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માતૃભાષા અને માતૃભૂમિનું સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હુ ં પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશુદ્ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના વૈવિધ્યપૂર્ણ
વારસા પ્રત્યે પણ હુ ં આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માતૃભમૂ િ તેમ જ માનવતાનું રક્ષણ અને જતન એ મારું દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરેક નિયમોનું હુ ં નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરીશ.
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Ëuþ¼rõŒ þrõŒ Au
ॐ श्री पृथ्वीयै नमः
ઇષ્ટદેવની ભક્તિથી જે ટલી ઊર્જા મળે છે .
આરતી, ભજન,પૂજા, સત્સંગ, નમાજ, ઈબાદત વિગેરેથી જે ઊર્જા મળે છે ,
તેવી જ ઊર્જા દેશભક્તિથી પણ મળે છે .
કોઈ ધર્મ કે ઇષ્ટદેવતા માટે કોઈએ પણ કુરબાની આપી હોય તેવું ભાગ્યે જ સાંભળવા મળ્યું હશે પરંતુ કોઈ
દેશભક્ત દેશ માટે જીવન કુરબાન કરવા માટે એક ક્ષણ પણ નથી વિચારતો.
એટલે સાચે જ દેશભક્તિમાં એક શક્તિ રહેલ છે , અપાર શક્તિ.
જે વી રીતે એક નિરોગી શરીર માટે ત્રણ પરિબળો કામ કરે છે . જે વા કે વાત, પિત્ત અને કફ. આ ત્રણેયનું
સંતુલન જરૂરી છે , તેવી જ રીતે એક વિકસિત દેશ માટે પણ ત્રણ મુખ્ય પરિબળો કામ કરે છે . પ્રથમ તો દેશને
માણવા માટે સ્વચ્છ રાખવો; બીજુ ં , વાહનવ્યવહારને પણ આપણા સામાજિક વ્યવહાર જે ટલું જ મહત્વ
આપવું અને ત્રીજુ ં પરિબળ જે આપણા દેશને ઊધઈની જે મ કોરી ખાય છે તે છે ભ્રષ્ટાચારનો નાશ કરવો.
સૌ પ્રથમ ભક્તિ દેશભક્તિ જ છે ,
સવારે ઉઠતાની સાથે જ જે ધરતી ઉપર આપણે પગ મુકીયે છીએ એ માતૃભૂમિની સેવા અને સાધના
આપણો પ્રથમ ધર્મ છે . એની ભક્તિમાં જ શક્તિ છે .
ભારતમાતા એ તો કંઠી, તાવીજ, નાડાછડી, કડુ કે રક્ષાપોટલી જે વું કંઈ બાંધ્યું નથી, એ તો અવિરત અખૂટ
સુવિધાઓ આપ્યા જ કરે છે . જે ને સાચવવી આપણું કર્તવ્ય છે . ગીતા, બાઇબલ, કુરાન, શિક્ષાપત્રી જે વા
પવિત્ર ગ્રંથોને માન આપવાનું પ્રથમ પગથિયું એ આપણી માતૃભૂમિનું સંવર્ધન અને સાચવણી.
દેશભક્તિમાં જે અતૂટ સંતોષ છે , એમાં દિવ્ય ઊર્જા છે , માટે જ,
દેશભક્તિ શક્તિ છે .

દેશભક્તિ શક્તિ છે .

દેશભક્તિ શક્તિ છે .

- {kir÷f “rð[kh”
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Don’t Whisper,
Just Say it Free/ Stay Free !

વા વર્ષમાં જે ફિલ્મની આતુરતાથી
રાહ જોવાઈ રહી છે તે છે
‘પદ્માવત’, પણ તે સિવાય
બીજી એક સુંદર ફિલ્મ આવી રહી છે
તે છે “પેડમેન”. તે સાથે એક એવો મુદ્દો
સિનેમા અને સમાજમાં ચર્ચાવા
જઈ રહ્યો છે જે હંમેશા કાળી
કોથળીમાં બધાની નજરોથી
છુ પાયે લ ો રહ્યો છે . જે
સ્ત્રીઓના જીવનનો મહત્વનો
હિસ્સો હોવા છતાંય, જાણે
અજાણ્યે એક “taboo” બની
ગયો છે .
‘સે ક્સ એજ્યુકે શ ન’ની જે મ
‘મે ને સ્ટ ્રુઅલ એજ્યુકે શ ન’ પણ
અવગણાતો વિષય રહ્યો છે .
છોકરીઓને મોટે ભ ાગે તે મ ની
મમ્મી, બહે ન અને કયારે ક તો
મિત્રો પાસેથી જાણકારી મળતી
હોય છે . અને છોકરાઓને ?
એમને તો ભૂલે ચુકે પણ ખબર
ના પડવી જોઈએ. ભલે પછી
તેઓ ક્લાસની છોકરીના સ્કર્ટ પર
પડેલા લાલ ડાઘને જોઈ તેની મજાક
ઉડાડે . સે ને ટ રી ને પ ્કીન્સનું પે કે ટ કોઈને
દેખાઈ ના જાય તેનું ધ્યાન રાખવું, નહીંતર
તમારા મિત્રો મૂછમાં હસશે, કે મોઢું બગાડશે.
પેટનો દુખાવો, ક્રેમ્પ્સ, અડધી સ્કૂલમાંથી
ઘરે જવાની રજા, સ્વિમિંગ ન કરવું, ઉદાસ
કે ગુસ્સામાં હોવું - આ કોઈનું સાચું કારણ ન
જણાવી શકાય પછી ભલે તેને તમારા બહાના
ગણી લેવામાં આવે. પીરિયડ્સ, માસિકધર્મ,
ટાઈમમાં - વગેરે શબ્દો તો મોટેથી બોલાય જ
નહીં, કારણકે તમારા સેનટે રી નેપ્કીન્સના પેકટે
પર લખ્યું છે ‘Whisper’.
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લખતા પહે લ ા
આ ર ્ટિ ક લ
મેં મારી સાથે ભણતી છોકરીઓની સાથે
છોકરાઓને પણ પૂછ્યું કે તમને પીરિયડ્સ
વિષે ક્યારે , કઈ રીતે ખબર પડી અને તે
બાબતે તેમના શું વિચાર છે ? મોટે ભાગે તેમને
જયારે તેમની મમ્મી, બહેન કે બીજી સ્ત્રીઓને
ઘરના મંદિરમાં જવાની ના પાડવામાં આવે, કે
રસોડામાં અડવાની ના પડે ત્યારે ખબર પડી કે
અત્યારે મમ્મી, બહેન સાથે કૈંક અલગ છે . એક
છોકરાએ મને કહ્યું કે તેને અધૂરી જાણકારીને

કારણે લાગતું હતું કે સ્ત્રી બનવું પાપ છે .
કેમ ના લાગે? કારણકે છોકરી પહેલી
વાર માસિકધર્મમાં આવે ત્યારે તેને
ઉત્સવ માનીને ઉજવવામાં આવે છે
અને બીજી જ પળે તેને અપવિત્ર
માની લેવામાં આવે છે . જે રસોડામાં
જવા તેને દરરોજે દબાણ કરવામાં
આવતું હતું , તે રસોડામાં , ધાર્મિક
સ્થાનોમાં તેના જવા પર મનાઈ ફરમાવવામાં
આવે છે , કેટલાક ઘરમાં તો તેને અડવા પર
પણ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવે છે .
ઉપર જે કહ્યું તે મ ાં બિલકુ લ
અતિશયોક્તિ નથી કારણકે મેં ખુદ આ
અનુભવ્યું છે . જયારે પહેલી વાર હુ ં
પીરિયડ્સમાં આવી ત્યારે ખુબ પેટમાં
દુખાવાને કારણે, કૈંક નવું અનુભવવાને
કારણે હુ ં દુઃખી હતી, રડતી હતી,
મમ્મીના ખોળામાં સૂઈ જવું હતું પણ
ધાર્મિક માન્યતાને કારણે હુ ં મમ્મીને તો શું,
ઘરનું કશું જ અડી નહોતી શકતી. મેં ઘણા
ઘરમાં આ જોયેલું છે અને હજી પણ જોઉં છુ ં .
ના, મારે કોઈ ધાર્મિક માન્યતોનો વિરોધ નથી
કરવો. પણ અમુક માન્યતાઓ જે તે સમય અને
સંજોગોને આધીન હોય છે . જે મ ગાંધીજીએ
અશ્પ્રુશ્યતા નાબૂદ કરતા કહ્યું કે કોઈને અડવાથી
તમે અપવિત્ર ના થઇ શકો તેમ માસિકધર્મમાં
આવેલી સ્ત્રીના અડવાથી કોઈ વસ્તુ અપવિત્ર
કઈ રીતે થઇ શકે? અને તેમાં પણ જયારે આ
માસિકથી જ પુરવાર થાય છે કે તે છોકરી કે
સ્ત્રી હવે ‘મા’ બનવા સક્ષમ છે .
(અનુસંધાન 8માં પાને)
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„wshkŒe rVÕ{ku,
´ËÞ™k ŒktŒýk™wt „wtÚký

ર્ષો પહેલા બનેલી જીથરો ભાભો,
દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ, દીકરી
તો પારકી થાપણ કહેવાય ને કાન્સ
ફેસ્ટિવલ માટે પસંદગી પામેલ ભવની ભવાઈ
ફિલ્મો બાદ ફરી એક વાર ગુજરાતી સિનેમાનો
સુવર્ણકાળ શરુ થયો છે .
ઓહો...હો...હો ફે મ રમે શ મે હ તા,
ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી અને બીજા કેટલાય રંગભૂમિ
સાથે જોડાયે લ ા લોકો આજે જો હૈ ય ાત
હોત તો આજની ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કામ
કરતા જુ વાનિયાઓને જોઈને જરૂર પીઠ
થબથબાવત.
હજુ તાજી-તાજી રિલીઝ થયેલ છે લ્લો
દિવસ, Wrong Side Raju અને
ગણતરીના દિવસો પહેલા જ આવેલી Love
Ni Bhavai દર્શકોનાં માનસપટ પર ખાસ
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સ્થાન પામી છે .
જયારે તમને કોઈ ગમવા લાગે ત્યારે બધું
જ ગમવા લાગે, જે વા સંવાદો દરેક પળે યાદ
રહી જાય તેવા છે , અંતરા અને સાગરના સંવાદો
અને દીવના દરિયા કાંઠે માણવા મળતા માના
થેપલા વચ્ચે ગૂંથાતી લાગણીઓ દરેક દર્શકને
પોતાના જૂ ના સંસ્મરણો તરફ દોરી જાય છે .
પાત્રની ભજવણી ગીતના શબ્દો અને
પ્રેમમાં કોઇપણ આછકલાઈ વગર અભિવ્યક્ત
થઇ જવાની મજા આ ફિલ્મમાં આબેહુબ રીતે
આલેખાઈ છે .
જિં દગી પણ આવી જ હોય છે મિત્રો,
ક્યારેક તકલીફ આવી ચડે તો ક્યારેક કોઈ
કપરી પરિસ્થતિ પણ આવી ચડે. આ તમામ
આં ટ ાઘૂં ટ ી વચ્ચે જિં દગીને જમાવટથી
જીવવાનો અંદાજ માનવીને વધુ કામ લાગતો

ht„¼qr{
fðLk ðe. yk[kÞo
હોય છે . અને એમાં પણ કોઈના પ્રેમમાં
પડ્યા પછી થતી અનુભૂતિઓનું ભાવજગત
વ્યક્તિની જિં દગીને મેઘ ધનુષ્યનું સ્વરુપ આપે
છે . જોકે એક વાત તો fix છે કે કોઇ છોકરીને
પ્રપોઝ કરવા માટે વપરાતું પીળા કે લાલ રંગના
ગુલાબની જગ્યા મા એ બનાવેલા થેપલાં લે
તો કાંઇ નક્કિ નહી.
અંતે એક પંક્તિ યાદ આવે છે .....
“તમે ક્યારેય પ્રેમમાં પડ્યા છો...?
કોઇના વિરહમાં રાત આખી રડ્યા છો...?”

