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«rŒ¿kk

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”

ðkt[™ ®‚[™ Au

વાંચન વિચારોને સમ ૃદ્ધ બનાવે છે . છે . વ્યક્તિત્વને નિખાલસ બનાવે છે .
જો પસુ ્તક મિત્ર હોય તો વાંચન એ મિત્રતાન ંુ વળતર છે .
વાંચન આપણને આપણી ઓળખ કરાવે છે , વાંચનએ સંસ્કારનો નકશો છે .
વાંચન આંખથી આંખ ઉઘાડવાની પ્રવ ૃત્તિ છે . વાંચન રિદ્ધિ સિદ્ધિની સમ ૃદ્ધિ છે . વાંચન
એક એવો પ્રવાહ છે જે માણસની કઠોરતાને પીગાળ અને એને નિર્મળ બનાવે છે .
વાંચન વિચારોના ઘડતરરૂપી વ્યાજ પણ આપે છે અને ઉધાર પણ આપે છે .
વાંચન મોહપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે .
પસુ ્તક ક્યારે ય સારં ુ કે ખરાબ હોત ંુ નથી એ તો ખરાબને પણ સારા બનાવવામાં
પારં ગત છે . માણસના સારા વર્તન થકી વાંચન પણ બોલી શકે છે .
વાંચન એ એક પસુ ્તક થકી બીજી જ દુનિયામાં પ્રવેશવાની પ્રવ ૃત્તિ છે .
જ્યાં હવા, પાણી, ખોરાકની જરૂર હોતી નથી, માત્ર શબ્દોના લય પર આપણંુ અંતર
ન ૃત્ય કરત ંુ હોય છે .
માટે જ,
વાંચન સિંચન છે ,			
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વાંચન સિંચન છે ,

વાંચન સિંચન છે .

- {kir÷f “rð[kh”

“‚kð y[k™f”

નં

દિની બપોરના સમયે મોલમાં
લંચ લઇને એની સહેલીઓથી
છૂટી પડી. સમય પસાર કરવા
એક ઇંટરને શ નલ બ્રાંડની પર્સના
શોરૂમની વીંડો સામે ઉભી હતી, ત્યારે
ુ ુષ
જ બાજૂ મ ા એક સમવયસ્ક પ ર
આવીને ઉભો રહ્યો. અડધા પડધા ખરી
પડેલા વાળ અને ટીશર્ટ માંથી થોડુ
બહાર આવી રહેલ ુ પેટ એની ઉમરની
ચાડી ખાત ંુ હત .ંુ એણે આ બે ડ ોળ
પરુ ુ ષથી દૂર જવા પગ ઉપાડ્યા ત્યાં
જ પેલા સજ્જને કહ,્યું ‘’હાય, નંદિની!
ત ંુ નંદિની છે ને? આરં ટ ય?ુ ’’
નં દિ નીનાં પગ રોકાઇ ગયાં .
પોતાની ડોક પે લ ા સજ્જન તરફ
ફે રવી, એના ચહેરાને ઓળખવાની
કોશિશ કરી. વધારે મ ઝ
ં ૂ વણ ઉભી
થાય તે પહેલ ા જ પે લ ા સજ્જને
કહ,્યું ’’ ઓળખાણ પડી? મારુ નામ
મનોજ પરીખ. એસ.વી. કોલે જ માં
આપણે સાથે હતાં. ત્યાર બાદ હુ લંડન
એમ.બી.એ. કરવા ગયો. ભણીને

ત્યાંજ સેટલ થયો, ત્યાંની જ છોકરીને
પરણ્યો. ત ંુ ક્યાં છે ? શ ંુ કરે છે ? મેરીડ?
બાળકો કેટલા?’’
નંદિની બોલી,’’ એક જ પ્રશ્નમા
ૂ શે ?
આખી જિં દ ગીન ંુ સરવૈ ય ંુ પ છ
આપણે કોફીશોપમા બે સ ીને વાત
કરીએ.’’
બન્ને ગ્રાઉંડ ફ્લોર ઉપર આવેલા
કોફીશોપમાં પોતપોતાની પસંદની
કોફી લઇને તેમના ભ ૂતકાળને સપાટી
ઉપર લાવવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યાં.
નંદિનીએ કહ્યુ કે બી.કોમ બાદ એણે
એક સી.એ.ની ફર્મમાં નોકરી લીધી
હતી. ત્યાં એની ઓળખાણ સી.એ
થયેલા અમોલ સાથે થઇ, પ્રેમ થયો,
નિર્વિઘ્ને લગ્ન થયાં અને બે બાળકો
હતાં જે અહીં એંજિનિયરીંગની ડિગ્રી
લઇને માસ્ટર્સ કરવા અમેરિકા ગયાં
અને ત્યા જ સે ટલ થઇ ગયા હતાં.
અમોલે પોતાની પ્રેક્ટિસ ચાલ ુ કરી
હતી. અહીં રાજા રાણી એકલા જ
હતાં. ત્યાર બાદ મનોજે કહ્યુ કે એ

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh
એમ.બી.એ કરવા લંડન ગયો. ત્યાંની
ઇંડિઅન છોકરીને પરણ્યો, એન ુ
નામ માના. પોતે બ્રિટિશ સિટિઝન
થઇ ગયો હતો. બે દીકરીઓ હતી
જે સોળ અને અઢાર વર્ષની હતી.
ઇંડિઆ બિઝનેસ મિટીંગ માટે આવ્યો
હતો. બીજી ફાલત ુ વાતો કરી પંદર
મિનીટ પસાર કરી, અરસ પરસ ફોન
નંબરની આપલે કરી બન્ને છૂટાં પડ્યાં
અને એક બીજાને વચન આપ્યું કે
“વી વીલ કેચ અપ.“ મોલની બહાર
નીકળીને નંદિનીએ ટેક્સી પકડી ત્યારે
મનોજ ટે ક્સી નો દરવાજો ખોલીને
એને બેસાડી ગયો.
એ ઘેર પહોંચી. સાંજન ુ જમવાન ુ
તૈ ય ાર કર્યું અને અમોલ આવી
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પહોંચ્યો. બન્ને જમવા બે ઠ ા ત્યારે
એણે એના ક્લાસમેટ મનોજ બાબત
અમોલને વાત કરી. અમોલે બધી
ૂ ક સાં ભ ળી. અને
વાતો રસપ ર્વ
નંદિનીને સ ૂચવ્યું કે મનોજને ટાઇમ
હોય તો ઘેર જમવાન ુ આમંત્રણ આપે.
રાત્રે થોડો સમય ટીવી જોઇને બન્ને
નિંદ્રાધિન થયાં.
સવારે અમોલન ુ ટિફિન તૈ ય ાર
કરી, અમોલને વિદાય કરી એ રોજના
સમયે જ નહાવા ધોવા ગઇ. બહાર
નીકળીને વાળ સ ૂકવતી હતી ત્યારે
એના મોબાઇલ ઉપર રીંગ વાગતી
હતી. ફોન ઉપાડ્યો ત્યારે સામે થ ી
જાણીતો અવાજ સંભ ળાયો,’’ હાય!
મારો જ વિચાર કરતી હતી ને? જસ્ટ
જોકીંગ, મનોજ બોલ ુ છું , ગભરાઇ
ગઇ? આઇ નીડ યોર ફે વ ર.મારી
મદદ કરશે ? મારી દીકરીઓ માટે
પાર્ટીમાં પહેરવા લાયક અનારકલી
લેવા છે ’’ નંદિનીએ એને બજેટ પ ૂછ્ યું
અને સાંતાક્રુઝ માર્કે ટ જવાની વાત
કરી. એણે અમોલને ઓફિસે ફોન
કરીને રજા માં ગ ી અને લગભગ
બાર વાગે બન્ને માર્કે ટ પહોંચ્યાં.
એક બે કલાકની મહેનત બાદ એક
સ્ટોરમાથી બે ત્રણ અનારકલી પસંદ
કર્યા. મનોજે એ ડ્રેસનાં ફોટા પાડ્યાં
અને વોટ્સએપથી દીકરીઓને ફોટા
મોકલી, પસંદ કરાવી એ બીજે દિવસે
ખરીદશે એમ નક્કી થય .ંુ બાજુ ના
સ્ટોરમાં મેચીંગ પર્સ પણ જોઇ રાખી.
આ સમય દરમ્યાન મનોજનો વિવેક,
વાણી અને વર્તન નંદિનીને સ્પર્ષી
ગયાં. બે વાગે એક સારી હોટલમા
લંચ લે વા ગયા ત્યારે મનોજે તે ને
ુ શી ખેંચીને બેસવામા મદદ કરી.
ખર
બન્ને છૂટા પડ્યાં ત્યારે ટે ક્સી નો
દરવાજો પકડીને એને બે સાડી. આ
સમય દરમ્યાન પોતના વ્યવહાથી
મનોજે એના મનને ભીન ુ અને
6  rð[khÞkºkk  sq™-sw÷kE 2018

ુ ધિ
સગ
ં ત કરી દીધ.ંુ પચાસની ઉમરે ,
પતિના પ્રેમમાંથ ી શ ગ
્રું ાર રસ ઉડી
ગયો હોય અને બાળકો ઉપર વરસત ંુ
વાત્સલ્યન ુ ઝરણ ુ પણ સ ૂકાઇ ગય ુ હોય
ત્યારે આ અવકાશ પ ૂરવા માટે , સ્ત્રીને
આટલી અગત્યતા આપનાર કોઇ
ુ ુ ષ મળી જાય, ત્યારે તે સ્ત્રી કોઇને
પર
ુ વે
માટે વિશેષ વ્યક્તિ હોવાનો અનભ
કરે છે . ઘે ર પહોંચ્યા બાદ મનોજે
એની સાથે કે વી રીતે વાત કે વર્તન
કરે લા એ તે ને યાદ આવવા લાગ્યું
અને તે ભાવવિભોર થઇ ગઇ. સાંજે
અમોલ આવ્યો ત્યાર બાદ નંદિનીએ
જમવાના સમયે એની દિનવીતિ કહી
અને શોપીંગમા મઝા આવી, પણ
ખ ૂબ થાક લાગ્યો હતો એમ જણાવ્યું.
બીજી સવારે ફરી અમોલ ઓફિસે
ગયો ત્યારે નંદિની મનનાં ઉંડાણમાં
મનોજના ફોનની રાહ જોવા લાગી.
એને લાગ્યું કે કોઇક હત ંુ જે એને
આટલી અગત્યતા આપત ુ હત ંુ અને
એના અભિપ્રાયની પરવાહ કરત ંુ હત.ંુ
એને મન પોતે કેટલી સ્પેશીયલ હોવી
જોઇએ? એવા અસાધારણ વિચારો
વચ્ચે તે નાહીને નીકળી ત્યારે ફોનની
રીંગ વાગતી હતી. તે દોડતી ફોન
લેવા ગઇ તો એની કોલેજની સહેલી
વદ
ં ૃ ાનો ફોન હતો. ‘કે મ છે ? સારુ ’
ની સાધારણ વાત બાદ નંદિ નીએ
પ ૂછ્,યુ ’’તને આપણી કોલેજનો મનોજ
પરીખ યાદ છે ?’’
વદ
ં ૃ ાએ એની વાત વચ્ચેથી કાપતા
કહ ્યું, ’’વાત ના કરીશ એ દિલફેં ક
આશિકની.એકદમ જૂ ઠ્ ઠો ઇંસાન છે .
લંડનમા એ કોઇ ધોળી સાથે લીવઇન રીલે શ નશીપમા રહે છે . એની
પત્નીએ એને ડીવોર્સ આપ્યા છે . એ
રોમીઓના વ્યવહારની બન્ને દીકરીઓ
ઉપર અસર ના પડે માટે દીકરીઓ
એની પત્ની પાસે છે ’’
નંદિની બોલી,’’ મને એ-- ’’

