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માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમિન ંુ સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હંુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશદ્ુ ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હંુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમિ તેમ જ માનવતાન ંુ રક્ષણ અને જતન એ મારં ુ દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોન ંુ હંુ નિષ્ઠાપ ૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[khðkýe”

¿kk™ s y¿kk™ Au
સમદ્રુ ને એની પહોંચન ંુ જ્ઞાન નથી, પર્વતને એની વિશાળતાન ંુ જ્ઞાન નથી,
ુ ે એની મહત્વતાન ંુ જ્ઞાન નથી, વ ૃક્ષને એની શીતળતાન ંુ જ્ઞાન નથી..
પ્રાણવાયન
આવા જ ઘણાં બધા તત્વો એમની કિંમતથી અજ્ઞાન છે કારણકે, તેઓ નાદાન
છે . તેઓ હંમેશા એમને નિમિત કરે લ કાર્ય કરે જાય છે , એ પણ નાદાનીથી....
માણસનો મોટામાં મોટો દુશ્મન તર્ક છે . દરે ક વસ્તુને એ તર્ક થી જોવે છે . દરે ક
સમયે, દરે ક પરિસ્થિતિમાં એને સવાલો ઉદ્ભવે છે અને એનો જવાબ મેળવવા
મથી પડે છે ..પરં ત ુ એનાં જવાબમાં એને અજ્ઞાન જ મળે છે . એનાં જીવનની
યાત્રાને કોહવી નાખે છે , અંતરન ંુ અત્તર સકુ ાઈ જાય છે ,
ુ ાવી બેસે છે .
અને અજ્ઞાનમાં આનંદ ગમ
ુ વ છે , જ્ઞાન મેળવી શકાય નહીં, માત્ર અનભ
ુ વી શકાય.
જ્ઞાન એક અનભ
માણસ માહિતીને જ્ઞાન સમજી બેસે છે . આ જમાનાન ંુ જ્ઞાન માત્ર અજ્ઞાન જ છે .
ઈશ્વરને જ્ઞાની પ્રાપ્ત ન કરી શકે, માત્ર નાદાની પ્રાપ્ત કરી શકે. માટે જ,
જ્ઞાન અજ્ઞાન છે ...     જ્ઞાન અજ્ઞાન છે ...     જ્ઞાન અજ્ઞાન છે ...

- {kir÷f “rð[kh”
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Water, Water
Everywhere...

Nor any
DROP
to drink !!

શી

ર્ષકની આ જાણીતી પંક્તિઓ
અંગ્રેજ કવિ Coleridge લખેલી,
ુ
જયારે કવિતાનો નાયક એક સમદ્રી
વહાણમાં ફસાયેલો હોય છે અને તેની
ચારે ય બાજુ પાણી જ પાણી હોવા
છતાંય તે એક ટીપ ંુ પાણી પી શકતો
નથી. આજે કદાચ આપણી સ્થિતિ
પણ આ કવિતાના નાયક જેવી જ
છે . પ ૃથ્વી ઉપર 70% પાણી છતાંય
તેમાંથી ખાલી 1% પાણી જ આપણા
માટે ઉપલબ્ધ છે .
જાન્યુઆરી 2018માં આફ્રિકાના
કેપ ટાઉન શહેરમાં એપ્રિલ મહિનાની
ુ તારીખને ‘ડે ઝીરો’ જાહેર
અમ ક

કરવામાં આવ્યો. એટલે કે તે દિવસ
પછી તે દે શમાં પીવાના પાણીનો કોઈ
સ્ત્રોત નહિ રહે. લોકોને બહારના દે શ
પર, વોટર ટે ન્કો પર આધાર રાખવો
ુ ્ય
પડશે. કે પ ટાઉન પહેલ ં ુ એવ ંુ મખ
શહેર બનશે કે જ્યાં પીવાન ંુ પાણી હશે
જ નહિં. અને કેપટાઉન એકલ ં ુ જ નહિં,
બીજા ઘણાં મોટા શહેરો જલ્દીથી આ
સમસ્યાનો સામનો કરવાના છે જેમાં
લંડન પણ છે અને આપણ ંુ બેંગ્લોર
પણ. હમણાંથી છાપામાં જોતા હશો
ુ રાત પણ આ જ
તો આપણ ંુ ગ જ
સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે .
નર્મદાન ંુ લેવલ નીચ ંુ જવાથી ખેતી,

÷u¾
fýoðe þkn

પીવાન ંુ પાણી વગે રે સમસ્યાઓ
ુ વી જ રહ્યા છે .
આપણે પણ અનભ
આ તો થઇ શહે ર ોની વાતો,
ગામડાઓમાં તો પાણીની સમસ્યા
વર્ષોથી રહી છે . મોટી સંખ ્યામાં
ગામોમાં લોકો 4-5 કિલોમીટર દૂર
ુ ી
પાણી લે વા જાય છે , કલાકો સધ
ટે ન ્કરની રાહ જોતા બે સ ી રહે છે ,
લાઈનમાં ઉભા રહે છે . તેની અસર
જાહેર જીવન પર પણ પડે છે . ઘણી
વાર વોટર ટેન્કરમાંથી પાણી લેવાની
પડાપડી કરવામાં લોકોના મોત થયા
છે , બાળકો પાણીની રાહમાં સ્કૂલે
નથી જઈ શકતા, રોગચાળો, પાક
બરાબર ના થવો - આવી બીજી અનેક
સમસ્યાઓનો સામનો તે મને કરવો
પડે છે . શહેરોમાં પણ અને ક એવા
વિસ્તારો છે કે જ્યાં દિવસમાં બે વાર
જ પાણી આવે, અનેક સોસાયટીઓમાં
ટે ન્કરો બોલાવવા પડે છે . કે ટલાક
ગામડાઓમાં તો ટે ન ્કરો પણ 3-4
દિવસે એક વાર આવે છે .
પાણીની આ સમસ્યાઓ અચાનક
નથી ઉભી થઇ ગઈ. વર્ષોથી ઘણાં
ગામ કે શહેર આ તકલીફોનો સામનો
કરી રહ્યા છે . તે ને ઓછા કરવાના
પણ ઘણા ઉપાયો થયા છે પણ આ
ુ ્ય કારણ છે - વધતી
સમસ્યાન ંુ મખ
જતી વસ્તી અને પાણીનો વે ડ ફાડ.
આપણે દુ નિયામાં આજે જેટલી
વસ્તી છે , તેમાં એક વ્યક્તિએ જેટલો
પાણીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ
Vuƒúwykhe-{k[o 2018  rð[khÞkºkk  5

તે ન ા કરતા બમણો ઉપયોગ થાય
છે અને તે ના લીધે પાણી ઘટી રહ ્યું
ુ માં
છે . 80% વે ડફાયે લ ં ુ પાણી સમદ્રો
ચાલ્યું જાય છે અને પછી તે ન ો
કોઈ જ ઉપયોગ રહેત ો નથી. આ
સિવાય ઔદ્યોગિકીકરણને કારણે
ઉત્પન્ન થતા કચરા, રસાયણોને
કારણે અને ક જળાશયો, નદીઓન ંુ
પાણી બિનઉપયોગી બની ગય ંુ છે .
ુ ્ય નદીઓ, જેને
ભારતની બે મ ખ
આપણે માતા માનીને પ ૂજીએ છીએ
ુ ાનો સમાવે શ
તે ગં ગ ા અને યમ ન
દુનિયાની સૌથી પ્રદુષિત નદીઓના
પહે લ ાં પાં ચ ક્રમાં ક માં થાય છે .
ય મ ુ ન ા ને ત ો ક ્યાંર ન ી ‘ મ રે લ ી
નદી’ એટલે કે જેન ંુ પાણી કોઈ જ
ઉપયોગમાં ન આવી શકે તે જાહેર
કરી દે વામાં આવી છે .
મોટા શહેરોમાં વરસાદી પાણીનો
સંગ્રહ કરી શકે તેવા કોઈ સ્ત્રોત નથી
રહ્યા, જળાશયો પર મકાનો બનાવી
દે વામાં આવ્યા છે જયારે વાવ, કવ
ૂ ા
ખાલી હેરિટે જ સાઈટ બની ગયા છે .
આ શહેરોમાં પાણી દૂરના ગામોના
તળાવોમાંથી લાવવામાં આવે છે અને
પરિણામે તે વિસ્તારના રહેવાસીઓ
પાણી હોવા છતાંય તકલીફનો સામનો
ુ ્ય
કરે છે . કેપટાઉનમાં તકલીફન ંુ મખ
કારણોમાંન ંુ એક કારણ હત ંુ શિયાળુ
વરસાદની કમી. ગ્લોબલ વોર્મિં ગ
અને ક્લાઈમેટ ચેન્જના કારણે ત્રણ
વર્ષથી ત્યાં વરસાદ આવતો જ
નહોતો. હવે આ ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે
કોણ જવાબદાર છે તે તો કહેવાની
જરૂર જ નથી.
અનેક NGO , સંસ્થાઓ , પ્રોજેક્ટ્સ
- ગામો અને શહેર ોમાં અવનવા
પ્રયોગો, સાધનો, વોટર હાર્વે સ્ટિંગ
સિસ્ટમ - વગે રે ની સહાયથી આ
સમસ્યાન ંુ હલ શોધવા પ્રયત્નો કરી
રહ્યા છે . પણ તેની સાથે વ્યક્તિગત
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પ્રયત્નો પણ તે ટ લા જ જરૂરી છે
ખાસ કરીને તેવા લોકોએ કે જેઓ ને
24 કલાક સળં ગ અખ ૂટ પાણી મળે
છે . આપણે જયારે જમ્યાં પછી હાથ
ધોવા પાણીનો નળ ચાલ ુ રાખીએ,
ગાડી સાફ કરવા પાઇપ લગાવીએ
પાણી વહાવીએ, વાસણ ધોવા સળં ગ
પાણી ચાલ ુ રાખીએ, હોળી તો એક
દિવસનો તહેવ ાર છે પણ આપણે
દરરોજે જાણતા- અજાણતા આવી
અને ક રીતે અઢળક પાણી વે ડફીએ
છીએ, તે રોકવ ંુ જરૂરી છે . તે એટલ ં ુ
અઘરં ુ પણ નથી. જેટલ ં ુ જરૂરી હોય
તે ટલ ં ુ પાણી વાપરવ,ંુ કોઈ પાઇપ,
ફ્લશ ત ૂટ્યો હોય તો તરત સમારકામ
કરવ,ંુ નાહવામાં એક ડોલ પાણીથી
ચાલત ંુ હોય તો 2-4 ડોલ ના વાપરવી,
આળસ આવતી હોવા છતાંય નળ
બંધ કરવા ઉભ ંુ થવ,ંુ બિનજરૂરી પાણી
વહી ના જાય તે ન ંુ ધ્યાન રાખવ ંુ ુ નાની નાની વસ્તુઓ ધ્યાન
અમક
રાખીને પણ આપણે પાણી બચાવી
શકીએ છીએ.
દર વર્ષે 22 માર્ચે “ વર્લ્ડ વૉટર
ડે” અલગ અલગ થીમ પર ઉજવાય
છે . આ વખતની થીમ છે - ધ
એન્સર ઇઝ ઈન નેચર’ - કઈ રીતે
પ ૂર, દુકાળ , પાણીનો બચાવ, સંગ્રહ

વગે રે સમસ્યાઓ કુ દરતની મદદથી
- જ ંગલોનો વિકાસ કરી, વેટલેન્ડનો
ઉપયોગ કરી, ઇકો ફ્રેન્ડલી ઉપાયોથી
નિવારી શકાય. માનવી તો કુ દરત
સાચવી ના શક્યો એટલે કુ દરતને
બચાવા કુ દરતનો જ સહારો આખરે
આપણે લેવો પડ્યો છે . ‘જળ એ જ
જીવન’ - નિબંધ વર્ષોથી ભણાવાય
છે છતાંય ક્યારે ય તેન ંુ મહત્વ આપણે
સમજ્યા નથી. પણ હવે ભાવિ પેઢીની
વાત તો દૂર રહી, આપણને જ પાણી
ન મળે તેવી સ્થિતિ છે . એટલે જયારે
પણ માટલામાંથી આખો ગ્લાસ પાણી
ુ ં ડો પી, બીજુ ં સિન્કમાં
ભરી, એક ઘટ
ઢોળી નાખવાનો વિચાર આવે ત્યારે
યાદ રાખવ ંુ કે આ સમયે દુનિયાના
કોઈ ખ ૂણે લોકો આ એક ઘટ
ં ૂ ડા માટે
તરફડે છે અને ભવિષ્યમાં આપણે
જો સમયસર ના જાગ્યા તો કદાચ
આપણે પણ તરફડીશ.ંુ

ખેંચતી ઘ ૂમરાતી પળ વચ્ચે જીવ્યો
હંુ જ પોતાનાં વમળ વચ્ચે જીવ્યો
છંદ શબ્દો લય અવાજો ને ધ્વનિ
તેં દીધાં રૂપાળાં છળ વચ્ચે જીવ્યો
– મનોજ ખંડેરિયા
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વીએ વહેલી સવારે અમથાને
ઢં ઢોળીને ભર ઉંઘમાંથી ઉઠાડ્યો
અને કહે, “આજે તો અમારા મહિલા
મં ડ ળના ય ુથ વીંગનો હોળીનો
પિકનિકનો પ્રોગ્રામ છે , તે કહુ છું ,
રાતના ઠંડા ખીચડી કઢી, ફ્રીજમા મ ૂક્યા
છે તે ગરમ કરીને ખાઇ લેજો. તમને
તો રાતે કહ ્યું હત,ંુ આતો પણ યાદ
કરાવ ંુ છું. ભ ૂલી નથી ગયાને? બાય હું
જાઉં છું” રજાને દિવસે આરામ કરવો
હતો એટલે અમથાએ અડધી પડધી
આંખો ખોલી અને હા હા કરે રાખ્યું.
મનમાં બોલ્યો, ”આ શ્રીમતીજીનો
ચાલીસનો ઘે રાવો અને ધોળા યશ
ચોપરાની હોળીમા પહેરે એવો ડ્રેસ !
પચાસની ઉમરે એ કયા એંગલથી
ુ વીંગમા લાગે છે ? ચાલો, રજાનો
યથ
દિવસ અને શ્રીમતીજીની ગે રહાજરી
એટલે લેર થઇ ગઇ” આમ વિચારીને
તેણે ફરી ચારસામા જાતને સમાવી

દીધી. જરા પડખ ુ ફર્યો ત્યાં તો બેલ
વાગી.આંખો ચોળતો ઉભો થયો,
ુ ીને
ત્યાં દરવાજે કામવાળી રમ ડ
જોઇને વિચાર આવ્યો ”એકલો જીવ
ુ ી ઘાઘરો, પોલકુ પહેરીને
અને રમડ
આજુબાજુ ફરતી હશે, આહા.... ત્યારે
બસ ત્રાંસી આંખે અંચઇ કરીને જોયા
જ કરીશ.” એવા વિચારોમા વિચરતો
ુ ીએ એલાન કર્યું,”
હતો ત્યાંતો રમડ
સાબ, સવીબોને એડવાંસ આલવાન ુ
કીધ ુ’ ત ુ તે ઇમને બોલાવોને .”
આજુ બાજુ જોઇને કહે, “કોંઇ, બાર
ગયા લાગે સી, હાલો તાણ બસો રૂપેડી
આલી દ્યો અને આજે મારી રજો સે,
તે વાહણ ઉટકવા આબવાની નથ”
અમથાને આઘાત લાગ્યો ,” બૈરુ મારુ
પ્રોમીસ આપે ને મારે પાળવાના?”
ુ ીના
સોની બે નોટ છૂટ્ટી કરી અને રમડ
વિચારો છોડીને ફરી ઉંઘવાનો પ્રયત્ન
કર્યો. ત્યા તો ફરી બે લ વાગી. ઉઠે

