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માતૃભાષા અને માતૃભૂમિનું સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હું પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશુદ્ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના વૈવિધ્યપૂર્ણ
વારસા પ્રત્યે પણ હું આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માતૃભમૂ િ તેમ જ માનવતાનું રક્ષણ અને જતન એ મારું દાયિત્વ છે.
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરેક નિયમોનું હું નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરીશ.
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LkðuBçkh 2016  rð[khÞkºkk  3

વિચારયાત્રા E-Magazine/Free-Magazineનો આજે 365મો દિવસ છે.
જોતજોતામાં આ યાત્રા સંઘ બની ગઈ.
જયારે વિચારયાત્રા E-Magazine/Free-Magazineની શરૂઆત કરવાનું વિચાર્યું ત્યારે ઘણાં
લોકોને જણાવતા એમનાં અભિપ્રાયમાં એવું આવ્યું કે બેટા આ બધું 2-3મહિના ચાલે,અને ખરેખર
એ લોકો સાચ્ચા હતાં. આ વિચારયાત્રા E-Magazine/Free-Magazine 2-3 મહિના જ ચાલ્યું
પછી તો જાણે ઉડ્યું છે. ઉડી ઉડીને એકેએક ગુજરાતીના હૃદયમાં વસ્યું છે
અને પરિવારના બધા જ સભ્યોએ ખુબ આશિષ કમાયા છે.
એક વ્યક્તિત્વ આરતી પરીખ જેઓ “વિચારયાત્રા”ના તમામ લેખ કવિતાઓનું પ્રુફરીડ કરીને
“વિચારયાત્રા”ના ભાષાકીય સ્તરને ઊચ્ચ બનાવે છે. વિચારયાત્રાના પ્રથમ અંકથી જોડાયેલા પ્રવીણા
આંટી, રિતેશ મોકાસના ફિલ્મ સર્જક), કવન આચાર્ય વતનની વાત સમાચારપત્રના તંત્રી, રમેશ પટેલ
(આકાશદીપ), અર્ચિતા પંડ્યા, નેન્સી શેઠવાળા, કર્ણવી શાહ, તરૂલતા મહેતાઅક્ષિતા ભટ્ટ, તુષાર
મણિયાર, હેતલ ઝીંઝુવાડિયા, ભાવિષા ગોકાણી, ચેતના ઠાકોર, મીનાક્ષી વખારિયા, ટીના નંદિની
શાહ, ભગીરથ ભટ્ટ, હિમાલી શાહ, ખ્યાતિ શાહ, અનુપમ બુચ, રશ્મી જાગીરદાર, ડૉ અંકિતા પંચાલ,
પાર્થરાજસિંહ જાડેજા આ સર્વે પરિવારના સભ્યો વગર આ “વિચારયાત્રા” અધૂરી છે.
મિત્રો આપ સૌનો સહકાર છે એટલે આત્મવિશ્વાસથી આ કાર્ય કરવામાં ખુબ જ આનંદ આવે છે
અને લાગે છે કે એકેએક શ્વાસ મારી માતૃભાષા માટે છે.
આજે ફિલોસોફિકલ લખવાની કોઈ જ ઈચ્છા નથી બસ ફીલ થાય તેવું લખવાની ઈચ્છા છે.
“વિચારયાત્રા”નું નામકરણ કરનાર શ્રી ગોવિંદ મારુંને નતમસ્તક વંદન. “વિચારયાત્રા”ના સર્જન
કાર્યમાં શ્રી ઊત્તમ ગજ્જરનું માર્ગદર્શન ખુબ જ ઉપયોગી નીવડ્યું.
મિત્રો આપનો અવિરત સ્નેહ અને આશિષ સતત વર્ષાવતા રહો તેવી અરજ છે.
E-Magazine/Free-Magazine: www.maulikvichar.com
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“rð[kh”

{kŒ]¼qr{ ðhËk™ Au
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे॥॥
માતૃભૂમિ દિવ્ય વરદાન છે.
માઁના ખોળામાં જીવનની શરૂઆતનો લ્હાવો છે,
તો માતૃભૂમિના ખોળામાં અંતિમ શ્વાસની તક છે.
માતૃભૂમિનો સ્પર્શ એ માણસાઈની અનુભૂતિ છે.
માતૃભૂમિ સુખની ખનક છે.
માતૃભૂમિ અદમ્ય અહેસાસ છે.
માતૃભૂમિ પર લહેરાતો વાયરો જાણે પરમાત્માનો શ્વાસ હોય તેવો સૌમ્ય અનુભવ છે.
માતૃભૂમિ પર વહેતી નદીઓ જાણે આનંદઅશ્રુ છે.
જેમ સ્ત્રીનાં ભાલ પરનો કંકુ ચાંલ્લો સ્ત્રીના પવિત્ર સંબંધની સાક્ષી આપે છે
તેમ માતૃભૂમિની એકેએક રજકણ એનાં બાળકોનાં
સંસ્કારને અમર બનાવાની ખાતરી આપે છે.
જેમ સૂર્યનું પ્રથમ કિરણ માતૃભૂમિની રજ સ્પર્શ કરી
દિવસની શરૂઆત કરે છે
તેમ માતૃભૂમિને વંદન જ ધર્મની શરૂઆત છે.
જે ભૂમિ પર મારો જન્મ થયો છે તે ભારત માતાને શત શત વંદન.

- {kir÷f “rð[kh”
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તું

wrong side

પર અાવે છે.

દાદાગીરી મને શાની કરે છે.

પરમ યોગેશ શાહ
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સા

जागते रहो...

ઉદી અરેબિયામાં રહેતી
હોવાથી મં દિ રે જઈ
દે વ દર્શનનો લાભ ન
મળે. પણ, ઘરમંદિર કે પછી મનમંદિર
નો લાભ ન ઉઠાવી શકીએ તો એ
આપણો જ વાં ક કહે વ ાય. થોડાં
સમયથી પૂજાપાઠ સમયે શ્રી ડોંગરે
મહારાજ દ્વારા લિખિત શ્રીમદ ભાગવત
રહસ્ય વાંચી રહી છું. નવમાં સ્કંધમાં
રામજન્મ વિષે વર્ણન છે.
“રામ જન્મોત્સવમાં સઘળાને આનંદ
થયો. બધાં દેવોને સુખ થયું છે. એક
ચંદ્રને દુઃખ થયું છે. રામલીલાના દર્શન
કરી સૂર્યનારાયણ સ્તબ્ધ બની સ્થિર

થયા છે. સૂર્યનારાયણ આગળ વધતા જ

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

નથી. સૂર્ય અસ્તમાં જાય તો હું તમારા
દર્શન કરી શકું. ચંદ્રમાએ રામજીને
પ્રાર્થના કરી, આ સૂ ર્ય ને આગળ

જવાનું કહો ને ? મને તે તમારાં
દર્શન કરવા દેતો નથી. તેમ કહી ચંદ્ર
રડવા લાગ્યો, ત્યારે રામજીએ ચંદ્રને
આશ્વાસન આપ્યું. આજથી હું તારું
નામ ધારણ કરીશ_રામચંદ્ર. ચંદ્ર તોપણ
પ્રસન્ન થયા નહીં.
રામજી કહે છે_તું ધીરજ રાખ. આ
વખતે મે સૂર્યને લાભ આપ્યો છે, પણ
ભવિષ્યમાં કૃષ્ણાવતાર ધારણ કરી તને
એકલાને દર્શન આપીશ. કૃષ્ણાવતારમાં
હું રાત્રે બાર વાગે આવીશ. એટલે
તને લાભ મળશે. કૃષ્ણજન્મ વખતે
ત્રણ જ જણા જાગે છે_વસુદેવ, દેવકી
અને ચંદ્ર. જે રાત્રે જાગે એને કનૈયો
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મળે છે.”
આ વાંચતાં જ એક પછી એક
વિચાર સ્ફુરવા લાગ્યાં. ગીતાજી બાજુ
પર મૂકી હું વિચારમગ્ન થઇ ગઈ. પણ
મને એનો કોઈ રંજ નથી. આજના
ટીનેજર્સની ભાષામાં કહું તો, “ગીતાજી
એ કંઈ ‘રટ્ટોફાઈ’ કરવા માટે નથી.”
માત્ર વાંચવાથી કશું ન મળે. એને
મમળાવવું પડે … થોડું ચિં ત ન..મનન..
અધ્યયન કરીએ તો જ એનાં ગૂઢાર્થને
સમજી શકીએ અને પછી જીવનમાં
અમલમાં મૂકી શકાય.
હવે અહીં, જાગવું એટલે શું?!
जानिये जीव तबहि जग जगा ।
जब सव बिसय बिलास बिरागा।।
ગીતાજીમાં કહ્યું છે :
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रतिं
संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा
पश्यतो मुनेः
એ જ રીતે કઠોપનિષદનો આ મંત્ર
જોઈએ…
उत्तिप्ठत जाग्रत प्राप्य वरान
निबोधत ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग
तथस्तत कवयो वदन्ति ।।
ઊઠો, જાગો અને ઉત્કૃષ્ટ ગુરુ
પાસે જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો.
(આત્મ-અનુભૂતિ કરો.) જ્ઞાની લોકો
કહે છે કે, જે રીતે તલવારની ધાર
પર ચાલવું મુશ્કેલ છે તે રીતે આ
વિકટ માર્ગ પર ચાલવું મુશ્કેલ છે.
‘ઊઠો’ અને ‘જાગો’ આ બે
શબ્દો કાને અથડાય કે એક માત્ર
આકૃ તિ આં ખ સમક્ષ ઉપસી આવે …
સ્વામી વિવેકાનંદ. નિરાશાઓ અને
હતાશાઓમાં થ ી બહાર આવવાની
હાકલ…
એલાર્મ વાગ્યે આંખો ચોળતા, બગાસા
ખાતાં, આળસ મરડતા પથારીમાંથી
ઊઠવું અને મન-મગજની સંપૂર્ણ જાગૃત
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અવસ્થામાં આસમાન-જમીનનો ફર્ક.
ભણેલોગણેલો પોતાની જાતને ઉચ્ચ
સમજતો વર્ગનો કોમન પ્રશ્ન, “ગુરુની
શી જરૂર?” તો એ મહારથીઓને
અચૂક કહેવાનું મન થાય કે, ‘એક
નાની અમથી વાત જાણવા માટે’ય
તમને ‘ગુગલ સર્ચ’ કરવું પડે છે.
તો અં ત રાત્મા સુ ધ ી પહોચવા…
આત્માનુભૂતિ કરવાં… ગુરૂ ભારે કેમ
પડે છે?!’
ક્યારે ક તો આપણી જિં દ ગી
સમસ્યાઓની વણઝાર જે વ ી લાગે
છે. મોટાભાગની સમસ્યાઓ આપણી
માનસિકતાને લીધે જ ઉદભવતી હોય
છે. આવા સમયે વિચાર-શુદ્ધિ એટલે
જ જાગવાની ક્રિયા
જીંદગીમાં ભૌતિક સુખ દરેકના
નસીબમાં હોતું નથી. પરંતુ, મનની
શાંતિ તો માત્ર વૈચારિક શુદ્ધિથી જ
મળે.
કોણ, ક્યારે ને કેવી પરિસ્થિતિમાં
જાગે છે?!
જાગે જે કોઈ ધનનો ધણી;
જાગે જેને ચિંતા ઘણી.
જાગે રાત અંધારી ચોર;
જાગે ઘન વરસંતે મોર.
જાગે દીકરીઓનો બાપ;
જાગે જેના ઘરમાં સાપ. (અજ્ઞાત)
અન્નાજીના એક સમર્થકની
કવિતાનો અંશ.
જાગી ગયા છીએ,
જાગતા જ રહીએ,
ભ્રષ્ટાચારીઓને ભગાવી દઈએ.
ઊંઘતાઓને જગાવી દઈએ,
બેઈમાનોને ફગાવી દઈએ
સાવધાન રહીએ,
જાગતા જ રહીએ,
મોદીજીએ શરૂ કરેલી સ્વચ્છતા
ચળવળ સમાજ-જાગૃતિ જ છે.
એ મન
હું કેમ ભૂલી જાઉં છું?!