ૃ ાએ ફરીથી એની વાત
વંદ
વચ્ચેથી કાપતા જણાવ્યુ,’’ મને ગયા
અઠવાડિયે મોલમા મળ્યો હતો. એની
દીકરીઓ માટે સારા અનારકલી
ડ્રેસીસ ખરીદવાને બહાને મને બીજે
દિવસે શોપીંગ કરવા ખેંચી ગયો.
હું ભોળી પણ સાચ ુ માની ગઇ.
બધા અનારકલી સીલેક્ટ થયા પછી
એણે એના ફોટોગ્રાફ લીધા અને
લંડન એની દીકરીઓની પાસે પસંદ
કરાવીને બીજે દિવસે પીક અપ કરી
લે શે એમ કહીને લંચ ઉપર લઇ
ગયો. એની વાતોમા ક્યાક ક્યાંક
મને અસબંધ વાતો લાગી. એટલે
મે મારી કાકાની દીકરી જે લંડન રહે
ુ રાતી
છે તેને પ ૂછાવ્યું. લંડનના ગજ
સમાજમાથી તપાસ કરી ત્યારે એના
પરાક્રમની ખબર પડી. બીજે દિવસે
ફરી મને ફોન કરીને પર્સ અને મેચીંગ
એસેસરી લેવા જવા ક્મ્પની આપવા
વિનંતિ કરી ત્યારે મે એને બે ત્રણ
સરસ્વતી સંભળાવી કે એણે તરત
ફોન બંધ કરી દીધો. તને તો નથી
મળ્યો ને? એની વાતમા આવી જતી
નહી. મને બીજા કોઇનો ફોન આવતો
લાગે છે , માટે પછી વાત કરીશ.ંુ વી
વીલ કે ચ અપ લે ટર.’’ કહીને ફોન
મ ૂકી દીધો.
નંદિની જમીનપર ફસડાઇ પડી
અને વીતે લ ા અડતાલીસ કલાકન ુ
સરવૈય ુ કાઢ્ યુ ત્યારે ક્યાંક છે તેરાયાની
લાગણી થઇ. એની આંખમાં પાણી
આવી ગયાં. ત્યાં જ ફોન ઉપર રીંગ
વાગવા માંડી. નંદિનીએ મોબાઇલ
ઉપર મનોજન ંુ નામ જોય ંુ પણ ફોન
ઉપાડ્યો નહી. ફરી બે ત્રણ વાર રીંગ
વાગતી જ રહી. અંતે એણે એ નંબર
મોબાઇલમાં બ્લોક કરી નાખ્યો. પણ
હવે મનમાંથી એને કેવી રીતે બ્લોક
કરે ?

પોપચાંનાં બારણાં
(તરહી ગઝલ)

પોપચાંનાં બારણાં દીધાં વગર,*
કોણ પ્રવેશી શકે કીધા વગર?
ને મદીરાના તમે દુશ્મન હતા,

કેટલી મજબ ૂર જુઓ,આભે આ વર્ષા છે !

પી રહ્યા છો જામ પણ લીધા વગર?

એમાં મરજી ચાલે સમીરની, એ પ્રથા છે !

કૈં ક તો લીધ ંુ જ હોવ ંુ જોઈએ,

ઝઝૂમો અંત લગી એ જ સૌની આશા છે ,

કોઇ ના લથડી શકે પીધા વગર.

મળે એ નસીબ, છતાં પ્રયત્નો ન વ ૃથા છે .

બેસજો ધ ૂણી ધખાવી આંગણે,

મન મળ્યે સ્વર્ગ, નહીં તો સંબધ
ં નામના છે ,

ના જશો કૈં દક્ષિણા-સીધાં વગર.
ુ ે લા પ્રશ્નનો
અંત વેળા મેં પછ
આપજો ઉત્તર હવે દ્વિધા વગર.
(ઉલા મિસરા – “પોપચાંનાં બારણાં દીધાં વગર.”
સાભાર – કરસનદાસ લહુ ાર ‘નિરં કુશ’)

ટકે લાગણી અંત લગી તો ય એમાં વ્યથા છે .
યથા ઉપદે શ હો, આચરણ જો તથા છે ,
તો જ વચન કં ચન નહીં તો કથીર, કથા છે .
તબિયતન ંુ કરી દાન જે બસ, પૈસા પ ૂજે છે ,
કેમ ભ ૂલે એ કે અંતે ખપ માત્ર એક કં થા છે .

rË™uþ Ëu‚kE
frðíkk CAFE
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The Secret World Of Spies
÷u¾
fýoðe þkn

હ

મણાં ગયા મહિને આવેલી સત્ય
ઘટના પર આધારિત મે ઘના
ુ ઝારની ફિલ્મ “રાઝી” તમે
ગલ
જોઈ હશે, તો તમને ખબર જ હશે કે
તેમાં આલિયા ભટ્ટે ભારતીય જાસ ૂસ
“સહેમત ખાન”ન ંુ જે પાત્ર ભજવ્યું છે
તે જાસ ૂસીન ંુ કામ કે ટલ ં ુ અઘરં ુ અને
જોખમી હોય છે . કોઈની જાણમાં
આવ્યા વગર અગત્યની માહિતીઓ
મેળવવી, છુપાઈને રહેવ,ંુ વેશબદલો,
કોડ વર્ડ્સમાં વાત કરવી - આ બધ ંુ
ઇન્ટરે સ્ટિંગ તો લાગે પણ સાથે જરૂર
પડે પોતાની જાન બચાવા બીજાની
જાન લે વી પડે અને સતત ભયના
ઓથાર નીચે રહેવ ંુ પડે - તે એટલ ં ુ જ
disgusting છે .
નાનપણમાં મને જાસ ૂસી કથાઓ
વાં ચ વાનો બહુ શોખ. ત્યારે મને
થત ંુ કે કાશ મને પણ ક્યારે ક જાસ ૂસ
બનવાનો મોકો મળે ! પણ મોટાભાગે
તે ડીટેકટીવ વાર્તાઓ રહેતી - જેમકે
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શેરલોક હોલ્મસ, વ્યોમકે શ બક્ષી કે
પછી ડિટેકટિવ કુ માર કે જે પોલીસના
ુ ે ગ ારને શોધે
માણસો હોય, જે ગ ન
અને જેમન ંુ કામ લીગલ હોય. જયારે
“રાઝી” છે કે પછી હું હાલમાં એક ટીવી
સિરીઝ જોઈ રહી છું - “અમેરિકન્સ”, જે
અમેરિકામાં illegally રહેતા રશિયન
ુ ોની વાર્તા છે - તે સ્પાય સ્ટોરીઝ
જાસસ
છે . કારણકે તેઓ તેમન ંુ કામ છુપાઈને,
illegally કરે છે અને એટલે જ તેમન ંુ
કામ વધારે ખતરનાક હોય છે .
દુશ્મનની હિલચાલ જાણવા માટે
વર્ષોથી જાસ ૂસોનો ઉપયોગ થતો
આવ્યો છે . ચાણક્યના અર્થશાસ્ત્રમાં
અને ચીનમાં 2500 વર્ષ પ ૂર્વે Sun
Tzu ના “આર્ટ ઓફ વોર”માં જાસ ૂસોના
પ્રકાર, તે ન ા ઉપયોગ, જાસ ૂસીની
રીતો વિષે વિગતે માહિતી અપાયેલી
છે . પ્રાચીન ઇજિપ્તમાં તો આખી
સ્પાય સિસ્ટમ તૈયાર કરે લ હોવાના
પરુ ાવા પણ છે . અત્યારના સમયમાં

તો લગભગ દરે ક દે શ બીજા દે શની
ખબર રાખવા માટે જાસ ૂસોનો ઉપયોગ
કરી જ રહ્યા છે . પણ જાસ ૂસીન ંુ સૌથી
વધ ુ કામ થય ંુ હોય તો વર્લ્ડ વોરના
સમયમાં !
દુનિયાના પ્રખ્યાત જાસ ૂસોમાં
જેન ંુ નામ લે વ ાય છે તે - “ Mata
Hari”, એક પ્રખ્યાત ડચ વેશ્યા હતી,
જેણે પહેલ ા વિશ્વય ધ્ુ દ્દ દરમિયાન
અનેક ફ્રેન્ચ રાજનેતાઓ અને મિલિટ્રી
અફસરોને આકર્ષિત કરી, અગત્યની
માહિતી જાણી, જર્મની પહોંચાડી
હતી. તે જ રીતે Frederick Joubert Duquesne જેને બ્લેક પેન્થરના
હુલામણા નામે ઓળખવામાં આવતો,
તે બ્રિટિશરોને એટલા ધિક્કારતો હતો
કે તે ના લીધે તે અસંખ્ય ઓળખો,
ુ ી
ૂ ા, શહેર ો બદલી, જાસ સ
વે શ ભ ષ
કરીને જર્મનીને મદદ કરતો હતો.
જેમ્સ બોન્ડન ંુ કે રે ક્ટ ર જેના પરથી
રચવામાં આવ્યું છે તે મ ાં ન ો એક
જાસ ૂસ એટલે વિલિયમ સ્ટીફન્સન કે
ુ ે ની
જે ડબલ એજેન્ટન ંુ કામ કરી યક
માહિતી અમેરિકાને અને અમેરિકાની
ુ ે પહોંચાડતો હતો. ( આ
માહિતી યક
ુ રાતીમાં
ડબલ એજન્ટ એટલે ગ જ
કહેવાય એ - ડબલ ઢોલકી) આપણા
દે શ માં પણ સહેમ ત ખાનની જેમ
ઘણા બધા જાસ ૂસોએ પાકિસ્તાની
ુ
મ સ્લિ
મ બની, ત્યાં રહીને , સતત