ુ ીમાં તો ત્રણ ચાર બે લ
ત્યાં સ ધ
વાગી. બારણ ુ ખોલ્યું કે ચાલીના ચાર
વાનર જેવા છોકરાઓ ઘરમાં ઘ ૂસી
ગયાં. “કાકા,બાલ્કનીમા પડ્ યુ છે તે
પાટીય ુ હોળી માટે લઇ જઇએ છીએ.”
અમથો એ એ....ઇ...ઈ કરે ત્યાં તો
આખી ટોળી બાલ્કનીમા પહોંચી અને
લાકડાની ટીંગાટોળી કરીને ચાલતી
પકડી.અમથો પછતાયો,”અરે આ
પાટીય ુ તો હીંચકો બનાવવા રાખ્યું
ુ ક બૈરીને કેટલ ુ કહ ્યું
હત.ંુ મારી બબચ
હત ુ કે માળીએ ચડાવડાવજે. પણ તે
કહે કે બાજુવાળાની સીડી લાવવી પડે
અને જોઇએ ત્યારે પાછુ ઉપર કોણ
ચડે? ભલે પડી રહ.્યું હવે જો, આ લોકો
ના કહેતા પહેલા જ ઉપાડી ગયા. ફરી
પાછી આવીને ઘાંટા મને જ પાડશે
કે તમારામા પાણી જ નથી.લઇ જવા
દીધ ુ જ કેમ?” લાકડાના પાટીયાનો
શોક મનાવતો હતો ત્યા ફરી બે લ
વાગી. બાજુવાળા સવાનીભાઇ ઘ ૂસી
આવ્યા. મને કહે,”અમથાભાઇ કેબલ
આવે છે ?મારુ તો સવારથી જ ગયેલ ુ
છે .” અમથાએ વિચાર કર્યો,”હા,એન ુ
તો આમેય બારે માસ દિમાગ ગયેલ ુ
હોય છે . પૈસાનો ચીકુ મારવાડી, તે
કે બલન ંુ બીલ નહી ભર્યું હોય” એણે
ચેક કરીને જોય ંુ કે કેબલ તો આવત ંુ
હત ંુ .પછી હાથ મો ધોઇ, બ્રશ કરી
ને રસોડા તરફ પ્રયાણ કર્યું. ત્યા
તો સવાની ભાઇ કહે.,”અમથાભાઇ,
ચા મ ૂકો છો?યાર મારી પણ કટીંગ
થઇ જાય. જૂવોને તમારા ભાભી પણ
પિકનિક પર ગયા છે અને મારી
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ઇંગ્લીશ બોલતી વહુ એ કીટલીની
પાતળી ડાયટ ચા પીવડાવી દીધી.
તમંને શ ંુ કહું? એ ચાથી તો મારે બે
નંબરનો કોલ પણ નહી આવે. યાર
એક અડધી ચા થઇ જાય “ અમથાએ
જેમ તે મ ચા મ કૂ ી અને બન્નેએ
ઉકાળે લી ચાને ન્યાય આપ્યો. ત્યાર
બાદ અમથાએ અમથ ુ જ સવાનીને
કહ ્યું કે એને ઓફીસના કામે બહાર
જવાન ુ હત.ંુ એની ગણતરી એવી કે
સવાની ટી.વી. જોવા બેસી જાય અને
રાતના વધેલા ખીચડી કઢીમા પણ
ભાગ પડાવે. સવાનીની વિદાય બાદ
તે આરામથી ચા પી ને પ્રાતઃ ક્રિયા
પરવારવા લાગ્યો. નહાવા ગયો અને
ુ થઇ
સાબ ુ લગાડ્યા બાદ પાણી ગલ
ગય.ંુ જેમ તેમ આંખ ઉપરથી સાબ ુ
કાઢીને અરીસામા જોય ુ તો પોતાની
જાતને જોઇ ને છળી ગયો, એનાથી
ુ ી
બ ૂમ પડાઇ ગઇ. બીચારાએ સાબથ
હોળી ખેલી હોય એવો દે ખાવ હતો.
ૂ ીને
જેમ તે મ ટુ વાલથી સાબ ુ લ છ
ડ્રાયક્લીનીંગ કર્યું. ઓફિસથી લાવેલો
એટલ ુ કામ કમ્યુટર ઉપર કરી જરા
બહાર નીકળી ગયો. સારૂ હત ુ કે
ધ ૂળે ટી ના હતી. પણ હોળીના ડરથી
ઘણી દુકાનો બંધ હતી. બાર વાગે
આવીને છાનો માનો ઘરમા ઘ ૂસી ગયો
કે કોઇ નવરો પાડોસી ખપાવવા ના
ુ રાતી
આવે . એમ તો મમુ ્બઇના ગજ
પાડોશવાળા બીલ્ડીંગમાં તમારૂ સ્કુટર
કે મોટર બહારથી આવતા જોઇને
આજુબાજુ વાળા ધ્યાન રાખતા હોય
કે કોણ, ક્યારે , કોની સાથે આવે જાય
છે . ઘે ર જઇને રાતના વધે લા કઢી
ખીચડી ગરમ કરતો હતો કે ફરી
બેલ વાગી. એ એટલો ચમકી ગયો
કે આખી કઢી એના ઉપર ઢોળાઇ
અને હવે બીજી હોળી કઢીની રમાઇ
ગઇ. બારણ ુ ખોલે કે ક્ઢી સાફ કરે
એ અવગઢમા પાછો બાથરૂમમાં ગયો
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અને ટુવાલ પહેરીને કઢીવાળા કપડા
બાલ્ડીમા નાખીને બારણ ુ ખોલવા
ગયો. બારણ ુ ખોલ્યુ તો એમની ઉપર
વાળા ભારતીબે ન મે ળ વણ લે વ ા
આવે લા. ઘરમા તો ટુવાલ પહેરીને
દોડાદોડી થઇ ગઇ.બીચારાને બારણે
ઉભારાખીને કપડા પહેરવા દોડ્યો.
બાદમા ફ્રીજમાંથી મે ળવણ શોધ્યુ.
એમ કરતાં છાશન ુ વાસણ એના
ઉપર પટકાય .ુ ભારતીબે ન સોરી
સોરી કહે ત ા વિદાય થયા અને
અમથાને માથે નવા પહેરેલા કપડા
અને જમીન સાફ કરવાનો વારો
આવ્યો. પે લી ખીચડી તો ઠં ડી થઇ
ગઇ. પણ થોડી વધે લી છાશ સાથે
ખાઇ લીધી.આ ત્રીજી હોળીના કપડા
બદલીને એને વામકુ ક્ષીની આશા હતી
ત્યાં જ એમના બીલ્ડીંગના સે ક્રે ટરી
કીશોરભાઇએ બેલ મારી.” તમે પણ
શ,ુ ભલા માણસ, સવારથી ક્યાં હતાં?
બાજુના બીલ્ડીંગ વાળાએ નવ ંુ પાણીન ંુ
કનેક્શન લીધ ંુ છે , તે આપણ ુ પાણી
બંધ થય ંુ છે . ચાલો, સોસાયટીના
બધા સભ્યો ત્યા જઇએ છીએ.” આમ
કહીને ઉંઘનો ધ્વંશ કરી એ જોડે ખેંચી
ગયા. બાજુના બીલ્ડીંગનાં મેં મ્બર્સ
સાથે સારી એવી વાગકુ સ ્તી થઇ.
બન્ને બાજુથી સણ સણતા વાગબાણ
છૂટ્યા. છે લ્લે મ્યુનિસિપાલિટીમા ફોન
કરી, રજાઓ પતે પછી જ નીકાલ
આવશે એવ ુ તય થતાં છૂટા પડ્યા.
ત્યાં તો કોઇ સભ્ય ગૃહિણીએ ઉપરથી
ડોલ ભરીને એંઠવાડ નાખ્યો અને
ઘણા ખરા સભ્યોનાં કપડાને એનો
લાભ મળ્યો. અમથાને તો સવારથી
ચોથી હોળી હતી. આના વિરોધમાં
બીલ્ડીંગના નાના છોકરાઓ બે ચાર
પત્થર પેલી બારી તરફ ફેંકીને ભાગી
આવ્યાં. ય ધુ ્ધમાં હાર થઇ કે જીત
એ તો ખબર ના પડી, પણ બધા
મેમ્બર્સ બાજુની રેં કડી પર ચા પીને

પાછા આવ્યાં. એક તો પાણીનો ત્રાસ
એમા અમથાને ચોથી વાર નહાવાન ુ
આવ્યુ. સંડાસના ફ્લશમા પાણી ચાલ ુ
હત.ુ તેમાથી બે લોટા કાઢીને નાહી
લીધ.ુ સવી સાંજે આવીને સમજ્યા
કે સાંભળ્યા વગર પાણીની રામાયણ
માંડ શે . પાંચ વાગે આવવાની હતી
એટલે રાત્રે તો સરખ ુ જમવાન ુ મળશે
એ આશાએ ટી.વી સાથે ટાઇમપાસ
રમવાન ુ નક્કી કર્યુ. પણ એક પ્રોગ્રામ
ઢં ગનો ના હતો. ત્યાં તો સવીનો ફોન
મોબાઇલ ઉપર ચમક્યો.”કહુ છુ.
અમારી બસ હાઇવે ઉપર બગડી છે
તે બીજી બસ આવતા વાર લાગશે.
સાંજને માટે પેલા સ ૂરતીન ુ ટિફિન લઇ
આવશો? અમથાએ સ્ટ
કૂ ર કાઢ્ યું અને
બાજુની ગલીમાં ટિફિન લેવા ગયો.
રસ્તામા પાણીની પાઇપો માટે ખાડો
ખોદે લો હતો.ચારે બાજુ માટી હતી.
તેમા સ્કુ ટર સ્કીડ થય ંુ અને અમથો
માટીના રં ગે રં ગાઇ ગયો.”બસ,
હવે બસ, ભગવાન ! એક દિવસમાં
પાંચમી હોળી”.માટીવાળા કપડે પણ
સરુ તીન ુ ટિફિન લઇને જ ઘેર આવ્યો.
સવારનો પોતે પણ ભ ૂખ્યો હતો. ફરી
એક જોડી કપડા અને એક લોટો
પાણીથી ડ્રાયક્લીનીંગ કર્યું. સરુ તીના
ુ ધ
શાક-દાળની સગ
ં થી પેટમા બિલાડા
બોલતા હતાં.પણ શ્રીમતીજીની વાટ
જોવી જ રહી .હવે જો ભ ૂલમા પણ
ટીફીન ઢોળાઇ જાય તો શ્રીમતીજીના
ઘાંટા ખાઇને જ ભ ૂખ્યા પેટે રાત પસાર
કરવી પડશે. એક એક મિનિટ વિરહમા
વીતતી હતી.સામે પડેલી વરીયાળીની
બોટલમાંથી થોડી થોડી વારે અમથો
ફાકડો મારતો હતો. દિવસ આખો
હોળીઓ રમીને થાકેલો અમથો ઝોકુ
ખાતો હતો. છે ક નવ વાગે બેલ વાગી.
અને વરીયાળીની બોટલ ઉંઘમા જ
હાથમાંથી છૂટી ગઇ.અમથો બઘવાતો
(અનુસધ
ં ાન 10માં પાને)
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રુ રીથી
રા ખ્યાલથી આ ફેબ્આ
ુ ીના અમક
ુ સમયને
માર્ચ સધ
તો ઓફિશ્યલ “પ્રેમનો મહિનો” જાહેર
કરી દે વો જોઈએ. હજી માંડ વાસંતી
વાયરા એ હિલ્લોળા લેવાના શરુ કર્યા
ુ ાબો
હોય ત્યાં તો વૅલેન્ટાઈનનાં ગલ
મહેકી ઉઠે અને પછી તે જ ઇશ્કનો
ુ ાલ હોળીના રં ગોમાં ભળી જાય.
ગલ
આ પ્રેમ આપણી સાથે સાથે પ્રકતિ
ૃ માં
પણ ખીલી ઉઠતો હોય છે અને જો
તે ને માણીએ તો “Love is in the
air “ - “ઇશ્ક હૈ જેસે હવાઓં મેં” નો
ુ વ થાય.
ખરે ખર અનભ
પ્રેમન ંુ નામ આવે એટલે આપણી
પહેલી કલ્પના હમેંશા એક પરુ ુ ષ અને
સ્ત્રીના પ્રેમની આવે છે . પણ પ્રેમ તો
ગમે તે હોઈ શકે - તે માણસ- માણસ

વચ્ચેનો હોય તો તેમાં પણ અસંખ્ય
સબંધો આવી જાય. અને જરૂરી નથી
કે તે માણસ-માણસ વચ્ચેનો જ હોવો
જોઈએ, તે માણસ અને તેના પાલત ુ
પ્રાણી વચ્ચે હોઈ શકે , માણસ અને
પ્રકૃતિ વચ્ચે હોઈ શકે ( જેમકે મને
વરસાદ સાથે એક અલગ જ મહોબત્ત
છે ) અને તે મીરા- કૃષ્ણ કે નરસિંહકૃષ્ણની જેમ ઈશ્વર સાથે પણ હોઈ
શકે, ક્યારે ક કોઈક સ્થળ, પસુ ્તક, કળા
કે આપણા કામ સાથે પણ આપણી
એક અલગ જ લવસ્ટોરી ચાલતી હોય
છે .
હમણાં વે લે ન ્ટાઈન ડે ન ા દિવસે
એક કાર્યક્રમમાં RJ દે વ કીએ એક
સ ંુદ ર વાત કરી કે “આપણને
નાનપણથી મમ્મીને, પપ્પાને, ભાઈ-

બહેનને , મિત્રને , પતિ, પત્ની અને
બીજા અને ક સંબ ંધ ોને કઈ રીતે
પ્રેમ કરવો તે ફિલ્મો, પસુ ્તકો વગે રે
અનેક માધ્યમોથી શીખવાડાય છે પણ
પોતાની જાતને કઈ રીતે પ્રેમ કરવો
તે કોઈ નથી શીખવાડત.ંુ ” આપણને
બધાને આપણે ગમીએ છીએ, પણ
ક્યારે ક ક્યારે ક - જયારે કોઈ બીજી
વ્યક્તિ આપણા વખાણ કરે , જયારે
ુ કિલો વજન ઉતારી
આપણે અમક
દઈએ કે મસ્ત, સદ
ંુ ર હેર-મેકઅપ કરી
તૈયાર થઈએ, કોઈકને મદદ કરીએ
કે સારા માર્ક્સ મેળવીએ - આ દરે ક
ઘટનામાં આપણને આપણી જાત ગમે
છે . પણ જયારે આપણ ંુ વજન થોડું
વધી જાય, મોઢા પર ખીલ થયા હોય,
પરીક્ષામાં ફેલ થયા હોઈએ કે કોઈએ
રિજેક્ટ કર્યા હોય - શ ંુ ત્યારે આપણે
ુ ને ચાહી શકીએ છીએ ?
ખદ
આજકાલ જરા કોમ્પિટિશનનો
માહોલ વધારે બની ગયો છે . ખાલી
પરીક્ષાના માર્ક્સ, કે મહિનાના
ુ અને
પગારમાં નહિ, પણ ફે સ બ ક
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોના ફોટાને કે ટલી
લાઇક્સમાં પણ કોમ્પિટિશન ચાલત ંુ
રહે છે . બીજાને શ ંુ ગમશે ? એ
વિચારવામાં આપણે આપણા ચહેરા
સાથે વ્યક્તિત્વ પર પણ એટલા
ફિલ્ટર ચઢાવી દઈએ છીએ કે જયારે
સાચા અરીસામાં જોઈએ ત્યારે બીજા
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ુ આપણી સાચી
તો શ,ંુ આપણે ખદ
જાતને જેવા છીએ તેવા સ્વીકરી નથી
શકતા. બીજાની કમેં ન ્ટ્સ, વાતો,
તે મ ના આપણા વિશે ન ા ખ્યાલોનો
પ્રભાવ આપણી પર એટલો હોય છે કે
ુ ને પ્રેમને બદલે
પરિણામે આપણે ખદ
નફરત કરવાન ંુ ચાલ ુ કરી દઈએ
છીએ. અને ક્યારે ક બીજાને ચાહવામાં,
ુ ને
બીજાન ંુ ગમત ંુ કરવામાં આપણે ખદ
ચાહવાન ંુ ભ ૂલી જઈએ છીએ.
પોતાનો સ્વીકાર અને પોતાની
જાતની કદર - Acceptance and
Appreciation of yourself - એ
મારા ખ્યાલથી પ્રેમ કરવાન ંુ પહેલ ં ુ
પગથિય ંુ છે . પોતાની જાતને પ્રેમ
કરવો એટલે એવ ંુ નહી કે સ્વાર્થી થઇ
જાઓ, બીજાની લાગણીઓની કદર જ
ના હોય કે તમે બીજાને પ્રેમ કરવાન ંુ
છોડી દો. પણ તમે ત્યારે જ બીજાને
ુ
ભરપ ૂર પ્રેમ કરી શકો જયારે તમે ખદ
છાતી ઠોકીને ‘જબ વી મેટ’ની ‘ગીત’ની
જેમ દિલથી બોલી શકો કે “ મૈં અપની
(અપના) ફેવરિટ હું.” તે પછી તમે
જાડા, પાતળા, કાળા, ગોરા, પાસ, ફેલ
- કોઈ પણ પરિસ્થતિમાં હોવ. WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સાઈટ
પર આપઘાત કરતા કે ડિપ્રેશનમાં