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh
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ગભગ 1950-60 ના દાયકાની આ
વાત. નટુભાઇ નામના સદગૃહસ્થ
રાજસ્થાનનાં નાના ગામમા એક
ફેક્ટરીમાં મેનેજર હતાં. એ એંજિનિયર હતાં
અને તેમના પત્ની જસુબેન એક ગૃહિણી.
ગામથી દૂર ફેક્ટરી અને એના ઓફિસરને
રહેવાના ક્વાર્ટર્સ હતાં. ફિલ્મોમાં જોયાં હોય
એવા મોટા બં ગ લા, પાછળ એક ઘરકામ
કરનાર રામુકાકાની ઓરડી, એક માળીકાકાની
રૂમ અને એક ગાડીનુ ગેરજ
ે હતાં. માળીકાકાનુ
નામ મોહનીઓ હતુ અને એની પત્નીનુ નામ
રૂડી હતુ.ં તેમની પાસે એક ગાય હતી. તેનુ નામ
ધૂલી. નાની હતી ત્યારે એ ધૂળમા રમતી એટલે
રૂડીએ એનુ નામ ધૂળી પાડ્યુ હતું. હિંદીમાં
‘ધૂલી’.
રૂડી અને મોહન એને ખૂબ જ લાડ કરતાં.
જસુબેન જ્યારે આ ગામમાં, આ બંગલામાં
રહેવા આવ્યા, ત્યારે રૂડી અને મોહન પાસે
એમની વહાલી પાળેલી ધૂલી, સગી દીકરીની
જે મ રહે ત ી હતી. જસુ બે ન રોજ સવારે
બાગમાં એક આંટો મારે, બાગના છોડ એમના
બાળકો હોય તેવી રીતે સંભાળ લે. એમનાં
વાવેલા શાકભાજીનાં છોડની માટી ખોદે ,

એમાં ખાતર નાંખે, ત્યાર બાદ રૂડીની ઓરડી
પર જાય અને ધૂલીને પંપાળે. અંતે પૂજાના ફૂલ
તોડે અને પાછા એમને બંગલે જાય.
ધૂલી પણ આ માયાળુ યશોદા માતાની
રાહ જુ વે. એવી જ રીતે નટુભાઇ પાછળ
ગેરેજમા સવાર સાંજ ગાડી લેવા મૂકવા જાય
ત્યારે ધૂલી ઓ...કરીને બોલાવે. નંદબાબા
અને યશોદામાતાના આ ગોકુળીયામાં એ પરમ
સુખનો અનુભવ કરતી. દૂર બાગમાં જસુબેન
દેખાય એટલે એની ગળાની ઘંટડીઓ વગાડે
અને એમને બોલાવે જાણે કહેતી હોય કે, હુ ં
પણ તમારી રાહ જોતી હતી. જસુબેનનાં
બાળકો શહેરની કોંવેંટ શાળામાં ભણતાં હતાં
અને હોસ્ટેલમાં રહેતાં હતાં કેમકે આ નાના
ગામમાં અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ ન હતી.
એકલા પડેલા જશોદાબેનનાં બે સાથીઓ,
ધૂલી નામની ગાય અને લૂસી નામની કૂતરી.
વે કે શ નમાં છોકરાઓ ઘે ર આવે ત્યારે
ધૂલી અને લૂસીને તો મજા થઇ જાય. લૂસી
આખો દિવસ છોકરાઓની આગળ પાછળ
ફરતી હોય. છોકરાઓ જ્યારે પાછળ બાગમાં
બોલ રમવા જાય, ત્યારે ધૂલી પણ ઘંટડીઓ
વગાડીને પોતાની હાજરી પૂ ર ાવે . બસ,

છોકરાઓને રમતા જોઇને એને આનં દ
થાય. ભાંભરીને ખુશી દર્શાવે. વેકેશન પતે
એટલે રામુકાકા માળિયે ચડીને છોકરાઓની
બેગ ઉતારે, ત્યારે લૂસી નીચેથી એટલી ભસે
કે એમને નીચે જ ના ઉતરવા દે. રમુકાકાને
ઉપર જ રોકી રાખે. આમ પાંચ-સાત વર્ષ
વીતી ગયા. નટુભાઇ અને જસુબેન આ નાનું
ગામ અને નાની ફેક્ટરી છોડીને યુ.પી.ના એક
નાનાં ગામમાં આનાથી મોટી ફેક્ટરીમાં ઉચ્ચ
સ્થાને નોકરી મળવાથી સ્થળાંતર કરવાનાં
હતાં. જાણે ગોકુળીયુ છોડીને મથુરા ચાલ્યાં.
ઘર, પાડોશ, યાર, દોસ્ત, ફેક્ટરીના સાથીદારો
વગેરેને છોડીને એ નવા સ્થાને જવાનાં હતાં,
એટલે એ પહેલાં જ રામુકાકા અને મોહને
નટુભાઇના બીજા સાથી માથુરસાહેબને ત્યાં
નોકરી લઇ લીધી. કોણ જાણે નવા સાહેબ
કેવા આવે? અને આ બધાને ના ફાવે, એના
કરતા જ પાણી પહેલા પાળ બાંધી અને જે ની
સાથે ફાવશે જ એવું લાગ્યું અને ત્યાં ગોઠવાઇ
ગયાં. પણ આ વ્યવસ્થા ધૂલીને ના ગમી.
જશોદાબેન જવાને દિવસે એમના સાથીઓને
મળવા ગયાં, ત્યારે જે મને ત્યાં ધૂલી હતી તે
માથુરસાહેબને મળવા પણ ગયાં અને એમની
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વહાલી દીકરી ધૂલીને માથે હાથ ફેરવી આવ્યા.
ધૂલી એમની માળણ રૂડીની ગાય હતી, જે
એની દેવકી મા હતી. પણ જસુબેનની માયા
એટલી થયે લ ી કે જાણે એ જશોદામાની
પાળેલી ગાય હોય. બધાં જૂ ના સાથીઓને
મળીને જસુબેન પોતાને બંગલે પહોંચ્યાં અને
એમના સામાનની ટ્રકની પાછળ, પોતાની
ગાડીમાં બેસીને પતિપત્ની, લૂસી સાથે નવા
સ્થાને જવા રવાના થયા. સાથીદારો, મીત્રો,
રામુકાકા, મોહન અને રૂડીની આંખમા પાણી
આવી ગયાં. પણ ધૂલી એનો શોક કે દર્દ કેવી
રીતે સમજાવે? એ એક સરખી ઓ..... કરીને
રડતી રહી. ખૂંટેથી પોતાની જાતને છોડાવવા
એણે ધમપછાડા કર્યા. એની ગળાની ઘંટી
જોર જોરથી વાગતી હતી અને એના અંતરની
વેદના દર્શાવતી હતી. અંતે સવારથી બપોર
થઇ. એને નીરેલું ઘાસ કે ખોળ ત્યજી દીધાં.
રૂડીના પંપાળવાની પણ કોઇ અસર ન થઇ,
જાણે ભૂખ હડતાળ ઉપર ઉતરી હોય એવું
વાતાવરણ સર્જાયું . અં ત માં છે ક સાં જે એ
પોતાની જાતને ખૂંટેથી છોડાવીને નટુભાઇ
અને જશોદાબેન રહેતા હતા તે બંગલાનાં
આંગણામાં ગઇ અને માથુ પછાડવા લાગી.
રૂડી અને મોહન સમજાવે અને પંપાળે પણ
એ ત્યાંથી ખસી જ નહીં. અને રાત સુધીમાં
તો રડી રડી ને દેહત્યાગ કર્યો. નંદબાબા અને
(પાનાં 5નું ચાલુ)

મેં એક સુદં ર કવિતા વાંચી હતી અંગ્જી
રે માં,
કવિતા તો યાદ નથી પણ તેનો સાર કૈંક એવો
હતો કે “નાની દુર્ગા આજે મંદિરમાં ન આવી
શકે, તેને બહાર ઉભી રાખી, લોકો દુર્ગાની
મૂર્તિને પૂજવા ચાલી નીકળ્યા”
પિરિયડ્સ કે મેનસ્ટે ્રુએશન એ દરેક મહિને
સ્ત્રી શરીરમાં થતો એક મહત્વનો ફેરફાર છે
અને જે અવગણાય એવો તો સહેજ પણ
નથી. જો તેની સરખી તકેદારી ના રખાય
તો તે સ્વાસ્થ્યને નુકશાન પહોંચાડી શકે છે .
સેક્સની જે મ આ મુદ્દો પણ એક ટેબુ બની
ગયો હતો. પણ કદાચ ધીમે ધીમે તેમાં ફેરફાર
આવી રહ્યો છે . 5 વર્ષ પહેલા NIDના બે
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જશોદા મા સાથે આ તો કેવું માર્મિક બંધન
કે દેવકી મા હોવા છતાં જશોદા મા માટે એ
ઝૂ રી મરી. દુઃખ દર્શાવવા માટે શબ્દો કે સંબંધ
ુ ી ઓળખ
જરૂરી નથી. આહ, પ્રેમ અને આંસન
અલગ અલગ હોય પણ એનું ઉદ્ભવસ્થાન
તો ર્હદય જ છે . પછી એ ઇંસાનનું હોય
કે પ્રાણીનું . આ લાગણી અને વે દ નાને શું
નામ આપશો? આ પ્રેમ કથાને સામાજિક
સંબંધોની કંઇ વ્યાખ્યામાં બાંધશો?
ક્યારેક આપણે મૂગ
ં ા પ્રાણીઓનાં મનોભાવ

અને લાગણીને સમજી શકતાં નથી. એમની
સંવેદના સમજવા એમની સાથે એક પ્રાણી
તરીકે નહીં પણ એક જીવ તરીકે વ્યવહાર
કરવો જોઇએ. એમનામાં ઇર્ષ્યા, પ્રેમ અને
લાગણીઓ સહજ પે દ ા થાય છે . જે ની
કદર મનુષ્યએ કરવી જોઇએ. ધૂલી તો એક
ઉદાહરણ છે . એવાં ઘણા પશુ પક્ષીઓની
ઘટના આપણા બધા સાથે બની હશે. ખરૂને?

વિદ્યાર્થીઓએ મેન્સ્ટ્રુપિડીયા નામની કોમિક
બુક બનાવી જે પીરિયડ્સને લગતી માહિતી,
માન્યતાઓ, હકીકતોથી શાળા-કોલે જ ની
છોકરીઓમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે .
આજે “પેડમેન” અને ગયા વર્ષે આવી ગયેલી
“ફુલ્લુ” ફિલ્મમાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં
આવ્યો છે .
છતાંય ફિલ્મ પેડમેનમાં જ એક ડાયલોગ
છે - “हम औरतो का बीमारी से मरना
शर्म से जीने से बहेतर है” - લાજ એ
સ્ત્રીનું ઘરેણું છે કહીને કદાચ ઘણા મુદ્દાઓ
આપણે ઘૂંઘટ કે બુરખા નીચે જ દબાવી દીધા
છે . મેં આ આર્ટિકલ એ જ જણાવા લખ્યો છે
કે “પીરિયડ્સ એ કોઈ શરમજનક ઘટના નથી.”