પકડાઈ જવાના ડર વચ્ચે જીવી વર્ષો
ુ ી અગત્યની ઇન્ફોર્મેશન ભારતને
સધ
પહોંચાડી છે . જેમાં કશ્મીર સિં હ
નામના આર્મી અધિકારીને પકડાઈ
ુ ી પાકિસ્તાની
જવાથી 35 વર્ષ સ ધ
જેલમાં રિબાવ ંુ પડ્ યું હત ,ંુ છતાંય
ુ ી કબલ
ુ નહોત ંુ કર્યું
તે મને અંત સધ
કે તે ભારતીય જાસ ૂસ છે .
ુ ો રૂપિયા
મોટા ભાગના જાસ સ
માટે કે પછી પોતાના દે શની
આઇડીયોલોજી કરતા અલગ મત
ધરાવતા હોવાથી જાસ ૂસીન ંુ કામ કરે
છે . જેમ કે અમે રિકામાં એવા ઘણા
ુ ો હતા કે જે કોલ્ડ
કમ્યુનિસ્ટ જાસસ
ુ યનને
વોર દરમિયાન સોવિયેત યનિ
USAની સ્ટ્રેટેજીસ વિષે માહિતગાર
કરતા હતા. જેમ કે Julius and Ethel
Rosenberg નામન ંુ કપલ રશિયનોને
એટોમ બૉમ્બની માહિતી પહોંચાડત ંુ
હત.ંુ સ્ટીવન સ્પીલબર્ગની ઓસ્કાર
નોમિનેટેડ ફિલ્મ “Brideg of Spies”
જેની પર હતી તે Rudolf Abel પણ
KGB એજન્ટ તરીકે અમે ર િકામાં
ુ ી કરતો હતો.
જાસસ
ઘણી વાર તો આ સ્પાય પોતે જ
મિલિટરી કે સિક્રયુ િટી સર્વિસમાં મોટા
હોદા પર હોય જેથી તે આસાનીથી
ઇન્ફોર્મેશન મે ળ વી શકે . આલ્ડ્રિક
ુ ી
એમ્સ નામનો જાસ ૂસ 9 વર્ષ સ ધ
CIA ઓફિસર તરીકે અમે ર િકામાં
રહી રશિયાને મહત્વના ડોક્યુમેન્ટ્સ
પહોંચાડતો હતો. જેમાં તેણે કે ટલાય
એજન્ટોને છે તર્યા, બ્લેકમે લ કર્યા
અને કે ટ લાકને મોતને ઘાટે પણ
ઉતર્યા. તે જ રીતે Robert Hanssen
નામનો FBI એજન્ટ પણ રશિયન
KGB માટે કામ કરતો હતો, જેમાં તેને
ઘણા સાથી એજન્ટોના ખ ૂન કરવા
પડ્યા અને તેન ંુ નસીબ એટલ ં ુ સારં ુ
કે તે ખ ૂનની તપાસ કરવાન ંુ તે ને
જ સોંપવામાં આવ્યુ. પોતાન ંુ કામ

ચાલ ુ રાખવા તેને ઓફર થયેલા બધા
પ્રમોશન નકાર્યા, કે જેથી ઘણાને
શંકા જતા તે ના વિષે ફરિયાદ પણ
થઇ. તે ન ા કમ્પ્યુટરમાંથ ી પાસવર્ડ
હેક કરવાનો પ્રોગ્રામ પણ પકડાયો,
છતાંય તેણે “તે પ્રિન્ટર માટે છે ” એવ ંુ
કારણ આપ્યું અને FBIએ આગળ
કોઈ ઈન્કવાયરી ના કરી. છે વટે
FBIના હાથમાં તે ન ો ફોન આવ્યો
કે જેમાં તે ને રશિયનો સાથે કરે લી
ુ ે લા અને
વાતના મેસેજિસ રાખી મક
અંતે તે પકડાયો ત્યારે તેણે એક જ
સવાલ પ ૂછ્યો,”મને પકડતા તમને
આટલી વાર કે મ લાગી?” આ જ
રીતે એક ડબલ એજન્ટ જાસ ૂસ, પોતે
ુ ી
જર્મન તરફથી ઇંગ્લેં ડ ની જાસ સ
ુ ી
કરે છે એવો સ્વાંગ રચી વર્ષો સધ
જર્મનીને ગે રમાર્ગે દોરતો રહ્યો અને
તે માટે તેને પોતાની નકલી અરે સ્ટ
પણ કરાવી અને પોતાન ંુ નકલી ખ ૂન
પણ !
જાસ ુસ ો પોતાન ંુ કામ કરવા
મોટાભાગે નકલી ઓળખાણો કે
વેશભ ૂષાઓનો સહારો લેતા હોય છે
અને લગભગ “ ગ્રે કેરેક્ટર” એટલે કે
સાવ સામાન્ય માણસ, કે જે આપણી
બાજુ માંથ ી પણ પસાર થઇ જાય
છતાં ય આપણને ખબર ના પડે ,
એવી રીતે રહેતા હોય છે . “જાસ ૂસ
ુ ીની જેમ બ્રિટનમાં એક
નાની” મવ
દાદી 87 વર્ષની ઉંમરે રશિયા માટે
જાસ ૂસી કરતા પકડાયા, જે છે લ્લા 37
વર્ષથી આ કામ કરતા હતા, જયારે
ૂ જાસ સ
ૂ ી કરવા માટે
એક જાસ સ
પોતાના પ્રોથેસ્ટિક પગમાં ડોક્મ
યુ ને ્ટ્સ
ભરીને લઇ જતી હતી. જયારે એક
ુ ે પોતે મહિલા છે એમ
ચાઈનીઝ જાસસ
ુ ી ફ્રેન્ચ ઓફિસર સાથે
કહી વર્ષો સધ
પ્રેમન ંુ નાટક કર્યું અને પોતે તે ફ્નરે ્ચના
છોકરાની “માં” બની છે તે માટે નાન ંુ
છોકરં ુ પણ ખરીદીને લઇ આવ્યો !

આ જાણીને એક સવાલ તો ચોક્કસ
ુ ખ
થાય કે “ લોકો આટલા બધા મર
હશે?” પણ જાસ ૂસોન ંુ મખુ ્ય કામ જ છે
કે સામેવાળા માણસને કન્વિન્સ કરી
પોતાના વિશ્વાસમાં લઇ લેવો.
SPYING ની એક વ્યાખ્યા એવી
પણ છે કે છુપી રીતે સતત કોઈની
હિલચાલ પર નજર રાખવી. આ
પ્રમાણે તો જાસ ૂસીન ંુ કામ આપણે
ત્યાં તો મોટાભાગે બધા કરતા જ
હોય છે ખાસ કરીને સોસાયટીમાં
રહેતા આંટીઓ ! તે મન ંુ પાછું આખ ંુ
સ્પાય ને ટ વર્ક પણ ખરં ુ - “આજે
પેલી પેલા સાથે હસીને વાત કરતી
હતી..” “ ઓહ એમ...પણ ના, પેલો
તો કોઈ બીજીને બાઈક પર બેસાડીને
લાવ્યો હતો...” વગે રે વગે રે ! અને
આજકાલ તો આપણે બધા સોશિયલ
મીડિયા પર એક બીજાને સ્ટોક
કરતા હોય છે જેનાથી તો આપણા
ુ ના સેલેબ્રીટીસ પણ બાકાત
બોલીવડ
નથી - તે પણ એક જાસ ૂસીની જ
રીત થઇ. મને યાદ છે નાના હતા
ત્યારે ટીચરને ખબર ના પડે તે રીતે
ક્લાસમાં ચિઠ્ઠીઓની આપ લે કરતા
અને બીજા ક્લાસમે ટ્સને ખબર ના
પડે તે માટે કોડ વર્ડ્સમાં વાતો
ુ વાર એક ગ્ રુપ ની
કરતા ! અમ ક
રુ માં કહી આવે એવા
વાત બીજા ગ્પ
છોકરા/છોકરીન ંુ નામ “ડબલ ઢોલકી”
પડી દે ત ા - એ જે મેં આગળ કહ ્યું
એમ ડબલ એજન્ટ સ્પાયનો પ્રકાર
જ થયો. આમ નાના મોટા અંશે તો
કદાચ આપણો સ્વભાવ જ જાસ ૂસીનો
છે , બીજાને ખબર ના પડે - તે મ ાં
આપણને સૌથી વધારે મજા આવે
છે . પણ બહુ ઓછા એવા વીરલા
હોય છે કે જે સહેમ તની જેમ જાન
જોખમમાં મ કૂ ી દે શ માટે પોતાની
જિંદગી કુ રબાન કરી દે !
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“ખોટ નથી”
સંતોષી કોઇ માનવી નથી
ુ બ સમજદારી
પરિસ્થિતિ મજ
કેળવાઇ જતી હોય,
બાકી, મળવાન ંુ તો એક બહાન ંુ હોય છે ...

ઓ મારા વરસાદ ને વહ…
ુ

સમયની કયાંય ખોટ નથી..!

જડતાને ભીંજાવી જાય એ
લાગણી જ કં ઈક જુદી હોય,
બાકી, પલળવાન ંુ તો એક બહાન ંુ હોય છે ...
વરસાદની કયાંય ખોટ નથી..!

લાગણીનો એહસાસ
આંખના પલકારામાં જ વંચાય
જતો હોય,
બાકી,દર્શાવવાન ંુ તો એક બહાન ંુ હોય છે ...
પ્રેમ-વાંચાની કયાંય ખોટ નથી..!