મારા થી જ “સમાજ” રચાય છે,
નહિ કે ‘સમાજ’ થી ‘હું’ !
હું સાચી રહું…
હું સ્નેહી રહું…
હું સમજદાર રહું..
હું સંતોષી રહું…
હું સરળ રહું…
તો,
હું સફળ રહીશ…
હું પ્રેમાળ રહીશ…
હું સુખી રહીશ…
“તું” ને “હું” બની રચાય
“સમાજ”!
“હું” બદલાઉં….
“તું” બદલાય…
આખી સમાજ-રચના બદલાઈ જશે!
ચાલ,
“હું” ને “તું”
બની રચાય ”સુંદર સમાજ”!
~ આરતી પરીખ
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રેન્દ્રનગર જીલ્લાનો લખતર તાલુકો
ઇતિહાસના પાને અલગ ઉભરી
આવે છે.આ ગામથી અમદાવાદ
તરફ પાંચ કિલોમીટરના અંતરે આવેલ
ગેથળા હનુમાનની જગ્યા ઐતિહાસીક
દ્રષ્ટીએ ઘણું મહત્વ ધરાવે છે . એમાં ય
કારતક માસના દર શનિવારે આ સ્થળ
પર માનવમહેરામણ હનુમાનજીના દર્શને
ઉમટી પડે છે . કારતક માસના છે લ ્લા
શનિવારે આ જગ્યા પર મેળો ભરાય છે
જેમાં નજીકના ગ્રામજનો પરિવાર સાથે
આવીને ભાખરીને ભાં ગ ીને ગોળ-ઘી
મેળવીને તૈયાર કરેલ મલીદાનો પ્રસાદ
હનુમાનજીને ધરાવી ધન્યતા અનુભવે છે.
સામાન્યરીતે કોઇપણ તીર્થસ્થાનમાં
પત્થરમાંથી આકાર પામેલ મૂર્તિનું સ્વરૂપ
હોય છે પરંતુ આ મંદિરમાં રહેલ મૂર્તિ
ગાયના છાણ(ગોબર)માંથી બનેલ છે.એક
લોકવાયકા મુજબ મરાઠા સમ્રાટ છત્રપતિ
શિવાજીના ગુરુ સમર્થ રામદાસજી સમગ્ર
ભારતવર્ષની યાત્રાએ નીકળ્યા હતા તે
સમયે લખતરથી પાંચ કિલોમીટરનાં અંતરે
આવેલ લખતર સ્ટેટનાં વીડમાં રાતવાસો
કર્યો હતો આ સ્થળપર ગાયો ચરવા
માટે આવતી હતી.સમર્થ રામદાસજીને
ટે ક હતી કે હનુ માનજીની પૂજા કર્યા
બાદ જ અન્ન લે વું , નજીકમાં ક્યાંય
હનુમાનજીની મૂર્તિ નહિ હોવાને કારણે
તેમણે તે વીડમાં જ ગાયના છાણ(ગોબર)
માંથી મૂર્તિ બનાવી તેની પૂજા-અર્ચના
કરી આ સ્થળ ‘ગૌસ્થળી હનુમાન’મંદિર
તરીકે ઓળખાણ પામ્યું.કાળક્રમે આ નામ
અપભ્રંશ થઇ ‘ગે થ ળા હનુ મ ાન’તરીકે
જાણીતું બન્યું છે.આ જગ્યાના વિકાસમાં
શ્યામાનંદ સરસ્વતીજીનો ઉલ્લેખનીય ફાળો
છે.અહીં યાત્રાળુઓ માટે રહેવા-જમવા તથા
રસોઈ બનાવવાની સગવડ કરવામાં આવી
છે.નજીકનું રેલ્વે મથક લખતર છે તથા
નજીકના એરપોર્ટ અમદાવાદથી આ જગ્યા
૧૨૦ કિલોમીટરના અંતરે આવેલી છે.
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વાળી અરે, દેવદિવાળી પણ
ગઈ. વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ શરૂ
થઈ ગયું. દિલ અને દિમાગ
ખુશીથી છલકાતાં હતાં. આજની સવાર
ખૂબ સુંદર ઉગી. સવારના પહોરમાં
ભારતથી વડિલ બંધુનો ફોન આવ્યો.
જોવા જઈએ તો, એક શિરસ્તો પડી
ગયો છે. ભારતથી કોઈનો પણ ફોન
આવે જ નહી. જો આવે તો એમ લાગે
કે, આજે સૂરજ ખરેખર પૂર્વમાંથી ઉગ્યો
કે પશ્ચિમમાં થ ી! એકાદ બે જણાને
બાકાત કરતાં. જીવન પ્રત્યેની તેમની
સું દ ર ભાવના સહુ ન ા દિલને સ્પર્શે
છે. આજે ભલે સાધન સંપન્ન અને
વૈભવશાળી જીવન હોય પણ પ્રગતિના
સોપાન એક પછી એક ચડવાની મઝા
માણતાં નિરખ્યા છે.
જીવન જીવવું એ એક કલા છે. દરેકે
તેને સફળતા પૂર્વક જીવી, અનુભવમાંથી
પસાર થઈને તેમાં પારંગતતા મેળવવી
પડે છે. આજે સવા્રના પહોરમા પહેલો
ચાનો કપ લઈ ઝરૂખામાં બે ઠ ી.
કુદરતના સાન્નિધ્યમાં ચા પીવાની મઝા
કાંઈ ઔર હોય છે. પહેલો કપ એટલે
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એમ ન માનશો કે હું કેટલી ચા ઢીંચું
છું. મોટો હોય તો એક કપ ચાલે પણ
આજે નાનો હતો એટલે બીજી વાર
પીવી પડશે. ત્યાં ફરી ફોનની ઘંટડી
વાગી.
ફોન ઉપર જે વ્યક્તિ હાજર ન
હોય તેની વાત છેડે અને વાતનો દોર
આડાપાટા પર ચડી જાય તેવે સમયે
બને ત્યાં સુધી ખૂબ ટુંકાણમાં વાત
પૂરી કરું જેથી મારું મગજ સવારના
પહોરમાં ડહોળાય નહી. જીવનને બીજે
કિનારે પહોંચ્યા પછી પણ જો આદતમાં
સુધારો ન થાય તો સમજવું જીવન
એળે ગયું.
ભલેને તમારે એવા પ્રસંગોથી દૂર
રહેવું હોય પણ દુનિયા તમને તેમાં ખેંચીને
લઈ જાય. દીવાળી હમણાં જ ગઈ
હતી. દીવાળીની પાર્ટીઓમાં જનારાની
ચડભડ સંભળાવવા સવારના પહોરમાં
ફોન આવ્યો. હજુ તો નહાવાનું, ચા
પીવાનું બધું જ બાકી હતુ.ં ફોન એવી
વ્યક્તિનો હતો જે જલ્દીથી વાત બંધ
ન કરે. સમાજમાં કામ કરે અને બે
પૈસાનું દાન કરે એટલે પોતાની જાતને

ખૂબ મહાન ગણે. ધડમાથા વગરની
બધી વાતો મારે સાં ભ ળ્યે છૂ ટ કો
કરે. સામા પ્રત્યુત્તર અથવા હોંકારા
વિચારીને ભણું જેથી વાત ટુંકાણમાં
પૂરી થાય. વળી હવે નિવૃત્તિકાળનું
જીવન હોવાથી ક્યાંય જવા આવવાની
ખટપટ ન હતી. ખરેખર તો નિવૃત્તિમાં
પ્રવૃત્તિમય જીવન જીવવું એ તો કેળવવા
જેવી કલા છે.
તેને માટે બધા એકમત હોય એ
જરૂરી નથી. ઇર્ષ્યા અને અદેખાઈ
કદી નજીક ઢુંકવા દીધાં નથી. બને
ત્યાં સુ ધ ી જે પરિસ્થિતિમાં રહે વ ા
મળ્યું તેમાં સંપૂર્ણ આનંદ માણ્યો છે.
પ્રેમ અઢળક પામ્યા હોય તેને ઈર્ષ્યા
શું ? અને અદે ખ ાઈ શું ? અચાનક
પર્વત પરથી કુ દ રતી દૃ શ ્ય નજરે
પડતાં. કોણ બચે ખાઈમાં પડેલ કે
અદેખાઈમાં ખૂંપેલ? ખાઈ, કુદરતનું
સર્જન. અદેખાઈ, માનવ સર્જીત અને
કપોલકલ્પિત. ખાઈમાં પાણી, જીવનને
હર્યુંભર્યું બનાવે . અદે ખ ાઈનું ઝે ર
જીવનમાં હળાહળ ઘોળે . ખાઈમાં થ ી
બહાર નિકળવું આસાન. મહે ન ત
કરો યા તરીને નિકળો. અદેખાઈની
ખાઈમાંથી બહાર આવવું કઠીન. એક
ઈશ્વર જ બચાવી શકે. ખાઈમાં કોઈ
જાણી જોઈને ના પડે. અદેખાઈમાં ખુદ
પડે, ક્યારે અને કેવી રીતે તેનો ખ્યાલ
પણ ન રહે. ખાઈની ગહરાઈ માપવી
આસાન છે. અદેખાઈની ખાઈ કેટલી
ઉંડી છે તેનું તારણ તો કદાચ ઈશ્વર
પણ નહી કાઢી શકે.
ખાઈ માટી, પથ્થર યા ઢેફ ાંથી

પૂ ર ાય. અદે ખ ાઈ નિર્મળ વિચારથી
જડમૂ ળ જાય. સમતા ધારણ કરી
વિચાર પૂર્વક તેમાંથી બહાર નિકળવાનો
અથાગ પ્રયત્ન કરવો પડે. ખાઈ હો
યા અદેખાઈ, ખુલ્લી આંખે વરતાય.
ક્યારે તે ન ા કળણમાં ફસાઈ ઉંડા
ઉતરી જઈએ એતો તેમાં પડ્યા પછી
જ તેનું ભાન થાય.
જુવાનીના એ દિવસોમાં ખૂબ સાદી
સાડી પહેરી હોય. પણ પહેરવાની
ઢબને કારણે બધાની નજરે પડે. જે
ખૂબ મોંઘી પહેરીને આવ્યા હોય તે
આવીને બણગાં ફૂંકે. ઢંગધડા વગરની
રીતે પહેરી હોય એથી મારી સાડીના
વખાણ કરે. જો કે કોઈને ભાવ કહેવો
નહી. ખબર પડે તો મોં મચકોડે. અરે
મારી બહેન, શું કામ પંચાત કરે છે.
તને ગમી તો બસ. ભાવ પૂછવો એ
આદત સારી નહી.
જીવનમાં સારા પુસ્તકોનું વાંચન,
મનન ખૂબ અગત્યના છે. બાળપણથી
વાચનની ટેવ જીવનમાં માર્ગ દર્શન
આપવામાં સરળ બને છે. અમેરિકામાં
તમે નહી માનો પહેલા ધોરણથી, દરેક
બાળકને રોજની નોંધપોથીમાં રોજ
અડધો કલાક વાંચ્યું કે નહી તેના પર
માતા યા પિતાની સહી જોઇએ. મોટા
થાય પછી પુસ્તક શાળામાંથી આપે.
વાંચ્યા પછી પુસ્તકમાં શું વાંચ્યું તેના
પર લખવાનું પણ હોય. તમે નહી માનો
અંહી બુઢ્ઢી હશે પણ પુસ્તકો વાંચવાનો
શોખ જરૂર હશે.
આજે અચાનક એ પ્રસં ગ યાદ
આવી ગયો. ૯૧ વર્ષના દાદા હતાં.
આંખે ઉડીને વળગે તેવી કોઈ તકલિફ
જણાતી ન હતી. જીભના ચટાકા પણ
એવાને એવા હતાં. ખાધે પીધે સુખી
હોવાથી, મહારાજ બધું બનાવીને
આપતાં. ઘરમાં તો કોઈની પાસે સમય
જ ક્યાં હોય કે બાપા પાસે આવીને બે
ઘડી બેસે. તેમને મનમાં થતું, ‘બુઢાપો
એ શાપ છે!” પણ લાચાર હતાં. શાણા
એટલાં બધા હતા કે, પોતાની મિલકત

મર્યા પછી જ બાળકોને મળવાની હતી.
એનો અર્થ એવો ન હતો કે, બાળકો
પાસે ઓછું હતું. પત્નીની હયાતીમાં
બધો વ્યવહાર સરળ ચાલતો. પત્ની
પણ ગુણિયલ હતી.
ઘરની બન્ને વહુઓને કશી વાતની
ખોટ ન સાલતી. સાસુ જરાપણ ‘સાસુ’
જેવી ન લાગતી. કોઈ વાતની ખટપટ
નહી. કોઈ વાતની ના પણ નહી.
જે જોઈએ તે મળતું . સાસુ મ ા પણ
જાણતાં કે જુવાની છે. સુખી કુટુંબની
દીકરીઓ છે. માગ્યું મળશે અને પ્રેમ
આપીશું તો ઘરમાં કોઈને અગવડ નહી
પડે. સમય કોઈનો એક સરખો જતો
નથી. સાસુમા બિમાર પડ્યા. દવાદારૂ
બધા બરાબર થતાં. શેઠ અડિખમ
હતાં. પૈસાની કોઈ ચિંતા હતી નહી.
ખાટલે પડેલા સાસુમાને થતું, એમની
હાજરી છે એટલે મને કોઈ ત્રાસ નથી
પડતો. ન કરે નારાયણને હું જો પહેલી
ઉપડી જઈશ તો ‘એમનું કોણ?’
બસ, આ વિચારે તેમની તબિયત
દિવસે દિવસે બગડતી ગઈ. કહેવાય
છે ને ચિતાથી ચિંતા બૂરી.
ફાયદો એટલો કે ખાવા પીવાનું
જળવાતું. નોકરો શેઠને, ‘ખમા ખમા’
કરતાં. તેઓ જાણતા હતાં કે, આ બધો
પૈસાનો પ્રતાપ છે. નોકરોને પણ ખુશ
રાખ્યા હતાં. એક દિવસ સવારે ઉઠ્યા,
ચા પીધી અને નોકરને બોલાવી બીજો
કપ ચાનો મંગાવે ત્યાં તો પ્રાણ પંખેરૂં
ઉડી ગયું. કોઈ તકલિફ નહી. કોઈ
ઉંહકારો નહી. ભુખ્યા કે તરસ્યા નહી.
કોઈને જરા પણ તકલિફ નહી. શેઠે
જાત મહેનતથી પૈસા બનાવ્યા હતા.
તે મ ના બાળકો પૈ સ ાને કારણે
બેફિકરાઈ ભર્યા હતાં. બન્ને ભાઈઓ
કરતાં વહુ વ ારૂમાં અદે ખ ાઈ હં મે શ ાં
રહેતી. નસિબદાર કે દીકરીઓને શેઠ
જીવતાં જ બધું આપી દીધું હોવાથી
કોઈ કામ ભાઈઓ કાજે બાકી ન
હતું . શે ઠ ને ખબર હતી, એમના
ગયા પછી અદે ખ ાઈ અને ઈર્ષ્યાને