તે એક કુદરતી ઘટના છે અને તમે તેને માનથી
જોશો તો સમાજ પણ જોશે . મારે દરે ક
સ્ત્રી કે છોકરીને કહેવું છે કે તમે “પીરિયડ્સ”
શબ્દને જોરથી બોલી શકો છો. તમારે બહાના
બનવવાની જરૂર નથી. તમે તેને છોકરાઓ કે
પુરુષો સામે કે સાથે બેહિચક ચર્ચી શકો છો
અને મારે દરેક છોકરા કે પુરુષને પણ કહેવું છે
કે માસિકધર્મ દરમિયાન સ્ત્રીના હોર્મોન્સ સાથે
મૂડમાં પણ ફેરફાર રહે છે , ક્યારેક અસહ્ય દર્દ
થાય છે , અસુવિધા થાય છે ત્યારે જો તમારો
સહકાર હશે , હૂ ં ફ હશે તો કદાચ તમારી
આસપાસની સ્ત્રીઓ માટે તે દર્દ સહન કરવું
થોડું સરળ થઇ પડશે. અને છે લ્લે દરેકને એટલું
જ કહેવાનું કે જસ્ટ “Stay Free”
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ગોપા, મારા માટે એ રાત્રી જીવનભર
યાદ રહી જાય તેવી હતી, ન કદી ધારેલી,
ન કલ્પેલી, ભયાનક દુઃસ્વપ્ન સમી એ
રાત હતી. હુ ં ભરનિંદરમાં સૂતી હતી, મારી
નજીક જ મારો પુત્ર રાહુ લ નિરાંતની નીંદર
માણી રહ્યો હતો અને........અને મારા પતિ
સિધ્ધાર્થ વૈભવશાળી રાજમહેલ, રાજપાટ,
સ્વર્ગીય સંસાર અને અમારો ત્યાગ કરી સત્યની

શોધમાં મહાભિનિષ્ક્રમણ કરી ગયા.
પરોઢિયે મારી આંખ ખૂલતાં જોયું તો
ઢોલિયામાં મારા પતિ ન દેખાયા, સમગ્ર
મહે લ માં , બાગબગીચામાં દરે ક સ્થળે
પરિચારકો એમને શોધી વળ્યા પણ વ્યર્થ.
પરોઢનો ઉજાસ
વધતાં સુધીમાં તો આખા યે કપિલવસ્તુમાં
વાત ફે લાઈ ગઈ કે યુ વરાજ સિધ્ધાર્થ ઘર

છોડીને જતાં રહ્યા છે ....મારા સસરા
શુદ્ધોદાનના ખાસ સેવક સાથે એમણે સંદેશો
લખી મોકલાવેલો કે ‘પોતે સંસારથી વિરક્ત
થતાં સત્યની શોધમાં નીકળી પડ્યા છે , તેથી
તપાસ ન કરવી અને દુ:ખી ન થવું.’ મારા
સહિત આખું નગર શોકમાં ડૂબી ગયું. રાહુ લ
તો હજી પારણામાં હતો તે બિચારા જીવને
આ ગતિવિધીઓની શું સમજ પડે? મારાં
કલ્પાંતની કોઈ સીમા નહોતી, મારી જિં દગી
નિરસ બની ગઈ. ખે ર , દુ : ખનું ઓસડ
દહાડા...!!!
રાહુ લને હજી મારી જરૂર હતી, તેથી હુ ં
સંસાર ત્યાગ ન કરી શકું. આખરે મેં પણ
સાદગીભર્યું જીવન જીવવાનું નક્કી કર્યું.
કિમતી વસ્ત્રો અને મૂલ્યવાન આભૂષણો ત્યજી
શ્વેતવસ્ત્રધારી તપસ્વિની બની ગઈ. હવે
મારું એક જ ધ્યેય હતું કે ગરીબ ગુરબાઓની,
રોગીઓની શક્ય તે ટ લી મદદ કરવી અને
સારવાર કરવી. રાહુ લને પણ યથોચિત શિક્ષણ
આપી સક્ષમ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો.
યુવરાજ સિધ્ધાર્થ સંગે વિતાવેલી ક્ષણો
વિસરી વિસરાય નહીં તેવી હતી. તેઓ
કપિલવસ્તુના મહારાજા શુ દ્ધો દનના
પાટવીકુંવર યુવરાજ સિધ્ધાર્થ હતા તો હુ ં પણ
કલિ રાજ્યના રાજા દંડપાણિની રૂપરૂપના
અંબાર જે વી રાજકુવ
ં રી હતી. મારા સ્વયંવરમાં
દેશપરદેશથી સેંકડો રાજકુમારો આવેલા, પણ
મેં પુષ્પોની જયમાળા તો યુવરાજ સિધ્ધાર્થના
ગળામાં જ આરોપી.
સ્વભાવથી જ વિરક્ત સિધ્ધાર્થને મેં મારાં
પ્રેમથી સંમોહિત કરી દીધા. દૈવી સુખ
માણતા માણતા એક દશકો ક્યાંય
પસાર થઈ ગયો. સિધ્ધાર્થના મનમાં થ ી
મહાભિનિષ્ક્રમણની વાત નીકળી જ નહોતી.
(અનુસધ
ં ાન 11માં પાને)
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શિકું શબ્દ કાને પડતાં ૬’* ૬’
ની જગ્યા શોધવા મંડીના પડતાં.
ક્યાં જગ્યા દે ખ ાય અને
માથા નીચે દબાવીને નસકોરાં બોલાવવા લાગી
જઈએ. એ ન હોય નવશેકુ,એ તો મજાનું
સાટિનનું કે મખમલનું ! જે વું
સુંવાળું મઝાનું ઓશિકું માથા નીચે મુક્યું
હોય ત્યારે સ્વપનાના દેશમાં
સૂતાની સાથે તરત પહોંચી જવાય. ત્યાં
જવા માટે ટિકિટ લેવાની કોઈ
માથાઝીંક નહીં. વાસ્તવિકતાથી દૂ ર
સુહાના દેશમાં સહેલ કરવાની વગર
પૈસે ખૂબ મઝા પડે!. બધાંને જ કાંઈ નરમ
અને સુંવાળું ઓશિકું ન જોઈએ. કોઈને ગમે
પથ્થર જે વું તો કોઈને ગમે શીમળાના રૂનું
બનાવેલું. દરેકની અપની
અપની પસંદ.
મારા ઘરવાળાને બે જોઈએ માથા નીચે
અને પગમાં.
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એવી મઝાની તાણે કે જાણે સં ગ ીતનો
જલસો ના ચાલતો હોય. નગારા
અને હાર્મોનિયમના સૂર સંભળાય. અરે
પેલા પોલીસદાદાની સીસોટીનો
અવાજ પણ આવે. ઓશિકાના ચક્રવ્યુહમાં
ભરાઈ પડ્યા તો હાલ બેહાલ થશે.
કોઈ ગોળ તો કોઈ ચોરસ, પેલા જાડા
તકિયા જોયા છે ? પેલા ઢોલિયાનો રૂઆબ કાંઈ
ઔર. શું છટાદાર બેઠક અને તેનાં પર
બેસવાની કળા, આફરીન થઈ જવાય.
એમાં વળી અમે ર િકાથી આવે લ ો પે લ ો
‘વીની,’ દાદીમા પાસે તેના જે ટલું લાંબુ
ઓશિકું બનાવડાવીને જ જં પ્યો. મને તો
મનમાં એમ થયું કે જો આવડું મોટું
ઓશિકું બાજુ માં હોય તો ઘરવાળાની
ગેરહાજરી વરતાય નહીં. એની લંબાઈ
અને પહોળાઈ જોઈને મારી તો આંખો
ચકરાઈ ગઈ.રખે માનતા કે ઓશિકું જે ટલું
મોંઘુ હોય તેટલી ઉંઘ સારી આવે? ખોટા
ભ્રમમાં રાચતા નહીં. જો મહેનતુ હશે તો
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સાદા ઓશિકાથી પણ ગાઢ નિંદ્રા માણી શકશે.
આળસુ તથા કામકાજ વગરનાં માનવીને
૫૦૦રૂ.નું ઓશિકું પણ તારા ગણાવશે.
પેલી સુનયના તો વળી ઓશિકાની જરૂરત
નથી હોતી. હાથનું ઓશિકું બનાવે ! એક
ખાનગી વાત કહેવી છે આ તો તમે રહ્યાં ઘરના
એટલે કહ્યા વગર રહી શકતી નથી. અમારા
પેલા ચંપકકાકા જ્યાં જાય ત્યાં પોતાનું ઓશિકું
બગલમાં દબાવીને લઈને જાય. તમે ભલેને
કહો કે, કાકા મેં આ વર્ષે જ નવા ઓશિકા
બનાવડાવ્યા છે . સણસણતો જવાબ આપશે,
ડાહ્યો થા માને, ગાદલું ગમે તેવું ફાવે ઓશિકું
તો મારું જ જોઈએ. કાકી પણ ખૂબ રંગીન.
કાકાના ઓશિકાની ખોળને હાથેથી ભરે ને
વળી ઝીણી કિનાર પણ ચોડે. પછી કાકાને

તે જ ઓશિકું ફાવે ને? એ તો ભાઈ જે વા
જે મના શોખ. આપણા રામને તો કોઈની
ગુલામી ના ગમે.
ગમે ત્યાં રાત ગુજારવાની હોય, ઓશિકું
મળે યા ન મળે. હાથ માથા નીચે મુક્યો
નથી ને ઉંઘ આવી નથી. મને ખબર છે
તમને ઉંઘ આવે છે પણ ઓશિકાનાં દીલની
વાત સાંભળ્યા વગર ઉંઘવા નહીં દંઉ.
સજ્જન માણસો સૂવા આવે અને મને વૈકઠું ની
સફરે લઈ જાય.
પેલા ડાહ્યાકાકા એક વાળ શોધ્યો ના જડે
તેવા માથે મારા પર પ્રહાર કરે. શાંતિલાલ
માથામાં બે
કીલો તેલ ચોપડીને આવે. પેલો મુન્નો મારું
લાતોથી સ્વાગત કરે. ઉંવા ઉંવા કરતું
બાળ જ્યારે મારા પર મસ્તક ટેકવે ત્યારે
મારું રોમરોમ હરખાઈ ઉઠે. પેલો મારો
પાંચ વરસનો અનુજ મને હવામાં ફંગોળે
તો હુ ં આજીજી કરું ભાઈલા મારી દયા ખા.
મારી લાડલી વેદાને પરીઓના દે શ ની
સહેલ કરાવું ને હુ ં રાજીના રેડ થઈ જાંઉ. આજે
(પાનાં 9નું ચાલુ)

એવામાં એમને જાણ થઈ કે હુ ં ગર્ભવતી
છુ ં એટલે તત્પૂરતી ધીરજ રાખી. મનમાં
તો અજબ હલચલ હતી. એમને સંસારની
માયામાં થ ી સત્વરે મુ ક ્તિ જોઈતી હતી.
દિનપ્રતિદિન એમનો નિશ્ચય દ્રઢ થતો ગયો.
આ તરફ મને અમંગલ સ્વપનાઓ સતાવવા
લાગ્યા કે સિધ્ધાર્થ મને છોડીને દૂરદૂર જઈ રહ્યા
છે , એક સાંઢ પણ સ્વપ્નામાં રોજ દેખાતો.
સિધ્ધાર્થને આ સ્વપનાઓનો અર્થ પૂછ્યો તો
કહે, ગાંડી! સપના તો સપના જ હોય, તે કદી
સાચા પડતાં હશે? સૌ તારાં મનનો વહેમ
છે . ગર્ભાવસ્થામાં આવા અમાંગલિક વિચારો
કરવાનું છોડી ભગવાનનું નામ લે. એમના
શાંત્વનમાં પણ ગજબની શીતળતા હતી.
નવ માસ પૂરા થયે મેં એક સુંદર બાળકને
જન્મ આપ્યો. મહારાજા શુદ્ધોદનની ખુશીની
કોઈ સીમા ન રહી, આખાયે કપિલવસ્તુમાં
આનંદમંગલ થઈ રહ્યું. રાજપુરોહિતે નવજાતને