જતા રહેતા લોકોને પ્રભાવિત કરતા
બતાવેલા કારણોમાંન ંુ એક કારણ છે
- lack of self- love. એક વ્યક્તિએ
સે લ ્ફ-લવની એક નાનકડી ટ્રીક
બતાવી છે કે જયારે પણ પોતાની
જાતને નફરત કરવાનો કે પોતાના
માટે કોઈ પણ નેગેટિવ વિચાર આવે
ત્યારે તરત જ મોટે થ ી “કે ન ્સલ,
કેન્સલ” બોલી દે વ.ંુ શરૂઆતમાં તમે
નહિ માનો, પણ ધીમે ધીમે તે તમને
મદદ કરશે. હું એમાં ઉમેરો કરં ુ તો આ
“ કેન્સલ” ની સાથે ત્રણ વાર મોટે થી
“ I love Me” પણ બોલી દે વ.ંુ
ુ ીઓ
આપણે હમેં શા આપણી ખશ
માટે બીજા પર બહુ આધાર રાખીએ
ુ કરવા પણ
છીએ સાથે બીજાને ખશ
લાખો પ્રયત્નો કરીએ છીએ. ગર્લફ્રેન્ડ /
બોયફ્રેન્ડને મનાવવા આકાશ-પાતાળ
એક કરીએ, બીજાને સાચવવા હદ
બહારન ંુ કામ કરીએ પણ પોતાને
સાચવવાની વાત આવે ત્યારે ? કઈ
નહિ. બહુત નાઇન્સાફી હે યે તો ! હગ
ુ ભાઈ આવી તમને
ડે પર કોઈ મન્ના
જાદુઈ જપ્પી આપે એવી રાહ જોવા
ુ ને જ દરોજે એક સ દ
કરતા ખ દ
ંુ ર
જપ્પી આપી દઈએ તો ? આપણને
નાનપણથી બીજા સાથે કઈ રીતે સારો

વર્તાવ કરવો તે શીખવાડાય છે પણ
પોતાની સાથે સારો વર્તાવ કઈ રીતે
કરવો એ આપણને કોઈને ખબર
નથી હોતી. પોતાન ંુ ગમત ંુ કામ કરો,
સંગીત સાંભળો, નાચો, ઊંઘો, ખાઓપીઓ, પોતાની સાથે ડિનર- ડેટ પર
જાઓ, સ દ
ંુ ર ફિલ્મ જુ ઓ, એકલા
રખડો.. અઘરં ુ છે , પણ અશક્ય નથી.
ભવિષ્યમાં પાતળા થશો ત્યારે જ
પહેરીશ એ વિચારી જે ડ્રેસ કબાટના
ુ
ઉપરના ખાનામાં રાખી મક્યો
હોય,
તેને ખલુ ્લો કરાવીને પણ આજે પહેરી
લો, કારણકે તમે જે અત્યારે છો, તે
જ સાચા છો અને તેને જ પ્રેમ કરો,
ુ ી આપે છે તે
અત્યારે તમને જે ખશ
કામ કરો. સમયની કે કોઈ સ્પેશ્યલ
સમવનની આવીને વ્હાલ કરશે તેની
ુ ને વ્હાલ કરવાન ંુ ના
રાહમાં આજે ખદ
ભ ૂલો.આ વેલેન્ટાઈન તો જતો રહ્યો,
ુ ીમાં કોઈ
પણ નેક્સટ વેલેન્ટાઈન સધ
બીજાના પ્રેમ પડો ના પડો પણ જો
ુ ના પ્રેમમાં પડી જશો તો બારે માસ
ખદ
વસંત ખીલેલી રહેશે.
“ If you don’t talk with yourself,
you are missing a conversation
with a great Mind.”

(પાનાં 8નું ચાલુ)

પાણીની જરૂર ના હતી, ફક્ત મન
કઠઠણ કરી, કાનમા પ ૂમડા નાખી
રાત પસાર કરવાની હતી. નીચે
બીલ્ડીંગમાં હોળી પ્રગટાવી છોકરાઓ
બીજે દિવસની હોળી રમવાની તૈયારી
કરતા હતાં અને લાઉડ સ્પીકર ઉપર
ુ ામા ખેલ
ગાયન વાગત ંુ હત,ંુ ” મથર
ખેલી આવ્યા ............” સવલી તારો
કાનો તો ક્યાં ક્યાં હોળી રમી આવ્યો
હતો. બીજી સવારે તો બીલ્ડીંગમાં
રં ગોની હોળી ખેલાવાની બાકી હતી.

પણ અમથો હવે હોળીના નામથી પણ
થાક્યો હતો .ત્યાં તો સવીનો ઓર્ડર
છૂટ્યો,” ચાલો હવે વહેલા સ ૂઇ જઇએ.
કાલે બીલ્ડીંગમા હોળી રમવા જવાન ુ
છે . ”અમથો સપનામાં પણ હોળી
રમવા તૈ યાર ના હતો. ભલે પછી
તેના સપનાની રાણી હેમામાલીની કે
રે ખા કે ઐશ્વર્યરાય બોલાવે, પણ હવે
તો હોળી રમવાની ના...ના...અને ના.

ઉભો થયો. પણ સ્લીપર પહેર્યા
હતાં એટલે વરીયાળી દાણા ઉપર
લપસ્યો. ઓ..ઓ..ઓ..બ ૂમ સંભળાતા
જ સવીએ કેડથી ચાવી કાઢીને ઘરનો
દરવાજો ખોલ્યો. અમથાને બે પગ
પહોળા કરીને પડે લ ો જોયો. પેં ટ
પણ વચ્ચેથી ફાટી ગય ંુ હત.ુ સવીની
સરસ્વતીનો વરસાદ વરસ્યો. આ
છે લ્લીવારની હોળી શબ્દોની હતી
હોં. એમા શરીર ભીંજાવાન ુ નહોત,ુ
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મભાવ દૈ નિક યાદ હાથમાં આવે એટલે ભ ૂપતભાઇ
વડોદરિયા અચ ૂક યાદ આવે.પિતા છોટાલાલ અને
ુ રત્નનો જન્મ ૧૯ ફેબ્આ
રુ રી
માતા ચતરુ ાબેનને ત્યા પત્ર
૧૯૨૯ના રોજ ધ્રાંગધ્રા ખાતે થયો.
૧૯૪૬માં વિજ્ઞાન વિષય સાથે સ્નાતકની પદવી મેળવી
પત્રકારત્વ તરફ આકર્ષાયા અને ‘લોકશક્તિ’ અખબાર માટે
ુ ાવેલા
કામ કર્યું.માત્ર 3 વર્ષની ઉંમરે પિતાની છત્રછાયા ગમ
ુ ાન વયે સૌરાષ્ટ્રની ઓળખ
ભ ૂપતભાઇએ 26 વર્ષની યવ
સમા ફૂલછાબ દૈ નિકના સંપાદક તરીકે કામગીરી બજાવી.
પત્રકારત્વની કેડી ધીમે-ધીમે મારગ બનતી જતી હતી.
ુ ામ પોસ્ટ બનતા સ્થાનિક
1962માં અમદાવાદ મક
અખબાર “લોકમાન્ય”ના સંપાદક તરીકે ત્યારબાદ જાણીતા
ુ રાત
દૈ નિક સંદેશના સમાચાર સંપાદક તરીકે તથા ગજ
સમાચારના સબ એડિટર તરીકે નોંધનીય કામગીરી
ુ રાત સરકારના મહત્વના વિભાગ માહિતી
બજાવીને ગજ
ખાતામાં નિયામક તરીકે ફરજ બજાવી.માહિતી ખાતામાંથી
ુ ત થઇ 1986માં સમભાવ ગ્પ
રુ ની શરૂઆત કરી,જે
ફરજમક
આજે વટવ ૃક્ષ બન્યું છે .
પત્રકારત્વની સાથે ભ ૂપતભાઇ ક્યારે ક ઉર્દુ માં પણ
લખવાનો શોખ ધરાવતા હતા.તેમણે લખેલ શેર આજે પણ
મિત્ર વર્તુળ અને પરિવારજનોને સતત ભ ૂપતભાઇ હોવાની
ુ ૂતિ સતત અને સહજ રીતે કરાવે છે .તેમણે શરૂ કરે લ
અનભ

સમભાવ દૈ નિકે પત્રકારત્વની લાંબી મજલ કાપતા અનેક
ચઢાવ-ઉતાર જોયા છે અને આજે માત્ર સમભાવ દૈ નિક
રુ દ્વારા કાર્યરત છે .
જ નહીં પરં ત ુ અનેક સાહસો આ ગ્પ
“દાદા”ના હુલામણા નામે જાણીતા બનેલ ભ ૂપતભાઇ
વડોદરિયાએ પોતાના જીવકાળ દરમ્યાન 50 જેટલા
પસુ ્તકો સમાજને આપ્યા છે જે આજે પણ સમાજને નવો
રાહ ચીંધે છે .પત્રકારત્વના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક વારસા
સમાન તેમના પસુ ્તકો રહ્યા છે .તેમની નવલકથા “પ્રેમ
ુ રાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા પર
ુ સ્કાર
એક પ ૂજા”ને ગજ
પણ મળ્યો છે .
૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧ના રોજ તેમન ંુ દે હાવસાન થતા
ુ રાતી પત્રકારત્વનો એક યગ
ુ આથમી ગયો પરં ત ુ આજે
ગજ
પણ તેમના વિચારો અને તેમના શબ્દો લોક ચાહના ધરાવે
છે .આજે તેમના જન્મદિવસે શબ્દાંજલિ.....
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નસીએ ફરી એકવાર ચે ક
કરી લીધ.ંુ લેટેસ્ટ ડિઝાઈનના
થોડાક ડ્રેસીસ, મેચિંગ સેન્ડલ્સ અને
કેમેરો બેગમાં મકુ ાયા છે કે નહીં? હા...
મેચિંગ જ્વેલરી અને વેનિટી બોક્સ
તો પહેલેથી જ મ ૂકી દીધેલાં.
બારી બહાર નજર માં ડ ી તો
ગોરં ભાયે લ ં ુ કાળું ધબ્બ આકાશ
ુ ી જેમ પડે લ ં.ુ
લસ્ત થઈ આળસ ન
માનસીને તેની એ આળસ છે તરામણી
લાગી. એમ લાગત ંુ હત ંુ કે થોડી જ
વારમાં વીજળીના ચમકારાં અને
વાદળોના ગડગડાટનાં બેંડવાજા સાથે
મેઘરાજાની સવારી દે કારો બોલાવતી
આવી પહોંચશે . અરે ...આ વરસાદ
ખરે ખર વરનો સાદ બનીને તે ને
રોકી ન પાડે તો સારં ુ . વિચારતી તે
ઝડપભેર તૈયાર થવા લાગી. રામાને
કહીને પોતાનો સામાન ગાડીની
ુ ાવી દીધો. અનાયાસે
ડીકીમાં મ ક
જ તે ની નજર ઘડિયાળ પર પડી,
હજી તો ઘરે થી નીકળવાને ખાસ્સા
બે કલાકનો સમય હતો. તો શા માટે
આટલી ઉતાવળ? ઉંબરો ઓળં ગી
જવા તે બહાવરી બનેલી...! શા માટે
આટલી બધી ઉતાવળ..! ઉંબરને પેલે
પાર એવ ંુ કય ંુ લોહચબ
ંુ કીય બળ હત?ંુ
જે એને ઘરથી વિરુધ્ધ દિશામાં ખેંચી
રહ ્યું હત.ંુ બસ સો વાતની એક જ
ુ આવે તે પહેલાં
વાત...પતિ મિતલ
તેણે નીકળી જવ ંુ જોઈએ, પણ ‘ઓહહ
ુ
ુ
મિતલ...આહ
મિતલ!’
ુ
ુ
મિતલની
યાદ આવતા જ મિતલનો
પ્રેમપાશ તેને વીંટળાઈ વળ્યો. જેટલી
ુ
ઉત્કટતાથી તે મિતલને
ચાહતી હતી
ુ
તે નાથી બમણી ઉત્કટતાથી મિતલ
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તેને ચાહતો હતો. એની આ ચાહત
જ તો તેની ઇચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓની
રાહમાં રૂકાવટ બની રહી હતી.
તેને યાદ આવ્યું....
ુ ઘરે આવે પછી જો માનસી
મિતલ
ન દે ખાય તો તે કેવો બહાવરો બની
જતો, માન.ુ ..માન.ુ ..માન.ુ ..કરીને આખ ંુ
ઘર માથે લઈ લેતો.
“ચીલ...બે બી, આટલી બ ૂમો કે મ
પાડે છે ? ફોનમાં વાતો કરતી હતી..”
“તે ઘરમાં બેસીને વાત કર ને...
ત્યાં બાલ્કનીમાં જઈને વાત કરવાની
શ ંુ જરૂર છે ?”
“અરે બાબા...ઘરમાં નેટવર્ક નહોત ંુ
આવત ંુ એટલે જ તો બાલ્કનીમાં જવ ંુ
પડ્.યું જવા દે એ વાત...પહેલાં મને
એ કહે, કે મ બ ૂમો પાડતો હતો? શ ંુ
કામ પડ્?યું ”
“કં ઈ નહીં યાર...ઘરમાં આવ ંુ અને
મારી હ્રદયસ્વામિનીનાં દર્શન ન થાય
તો બ ૂમો જ પાડવી પડે ને...! માન.ુ ..
તારાં વગર મને જરાય ન ચાલે એ
તને ખબર છે ને? હવે પછી હું ઘરમાં
આવ ંુ તે પહેલાં જ તારાં ફોન-બોન
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પતાવી દે વાના...પછી બસ હું અને
ત ંુ જ....
એ ઘણીવાર વિચારતી કે ‘ખરો છે
ુ
આ મિતલ...!
મારે ય મારી એક અલગ
દુનિયા હોય કે નહીં? મારી પોતાની
ઓળખાન ંુ શ?
ંુ મારં ુ ય એક આકાશ
હોય જ્યાં હું મનમોજિની જેમ ઊડ્યાં
કરં ુ ....!
એક દિવસની હોય કે અઠવાડીયાદસ દિવસની બિઝને સ ટ્રીપ હોય,
ુ , માનસીને મ ૂકીને ક્યાંય ન
મિતલ
જતો. માનસી એની સાથે જવાન ંુ જ...!
અને ગિફ્ટ? રોજ કોઈને કોઈ બહાન ંુ
કાઢીને જાતજાતની અને ભાતભાતની
ગિફ્ટ્સ ખડકી દે તો. કબાટો ઉભરાઈ
રહ્યા હતા. કોઈ કમી નહોતી. ઘરમાં
આખા દિવસનો રામો અને રસોઈ
માટે મહારાજ હતા. સામાન્ય છોકરી
ુ ની ખેવના કરે તે સઘળું સખ
ુ
જે સખ
માનસીનાં ચરણોમાં આળોટત.ંુ ..
ુ
પણ....આને જ શ ંુ સાચ ંુ સ ખ
કહે વ ાય? શ ુ આમને આમ કોઈ