કેમ કરી દઈએ રે જશ
ઓ વરસાદ ને વહુ ,
તારા ધસમસતા ફાળકા ચોદિશ
બોલાવે દઈ ભાવ, ગમત ંુ રે રુસણ ંુ
જાણે બારણાં બધ
ંુ કરી બેઠી છે વહુ
સદ
ંુ ે શા દઈએ જો હસી, આવ અહીં વહેલો
ભાદરવે જ રે લાવે મહા રે લ,ં ુ
ને જાણે હાલે ઠેકી જોબનવત
ંુ ી વહુ …કેમ કરી દઈએ રે
જશ
થોડા છાંટણાથી બાફલે બાફીને,
છે તરતો ધસી ગાજે ગરૂુ
ુ ી
જગ જાણે જ લચુ ્ચાઈ ભલી આ લખ
જાણે પારકાને ચટ
ં ૂ લી ખણતી વહુ ….કેમ કરી દઈએ રે
જશ
ુ ળિયો રાજ રૂડો
નાચે મોરલો તો મસ
દોડાવે નદીઓને ભમભમ
નટખટ ભ ૂલી ભાન મરકે, ખીજવીને સહુ
જાણે ડોસીમાની લાકડી ખચ
ં ૂ વતી વહુ
ના ખાટવા દઈએ જશ ..ઓ મારા વરસાદ ને વહુ (2)

nuŒ÷ ÍetÍwðkrzÞk (nuŒ)
frðíkk CAFE

h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)
frðíkk CAFE
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ક તરફ દે શમાં નિપાહ
વાયરસે આતંક મચાવ્યો
છે ત્યારે એક મહિલા એવી
પણ છે કે , 400 ચામાચીડિયા સાથે
બે ફિ કર થઇને જીવી રહી છે . આ
ુ રાતના અમદાવાદથી
મહિલા ગ જ
માત્ર 50 કિલો મીટરના અંતરે
આવેલ રાજપરુ ગામમાં રહે છે . આ
મહિલાને હાલ ચામાચીડિયાથી અલગ
થવાનો કોઇ વિચાર નથી. 74 વર્ષીય
શાંતાબેન પ્રજાપતિને ગ્રામજનો દ્વારા
ચામાચીડિયાવાળા બાના હુલામણા
નામથી બોલાવવામાં આવે છે .
શાંતાબાએ આ મામલે જણાવે લ
કે , મેં નિપાહ વાયરસના વિષયમાં
સાંભળ્યું પરં ત ુ હું છે લ્લા એક દશકાથી
આ પ્રાણીઓ સાથે જીવન વ્યતિત કરી
રહી છું, અને આ જ મારો પરિવાર છે .
જો કે,હાલ આ ચામાચીડિયાની સંખ્યા
એટલી હદે વધી ગઇ છે કે મારે ઘરની
બહાર સ ૂવાન ંુ અને રાંધ વાન ંુ કાર્ય
કરવ ંુ પડે છે . અને આ રૂમમાં ઘરની

માત્ર જરૂરિયાતની જ વસ્તુઓનો
સમાવેશ કર્યો છે .
કારણ કે ઘરની તમામ દિવાલો
પર ચામાચીડિયાના ઝૂંડે પોતાન ુ
નિવાસ બનાવી લીધ ંુ છે . આ ઘટનાની
શરૂઆત એક દશકા પહેલ ા થવા
પામી હતી જ્યારે ઘરની કાચી દિવાલ
પર ચામાચીડિયાનો એક સમ ૂહે આ
દિવાલ પર આવ્યું હત.ંુ
પહેલી વખતે તો આ મહિલા ડરી
ગઇ હતી, જો કે ત્યારબાદ આ સસ્તન
જીવ વિશે તે ને જાણકારી મળી કે ,
આ જીવ રાતે ઉડે છે અને દિવસે
દિવાલ સાથે ચોંટી રહે છે . હાલ આ
જીવોએ પોતાન ંુ ઘર બનાવી લીધ ુ
છે . શાં ત ાબાના પરિવારમાં માત્ર
2 દિકરીઓ જ છે , જેમને સાસરે
વળાવી દીધી છે .અને એક દિકરો જે
હાલ મબ
ંુ ઇ રહે છે . પેટે પાટા બાંધીને
શાંતાબહેને પોતાના બાળકોનો ઉછે ર
કર્યો છે . કારણ કે તે મના પતિ પર
વર્ષો પહેલા વિજળી પડતા તે મન ંુ

‚òðx
fðLk ðe. yk[kÞo
નિધન થય ંુ હત.ંુ
આપને જણાવી દઇએ કે , ગંધથી
ુ
મક્ત
રહેવા માટે શાંતાબહેન લીમડો
અને કપ ૂર સળગાવે છે . અને એક
ડોલ ભરીને આ ચામાચીડિયાની
હગારને રોજ ઉઠાવે છે . જો કે તે મણે
કે મિકલ ટ્રીટમે ન્ટ દ્વારા ગંદકીમાંથી
મ ુક્તી મે ળ વી છે . જો કે તે મ ણે
જણાવે લ કે , હું કોણ છું તે મ ના
કિસ્મતના ફે સલો લે વા વાળી જ્યારે
તેઓ ઇચ્છશે ત્યારે તેઓ ચાલ્યા જશે
આ સ્થળ છોડીને ....
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“Sometimes It’s The
Journey That Teaches
You A Lot About Your
Destination”
-Drake
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આપણા મનનો એકાન્ત ખ ૂણો જ્યાં
આપણે આમ તો એકલા જ હોઈએ
છીએ પણ ક્યારે ક એવી ઘટના કે
વ્યક્તિ આપણા આ ખ ૂણામાં પ્રગટેલી
ચિનગારીને પ્રજ્વલિત કરી જાય છે .
મારા જીવનની ત્રણ ઘટનાઓ, જે
મારા અંતરની જ્યોતને પ્રજ્વલિત
કરી ગઈ :
વાત મારા બાળપણની છે . એ વખતે
ઉંમર મારી પાંચ-છ વર્ષ. એ સમય
એટલે માતા-પિતા અને વડીલોની
આંગળી પકડીને ચાલવાની ઉંમર.
એ વખતે મારા ઘરથી અડધો એક
કિલોમીટર દૂર મોટંુ મહાદે વન ંુ મંદિર
આવેલ ં ુ હત,ંુ અને તેના જ પ્રાંગણમાં
આજુબાજુ થોડા થોડા અંતરે નાની
નાની દે રીઓ પણ આવેલી હતી. મારા
મમ્મી ત્યાં મહાદે વને દૂધ ચઢાવવા
જતા ત્યારે હું પણ અવારનવાર તેમની
સાથે જતી. તેઓ ત્યાં દૂધ ચઢાવતા
અને હું જલ્દી જલ્દી મહાદે વના દર્શન
કરીને એ દે રીઓના ભગવાનના દર્શન
કરવા જતી રહેતી. ત્યાં ભક્તોની ભીડ
ઓછી રહેતી પણ કદાચ હું નાની હતી
એટલે આ નાની દે રીઓ મને ખ ૂબ
ગમતી.
એકવાર આવી જ રીતે મારા મમ્મી
સાથે મંદિ રે ગયી હતી. પછી ત્યાં
ુ બ શીતળામાની દે રીએ
રાબે તા મજ
દર્શન કરવા ગઈ. ત્યાં ઘણા ભક્તોએ
પૈ સ ા અર્પણ કરે લ ા. મેં બાળસહજ
ત્યાંથી ત્રણ પૈસાનો એક સિક્કો લઇ
લીધો (એ વખતે બે અને ત્રણના
સિક્કાન ંુ ચલણ હત).ંુ ઘરે પાછા આવ્યા
પછી મમ્મીને એ સિક્કો બતાવ્યો.
તે મ ણે તે ક્યાંથી આવ્યો તે અંગે
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પ ૂછપરછ કરી. મેં પણ કં ઈ છુપાવ્યા
વગર બધ ંુ સાચેસાચ ંુ જણાવી દીધ.ંુ
તેમણે ફક્ત એટલ ં ુ જ કહ,્યું “એવ ંુ ના
લેવાય, જા પાછો મ ૂકી આવ.” મેં કોઈ
જ આનાકાની ના કરી અને પાછી
જવા તૈયાર થઇ ગઈ. અત્યારે વિચારં ુ
તો મંદિર બહુ દૂર ના કહેવાય પણ
એ વખતે એ અંતર કાપવા માટે ડગ
નાના હતા, વળી એકલા જવાન ંુ હત.ંુ
મંદિરે પહોંચ્યા પછી તે નાની દે રી
પાસે બેસી રહી અને તે પૈસા પાછા
કેવી રીતે મકુ વા તે અંગે વિચારી રહી.
અંદર એવો ડર હતો કે, રખેને કોઈ
પૈસા ચોરી રહી છું તેવ ંુ ન માની લે !
ખરે ખર, એ સિક્કો પાછો મ ૂકતાં મને
ઘણો સમય લાગ્યો હતો.
આપણ ંુ બાળપણ એટલે , કું ભારે
ચાકડે ચઢાવેલો ભીની માટીનો પિંડ.
તે વખતે જે ઘાટ ઘડાયો અને જે
રે ખાઓ અંકિત થઇ તે આજીવન
રહી જાય છે . મારા ઘડતર વખતે
મારા મમ્મીએ અંકિત કરે લી પહેલી
પ્રામાણિકતાની રે ખા જે વખત જતા
વધ ુ ને વધ ુ ઘેરી બની.
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ભર જુ વાનીમાં સંસ ારનો ભાર
જયને સાચવવો પડ્યો. નાનામાં નાની
વસ્તુ જો ઘરમાં કોઈને યાદ હોય તો
તે જિગરના પપ્પા જયને. જાણે તેના
દિમાગમાં કમ`પ્યુટર ન હોય ! સહુની
વર્ષગાંઠ, ફૉન નંબરો, ઍનિવર્સરીઝ
કે પછી જિગીષાના સે ફ ની ચાવી.
પી. એચ. ડી. થયે લા જયની તીવ્ર
યાદશક્તિને કારણે જિગીષા ઘણીવાર
અચરજ પામતી. જિગીષા પોતે પણ
ુ ી ભણેલી હતી.
બી.એ. સધ
યાદ રહેવ ંુ અને યદ રાખવ ંુ એ
બન્ને અલગ વાત છે . જય એ બરાબર
જાણતો હતો. તે થ ી દરે ક વાત,
ઘટના સ્થળન ંુ સરનામ ંુ કાયમ તેના
દિમાગમાં ઘર કરી જતાં. એક સારી
આદત હતી, ‘સાર સારકો ગ્રહી રહે ,
થોથા દે ય ઉડાય’.
જયને તેની યાદ રાખવાની કળા

પર નાઝ હતો. જેને કારણે પી.એચ.
ડી. ખ ૂબ ઈજ્જતપ ૂર્વક પ્રાપ્ત કરી હતી.
કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં પી.એચ.ડી.
એ ઘણી દાદ માગી લે તે વી વાત
હતી. જય માત્ર પસુ ્તકનો કીડો ન
હતો. સંગીત અને રમતગમતનો પણ
શોખીન હતો. જિગીષા તેને સંગીતના
જલસામાં ભટકાઈ હતી. એ જલસામાં
જિગીષાને ગાવામાં પ્રથમ ઈનામ
મળ્યું હત .ંુ જય તે જલસો પ્રેક્ષક
બની માણી રહ્યો હતો. ત્યાર પછી
ચીલાચાલ ુ પ્રણય પ્રકરણ શરૂ થય.ંુ
જયને જિગીષાને મનાવવામાં ખ ૂબ
જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી. આખરે
જ્યારે જિગીષા માની ગઈ ત્યાર પછીન ંુ
કાર્ય સરળ બન્યું. જય પોતાના માતાપિતાની સંમતિ ઘડીવારમાં લાવ્યો.
જિગીષાના માતા-પિતા દીકરીને છે ક
મબ
ંુ ઈ જવાન ંુ હત ંુ તેથી ચિંતિત હતાં.