પેલો પિંજારો આવીને ટું, ટું કરી રહ્યો હતો.
મારા તો ગોટલાંને છોતરાં ઉખાડી નાખશે ભલે
મને પીંખી નાખે, મારા તાર તાર અલગ કરી
નાખે, તાપમાં મૂકી મારા પર લાકડીના પ્રહાર
કરે પણ પછી પેલી નવી ખોળમાં મને ભરે
ત્યારે મારા રૂપ રંગ બદલાઈ જાય. આ વખતે
રાહુ લ નામ આપ્યું. સર્વત્ર સુખ અને આનંદની
લહેરો વચ્ચે સિધ્ધાર્થ વધારે સચેત બન્યા અને
એક કાજળકાળી રાતે અમને ઊંઘતા મૂકી
સઘળી મોહમાયા ત્યજી મહાભિનિષ્ક્રમણ
કરી જ દીધું.
સમયને સરતા ક્યાં વાર લાગે છે ? મારો
રાહુ લ પાંચ વરસનો થઈ ગયો. ત્યારે ખબર
આવી કે સિધ્ધાર્થ જે હવે ભગવાન ગૌતમ
તરીકે ઓળખાતા હતા, તેમને દિવ્યજ્ઞાન એટલે
કે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે . કેવળજ્ઞાનનો
બોધ થયો માટે તેઓ બુદ્ધ કહેવાયા. હુ ં અત્યંત
ખુશ થઈ કારણ મારા પ્રિયજનને પોતાના
લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થઈ હતી.
એક દિવસ અચાનક ભગવાન બુ દ્ધ
રાજમહેલના દ્વારે આવી પહોચ્યા. હર્ષઘેલી
બનેલી હુ ં અવઢવમાં પડી ગઈ, કેટલાં વર્ષો
પછી પ્રભુ મારાં આંગણે આવ્યા! હુ ં બાવરી,
તેમનું સ્વાગત કેવી રીતે કરું? તેમને શું અર્પણ
કરું? હુ ં રાહુ લને લઈ દ્વાર પર જ થંભી ગઈ.

તો મણી માસીએ સાટિનની ખોળો કરાવી
છે . ખૂબ સુંવાળી છે . તેમની લાડલી દીકરીને
રાતે મજાની ઉંઘ આવે ને એટલા માટે. એમનો
પાટવી કુંવર તો બે ઓશિકા માથા નીચે અને
એક પગમાં દબાવે ત્યારે સૂતો હોય છે . બાળકો
મને પણ ખૂબ વહાલા છે . તેમનો સૂવાનો
સમય થઈ ગયો છે . તેમને સ્વપનાની દુનિયામાં
સેર કરાવવા લઈ જવા છે . મને ખબર છે તમને
બગાસા આવે છે . તમને તો મારા વગર ઉંઘ
ન આવે! જુ ઓ
આજે ખાટલામાં માંકડ થયા હતા ને એટલે
મને પણ ધગધગતા તાપમાં અગાસીમાં
નાખ્યો હતો. હમણાં જ ઘરમાં આવ્યો
તમારો પ્રિય તકિયો અને ઓશિકું . જરા
આસ્તેથી
માથું પટકાવજો! દાઝો તો મારા પર
ઉકળશો નહી.પાંચ મિનિટ પછી પ્રેમથી માથુ
મૂકજો.
‘હુ ં તમારી સેવામાં હાજર !

ત્યાં તો ભગવાનના સ્વમુખથ
ે ી ‘યશોધરા’ નામ
સંભાળ્યું!!
મેં વળતું પુછ્યું ‘યશોધરા’? ભગવાન
બોલ્યા, ‘આજથી તું ગોપા નથી યશોધરા
છે . યશની ધાત્રી છે , ધારણ કરનારી છે . તારો
ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે . એને કારણે જ હુ ં બુધ્ધ બની
શક્યો. આજથી જગત તને યશોધરાના નામથી
જાણશે’. આટલું બોલી પ્રભુ મને અને રાહુ લને
અનુકંપાથી નિહાળી રહ્યા.
હુ ં ગદગદિત થઈ ગઈ, મારી આંખોમાથી
ચોધાર અશ્રુ વહી રહ્યા હતા, હુ ં નિઃશબ્દ
બની ગઈ હતી, અથાગ પ્રયાસે મેં પ્રભુને કહ્યું,
‘આપને ચરણે હુ ં રાહુ લને ધરું છુ ં , મારી ભેટ
સ્વીકારો નાથ…!!!’
‘તથાસ્તુ દેવી’! ભગવાન બુધ્ધે કહ્યું . ‘ધન્ય
હો, આજથી તારું નામ જગતમાં
અજરામર બની રહેશે.’
.....અને હુ ં ગોપા – યશોધરા બની પ્રભુની
કૃપા પામી કૃતકૃત્ય થઈ ગઈ.
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ત વધતી જતી હતી અને સુસવાટા
ભર્યાં પવનને કારણે ઠંડીનો ઘણો
પ્રકોપ વર્તાતો હતો. વગડામાંથી
તમરાંઓનો અવાજ સંભળાતો હતો. અક્ષિતા
અને નકુલ ભારતીય ઇતિહાસના રજવાડા પર
પી.એચડી કરતા હતાં એટલે રિસર્ચને કારણે
રાજસ્થાનના ભાણગઢ જતાં હતાં. રાજારજવાડાના સમયમાં ભૂત-પ્રેત,અંધ-શ્રદ્ધા
ઘણું વ્યાપેલું હતું. અક્ષિતાએ ભૂત-પ્રેતની
ઘણી વાતો સાંભળેલી હતી પણ નકુલને આવી
વાતમાં સહેજ પણ વિશ્વાસ નહતો બેસતો.
ભાણગઢની નજીક રસ્તામાં ગાડીમાં પંચર
પડ્યું. બીજુ ં વ્હીલ પણ નહતું કે જે થી પંચર
કરી શકાય. રાતે આવાં ઉજ્જડ વિસ્તારમાં રાત
વિતાવવી જોખમકારક હતી એટલે કંઇક મદદ
મળી રહે એ આશયથી થોડે દુર એક આઉટ
હાઉસ જે વું કંઇક નજરે પડ્યું ત્યાં ગયાં. ઝાંપો
ખુલવાનો અવાજ સાંભળીને માથે કામળો
ઓઢેલો એક માણસ હાથમાં ફાનસ લઈને
સામે આવતો નજરે પડ્યો. એનાં પહેરવેશ
પરથી ત્યાંનો પગી જે વો લાગતો હતો.
“જી સાબજી”..?
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“જુ ઓ, અમે અમદાવાદથી આવીએ છીએ
અને ભાણગઢ જતા રસ્તામાં અમારી ગાડીમાં
પંચર પડ્યું છે , એટલે રાતવાસો કરવા માટે
કંઇક મદદ મળી શકે તો.....” નકુલ બોલ્યો.
“જી સાબ, આપ આઇયે, પર હમરે યહાં
બીજલી નહિ હે ઔર કબ આયેગી ઉસકા ભી
કુછ ઠીકાના નહિ હે, પર કોઈ બાત નહિ મેં
કુછ ઇન્તેઝામ કરતા હુ ં.. આપ આઇયે” પેલાં
માણસે કહ્યું. નકુલ અને અક્ષિતા એની પાછળ
દોરવાયા.
“લીજીયે સાબ, યે કમરે કી ચાબી. ઉપર
કે મજલે પર દુસરા કમરા. યે લીજીયે આપકા
ફાનસ ઔર યે માચીસ ભી રાખીએ કામ
આયેગી.
માચીસ અને ફાનસ લઈને નકુલ સીડી તરફ
આગળ વધ્યો અને ફાનસના અજવાળા આજુ બાજુ નિરીક્ષણ કરતી અક્ષિતા નકુલની પાછળ
ગઈ. બંને રૂમનું તાળું ખોલીને અંદર પ્રવેશ્યાં.
રૂમ બંધ હોવાને કારણે અજીબ પ્રકારની વાસ
આવતી હતી. અક્ષિતાએ રૂમની બધી બારી
ખોલી નાંખી. સુસવાટાભર્યાં પવનને કારણે
ક્ષણભરમાં વાસ હવામાં ગાયબ થઇ ગઈ. રૂમ

®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k
ઘણો મોટો હતો. એક ખૂણામાં પલંગ હતો
અને બાજુ માં નાનું ટેબલ હતું. એક તરફ
મોટા મોટા બે કબાટો હતાં. એક દીવાલ પર
ઘણી બધી ફોટો ફ્રેમ લગાવેલી હતી. આખા
દિવસના થાકને કારણે અક્ષિતા આડી પડી અને
નકુલ દીવાલ પર લાગેલા ફોટા જોવામાં વ્યસ્ત
થઇ ગયો. પવનને કારણે ફાનસનું અજવાળું
ઝાંખું થઇ ગયું. નકુલે માચીસ સળગાવીને
જોયું ત્યાં તો એનાં મોઢામાંથી ચીસ નીકળી....
અઅક્ષી....
નકુલની ચીસ સાંભળીને અક્ષિતા સફાળી
જાગી ગઈ..શું થયું નકુલ.? કેમ ચીસ પાડી..?
અ..અ..અ...અક્ષી... આ જો.... આ
માણસ...આ એજ માણસ છે જે ણે હમણાં
થોડીવાર પહેલાં આપણને આ ચાવી અને
ફાનસ આપ્યા..તો તે મ ાં શું નકુ લ ? ફોટો
તો હોય! અક્ષી નીચે વાંચ, નંદકિશોર રાઠી
જન્મ: ૧૯૦૫ અને મૃત્યુ: ૧૯૬૫.. નકુલ
અને અક્ષિતા ફાટી આંખે એ ફોટાને જોઈ
જ રહ્યા...
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મણાં Quora સાઈટ ઉપર એક
સવાલ જોયો કે એક એવરેજ માણસ
એનાં આખા જીવન દરમિયાન
કેટલા માણસોને મળતો હશે? ઘણા લોકોએ
વિસ્તારથી કે લ ્કયુ લે શ ન્સ કરીને જવાબો
આપેલા હતાં - 50,000 -80,000 ની
વચ્ચે, લગભગ 1,00,000 જે ટલા વગેરે
વગેરે. આમાંથી કેટલા આપણને યાદ રહેતા
હશે? કેટલાને આપણે યાદ હોઈશુ?
ં સ્કૂલમાં,
કોલેજમાં, વર્કપ્લેસ પર, પાર્ટીમાં, પ્રવાસમાં,
જાહેર સમારંભોમાં અને અત્યારે તો ફેસબુક,
ઇન્સ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ... અને બીજી અઢળક
જગ્યાઓએ, ક્યારેક બે-પાંચ મિનિટ માટે તો

ક્યારેક દિવસોના દિવસો માટે નવા ચહેરાઓને
મળતા હોઈશું, જાણતા હોઈશું, તેમની સાથે
રહેતા હોઈશું. અમુક લોકો આપણા જીવનના
અમૂલ્ય ભાગ બની ગયા હશે તો અમુક બસ
બે-ત્રણ ઘડીના મહેમાન હશે. આપણા સ્કૂલના
જુ ના ક્લાસમેટ્સ - નામ યાદ હોય તો ચહેરો
યાદ ના હોય, અને ક્યારેક દેખાઈ જાય તો “આને કશે જોયેલો છે ખરો, પણ બોલાવો
ક્યા નામે?” ( આમ તો ફેસબુકના જગતમાં
લોકોને ભૂલવા અઘરા છે પણ તો પણ! ) અને
જયારે ઘણીવાર એકના એક લોકો જ બધી
જગ્યાએ મળે અને ત્યારે લાગે કે World is
too small!