પણ લક્ષ્ય વગરની જિં દ ગી જીવી
ુ માય હજી
નાખવાની? આટલા સખ
ખરા સંતોષનો ઓડકાર કેમ આવ્યો
નહોતો...? તે શ ંુ કરે ક્યાં જાય?
તે ન ાં મનમાં આવા તો કે ટ લાં ય
સવાલો ઉઠતાં રહેતા. એક જમાનામાં
માનસી કોલે જની બ્યુટીક્વિન રહી
ચ ૂકેલી. ફેશન શૉ હોય કે નાટક હોય.
ુ માં
સ્માર્ટ , દે ખાવડી અને વાક્ચાતર્ય
માહેર માનસી કોલે જ ની એકોએક
એક્ટિવિટીમાં ભાગ લેતી. તેની હાજરી
માત્રથી સ્ટેજ જીવંત બની જત.ંુ કોલેજ
છોડયા બાદ પણ તે મોડેલિંગ અને
ફેશન શૉ સફળતાપ ૂર્વક કરતી રહેલી.
આમ લાઈમલાઈટમાં રહેવાન ુ તે ને
ુ સાથે પહેલી
કોઠે પડી ગયેલ.ં ુ મિતલ
ુ ાકાત પણ એક ફેશન શૉ દરમ્યાન
મલ
જ થયેલી ને...!
ને તે શહેર ના નામી બિઝને સ
ુ ને પરણી બેઠી...! એ
ટાયકુ ન મિતલ
પછી થોડાં સમય માટે તે ણે બધ ંુ
વિસારી દીધ ંુ ને પોતાનાં સંસારમાં
ઓતપ્રોત થઈ ગયે લ ી. શ્રીમતી.
ુ બન્યા પછી એની
માનસી મિત લ
જિં દ ગી સાવ બદલાઈ ગઈ તોયે
પોતાના રૂપ અને ફિગરની જાણવણી
કરવામાં પાછી નહોતી પડી. આ જ
ુ દિવાનો હતો. તેની
રૂપનો તો મિતલ
ુ ાર દિવાનગીમાં તે પોતાની
આ બેસમ
જાતને ઓળઘોળ કરી પરિત પૃ ્તિ
ુ વી રહી. મિતલ
ુ ની આજુબાજુ
અનભ
ફરતાં, તે ને પ્રેમ કરતાં અને તે ના
પ્રેમમાં ખોવાઈને પાંચ પાંચ વરસ
પાણીના રે લાની જેમ વહી ગયા.
ુ નો બિઝને સ વિસ્તરતો
મિત લ
જતો હતો. તેન ંુ કામ વધી ગય ંુ હત.ંુ
ઘણીવાર ઘરે આવવાન ંુ મોડું પણ
ુ
થઈ જત.ંુ એક દિવસ સવારે મિતલ
તૈ ય ાર થતો હતો ત્યારે તે ને ટાઈ
બાંધતા બાંધતા, તેની નજદીક સરીને
ુ કાલથી
તેણે કહ ્યું પણ ખરં ુ , “મિતલ,

હું આપણી ઑફિસ જોઈન કરં ુ છું .
તને મદદરૂપ પણ થવાય અને મારો
સમય પસાર થાય. એ બહાને આપણે
વધારે સમય સાથે વિતાવી શકીશ.ંુ ”
“ના..માન .ુ ..એ તારં ુ કામ નહીં.
બિઝનેસની આંટીઘ ૂટીમાં ત ંુ અટવાઈ
ુ ે હું ખોઈ
જશે તો મારી આ માન ન
ુ સાન મારાથી સહન
બે સીશ. એ નક
નહીં થાય. એય ને ઘરમાં બેસીને ત ંુ
જલસા કર ને મારી રાણી!”
“આખો દિવસ ઘરમાં નવરા બેસીને
કં ટાળી જવાય છે . બસ...એક જિમમાં
જવાન ંુ અને બીજુ ં કીટીપાર્ટી...
એનાંથી પણ હવે ઉબાઈ ગઈ છું. મને
ુ
મારી ઓળખ જોઈએ છે ...” મિતલના
વાંકડિયા વાળમાં આંગળી રમાડતાં
તે લાડથી બોલી, “ચાલ તારી પણ
વાત નહીં અને મારી પણ નહીં,
બસ. મહિનામાં એકવાર ફેશન શૉ કે
મોડેલિંગ કરવાની તો રજા આપ.”
“નો વે . ..માન ,ુ શ્રીમતી.માનસી
ુ શાહ, બહાર કામ કરવા જશે?
મિતલ
તારી ઓળખ તો બિઝનેસ ટાયકુ નની
પત્ની તરીકે બની જ ગઈ છે ...આટલી
ુ સાહયબીમાં તને ઓછું ક્યાં પડ્ યું
સખ
કે તારે કામ માટે ઘર બહાર જવ ંુ પડે?
એવો વિચાર જ કેમ આવ્યો તને?”
કે મ ? એમાં ખોટંુ શ ંુ છે ? મારી
આવડતને ઘરમાં બે ઠાં કાટ લાગી
જશે. હવે જમાનો બદલાઈ રહ્યો છે .
પતિ ગમે તેટલો ધનવાન હોય તોય
તે ની પત્ની પણ કમાવા માટે ઘર
બહાર જાય જ છે ને...એ વાત મારાં
કરતાં તો વધારે તને ખબર હોય...
પછી મને...
આજે તો માનસીનાં મગજ પર
ુ
એક ધ ૂન સવાર થઈ હતી. મિતલને
ઑફિસે રવાના કર્યા પછી તેણે તેનાં
જૂના મિડિયા કન્સલ્ટન્ટને ફોન કરી
બધ ંુ નક્કી કરી લીધ.ંુ બસ હવે આ

ઘર અને વરને મ ૂકીને પોતાની ઇચ્છા
પ્રાપ્તિન ંુ લક્ષ્ય સિધ્ધ કરવા નીકળી
જ જવ ંુ છે . ‘હે પ્રભ .ુ ..બધ ંુ હેમ ખે મ
પાર પાડજે’ એમ મનોમન બોલતાં
તેણે ઘરનાં મંદિર તરફ જોઈ હાથ
ુ ને સંબોધીને લખેલી
જોડયાં. મિતલ
ુ ી
ચિઠ્ઠી ટેબલ પર મ ૂકીને તે કયાંય સધ
આંખો મીંચી પડી રહી.
આચનક ડોરબે લ વાગી ઉઠી...
ચમકીને ઉભા થઈ તે ણે દોડતાં
દરવાજો ખોલ્યો. દરવાજામાં હસતાં
ુ ને જોઈ તે
ચહે રે ઉભે લ ાં મિત લ
ઝંખવાઈ ગઈ ને બે ડગલાં પાછળ
હઠી ગઈ. “અરે ...મારા પ્રાણપ્રિયે
પ ૂછશો નહીં કે, સરુ જ કેમનો ઊગ્યો?
રાયવર..આજે વહેલેરાં..કેવી રીતે?”
ડઘાઈ ગયેલી માનસીને કં ઈ સ ૂજય ંુ
નહીં કે શ ંુ બોલવ.ંુ .‘બેસ તો ખરો..હું
તારા માટે પાણી લઈ આવ.ંુ ..’
“અરે , મારી જાન...પાણીબાણી ગય ંુ
તેલ લેવા..પહેલાં આંખો બંધ કર. જો
હું તારાં માટે શ ંુ લાવ્યો છું.”
‘ઓહહ નો…, આજે ફરી એક ગિફ્ટ.’
વિચારતાં તેણે આંખો બંધ કરી.
“એક..બે...ત્રણ...ચાર...પાંચ, હવે
આંખો ખોલો દે વી...!”
ૂ ી
માનસીની આંખો તો ખ લ
ૂ ી
પણ પલકારો મારવાન ંુ જ ભ લ
ુ ના હાથમાં માનસીનો
ગઈ. મિત લ
એપોઈંટમેં ટ લે ટ ર હતો. તે હવે
બ ા ક ા ય દ ા મ િ ત ુલ ન ી કં પ ન ી ન ા
ુ ્ય
પ્રોડક્ટનાં પ્રમોશન માટે ન ી મ ખ
મોડેલ બની ચ ૂકેલી. અને તેના હાથમાં
ુ
રહેલા ખલ્લા
બોક્સમાં મોડેલિગ
ં સમયે
પહેરવાનો રજવાડી ડ્રેસ, જ્વેલરી,
મેચિગ
ં સેન્ડલ અને એક અતિ કિંમતી,
ડી.એસ.એલ.આર. કેમેરો પણ હતો...
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લ પેસેન્જર આર રીક્વેસ્ટ
ટુ ....”ફ્લાઈટ ઉપડવાની
તૈયારી જ હતી.દોઢ વર્ષની પ ૂજા એનાં
ુ ગઈ હતી.હજી પણ
ખોળામાં જ સઈ
એને માન્યામાં નહત ંુ આવત ંુ એની
નજર સામે એની જિંદગી એક ઝાટકે
કડડડ..ભ ૂસ થઇ ગઈ.પ ૂજાને લઈને
સાંજે ફરવા નીકળ્યા હતાં ત્યારે એની
નજર સામે કાર સાથે આરતીને ટક્કર
વાગી અને ઘટના સ્થળે એન ંુ મતૃ ્યુ
નીપજ્યું.પાંચ વર્ષન ંુ લગ્ન જીવન
એક ઝાટકે કાળનો કોળીયો બની
ગય.ંુ હવે તો પ ૂજા જ એનો સહારો
હતી.મિત્રોની મદદથી ન્યુજર્સીમાં બધ ંુ
સમે ટીને પ ૂજાને લઈને એક મહિના
પછી ઇન્ડિયા કાયમ માટે આવી રહ્યો
હતો.
મીરાંને પહેલીવાર કોલેજ કેમ્પસમાં
જોયેલી ત્યારે પોતે સહેજ વાર માટે
તો ખોવાઈ જ ગયે લ ો.મીરાં એનાં
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જ ક્લાસમાં ભણતી છોકરી હતી.
ુ ી
લાંબી પાતળી ડોક અને કમર સધ
લહેરાતા વાળ, સ્કાય-બ્લુ અને પિંક
રે માં મનમોહક લગતી હતી.
પંજાબી ડ્સ
બોલવામાં પણ એટલી પાવરધી કે
કોઈને પણ મંત્ર -મ ગુ ્ધ કરી નાખે .
ુ બ IT માં માસ્ટર્સ
મીરાંની ઈચ્છા મજ
કર્યા પછી પીએચ.ડી કરવા ન્યૂજર્સી
ગયો અને મમ્મી-પપ્પાના આગ્રહને
વશ થઈને ન્યૂજર્સીમાં રહેતી અને ત્યાં
જ ઉછરે લી આરતી સાથે એનાં લગ્ન
કરી દીધા.
એરપોર્ટ ના એક્ઝીટ ગે ટની બહાર
નીકળીને તે ના પગ બે ઘડી થંભી
જ ગયા.તેની સામે મીરાં ઉભી હતી.
વર્ષો પહેલા થયેલો પ્રેમ અને પછી
એ પ્રેમમાં આવેલો વિરહ,આરતીનો
અકસ્માત.તે ના મનમાં ચાલતા આ
ુ વચ્ચે તે
બધા વિચારોના વિશ્વયદ્ધ
જાણે ફસાઈ ગયો હતો.તેણે પળવારમાં
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જ મીરાની સામે થ ી નજર હટાવી
લીધી અને પછી ભારે હૈય્યે મીરાની
સામે જોય,ંુ બંનેની આંખો એકબીજાને
જોઈ રહી.કદાચ બંને એકબીજાની
પરિસ્થિતિ ને સારી રીતે સમજી
શકતા હતા.કદાચ એ તેમનો પ્રેમ જ
હતો જેને બંનેને ફરી સમયના એ જ
વણાંક પર લાવીને છોડી દીધા હતા.
મીરાં દોડીને પ ૂજાને વળગી પડી.આ
જોઇને પ્રતીકને ધોમ-ધખતા તડકામાં
ભટકતા રાહદારીને છાયો મળવા જેવી
ઠં ડક થઇ અને ઉપર જોઇને મનોમન
આભાર માન્યો..

માત ૃભાષા એટલે .... ???
હું નાની હતી ને ,
પથારી ભીની કરતાં હું
રડતી ને મારી એ રડવાની
ભાષા ને સમજતી
મારી “મા “ ...
હું એને જોઈ ને હસતી ;
મારી એ આંખોની
ભાષા સમજતી
મારી “મા”
એ ના હોય ને હું
રડતી ત્યારે વ્હાલથી
મને તેડી ને
છાતીસરસી લેતી ;
હું તેના સ્પર્શની
ભાષા સમજી જતી ....
શબ્દો ના હોવા છતાં
પણ અમારી વચ્ચે 
“માત ૃભાષા” તો હતી જ ....!
-ટીના નંદિની શાહ

xeLkk ™trË™e þkn
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કવિતા એ તો હૃદયમાંથી ઉઠતી વાણી,
અંતર્મનમાંથી ઉઠતી સરવાણી
એ ક્યાં જુએ છે માન , મર્તબો કે રૂતબો
એ તો વહે ત્યારે વહેવા જ માંડે એવી વાણી
કવિતા કરવી અને કવિતા લખવી એ બેઉ આમ તો
વાણી જ
પણ એક હૃદયમાંથી ઉઠવ ંુ અને બીજુ ં મગજમાં
ગોઠવવ ંુ
બેઉમાં છે તો કવિતા જ પણ એક ટે લેન્ટેડ અને
બીજુ ં વેલ એડયકુ ેટેડ
ટે લરન્ટની સામે એડયકુ ેશનને
માપવ ંુ એ તો વાણીને સરવાની સાથે માપવ ંુ
વાણી તો વંચાય , બોલાય અને વેચાય
પણ સરવાણી એ તો હૃદયની પજી
ંૂ
હૃદયમાંથી વહે કે ના વહે એ પજી
ંુ
વાણીન ંુ પામવ ંુ એ આમ વાત પણ સરવાણીન ંુ
ુ ગ સંજોગ
પામવ ંુ એ તો સભ
આ જોગ અને સંજોગ તો પ્રારબ્ધ જાણે
હૃદયને નીચોવતી વાણી પામી
વાણી બને સરવાણી જાણે
હૃદયથી લખવ ંુ અને મગજથી લખવન
ંુ ા ના હોય
તોલ
એક વાંસળી અને બીજુ ં એના સ ૂર હોય અનમોલ

«erŒ ò„ehËkh
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યાદોન ંુ પણ કેવ.ંુ ..
આવે ત્યારે મસતબહાર ખીલે,
હરક્ષણ સતાવે ને ભીંજવે મને.

હર ગંગે   હર હર મૈયા....

સ્મરણ પણ જોને કેવ.ંુ ..
મીઠી યાદપાડે દસ્તક દિલના બારણે,

ુ કિત હૈયાં
તવ દર્શન પલ

આંધી બની ઝુલાવે એના પારણે.

હર ગંગે   હર હર મૈયા
ુ તા આવો મમ આંગણ
રે ભાગિરથી પનિ

ન શમાય કે ખમાય એનો ભાર,

સ્મરં ુ પ્રગટ તિરથ જ ગંગોત્રી પાવન

આંસ ુ બની દઝાડે એનો તાપ.
યાદઅને સ્મરણ પણ કેવા...

જય હો બદ્રિનાથ જ દે વા

યાદોના પારણે સ્મરણના ઝુલા.

નમ ંુ અલકનંદા દે વ પ્રયાગા
મંદાકિની ધવલ જલ અભિષેક કેદારા
જપ જો જપ, રૂદ્રયાગ જ ઓમકારા

þeŒ÷ …t[k÷
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હર ઘાટ મહા તિરથ સવૈયા
અમ ૃત જલ જ ગંગા મૈયા
પ્રગટ દીપ સહસ્ત્ર ઝગમગતી આરત
ઋષિકેશ, હરદ્વાર પ્રયાગ રાજ જ ભારત

દુનિયાને એ વાતન ંુ તો દુઃખ છે ...
વિકલાંગ છું એ દુઃખ સહી ગયો.
સહતાં-સહતાં ભ ૂલી ગયો.

ભાગ્ય બલવંતા રે છૈ યા

ભ ૂલતાં-ભ ૂલતાં જીવી ગયો.

હર ગંગે હર હર મૈયા(૨)

જીવતાં-જીવતાં હસી ગયો.
દુનિયાને એ વાતન ંુ તો ભારે દુઃખ છે ,
વિકલાંગ છું છતાં હસી ગયો.
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મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ.ંુ ...
આજે મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ ંુ મારે ગાવ ંુ

ભક્તો કાજે વનમાં ભમી આવ્યા માત શબરીને

રામ નામન ંુ ગાણ…
ંુ

ુ ત
ુ
દ્વારે લખણ હનમ
ં વાનર સેના હરખે રામસેતએ

રૂપ રૂપલીયો ચાંદલીયો હરખે, અવધપ ૂરીને

ુ રીવ સજા
ુ ણ…
સગ્
ંુ ..મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ ંુ

ુ યગ
ુ ન ંુ
દ્વારે , જનજન ઉરે ગજે
ંુ આજે થાશે યગ
અજવાળું.….મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ ંુ

ુ
ભ ૂલ્યો રાવણ છક્યો મદહોશે શ્રીરામે કીધા ધનષ
ટં કારા આસરુ ી વ ૃત્તિઓ સંહારી દીધા વિભિષણને

ુ ડાં માણે
માત કૌશલ્યા દશરથ રાજન અંતર સખ

સ્વરાજુ વિજયા દશમીન ંુ આ મંગલ ટાણ ંુ

ભારત ભોમના ભાગ્ય ખ ૂલ્યા પામી ભવભવન ંુ

…..મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ ંુ

નગદ નાણ.ંુ .….મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ ંુ
રામ તમારં ુ નામ રોકડું નાણ ંુ છે અમર પદ દાતા
દૈ વ કપ
ંુ ર રામસીતાની જોડી
ૃ ાએ ગગન ગાજે સદ

એ જાણ ંુ મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ.ંુ

ુ
જનકપ ૂરીમાં મંગલ ઉત્સવ ધરે આજ ધનષ
રામજી હાથ…
ંુ …મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ ંુ
ધર્મ ધારક વીર ઉધ્ધારક વનવાસીને વહાલા
વચન પાલક થયા પરુ ુ ષોત્તમ કીધ ંુ રાજધર્મન ંુ
રખવાળું……..મારે ગાવ ંુ રામ નામન ંુ ગાણ ંુ
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અછાંદસ
લ્યો આવી ગઈ ફરીથી ,

એટલે થત,ંુ વાર છે હજી તો.