કારણે ખૂબ મુશ્કેલી પડશે. જો કે
એમને ક્યાં જોવું હતું. અગમ બુદ્ધિ
વાપરી સ્મશા્નવાળાને અગ્નિદાહના,
ફુ લ વાળાને , ઠાઠડીવાળાને બધાને
પહે લે થ ી પૈ સ ા આપી દીધાં હતાં .
ચારેમાંથી કોઈને ભાવતાલ ન કરવો
પડે. કોણ કેટલાં પૈસા આપશે તેના
માટે ઘરમાં વાદ વિવાદ ન થાય.
તેમણે સાચવીને થોડો પત્નીનો મોતીનો
દાગીનો હુંફ માટે રાખ્યો હતો. બે
વહુઓએ બધો દાગીનો અડધો અડધો
કર્યો. અંતે એક મોતીની માળા વધી.
તમે નહી માનો બન્ને જણાએ અડધી
અડધી કરી. બેમાથી એકે પણ ઉદારતા
ન દાખવી કે, ‘તું રહેવા દે’. દીકરાઓ
તો આવી નાની વાતોમાં માથું જ ન
મારે.
જ્યાં અદે ખ ાઈ નથી હોતી ત્યાં
કે ટ લો સું દ ર વહે વ ાર જણાય છે .
એક માને ત્રણ દીકરા હતાં. માતાના
ગયા પછી કોઈને કોઈ બહને ત્રણે
દીકારાઓએ પત્નીઓની ગેરહાજરીમાં
ભાગ પાડી લીધા. એક એક વસ્તુ
લેતા જાય અને ત્રણ ઢગલામાં મૂકતા
જાય. પછી ચિઠ્ઠી નાખી જેના ભાગમાં
જે ઢગલો આવ્યો તે લઈ ઘર ભેગો
કર્યો. કોઈ ઝઘડો નહી, કોઈ ટંટો
નહી, કોઈ વિવાદ નહી. જ્યાં સમજણ
હાજર હોય ત્યાં અદેખાઈ પળવાર પણ
ટકી શક્તી નથી.
અદેખાઈ, ઈર્ષ્યા, વેરઝેર જેટલાં
ઓછાં તેટલું જીવન સુદં ર અને સુશોભિત.
બાકી દુનિયા તો પોતાના ચડાવેલાં
ચશ્માથી તમને નિરખશે. તમારું હ્રદય
વાંચવાનો કોઈની પાસે સમય નથી.
તમે કહેશો તે માનવા તૈયાર નથી.
માત્ર જાત સાથે છેતરપીંડી ન કરશો.
શુભ કામના.
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રું નામ સૂ ચ ી. આ
વાત મારા હૃદયનો એક
ટુકડો છે, એમ સમજીને
તમારી સાથે શેર કરું છુ. ઘણાં વર્ષો
પહેલાની વાત છે. એપ્રિલ મહિનાના
અંતમાં મારી દીકરીને શાળામાં વેકેશન
શરૂ થાય. હું લગ્ન બાદ મુંબઇની
રહેવાસી બની અને નોકરિયાત પણ
ખરી, એટલે વેકેશનમાં દીકરીને સમય
આપી શકું નહીં પણ મારુ પિયર
અમદાવાદ એટલે બે દિવસ રજા લઇને
દીકરીને અમદાવાદ મૂકી આવું. ત્યાં
ઘરમાં જ નાનો ગાર્ડન હતો, રેતીમાં
રમવા માટે એક ખૂણે રેતીનો ઢગલો
હતો, ગલીઓમાં સાયકલ ચલાવવાની
લક્ઝરી હતી અને મારી દીકરીને રમવા
કાકા-મામાના દીકરા દીકરીઓની
કંપની હતી. સગા સંબંધીની હૂંફ,
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પ્રેમ અને વાત્સલ્યથી, મારી દીકરીના
હૃદયમાં યાદોનો ખજાનો ભરાય અને
એના જીવનમાં કીંમતી યાદોની ગઠરી
બાંધી એ આગળ વધે, એવી મારી
ગણત્રી હતી. મારું બાળપણ પણ સગા
સંબંધીઓની હૂંફમાં જ વીત્યું હતું.
મું બ ઇથી શનિવારે બપોરે એક
વાગે કર્ણાવતી એક્સપ્રેસમાં નીકળ્યાં.
અમારી સાથે મારી જે મ મું બ ઇમાં

રહેવાની સજા પામેલી મુંબઇમાં નોકરી
કરતી મારી ખાસ સહેલીનો દીકરો
હતો. એને પણ એનાં મોસાળ મુકવાનો
હતો. વેકેશન પતે એટલે લેવા જવાંનો
વારો મારી સહેલીનો એવી અમારી
સમજૂતી હતી. ટ્રેન ઉપડી પછી બન્ને
બાળકોએ થોડો સમય શાળાની વાતો
કરી, પછી ગેમ્સ લઇ ગયેલાં તે રમ્યાં,
શબ્દ અંત્યાક્ષરી રમ્યાં અને ચાર વાગે
ભૂખ્યાં થયાં એટલે નાસ્તો કર્યો. ત્યાર
બાદ સુરત આવ્યું. એ સ્ટેશને થોડા
પે સ ેંજ ર ઉતર્યાં. પણ નવા પે સ ેંજ ર
ચડવાને બદલે પોલીસ અને એમના
કૂતરા ડબ્બામાં આવ્યાં. તેઓ આખો
ડબ્બો બારીકાઇથી ચેક કરવાં લાગ્યાં.
મુસાફરોની ગુસપુસ ચાલુ થઇ. કોઇક
બહાદુર મુસાફરે તો પોલીસને અને
રેલ્વેના સ્ટાફને કારણ પૂછ્યું. પણ

સંતોષકારક જવાબ ના મળ્યો. પોલીસે
અમને એવો હુકમ સંભળાવ્યો કે, દરેક
જણ પોતાની જગ્યા ઉપર જ બેસી
રહે અને ડબ્બામાં અવરજવર ના કરે.
જ્યારે તમને કહે વ ામાં આવે કે
શંતિથી બેસી જાવ, ત્યારે હ્યુમન
સાયકોલોજી(માનસિકતા) એવી હોય છે
કે કોઇને બાથરૂમ લાગે, કોઇને તરસ
લાગે કે કોઇને ભૂખ લાગે. કેટલાક
પોતાની જાતને નિષ્ણાત સમજતા
હોય છે, (ટુંકમાં દોઢ ડાહ્યા) જે આ
પરિસ્થિતિનું મનોમન વિશ્લેષણ કરી
પોતાનો અભિપ્રાય આપે કે તેમને શું
લાગે છે? શું થયું હોઇ શકે? પરંતુ
પોલીસની વાતો ઉપરથી અમે એવા
નિષ્કર્ષ પર આવ્યા કે આ ડબ્બામાં
બોમ્બ મૂકાયાની ઇંફોર્મેશન હતી કે
ધમકી હતી એમ સમજો!
“આ લોકોએ આખી દુ નિ યાને
ઘમરોળી નાખી છે. જ્યાં ત્યાં બોમ્બના
ધડાકા કરે છે. લાખો નિર્દોષ લોકોના
જાન જાય છે. પેરિસ હોય કે રશિયા,
વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર કે યુરોપમા ટ્રેન
સ્ટેશન, શાળા હોય હોટેલ હોય કે
હોસ્પિટલ, મંદિર હોય કે બીજા ધાર્મિક
સ્થળો કોઇ પણ જગ્યા સલામત નથી.
આપણે જે દેશમાં રહેતાં હોઇએ, જે
દેશનુ અન્ન-જળ ગ્રહણ કરતા હોઇએ,
એની ભૂમિને આપણી કર્મભૂમિ અને
અન્નદાત્રી સમજીએ તો જ ભાઇચારો
થાય. પણ એ લોકોને નાનપણથી જ
એવી તાલીમ મળે કે એમની જાતિના
ના હોય તો તે દુશ્મન કે કાફર”.
અમે વિચાર કર્યો, અત્યારે જો
બોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય તો અમારી સાથે
એમની કોમના લોકો પણ ટ્રે ન મા
હતાં તે સ્વાહા થાય જ ને? સમય
અળસાતો, કંટાળતો, ધીમી ગતિએ
આગળ વધતો હતો. અમારા મનમાં
આ કૃત્ય કરનાર માણસો માટે ઘૃણા
અને નફરતની ભાવના વધતી જતી
હતી. ત્યાં તો પોલીસે આવીને ઘોષણા
કરી કે, આખો ડબ્બો ખાલી કરવો.

બધા પેસેંજરોએ આપણા દેશી સ્વભાવ
પ્રમાણે ધસારો અને ધક્કાધક્કી કરવાનું
શરૂ કર્યું. મારી સાથે આ બે બાળકો
હતાં, જે ચાર પાંચ વર્ષના હતાં તથા
ત્રણેનો સામાન હતો, જે મારે એકલીએ
ઉપાડીને બહાર નીકળવાનું હતું. બધા
જ માણસો જીવ બચાવવામાં વ્યસ્ત હતાં.
ત્યારે તમારી સામે જોવે પણ કોણ?
હું પણ બે બાળકોના હાથ પકડીને
અને સામાન ખેંચીને ઉતરવાની કોશિશ
કરતી હતી.
આખા પ્લેટફોર્મ ઉપર પેસેંજર્સ ટેંશન
સાથે બેઠાં હતાં. એમનો સામાન જેમતેમ
વીખરાયેલો હતો. અમારા કંપાર્ટમેંટની
સામે જ પ્લેટફોર્મ ઉપર કોઇનો પટારો
પડ્યો હતો. પણ મારું ધ્યાન એ પટારા
ઉપર ના પડયું. કારણકે મારું ધ્યાન
બે બાળકો અને અમારા ત્રણ સામાન
ખેંચવામાં હતું. સામાન અને બાળકોને
લઇને ઉતરતા જ મને એની ઠોકર
વાગી અને હું પ્લેટફોર્મ ઉપર સાષ્ટાંગ
દંડવત પ્રણામની સ્થિતિમાં પડવાની
તૈયારીમાં હતી, ત્યારે સામે ઉભેલા
એક આઠ-દસ વર્ષના નાના બાળકે
મારો હાથ પકડી લીધો, જેનાથી મારી
પડવાની ગતિ અવરોધાય અને ઇમ્પેક્ટ
યાને ટક્કરનો પ્રભાવ ઓછો થયો.
હું પડી પણ પછડાઇ નહીં . માથું
જમીન સાથે ટકરાતા બચી ગયું. કોઇ
રક્ષકે દેવદૂત બનીને, મને ઉગારી હોય
એવો ભાવ મનમાં થયો. મે આંખોમાં
આભારની લાગણી સાથે ઉપર જોયું.
પેલા આંઠ–દસ વર્ષના બાળકનો નરમ,
કોમળ હાથ મારા હાથમાં લીધો, ત્યારે
ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો એમ
લાગ્યું. મે કહ્યુ “થેંક યુ દોસ્ત.“ પણ
એ બાળકને જોતાં જ હું છોભીલી
પડી ગઇ. મારા અશ્ચર્ય વચ્ચે એણે
સફેદ લેંઘો, કુર્તો અને પેલા લોકો
પહેરે તેવી સફેદ ગોળ ટોપી પહેરી
હતી. એ સમયે એ બાળક મારે માટે
સાક્ષાત દેવદૂત હતો અને ભગવાને
બાળ સ્વરૂપે મને મદદ કરવા હાથ

લંબાવ્યો હોય એવી લાગણી થઇ. એ
ક્ષણના સાક્ષાત્કારને એક યાદગાર
મોતી બનાવીને એક ધાગામાં પોરવીને
મારા હૃદયના તારમાં ગૂથ
ં ી લીધુ.ં બસ,
એ જ ઘડીએ મારી નફરત બરફ
પીગળે તે મ ઓગળી ગઇ. જન્મથી
કોઇને દુશ્મન કે ગુનગ
ે ાર માની લેવાની
જરૂર નથી હોતી. એ તો સંજોગો
અને સંસ્કાર એમને આડે રવાડે ચડાવે
છે. પેલા બાળકને મનોમન આશિર્વાદ
આપ્યા અને ભગવાનનો આભાર માન્યો,
`થેંક યુ ગોડ! મને જાગ્રત કરવા
બદલ, મારી આંખ ઉઘાડવા બદલ,
દુનિયામાંથી નફરતનું એક બુંદ ઓછુ
કરવા બદલ.`
ભગવાનનું અસ્તિત્વ મં દિ રમાં
શોધવાની જરૂર નથી. એ તો આપણા
સર્વેની વચ્ચે જ છે. દરેક મનુષ્યમાં
અનેક સ્વરૂપે છે. એને કોઇ જાતભાત સાથે સં બં ધ નથી. પોતાના
ભક્તોનું રક્ષણ કરવા એ કોઇ પણ
સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. એ દિવસે
મે ભગવાનના બાલ સ્વરૂપના દર્શન
કર્યાં, જેણે મારુ રક્ષણ કર્યું હતું.

વરસો જવાને જોઈએ
ત્યાં ક્ષણમાં જઈ ચડ્યો,
આશ્ચર્ય વચ્ચે
એમનાં આંગણમાં જઈ ચડ્યો.
પૂછો નહીં કે આજ તો ક્યાં
નીકળી ગયો? કાજળને સ્પર્શવા
જતાં કામણમાં જઈ ચડ્યો.
અમૃત ‘ઘાયલ’
LkðuBçkh 2016  rð[khÞkºkk  13

÷½w fÚkk
¼krðþk „kufkýe

ykt‚w
“તે

હજુ હાંફી રહ્યો હતો. હજુ
શ્વાસ ધમણની જેમ ચાલી
રહ્યા હતા. પરસે વ ાના
બિંદુ અને અશ્રુબિંદુ બંન્ને એવા એક
સાથે જોડાય ગયા હતા કે કં ઇ
ખારાશ કોની છે તે સમજવુ મુશ્કેલ
હતુ. લોકો તેને પાગલ કહેતા હતા.
રઘલો પાગલ. હા, તે પાગલ જ હતો.
મેઘનાની પાછળ પાગલ. તેની ઉડતી
કાળી કેશ કલાપનો પાગલ. તેની
આંખોની ઉલાળનો પાગલ. મેઘના તેની
કોલોનીમાં તેની સામેના મકાનમાં રહેતી
હતી. રોજ સવારે જયારે તે ઓફિસે
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જવા નીકળતો ત્યારે તે કોલેજ જવા
માટે તૈયાર થતી હોય અને સાંજે બંન્ને
એક જ બસમાં ઘરે આવતા તે ટયુશન
કલાસથી આવે અને પોતે ઓફિસેથી.
તે જરા અમથી સ્માઇલ આપતી ત્યારે
હજારો ગુલાબો દિલમાં મહેંકી ઉઠતા.
રોજ શબ્દો આવીને ગળા પાસે અટકી
જતા. બસ મૌન જ બંન્ને વચ્ચે રહેતુ.
મૌન જ તેમના પ્રેમનુ સાક્ષી. હૈયામાં
રોજ અનેરા સ્પંદનો થઇ આવતા. આ
સ્પંદનો તેને રોજ નીત નવીન રીતે
તૈયાર થવા અને પરફ્યુમથી મહેંકી
ઉઠવા પ્રેરતા. મોટા ભાગની આવક