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
જોકે માતાપિતા વિલન ન બન્યા.
બન્ને પક્ષોએ પ્રેમ અને ઉત્સાહ
ુ ી દાંપત્ય જીવનના
બતાવી તેમને સખ
ુ ાશિષ આપ્યા. જય અને જિગીષા
શભ
લગ્નના પવિત્ર બંધ નથી બંધ ાયા.
જેના ફળ સ્વરૂપે જિગર અને જીનીન ંુ
આગમન થય.ંુ જિગીષા જયનો સાથ
છોડી ગઈ અને જીની પરદે શ જઈને
વસી.
‘પપ્પા, તમને સવારે કહ ્યું હત,ંુ
આજે સાંજના બગીચામાં ફરવા નહીં
જતા, તમે હું કહું છું તે સમજતા કેમ
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નથી’?
‘બેટા, હું ભ ૂલી ગયો’. જિગર પ્રેમ
પ ૂર્વક પપ્પાને પ ૂછી રહ્યો,’પપ્પા, તમે
પી.એચ.ડી. કર્યું છે એ યાદ છે ? તમારે
એક દીકરો, વહુ અને તેમની દીકરી
ુ ી યાદ છે કે તે પણ ભ ૂલી ગયા’?
ખશ
જે જય , જો કોઈ કદાચ ‘હું ભ ૂલી
ગયો’ એમ કહે ,તો લાંબ ુ લચક લૅક્ચર
આપતો. ‘તમે બધા બેદરકાર છો’ કહી
ઉભો રહેતો. નોકરોને ખખડાવવામાં
પાછી પાની ન કરતો. તે જય
જિગરે આપે લ ી સ ૂચના કે મ કરતાં
ભ ૂલી ગયો? તેની સારી યાદશક્તિને
પરિણામે બધાં કામ વ્યવસ્થિત થતાં.
એ જય આજે જિગરે કહેલી સ ૂચના
કે મ કરતાં વીસરી ગયો? તે તે ના
પોતાના માન્યમાં નાવે એવી વાત
હતી.
કેવી વાત કરે છે બેટા તમે બધા
તો યાદ હો, તેમાં શ ંુ નવાઈ ! ‘હા બેટા,
તારી મમ્મીનો ચહેરો ભ ૂલાઈ ગયો છે .
૫ વર્ષ થયાં તેને ગયામે’!
‘અરે , પપ્પા બગીચાની વાત
પરથી તમારી ગાડીએ પાટા કે મ
બદલ્યા’?
જય અને જિગીષાના બે સ દ
ંુ ર
બાળકો જીવનમાં પ્રગતિનાં સોપાન
સર કરતાં માતા-પિતાના નામને
રોશન કરવામાં સફળ નીવડ્યાં.
હતાં. જિગીષા, જીગરના લગ્ન પછી
૯ મહિનામાં વિદાય થઈ. નરમ
તબિયતને કારણે પરે શાની વધતી
જતી હતી. નવી પરણે લ ી ગીરા
ગભરાઈ ગઈ પણ જિગર અને જયે
તેને પ્રેમપ ૂર્વક સંભાળી લીધી. જય,
જિગીષા તેમજ ગીરા બન્નેન ંુ ધ્યાાન
રાખતો. જીની, જુગલ સાથે અમેરિકા
પહોંચી ગઈ હતી.
ગીરાએ નાની ઉમરમાં , હજુ
હાથની મહેંદીનો રં ગ ઝાંખો થયો ન
ુ ાને ગમ
ુ ાવી
હતો ત્યાં પ ૂજ્ય સાસમ
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દીધાં. જિગરની ફે લોશીપ ચાલતી
હતી. જય પણ કામકાજમાં વ્યસ્ત
રહેત ો. ગીરા, જીગરને મદદ કરી
ુ ી કૅન્સર વિષે અભ્યાસ
શકે એ હેતથ
કરતી. જિગર કેન્સર સ્પેશ્યાલિસ્ટ થઈ
ભારતમાં સદ
ંુ ર કાર્ય કરી રહ્યો હતો.
દર શનિવાર માત્ર સામાન્ય જનતા
માટે કામ કરતો. આજકાલ કૅ ન્સર
ઘરે ઘરે સંભળાતો રોગ છે . દરદીઓથી
તે હંમેશા ઘેરાયેલો રહેતો. ઘરે આવે
ુ ી અને પિતા
ત્યારે નાની દીકરી ખશ
જયની સાથે એક કલા ક્ગાળવો એ
તેનો રોજનો નિયમ હતો.
જિગરની પત્ની ગીરા ખ ૂબ સમજુ
ુ
અને સંસ્કારી હતી. માલેતજાર
બાપની
બેટી હતી, કિંત ુ તેની સમજદારી અને
પતિ તેમજ તેના કુ ટંુ બ પ્રત્યેનો પ્રેમ
અનેરાં હતાં.છે લ્લા મહિનાથી જીગર
પોતાના પિતાના વર્તનમાં ફે રફાર
નોંધી રહ્યો હતો. જય તેમાં કશ ંુ અજુગત ંુ
હોય એમ માનતો નહી. ગીરા જાણ્તી
હતી, જિગરનાં મમ્મી આજે નથી, કિંત ુ
જિગરના ઉછે રમાં પપ્પાજીનો ફાળો
અમ ૂલ્ય છે . જિગરની આજની પ્રતિભા
અને આકર્ષક વ્યક્તિત્વ ‘પપ્પા જય’ને
કારણે છે .
‘સવારે તને કહ ્યું હત ંુ મારી દાઢી
કરવાની બ્લેડન ંુ પેકેટ ખલાસ થઈ
ગય ંુ છે . ત ંુ લાવ્યો’? ‘પપ્પા તમે
બાથરૂમના ખાનામાં જોય?ંુ સવારે
તમે તેમાંથી નવી બ્લેડ વાપરી પણ
ખરી’ !
ગીરાને વિચાર આવ્યો, પપ્પા
સવારે નવી બ્લેડ વાપરી તે કે વી
રીતે ભ ૂલી ગયા? બાકી જો આખા
ઘરમાં સહુથી સારી યાદદાસ્ત હોય
તો તે પપ્પાની. ગીરાને ચા ન ભાવે
તેથી દરરોજ સવારે જિગીષાને યાદ
કરાવવાન ંુ કામ જયન.ંુ નવી પરણીને
આવી ત્યારે ખ ૂબ શરમાતી. જય તેના
હાથમાં નૅ સ કૉફીનો મગ આપતો.

પછી બધા ચા પીતા. ગીરા સસરાજી
ુ રહેતી. બસ આ એક
પર ખ ૂબ ખશ
જ બ ૂરી આદત હતી. વહેલી સવારે
સહુ પ્રથમ ‘નૅસકૉફી” ચડાવે એટલે
ગીરાના જીવમાં જીવ આવે. બને ત્યાં
ુ ી જિગર પણ ગીરાને છંછેડવાની
સધ
હિંમત ન કરે .
લગ્ન બાદ ગીરાના પપ્પા પાસેથી
આ વાત જાણવા મળી હતી. જે જયે
હૈયા પર કોતરી લીધી હતી. ભણેલી
ગણે લ ી ગીરા આછકલી ન હતી.
ૂ
ગીરાના વાણી અને વર્તન ખ બ
સાલસ હોવાને કારણે ઘરમાં આગવ ંુ
સ્થાન મેળવી ચ ૂકી હતી. તે જાણતી
હતી કે જેમ મને મારાં માતા પિતા
વહા એમ જિગર પણ માતા પિતાને
ુ ી લગ્ન
ખ ૂબ ચાહે છે . બસ આ સખ
જીવનનો પાયો છે . બાકી તો આખી
જીંદગી હવાતિયાં મારવાનાં.
જિગરને થય ંુ પપ્પા બ્લેડ વિશે
ભ ૂલી ગયા. સવારે કહીને ગયો હતો
‘પપ્પા, તમે સાંજે બગીચામાં ન જતા’.
એક દિવસમાં બે વાત પપ્પા ભ ૂલી
ગયા? પપ્પાને ૭૦ થવા આવ્યા હતાં.
ુ હોવાને કારને જિગર
ડોક્ટર અને પત્ર
વિચારમાં પડી ગયો.શ ંુ પપ્પાને કોઈ
બીમારી લાગ ુ નથી પડીને ? જો હું
ુ ીશ તો મને ગાંડો
તેમને વધારે પછ
કહી હસી કાઢશે.છતાં પણ જિગર રહી
ન શક્યો.
મશ્કરીમાં બોલ્યો પપ્પા, આજે
ગિરાએ રસોઈમાં ગરબડ કરી હતી’?
બોલ્યા પછી થય ંુ ગિરા ક્યારે રસોઈ
બનાવે છે , મહારાજ ઘરમાં રસોઈ કરે
છે .
‘પપ્પા, લંચમાં છાશ પીધી હતી”?
‘હા, બે ટા બહુ સરસ હતી તે થી
બીજી વાર અડધો ગ્લાસ લીધો”.
ખે ર , જિગરે વાત બદલી પણ
મનમાં શંકાનો કીડો સળવલી રહ્યો
હતો.જરૂર પપ્પાને કં ઈક છે ’. એ કં ઈક