દિલમાં યાદો તમારી.

પરત,ંુ કિન્તુ,

લ્યો હવે પડી ગઈ ફરીથી,

સમય છે ભાઈ આતો,

ુ ને જરૂરત તમારી.  
મજ

ઉભો રહે ના મદમાતો,

છો તમે સૌ પોતાના પ્યારા,

એ રે લાની જેમ વહી ગયો,

મનથી માનેલા મારા,

ને હું ત્યાં ને ત્યાં રહી ગયો.

ને હું ય તો છું પોતાનો તમારો,

પણ સારં ુ થય ંુ કે,

ઓ મતદારો, મતદારો,મતદારો.

આજે આવી મળ્યો સમયસર,

પ્લીઝ તમે પ ૂછો ના મને કે,

ફરીથી તમને મનાવવા માટે .

ુ ી હતા ભલા ક્યાં?
હમણાં સધ

કદાચ મનમાં કહું છું,

કે પછી,

તમને બનાવવા માટે .

આટલા વર્ષો કાઢ્યા ભલા ક્યાં?

દીવા સ્વપ્નો બતાડવા માટે .

તે વખતે મળ્યો ‘તો તમોને,

તમે ય ભોળા બનીને ભાઈ બહેનો,

તે છે ક આજે આવ્યો ફરી જ્યાં.

વધાવો તાળીઓથી,

તમારી વાતો

આજે તમારા મતની

તમારી જરૂરતો

કિંમત છે વધારે

તમારી સાથેનો નાતો

ુ તમારા કરતાં.
ખદ

એનાથી નહોતો હું સંતાતો.

પણ ઓ મતદારો

બલ્કે  તમે તો સાચ્ચે,

તમે આહો કદી ના ભરતા.

હરદમ રહ્યાં છો ત્યાં,

બધ ંુ થઇ પડશે.

ફરતો રહ્યો છું હું જ્યાં જ્યાં.

બધ ંુ મળી રહેશે.

જરાય ઉતાવળ હતી મને ક્યાં?

હું છું ને સાથી તમારો.

થોડી નિરાંત પણ હતી મને ત્યાં,

ચટ
ં ૂ ી મોકલેલો નેતા તમારો.

પાંચ વર્ષો મળે છે રાજ કરવા,

સાવ અદનો સેવક તમારો.
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ખ ંુ ઝાંખ ંુ અજવાળું- અને આછો
આછો ઉજાસ, એ બંને ખેલતાં
હોય, એવે ટાણે આદુ -મસાલાથી
મઘમઘતી ચાની ચસુ ્કીઓ લેતાં લેતાં
હું બધા બારી-બારણા ખલુ ્લા રાખીને
બે ઠી હતી. બહાર પંખીઓ કલશોર
કરીને ઉઘડતા ઉજાસને વધાવતાં
ુ ગ પળો મને અંદરહતાં. આવી સભ
ુ ીઓથી મહેકાવતી હતી.
બહાર ખશ
ુ ી અને શાંત માહોલમાં હું
અત્યંત ખશ
મગ્ન હતી.
ુ મોર્નિંગ”
“ગડ
હું ચમકી, “એ કોણ?”
પણ પછી મને હસવ ંુ આવ્યું, ઘરમાં
ુ મોર્નિંગ
બીજુ ં કોઈ છે ક્યાં જે મને ગડ
કહે.
ુ મોર્નિંગ”
“ગડ
ઓ બાપરે ફરીથી ગડુ મોર્નિંગ? કોણ
બોલ્યું? નક્કી મારી તબિયત બગડી છે
કે પછી મગજ થોડું ચસક ્યું લાગે છે . કે

પછી ભ ૂ...ત? આ વિચારે
મનમાં થોડો ફફડાટ
વછુટ્યો. પણ..પણ આ
અવાજ તો ડાયનીંગ
ટે બલની સપાટી પરથી
આવતો હતો. મારી નજર
અવાજની દિશામાં ફરી
વળી. નજર જ્યાં અટકી
ત્યાં અમને મધમાખીની
પાંખો હોવાનો અહેસાસ
થયો. પણ આ મધમાખ
ન્હોય.
ુ મોર્નિંગ”
“ગડ
અરે બાપરે ફરીથી
ગડુ મોર્નિંગ? “ વ્હુસ ધેર?”
હું બોલતી જ રહી ગઈ , ટે બલ
પરની પાંખોન ંુ કદ વધ્યું અને પાંખો
વાળું માનવ શરીર મારી સામે હવામાં
અધ્ધર ઉભ ંુ રહ.્યું
“ક કક કોણ?”
“હું પરી.”
“ વોટ? પરી? એ તો વાર્તામાં હોય
ને?”
“હા વાર્તામાં પણ અને વાસ્તવમાં
પણ.”
મને થય ંુ હા આ તો ખરે ખર પરી જ
છે . હું એકકીટસે તાકી રહી. આંખો પર
વિશ્વાસ નહોતો પડતો. ફરી અવાજ
સંભળાયો, “ હા વાસ્તવમાં પણ છું જ
ને બિલકુ લ તારી સામે.--જો.”
“ પણ તમે અહીં? કે મ? તમે તો
સપનામાં જ આવો, ખાસ કરીને
બાળકો ઊંઘતા હોય ત્યારે તમે
ુ કરો
સપનામાં આવીને તે મને ખશ

છો ખરં ુ કે નહિ? પણ ન તો હું બાળક
છું કે, ના તો ઊંઘમાં છું, તો તમે મારી
સાવ પાસે ? કે પછી હકીકતમાં હું
ઊંઘમાં જ સ્વપ્નમાં તમને જોઉં છું
મને તો કઈ સમજાત ંુ નથી. શ ંુ હું ચા
પીઉ છું તે પણ ...ઊંઘમાં જ? “
“ના ડીયર ના, તમે ઊંઘમાં નથી,
સ્વપ્નમાં પણ નથી, તમારે એ જાણવ ંુ
છે ને કે , હું અહીં કે મ છું ? આજે હું
મારા ફાળે આવેલ ં ુ કામ કરતી હતી,
એમાં મારી પાંખમાં ઈજા થઇ ને હું
ઉડી ના શકી. મારી બધી સખીઓ
અને સહકાર્યકરોને ખ્યાલ પણ ના
આવ્યો એટલે તે ઓ નીકળી ગયાં
અને ઇંજા ગ્રસ્ત અને ઉડવાને અસમર્થ
એવી હું અહીં આવી પહોંચી. બહાર
સ ૂરજદાદાનો તાપ સહન કરવાન ંુ મારં ુ
ગજુ ં નહિ, એટલે આમ અહીં આવી
ચઢી તમને પ ૂછ્યા વગર. શ ંુ તમે મને
માફ કરશો?”
“ અરે નહી રે , પરીજી હું તમને
જોઇને એવી તો ડઘાઈ ગયે લી કે ,
તમને આવકાર્યા પણ નહિ, આવો
આવો પ્લીઝ, તમે ચા પીશો?”
‘ના, કદાચ એ અમને માફક ના
આવે. પણ તમે જે મઝા લઈને આ
પીણ ંુ માણી રહ્યાં છો મને ચાખવાન ંુ
મન જરૂર થાય છે .(હસે છે ) “
“ અચ્છા તો લો ચાખો. પણ હું
તમને શ ંુ મદદ કરી શકું ? તમારે
ડોક્ટરને બતાવવા જવ ંુ છે ? કે અમારા
ફેમીલી ડોક્ટરને ઘરે બોલવ?ંુ તેઓ
અહીં આવીને જોઈ લેશે જરૂર હશે તો
હોસ્પીટલમાં દાખલ કરશે.”
“ના તે શક્ય નથી, બધા મને
ત્યાં જોશે તો કે ટલી ધમાલ થશે ?
અને અમને ડોક્ટર કે દવા કામ
ના લાગે , મારા બધા સાથીદારો
જ્યારે પોતપોતાન ંુ કામ પતાવીને
ભેગા થશે ને મને નહિ જુએ એટલે
શોધવા આવશે અને મને લઇ જશે
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ુ ીમાં કદાચ હું ઉડી શકીશ.”
ત્યાં સધ
ુ ી તમે અહીં છો મારી
“ તો ત્યાં સધ
પાસે? તો પ્લીઝ મને તમારા વિષે તમારા દે શ વિષે અને તમારા કામ
વિષે જણાવશો?”
“હા દોસ્ત, આજે તો ત ંુ જ મારી
સખી, જો આ દુનિયામાં જે જે ફેરફારો
થતાં રહે છે તે દરે ક અમારે લીધે થાય
છે . જેમ કે , સવારના સ્વાગત માટે
અમે અંધારાને હઠાવીને બીજા યોગ્ય
ુ ીએ છીએ. અને એનાથી
સ્થાને મક
ઉલટંુ , તમે જેને સાંજ કહો છો તેના
આગમન માટે અમે ઉજાસને હઠાવી
યથાસ્થાને પહોંચાડીયે. આમ દિવસ
રાતના આયોજન માટે એક પરી
પોતાની ટીમ સાથે કામ કરે છે . તેને
માત્ર આ જ કામગિરી સંભાળવાની. તો
ુ
વળી ઋતઓને
બદલવાની કામગિરી
માટે પણ એક બીજી પરી પોતાની
ટીમ સાથે કાર્યરત હોય છે . એ ટીમમાં
ઘણાં સભ્યો હોય છે કારણકે, વસંત
ઋત ુ આવે તેના આગમન માટે પરુ ા
વનસ્પતિ જગત પર કળીઓ અને
પષુ ્પોન ંુ નિર્માણ કરવાન ંુ હોય છે . હું
પોતે આ જ કામગીરી સંભાળું છું.”
“તો તમને જે ઈજા થઇ તે કે વી
રીતે?”
“પ ુષ ્પોને ખીલવવા માટે હું
ઝડપથી ઉડતાં ઉડતાં મારા હાથનો
સ્પર્શ આપતી હતી. તે વખતે એક
છોડનો કાંટો વાગી ગયો. અને મારી
નાજુક પાંખ ઈજાગ્રસ્ત થઇ એટલે
મારી ઉડવાની શક્તિ ધીમે ધીમે
ક્ષીણ થતી ગઈ એટલે મારે અહીં
રોકાવ ંુ પડ્.યું મઝાની વાત તો એ
છે કે, અસંખ્ય પષુ ્પોને અનેક પ્રકારના
જુદા જુદા રં ગો આપવાન ંુ કામ પાછી
બીજી પરી સંભ ાળે . તો વળી એ
અસંખ્ય રં ગબેરંગી ફૂલોને જુદી જુદી
ફોરમ આપવાન ંુ કામ પણ બીજી એક
ટીમ કરતી હોય છે . આવી જ રીતે
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સમદ્રુ નાં પાણીમાંથી વાદળ બનવવા,
સમય આવ્યે વાદળને વરસાવવાન ંુ
કામ પણ એક ટીમ કરતી હોય છે ,
પાનખરમાં પર્ણો ખરે તે ન ંુ પણ
ખાસ પ્લાનિંગ હોય છે જે બીજી પરી
પોતાની ટીમ સાથે કરતી હોય છે .”
“ તમારં ુ વસ્ત્ર મને પ ુષ ્પની
પાંદડીઓ માંથી બન્યું હોય તેવ ંુ લાગે
છે . બધા આવાજ વસ્ત્રો પહેરે?”
ુ ક્વેશ્ચન! અમારાં વસ્ત્રો
“ ગડ
અમારી કામગીરીને અનરૂુ પ હોય છે ,
એટલે પોષક પરથીજ સૌને અમારી
કામગીરીનો ખ્યાલ આવી જાય. વસ્ત્રો
જ જાણે અમારી ઓળખ બની જાય છે .”
પરીન ંુ વાક્ય પતે તે પહેલાં જ
અનેક ભમરીઓ કે મધમાખીઓ સાથે
ઘરમાં પ્રવે શી હોય તે વો જોરદાર
અવાજ આવ્યો. હું કઈ સમજુ ં તે પહેલાં
મારી સખી બને લી પરીએ પોતાનાં
કદન ંુ મ ૂળ સ્વરૂપ - એકદમ નાન ંુ
ુ ીથી ઝૂમી
સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, અને ખશ
રહી. પછી કહે,” જો સખી, મને લેવા
માટે બધા આવી ગયાં. હું મધમાખીથી
થોડી મોટી સાઈઝની પરીઓની
જમાતને જોતી જ રહી ગઈ. તેમનાં
શરીર અને ચહેરા અત્યંત સદ
ંુ ર અને

દિવ્ય આભાથી ચમકતાં હતાં. સૌના
વસ્ત્રો અલૌકિક અને જુદા જુદા જણાતાં
હતાં. કોઈના પર્ણ જેવાં, કોઈના ફૂલની
પંખડુ ી જેવાં તો કોઈના વાદળમાંથી
બન્યા હોય તે વ ાં. મારે હજી ઘણ ંુ
જાણવ ંુ હત,ંુ જોવ ંુ હત.ંુ પણ પ ૃથ્વી પર
અચાનક આવી પડેલા એલિયન ને
તો પોતાને દે શ જવાની જ ઉતાવળ
હતી. મારી સખી- પરી પળ વાર,
ુ સન્મુખ અધ્ધર થોડી વાર
મારા મખ
થોભીને પ્રેમથી જોઈ રહી પછી બાય
કહીને પરીવનૃ ્દ સાથે ઉડી ગઈ. હું
અવાચક બનીને જોઈ રહી. મને થય ંુ
આ એલીયન જ કહેવાય ને? હાસતો,
પ ૃથ્વી વાસી શીવાયન ંુ કોઈ પણ અહીં
આવી જાય તે એલિયન. પણ ઘણી
ઈંગ્લીશ ફિલ્મોમાં એલિયન બતાવે છે
તેતો કેવા કદરૂપા પ્રાણી જેવા હોય
છે , જ્યારે આતો સદ
ંુ ર-દિવ્ય એલિયન!
મારા દિલ દિમાગ અને સમગ્ર
અસ્તિત્વમાં એ રૂપાળી સખી અને
એના સાથીદારો એવા છવાઈ ગયાં છે
ુ ાશે નહિ. ઓહ ગોડ,
જે ક્યારે ય ભલ
મેં મારા સે લ ફોનમાં -મોબાઈલમાં
ફોટા કેમ ના લીધા? યા....ર!