તેમાં જ વપરાય જતી.
એકવાર ઘરમાં મમ્મી ન હતા ત્યારે
તે આવી હતી. દુધ લેવા માટે ત્યારે
તેનો મીઠો મધુરો અવાજ પહેલી વાર
સાં ભ ળ્યો હતો. રોજ સવાર સાં જ
તે ન ા શબ્દો મનમાં ગું જ ્યા કરતા.
એક દિવસ સાંજે તે બસમાં ન દેખાઇ
ત્યારે હ્ર્દય બે ધબકારા ચુકી ગયુ.
અમંગળ એંધાણ કોણ જાણે કેમ મનમાં
ઘુમરાવા લાગ્યા. ચિત્ત કયાંય ચોંટતુ
જ ન હતુ. આઁખો દોડી દોડીને તેના
દરવાજા તરફ જતી હતી. પરંતુ કોઇ
તેના ઘરે હતું જ નહિ.
રાત્રે જમતા જમતા મમ્મીએ ગરમા
ગરમ રોટલી પીરસતા પીરસતા કહ્યુ,
“પેલી સામેના મકાનમાં રહેલી મેઘલી
નથી! તે ને એરુ આભડી ગયો.
સવારના દવાખાને લઇ ગયા હતા.
હમણાં ખલાસ થઇ ગઇ. બિચારી ભર
જુવાનીએ કોડ અધુરા મુકીને જતી
રહી.” 		
હાથમાં કોળિયો એમ ને એમ રહી
ગયો. હૈયુ ફાટ ફાટ થવા લાગ્યુ.
પોક મુકીને રડવુ પણ કેમ? આખરે
કોણ હતી તે પોતાની? દબાવી દીધેલા
આંસુઓ ખખડાટ હાસ્ય રૂપે અડધી
રાતે નીકળી પડયા. લોકોએ પાગલ
ઠેરાવી દીધો. બટકુ રોટલા માટે આજે
પણ ભાગી રહ્યો હતો. લોકોના મારના
બીકથી આંસુઓ વહી જતા હતા.
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તં ગ દીલીનું વાતાવરણ
હતુ.ં વેજલપુર-જુહાપુરામાં
મચેલા હત્યાકાંડથી અમદાવાદની ધરતી
ધ્રૂજી ઊઠી હતી. નાગરિકોને કોઈપણ
રીતે હત્યાકાંડમાં થયેલી ખુવારીની
સાચી હકીકતની જાણકારી મળતી ન
હોવાથી જાત-જાતની અફવા ફેલાતી.
હકીકત કરતાં અફવા વધુ ભયાનક
અને ડરામણી હોય છે.
આંબાવાડીની સોસાયટીમાં ફફડાટ
હોવાં છતાં લોકોએ હિંમત ભેગી કરીને
જાગરણ શરુ કરી દીધું હતું. ધનદોલત માણસને એકબીજાથી અલગ
પાડે છે ત્યારે આપત્તિ માણસને
માણસથી નજીક લાવે છે. સોસાયટીના
લોકો રાતે ભેગાં થઈ આસ્ટોડિયા,
દરિયાપુર, કાલુપુર જેવાં વિસ્તારોમાં
બની ગયેલાં અત્યાચારોની સાંભળેલી
વાતો પર ચર્ચા કરતાં હતાં.
‘કયા વિસ્તારમાં કેટલાં હિંદુ મરાયા
અને કેટલાં મુસલમાન મરાયા એ વાતો
લોકો ઘણી રસપૂર્વક અને ઝનૂનથી કરે
છે પણ કેટલાં માણસો મર્યા, કેટલાં ઘર
ઉજ્ડ્યા એવું સરવૈયું કોઈ નથી કાઢતું
એ ઘણી ખેદની વાત છે. અનિલભાઈએ
દુખ
ઃ વ્યકત કરતાં કહ્યું.

‘બિલકુલ સાચી વાત છે. નનામી
કે જનાજા નથી ઊઠતાં પણ માનવતા
અને ઈન્સાનિયત મરી પરવારે છે.
જે ઘરનાં માણસની વિદાય થાય છે
એ ઘરની કરુણતા, નિ:સહાયપણાની
પણ કલ્પના કમકમાટી ભરી હોય છે.
રામ-રહીમના નામે ધરતી પર લોહીનીખૂનની નદીઓ વહે છે.’ જયેશભાઈ
એ કહ્યું.
૧૯૮૦ હોય કે ૧૯૮૫ કે પછી
૧૯૯૦ હોય. ફક્ત સમય વીતતો જાય
છે બાકી તો પરિસ્થિતિ હજી એ જ છે.
રાજકારણીઓ પોતાની સત્તાને ટકાવી
રાખવાં અંગારા પર ચડેલી આગને
પાણીથી બુઝાવાને બદલે ફૂંકી-ફૂંકીને
પ્રજવલિત રાખે છે. પરિણામે માણસો
ભૂંસતા જાય છે. ક્યાં સુધી ચાલશે
આ પરિસ્થિતિ? ભલભલાને નિ:સાસો
નાખતાં કરી મુકે છે, દેશની પ્રગતી
રૂંધતી જાય છે, લોકો થોડો સમય
બબડીને શાં ત થઈ જાય છે અને
થોડા સમય બાદ ફરી એ જ રફતાર
ચાલુ થઈ જાય છે . લોકો ‘અચ્છે
દિન’ની આશાએ એક પક્ષને ઉતારીને
બીજાને લાવે છે પણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ
બદલાવ આવતો નથી.’
અનિલભાઈ આજે જયે શ ભાઈની

વાતને સમર્થન આપી રહ્યા હતાં
એ વાતનું સોસાયટીના સભ્યોને પણ
આશ્ચર્ય પમાડે આવું હતું. જયેશભાઈ
અને અનિલભાઈના અબોલાં ત્રણ વરસ
બાદ તૂટ્યાં હતાં.
જયેશભાઈ અને અનિલભાઈ આખી
સોસાયટીમાં સમજુ, સુશિક્ષિત અને
પ્રતિષ્ઠિત માણસો હતાં. બંને વચ્ચે
સગાં ભાઈ કરતાં પણ વધારે સ્નેહ
હતો. બંને પરિવાર વચ્ચે પણ અતિ
ગાઢ અને મજબુત સંબંધો હતાં. આખી
સોસાયટી એમની મિત્રતાની વાતથી
પરિચિત હતી. પરંતુ એકવાર નજીવી
બાબત પર થયેલી ગેરસમજણને લીધે
બંને પરિવાર વચ્ચેના સંબંધ સાવ
વણસી ગયાં.
વાત જાણે એમ હતી કે બંનેના
ટે ન ામે ન ્ટ બાજુ બ ાજુ મ ાં હતાં અને
કમ્પાઉન્ડ દીવાલ બનવાની હતી.
આમ તો બંને ઉદાર દિલના હતાં પણ
દીવાલની મધ્ય રેખા નક્કી કરવાં
બાબતે મજાકમાં થોડી રકઝક થઈ.
‘જયેશ, તારા ભાગે એક ફૂટ જગ્યા
વધુ આવે છે.’ અનિલભાઈ બોલ્યા.
‘પોતે એક ફૂટ જગ્યા વધારે લઇ
જાય છે અને ઉલટા ચોર કોટવાલ કો
દાંટ’ે . આ ચર્ચાએ ઘણું ઉગ્ર રૂપ લીધુ.ં
સોસાયટીમાં સારો સંપ હતો એટલે
બીજા સભ્યોએ ભેગા થઈને વચ્ચેનો
રસ્તો કાઢીને અને સર્વેયરને બોલાવીને
જગ્યાની સીમારે ખ ા નક્કી કરાવી
આપી. પણ મનમાં સહેજ ખટકો જરૂર
રહી ગયો કે સામેવાળાએ સર્વેયરને
(અનુસંધાન 17માં પાને)
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નવેમ્બર એટલે બાળદિન.
સોશિયલ મીડિયા પર
ઘણા લોકોએ પોતાના
બાળપણના ફોટા મૂક્યા તો કેટલાકે
પોતાના બાળકોના ફોટા મૂ ક્યા .
છાપામાં વિવિધ શાળાઓમાં અને બીજી
જગ્યાએ બાલ દિનની ઉજવણી કેવી
રીતે થયી તેના આર્ટિકલ્સ વાંચ્યા.
વૉટ્સઅપ પર “ દરેક માણસની અંદર
એક બાળક છુપાયેલું હોય છે..વગેરે
વગેરે” જેવા મેસેજીસ ફોરવર્ડ થયા.
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પરંતુ અમુક બાળકોએ તેમનો બાળદિન
કોઈક ઢાબા પર વાસણ ધોતા, ભર
બપોરે તડકામાં ટ્રાફિક સિગ્નલ પર
નાની વસ્તુઓ વેચતા કે ચ્હાની લારી
પર ગ્રાહકોને ચ્હા પહોંચાડતા ઉજવ્યો
હશે. આમાંથી કોઈએ કદાચ ગાળ કે
માર પણ ખાવો પડ્યો હશે, ધુત્કાર
સાંભળવવો પડ્યો હશે અથવા ભૂખ્યા
પેટે સૂવું પણ પડ્યું હશે.
14મી નવેમ્બરે યૂટ્યૂબ પર TVF
દ્વારા “He is not chotu” નામનો

વિડીયો અપલોડ કરાયો છે. 5-6
મિનિટના આ વિડીઓમાં ઘરકામની
જોબ માટે બાળકોનો ઇન્ટરવ્યૂ લેવાઈ
રહ્યો છે. છેલ્લે સવાલ પૂછવામાં
આવે છે કે - “છેલ્લા પાંચ વર્ષ
પછી તમે તમને ક્યાં જુવો છો ?”
અને ના તો “છોટુ” પાસે તેનો જવાબ
છે અને ના તો કદાચ આપણી પાસે!
આપણી આસપાસ, દરરોજે આપણે
આવા અસંખ્ય નાના બાળકો જોઈએ
છીએ કે જેઓનું બાળપણ ખોવાઈ ગયું
છે. ફુગ્ગા રમવાની ઉંમરે તેઓ ફુગ્ગા
વેચતા હોય છે. આપણે સૌ જાણીએ
છીએ કે “બાળમજૂરી” એક ગુનો
છે અને સરકારે તેની વિરોધમાં ઘણા
કાયદાઓ પણ બનાવ્યા છે પરંતુ આપણે
જોઈએ છીએ, બે મિનિટ વિચારીએ
છીએ, 5 મિનિટ દુખ
ઃ અનુભવીએ છીએ
અને પછી આપણી દુનિયામાં વ્યસ્ત થઇ
જઈએ છીએ. આજે ઇન્ડિયામાં લગભગ
1 કરોડ કરતા પણ વધારે બાળમજૂરો
કામ કરે છે અને મોટાભાગના બાળકોને
બળજબરીથી કામ કરવા મોકલાય છે
- કાંતો માતા પિતા પોતે મોકલે છે
અથવા તેમને ખરીદાય છે. ભણવાનું
તો દૂરની વાત છે પરંતુ તેમને પૂરતું
રહેવાનું કે જમવાનું પણ મળતું નથી
અને માનસિક કે શારીરીક શોષણ
થાય તે અલગ અને આ કારણોને લીધે
“છોટુ” કે “ટેણી” કહીને બોલાવતા
આ બાળકો ભવિષ્યમાં ક્યારેય પોતાનું
નામ નથી બનાવી શકતા. ઘણી વાર

ખરાબ આર્થિક પરિસ્થિતિ કે બીજા
કારણે બાળકો જાતે જ ઘરમાં મદદ
કરવા કામ કરતા હોય છે. હમણાં જ
મેં એક કિસ્સો વાંચ્યો જેમાં તે બાળકી
સવારે શાળાએ જતી હતી અને સાંજે
બબલ-સ્ટિક વેચતી હતી. જેથી તેના
પરિવારને મદદ કરી શકે. પરંતુ આવા
કિસ્સા ઘણા ઓછા જોવા મળે છે.
ઘણા NGO , foundations
આ બાળમજૂરીને દૂર કરવા કામો કરી
રહ્યા છે . પરં તુ જરૂરી નથી કે
લીગલ રીતે જ આપણે તેમને મદદ
કરી શકીએ. આપણે તેમની સાથે સારી
રીતે વાત તો કરી શકીએ ને ?
તેમની સાથે સારો વર્તાવ કરીએ, તેમને
ધુત્કારીએ નહિ અને ક્યારેક તેમની
સાથે વાતચીત કરીને પણ આપણે તેમને
મદદ કરી શકીએ છીએ. દિવાળીમાં
મને એક મેસેજ આવ્યો હતો કે તમારી
કાર કે તમારી બેગમાં બિસ્કિટના
પડીકા, ચોકલેટ્સ, પાણીની નાની
બોટલ્સ કે નાની અમુક વસ્તુઓ રાખો
અને આવા જે નાના બાળકો કામ
કરતા દેખાય તેમને આપો and with
a SMILE ! ઘણીવાર તેમને પૈસા
કરતા વધારે સ્મિત કે હૂંફની જરૂર
હોય છે. આ વસ્તુ માત્ર દિવાળીમાં
શું કામ, અાપણે 365 દિવસ કરી
શકીએ છીએ.
મને યાદ છે એક વાર હું બહાર
ફરવા ગઈ હતી અને ત્યાં એક
યંગસ્ટરનું ગ્રુપ કેમેરાથી એકબીજાના

ફોટા પાડતું હતું, સાઈડમાં કિચેન
વેચતી નાની છોકરી ઉભી હતી અને
ક્યાંરની તેમને જોતી હતી. તેમાંથી
એક જણનું ધ્યાન ગયું અને તેણે તે
છોકરીને બોલાઈ અને પૂછ્યું કે તારે
ફોટો પડાવવો છે તો પેલીએ તો ના
પાડી. થોડીવાર વધારે કહ્યું પછી
પેલીએ કહ્યું કે મારે ફોટો પડાવવો
નથી પણ પાડવો છે. પેલાએ થોડું
વિચાર્યા પછી તેને કેમેરો આપ્યો અને
કેવી રીતે ફોટા પડે તે બતાવ્યું.
અને તે કે મે ર ા પકડતી વખતે તે
છોકરીના મોઢા પર જે સ્માઈલ હતું,
બે ત્રણ ફોટા પડ્યા તેણે અને પછી
ફટાફટ આપીને તેના સામાન પાસે
દોડી, ત્યાં તો અડધેથી પાછી આવી
અને મસ્ત રીતે તેની દેશી ભાષામાં
“થેંક્યુ” કહ્યું. ન’તો તેણે તેની
વસ્તુ વેચવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ન તેને
કોઈ રૂપિયા માંગ્યા પણ તેના મોઢા
પર જે ખુશી હતી તે સાચે અમૂલ્ય
હતી. આપણે તેમની સ્થિતિ સુધારી
ના શકીએ પણ થોડી ખુશી તો આપી
જ શકીએ છીએ.
આવી જ રીતે એક બીજો કિસ્સો
છે. એક બહેન, જેઓ રિટાયર્ડ ટીચર
હતા. તેમના ઘરે કામ કરવા આવતા
બહેન તેમની છોકરીને લઈને આવતા
અને તે પણ ઘરકામમાં મદદ કરતી.
હવે આ બહેનને તે ગમતું નહિ. તેમણે
પેલા બહેનને ઘણું સમજાવ્યા પણ તે
માન્યા નહિ. અંતે તેમણે કહયું કે હું