÷u¾
fýoðe þkn
જયારે બહુ ં જ ઓછા સમય માટે કોઈને
મળીએ, કોઈ કોન્ટેક્ટ ના હોય, ફરીવાર
મળવાની કોઈ તક ના હોય, ત્યારે મોટેભાગે
આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ - જે મકે
ફ્લાઈટમાં બાજુ માં બેઠેલા અંકલ, કે પછી
રે સ ્ટોરન્ટમાં ઓર્ડર લે વ ાં આવતા વે ઈ ટરઆપણને યાદ નથી રહેતા! પણ અમુક વાર
તેમની સાથે કરેલી વાતો, ઘટેલી કોઈક ઘટના,
તેમના વ્યક્તિત્વની તસ્વીર તરત જ મનના
કેમેરામાં લેવાઈ જાય છે . ભલે પછી તમને
ખબર ના હોય કે અત્યારે તે ક્યાં છે ? શું કરી
રહ્યા છે ? તેમનું જીવન બરાબર ચાલે છે કે
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નહિ? કદાચ તે જીવે છે કે નહિ? - પણ છતાંય
તે આપણી યાદોનો એક હિસ્સો બની ગયા
હોય છે .
મારા મોટાભાગના પ્રવાસો ટ્રેનમાં થતા
હોય છે અને ટ્રેનની મુસાફરી તો જ ગમે જયારે
તમારા સહયાત્રીઓ તેને સારી બનાવે. ટ્રેનમાં
મને એવા ઘણા લોકો મળ્યા છે કે જે માત્ર
ટ્રેન પૂરતા જ સાથે હતા, પણ યાદોની ટ્રેનમાં
હમેંશા તેમની સીટ રિઝર્વ થઇ ગઈ છે . જયારે
હુ ં 5-6 વર્ષ પહેલા સિક્કિમ જતી હતી ત્યારે
ટ્રેનમાં એક કાકા અમદાવાદથી નાગપુર જતા
હતા, તેમને જૂ તાંનો બિઝનેસ હતો. તેઓ હતા
દિલ્હીના પણ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી ફર્યા
હતા. થોડા જ સમયમાં તેમની સાથે બધી
વાતો થઇ ગઈ અને તેમણે દિલ્હીમાં તેમના
ઘરે આવવાનું આમંત્રણ પણ આપી દીધુ.ં વચ્ચે
તેમની દીકરીનો ફોન આવ્યો કે પાપા બેલેન્સ
કરાવી દો ને, ત્યારે કહે, “દીકરો-દીકરી બંને
કમાય છે પણ બેલેન્સ તો પાપા હી કરવા દેતે
હૈ! મુજે ભી અચ્છા લગતા હૈ કરના.” તે જ
ટ્રેનમાં એક બીજા બહેન મળી ગયા, જે મનુ
પોતાનું ઘર લખનૌમાં હતુ,ં તેમના પતિ સરકારી
નોકરીમાં હતા એટલે ટ્રાન્સફર થતી રહે. તેમની

એક દીકરી વિદેશ અને બીજી દિલ્હીમાં હતી.
ચારેય જણ અલગ, પણ છતાંય તેમની દુનિયા
ચાલતી હતી. બહેન એકલા દિલ્હી, લખનૌ,
કલકત્તા વચ્ચે આંટાફેરા કરતા હતા. તેવી
રીતે બેંગ્લોર જતી વખતે એક કપલ મળી
ગયું હતું. ભાઈ અંકલેશ્વરના પણ મોટાભાગે
બહાર જ રહ્યા હતા અને સખત ઉત્સાહી,
તેમની સાથે શિક્ષણથી માંડીને પોલિટિક્સની
વાતો કરી. ગુજરાતનો વાટકીવ્યવ્હાર ત્યાં પણ
ચાલ્યો! તેઓ સાઉથમાં બહુ બધું ફરેલા હતા
અને આખી ટ્રીપ દરમિયાન તેમનો ફોન પણ
આવતો રહ્યો કે કેમ છો અને કેવું ચાલે? મને
કોઈના નામ, ચહેરા યાદ નથી પણ હા, એવું
કોઈ મળેલું તે કદી નહિ ભુલાય.
ટ્રીપમાં પણ અસં ખ ્ય લોકો મળ્યા છે
આસામમાં ડ્રાઈવર કમ ગાઈડ પુતુલ હોય
કે કાશ્મીરના હોટલ મેનેજર મુસ્તાકભાઈ.
ત્યાં અમારા ડ્રાઈવર ઇર્શાદભાઈ પાસે થ ી
અમને રમઝાન, મુસ્લિમ ધર્મનો ઇતિહાસ,
તેમની માન્યતાઓ વિષે એટલું જાણવા મળ્યું
કે જે અત્યાર સુધી અજાણ હતું. હમણાં જ
માલવણની ટ્રીપમાં વિજયદુ ર્ગ ના ગાઈડ
શંકરભાઇ - માત્ર બે કલાક જોડે રહેલા પણ

એમની સાથેની વાતો જીવનભર યાદ રહેશે,
તેમણે કહેલું કે “હવે કિલ્લા સાથે એક લગાવ
થઇ ગયો છે ” અને હુ ં ત્યાં જ એમની સાથે
જોડાઈ ગયી કારણકે હુ ં પણ એ લાગણી મારી
સ્કૂલ સાથે અનુભવતી હતી. માત્ર ટ્રીપમાં જ
નહિ, મને યાદ છે લગભગ 5-6 વર્ષ પહેલા
કાંકરિયા બસ સ્ટોપ પર બે નાના છોકરા ભીખ
માંગતા હતા. તેમાંથી ભાઈને મેં એક રૂપિયો
આપ્યો અને બહેનને પણ આપવા ગઈ ત્યારે
તેને કહ્યું કે “ભાઈને આપી દીધો ને, હવે નહિ”
અને હુ ં લગભગ K.Gમાં હોઈશ ત્યારે મારી
બે ખાસ મિત્રો, જે મના વિષે પણ કોઈ જ
માહિતી નથી મારી પાસે. તેમના નામ અને
તેમના નાના મોઢા સિવાય - છતાંય મને આજે
પણ તેઓ એટલા જ નજીક લાગે છે .
અમુક લોકોને યાદ રાખવા ફેસબુક પર
રિકવેસ્ટ મોકલવાની કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો
કરવાની જરૂર નથી હોતી. તેઓ તમારા ફોનના
કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં ના હોય, પણ તેમની સાથે
થયેલો કોન્ટેક્ટ આપણા મેમરીકાર્ડમાં હમેંશા
સચવાયેલો હોય છે .

અમે જોયાં જવાનીમાં ઘણા અરમાનના નકશા
સમન્દરમાં સમન્દર પર હતા તોફાનના નકશા

મંદિર સાથે પરણી મીરાં, રાજમહેલથી છૂ ટી રે
કૃષ્ણ નામની ચૂડી પહેરી, માધવની અંગૂઠી રે

ન તો ભગવાનના નકશા ન તો શેતાનના નકશા
કે જીવનમાં હતા જે કંઈ ઈન્સાનના નકશા
- શેખાદમ આબુવાલા

અરધી રાતે દરશન માટે આંખ ઝરુખે મૂકી રે
મીરાં શબરી જનમજનમની જનમજનમથી ભૂખી રે
-સુરેશ દલાલ

ડગલે પગલે ભવમાં હુ ં જે નાથી ભરમાયો હતો,
કોને જઇ કહેવું કે એ મારો જ પડછાયો હતો ?
આ ગઝલ કેરી ઇમારત છે અડીખમ આજ પણ,
એના પાયે ‘શૂન્ય’ કેરો પ્રાણ પૂરાયો હતો.
- શૂન્ય પાલનપુરી
આયખા-તાપણું કેમે કરી ટાઢું ન પડે,
મારી સાથે તો હવે મારું યે પાનું ન પડે.
– ‘ગની’ દહીંવાળા
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ર્જુ ન મોરે મું બ ઇ પોલીસનાં
પ્રામાણિક પોલીસ કર્મી હતાં.
એમની પત્ની શાલીનીતાઇ
પણ નામ પ્રમાણે સ્વભાવે શાલીન અને
સમજદાર સ્ત્રી હતી. પતિના ટૂંકા પગારમાં
વ્યવસ્થિત ઘર ચલાવતી. આ સમજદાર
પતિપત્નીએ નક્કી કર્યું હતું કે તેઓ એક જ
સંતાનને જન્મ આપશે, પછી તે પુત્ર હોય કે
પુત્રી. બે વર્ષ બાદ એમના જીવન ઉપવનમાં
એક ફૂલ ખીલ્યું. શાલીનીતાઇએ એક સુંદર
પુ ત્રી ને જન્મ આપ્યો. નામ આપ્યું દુ ર્ગા .
પિતાના સપના સાકાર કરવા તે ભણી અને
બાપુને પગલે બાવીસ વર્ષની ઉમરે આઇ.પી.
એસ.ની પરીક્ષા પાસ કરી. મહારાષ્ટ્ર પોલીસ
દળમાં જોડાઇ. એની ઉમરનાં પ્રમાણમાં
એનામાં વધુ સમજશક્તિ અને ધીરજ હતાં,
તેથી તેને ફેમીલી ડીસ્પ્યુટ એટલે કૌટુમ્બિક
ઝગડા સુલઝાવવાના સેલમા પોસ્ટીંગ મળ્યું.
આપણા સમાજમાં દહેજ એ મોટામાં મોટું
દૂષણ છે . પુરુષો સ્ત્રીને દારૂ પીને માર મારતા

હોય છે . આ ઉપરાંત સાસુ વહુ નાં ઝગડા, આડે
રસ્તે ચડી ગયેલા બાળકોનાં પ્રશ્નો વગેરેનો
દુર્ગા સારી રીતે ઉકેલ લાવતી તથા બન્ને પક્ષને
સમજદારીથી જોડવામાં તે હોશિયાર હતી.
પચીસ વર્ષની ઉમરે તેને માટે ન્યાતમાંથી
એક ભણેલા છોકરાનુ માગું આવ્યું. છોકરો
એંજિનિયર હતો, એનું નામ શેખર હતુ.ં એ સારુ
કમાતો હતો અને દહેજ લેવાની ના કહેતો હતો.
દુર્ગાને આવા જ સાસરીયાની તલાશ હતી, જે
લાલચુ ના હોય. તાત્કાલિક લગ્ન લેવાયા અને
દુર્ગા સાસરે આવી. પતિને પૈસાની કોઇ લાલચ
ન હતી. પરંતુ સાસુ માનતી હતી કે દુર્ગા ઉપરની
કમાઇ કરતી હશે. એને ભવિષ્યમાં રહેવાનુ
ક્વાર્ટર મળશે, સરકારી નોકરીમાં જિં દગી સારી
રીતે પસાર થશે અને પેંશન પણ મળશે. ઇંડા
આપતી મરઘીને શા માટે ગુમાવવી? એટલે
સાસુએ પણ દહેજ વગર ચલાવી લીધુ.ં
સાસુસસરા સ્ટાફ ક્વાર્ટર ક્યારે મળશે?
એમ વારંવાર પૂછતાં, પણ ત્યાં બે ત્રણ વર્ષનુ
વેઇટીંગ હતું. દુર્ગા થોડા વાપરવાના પૈસા
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રાખીને પૂરો પગાર ઘરખર્ચ માટે આપતી. આ
દરમ્યાન દુર્ગાને સારા દિવસ રહ્યાં. પતિ અને
સાસુ એનું ખૂબ ધ્યાન રાખતાં, કારણ કે સાસુને
તો વારસદારની આશા હતી. દુર્ગા અને શેખરે
નક્કી કર્યું હતું કે એ લોકો એક જ બાળકને જન્મ
આપશે અને દીકરી હશે કે દીકરો. એને ઉચ્ચ
શિક્ષણ આપશે. પ્રસૂતિ સાસરે જ કરવાની
હતી. પૂરે દિવસે દુર્ગાએ દીકરીને જન્મ આપ્યો.
સરકારી હોસ્પિટલમાં નર્સે જન્મેલી દીકરીને
નવડાવીને ટૉવેલમાં લપેટીને, એના સાસુના
હાથમાં આપી અને વધામણી આપી કે લક્ષ્મીજી
પધાર્યા. સાસુએ બાળકીને હાથમાં લીધી અને
બૂમ પાડી, “હાય હાય, દીકરી જણી, પાણો
જણ્યો” અને દીકરીને હાથમાંથી છોડી દીધી.
તરત જન્મેલી એ બાળા જમીન ઉપર પટકાઇ.
(સત્યકથા ઉપર આધારિત)
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વ્યા એટલે એક સુંદર અને શરમાળ
પ્રકૃતિની વિવેકી છોકરી. નાનપણમાં
જ મમ્મી પપ્પા ગુમાવી દીધેલા.
કુટુંબમાં તો પોતાનું કહી શકાય એવું કોઈ હતું
નહીં એટલે એના પપ્પાના એક નજીકના
નિ:સં ત ાન મિત્ર દં પ તિ અશોકભાઈ અને
ભાવનાબેન એનાં પાલક માતા પિતા બન્યા.
કોઈ દિવસ મા-બાપની ખોટ વર્તવા ન દીધી.