આમ જુઓ તો દરે ક માણસ હરતી ફરતી
સંવેદનની થપ્પી નહીં તો બીજુ ં શ ંુ છે ?
ૂ ા ઉપર ડસ
ૂ કાં ઉપર હીબકાં ઉપર
ડમ
સપનાં ઉપર બીજુ ં પણ કં ઈ ઘણ ંુ બધ ંુ છે .
– અનિલ ચાવડા
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ત દિવસથી થતાં પે ટ ના
દુ ખાવાને કારણે કઢાવે લ ા
રિપોર્ટ માં કે ન ્સરન ંુ નિદાન આવ્યું.
ડોક્ટરે કહ ્યું કે છ થી સાત કેમોથેરપીથી
સારં ુ થઈ જશે.પણ આશા તો’ કેન્સર
‘શબ્દ સાંભળીને જ હેબતાઈ ગઈ.એનાં
તો હોશકોશ જ ઉડી ગયાં . સાં જે
અશેષ ઓફિસેથી ઘરે આવશે ત્યારે
આ સમાચાર એને કઈ રીતે આપીશ
.અશેષ, કેટલો ગાંડા જેવો મને પ્રેમ
કરે છે .કં ઈ કેટલી યે કવિતાઓ એણે
મારાં રે શમી વાળ ઉપર અને હરિણી
જેવી આંખો ઉપર લખી છે .
કે મ ોથે ર પી પછી કદાચ બચી
જઈશ તો પણ એ વાળ જ માથાં પર
નહીં રહે.આંખો પરની ભ્રમર ચાલી
જવાથી મારી આંખો, મારં ુ રૂપસૌંદર્ય
ખલાસ થઈ જશે.અશેષ આ બધ ંુ કં ઈ
રીતે સહન કરી શકશે ?જેણે મને
સડ
ં ૂ લાભરીને પ્રેમ આપ્યો છે , તે ને
હું કઈ રીતે દુઃખી કરી શકું ?નાં,નાં
હજુ લગ્નને ચાર જ વર્ષ થયાં છે

અને હજુ કોઈ સંતાન પણ નથી થય ંુ
તો હું અશે ષ ને બીજા લગ્ન કરવાં
સમજાવી લઈશ.કે મ ોથે ર પી પછી
બચી જઈશ તો મારં ુ પછીન ંુ જીવન
હું સેવાના કાર્યોમાં વિતાવીશ.અશેષને
એનાં નવાં ઘરસંસારમાંથી મળનારી
ુ ીમાં અને મારાં સેવા કાર્યોમાંથી હું
ખશ
ુ ી મેળવી લઈશ.જો હું નહીં
મારી ખશ
જ બચ ંુ તો.....ત્યાં તો દરવાજા પર
ઘંટડી વાગી.
અશેષને ડોક્ટર પાસેથી
આશાને કે ન ્સર હોવાના સમાચાર
મળી જ ગયાં હોવાં છતાં એણે ઘરમાં
પ્રવે શ તાં જ પ છ
ં ૂ ્ યું “આશ ,ુ રિપોર્ટ
આવી ગયો ને ? બધ ંુ નોર્મલ છે
ને ?તારો ફોન નહીં આવ્યો એટલે
હું જલ્દી ઘરે આવી ગયો.”આશાએ
થોડી ગંભીરતાથી કહ ્યું “અશેષ,બધ ંુ
બરાબર નથી.મને કેન્સર ન ંુ નિદાન
ુ ી મેં જે
થય ંુ છે . સાંભળ,તે આજ સધ
કં ઈ પણ માંગ્યું છે તે બધ ંુ જ આપ્યું
છે .આજે એક વચન માંગ ુ છું અને ત ંુ

આપીશ ને ? એમ પછ
ં ૂ તી નથી,તારે
આપવ ંુ જ પડશે . અશે ષ ,કે મ ોથે ર પી
પછી કદાચ સારં ુ થઈ જાય તો પણ
મારં ુ આ રૂપ ખલાસ થઈ જશે .આ
વાળ ઉતરી જશે . આ આંખો એની
ુ ાવી દે શ.ે તેથી જ હું વચન
સદ
ંુ રતા ગમ
માંગ ુ છું કે ત ંુ મારી આ સારવાર ચાલે
છે ત્યારે જ બીજા લગ્ન કરી લે .હું
સારી થઈ જઈશ તો મારં ુ શેષ જીવન
સેવાના કાર્યોમાં વિતાવીશ.એય,તારી
ુ ે ત ંુ નિરાશ નહીં કરે ને ?”થોડી
આશન
વાર ખામોશ રહ્યાં પછી અશેષે કં ઈક
ગંભીરતાથી કહ ્યું “આશ,ુ તે વચન
માંગ્યું છે એટલે મારે એ પ ૂરૂં તો કરવ ંુ
જ પડશે . બહુ વિચારતા મને પણ
એમ લાગે છે કે મારે બીજા લગ્ન
કરી જ લેવા જોઈએ.પણ હાં ! હું એક
એવી છોકરી ને મારી જીવનસાથી
બનાવીશ કે જે બહુ રૂપાળી નહીં હોય.
જેનાં વાળ બહુ ઓછાં હશે પણ મારાં
માટે મહેંકતા હશે.જેની ભ્રમરવિહોણી
તે જસ્વી આંખો હશે.જેની જિંદગીમાં
નિરાશા નહીં માત્ર આશા જ હશે.જે
ક્યારે પણ મને છોડી જવાની વાત
કરતી નહીં હોય.બોલ,તને મંજૂર છે ને
?”અશેષને વળગીને આશા ધ્ રૂસ્કે ધ્ રૂસકે
રડી પડી.અશેષ એને પંપાળતો જ
રહ્યો,પંપાળતો જ રહ્યો.એ રુદનમાં,એ
પ્રેમાળ સ્પર્શમાં અને દિવ્ય પ્રેમની
ગંગ ામાં આશાનો અડધો રોગ તો
જાણે ભાગી જ ગયો. વાતાવરણ
ુ ધ
પવિત્રતાની સગ
ં થી મહેંકી ઉઠ્.યું
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ણી વખત વિચાર આવે છે
‘અસહકાર’ શબ્દ ૧૯૪૭ પહેલાં
ખ ૂબ પ્રચલિત હતો., જ્યારે ભારત
ુ ામીની ઝંઝીરોમાં જકડાયેલ ં ુ હત ંુ
ગલ
ત્યારે ‘અસહકાર’ન ંુ આંદોલન જન્મ
પામ્યું હત .ંુ અંગ્રજોને ભારતમાંથ ી
તગડી મ ૂકવા તે ઓ જે પણ નવા
કાયદા કરે તે ન ો આપણે વિરોધ
કરતાં. અસહકારન ંુ આંદોલન કરી
તે મ ની નવી નીતિનો બહિષ્કાર
કરતાં. તે મ ની યોજનાઓ નિષ્ફળ
બનાવવામાં આપણે મચી પડતાં અને
જ્યારે તે નિષફળ નિવડે તો આનંદ
પ ૂર્વક ઉજવણી કરતાં. યાદ આવે છે ,’
દાંડીકચ
ૂ , મીઠાનો સત્યાગ્રહ’. ‘પરદે શી
માલની હોળી’ !આ બધા પ્રસંગ ો
વખતે હું પોતે પણ હાજર નહતી. આ
ુ ર્ગો સિવાય અન્ય
લેખ વાંચનાર બઝ
જુવાન વર્ગ પણ ગે રહાજર હતો આ
બધ ંુ આપણે ભારતનો ઈતિહાસ ભણ્યા
ુ પ્રસંગો તે
ત્યારે વાંચ્યું હત.ંુ અમક
સમયની ફિલ્મો દ્વારા કચકડામાં મઢી
લેવા આવી હતી.
૨૧મી સદીમાં અસહકાર રગરગમાં
સમાયો છે . નાના બાળકને પણ
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કહીશ ંુ કે ‘ આ કપડાં પહેર, ના હું
પેલા પહેરીશ’! જો કે અસહકાર શબ્દ
ુ
નાના બાળક માટે ઉગ્ર છે . પણ શભ
શરૂઆત ત્યાંથી જ થાય છે . મોટા થાય
એટલે પોતાન ંુ મનમાન્યું કરવાના.
તે માં વળી લગ્ન થાય પછી ? કશંુ
કહેવામાં માલ નથી. આ તો સામાન્ય
સ્તર ઉપર ઘર ઘરની વાત થઈ.
જાહેર માં , સમાજમાં અને આગળ
જ્તા દે શની ભક્તિ આ રીતે પ્રગટ
કરીએ છીએ.
ૂ કાળ ભ લ
ૂ વાનો, ભવિષ્યની
ભત
ખબર નથી. વર્તમાનમાં જીવનારા
સામે આજે આ લેખ લખવાનો શો હેત ૂ
હશે? આપણે નહી તો, આપણા માતા,
પિતા યા સગા સંબધ
ં ી એ સમયે જેલ
ભેગા પણ થયા હશે ! મતલબ સીધો
છે . આપણામાં અસહકારના બીજ છે .
જેને આપણે આજની ભાષામાં કહી
શકીએ, આપણા ‘જીન્સ’માં છે . લાગે
છે ને ભ ૂમિતીની કોઈ રાઈડર સૉલ્વ
કરી હોય. જો કે રાઈડર સૉલ્વ કરવાન ંુ
તો શાળાકાળ દરમ્યાન પણ અઘરં ુ
લાગત ંુ હત !ંુ આજે ક્યાંથ ી આવડી
ગય ંુ ?

હવે મદ્ુ દા પર આવ.ંુ આપણે યા
આપણા ભાઈ બહેનો અથવા આપણા
દે શ વાસીઓ સરકારે કાયદો કર્યો
.’આવકવે રો’ ભરવાનો. હવે જ્યારે
આપણા જન્મજાત સંસ્કાર જ હોય
કે સરકાર માઈ બાપ કાંઈ પણ કહે
તે ન ો વિરોધ કરો. આપણે શામાટે
આવકવે ર ો ભરીએ. જેને કારણે
કરચોરી એ આપણો જન્મ સિદ્ધ હક
બને છે . ઉપરથી ફરિયાદ કરવાની,
‘ભરે લાં પૈસાથી આપણને શ ંુ ફાયદો
થયો’ ?
સરકાર માઈબાપે ભારતમાં બધે
ટ્રાફિકના સિગ્નલ મ ૂક્યા છે . અસહકાર
કરો. કાયદાનો ભંગ કરો. સિગ્નલ
તોડીને ગાડી પ ૂરપાટ ભગાવો. જો
પાંડુ હવાલદાર પકડે ત્યારે ૧૦૦ કે
૨૦૦ રૂપિયા તેના ખિસામાં સેરવી દો.
ગરીબ બિચારો પાંડુ હવાલદાર ‘બાર
ૂ ે ’ એવી હાલત હોય.
સાંધતા તેર ટટ
બે કડકડતી નોટો જોઈને તમને જવા
દે . આપો તાળી !
આવકવે રો ભરવામાં ‘અસહકાર’
આપણને સહુને કોઠે પડી ગયો છે .
આવકવે રો ભરવો નહી અને પછી
જ્યારે ઇનકમ ટે ક્સ વાળાની ધાડ
પડે ત્યારે પસીનો છૂટી જાય. જો
ઈમાનદાર ઓફિસર હોય તો આવી
બન્યું. તે મ ની ધાડ ઘર, ઓફિસ,
ફિક્ટરી, બેં ક ના ખાતાં અને લૉકર

બધા પર એકી સાથે પડે . કોઈને
ગંધ પણ ન આવે. ક્યાંય એક પૈસો
ખસાડવવાની જગ્યા ન રાખે. એવા
કેટલાય કિસ્સા સાંભળ્યા છે . શેઠ આ
આઘાત સહન ન કરી શક્યા અને ‘
રામ બોલો ભાઈ રામ’ થઈ ગયા. જો
વ્યવહાર અને હિસાબ કિતાબ ચોખ્ખા
રાખ્યા હોય તો આ દિવસ જોવાન ંુ
નસિબમાં ન આવે ! કરોડપતિને, રોડ
પતિ થતાં વાર ન લાગી ! આ થઈ
પૈસાની વાત !
આખા શહેરમાં કચરા નાખવાના
ડબ્બા રાખ્યા છે . પણ આપણે તો
ભાઈ અસહકારના હિમાયતી. આ
પડીકામાંથી ખાધ ંુ નથી ને કાગળનો
ડૂચો ફેં ક્યો રસ્તા પર. પછી ગરમી
ખાવાની , સરકાર રસ્તા સાફ નથી
રાખતી. શ ંુ સરકારને બીજો કોઈ ધંધો
ખરો? જો આપણે સરકારને સાથ
અને સહકાર આપીશ ંુ તો મને લાગે
છે આપણા દે શમાંથી ગરીબીને પગ
આવશે . જરા આપણી પ્રગતિ પર
નજર નાખી વિચાર કરી જુઓ. ક્યાંથી
ક્યાં આવી પહોંચ્યા છીએ.. આપણા
ુ ા ધન કેટલ ં ુ હોશિયાર છે .
દે શન ંુ યવ
તેમને જરા સાથ અને સહકાર આપી
જુઓ. તેમનામાં આકાશને આંબવાની
તમન્ના છે . આધ ુનિ કતાના રં ગે
ુ ાનો ખ ૂબ ઉંચા વિચાર
રગાયેલા યવ
અને કામ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે .,
બે મહિના પહેલાં સ ૂરતથી મબ
ંુ ઈ
જઈ રહી હતી. ફ્લાઈંગ રાણીને
આવવાની વાર હતી. મારી નજર સામે
અદભ ૂત દૃશ્ય જોય.ંુ પાણીની પઈપો
વડે પ્લેટફૉર્મ ધોવાત ંુ હત.ંુ નીચે પાટા
પરથી કચરો બધો સાફ થયો. ગાલે
ચટ
ંુ ી ખણી , ખરે ખર આ બની રહ ્યું છે .
ત્યાં સમેના પાટા પર લોકલ ગાડી
આવી અને ઉપડી ગઈ. તમે નહી
માનો ગાડી ગયા પછી પાટા પર
બેસ ૂમાર કચરો ખડકાયો હતો. બોલો

આને શ ંુ કહું. અમે સહકાર આપવાના
નથી. ‘ગંદકી કરવી અમારો જન્મ સિદ્ધ
હક છે ’ !
ઘણી વખત ભણે લ ાં કે અભણ
બેમાં કોઈ ફરક જણાતો નથી. ખ ૂબ
દુઃખ થાય એવી વાત છે . ગરીબ કે
તવંગર કોઈ ફરક નહી. જ્યાં એક
જાતન ંુ માનસિક વલણ ઘર કરી ગય ંુ
હોય ત્યાં બદલાવ કઈ રીતે લાવવો
? એક ઉપાય છે . જો આપણે બધા
આચરણમાં મ ૂકીએ તો વાત સિધા
પાટા પર આવે ખરી ! આજકાલ બધા
એમ.બી. એ. છે . ‘મને બધ ંુ આવડે
છે ’. જેને કારણે અસહકાર દર્શાવવો
એ એક રિવાજ થઈ ગયો છે . અરે
ુ ામીની
ભાઈ, સહકાર આપવો એ ગલ
દશા નથી. એ તો છે ખ લુ ્લા દિલે
અને મને નવિનતાને અપનાવવાની
ઉત્કંઠા. સહકાર મળે તો આખ ંુ દૃશ્ય
સહુ ાન ંુ લાગે .
અમેરિકામાં બાળપણથી બાળકોને
આ પ્રકારન ંુ શિક્ષણ આપવાની આંખે
ઉડીને વળગે એવી રીત છે . માતા અને
પિતા બન્ને નોકરી કરતાં હોય. નાન ંુ
બાલક ‘ડે કેર’ અથવા ‘પ્લે સ્લ
કૂ ’માં
જત ંુ હોય. જ્યારે બધા બાળકોને ઘરે
જવાનો સમય થાય એ પહેલાં ટીચર
ગાવાન ંુ શરૂ કરે .
“ક્લીન અપ. ક્લીન અપ એવરી
બડી ક્લીન અપ”.
શરૂઆત ટીચર કરે .નાની નાની
વસ્તુઓ , રમકડાં ઉંચકીને તેની જગ્યા
પર મ ૂકે. બાળકો ટીચર જે કરતાં હોય
તે કરે , આવો સદ
ંુ ર દાખલો બેસાડે.
માતા અને પિતા ઘરે આ રીતે તેમને
રમકડાં ઉપાડી ટોય બૉક્સમાં મ ૂકાવે.
ધોવાના કપડા લૉન્ડ્રી બાસ્કેટમાં મ ૂકતાં
શિખવે . કે ટલો સદ
ંુ ર અભિગમ આ
બાળક મોટંુ થાય ત્યારે આવ ંુ વર્તન
જ કરે ! ‘જે ગંદકી કરે તે સાફ કરે . (
હુએવેર મેક્સ મેસ ક્લિન્સ ઈટ” ) આ