તને વધારાના રૂપિયા આપું તમે કામ
કરો ત્યાં સુધી આ છોકરીને અહીંયા
મૂ ક ી જવાની. આ સાથે જ તે મ ને
વિચાર્યું કે આવા તો ઘણા માં-બાપ
હશે કે જેઓ પોતાના બાળકોને પણ
કામમાં જોડતા હશે અને તેમને આવી
રીતે બે - ચાર કામવાળી બાઈઓના
છોકરી-છોકરાઓને ભેગા કર્યા. તેઓ
દરોજે તેમને રમાડે, ભણાવે, વાર્તાઓ
કહે અને કઇંક નવું શીખવાડે અને
આગળ જતા ઘણા પ્રયત્નો પછી તેઓ
તેમને શાળામાં એડમિશન અપાવવામાં
પણ સફળ રહ્યા.
આવી ઘણી નાની નાની વસ્તુઓ
છે જે આપણે કરી શકીએ છીએ.
જેમકે, આપણા ત્યાં કામવાળા તેમને
બાળકોને લઈને આવે તો તેમને રોકી
શકીએ છીએ. રસ્તા ઉપર નાની નાની
વસ્તુઓ વેચતા બાળકોને સ્મિત ના
આપી શકીએ તો કૈં નહિ પણ atleast ધુત્કારીએ તો નહિ. કારણકે
તેમાંથી ઘણા બાળકો માનસિક અથવા
શારીરક રીતે પીડાતા હોય છે. બની
શકે આપનો એક સારો શબ્દ અથવા
કોઈ નાનું કામ તેમને થોડી ક્ષણોં માટે
ખુશી આપી શકે. અને ઉપર મેં જે
વીડિઓની વાત કરી છે તેની લિંક
આ - “ https://www.youtube.
com/watch?v=Ut4oDmDkvZE
“ ( ખરેખર ખુબ સુંદર વિડિઓ છે
) :)

(પાનાં 15નું ચાલુ)

બંને અંદરોઅંદર હિજરાતા હતાં પણ
પહેલ કરવામાં અહમ ઘવાતો હતો.
ગોધરાકાંડ દરમિયાન ફાટી નીકળેલાં
કોમી રમખાણને કારણે સોસાયટીમાં
ચાલી રહેલાં જાગરણમાં બધી ચર્ચાઓ
દરમિયાન બંને વચ્ચે અબોલાની દીવાલ
તૂટતી જતી હતી.
સોસાયટીના વડીલોએ કહ્યું કે,
‘ચાલો, કોમી રમખાણને કારણે બંને
વચ્ચેની દીવાલ તો તૂટી.

‘અનિલ, મારી ઈચ્છા છે કે
આવતીકાલે બંને ઘર વચ્ચેની દીવાલ
પણ તોડી નાખીએ, તારું શું કહેવું
છે?’ ‘હા જયેશ, આ દીવાલે આપણા
સંબંધો વચ્ચે દીવાલ બાંધી હતી, હવે
તો એ દીવાલ તોડ્યે જ છુટકો છે.
આ સ્થૂળ દીવાલ તો તૂટશે પણ
બંને કોમો વચ્ચે થયેલી દીવાલ ક્યારે
તૂટશે એ હજીયે પ્રશ્ન છે....

પૈસા ખવડાવીને જગ્યા હડપ કરી
લીધી. પરિણામે પૂર્વગ્રહો રચાતા ગયાં,
અને સંબધ
ં ો વણસતાં ગયાં. જયેશભાઈ
અને અનિલભાઈએ એકબીજાં સામે
બોલવાનું તો ઠીક પણ જોવાનું પણ
ટાળ્યું.
સોસાયટીના વડીલોએ ભેગા થઈને
બંનેને ભેગા કરવાનો ઘણો પ્રયત્ન
કર્યો પણ ધારી સફળતા મળી નહી.
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તરફ તુલસી વિવાહ
પૂ ર ા થાય ને આ
તરફ સેંકડો લગ્નની
હજારો કં ક ોત્રીઓ વહેંચ ાવી શરુ
થાય. બે-ચાર નહીં, બધાને દસ-બાર
કંકોત્રીઓ તો મિનિમમ આવે. એમાં
સગા કરતાં સંબંધીઓની કંકોત્રીઓ
વધુ હોય. અમુક કંકોત્રીઓ તો એવી
પણ હોય કે એમ થાય કે આપણને
ન મોકલાવી હોત તો ચાલત. આપણા
અઢાર વરસ જૂના પડોશી કંકોત્રી
તો આપી જાય પણ અતિ આગ્રહ
પણ કરી જાય, ‘જો, જો, આવવાનું
છે, હોં. ઢબુડીને પણ લઇ આવજો’.
તમારી વીસ વરસની દીકરીને એમણે
છ મહિનાની જોઈ હોય!
કં ક ોત્રીની સીઝનમાં લગ્નની
તારીખો ટકરાય ત્યારે મૂંઝવણ વધી
જાય. કંકોત્રીઓના ‘થપ્પા’માં ત્રણ-ચાર
કંકોત્રીમાં તો એક સરખી તારીખ અને
સમય હોય જ. એમાં પણ પાર્ટી પ્લોટ કે
મેરજ
ે હોલ એક-બીજાથી નજીક હોય તો
ઠીક, આ તો એક રિસેપ્શન હોય બોપલ
ને બીજું હોય જીવરાજપાર્ક અને ત્રીજું
માણેક બાગ. કેટલીક વાર તો ત્રણત્રણ લગ્નો એક સાથે ભેખડાય! પછી
કાં કોઈને ચાંદલો પહોંચાડી દેવો પડે
અને કાં ભાગાભાગી કરાવી પડે. જો
કે પડ્યા હોય છે સંબધ
ં સાચવવાવાળા
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સાહસિકો. એક જગ્યાએ સૂપ, બીજી
જગ્યાએ મે ઈ ન કોર્સ અને ત્રીજી
જગ્યાએ ડેઝર્ટ લઈને પણ યજમાન પાસે
ધજાપતાકા લહેરાવે. આવી દોડાદોડી
એટલે કાર રેસ કે બાઈક રેસમાં ભાગ
લેવો. જાણે લગ્નોનું શિયાળુ સમયપત્રક
સાચવતા હોઈએ એવુ.ં તકલ્ફ ત્યારે
પડે જ્યારે સ્ટેજ પર જવાની લાંબી
લાઈન હોય. યજમાનને મોઢું બતાડવું
હોય અને ફોટો પણ પડાવવો હોય.
અને એમાં પણ ચાંદલાનું ટેબલ ઝટ
જડે નહીં અથવા ટેબલ રાખ્યું જ ન
હોય ત્યારે મોટો લોચો પડે.
લગ્નની તારીખો ટકરાવાના કારણો
પણ ખરાં હોય છે! હવે લગ્નો વધ્યાં
છે અને લગ્નગાળો ટૂંકો થયો છે.
રિસેપ્શન માટે મનગમતો હોલ, પરદેશથી
કુટુંબના સભ્યની ટિકિટની તારીખો,
હનીમૂન માટેની અનુકૂળતા કે બીજા
ધોરણમાં ભણતા ટાબરિયાની છ માસિક
પરીક્ષા જેવાં કારણો પ્રમાણે લગ્નની
તારીખ નક્કી થાય એટલે બે-ચાર
તિથિમાં સેંકડો લગ્ન ગોઠવાય પછી શું
થાય? છાપામાં નથી વાંચતા? ‘આજે
ગુજરાતમાં દસ હજાર લગ્ન!’
તારીખ ટકરાણી હોવાને કારણે
રિસેપ્શન કે લગ્ન એટેન્ડ ન કરી
શકનાર આમંત્રિત સગો/વહાલો બીજે
દિ’ કોઈકને ફોન કરી જમવામાં શું
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હતું અને કેવું હતું એ પૂછવાનું ન ભૂલ.ે
એમાં પણ જ્યારે એમને ખબર પડે કે
ત્યાં તો ‘ગ્વાલિયા’ કે ‘ટીજીબી’નું
કેટરિંગ હતું ત્યારે અફસોસ કરે.
પહેલાં આવું ભાગ્યેજ થતુ.ં બહુ વર્ષ
પહેલાં તો ફક્ત સગા કે નજીકના
સંબંધીને ત્યાંથી જ કંકોત્રીઓ હોય.
મને યાદ છે કે ફક્ત ત્રણ ઘેર લગ્ન
હોય એટલે આખો વૈશાખ ‘લગ્નગાળો’
ભયો ભયો! તારીખ ટકરાવાનું કોઈ
ટે ન ્શન જ નહીં . નજીકના સગા
સંબંધીઓ બને ત્યાં સુધી સંપીને સૌને
અનુકળ
ૂ લગ્નની તારીખ લેતા. સંજોગો
એવા હોય ત્યારની વાત જૂદી હોય.
બાકી, સળંગ લગ્નો માણવાનો એ
જમાનો હતો. એક-પછી એક પ્રસગ
આવતા જાય અને માહોલ બંધાતો જાય.
‘ધૂમાડાબંધ’ જમવાનું અને હેઠા જીવે
‘લગ્નગાળો’ માણવાનો. ત્યારે ‘રાત
ઘણી ને વેશ ઓછા’ હતા!
સુરૂચી ભોજનમાં સૂપ પીને ચાંદલો
નોંધાવવા ટેબલ શોધતા કે લાલ અક્ષરે
‘with best compliments from’
લખેલ કવરો લઇ પૈડાં ઉપર એકથી
બીજી જગ્યાએ ભાગતા માણસને જોઇને
મને એવું થાય છે કે ‘લગ્નગાળો’ જાણે
કોઈ દંતકથાનું શીર્ષક ન હોય!
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ઝીલે આતુર સાગર, અમૃતા એ ચાંદની ઉરે
કેવી તરસ હતી મિલનની, ના પૂછજો તમે

કેવાં ઝરણાં ગાતાં સરતાં, આ ડુંગરે ધસી
ડૂબો ખુદના સંગીત મહીં, ના પૂછજો તમે

લાવ્યો છે એ ચાહી ઉપવનથી પ્રેમને દિલે
આવી પવન કહેછે શું? મને ના પૂછજો તમે

વાતો કરતા ગમતા, તમ આ બે જ નયનો મને
આંખોએ શી વાત   ઝીલી, ના પૂછજો તમે

આ વ્હાલ તમારા ચૂમે મારા ગાલને ભલે
લાલી શરમે ઢોળાઇ તો ના પૂછજો તમે

દોડે ગગને આ વાદળ મસ્ત મલકતા સદા
આ ભીંજવતું છે કોણ મને? ના પૂછજો તમે

ભોળા મનને ભાળો રમતા ગાતા બધે હસી
હોઠો ન હસે છૂપા અમથી, ના પૂછજો તમે

ને ખીલતું આટલું સરસ પ્રભા, ના જાણતા અમે
આ ‘દીપ કયા ગગને વિહરે , ના પૂછજો તમે

ykfkþËeÃk
h{uþ Ãkxu÷
LkðuBçkh 2016  rð[khÞkºkk  19

nwt {khe {hS{kt ™E...

મ

લ્ટીપલ ફ્રે ક ચરને લીધે ,
હોસ્પિટલમાં આટલા બધા
દિવસ રહેવાથી હું ખુબ જ
કંટાળી ગઈ હતી. ઘરે જવાની જાણે
તાલાવે લ ી હતી. અને એક નહિ
તો બીજા કારણે ઘરે જવાની વાત
ઠે લ ાતી જતી હતી. મારા પોતાનાં
શારીરિક દુઃખથી તંગ આવી ગયેલી
અને હોસ્પીટલના વાતાવરણથી ત્રાસી
ગયે લ ી. મારા પગનાં ઓપરે શ નને
લીધે હજી જાતે ઉભા થવાનું કે એક
ડગલું પણ ચાલવાનું શક્ય નહોતું.
મારે આશાના ઘરે જવાનું હતું પણ
તેની ગાડીમાં બેસી શકાય તેમ નહોતું.
એમ્બ્યુલન્સમાં જ જવું પડ્યું. આશા
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તેની ગાડીમાં આગળ ગઈ તેણે મારા
માટે રૂમ પણ તૈયાર કરવાની હતી.
આશાનાં ઘરે એમ્બુલન્સ પહોંચી
ત્યારે, તેના અવાજથી આજુબાજુના
પડોશીઓ પણ બહાર જ હતા. હું ત્યાં

રહેતી એટલે બધા સાથે સારી એવી
ઓળખાણ હતી. તેઓએ વારાફરતી
મારી ખબર પૂ છ ી અને તબિયત
સાચવવાની ભલામણ કરી. તેઓની
લાગણી ભરી વાતચીતથી મને ઘણું
સારું લાગ્યું. ઘરની અંદર જવામાં
ખાસી તકલીફ પડી. બંને જમાઈઓ
અને દીકરીઓ આશા- જીજ્ઞા ચારેય
જણ મને મદદ કરતાં હતાં . મારી
રૂમ પણ છેક પાછળની બાજુ હતી.
આખો ડ્રોઈંગ રૂપ પસાર કરવાનું,
મને હિમાલય આરોહણ કરવા જેવું
મુશ્કેલ લાગ્યું. જેમતેમ પથારી ભેગી
થઇ ત્યારે બેસવાના હોશ નહોતા.
હું તરત જ પથારીમાં ઢળી પડી,