દિવ્યા સારું એવું ભણી હતી એટલે
કોલેજમાં લેક્ચરરની જોબ આસાનીથી મળી
ગઈ અને ત્યાં જ એની ઓળખાણ પરાશર
સાથે થઈ. દોસ્તી ધીમે ધીમે પ્રગાઢ બનતી
ગઈ. બંને યુવાન હતા, સૌંદર્યનું આકર્ષણ હતું
પણ ઉપભોગની લાલસા ન હતી. પરિવાર
તરફથી જીવનસાથી પસંદ કરવાની છૂ ટ હતી
પણ બંને પરિવાર રાજીખુશીથી જોડાય એવું
બંને ઇચ્છતા હતા. આખરે બંનેના પરિવારે

એક દિવસ મળવાનું નક્કી કર્યું. દિવ્યાએ સરસ
મજાની સાડી પહેરી હતી. કપાળ પર એક
નાનકડી બિંદી અને સહેજ ઢીલા અંબોડાને
કારણે એ યુવતી કરતાં જાજરમાન સ્ત્રી લાગતી
હતી. રસોડામાંથી મીઠાઈ અને નાસ્તાની ટ્રે
લાવી મહેમાનો સામે ધરી. પરાશરના મમ્મીપપ્પાને તો દિવ્યા નજરવેંત જ ગમી ગઈ અને
તેઓ લગ્ન માટે હા પાડી દીધી.
મહેમાનોના ગયાં પછી અશોકભાઈ સહેજ
વ્યથિત હતાં.
“કાકુ, શું વાત છે ? તમને પરાશર પસંદ
નથી?” દિવ્યાએ પૂછ્યું.
બેટા, તારી પસંદ એ જ અમારી પસંદ
છે પરંતુ ઈચ્છા નથી તને કહેવાની છતાં પણ
કહેવું પડે એમ છે . આજ સુધી તને એમ જ
છે કે તારા મમ્મી-પપ્પા કાર એક્સિડંટમાં
મૃત્યુ પામ્યા છે પણ હકીકત કંઇક અલગ
છે . ધંધામાં મોટું નુકશાન થવાને કારણે બંને
જણાએ આત્મહત્યા કરી હતી અને નુકશાન
થવા પાછળનું કારણ પરાશરના પપ્પા હતાં.
આટલું સાંભળતાં જ દિવ્યાના પગ નીચેથી
જમીન સરકી ગઈ.

મારા દિવસની દિવ્ય શરૂઆત

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्।।
समुद्रवसने देवि! पर्वतस्तनमण्डले!।
विष्णुपत्नि! नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।।
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“તારો ભૂરો પતંગ હવામાં કેટલો ઊંચે હતો ને પેલા ગુલાબી પતંગે
તો સામેથી આવીને પેચ લગાવ્યો. તેં ખેંચી કાઢયો હોત તો એક જ
મિનિટમાં એ ગુલાબી પતંગ કપાઈ જાત. પણ તેં તો તારા પતંગને
ઝૂકાવી દોરી ઢીલી છોડી દીધી. આમ કેમ કર્યું?
એણે હસીને જવાબ આપ્યો “મારે પતંગ કાપવો ન હતો. મારે
તો લાગેલો પેચ છોડાવવો હતો.”
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ખો દિવસ આં ક ડાઓની
જાળમાં ગૂં થ ાયે લ ા રહી
કંઈક થાક સાથે હુ ં ઘરે પાછો
ફર્યો. મારાં આગમનને પારખી ગયેલી અલકા
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દોડતી દોડતી બહાર આવી અને મારાં ગળામાં
હાથ નાખી ખુશીથી ન સમાતી, ફેરફૂદરડી
ફરતાં ફરતાં બોલી “અપૂર્વ,આજે તને હુ ં એક
ખુશખબર આપવાં માંગુ છુ ં , પણ તારે જ એ
ખબરનું અનુમાન કરવાનું છે , હુ ં કહીશ નહીં.”
મારી આંખમાં એક ચમક આવી પણ એ
ચમકને છુ પાવતા મેં કહ્યું
“આજે મારી અલકા સ્ત્રીમંડળની પ્રમુખ
બની છે .”
“પ્રત્યુતરમાં ના મળી.”
“તો પછી તે આજે આપણા લગ્નદિવસની
ઉજવણી માટે હિલસ્ટેશનની ટિકિટ બુક કરાવી
છે .”
“જવાબ ફરી ના માં જ મળ્યો.”
“તો પછી, તારી મમ્મી ઘરે આવવાની છે .”
“ફરી એ જ ના.”
“તો પછી કોઈ ફિલ્મની હિરોઈન કે હીરો
સાથે આજે તારી મુલાકાત થઈ છે .”
“જવાબ ફરી ના માંજ આવ્યો.”
એય, ખુશખબર નાનાં છે કે મોટા છે ?”ને
અલકાએ હાથ જ્યાં સુધી ફેલાય ત્યાં સુધી
ફેલાવીને કહ્યું “આટલા મોટા.”
મેં હાર કબૂલતા કહ્યું “મને નથી ખ્યાલ
આવતો તું જ કહી દે ને.”
મારો હાથ એનાં હાથમાં લઈને પ્રેમથી
પંપાળતા એણે પ્રેમાળ અને શરમાળ સ્વરે
કહ્યું “અપૂ ર્વ ,આપણાં પ્રેમનું પ્રતિક મારાં
ઉદરમાં અંકરુ રૂપે ઉગ્યું છે , તમે પપ્પા બનવાના
છો.”અને પછી મારું નાક પકડી બોલી “મારાં
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ભોળિયા ભગવાન”. ખુશીનાં માર્યા મેં એને બે
હાથોમાં ઊંચકી લીધી અને ગોળ ગોળ ફેરવતા
અચાનક જ કહ્યું “અલકા, તારી કિટ્ટા.”
ગભરાઈને એણે કહ્યું “કેમ?”.મેં કહ્યું “એક તો
આટલા સરસ સમાચાર તે મને ફોન કરીને
જણાવ્યા નહીં અને ઘરે આવ્યાં પછી પણ
આટલી બધી વાર તડપાવ્યો”
મારી હડપચીને એની પ્રથમ આંગળીથી
ઉંચી કરતાં તે બોલી, “અપૂર્વ, ઘણી વાર
તડપાવવાનો પણ આનંદ હોય છે .”
મારી આજની રોજનીશી જો અહીં પૂરી
કરું તો તે અધૂરી ગણાય. અલકાએ જ્યારે
દોડતી બહાર આવીને મારાં ગળામાં
હાથ નાખ્યા ત્યારે જ એની ચાલનો
થનગનાટ, એનાં મુખ પરનો આનંદ, એની
આંખમાંનો અનેરો ભાવ અને હૈયેથી છલકતું
વાત્સલ્ય જોઈને હુ ં સમજી જ ગયો હતો કે એ
ખુશ સમાચાર શું હતાં પણ ઘણી વાર બાઘા
બનવાનો આનંદ પણ કંઈક અનોખો જ હોય
છે .
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જી તો ગયા અઠવાડીયે તો નિખાર
મને કહેતો હતો “આપણી ઝીલને
તો હુ ં દુનિયાનું સુખ આપવાનો છુ ં .
ભલેને તું મારાથી છુ ટી થઈ પણ ઝીલ આપણું
સંતાન છે અને તું મારો પહેલો પ્રેમ…”
ભૂતકાળમાં પ્રવેશતું કેતાનું મન…એક
વખત તો કમકમી ગયું..કેટલી મુરખ હતી કે
આવા ભોળા પતિને વારંવાર ત્રાસ આપીને
ઘરે નાસી આવતી હતી અને વિખવાદનું કારણ
પણ શું? હુ ં મારી ભાભીના ભાઈ સાથે વાતો
કરું તે ના ગમે.. મારા પર વહેમાયા કરે.
અમેરિકાથી આવેલી ફોઈને આ વાતની
જાણ થઈ ત્યારે તે કહે..
“કેતા જે રીતે તુ આ વાત કરે છે તે રીતે
જોવાને બદલે આને બીજી રીતે જો. પતિ
તરીકે તારા ઉપર તેનો અધિકાર છે અને પતિ
તને કોઇની સાથે વાતો કરવાની ના પાડે તો
તેમા તેનું આધિપત્ય અને છુ પાયેલી ઇર્ષ્યા છે .
આ પ્રેમનો પ્રકાર પણ હોઇ શકેને?” ફોઇની
વાત સાંભળીને કેતા તો વિચારમાં પડી ગઈ..
તેને ભાભીના ભાઈ કલ્પેનની વાતો યાદ
આવી..”કેતા ક્યાં તું? અને ક્યાં નિખાર? તે
તો ગામડીયો છે ..અને તું તો સ્વરુપવાન..
કાગડો દહિંથરુ લઈ ગયો જે વા હાલ.. આતો
મને તુ પહેલાં મળી નહીં અને મારા લગ્ન થઈ
ગયા નહીંતર હુ ં તને ભગાડીને લઈ ગયો હોત.
મનોમન કેતા કલ્પેન અને નિખારની તુલના
કરવા લાગી. તેણે નિખારને કેમ હા પાડી..તે
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વાતો વિચારવા લાગી. નિખાર ભોળો તો હતો
જ..પણ નોકરી તેની સ્થિર હતી..ભાયખલાથી
મસ્જીદ બંદર રોજ ટ્રેન પકડીને જાય. જૈ ન
લત્તામાં પોતાનો ફ્લેટ હતો. અંધરે ીથી ભાયખલા
કંઇ બહુ દુર નહીં તેથી કોઇને કશુયં ના કહેવાનું
કારણ ન મળ્યું અને કેતા અને નિખારનાં લગ્ન
થયા.. વિવાહ દરમ્યાન જે નિખાર હતો તે તો
લગ્ન પછી તદ્દન જ બદલાઈ ગયો. એક દિવસ
કલ્પેન મોટાભાઈ સાથે ભાયખલા આવ્યો..બહુ
જ મજાકીયો અને હસાવી હસાવીને પેટ દુખાડી
દે. તેને ફ્લેટ બાંધકામનો મોટો કોંટ્રાક્ટ મળ્યો
હતો. તેથી હસતા હસતા કેતા બોલી “તમારી
અનુકળ
ુ તા એ આવતા જતા રહેજો” અને તેણે
તો તે પકડી લીધુ..”ભલે ત્યારે બપોરની ચા
તમારે ત્યાં..”
થોડો સમય તો બધુ ઠીક ઠીક ચાલ્યું..
પણ એક દિવસ નિખાર બોલ્યો..”કેતા..આ
કલ્પેનને તેં જબરો પેધો પાડ્યો છે .. મારી
ગેરહાજરીમાં તે ઘરે આવે તે મને ગમતુ નથી.”
ત્યારે કેતા ગર્ભવતી હતી અને છં છેડાઈને
બોલી એટલે “તમે મારા ઉપર શક કરો છો?”
નિખાર કહે “તું ગમે તેટલી નિયંત્રીત હોય
પણ મને ઘી અને આગ ભેગા થઈ શકે તેવું એકાંત
બાળે છે અને કલ્પેન પરણીત હોઇ આમ વર્તે
તે અજુ ગતુ તો છે જ ને. હુ ં મારું લગ્નજીવન
ખરાબે ના ચઢે તેની તકેદારી રાખું છુ ં સમજી?”
પછી તો આક્ષેપ પ્રતિઆક્ષેપોની હોળી
સળગી..તે ઝીલ ત્રણ વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી ના