બીજો અકસિર ઈલાજ. અજમાવવા
જેવો ! પરિણામ સારં ુ આવશે એમાં
ુ જો બાળકમાં
બે મત નથી.. આ ગણ
સંસ્કાર સાથે સિંચિત થયો હોય તો
એ બાળક ખ ૂબ પ્રગતિ સાધે એમાં બે
મત નથી !
ખબર નહી કે મ જીવનના દરે ક
તબક્કામાં અસહકાર દર્શાવવાની
આદત પડીI ગઈ છે . ‘ઝાઝા હાથ
રળિયામણા’, જો સહકાર આપીને
કોઈ કાર્ય કરીશ ંુ તો તેન ંુ પરિણામ
સદ
ંુ ર આવશે તેમાં બે મત નથી. કોઈ
પણ વ્યક્તિને યા કુ ટંુ બીજનને નવા
પ્રયોગમાં સહકાર અને સાથ આપીએ
તો તે સહુના લાભમાં છે . પ ૂરી જો
મમ્મી યા સાસ ુ એકલાં બનાવતા
હોય તે સમયે સહકાર આપીએ તો
બધી પ ૂરી ફુલે , ગોળ વણાય અને
જમનાર તેનો સ્વાદ માણી શકે ! ખોટી
‘હામાં હા’ નહી ભણવાની.’ કિંત ુ જે
યોગ્ય હોય તો અસહકાર બતાવી
પોતાન ંુ મહત્વ સ્થાપવાની ખોટી રીત
શોભાસ્પદ નથી.
અસહકાર ક્યાં દર્શા વવો એ
અગત્યન ંુ છે . અસત્યન ંુ આચરણ
થત ંુ હોય. ખોટા સમાજના રિવાજો
પ્રત્યે અણગમો હોય. બાળકોન ંુ
વર્તન અસભ્ય હોય! ત્યાં અસહકાર
વ્યાજબી છે . ઘણીવાર અસહકારને
બદલે ,”મૌનં પરં ભ ૂષણમ” યોગ્ય
લાગે . જેનો મતલબ સંમતિ નથી.
માત્ર તેના દ્વારા ઉભા થતા ઘર્ષણોથી
છૂટકારો છે . બાકી સમજુ કો ઈશારા
ુ નો ઉપયોગ એ તેનો
કાફી. વિવેકબદ્ધી
સરળ ઉપાય છે .
દે ખ ાદે ખ ી અમે ર િકાની કરવી છે
અને વર્તન, તમે જ વિચારો કે વ ંુ
કરીએ છીએ ? ચાલો આજે મનોમન
નક્કી કરીએ,આ ‘મોદી’ સરકારને
તોડો સહકાર આપીએ.
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દર ઓફિસથી ઘેર આવ્યો ત્યારે
સઘર
ંુ અંધકારમાં ડબૂ ેલ ુ હત.ંુ રોજ

તો ઘરમાં કેટલી ચહલપહલ રહેતી
હતી. એની ડાર્લીંગ વીરા ટી.વી.ન ંુ
વોલ્યુમ મોટંુ રાખીને કોઇ રોમાંટિક

ફિલ્મ જોતી હોય. રસોડાની, ડાઇનીંગ
રૂમની અને હોલની લાઇટો ઝગમગતી
હોય. ડાઇનીંગ ટેબલ ઉપર કોરે લ્સની
ડીશો, ગ્લાસ, ચમચી, ચમચાઓ વગેરે
તૈ યાર હોય. વીરા દોડીને દરવાજો
ખોલે, ઘરમાં પ્રવેશતાં જ એક પ્રકારના
યુ ની સોડમ હવામાં મદહોશીનો
પરફ્મ
માહોલ પ્રસરાવતી હોય. વીરા સદ
ંુ રને
પાણીનો ગ્લાસ આપે, જમવાન ુ ગરમ
કરે , અને બન્ને “હાઉ વોસ ધ ડે હની?
હાઉ વોસ ધ ડે ડીઅર’’ થી શરૂ કરીને
આખો દિવસ કે વ ી રીતે ગયો, એ
એકબીજા સાથે શેર કરે . પણ આજે
તો સદ
ંુ રે નવ વાગે બે ત્રણ બેલ મારી,
તો પણ દરવાજો ના ખલુ ્યો, એટલે
પોતાની ચાવીથી દરવાજો ખોલીને
ઘરમાં પ્રવેશ્યો. હોલ અને ડાઇનીંગની
લાઇટો બંધ હતી. ઘરમાં અસામાન્ય
ડરાવણી શાંતિ હતી. કીચન ઉપરાંત
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બેડરૂમની ડીમ લાઇટ ચાલ ુ હતી.
સદ
ંુ ર ધીમે પગલે બેડરૂમમાં ગયો.
વીરા ખાટલામાં બેસીને રડતી હતી.
સદ
ંુ રે એને ખભે હાથ મ ૂક્યો એટલે
એ એને વળગીને જોરથી રડવા
લાગી. સદ
ંુ રે એને થોડી વાર રડવા
ુ પકડીને
દીધી. પછી એની ચીબક
આંખોમાં આંખો નાખી કારણ પ ૂછ્.યું
વીરા રડતા રડતા બોલી, “સ્વીટીને
એક્સીડેંટ થયો છે .’’
સદ
ંુ રે પ ૂછ્,યું “ક્યાં? કેવી રીતે?’’
વીરા કહે, “સવારે , નીચે રમવા
ગઇ હતી ત્યારે કોઇ ગાડી રીવર્સમાં
આવતી હતી ત્યારે પાછલા વીલમાં
એનો પગ આવી ગયો.’’
સદ
ંુ રે પ ૂછ્,યું “તને ક્યારે ખબર
પડી? સ્વીટી ક્યાં છે ? બહુ વાગ્યું તો
નથી ને?
વીરા કહે, “રોજ ચાર વાગે મારો
ચાનો સમય થાય ત્યારે બિસ્કિટ
ખાવા આવી જ જાય. આજે આવી
ુ બે નને
નહીં એટલે હું બાજુમાં કુ સમ
ઘે ર પ ૂછવા ગઇ કે તમારી સ્વીટી
ક્યાં છે ? ત્યારે એમના ઘાટીએ કહ ્યું
કે સ્વીટીને એક્સીડેટ થયો છે , તેથી
ુ બેન એને લઇને હોસ્પિટલ ગયા
કુ સમ
ુ બેનનો મોબાઇલ આઉટ ઓફ
છે . કુસમ
કવરે જ એરીઆ આવે છે . ત્યારથી હું
રડુ છું’’
સદ
ંુ રે કહ,્યું “અરે ! મને ફોન કેમ ના
કર્યો? તેં કાંઇ ખાધ?ંુ કે ભ ૂખ હડતાલ
છે ? કે સ્વીટી માટે ઉપવાસ કર્યો?
ુ બનાવ ંુ છું”
ચાલ હું ટોસ્ટ અને સપ
ુ અને
સદ
ંુ ર કીચનમાં ગયો.એણે સપ

ટોસ્ટ બનાવી વીરાને ખવડાવ્યા. એણે
વીરાને કહ,્યું “કાલે હું તને હોસ્પિટલ
સ્વીટીને જોવા લઇ જઇશ.”
રાત જેમ તેમ પસાર કરી, સવારે
ુ બે નને ઘરે જવાન ુ
પરવારીને કુ સમ
ુ બેન
નક્કી કર્યું. એમના પડોશી કુ સમ
વિધવા હતાં. તેમનો દીકરો અમેરિકા
ભણવા ગયો ત્યારે પાછળ રહી ગયાં
એ અને સ્વીટી. પ્રેમ તથા લાગણી
સંબ ંધ ોથી પરે હોય છે . વીરા તો
સવારથી જ સ્વીટી આમ કરે અને
સ્વીટી તે મ કરે બોલતી જાય અને
ડૂ સ કાં ભરતી જાય. ચા પાણી
પરવારીને વીરા અને સદ
ંુ રે સ્વીટીની
ુ બે ન નાં ઘરની
ખબર પ ૂછવા કુ સ મ
બેલ વગાડી અને દરવાજાની બહાર
રાહ જોતા ઉભા હતાં. ત્યાં જ અંદરથી
સ્વીટીનો અવાજ સંભળાયો. બારણ ુ
ુ ે એ પહેલાં જ વીરા આનંદથી
ખલ
સદ
ંુ રને વળગીને બોલી “સ્વીટી ઘેર
આવી ગઇ!’’
ુ બહેને બારણ ુ ખોલ્યું એટલે
કુ સમ
લંગડાતી લંગડાતી સ્વીટી આવી અને
વીરાની સોડમાં ભરાઇ ગઇ. વીરા એને
ઉંચકીને લાડ કરવા લાગી. સ્વીટીએ
પોતાનો પાટો બાંધેલો ઘાયલ પગ
વીરાના બીજા હાથ ઉપર ટે ક વ્યો,
જાણે વીરાને પોતાનો ઘા બતાવતી
હોય, “જો મને એક્સીડં ટ થયો’’
વીરા લાડ કરતાં બોલી, “ઓહ
સ્વીટી! મને ખબર છે તને વાગ્યું
છે . પણ આજથી તારે એકલા રમવાં
જવાન ંુ નથી. ય ુ આર ઓલ્ડ ઇનફ
ટુ બી લીટલ રીસ્પોંસીબલ.’’ કહેતા
કહેતા વીરાએ એના ઘાયલ પગને
જરાક પંપાળ્યો કે સ્વીટી દર્દ થી રડી
ઉઠી, “મીયાઉં’’
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૦૧૮ જાન્યુઆરીમાં મારા ત્રણ
પ સુ ્તકોન ંુ એક સાથે વિમોચન
થય.ંુ “એકાંતે ઝળક ્યું મન, અમેરિકાની
ક્ષિતિજે, તડકાનાં ફૂલ” આ ત્રણે પસુ ્તકો
અલગ હતા. એ સિવાયના લીટલ
ડ્રીમ્સ, ટહુકાનો આકાર ,લાગણીઓનો
ચક્રવાત મળીને ૬ પસુ ્તકોન ંુ સર્જન
કર્યાનો આનંદ છે .
સર્જનનો આનંદ સહુ થ ી વધારે
સર્જકને હોય તે સ્વાભાવિક છે . તેમાંય
જ્યારે કોઈ પણ લેખક એકેક શબ્દોને
બહુ જતનથી સંભાળીને એકપછી એક
ગોઠવતા જઈને કોઈ પણ પસુ ્તકન ંુ
સર્જન કરે ત્યારે એક માએ બાળકને
ુ વ તેને કરાવી
જણ્યા પછીનો અનભ
જાય છે .
પસુ ્તક “અમેરિકાની ક્ષિતિજે” જેમાં
અમેરિકામાં રહેતા ભિખારીઓથી શરૂ
કરી, બાળકોના એજયકુ ેશનને લગતી
વાત, ડ્રગ્સ અને ગન જેવા મઝ
ં ૂ વી
નાખતા પ્રશ્નો વિષે માહિતી આપેલી
છે . અમે ર િકા એટલે લૅ ન ્ડ ઓફ
ઓપર્ચ્યુંનિટી, ન્યાયતંત્ર, ઈલેકશનને
ૂ ક
લગતી વાતોની વિસ્તારપ ર્વ
જાણકારી મળી આવશે . સાથે
અમે રિકામાં સ્ત્રીઓ અને વડીલોની
વ્યથાને સચોટ માહિતી સાથે વર્ણવી

છે , અહીંની કોલેજ લાઈફ અને ખર્ચાળ
એજ્યુકેશનની માહિતી આલેખાએલી
ૂ માં માહિતી સભર આર્ટીકલ્સ
છે . ટં ક
મળી આવશે.
બીજા પસુ ્તક “તડકાનાં ફૂલ”માં
ૂ ી વાર્તાઓ લખેલી છે . જેમની એક
ટં ક
વાર્તા “શક્તિન ંુ સ્વરૂપ”, જેમાં ગરીબી
અને ભ ૂખથી ત્રસ્ત એક માતા પોતાની
વહાલસોઈ દીકરીને ગામડે થ ી
શહેરમાં નોકરી કરવા મોકલે છે . તે
શહેરની ગંદકીથી અજાણ છે . કામની
જરૂરિયાત વંદનાને બાર ડાન્સરથી
આગળ વધીને ક્યાં લઇ જાય છે ...
આવી જ એક અનોખી વાર્તા, “મંજુ
હિન્દુ સ્તાનમાં” જેમાં આઝાદી પ ૂર્વેના
અખંડ હિન્દુ સ્તાનથી શરૂ થયે લ ી
પ્રેમ કહાની દે શના ભાગલા સાથે બે
ભાગમાં વહેચાઈ ગઈ. બંનેને એક
થઈને જીવવાન ંુ સ્વપ્ન ભારત અને
પાકિસ્તાનમાં વિભાજિત થઇ ગય.ંુ
સરહદોમાં વહેચાઈ ગયેલા દર્દ નાક

પ્રેમની વાર્તા વાંચનારને જરૂર હલાવી
નાખશે તેમ ખાતરીપ ૂર્વક કહી શકું છું.
આવી જ એક વાર્તા છે “હું ક્યાય
નહિ જાઉં” છે . જે મારા હૃદયની
ખાસ નજીકની બની ગઈ છે . જેમાં
ભાવનગરની શોભાનાં, અમે ર િકન
ુ ાન રોબર્ટ સાથે ના પ્રેમલગ્નની
યવ
વાત છે . લગ્ન પછી શોભાના રૂઢીચસુ ્ત
પરિવાર સાથેનાં સંબધ
ં ો ત ૂટી જાય
છે , અને તે કારણે જીવનમાં આવતી
મ શુ ્કેલીઓ બહું ચોટદાર સાબિત
થાય છે . અને છે લ્લે સર્જાએલી તેની
વિસ્મૃતિની અવસ્થા ઘણી દર્દ નાક
સાબિત થાય છે .
મારી દરે ક વાર્તાઓ માનવીય
સં વે દ નાઓથી ભરે લી હોય છે .
“વિશ્વાસની દોર, મે લ ાબોક્ષ” જેવી
વાર્તાઓમાં પતિપત્ની વચ્ચેના વિશ્વાસ
અને સમજની વાત છે . “ફરી મળીશ”ંુ
ુ અને આયષ
ુ ીની અધ ૂરી
જેમાં આયષ
પ્રેમકહાની છે આવી કેટલીય વાર્તાઓ
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આ “તડકનાં ફૂલ”માં આલેખાએલી છે .
“એકાંતે ઝળક ્યું મન” - આ સાથે
મારા દિલની સહુ થ ી નજીક એવ ંુ
કવિતાઓન ંુ પ્રથમ પસુ ્તક પબ્લીશ
ુ ્યું છે .
થઈ ચક
મારા માટે કવિતા એટલે ઝરણાંની
જેમ વહેતા ભાવોને ઢાળ અને લય
સાથે વહેત ાં મ કૂ વાની વાત. આ
પસુ ્તકમાં ગીત, કવિતા અને અછાંદસ
રચનાઓ અને ગઝલોનો આસ્વાદ
મળશે . જેમાં જીવનરસના તમામ
ભાવોને મેં આવરી લે વાનો પ્રયત્ન
કરે લો છે .
કવિ માટે એન ંુ પ્રત્યેક સર્જન
પોતાની સંતતિ જેવ ંુ હોય છે ...મોટે
ભાગે લોકો કહે છે કે કવિતાન ંુ મ ૂળ
શ ૂળ છે ..કદાચ આ પણ સત્ય હશે..
મારા જેવાં દે શ થી દૂ ર, વરસોથી
વિદે શમાં સ્થાયી થયેલાઓને વતનનો
ઝુરાપો અને ભાષાપ્રેમ ખાસ કરીને
સાહિત્ય તરફ ખેંચીને જાય છે .
મારા ત્રણ પ સુ ્તકોનાં વિમોચન
દરમિયાન બનેલી કેટલીક ઘટનાઓન ંુ
જો વિશ્લેષણ કરં ુ તો,
આ વખતે મારી કવિતાઓન ંુ પ્રથમ
પસુ ્તક પબ્લીશ થઈ રહ ્યું હત.ંુ આથી
ુ ના મિત્રોને ખાસ આમંત્ર ણ
ફે સ બ ક
આપ્યું હત.ંુ કારણ કવિતાઓ દ્વારા
મારં ુ લે ખન કાર્ય બહાર આવ્યું હત ંુ
ુ ના મિત્રોનો ઘણો ફાળો
જેમાં ફેસબક
હતો. નવાઈની વાત એ બની કે
બહુ ઓછી સંખ ્યામાં મિત્રો હાજરી
આપી શક્યા હતા. મોટાભાગના પાસે
નાં આવવા કારણો હતા. છતાં પણ
ુ રાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનો આખો
ગજ
હોલ ભરાઈ ગયો હતો. વધારામાં
જગ્યાની કમીને કારણે કે ટ લાકને
સતત બે કલાક ઉભા રહેવ ંુ પડ્ યું હત ંુ
જેન ંુ મને હજુ પણ દુઃખ છે .
સાથે આનંદ એ વાતનો છે કે ત્યાં
હાજર રહેલા બધા જ સાહિત્યના સાચા
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ઉપાસક હતા. ઉચ્ચ કક્ષાના વક્તાઓ
અને શ્રોતાઓ હતા. કોઈ ત્યાં પરાણે
કે સંબધ
ં ને કારણે આવ્યું હોય તે મ
ુ જ દિલથી
નહોત.ંુ હું એ બધાનો ખબ
આભાર માન ંુ છું . મારા આ ખાસ
દિવસને સવુ ્યવસ્થિત પાર પાડવા
બદલ હું ગ્રીડસ સંસ્થાનાં નિયામક
ડો.બળવંતભાઈ જાનીનો આભાર માન ંુ
છું. તેમની મહેનત અને દે ખરે ખ નીચે
આ પ્રસંગ શોભી ઉઠ્યો હતો.
આ ઉપરાંત પદ્મશ્રી વિષ્ણુભાઈ
પંડ ્યા જેઓએ અધ્યક્ષપદે રહીને
મારં ુ માન વધાર્યું હત ંુ તેમનો આભાર
માન ંુ તેટલો ઓછો પડે તેમ છે . તેઓ
ુ રાત સાહિત્ય અકાદમીના અઘ્યક્ષ
ગજ
છે . સાહિત્ય પ્રત્યેન ંુ તેમન ંુ સમર્પણ જોઈ
હું ખરે ખર રડી ગઈ હતી. કારણ મારા
પસુ ્તક વિમોચનના બે દિવસ પહેલા
જ તે મ ના ઘર્મપત્નીનો સ્વર્ગવાસ
થયો હતો. મેં તો આશા જ નહોતી
રાખી કે તેઓ હાજર રહેશે. છતાં પણ
મારા આશ્ચર્ય વચ્ચે બીજા દિવસની
શાંતિ સભામાં મને જણાવ્યું કે તમે
ચિંતા ના કરશો હું હાજર રહીશ અને
તે મના આ શબ્દોએ મને વિચારતી
કરી દીધી હતી કે સાચ ંુ સમર્પણ કોને
ુ ાવોને કારણે
કહેવાય. આવા મહાનભ