ત્યારે જાણે થોડી હાશ થઇ. મારા
ભાણાઓ કવન અને પવન બંને હું
એમ્બુલન્સમાંથી ઉતરી ત્યારના મારી
સામે જોતા જોતા મારી પાછળ ચાલતા
હતા. એ બાબત જોયેલી ખરી પણ
તેનો ખ્યાલ મને થોડી રાહત થઇ
પછી આવ્યો. મેં તેમને મારી નજીક
બોલાવ્યા. ઘણા દિવસો પછી મન
ભરીને તેમને જોયા.
કવન કહે:- “નાનીમા હવે તમને
કેમ છે?” હજી હું તેને જવાબ આપું
તે પહે લ ાં , પવન કહે : - “તમે હવે
હોસ્પિટલમાં ના જતાં પ્લીઝ, અમારું
હોમવર્ક તમે હો તો જલ્દી પતી જાય
ને ઘણો બધો ટાઈમ રમવા મળે.” મેં
બંને ને માથે વ્હાલથી હાથ ફેરવ્યો
અને કહ્યું :- “તમે મારા માટે પ્રાર્થના
કરજો એટલે મારે હોસ્પિટલ ના જવું
પડે અને જલ્દી સારું પણ થઇ જાય.”
ત્યારે બંને સાથે બોલ્યા, :-”નાનીમા
એતો અમે રોજ કરીએ છીએ.” નિર્દોષ
મારા બાળકોની વાત સાંભળી મારું
અડધું દુઃખ ઓછું થઇ ગયું. બે ત્રણ
દિવસ તો એમ જ નીકળી ગયા.
પછીના દિવસે આશા મારું જમવાનું
લઇ ને આવી અને કહ્યું,:- “મમ્મી
આજથી ફીઝીઓથેરાપી માટે ડોક્ટર
આવશે, તમને કેટલા વાગે ફાવશે?”
મેં કહ્યું,:- “આજે તો હવે સાંજે ચાર
વાગે આવવાનું કહેજે, અથવા એમને
અનુકુળ કોઈ પણ સમયે આવશે તો
આજનો દિવસ વાં ધ ો નહો. આજે
આવે એટલે કહીશું કે, સવારે દસઅગિયાર વાગે આવે તો સારું પડે,
મારું ન્હાવાનું ધોવાનું પતી જાય અને
ભગવાનની રેગ્યુલર પ્રાર્થના પણ થઇ
ગઈ હોય, એટલે પછી ફીઝીઓ
થેરાપીની એક્સરસાઈઝ કરવામાં ગમે
તેટલો સમય લાગે તો ચિંતા નહિ.”
સાંજે ફીઝીઓથેરાપીસ્ટ -યજ્ઞેશભાઈ
આવ્યા, પહેલાં તો તેમણે મને ઉભી
કરી અને કે ટ લી વાર જાતે ઉભી
રહી શકું તે જોયું. પછી મને પકડીને

ચાલવા માટે કહ્યું. એક પગ પર
વજન લઈને ચાલવું કેવી રીતે શક્ય
બનશે? તે ચિંતામાં હું ઉભી જ રહી
ગઈ, પણ યજ્શ
ઞે ભાઈએ હિંમત આપીને
પકડીને ડગલાં ભરાવવા માં ડ્ ય ા,
શરુઆતમાં ચાલવાનું ભૂલી ગઈ હોઉં
તેવું લાગ્યું પણ પછી હિંમત આવી
ગઈ. કસરત પતી ગઈ એટલે બીજા
દિવસના સમયની વાત કરી, તેમને
એ સમય અનુકુળ હતો. ધીમે ધીમે
બધું કામકાજ જાણે ટાઈમટેબલ પ્રમાણે
ગોઠવાઈ ગયું. મારા સ્વભાવ પ્રમાણે
ચુસ્ત રીતે એને વળગીને સમયસર
ઉઠવાનું , ન્હાવા ધોવાનું , સમયસર
દવા લે વ ાની,કસરત કરવાનું અને
બપોરનો આરામ તેમજ રાત્રે સમયસર
ઊંઘી જવાનું વિગે રે તમામ બાબતે
પુરતી કાળજી રાખતી. હું હવે હમણાં
તો બીજા પર આધારીત છું, તે વાત
કે મે કરી હું ભૂ લ ી શકતી નહોતી
બલ્કે હું ભૂલવા માંગતી ન્હોતી. મને
યાદ આવ્યું મારા લીધે કોઈને સહેજ
પણ તકલીફ ન પડે તે માટે હું સંપૂર્ણ
સજાગ રહેતી અને ખાસ તકેદારી પણ
રાખતી. પછી ભલે ને ઘરના સભ્યો
જ કેમ ન હોય. આવાજ કોઈ ટાણે
બકુલે મને કહેલું, “તું અમારા બધાને
લીધે રોજ તકલીફ વેઠે છે તો ક્યારેક
અમે, તારા લીધે કૈંક વેઠીએ તો શું
વાંધો? તું કેમ અમને આટલા પારકા
માને છે?” ત્યારે સૌને માટે ભરપુર
લાગણી અનુભવતાં મને ગાંડી(!)ને
થયુ’ં તુ,ં શું કરું તો થોડીઘણી તકલીફ
આપીને બકુ લ ને રાજી કરી શકું !
આવી ઉંધા પાનીયાની પાકેલી મને,
આજે- જ્યારે બધાને અઢળક તકલીફ
આપી રહી છું , ત્યારે કે વું લાગતું
હશે! તે ય જ્યારે સામેથી તકલીફ
માંગનારો -બકુલ-મારો બકુલ -મારી
પાસે નથી - મારી સાથે નથી!
આશાના ઘરે આવ્યાને મને મહિનો
થઇ ગયો. ‘હવે બધું સેટલ થઇ ગયું
છે, મને બધું ફાવી ગયું છે,’ એવી

લાગણી થતી હતી. ફીઝીઓથેરાપીને
લીધે ધાર્યા કરતાં ઘણો ઝડપથી અને
સારા પ્રમાણમાં ફેર પડી રહ્યો હતો.
એને લીધે હું તથા ઘરનાં સૌ ખુશ
હતાં. તે દિવસે પવન અને કવન મારી
પાસે બે સ ીને હોમવર્ક કરતા હતા.
આશા મારા માટે બપોરની ચા અને
નાસ્તો લઈને આવી, તેણે કહ્યું,:“પવન-કવન તમે જલ્દી હોમવર્ક કરી
લો, સાંજે માસા-માસી આવવાનાં છે
યાદ છે ને? બધા ભાઈબેનો એ વધારે
સમય રમવું હોય તો વહેલા પરવારી
જાવ.” આશાની વાત સં ભ ાળીને
મને આનંદ થયો. સૌથી મોટા ભાણા
ચિંતન પર મને વિશેષ લાગણી હતી,
કારણ કે , તે ન ા વખતે જીજ્ઞાની
સુ વ ાવડ અમારા ઘરે કરે લ ી. અને
તે વખતે જીજ્ઞાની તબિયત બરાબર
નહોતી રહેતી એટલે ચિરાગ બે અઢી
મહિનાનો મારા હાથમાં જ થયે લ ો.
રૂપકડી બેલાને જોવાનું પણ એટલું
જ મન હતું. તેને જોતાંજ થાક અને
કંટાળો જાણે ભાગી જતાં.
હું બપોરે જમ્યા પછી ઊંઘીને
આરામ કરતી. હું ઉઠું તે પહેલાં જ
જીજ્ઞા આવી ગઈ હતી. ચારે બાળકોનાં
કિલકિલાટથી જ હું જાગી. અમે બધાએ
સાથે ચા નાસ્તો કર્યો અને વાતો
કરતાં બેઠા. બંને જમાઈઓ ટીવીમાં
મેચ જોવામાં મશગુલ હતા. એટલામાં
આતશકુ મ ારનો આવાજ આવ્યો,:“આશા અમને તો મેચ જોતાં જોતાં ભૂખ
લાગી ગઈ કંઈ નાસ્તા જેવું લાવો તો
સારું.” આશા હજી એ વાત નો જવાબ
આપે તે પહે લાં જીગરકુ માર કહે,:”સાળી સાહેબાં સાંજે શું જમાડવાના
ડીનરમાં? જો કંઈ ચટાકેદાર હોય
તો હમણાં નાસ્તો કરીને ભૂખ ના
બગાડીએ.”
આશા:- “આજે તો મસાલા ઢોંસા છે
ચટાકેદાર સંભાર અને ચટણી સાથે.
મમ્મીને ઢોંસા ખુબ ભાવે છે હેં ને
મમ્મી?”
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મેં કહ્યું,:- “હા સાચી વાત, યાદ
છે? તમારા પપ્પાને પણ આઠ- દસ
દિવસ થાય એટલે ઢોંસા યાદ આવતા.”
જીજ્ઞાને પાછા ઘરે જવાનું એટલે
અમે બધાએ સાડા સાત વાગ્યામાં
ખાવાનું ચાલુ કર્યું. ગરમ ગરમ ઢોસા
અને ટેસ્ટી સંભાર ખાવાની બધાને
ખુબ મઝા આવી. બંને બેનો એ થઇને
રસોડાનું કામ આટોપ્યું પછી જીજ્ઞા
કહે,:- “ચાલો મમ્મી હવે તો તમારાથી
ગાડીમાં બેસાશે.”
મેં કહ્યું,:- “શું? મારે ક્યાં જવાનું
છે?”
આશા:- “હા મમ્મી મેં તમારું બધું
જ તૈયાર રાખ્યું છે આ જુઓ, દીદી
તમને લેવા તો આવી છે. ચાલો તમને
ઉભા કરું.” --હું શું બોલું? છેવટે
મેં કહ્યું, “ફીઝીયોથેરાપી માટે યજ્ઞેશ
ભાઈ ત્યાં આવશે?” તો આશા કહે
“ના, તેમણે કહ્યું હવે તમને સારું છે
કસરતની જરૂર નથી. એના માટે
તો આટલા દિવસ અહીં રાખ્યાને.”
મારું મોં પડી ગયું. ઢોસાની મઝા પણ
મારી ગઈ. છેવટે હું જીજ્ઞા- આશાની
મદદથી ઉઠી ધીમે ધીમે ડ્રોઈંગરૂમમાંથી
બહાર નીકળી. માંડ ગાડીમાં બેઠી.
તે જોઇને પવન-કવન દોડતા ગાડીની
બારી પાસે આવ્યા, કહે:- “ના, નાની
તમે ના જાવ અમારું હોમવર્ક કોણ
કરાવશે?”
મને રડવું આવ્યું. મારા એ આંસુ
લાગણીનાં હતાં કે , ઓછું આવી
ગયું એના હતા. શી ખબર! ત્યાંથી
નીકળીને જીજ્ઞાનાં ઘરે પહોંચ્યા પછી
સુવા શિવાય કઈ કરવાનું નહોતું.
પણ ઊંઘ વેરણ થઇ ગઈ હતી. મન
વિચારોના વમળોમાં અટવાઈ ગયું ,
--મારે ક્યારે ક્યાં જવું તે હવે હું
નક્કી નહિ કરી શકું!-તો હવે મારે
કોની મરજીથી ચાલવાનું? મેં હંમેશાં
બકુલ અને આશા-જીજ્ઞાને ગમે તેવું જ
કરેલું પણ તે મારી પોતાની મરજીથી.
મારી જાણ બહાર કોઈએ કરે લ ા
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નિર્ણયથી હું થોડી ગભરાઈ ગઈ, આ
કેવું? મને પહેલેથી જાણ પણ કર્યા
વગર મારે માટે કોઈ ગમે તે નિર્ણય
લઈ શકે! --મને ક્યાં ખબર હતી કે,
હવે પછી મારી સાથે આવું જ બધું
બન્યા કરવાનું છે.
જીજ્ઞાને ત્યાં ચીરાગને મેથમાં મદદ
કરવી મને ગમતી, ખાસ કરીને
જ્યારે લાગ્યું કે, એના લીધે ચીરાગને
ગણિતમાં વધુને વધુ રસ પડતો જાય
છે. નાનકડી બેલાને મારી પાસે માથું
ઓળાવવું ખુબ ગમતું. તે કહેતી,-’મોમ, નાની બિલકુલ હર્ટ ના થાય
તે રીતે ઓળે છે.’ -- આવી નાની
નાની ખુ શ ીઓને માણવા કોશીશ
કરતી. અને એમ દિવસો વહી જતા
તે પણ જાણે મારી જાણ બહાર. એક
દિવસ તો કથરોટમાં ચાળે લ ો લોટ
લઈને જીગરકુમાર આવ્યા અને જીજ્ઞાને
કહે, ‘મસાલાનો ડબ્બો અહીં લાવ
ઢેબરાનો મસાલો તો મમ્મીજીનો જ.’
મેં મસાલો કર્યો અને કહ્યું હવે ઘણાં
બધાં આદુ, મરચાં, ધાણા, તું અંદર
જઈ ને નાખજે. આમ તે દિવસે સૂપ
અને ઢેબરા નું ડીનર પત્યું એટલે
જીગરકુમાર કહે,:- “હું એકલો જઈને
મમ્મીને આશાને ત્યાં મૂકી આવું છુ.ં હવે
તેમને સારું છે એટલે ગાડીમાં સરખી
રીતે બેસી શકાશે. જીજ્ઞા કહે, :“ના ના અમે પણ આવીએ છોકરાંઓ
નહિ માને.” અને ફરી પાછી આપણી
સવારી પહોંચી આશાને ઘરે. આમ જ
ચાલતું રહ્યું. લગભગ મહિનો સવા
મહિનો થાય એટલે મારે પરાણે ઉચાળા
ભરવા પડતાં. આશા અને જીજ્ઞાના ઘર
વચ્ચેના મારા આંટાથી કંટાળી એક
દિવસ મેં કહ્યું,:- “આશા- જીજ્ઞા હવે
મને સારું થઇ ગયું છે ઉઠવા બેસવા
કે ચાલવામાં કોઈ વાંઘો નથી આવતો.
તો હવે હું મારા ઘરે જ રહેવા જાઉં
બે કામવાળી રાખીશ એક દિવસ માટે
અને એક રાત માટે એટલે વાંધો નહિ
આવે.”

મેં ઉપરની વાત મૂકી એટલે જાણે
ઘરમાં સોપો પડી ગયો. જાણે મેં તેમની
કોઈ વાત કાપી ના હોય! હું વિચારમાં
પડી, મને એમ કે મારું બહુ દિવસ
કર્યું એટલે આ વાતથી બધા રાજી
થશે. એ વખતે હું આશાના ઘરે હતી
મેં તેને કહ્યું,:- “બેટા, હવે તું મને
જીજ્ઞાને ત્યાં નહિ મારે ત્યાં મુકી જા
તને ક્યારે ફાવશે?” એટલે ધીમેથી
આશા કહે,:- “હું ને દીદી એ જ
વિચારતાં હતાં કે, એ ફ્લેટ ક્યારનો
બંધ જ પડ્યો છે, તે વેચી કાઢીએ,
તમે તો આ જેમ રહો છો તેમ રહેજો
ને અમારી સાથે નિરાંતે.”
આજ વાત મેં જ્યારે જીજ્ઞાને કરી
ત્યારે એણે પણ ધીમે રહીને ફ્લેટ
વેચવાની જ વાત કરી. હવે પાછી
મારી સ્થિતિ દયાજનક બની મને
મારા ઘરે જવા દેવામાં આનાકાની
થતી હતી. એક દિવસે સવારે આશા
છાપું લઈને આવી રવિવાર હતો
એટલે પહેલા પાના પર ઘર વેચવા
માટે ન ી એડ હતી તે બતાવી મને
કહે,:- “મમ્મી જુઓ આપણા એરિયામાં
ફ્લેટના ભાવ જોરદાર રીતે ઉંચકાયા
છે , એટલે તમને એ ફ્લેટ વે ચ ીને
અમારી બે બે ન ોની સાથે નિરાં તે
રહેવા કહીએ છીએ. બસ પછી તો
દર બે દિવસે બંને બેનો જોરશોરથી
ફ્લેટ વેચવાની જ વાત કરતી. આવા
કથનોથી મન અકળાતું. થતું કે બકુલ
ચાલી ગયો ન હોત તો મારે આ બધું
જોવા સાંભળવાનું તો ન આવતે? પણ
આ કંઈ આપણા હાથની વાત થોડી
હતી કે તેમ થઈ શકે? હું હતાશ
થઈને બેઠી હતી, બહારની રૂમમાંથી
ઐશ્વર્યા મજમુ દ ારનું ગીત સં ભ ળાતું
હતું,--હું મારી મરજીમાં નઈ...