શમી. કોર્ટે ફારગતી આપવાની તૈયારી બતાવી
ત્યારે નિખારે તો ના જ પાડી પણ હવે આ
પાર કે પેલે પારના ઝનૂને કેતા ઝીલને લઈને
અંધેરી આવી ગઈ.
કે ત ા તે ભડભડ સળગતા ભૂ ત કાળની
ભૂતાવળને જોતી રહી. એના ચિત્તને ફોઇની
ટકોરે ડહોળી નાખ્યું હતું. આ રીતે તો મેં મારા
જીવનને મેં કદી જોયું જ નહોંતુ.
ફોઇ કહે “લગ્ન એટલે એક મેકનાં પૂરક
થવાનું ટાણું.. બંને એ એકબીજાની ઉણપો
શોધી દૂર કરવી અને સારી વાતોને વિકસાવવી
તે જ સાચુ લગ્ન જીવન..મને એક વખત
ફુઆએ ના પાડી કે ભારત બહુ ફોન ના કર,
તે દિવસની વાત અને આજે તે વાતને ૩૦
વર્ષ થયા પણ કોઇ વિરોધ નહીં કે ના કોઇ
વિચાર પણ કે મને કેમ ફોન ના કરવા દે..પણ
તેમને સાસરીમાં હુ ં ચંચુપાત કરું તે ગમે નહીં
તેથી તેમનો બોલ શિરોમાન્ય કર્યો..અને મને
તે સીગરેટ પીવે તે ના ગમે તો મે ફક્ત એટલું
કહ્યું તમે પણ આ સીગરેટ છોડો તે દિવસથી
આજ દિન સુધી તેમણે સીગરેટ પીધી નથી.
કેતા મનમાં ને મનમાં બોલી કલ્પેન ને ઘરે
આવતો બંધ કરવો તે વાતને હુ ં કારણ વગર
આટલી કેમ ચગાવું છુ ં ? અને કિંમત કોણ
ચુકવશે? હુ ં. મારી ઝીલ અને નિખાર…?
ત્યાં ઝીલે આવીને તેને વિચાર સમાધીમાંથી
ઝં ઝ ોટીને બહાર કાઢી..મમ્મી ફોન લે ને
ક્યાંરની ઘંટડી વાગે છે …
ફોન ઉપર નિખાર હતો. કેતાની આંખમાં
આંસુ હતા ફોન ઉપર તે બોલી-“નિખાર..
મને માફ કરીશ? હુ ં અને ઝીલ બંને તારા
વિના અધુ ર ા છીયે . .” નિખાર બોલ્યો..
“હા મારા મનનાં અને ઘરનાં દ્વાર હજી
તમારી રાહ જુ એ છે …સ્વાગતમ..”
કેતા રડતી હતી અને તે આં સુમાં નિખાર
પ્રત્યેનો આક્રોશ વહી ગયો.

…Ã…kyku™e s{kŒ!
‘પપ્પા’
આ શબ્દ મનમાં સ્ફુરે કે,
પછી જીહ્વા થકી ઉચ્ચારાય,
એ પળે,
દિલને દ્રવતું એક દર્દ,
મનમાં મરકતું એક મૌન,
અને અસ્તિત્વમાં ઉમટતો ઉત્સાહ,
સઘળું સાગમટે ઉછળે.
હમણાં પપ્પા આવશે,
એ સધિયારો
આપણે પડ્યાં હોઈએ તો,
ઉભા થવાની હિમ્મત,
હાર્યાં હોઈએ તો,
ફરીથી ઝૂકાવવાની હામ,
અને સફળ થયાં હોઈએ તો,
વધામણી ખાવાની ત્વરા,
એ બધાયમાં ઉત્સેચક બનીને હાજરાહજૂ ર!
કિન્તુ,પરંતુ,
શબ્દ હોય અને પપ્પા ન હોય ત્યારે?
ત્યારે? અરે, ત્યારે તો, અચૂક!

frðíkk
hÂ~{ òøkehËkh
કારણ,
ભૂગોળના અંતરો ભૂંસાઈ ગયાં છે ,
ભૌતિક ભારણ ભસ્મીભૂત છે .
સુક્ષ્મ સ્વરૂપ હજુ પણ ચિંતિત છે .
તમારી આસપાસ સંચિત છે .
આમ પણ,
માબાપ તો ક્યાં કદી આપણાથી દૂર જાય છે ?
હા, આપણે દૂર થઇ જઈએ,
કામ પતે એટલે.
કદાચ,
એ વાત જ હશે,
જે પપ્પા શબ્દને તો રહેવા દે પણ,
પપ્પાને સ્વર્ગસ્થ બનાવી દે!
અને તોયે,
તમારી જરૂરે, તમારી સાથે,
તમારા જહેનમાં હાજરાહજૂ ર!
એવી છે , એવી જ હોય છે ,
આ પપ્પાઓની જમાત!
અસ્તુ્મિ
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છીપમાં મોતી નીકળ્યું!
ધાર્યું ‘તું કંઈ, ને કંઈ જુ દું નીકળ્યું,
ભાવમાં કંઈ ફાચર જે વું નીકળ્યું.

“યાદ”

માંગ્યા’તાં તો હૈયે તાણાવાણાં,

આ તો અખંડ યાદ છે ,

ને બોલ જરીક મીઠાં,નેહ નમણાં.

કયાં કોઈ
વાતાવરણ બદલી શકે છે ?

તો’ ય ઉપાડો દરિયે ખોટો થઈ ગયો,
ખેલ બસ, એક માંગણીથી મોટો થઈ ગયો.
મોજાંને નડે નહીં કોઈ કિનારા ભલે,
પણ મામલો વ્યક્તિગત થઈ ગયો.
બે ડગલાંનો સાથ પછી રસ્તો વાંકો,
ઓળખાણને હવે યાદ ક્યાં વાયદો,
સાગરને પાસે રહેવામાં શું ફાયદો?
છીપ પણ ક્યાં જાણે કોઈ કાયદો?

આ તો એક બહાનુ હોય છે
જે .....,
યાદો ને યાદ કરાવી જાય છે .
વાતાવરણ તો રોજ બદલાય છે
જયારે.....,
યાદ તો યાદગાર બની જાય છે .
આ તો અખંડ યાદ છે ,
કયાં કોઈ
વાતાવરણ બદલી શકે છે ?

બુંદ બુંદ બની ઓગળે કે બને મોતી,
પણ અહેસાસ તો રહેવાનો અલાયદો.
સારું, રહ્યાં લગોલગ અણજાણ રહી,
તો ખુદની ખુદ સાથે ઓળખાણ બની.

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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હુ ંફાળા તડકાભરી બારીની
બહાર જોઉં તો
બહાર લોકો માટે મકાન બનાવતાં
મજૂ રની લગન
જોતાં એમ થયું ,
કદાચ આ જ સિંચેલા
પરસેવાના બિંદુથી
મકાન મજબૂત બન્યું છે ...
બાકી ચાર દીવાલો તોક્યાંય પણ રચી શકાય
ક્યાંય પણ ...?!
******
હુ ં તો મારા ખાલીપાને
કલાત્મક રીતે ભરું છુ ં ,
ક્યારેક કાગળને આકાર આપીને
કે પછી,
સોય દોરાની મદદથી ડ્રેસ પર
ભરતકામ કરું...
ક્યારેક કવિતા લખું
કે ક્યારેક લઘુકથા લખવાની કોશિશ કરું...
ક્યારેક ગીતાંજલિ વાંચું
કે બાળકો સાથે પકડ-દાવ રમું...
દરેક પ્રકારના રંગો લઈને રંગુ હુ ં મારા ખાલીપાને
તોયે બસ તારા જ રંગની કમી કેમ સાલે.....

xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

આસામમાં હિબૂ તો પંજાબમાં લોહડી,
બંગાળમાં સંક્રાન્તિ તો તામિલનાડુમાં પોંગલ,
બિહારની ખીચડી ને મહારાષ્ટ્રના તિલ ગુડ
સાથે ગુજરાતનું ઊંધીયું ને પતંગોત્સવ
એટલે સામાજિક સમરસતાનું પર્વ ઉત્તરાયણ….
ચાલો ચગાવીએ ઉમંગનો પતંગ.
આવો સૂરજદેવ ઢૂંકડા……
દઈએ મકરનાં વધામણાં
આવો સૂરજદેવ ઢૂંકડા
સ્વાગત કરીએ રે મીઠડા
ઝૂમે લોક, હિબૂ પોંગલ ને લોહડી
સંક્રાન્તિ તલ ને ગોળ સંગ ખીચડી
પ્રકાશ પવન ને ખેતડાં
લાગે હૂ ંફાળાં ને હેતડાં
આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સ્વાગત કરીએ રે મીઠડા
કહીએ રે આવજો શિશિરના વાયરા
પાકશે રે પાક, વ્હાલા વસંતના ડાયરા
નાચું હુ ં છોડી ને છાપરું
ગોખ ગગન કેવું રૂપલું
આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સ્વાગત કરીએ રે મીઠડા
રંગીલા દોર ને પતંગો રંગીલી
રંગીલું મન ને ઉમંગોની ફિરકી
આવો અનંગ ગગન ગોખમાં
લોટે જ મન પતંગ પેચમાં
આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સ્વાગત કરીએ રે મીઠડા
જાશું રે તીર નદી ને કરશું સંકલ્પો
દેશું રે દાન ત્યજી મનના વિકલ્પો
ગાશું જ મહાકુંભનાં ગીતડાં
દઈએ મકરનાં વધામણાં
આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સ્વાગત કરીએ રે મીઠડા

h{uþ Ãkxu÷
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ગઝલ - 2
અબીલ જે વો છુ ં , ગુલાલ જે વો છુ ં
કરો તિલક શુભ-લાભ, ભાલ જે વો છુ ં .

„Í÷Þwø{ Þk™u
„Í÷-r‚õð÷

દુઃખો મિટાવું છુ ં , ખુશી લુટાવું છુ ં ,

rË™uþ Ëu‚kE

સુતર, કદી રેશમ, રૂમાલ જે વો છુ ં .
પૂનમ કરી આપું, અમાસની રાતો,

ગઝલ - 1
રાખ જે વો છુ ં , આગ જે વો છુ ં .