શ ંુ છે એ તપાસ કરાવવી પડશે .
રાતના ગિરા સાથે વાત કરી તો ગિરા
છળી મરી.
‘જિગર પપ્પા અને ભ ૂલી જાય
તે હું કે વી રીતે માન’ંુ ? ઘરની કોઈ
વાત પપ્પાને યાદ ન રહે એ મારા
માનવામાં નથી આવત .ંુ હવે તો
પપ્પા નિવ ૃત્ત જીવન ગાળે છે .ગિરાને
ૂ યો, ‘જિગર
મનમાં વિચાર ઝબ ક્
કદાચ નિવ ૃત્તિને કારણે તો પપ્પાન ંુ
જીવન નિરસ નથી થય ંુ ને ?’
નિવ ૃત્તિ ભલભલાને હલબલાવી મ ૂકે
છે . કિંત ુ જયને આ અસર કરે તે ન
માની શકાય. પોતાની લેખન પ્રવ ૃત્તિ
ુ ી સાથેનો સમય તે પ્રેમથી
અને ખશ
ફાળવતો. નિયમિતતા તો જયની જ
! ખોટા વિચાર કરવાના એ ગીરને
પસંદ ન હત.ંુ
ૃ
નિ વ ત્ત
થયા પછી જયની
દિનચર્યામાં મોટો ફે ર ફાર આવ્યો
હતો. તેન ંુ વર્તન સાલસ બન્યું હત.ંુ
સવારના પહોરમાં પ્રાણાયામ કરવો,
યોગના થોડા ઘણા આસન કરવા.
ચાપાણી પીને પાર્ક માં ફરવા જવ.ંુ
ઘરના બગિચામાં સાં જ ના સમયે
ુ ી સાથે રમવ.ંુ બપોરે જમવામાં
ખશ
મહારાજ સદ
ંુ ર રસોઈ બનાવે તે જમી
નિરાંતે દૈ નિક છાપ ુ વાંચવ.ંુ ટી.વી
ખપ પ ૂરત ંુ જોવ,ંુ જયને પોતાન ંુ કામ
જાતે કરવની આદત પડી ગઈ હતી.
જિગીષાની નરમ તબિયતને કારણ
જ્ય સ્વાવલંબ ી હતો.જ્યારે રે ઝર
બ્લેડની વાત ભ ૂલાઇ ગઈ તેને પોતાને
અચરજ થય ંુ હત.ંુ જિગરને વળતો
જવાબ ન આપતાં મૌન સે વવામાં
ડહાપણ માન્યું. બગીચામાં ન જવાન ંુ
કારણ હત,ંુ કે આજ કાલ સંધ્યા ટાણે
હવામાં પષુ ્કળ પોલ્યુશન હોય છે . જે
સ્વાસ્થ માટે હાનિકર્તા હોવાથી ન જાય
તે હિતાવહ હત.ંુ
જિગરને પપ્પાની તબિયતની

કાળજી હંમેશા રહેતી. પેલી એની મોટી
બહેન અમેરિકા જઈને બેઠી હતી. પણ
પપ્પાનો હર ઘડીનો રિપોર્ટ રાખતી.
બહેન ા લાડકી હતી, તે ન ા સઘળા
હુકમ માથે ચડાવતો. જિગર પોતે પણ
ક્યાં પપ્પાને ઓછો પ્રેમ કરતો.ગિરા
પરાઈ હતી છતાં જિગર કરતા વધારે
પપ્પાજીબી કાળજી કરતી. આમ જય
બધી બાજુ પ્યારથી વિં ટ ળાયે લ ો
રહેતો.
જિગર પપ્પા કરતાં ઘણ ંુ વધારે
ુ
કમાયો. પૈસા જેવી તચ્છ
વસ્તુ પ્યાર
પાસે ખ ૂબ નાનિ દીસે. જયની જાણ
બહાર તેની યાદ શક્તિ આંખમિચૌલી
ખેલી રહી હતી. નાના બે પ્રસંગોને
બન્યાને અઠવાડિય ંુ થઈ ગય ંુ.
ુ રાતી
જિગરના દિમાગમાં તે વાત ઘમ
હતી.
ગિરાને જો વધ ુ પડત ંુ કહે તો,
જો તને મારામાં વિશ્વાસ ન હોય તો
પપ્પાણો કાળજી આજથી તરે માથે ‘.
જિગરને થય ંુ બાજી બગડે તે
પહેલા સંભાળી લંઉ.’ પ્રિયે, ત ંુ શામાટે
નારાજ થાય છે . તેં જિયન
ંુ ે પપ્પા
એક દિવસમાં બે વાત ભ ૂલી ગયા. ત ંુ
પપ્પાને સારી રીતે ઓળખે હે. યાદ
શક્તિ તે મની કમ્પ્યુટર કરતાં પણ
વધારે સારી છે . ‘ ત ંુ જ કહે મને થોડી
ચિંતા થાય કે નહી ?
ગિરા માથ ુ ખંજ વાળતા બોલી,
“યાર તારી વાતમાં દમ છે “ .
જય, આજે સવારે ચા અને નાસ્તો
કરી આરામથી છાપ ંુ ઉથલાવી રહ્યો
હતો.
ત્યાં અચાનક, ‘મહારાજ કેમ આજે
ચા અને નાસ્તો આપવાન ંુ ભ ૂલી ગયા”
?
ગિ ર ા આ સ ાં ભ ળ ી દ ો ડ ત ી
આવી,’પપ્પાજી તમે ટોસ્ટ બટર
ખાધા. એક નાન ંુ સફરજન અને અડધ ંુ
કેળુ પણ લીધ ુ હત.ંુ આ જુઓ તમારી

પ્લેટ હજુ રામો લઈ ગયો નથી.
જય બોલી ઉઠ્યો, ‘શ ંુ કહો છો બેટા,
ુ હતો તેથી
છાપ ંુ વાંચવામાં મશગલ
ખ્યાલ બહાર રહી ગય.ંુ ’ એમ બોલી
બગીચામાં લટાર મારવા નિકળી
પડ્યો.એકલા એકલા પોતાની સાથે
વાત કરવા લાગ્યો.
મિસ્ટર જય, તમારં ુ દિમાગ ચસકી
ગય ંુ છે . હજુ તો ૭૦ ઉપર માત્ર ૨
થયા છે . ક્યાં ગઈ તમારી યાદદાસ્ત
! બહુ ખાં હતા ને તમે તો ! બોલો શ ંુ
ઈરાદો છે .કહી પોતાની મીર્ખામી પર
ખડખડ હસવા આગ્યો.
‘શ ંુ તારી ઉમર થઈ’ ?
જય આવો ભ ૂલકનો તો ત ંુ ક્યારે ય
ન હતો ! સંભાળજે નહિતર કપરા
દિવસો આવશે. જય વિચારમાં પડી
ગયો. પોતાની સાથે વાત કરી રહ્યો.
અરે , મને કેમ આવ ંુ થાય છે ? છાપામાં
કં ઈ દમ હોતો નથી. આજે રવીવાર
પણ નથી કે ‘અધ્યાત્મનો’ વિભાગ
વાંચવામાં તલ્લીન બન ંુ .
પછી ખ લુ ્લા દિલે હસ્યો. ‘જય
કુ માર,કહેવાય છે સાઠે બદ્ુ ધિ નાઠી’.
મનોમન નક્કી કર્યું, હવેથી કોઈ શબ્દ
મોઢાની બહાર વિચાર કર્યા વગર ન
નિકળવો જોઈએ. નવરાશની પળૉ
અગણિત છે . હકીકત ઉમર વધતી
જાય છે . એ માત્ર બહાન ંુ છે . ધ્યાન
કે ન્દ્રિ ત કરવાન ંુ અને વિચારીને
બોલવાન.ંુ આમ ૭૨ વર્ષની ઉમર
કાંઈ વધારે મોટી ન કહેવાય. પોતાને
બધી બાજુની શાંતિ હતી.પે લી ૧૦
હજાર માઈલ દૂ ર બે ઠે લ ી પપ્પાને
સંભાળતી. આ બાજુ જિગર અને ગિરા
ુ ી
પપ્પાજીનો પડ્યો બોલ ઝીલતાં. ખશ
તો જયની આંખનો તારો હતી.’દાદાની
દીકરી’ સહુની વહાલી હતી.
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ને ડ ાનાં ટોરોન્ટોમાં , ‘ભારત
લોયર્સ ફર્મ’ એ જાણીત ંુ નામ હત.ંુ
એના ઓનર કિત ુ અને કે તવ
બંને લોયર પણ હતાં અને પતિ પત્ની
પણ. તેમણે કામની શરૂઆત નાના
ુ વ
પાયે કરી હતી. જેમ જેમ અનભ
થતો ગયો અને જરૂરિયાત ઉભી થતી
ગઈ તેમ તેમ જે તે વિષયના નિષ્ણાત
લોયરને હાયર કરતાં ગયાં. સાથે સાથે
ક્લેરીકલ કામ માટે પણ સ્ટાફ રાખતાં
ગયાં. પોતાની ફર્મના ક્લાયન્ટન ંુ કામ
સમયસર અને સંતોષકારક રીતે થાય
તે ધ્યેય સાથે બંને પતિ-પત્ની કામ
કરતાં. રીકટ
ૃ મેન્ટ વખતે ઈન્ટરવ્યુના
ત્રણ રાઉન્ડ રાખવામાં આવતા. તેમાં
સફળતા મે ળ વનાર વ્યક્તિને જ
રીકૃટ કરવામાં આવતી. બે મહિના
પહેલા અમીના પણ આવા જ અઘરા
ચક્રવ્યૂહ જેવા ઇન્ટરવ્યુના કોઠા(!)
પાર કરીને જોડાઈ હતી. તે જોબ
ુ ી
નોલેજ ધરાવતી, મહેનત,ુ હસમખ
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અને પ્રેમાળ છોકરી હતી. સમયની
પાબંદ પણ હતી. સ્ટાફમાં સૌને તે
ગમવા લાગી હતી.
કેતવે તે દિવસે સાંજે એક મીટીંગ
રાખી હતી. કામ અંગેની જરૂરી વાતો
અને ચર્ચા પછી તે ણે જણાવ્યું કે ,
અંગત કારણસર તેઓ બંને ૧૫ દિવસ
ઇન્ડિયા જઈ રહ્યાં છે . તે દરમ્યાન
પ ો ત ા ન ા સ હ ક ર્મી ઓ ને ક ા મ ન ી
જવાબદારી સોંપી. કેતવ-કિત ુ સ્ટાફને
વે ત ન અને વર્તન બંને થ ી સંત ષુ ્ટ
રાખતાં. એટલે સૌએ એકી અવાજે
કહ,્યું “ડોન્ટ વરી, વી વિલ હેન્ડલ ઘ
ઓફીસ કેરફુલી એન્ડ એફિસિએન્ટલી.
ય ુ ગાઈઝ એન્જોય યોર ટ્રીપ.” પણ તે
જ સમયે અમીનાએ હાથ ઉંચો કર્યો.
કિત ુ કહે,” યેસ અમીના એની ક્વેશ્ચન?”
“યા મેમ, એઝ ય ુ નો, આઈ એમ સ્ટીલ
અન્ડર ટ્રેનીંગ.” “નો અમીના, ય ુ આર
અલ્મોસ્ટ ધેર. એન્ડ ઈન એની કે સ
મી.શાહ વિલ હેલ્પ ય.ુ ” “ ઓકે મેમ.”