એક ડૂબતા સુરજની સાંજે

“‚kts”

વરસાદના છાંટાની વચ્ચે 
દોડતી જિંદગીથી દૂર હું એકલો હતો
પણ,
મારી જાત સાથે બેઠો હતો
મનમાં કોઈનો સંગાથ હતો
એ એકલતાનો મને ખુબ જ આનંદ હતો,
આજે દોડતી જિંદગીમાં એ સાંજની યાદ આવે છે
દિલમાં છુપાવી રાખેલ હેતની યાદ આવે છે.

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe

મનમાં મહોલાત હોય તો માણી લેવાની,
એમાં મંગળ શું કે અમંગળ શું?
દિલમાં શોહરત હોય તો વહેંચી દેવાની,
એમાં આજે શું કે કાલે શું?
અંતરમાં કોઈ આગ હોય તો ઠારી દેવાની,
એમાં આંસુ શું કે પાણી શું?
જહેનમાં કોઈ વાત હોય તો કહી દેવાની,
એમાં કહેણ શું કે કથન શું?
અંદર કોઈ ઉભરો હોય તો ઠાલવી દેવાનો,
એમાં ગદ્ય શું કે પદ્ય શું?
ઉરમાં કોઈ ઉમળકો હોય તો પ્રગટવા દેવાનો,
એમાં છંદ શું કે અછંદ શું?
મનની ખિડકી બિલકુલ સરેઆમ ખોલી દેવાની,
એમાં લાજ શું કે ડર શું?

hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe

{™™e r¾zfe
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ફરી ફરીને,
આખરે હું પછી ઘરે આવી ગઈ..
xeLkk ™trË™e þkn
આમ તોfrðíkk Cafe
બધી જ ચીજવસ્તુઓ સંભારીને સાથે લીધી હતી..
બિસ્તરાં - રંગબેરંગી પોશાક બેગ - દવાઓને વળી બધું જ
જે મને ઢાંકતું હતું
અજાણ્યા સમુદ્રને તીરે..
અજાણ્યા માનવીઓને સંગ હાથ મિલાવતા થlતો એક“અજાણ્યો એહસાસ”
પણ,
પ્રવાસમાં હમેશાં પોતાને જ ક્યાં લઇ જવાય છે?
નેહું મારા ભણી જ,
મને મળવા માટે જ ભમી-ભટકીને મારા ઘરે આવી ગઈ..!

મારી ચુંદડીની કોર જરી ઢળતી જ રાખજે,
મારી મા,
આ પિયરની રજ છો ને ભેગી આવશે....
ઝાંઝર ઉસેટી લેશે બચપનનો ગોકીરો,
ઝમકીને રોજ મને પિયર સંભરાવશે.
ને ચૂડી લઇ આવશે ઉંમરની સોજ,
રણકીને માવતરની મીઠી યાદ આપશે.
અંબોડો ગૂંથે તો ગૂંથી દે સાથે વ્હાલપ તારૂં,
કૂણાં હાથ તારા મને રોજ હૂંફાવશે.
પાલવ ઉતાર્યો તેં લાંબો લસરકો,
એ શાણપણ સારા હૈયે ઉતારશે.
ભાલે ચમકે કુમકુમ કેરો ચાંલ્લો,
મારી સાથ સુહાગ સોહાવશે.
કમખે કોળ્યા નવતર સપનાંઓ,
હવે થઇ નવોઢા દીકરી ચાલશે.
નાનકડી ઢીંગલી ચાલી તારી સાસરવાટે,
હવે ગૃહલક્ષ્મી થઈ જીવતર ઉજાળશે.
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yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

આમ તો છે ભલે જીવન ખુબ સુંદર ,
છતાં કાંઇક અધુરૂં રહી જતું હોય છે !
અમથું નથી થવાતું એમ કાંઇ અડીખમ ,
દિલો પર ઘાં કેટલાય સહી જતું હોય છે !
સંબંધોને સાચવવા જ અઘરા થયા છે,
લાગણીઓનું જ પૂર વહી જતું હોય છે !
સાંભળવા તો ક્યાં હોય છે તૈયાર કોઇ ?
છતાં કાનમાં કોઇ કહી જતું હોય છે !
હોય ભલે ‘ ભગી ‘ રોજ ખભો મિલાવીને,
પડે કામ ત્યારે જ ખસી જતા હોય છે

¼røkhÚk ¼è

frðíkk Cafe

fkRf yÄwY.!!

પળની એ મુલાકાત આખી રાત સળવળે
પંપાળ તળે પલળે; પછી દિલને ટાઢક વળે,
મનડું અટવાયું છે જાંબુડી યાદોના વમળે
નસેનસમાં ફરીથી મિલનની આશ ટળવળે,
રીસામણે બેઠું એ હવે આખી જીંદગી બળે
પોતીકા દિલની જ સહજ વાત; કેમ ન કળે?!
‘આરતી’ આંખે ઉદાસી આંજ્યે કંઈ જ ન વળે
ykhíke Ãkhe¾

frðíkk Cafe

અશ્રુ-મોતીથી જયમાલા બને તો જન્મારો ફળે.
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અક્ષરથી શબ્દ સુધી
શબ્દથી વાક્ય સુધી
વાક્યથી પંક્તિ સુધી

Sð™ ‚{r…oŒ

પંક્તિથી કાવ્ય સુધી
કાવ્યથી લય સુધી
લયથી તાલ સુધી
તાલથી સૂર સુધી
સૂરથી ભાવ સુધી
ભાવથી લાગણી સુધી
લાગણીથી પ્રેમ સુધી
પ્રેમ થી વ્હાલ સુધી
વ્હાલથી અેક જ શબ્દ “મા” સુધી
પગરણની વાત માંડી, તો એ પારકી થઇ ગઇ;
ને અવતરણની વાત માંડી, તો મ્હારી થઇ ગઇ!
ઝુકાવ્યુ મસ્તક તો દંભ ઉપર પહોંચી રજૂઆત,
નતમસ્તક રહેવુ એ હવે દુનિયાદારી થઇ ગઇ?
નખોની કુમાશે લીધી જો કોતરવા પરવાનગી;
હ્રદયની દિવાલો જોઇ,તો અંદર જારી થઇ ગઈ!
ગુલાબ, શબાબ, રૂઆબ બધુંજ રાખ્યું એખલાસ;
એટલે શું વાત તારી આખીય ખુમારી થઇ ગઈ?
કેવો અજાયબ એકરાર, ને કેવી અદ્દભુત શરત!
પામવાની ગુંજાશ નકામી લાચારી થઇ ગઈ!!
સહી ઉપાલંભ અવસરનુ ઔચિત્ય જાળવવા,
સમજણની શૃંખલા આમ એકધારી થઈ ગઈ.
ક્ષતિ આંખો ઉઘડી તો ખુદને શોધતી રહી ગઈ!
લાગણીઓ ક્રુર હતી,હવે તો હત્યારી’ય થઇ ગઈ.
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frðíkk Cafe

MkkhMðík MktíkkLk

https://sureshbjani.wordpress.
com/2006/07/19/gijubhai_
badheka/

જીવનઝાંખી

• ૧૯૧૩ થી ૧૯૧૬ – વઢવાણ-કૅમ્પમાં ડિસ્ટ્રીક્ટ હાઈકોર્ટ
પ્લીડર
• ૧૯૧૬ – કેળવણી તરફના આકર્ષણથી ભાવનગરના
દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થીભવનમાં શિક્ષક
• ૧૯૧૮ – વિનયમંદિરના આચાર્ય
• ૧૯૩૬ – દક્ષિણા મૂર્તિ-ભવનમાંથી નિવૃત્ત
•	શિક્ષણના વ્યવસાયમાં પડતાં પહેલાં ડિસ્ટ્રીક્ટ હાઇકોર્ટમાં
વકીલ
• કેળવણીકાર. બાળ-કેળવણીના પ્રણેતા.
• ગુજરાતમાં બાળ-શિક્ષણનો પાયો નાખ્યો.
•	શિક્ષકો અને વાલીઓને ઉપયોગી પુસ્તકો લખ્યાં.
• બાળકો માટે લોક-વાર્તાઓને બાળભોગ્ય સ્વરૂપ આપ્યું.
• સરળ અને સુબોધ શૈલીમાં પુસ્તકો લખ્યાં.
• પક્ષઘાતથી મુબ
ં ઈની હરકીશનદાસ હૉસ્પિટલમાં અવસાન
• ૧૯૨૮ – બીજા મોન્ટેસરી સમ્મેલનના પ્રમુખ
• ૧૯૩૰ – બાળસાહિત્ય માટે રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક

r„sw¼kE ƒÄufk
સાહિત્યકાર (કવિ, નવલકથાકાર)
જન્મ
નવેમ્બર 15, 1885
ચિત્તળ (અમરેલી)
મૃત્યુ
23 જૂન, 1939

રચનાઓ
શિક્ષણ – વાર્તાનું શાસ્ત્ર,
માબાપ થવું આકરૂં
છે, સ્વતંત્ર બાલશિક્ષણ,
મોન્ટેસરી પધ્ધતિ,
અક્ષરજ્ઞાન યોજના,
માબાપ થવું આકરું છે,
બાલ ક્રીડાંગણો,
શિક્ષક હો તો,
ઘરમાં બાળકે શું કરવું
બાળસાહિત્ય – ઈસપનાં
પાત્રો, કિશોર સાહિત્ય

(1-6), બાલ સાહિત્ય
માળા (25 ગુચ્છો),
બાલ સાહિત્ય વાટિકા
(28 પુસ્તિકા), જંગલ
સમ્રાટ ટારઝનની અદ્
ભૂત કથાઓ (1-10),
બાલ સાહિત્ય માળા (80
પુસ્તકો) સ્વરાજ્ય 
ચિતન – પ્રાસંગિક મનન,
શાંત પળોમાં સન્માન

“આવોને પારેવાં,
આવો ને ચકલાં,
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે.”
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yku¤¾
rfþkuh ÔÞk‚
છે, જેનાં કથા બીજ સમાજમાં આપણી
આસપાસ બનતી ઘટનાઓમાંથી મળી
રહેતા હોય છે. માત્ર કલ્પના શક્તિને
તેની સાથે સાંકળી, પ્રસંગોની સાંકળ
બનાવવાની હોય છે. મારી બે નવલ
કથા – “સુરસિંહ તમારી શોભના”
રાજવી કવિ કલાપીના પ્રિયતમા
શોભનાના જન્મથી મૃત્યુ સુધીની કથા
છે અને “યાદી ઝરે છે આપની” એ
કવિ કલાપીના જન્મથી મૃત્યુ સુધીની
કથા છે. એ બંને નવલકથાઓ લખતા
પહેલા ઘણું બધું સંશોધન કરવું પડ્યું
હતું.
છેલ્લા સાત મહિનાથી પરિવારથી
દૂર રહી, એ સાતેય પુસ્તકો પર કામ
કરતો રહ્યો અને પરિણામ સ્વરૂપે
એ સાત પુસ્તકો ૧૭મી નવેમ્બર ૨૦૧૬
ના રોજ મુંબઈમાં યોજાયેલા શાનદાર
સમારોહમાં લોકાર્પણ થયાં.

આ

નવેમ્બરના મહિનામાં
2 બાબતો બહુચર્ચિત
રહી. એક તો મોદી
સાહેબ દ્વારા પાડેલ કાળા નાણાં પર
સર્જીકલ સ્ટ્રાઇક અને બીજી શ્રી કિશોર
વ્યાસ દ્વારા કાળા અક્ષરોની સર્જીકલ
સ્ટ્રાઇક. માતૃભાષાના દરિયામાં એક
નહીં બે નહીં પણ સાત-સાત મોતી
રૂપી પુસ્તકોનું લોકાર્પણ. તો આવો
માણીએ ગુજરાતી સાહિત્યના આંગણે
શોર મચાવનાર શ્રી કિશોર વ્યાસ
સાથેની મુલાકાતના અમુક અંશ.

28  rð[khÞkºkk  LkðuBçkh 2016

કિશોરભાઈ, આ સાત-સાત પુસ્તકોના
લોકાર્પણ નિમિતે ખુબ ખુબ અભિનંદન.
વિચારયાત્રાના વાંચકોને તમે જણાવશો
કે આ સાત પુસ્તકો લખવાનું આયોજન
આપ કઈ રીતે કરતા હતાં?
મિત્રો, તે ન ા વિચારબીજ બહું
પહેલાં રોપાયા હોય છે. કાચી સામગ્રી
ડાયરીના પાને ટપકાવેલી હોય છે.
કાવ્ય અને ગઝલ લખવાની પ્રક્રિયા
સતત ચાલતી રહેતી હોય છે. વાર્તાબીજને સમય આવ્યે વિકસાવવા પડતાં
હોય છે. જેમ કે મારા લઘુ નવલ
સંગ્રહ “કથા-કથન”માં છ લઘુ નવલ

મારા માટે તો સાત લીટીનો લેખ લખવો
પણ એવરેસ્ટ ચઢવા બરાબર છે, તમે
સાત-સાત (7) પુસ્તકો એક સાથે
એક જ સમય પર પ્રકાશિત કર્યા,
કેવું અનુભવો છો?
જયારે સાત પુ સ ્તકો પ્રકાશિત
કરવાનો સંકલ્પ કર્યો ત્યારે સામે માત્ર
પડકાર હતો. કેટલો આનંદ થશે એની
કલ્પના પણ નહોતી. લોકાર્પણ થતાં
ભાવકોનો જે પ્રેમ મળ્યો, અનુભવ્યો,
ત્યારે હૃદય ધડકારો ચુકી જાય એટલો
આનંદ થયો. એ ક્ષણો મારા જીવનની
અદભૂત અને યાદગાર ક્ષણો હતી.
એ હવે જીવીશ ત્યાં સુધી મમળાવતો
રહીશ.