સદાય છુ ં સૂરજ, મશાલ જે વો છુ ં .
સુખો વહેંચું, કામ આંસુ લુછવાનું,
નવાબ છુ ં દિલનો, ટપાલ જે વો છુ ં .

બાગ જે વો છુ ં , ફાગ જે વો છુ ં .

બહાર – ભીતર એક સ્વાદ – ચાખી લો,

કર્ણ જે વો છુ ં , કૃષ્ણ જે વો છુ ં

કઠોર લાગું પણ કમાલ જે વો છુ ં .

સાખ જે વો છુ ં , માગ – જે વો છુ ં .

કરી તમે જે ની અવિરત પ્રતીક્ષા,

આંગણે આવું ને ઉડી જાઉં,
લાગ જે વો છુ ં , કાગ જે વો છુ ં .
ને મટે પણ મીટે નહીં, એવો–
દાગ જે વો છુ ં , રાગ જે વો છુ ં .

ગળે લગાડી જો, વહાલ જે વો છુ ં .
મહેંકુ હરદમ, તાજગી બગીચાની,
વસંત છુ ં , પુરબ્હાર ફાલ જે વો છુ ં .
ન કાંકરીચાળો, ન પીઠ પાછળ ઘા,
ન છોડુ – વિફરું તો ધમાલ જે વો છુ ં .

સંઘરી રાખો, સાચવી રાખો,

જવાબ જે વો છુ ં , સવાલ જે વો છુ ં ,

સાપ જે વો છુ ં , સાગ જે વો છુ ં .

વિરોધ જો કરશો, બબાલ જે વો છુ ં .
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sureshbjani.wordpress.com

જીવનઝાંખી

પત્ની – ઈષા કુંદનિકા
અભ્યાસ: ઇન્ટર આર્ટસ, રાજકોટ; સ્વશિક્ષણ
વ્યવસાય: પત્રકાર, લેખન
https://sureshbjani.files.wordpress.com/2006/10/makarand_dave.jpg – યુવાન વયે

{fhLË ðsuþtfh Ëðu
(W…™k{ ‚ktR frð)

જન્મ
13- નવેમ્બર1922
ગોંડલ
અવસાન
31 – જાન્યુઆરી 2005
નન્દીગ્રામ

જીવન ઝરમર
• સાત જ વર્ષની ઉમ્મરે આંતરિક જાગૃતિ
• દસ વર્ષ ની ઉમ્મરથી કાવ્યલેખનની શરૂઆત
• 1942 ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સક્રીય ભાગ
• ગઝલ સમ્રાટ ‘ઘાયલ’ ના પરમ મિત્ર – તેમની સાથે ગઝલ
વિશેનું સુંદર પુસ્તક ‘ છીપનો ચહેરો ગઝલ’ લખ્યું
• 1989 થી 1999 માં ઘણી વાર વિદેશ યાત્રા
• નંદીગ્રામ – વલસાડ પાસે આશ્રમમાં સાધના અને સમાજ સેવા
સંપાદન – સત કેરી વાણી, ભજન રસ
સન્માન
• 1979 – રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક
• નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ, મેઘાણી એવોર્ડ, શ્રી. અરવિંદ એવોર્ડ ,
ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ

રચનાઓ
કવિતા
તરણાં, જયભેરી, ગોરજ, સૂરજમુખી, સંજ્ઞા, સંગતિ, અમલ પિયાલી,
હવાબારી, ‘મકરંદ-મુદ્રા’ (સમગ્ર કવિતા) , અમેરિકાનો ચિરંતન ચહેરો
નવલકથા
માટીનો મહેકતો સાદ, ચિંતન – યોગપથ, ભાગવતી સાધના, સહજને
કિનારે, ચિરંતના, એક પગલું આગળ, રામનામ તારક મંત્ર, સૂર્યની આમંત્રણ
પત્રિકા, ગર્ભદીપ, ચિદાનંદા, તપોવનની વાટે
બાળ સાહિત્ય
ઝબૂક વીજળી ઝબૂક, બે ભાઇ, તાઇકો
ગીતનાટિકા
શેણી વિજાણંદ, પ્રેમળ જ્યોત
ચરિત્ર
યોગી હરનાથના સાંનિધ્યમાં, પીડ પરાઇ,
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કૃષ્ણપંથીઓ માટે મોરપીંછનું એટલું જ મહત્વ છે જે ટલું પ્રસાદમાં પંચામૃતનું મહત્વ છે . કૃષ્ણને તો જાણે એક
મોરના પીંછમાંથી આખે આખા વડલા જે ટલી છાંયા મળતી હશે. મોરપીંછ જોવામાં જે ટલું રૂપાળું અડવામાં
એટલું જ સુંવાળું. અને જ્યારે કાવ્યપંક્તિમાં મોરપીંછનો પ્રયોગ થાય ત્યારે પંક્તિઓ કાનલીલાથી સરકતી જ જાય
અને કાવ્ય એટલું જ સુંદર રચાય જે ટલું સુંવાળું મયુરપંખ.

આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં, સખી….
ચપટી નીંદર વીણવા અમે ટેવનાં માર્યાઁ બોરડી કને ગયાં, સખી
આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં, સખી….
મોરા વિનાનું પીંછ દીઠું કે પીંછ વિનાનો મોર !
કોણ જાણે, પણ કીકીઓ કરે ઢેલ સમો કલશોર
મોરને એનું કોઈ ચોમાસું સાંભરી આવે એટલાં લોચન વહ્યાં, સખી
આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં, સખી….
– રમેશ પારેખ 
રમેશ પારેખના ઉપરોક્ત કાવ્યમાં એક ગામડાની કન્યાને મોરપીંછ જોયા પછીજાણે સાક્ષાત પ્રભુના દર્શન થયા
હોય તેવી અનુભતિ
ૂ થાય છે . શુકન શબ્દ અહીં અગત્યની ભૂમિકા ભજે વે છે , કોઈ પવિત્ર વસ્તુને જોતા જ જાણે નવે
નવ ગ્રહ પોતપોતાના સાચા સોંગઠે ગોઠવાય, તેમ મોરપીંછ જોયા પછી ગોરીને શુકન થયાની અનુભૂતિ થાય છે .
લાગે છે કે કૃષ્ણભક્ત કવિ શ્રી સુરેશ દલાલ ક્યારેય કૃષ્ણ સંબોધિત કાવ્ય લખતા નહીં હોય, એ એમની સહજ
ભક્તિથી લખાઈ જતી હશે. બાળક નાદાન હોય છે એટલે જ એનામાં દિવ્યતા હોય છે . સુરેશ દલાલના શબ્દોમાં
પણ એવી જ નાદાન ભક્તિ છે જે ની દિવ્યતા એમનાં શબ્દોમાં વ્યક્ત થાય છે . કવિ શ્રી સુરેશ દલાલ શ્યામની
કમજોરી જાણી ગયા છે , એમને ખબર છે જો શ્યામને નિરખવા હશે તો શ્યામની નીંદરનો સમય ઉત્તમ છે , અને
જો શ્યામને મોરપીંછની છાંય મળે તો તેઓ ગાઢ નિંદ્રામાં આવી જાય. એટલે એમના કાવ્યમાં કવિ શ્રી સુરેશ
દલાલ શ્યામને અરજ કરે છે કે આપ મોરપીંછને રજાઈ ઓઢીને તમે સુઈ જાઓ, એમની ભક્તિમાં પણ લાલચ
છે . પરંતુ અહીં મોરપીંછનો મહિમા અમર થઈ જાય

મોરપિચ્છની રજાઈ ઓઢી તમે સૂઓને શ્યામ
અમને થાય પછી આરામ…. મુરલીના સૂરનાં ઓશીકાં રાખો અડખે-પડખે
તમે નીંદમાં કેવા લાગો જોવા ને જીવ વલખે
રાત પછી તો રાતરાણી થઇ
મ્હેકી ઊઠે આમ….
- સુરેશ દલાલ
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કૃષ્ણ જ્યારે ગોકુલ છોડીને મથુરા જતા હોય છે ત્યારે કૃષ્ણના એક એક ડગલે ગોપીઓ હોય કે ગોવાળિયાઓ
હોય, અરે .ગોકુળની રજે રજનો શ્વાસ રૂંધાતો જાય છે . રાધા તો જાણે અસહ્ય વેદનાથી બધીયે આશા છોડી દે
છે અને એમની વિરહના આરોપી કૃષ્ણને જ ગણે છે છતાંય ક્યાંક એવાં સમાચાર મળે છે કે કૃષ્ણનો સંદેશો લઈને
મિત્ર ઉદ્ધવ ગોકુળ આવવાના છે તો એમને કાવ્ય થકી એક અરજ કરે છે કે આપ ન આવો તો કંઈ નહીં પણ આપનું
મોરપીંછ જરૂર મોકલવજો. મોરપીંછની કેટલી મહત્તા છે કે એ કૃષ્ણની ગરજ સારે છે , કયાંક રાધાના મનમાં એ
પણ હોઈ શકે કે કૃષ્ણને મોરપીંછ અતિપ્રિય છે તો કદાચ તેઓ મોરપીંછ ન મોકલે અને કૃષ્ણ પોતે પણ આવી શકે.
પ્રેમમાં આવી રમત તો સહજ છે . કવિ શ્રી હરીન્દ્ર દવેની કવિતા આવું જ કંઈક સૂચન કરે છે .

ગમતી ગલીઓમાં હવે સળ ના સૂઝે
ન વાગે રમતી સાહેલીઓનાં ઝાંઝર,
આજ હવે છૂટાં તરણાં ય નથી હાથવગાં
એકઠાં કરી જે બાંધ્યું ઘર,
ઉદ્ધવની સાથે એક મોરપિચ્છ મોકલજો
બીજી કોઇ ન કરું આશ.
- હરીન્દ્ર દવે
કૃષ્ણ નામમાં જ એક અપાર પ્રેમ છે અને પ્રેમ હોય ત્યાં શબ્દે શબ્દે કવિતા રચાય. મોરપીંછ એ જાણે કૃષ્ણનું
એક અભિન્ન અંગ સમાન છે . કૃષ્ણની લગભગ દરેક કાવ્ય કે ગીતમાં મોરપીંછનો ઉલ્લેખ તો હોય જ અને જો
ના હોય તો એ કૃષ્ણનું કાવ્ય ન હોય. મોરના એવાં તે કેવા પુણ્ય હશે કે એના પંખને પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ થકી આટલો
સ્નેહ અને માન મળે છે .
અહીંયા કવિ શ્રી ઉશનસની ખૂબ સુંદર કલ્પના છે જ્યાં તેમણે કૃષ્ણની બંને પ્રિય વસ્તુઓ વાંસળી અને
મોરપીંછને એક કરીને વર્ણવી છે .
તેઓ મોરપીંછને સૂરનું વિશેષણ આપીને કાવ્યમાં એક વિશેષ સ્થાન આપે છે ..આખું કાવ્ય તો કૃષ્ણની વાંસળીને
સંબોધીને છે છતાંય ત્યાં મોરપીંછને સ્થાન આપીને દર્શાવે છે કે કૃષ્ણના વ્યક્તિત્વમાં મોરપીંછનું સ્થાન કેટલું
અનેરું છે .

સાત સાત સૂરોનું ગૂંથેલું મોરપીંછ
જેવું જરાક નમી ઝૂક્યું
પ્રેમને જરાક પાન આખુંય સામ ગાન
વેધ વેધ વેદ જેમ ફૂંક્યું
વેગળી કરે છે તોયે વાગે છે મોરલી
એકલીય માધવની રાગી ! …
- ઉશનસ
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