માલિક નહોતા છતાં , ઓફીસ
ુ બ જ ચાલતી હતી. સૌ
રાબેતા મજ
સમયસર આવી જતાં. આવા જ એક
દિવસે, અમીના થોડી વધારે વહેલી
આવી ગઈ. સ્ટાફમાં માંડ ચાર-પાંચ
જણ આવેલાં હતાં. સૌ પોતપોતાની
વર્ક પ્લેસ પર સે ટ થયા. ત્યાં તો
ુ ્ય બારણ ંુ
અચાનક ધડાકાભે ર મ ખ
ખલુ ્યું. કોઈ કં ઈ સમજે તે પહેલા ત્રણ,
ઊંચા -કદાવર હબસી જેવા લગતા
માણસો વારાફરતી રીવોલ્વોલ સાથે
પ્રવે શ્યા. અમીનાન ંુ ટે બલ અંદરની
રૂમમાં વોશરૂમ પાસે હત.ંુ પરિસ્થિતિનો
ખ્યાલ આવતાં જ અમીના વોશરૂમમાં
જતી રહી અને ૯૧૧ પર ખબર આપી
ુ ીમાં તો
દીધી.તે બહાર આવી ત્યાં સધ
ુ પાડતા હતા. “ વેર ઇઝ
પેલા ત્રણ, બમો
મની ? ગીવ ઈટ ટુ મી. અધર વાઈસ
...” અને બીજી મીનીટે તો તેણે હવામાં
ગોળીબાર કર્યો. ત્યાં લટકતો ભારતનો
નકશો જોઇને એક જણ બોલ્યો, “ઓ
ઇન્ડિયા! આઈ નો ઇન્ડિયનસ હેવ
મની. ય ુ હેવ ટુ ગીવ મી. અધર વાઈસ
આઈ વિલ..” અને તેણે નકશા તરફ
રીવોલ્વોલ તાકી, તે સાથે જ બધા
ઇન્ડિયન કર્મચારીઓ તે ને રોકવા
લાગ્યા. “ય ંુ કાન્ટ હાર્મ અવર નેશન’સ
મે પ .” પે લ ો જોરથી હસતો રહ્યો.
અને બોલ્યો,” ધેન ગીવ મી મની.”
ુ ય ંુ તે એકદમ ખરુ શી
અમીનાને શ ંુ સજ
ખેંચીને મેપની આગળ ઉભી રહી ગઈ
અને બન્ને હાથ ઉંચા કર્યા. બરાબર તે
જ વખતે પોલીસ આવી પહોંચી. એ

વાતથી ગસુ ્સે થયેલા પેલા હબસીએ
ગોળી છોડી. ઊંચા હાથ કરીને નકશો
બચાવવા ઉભેલી અમીનાના હાથને
સ્પર્શીને ગોળી ગઈ. તેને થોડી ઈજા
થઇ પણ જાણે ગોળીની દિશા બદલાઈ
હોય તે મ ભારતનો નકશો બચી
ગયો. પોલીસની મદદથી અમીનાને
તાત્કાલિક સારવારની વ્યવસ્થા થઇ
ગઈ. સ્ટાફ વાળા સૌનો પણ સાથ હતો.
અમીના જાણે પોતાના કુ ટંુ બની વચ્ચે
હતી.
ુ ે જાણ કરવામાં
કે તવ અને કિતન
આવી. તે ઓ બનતી ત્વરાએ આવી
પહોંચ્યા. સૌએ એમને હકીકતથી
વાકે ફ કર્યા. સૌની નિષ્ઠા અને
દે શદાઝની વાત સાંભળી કેતવ અને
ુ આનંદ થયો. ભારતના નકશાને
કિતને
ુ શાન ના પહોંચાડે, તે માટે સૌ
નક
કેવા ઝઝૂમ્યા હતા તેમજ અમીનાએ
કે વી સિફતથી પોલીસને જાણ કરી
ુ શી પર ચઢીને
એટલ ં ુ જ નહિ, ખર
મેપન ંુ રક્ષણ કરવામાં તેના હાથમાં
ગોળી પણ વાગી હતી. તે વાતો
કરતી વખતે સૌએ એ પાકિસ્તાની
ુ વખાણ કર્યાં.
છોકરી અમીનાનાં ખબ
જો કે ઈજા ખાસ નહોતી, છતાં તેની
કામગીરીને બિરદાવવા અને ખબર
કાઢવા સૌ તેના ઘરે પહોંચ્યા.
અમીનાનાં ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે
ઘરના સૌ તે ને ઘે ર ીને બે ઠ ા હતા.
કિત ુ તો, પહોંચતાં વેં ત અમીનાને
પ્રેમથી ભેટી પડી.અને કહ,્યું ” થેંક ય ુ
સો મચ અમીના, હમારે ઇન્ડિયન
ુ ને યે સબ કિયા!”
મે પ કે લીએ ત મ
કે તવ કહે,” યેસ અમીના ઓફ ઓલ
ય,ુ અ પાકી ગર્લ ડીડ ધીસ ? હાઉ
કમ?” અમીના ધીમેથી બોલી, “સર,
બીફોર પાર્ટીશન અવર ફેમીલી વોઝ
ઇન ઇન્ડિયા. માઈ ગ્રેની-દાદી, વોઝ
બોર્ન ધેર. હમારે બચપનસે વો હમે
અપને બચપનકી ઓર ઇન્ડિયાઆકી

ુ ાતી થી. ખાસ
કહાની બડે પ્યારસે સન
તોરસે હમે ઉન્હોને યે સિખાયા હૈ કી,
ઇન્ડિયા હી હમારા પહેલ ા દે શ હૈ
જહાં હમારે પ ૂર્વજોને જન્મ લિયા થા,
હમારે રુટ્સ વહીં પર હૈ. તો ઇન્ડિયાકો
હમેશાં ઈજ્જતસે દે ખો. મેરે તો પ ૂરે
ુ કે સાથ
જહેનમેં દાદીકી યે બાત ખન
જૈસે દૌડ રહી હૈ. ફિર ઇન્ડિયાકા મેપ
ય ંુ બિગડતે હુએ મૈં કૈ સે દે ખ સકતી
ભલા?” “ઓહ હાઉ નાઈસ! અમીના,
આપકી દાદી કહાં હે?”
પછી અમીનાએ અંદર આરામ
કરતાં દાદીને બોલાવ્યા. ઊંચ ંુ
કદ, ઉજળો વાન,ભ ૂરી આંખો અને
જાજરમાન એવાં દાદીને જોતાં જ
નમસ્કાર કરવાન ંુ મન થાય.સૌએ
નમસ્કાર કર્યાં. દાદી પણ સૌને જોઇને
ુ થયાં. કેતવે પ ૂછ્,યું “ દાદી આપકો
ખશ
ઇન્ડિયાસે ઇતના લગાવ ક્યોં?” “બેટા,
ુ ા વહાં ગયા. મેરી
મેરા બચપન પર
બાલાપનકી સભી સખીયાં ભી વહાં હૈ.
ુ
લગાવ તો હોગા હી. બેટા, તમ્હારા
વો
ગાના યાદ હૈ?-યે દોલતભી લે લો,
યે શોહરત ભી લે લો, ભલે છીન લો
ુ સે મેરી જવાની, મગર મજ
ુ કો લૌટા
મજ
દો બચપનકા સાવન વો કાગઝકી
કશ્તિ વો બારીશકા પાની.” “હાં દાદી,
મેં સમઝ ગઈ. વો બચપનકે દિન, વો
ધર, વો માહોલ, વો ધરતી, કોન ભ ૂલા
સકતા હૈ? ભલા. દાદી આપ કહાં રહેતે
થે?” આ પ્રશ્નના જવાબમાં જે માહિતી
ુ તવ આશ્ચર્યમાં
મળી, તેનાથી તો કિત-કે
ુ કહ,્યું “ઓહ માય
ડૂબી ગયાં. કિતએ
ગોડ ! દાદી, મેરી દાદી ભી વહીંકી હી
હૈ. શાયદ વો આપકી ફ્રેન્ડઝકે બારે મે
કુ છ બતા સકે . આપકી કોઈ ફ્રેન્ડકા
નામ તો બતાઓ. મૈં મેરી દાદીકો ઉસકે
બારે મેં પ ૂછકે, આપકો બતાઉંગી.” “દો
તિન બડી પ્યારી સખીયાં થી મેરી,
મગર ઉષા પરીખ, બહોત ખાસ થી.
વો આજ ભી મેરે દિલકે કરીબ હૈ.”

“ઓહ નો! ક્યા ઉસકે પિતાકા નામ
નગીન પરીખ થા?” “હાં, બિલકુ લ.”
“દાદી વો મે રી દાદી હૈ . ઓર યહાં
કેનેડામેં મેરે ભાઈકે પાસ હૈ.” “ અરે
ક્યા કહેતી હો? અલ્લા તેરી રહેમ, ઓહ
ુ ે મીલાદે ઉસસે બેટા.”
મઝ
પછીના વીકેન્ડમાં અમીનાનાં દાદી,
ુ દાદી, ઉષાબેન
સકીનાબી અને કિતનાં
જ્યારે મળ્યાં ત્યારે , જે પ્રેમનાં ઝરણાં
વહ્યાં, જે આંખોનાં પાણી વહ્યાં, તેમાં
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની
સઘળી સીમાઓ જાણે ઓગળી ગઈ.
એકબીજામાં મર્જ થઇ ગઈ અને બની
ગયો એક અખંડિત દે શ - હિન્દુ સ્તાન.

