીવે
છે એ એનાં આસપાસ પોતાના અને બીજાના માટે ઉજાસ જ ફેલાવે છે , અંધકારને ક્યાંય દળીને
ધ ૂળ બનાવી દે છે .
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