આ સાતેય પુસ્તકોના શિર્ષક વિષે આપ
જણાવશો?
મારા કાવ્ય સંગ્રહ “લહેર”નું નામ
મેં મારી દોહિત્રી લહેરના નામ પરથી
આપ્યું છે. હું બેંગ્લોર હતો ત્યારે એક
ગઝલ લખીને એને સંભળાવી હતી,
પછી એ દરરોજ પૂછતી, “નાના, આજે
શું લખ્યું?” મને એનું એ પૂછવું ગમી
ગયુ.ં સંગ્રહનું નામ પણ “લહેર” આપ્યું
અને તેને જ અર્પણ કર્યું. “ઈર્શાદ”
મારી લેખમાળા છે. જેમાં મુશાયરાની
ઢબે કવિ-શાયરોને નિમંત્રણ આપતો
હોઉં એ રીતે તેમની રચનાઓ રજુ
કરું છું, માટે એનું નામ “ઈર્શાદ”
રાખ્યું છે. “કચ્છી ચોવક” પણ મારો
લેખ સંગ્રહ છે, જેમાં કચ્છી કહેવતસાહિત્ય પર યથાશક્તિ પ્રકાશ પાડી
રસાસ્વાદ કરાવ્યો છે. લઘુ નવલ
સં ગ્ર હનું નામ “કથા-કથન” રાખ્યું
કારણ કે એમાં કથાઓનું, વ્યથાઓનું
, પ્રેમનું, શૃંગારરસનું કથન છે! બંને
નવલ કથાઓ ઐતિહાસિક પાત્રો પર
હોવાથી અનુક્રમે નામ આપ્યા – “યાદી
ઝરે છે આપની” અને “સુરસિંહ તમારી
શોભના”. “કચ્છનામા” પુસ્તકમાં કચ્છ
અને કચ્છીયત છલોછલ ભરી છે, તેથી
એનું નામ “કચ્છનામા” આપ્યું.

તમે લખતી વખતે શું વિચારો છો?
ઉત્તર: લખતી વખતે દરેક પાત્રની
ભૂમિકા જાતે ભજવવી પડતી હોય છે.
લેખકે પર કાયા પ્રવેશ કરી, પાત્રો
જે વિચારતા હોય તે જ વિચારવું
પડતું હોય છે. પાત્રની ભૂમિકા પ્રમાણે
તેના હોઠ પર તેને અનુરૂપ શબ્દો
ગોઠવવા પડતા હોય છે. આ મારી
સ્વાનુભૂતિ છે.
તમારા પ્રિય લેખક કોણ છે અને એમ
ના લખાણમાં તમને શું ગમે છે?
કિશોરાવસ્થા અને યુ વ ાવસ્થામાં
રમણલાલ વસં ત લાલ દે સ ાઈ અને
પન્નાલાલ પટેલની નવલ કથાઓ બહું
ગમતી. ત્યાર બાદની વયમાં વિનેશ
અંતાણીની નવલકથાઓ – વાર્તાઓ
વાંચવી ખૂબ ગમી. તેમની શૈલી અદભૂત
અને રસાળ હોવાથી રૂચી બની
રહેતી.
તમારી પ્રિય નવલકથા કઈ છે?
ઘણી અદભૂત નવલકથાઓ ગુજરાતી
સાહિત્યમાં છે , પરં તુ મને વિને શ
અંતાણીની જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિજેતા
નવલકથા “પ્રિયજન” અતિ પ્રિય છે.

કિશોરભાઈ તમારા લખાણને લઈને
કોઈ એવો પ્રસંગ ખરો કે જેનાં લીધે
તમે વિવાદમાં આવ્યા હોવ?
હજુ સુધી તો સદભાગ્યે એવો કોઈ
બનાવ બન્યો નથી.
તમારા પરિવારનું યોગદાન વર્ણવશો?
અદભૂત અને અભૂતપૂર્વ યોગદાન છે
પરિવારનુ.ં આ સાત પુસ્તકોના સર્જન
વખતે મહિનાઓ સુધી પરિવારથી દૂર
રહીને એકાંતવાસ વેઠય
્ ો, મેં પણ અને
મારા પરિવારે પણ. સાક્ષર પત્ની હંસા
વ્યાસ વગર ઘણી વખત પંગતુ ા આવી
જતી હોય એવું અનુભવ્યું. એ હંમશ
ે ા મારા
સર્જનની પહેલી વાચક અને વિવેચક!
પરિવારે ખૂબ પ્રોત્સાહિત કર્યો છે.
ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો શ
બ્દ કયો છે?  એક જ શબ્દ જેને
હંમેશા વાપરવો કે સાંભળવો તમને
ખુબ જ ગમે!!!! મારો પ્રિય શબ્દ છે
“વિચાર”!!!
એકજ શબ્દ “પ્રેમ” જેમાં સમષ્ટિની
ભાવનાઓ સમાઈ જાય છે.
તમારી પ્રકાશીત પુસ્તકોના નામ આપશો?
૧૯૯૬માં પહેલું પુસ્તક “કચ્છનામા”
LkðuBçkh 2016  rð[khÞkºkk  29

બહાર પડ્ યું , જે ન ી હમણાં બીજી
આવૃત્તિ થઇ. ત્યાર બાદ ૨૦૧૪-૧૫
માં નવલિકા સં ગ્ર હ “તર્પણ” અને
૨૦૧૫-૧૬માં કલાપીના જીવન પરથી
લખાયેલી નવલકથા “યાદી ઝરે છે
આપની” જે ન ી પણ હમણાં બીજી
આવૃત્તિ થઇ. નવી નવલકથા “સુરસિંહ
તમારી શોભના”, લઘુ નવલ સંગ્રહ
“કથા-કથન”, કાવ્ય સંગ્રહ “લહેર”,
લેખમાળા સંગ્રહ “ઈર્શાદ” અને “કચ્છી
ચોવક” એમ બધા મળીને દસ પુસ્તકો
અત્યાર સુધી પ્રકાશિત થયાં છે.
કિશોરભાઈ જો તમે પત્રકાર, કવિ કે
લેખકના હોત તો તમે કયો વ્યવસાય
કરતા હોત.
વૈકલ્પિક વ્યવસાય અંગેનો ક્યારેય
વિચાર પણ નથી આવ્યો અને તેની
જરૂર પણ નથી પડી.

ચાલો હું તમને એક શબ્દ આપું જો
તમે instant એનાં વિષે 4-5 વાક્ય
લખી આપો. શબ્દ છે “વિચાર”.
એ જરૂરી નથી કે જે બહું વિચાર
કરતાં હોય એ વિચારક બને. લાંબા
સુ ખ દ આયોજન માટે વિચારવું એ
સારી વાત છે, પણ વિચાર કરવામાં જ
સમય પસાર થતો હોય તો, તમે વર્તમાન
સમયનું સુખ અને આનંદ ગુમાવશો.
વિચારના બે પાસાં હોય છે – સુવિચાર
અને કુવિચાર. વ્યક્તિગત પસંદગી
પર નિર્ભર કરે છે કે આપણે આપણા
વિચારોને કેવી દિશા આપીએ છીએ.
વિચારયાત્રા magazine અને એમ
નાં લેખકો વિષે આપ જો કંઈ કહો
તો ગમશે.
સોશિઅલ મીડિયાના માધ્યમે
માતૃભાષાની સેવા કરવાનો પ્રયાસ
પ્રશંસાને પાત્ર છે. આજના સમયની
તમારાં મતે તમારું લખાણ

તમારી ધીરજ

માતૃભાષાનું જ્ઞાન

જીવન જીવવાનો સંતોષ

ધાર્મિક

આધ્યાત્મિક
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સાથે તાલ પુરાવતી આ પ્રવૃત્તિ યુવા
વર્ગ બે હાથે વધાવે તો ગુ જ રાતી
સાહિત્યનો પ્રસાર અને પ્રચાર બંને
વઘે. સફળતાની શુભ કામના.
કોઈ એવો છંદ ખરો જેને સાંભળીને
કે વાંચીને એવું થાય કે એ છંદ મેં
લખ્યો હોત તો??
કલાપી પ્રિય કવિ રહ્યા છે અને
એમના લખેલા કાવ્યો મંદાક્રાન્તા છંદમાં
બહું વ્હાલા લાગ્યા છે હંમેશા. ટુંક
સમયમાં જ પ્રયાસ કરીશ એ કેડીએ
ચાલવાનો.
તમે કાવ્ય લખો તો સૌથી પહેલા કોને
સંભળાવવાનું પસંદ કરો છો?
મારી પ્રેરક અને પ્રોત્સાહક
જીવનસંગિની હંસાને.

furVÞík - YrÃkÞk
{kir÷f “rð[kh”
ભાવવાહી થ્યા,
ટાંકણે ટીંચાઈને,
આરસપ્હાણ.
- આરતી પરીખ
“All glitters are not gold” અંગ્રેજીમાં આ બહું સરસ કહેવત છે. હાલમાં જે મુદ્દો
બહુચર્ચિત છે તેં પણ કંઇક આવી કહેવતને જ અનુસરે છે. બધું નાણું કંઇ કાળુંના હોય.
મહેનત મજૂરી કરી, પરસેવો પાડીને કમાયેલ ધન તો આપણે પૂજીએ છીએ. કવિઓ માટે તો
એમનાં કાળા અક્ષર જ એમનું નાણું છે. કવિઓના વિચારો, શબ્દો, કાવ્યપંક્તિઓ વિગેરે
એમનું નાણું છે, જયાં શબ્દો કાળા છે છતાંય કાયદેસર છે.
અહિયાં પણ કવિશ્રી અવિનાશ વ્યાસ કબૂલે છે કે, ઇશ્વર ક્યાં બેઠેલો છે એ આપણે
ક્યારેય શોધી નથી શકતા અને એની શોધમાં આખું જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે. એમનાં
મતે ઇશ્વર મત્તા કે સત્તામાં નહીં, મક્કા કે સિક્કામાં નહીં પણ એ તો તુલસીના પત્તામાં પણ
હોઇ શકે. આપણે જ એને રૂપિયા, પૈસા, મોજશોખમાં શોધીએ છીએ. ઈશ્વર મળવો એ તો
નસીબની વાત છે.
નહીં મળે ચાંદી-સોના ના અઠળક સિક્કામાં,
નહીં મળે એ કાશીમાં કે નહીં મળે મક્કામાં,
પણ નસીબ હોય તો મળી જાય એ તુલસીના પત્તામાં,
ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં...
- અવિનાશ વ્યાસ
એ જ કવિની કાવ્યરસિકતામાં થોડો વિરોધાભાસ આવે છે, જ્યાં એમને રૂપિયાની કોઈ
ઘેલછા નથી અને કૃષ્ણ પામવા માટે સુદામા બનવાની વાત કરે છે ત્યાં જ પરોઢ ઉઘડે છે
અને મુંબઈની ભીડ ભરેલી સડકો ઊપર મોંઘીદાટ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પંચોત્તેર રૂપિયાના
ઓછા પગારની ફરિયાદ કરે છે, હવે વિચારવા જેવું છે કે શું એ કૃષ્ણ જ એમની ફરિયાદ
સાંભળશે?
પગાર રૂપિયા પંચોત્તેરમાં સાડી શેં પોષાય?!
મોદી ભૈયો ધોબી ઘાટી પૈસા લેવા ધક્કા ખાય!
મને થઈ ગઈ ખયની ખાંસી
અમે મુંબઈના રહેવાસી, ઓ અમે મુંબઈના રહેવાસી...
- અવિનાશ વ્યાસ
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સંજોગો કોઈ પણ હોય અને રૂપિયાની જે પણ કંઈ કિંમત હોય તે માણસને આકરી જ
પડે છે. ચાર રૂપિયાની અત્યારે ક્યાં વિસાત છે, પણ ખરેખર જો તમારી પાસે ૯૬ રૂપિયા
હોય ત્યારે આ ચાર રૂપિયાની કિંમત સમજાય. છતાંય ચાર રૂપિયામાં તો આ જમાનામાં
સપનું પણ નથી જોવાતું.
સાચ્ચે જ કવિશ્રી હિતેન આનંદપરા એમના એક કાવ્યમાં ખુબ મૂલ્યવાન ચાર રૂપિયાનું
અતુલ્ય વર્ણન કરે છે...
ચાર રૂપિયા બસનું ભાડું,
રોજ સાલું ક્યાંથી કાઢું?!
ટ્રેનમાં એવો ચઢું છું,
હોંઉ જાણે ધાડપાડુ!!
- હિતેન આનંદપરા
એક ઉભરતી કવિયત્રી શબનમબેન ખોજાને પણ આ કાળા નાણાંથી થતાં ભ્રષ્ટરાચારના
વિષય પર શબ્દો ઢોળાવનો સફળ પ્રયાસ કર્યો છે. એડમીશન માટેના અઢળક રૂપિયાથી
જો શિક્ષણ સાર્થક થતું હોય તો લક્ષ્મીપૂજન પણ સાર્થક છે.
કરવી છે સરસ્વતીની પૂજા
પણ લક્ષ્મી માર્ગ આંતરે છે,
એડમિશન માટે ડોનેશનમાં ઢગલો પૈસા માંગે છે,
બધે જ ચાલુ થઇ ગયો છે શિક્ષણ નો વ્યાપાર
ભારતની આ ભૂમિને અભડાવે છે ભ્રષ્ટાચાર.
- શબનમબેન ખોજા
પૈસાનો તું રંજ ન કર ભાગ્ય તારાં નોખા છે,
પૈસા હાથનો મેલ છે ને ભલે હાથ તારા ચોખા છે.”
-સાક્ષર
આ કવિની દીર્ઘદ્રષ્ટિને સલામ છે, વર્ષો પહેલાં લખાયેલ આ મુક્તકમાં કવિ આજની
પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. આજે સાચે જ કાળો પૈસો ધોવાઈ ગયો છે પણ એવાં કાળા
કર્મનો કાળો પરસેવો છે કે કાળા નાણાં ધોવાં છતાંય ઉજળો નથી થતો.
મારું મંતવ્ય : પૈસો હાથનો મેલ નથી, પણ એ તો મેલા હાથમાં પૈસો ટકતો નથી.
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