મારં ુ લખાણ શોભી ઉઠ્ યું હત.ંુ
આ સાથે ડો. ઉષાબેન ઉપાધ્યાય,
ુ ાબેન ચૌહાણ, શ્રી અજયસિંહ
ડો. સધ
ચૌહાણ, ડો. નીરજા ગપુ ્તા, શ્રી દિગંત
ુ ા, શ્રી શૈલેષભાઈ પટવારી,
સોમપર
શ્રી કે એચ પટે લ , તથા લંડ નથી
ુ રાત સમાચારના તંત્રી સી બી
ગજ
પટે લ, શ્રી રતિલાલ બોરીસાગર, શ્રી
અરવિંદભાઈ રાઠોડ, જેવા ઉચ્ચતા
પ્રાપ્ત કરે લા સાહિત્ય પ્રેમીઓ સાથે
ુ ેન્દ્રભાઈ પારે ખ,
વરિષ્ઠ પત્રકાર ભપ
રમેશભાઈ તન્ના, અમેરિકામાં FIAના
પ્રેસિડે ન ્ટ શ્રી રમે શ ભાઈ પટે લ,
શ્રી ચં દ્ર કાં ત ભાઈ દે સાઈ, ગ ુર્જ ર
પ્રકાશનમાંથી શ્રી રોહિતભાઈ શાહ,
આર. આર. શેઠના ચિંતનભાઈ, પાશ્વ
ુ ાઈ શાહ, એન.
પબ્લિકેશનના બાબભ
ુ
આર. આઈ. એસોસીએશનના પ્રમખ
શ્રી હેમત
ં ભાઈ શાહ, મિત્રોમાંથી ખાસ
ુ ાઈ
સમય ફાળવી આવે લા દે વાંશભ
(અધીર અમદાવાદી), નંદિતા ઠાકર
ુ ાબી).
(અમેરિકા), અમી જાની( અબધ
પ્રદીપભાઈ ત્રિવેદી, રીટાબેન ઠક્કર,
સિદ્ધાર્થ ભાઈ છાયા, મહે શ ભાઈ
પ્ર જા પ તિ , ક મ લ ભ ા ઈ પ ી ઠ વ ા ,
મહેશભાઈ સોની, વગે રે હાજર રહ્યા
હતા. સાથે મારા અંગત મિત્રો અને

ફેમિલીના સભ્યોએ ઉષ્માભર્યો સાથ
આપ્યો તે બદલ હું સર્વેનો આભાર
માન ંુ છું. ( કોઈન ંુ નામ ભ ૂલી ગઈ હોઉં
તો જરૂર યાદ અપાવજો)
આ બધામાં પડદા પાછળ રહીને
મારા પતિ વિનોદ પટેલ અને મોટાભાઈ
સમા “શ્રી જગદીશભાઈ વ્યાસ” ની હુફ
ં
ુ જ રહી હતી, સાથે મારા
મને ખબ
સ્કુ લ મિત્રો પણ ઉત્સાહથી સાથે રહ્યા
હતા. તેમના વિના આ બધ ંુ આટલી
સફળતાથી પાર ના ઉતારી શકે. આ
બધામાં વિનોદ મારો પડછાયો બની
સાથે હતા. બસ આ જ મારી શક્તિ
ુ ી હતી. હાજર રહેનારા
અને સાચી ખશ
ુ વ
બઘાને આ વાતનો અંગત અનભ
થયો હતો કે આ પ્રસંગે મારા કરતા
ુ ી
વિનોદના ચહેરા ઉપર વધારે ખશ
ઝળહળતી હતી.
મને સ્ટેજ ઉપર પાઘડી પહેરાવી
જ્યારે સાલ ઓઢાડી સન્માન કરવામાં
આવ્યું ત્યારે શ્રી સી બી પટેલે “જેના
કારણે આ લીલા તોરણ બંધાયા હોય
તેવા વિનોદ પટે લને અહી બોલાવો”

કહી વિનોદને પણ સ્ટેજ ઉપર આવવા
આમંત્રણ આપ્યું હત.ંુ સી બી પટે લ
મ ૂળ ભાદરણના છે , તે દાવે મને દીકરી
અને વિનોદને જમાઈન ંુ સન્માન
આપવાન ંુ સહેજ પણ ચ ૂક્યાં નહોતા.
ુ ી બેવડાઈ ગઈ હતી.
તેથી મારી ખશ
જ્યારે પણ દીકરી તરીકે માન સન્માન
મળે છે ત્યારે હું ગદગદ થઇ જાઉં છું.
આ મારી અંગત કમજોરી છે .
આ કાર્યને આટલી સરસ રીતે
સંપન્ન કરવા માટે પોતાઓ અમ ૂલ્ય
સમય મને ફાળવ્યો તે બદલ હું દરે ક
ુ જ દિલથી આભાર
એક જણનો ખબ
માન ંુ છું.
આ પછી બાકીના ૧૫ દિવસમાં
ઘણા જાણીતા સાહિત્યપ્રેમીઓને
મળવાન ંુ શક્ય બન્યું. ઘણ ંુ નવ ંુ જાણવા
શીખવાન ંુ થય.ંુ તે બધા સાથેની મીઠી
ક્ષણોને મેં કેમેરાની આંખમાં કેદ કરી
લીધી હતી. આખ ંુ વર્ષ પરદે શ માં
મારા ઘરમાં રહી લખતાં રહેવ ાન ંુ
બને છે . અહી સાહિત્યકાર કે સાહિત્ય
પ્રેમીઓને મળવાન ંુ કે સાહિત્યને

લગતા પ્રસંગ ોમાં જવાન ંુ બનત ંુ
નથી. આથી ક્યારે ક લાગત ંુ હું મારા
ુ ી છું ,
આ મનગમતા વિશ્વથી વિખટ
ુ વ
અજાણ છું તેવો અણગમતો અનભ
થઇ આવતો. દે શમાં કે અમે રિકાના
બીજા શહેર ોમાં થતા મે ળ ાવડામાં
સહુને એકઠાં થતા જોઉં ત્યારે ક્યારે ક
ુ વ થતો રહેત ો.
એકલતાનો અન ભ
કારણ હવે લે ખ નકાર્ય માત્ર મારો
શોખ ના રહેતા મારા જીવનનો ભાગ
બની ગય ંુ છે ત્યારે જિંદગીના ભરચક
ુ વચમાં પણ આવો અનભ
ુ વ થાય
સખ
સ્વાભાવિક છે . આ બધાની વચમાં
વર્ષે બે વર્ષે મળતા આવા ગણતરીના
દિવસો નવો જોમ નવો ઉત્સાહ ભરી
જાય છે . એટલ ં ુ પણ મારી માટે પ ૂરત ંુ
છે .
છે લ્લે પ્રભ ુ પાસે આ બધ ંુ વરસોના
વરસ મળે તેવી પ્રાર્થના સાથે આ પત્ર
પ ૂરો કરં ુ છું.

હરદમ તને જ યાદ કરં ુ , એ દશા મળે ,
એવ ંુ દરદ ન આપ કે જેની દવા મળે .
રાખો નિગાહ શ ૂન્યના પ્રત્યેક ધામ પર, સંભવ
ુ ા મળે .
છે ત્યાં જ કોઇપણ રૂપે ખદ
– શ ૂન્ય પાલનપરુ ી
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વાંસળી એટલે માત્ર વાજિંત્ર જ નહીં પરં ત ુ વાસંતીને સ ૂર વડે આપેલ વાયરાનો ધબકાર
અને એ ધબકારનો નિમિત્ત કોણ છે ? પ ૂર્ણ પરુ ુ ષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કષૃ ્ણ. માણસ પોતાની
ઓળખ ઊભી કરવા માટે જાતભાતના વસ્ત્રો, શૃગ
ં ાર અને વિધવિધ વસ્તુઓનો સહારો લે છે ,
પરં ત ુ કષૃ ્ણ સાથે જોડાઈને ઘણી વસ્તુઓને અલગ ઓળખ મળી છે . મોરપીંછ જે માત્ર એક
પંખીના પીંછા જ નથી પણ એક અમર પવિત્ર પ્રસાદ છે , કષૃ ્ણ થકી પિતાંબરને નવી ઓળખ
મળે છે . તેવી જ રીતે અનેક વાજિંત્રોની વચ્ચે વાંસળીન ંુ મહત્વ કં ઈક અનોખ ંુ જ છે . અને
એન ંુ કારણ છે કે કષૃ ્ણના શ્વાસની સૌથી નજીક છે . હજી વધારીને કહીયે તો કષૃ ્ણના શ્વાસને
ગાતા કરે છે . કષૃ ્ણ પર કાવ્ય રચી જ ન શકાય કારણકે, કષૃ ્ણ પોતે જ એક કાવ્ય છે . એમન ંુ
જીવન જ લયબદ્ધ પંક્તિઓ છે . કષૃ ્ણ એ ગોકુ ળમાં કરે લ અનેક લીલાઓથી ગોવાસીઓની
આંખો રાતી કરી છે . અને એ જ ગોકુ ળમાં વાંસળી થકી લોકોના હૃદય ડોલાવી આનંદની
પણ પેલે પાર લઈ ગયેલ છે ..

રૂડી ને રંગીલી રે વ્હાલા તારી વાંસળી રે લોલ
વાંસલડી મારે મંદિરિયે સંભળાય જો
આ પાણીડાંની મશે રે જીવણ જોવા નિસર્યાં રે લોલ
આ કેડો મેલો પાતળિયા ભગવાન જો
આ સાસુડી હઠીલી મારી નણદલ મેણાં બોલશે રે લોલ
- નરસિંહ મહેતા

કષૃ ્ણના વ્યક્તિત્વને ઓળખવ ંુ જેટલ ં ુ અઘરં ુ છે , એટલ ં ુ જ સહેલ ં ુ છે એમન ંુ દિલ જીતવ.ંુ
બસ, તમારે નાદાન બનવ ંુ પડે.. જે નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈ જેવા એમનાં ઘણા ભક્તો
સારી પેઠે જાણી ગયેલ. અને એમની કષૃ ્ણ ભક્તિથી જ અનેક કાવ્ય રચનાઓ સહજ ઉદ્દભવી
છે . કષૃ ્ણ પણ સારી પેઠે જાણે છે કે એમનાં ભક્તોને પ્રેમથી કં ઈ રીતે સતાવવા. વાંસળી તો
તેમન ંુ લોકોના હૃદયમાં વસવા માટેન ંુ હથિયાર છે . ગોપીઓ આમ તો ફરિયાદ કરે છે છતાંય
ુ ગમે છે . એમની ફરિયાદ
કષૃ ્ણ એમને વાંસળી થકી ફરી ફરીને યાદ કરે એ ગોપીઓને ખબ
પણ એક આવકારો છે . આખાય ગીતમાં ભક્ત નરસિંહ મહેતા એ વાંસળીને નિમિત્ત બનાવી
છે અને સાચે જ વાંસળી કષૃ ્ણની કેટલી નજીક હશે કે એ અમર થઇ ગઈ.
ુ ંુ દ દવે કં ઈક માદકતાથી વર્ણવે છે , કષૃ ્ણના સંદર્ભમાં કોઈ
આવો જ ભાવ કવિ શ્રી બાલમક
ુ જ પવિત્રતા અને સાત્વિકતાનો અહેસાસ થાય. કવિને
પણ ક્રીડાન ંુ વર્ણન કરો, એનામાં ખબ
ુ લને
અહીંયા કોયલના પંચમ સ ૂર કરતા વાંસળીના સ ૂર છાતીએ ભટકાય છે અને સ્તનયગ
ુ ૂતિ કરાવે છે .
જાણે પ્રેમનો સ્પર્શ થતો હોય એવી અનભ
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કોયલ કૂજે કુંજમાં, ને રેલે પંચમ સૂર,
વાગે વન વન વાંસળી, મારું પલ પલ વીંધે ઉર
-બાલમુકુંદ દવે
ુ થયેલ સ ૂરની વેદનાને વ્યક્ત કરે છે ,
કવિ અહીં વિચારની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચીને અધમઆ
જે સ ૂરનો જનેતા વાંસળીથી ક્યાંક તો હોઠ દૂર કરે છે અને અને સ ૂરને પણ કષૃ ્ણથી અળગા
થવ ંુ નથી. કવિ શ્રી વાંસળી અને સ ૂરને કષૃ ્ણની કેટલી નજીક વર્ણવે છે આ પંક્તિમાં,

વાંસળીથી વિખૂટો થઈને આ સૂર એક ઢૂંઢે કદંબની છાંય
મારગની ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંય?
– હરીન્દ્ર દવે

કષૃ ્ણની વાત કરતાં હોઈએ, મોરપીંછ અને વાંસળીની વાત કરતાં હોઈએ અને આપણે
કષૃ ્ણના પરમ ભક્ત કવિ શ્રી સરુ ે શ દલાલને યાદ ન કરીયે તો આપણી પણ કષૃ ્ણ કેફિયત
અધ ૂરી રહે.
ુ ે શ દલાલના કાવ્યોમાં એવો તો લય હોય છે કે કાવ્ય અને ગીતમાં કોઈ
કવિ શ્રી સર
ભેદ રહે જ નહિ, સંગીતકારોને પણ સંગીતની રચના કરવામાં જરાક પણ અઘરં ુ ન લાગે .
સરુ ે શ દલાલ લેખિત લગભગ દરે ક કાવ્યો સંગીતબદ્ધ થયા છે . ગોપીઓના મહેણાંમાં કષૃ ્ણ
ુ સહેલી છે , પણ એમને,
પ્રત્યે અપાર પ્રેમ છત્તો થાય છે . એમને મન વાંસળી વગાડવી ખબ
ગોપીઓને ખબર નથી, કે વાંસળી વગાડી લેવી સહેલી હશે પણ વાંસળી વગાડીને કોઈના
ુ જ અઘરં ુ છે .
હૃદયમાં સ્થાન પામવ ંુ ખબ

આખો દી વાંસળીને હાથમાં રમાડો કહાન !
એમાં શા હોય ઝાઝા વેતા ?
કાંટાળી કેડી પર ગાગર લઇને અમે
આવતાં, જતાં ને સ્મિત દેતાં.
હું તો વ્હેતી જમુનાને અહીં આણું :
- સુરેશ દલાલ
વાંકાબોલી આ તારી વરણાગી વાંસળી
લાગે છે એવી અળખામણી !
છાવરું છું એમ છતી થાય છે ઓ છેલ
મારા અંતરની છાનેરી લાગણી !
- સુરેશ દલાલ

અહીંયા પણ કવિ શ્રી ગોપીઓનો પક્ષ લઇ કાવ્ય રચના કરે છે . વાંસળીને જેટલો પ્રેમ
અને ઓળખ કષૃ ્ણના કારણે મળે લ છે એટલા જ અવનવા રૂપ લોકો એ વાંસળીને આપ્યા
છે . કોઈકને રૂડી અને રં ગીલી લાગે છે તો કોઈકને વરણાગી લાગે છે , છતાંય વાંસળી સદાય
અમર રહેશે.
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