મેં તો આંબો આપ્યો ને તને
બાવળ ગમે
મેં તો શાંતિ આપી, તને
ઉતાવળ ગમે
મેં તો આકાશ આપ્યું ને તને
વાદળ ગમે
મેં તો સત્ય આપ્યું,
ને તને સપનાંઓ વાંઝિયા ને
ઠાલાં ગમે
એમાં મારો શ ંુ વાંક?
મેં તો રસ્તો આપ્યો તને ચરણો
આપ્યાં
પણ ચરણોને બેડી તેં બાંધી
દીધી,
મેં તો હોંશે હોંશે એક ઉછે ર્યો’તો
બાગ
પણ બાગમાં તેં રણ ને આંધી
કીધી
મેં તો એક એક દરવાજા ખોલ્યા
પણ દરવાજે દરવાજે તને
તાળાં ગમે
એમાં મારો શ ંુ વાંક?
– સરુ ે શ દલાલ
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ગ્નજીવનનાં ત્રીસ વર્ષ
એકમેકનાં પ્રેમમાં તરબતર
થઈને ભીંજાતા પસાર થઈ
ુ ી પણ
ગયાં.એકની એક દીકરી ખશ
ુ ી છે .ત્રીસ વર્ષ
પરણીને સાસરામાં સખ
ુ જની માણી હતી
પહેલાં જ્યાં મધર
ત્યાં ફરી તે ઓ આજે પહોંચી ગયાં.
અતીતના સંસ્મરણોને યાદ કરીને બંને
ુ ીનો અહેસાસ કરી રહ્યાં
અનોખી ખશ
હતાં.ત્યાં જ અમરે કહ ્યું “આશા,તને
યાદ છે , એ વખતે પેલ ં ુ છુપાછુપીન ંુ
ગીત ખ ૂબ જ પ્રચલિત હત.ંુ આપણે
પણ અહીંયા છુપાછુપી રમ્યાં હતાં.
ચાલને આજે ફરી વાર છુપાછુપીની
એ રમત રમીએ”.આશા કં ઈ જવાબ
આપે તે પહેલાં અમરે કહ ્યું “ચાલ,
પહેલ ાં મારો વારો.ત ંુ આંખ બંધ
કરી દે અને હું સંતાઈ જાઉં.હું ‘રે ડી’
કહું ત્યારે આંખ ખોલીને મને શોધી
કાઢજે.”ને એ તો સંતાઈ ગયો.થોડીક
પળો પછી ‘રે ડી’ નો અવાજ સાંભળતા
આશાએ આંખો ખોલી અને બીજી જ
સેકંડે બ ૂમ પાડી કહ ્યું “થપ્પો, થપ્પો
ચાલ પે લ ાં ઝાડ પાછળથી બહાર
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આવી જા.”અમરને આટલા જલ્દીથી
પકડાઈ જવાન ંુ ગમ્યું નહીં, પણ એણે
નક્કી કર્યું કે એ પણ આશાને એક જ
સેકન્ડમાં શોધી કાઢશે.
અમરે આંખ બંધ કરીને આશાને
સંતાઈ જવાન ંુ કહ.્યું આશાએ ‘રે ડી’નો
સાદ આપતાં જ અમરે આંખ ખોલીને
ચારે બાજુ જોવાં માંડ્.યું આજુબાજુમાં
એણે ઘણી તપાસ કરી.એક જ સેકન્ડમાં
શોધી કાઢવાની એની ધારણા ખોટી
પડી.ખાસ્સી દસ મિનિટ વિતી ગઈ,
પણ આશાન ંુ છૂપાવાન ંુ ઠે કાણ ંુ એને
ન મળ્યું.અચાનક જ શ ંુ સ ૂઝ્ યું કે એણે
ૂ પાડી “થપ્પો,થપ્પો...”દૂ રથી
બમ
આવીને આશાએ કહ ્યું “અમર,આવી
અંચાઈ ન કરાય.તે મને જોઈ જ
નથી.સાચ ંુ કહે, તે ખોટે ખોટો થપ્પો
કર્યો હતો ને ? “
અમરે હસીને કહ ્યું “ગાંડ ી,આને
કં ઈ અંચાઈ ન કહેવાય.ત ંુ તો હમેંશા
મારાં દિલમાં છુપાયેલી હોય છે ,એટલે
મેં તો દિલ પર નજર કરીને થપ્પો
કરી દીધો.પણ આશા, તે મને કઈ
રીતે એક જ સેકન્ડમાં શોધી કાઢ્યો

?”આશાએ પણ એટલા જ નિખાલસ
હાસ્ય સાથે જવાબ આપ્યો “અમર,ત ંુ
એક પળ પણ મારી આંખોથી દૂ ર
હોતો જ નથી.મારી ખલુ ્લી આંખોમાં
યે ત ંુ અને મારી બંધ આંખોમાં યે ત.ંુ
ત ંુ હર પળ મારી સામે જ હોય તો તને
શોધવો કઈ રીતે પડે ?”
બં ને ન ી આં ખ મ ાં એ ક મે ક ન ા
ુ ીનાં આંસ ુ આવી ગયાં.
જવાબથી ખશ
બંને એકબીજાને ભે ટ ી પડ્યાં અને
પાછાં એકમે કમાં ખોવાઈ ગયાં.દૂર
દૂર ગીતનાં શબ્દો હવામાં લહેરાઈ
રહ્યાં હતાં-----મેરા પ્યાર ભી ત ંુ હૈ, યે બહાર ભી
ત ંુ હૈ,ત ંુ હી નજરોમેં જાને તમન્ના..........

તડકો ક્યારે ય મને નડતો નથી,
કેમકે, હું પોતે જ એને અડતો
નથી.
- મૌલિક “વિચાર”

ખેતરે રોજ જતા’ને નદીએ રોજ ના’તા,
પણ નાનપણના છબછબીયા બહું યાદ આવતા.
ભરે લા ખાબોચિયા’ને કાદવ-કીચડની મોજ,
યાદ આવે મને કોલેજના દિવસોની બહું.

પ્રેમને પાળીએ
આપણે આપણા વહેમને વાળીએ,
મન તણી ભીતરે પ્રેમને પાળીએ.
ઓળખી સારં ુ જે તે જ તો રાખીએ,
પારખીને નઠારાને તો ચાળીએ.

આ વીજળીના કડાકા’ને ઢોલ-નગારા આકાશે,
જાણે સાગર આજે જ નદીને પરણવા જશે.
વેગીલા પવનની થપાટે ’ને સજના ધબકારે ,
પ્રેમીની ઉષ્માભરી બાહુપાશમાં આજ મને સરકવા દે .
નિરં તર.....નિસંકોચ.... પાણીની જેમ “વિશ્વા”
આજ વિચારોને વહેવા દે નદીની જેમ.

આંખને રાખવી જાગતી ને પછી,
જોઇએ જેટલા ખેલ સંભાળીએ.
સત્યને શોધવા તો પ્રયાસો કરી,
લાગણીઓ તણા પ ૂરને ખાળીએ.
આદમી છીએ તો આદમી બનવ ંુ ને,
દાનવો કે પશ ુ બનવ ંુ તો ટાળીએ.

rðïk Äfký (nkuÚk÷)
કોઈને તો તમે માફ કરશો કદી,

frðíkk CAFE

ખ ૂદનો પણ પછી ધાવ સંભાળીએ.

hÂ~{ òøkehËkh
frðíkk CAFE
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લા એય વે લ જી...ભર
ઉનાળામાં આ દાડિયે
આવી કામ કરવ ંુ ભાયરે
પડે હોં. થાકીને ટેં થઈ ગઈ હું તો...!
ુ કારો અપાવ તો માન ંુ તારા
સટ
માયાલા મરદને!”
“કામ નીં કરહે તો કોણ તારો બાપ
ખવડાવવા આવહે ? મગ
ં ૂ ી મરની...
આજન ંુ દાડિય ંુ પ ૂરં ુ કરહું તારે જૈને
હાંજે રોટલા ભેળા થાવા. આ બાપડી
સરકાર માઈબાપે દુકાળમાં રાહતન ંુ
કામ નીં કાઢ્ યું હોતે તો મરવાના દાડા
આવી જાતે. સવલી... કાંય હમજણ
મલે કે નીં?”
“આમને આમ ખડીના તગારા
ઉપાડી ઉપાડીને ત ૂટી મરાં એ દે ખતો
ુ ાદમ તો
નીં મલે કે હુ ? ને પેલો મક
ુ ાળવા ડોળા લઈને હામ્મો જ
જો, ભખ
ઊભો રે તો છે . એ તો હારં ુ થાત ંુ કે તય
ંુ
મારી ભેગો આંય કને દાડિયે સે તો
એને થોડી તારી ધાક હો મલે.”
“સવલી, એ હાળા મકુ ાદમ લોકોની
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જાયત જ એવી પારકો માલ પરબારો
કરી જવાની..મફતિય ંુ ખાવાવાળાની!
ને ત ંુ તો એના આડી જ નીં આવતી....
આમ જો આ મારા બેય હાથના કેવા
સોતરા નીકળી ગ્યા સે, તોયે હું કાંય
બોલતો મલ ં ુ કે?”
“વે લ જી, હો વાતની એક વાત.
બીજુ કામ હોયધ... આંય કને થ ી
ઝેટલા ઝટ સ ૂટીયે એટલો ભગવાનનો
પાડ..”.
એય સવલી..નવરીની હાળી,
કમજાત! આખા હાડકાની થઈ ગઈ
મલે...ઉભે ઉભે ગપાટાં હેની મારતી
ઓહે? હજી તો ઘણી ફેરી બાકી મલે...
પગ ઉપાડ ફટાફટ...વેલજીડા, ત ંુ હાનો
મરિયલ જાનવરની જેમ, મરતા
મરતા કામ કરતો ઓહે...મને તો લાગે
કે તારા દિ’ ભરાઈ ગયા મલે.”
“તારી મા..”ને બાકીના શબ્દો
સવલીના મોંઢામાં જ રહી ગયા...
વીલે મોંઢે માથા પરન ંુ ઓઢણ ંુ સરખ ંુ
ુ ાદમના અવાજની દિશામાં
કરતી મક

ઉતાવળે દોડી ગઈ...
“જોઈ લેવા, કાલથી તમને બેઉને
ુ ા પાડવાનો, બે ઉ જણા ગામસટ
ગપાટાં મારીને દાડો પ ૂરો કરતા સો.
તમારં ુ જોઈને બીજા લોક પણ કામના
નામે ઠાગાઠૈ યા કરવા શીખી જવા, તો
પાઇપલાઈનન ંુ કામ રખડી પડહે ને
મારી નોકરી જાવાની, હમજણ મલે
કે નીં..?”
“ના બાપલા, એવ ંુ ની કરતા...
અમને બે ઉને આંય કણે ફાવી ગય ંુ
મલે ને ઘરવાળી મારી હંગાથે હોય તો
ધિયાન પણ રાખવા મલે. હવે અમે
કામની વેળાએ વાતો નીં કરવાના.”
વે લજી દયામણો થઈ કાન પકડી,
ુ ાદમને રીતસરનો કરગરી રહ્યો.
મક
“તને ખબર ના હોય તો કહી દઉં..
ગમતી જગો અને ભે ળા કામ કરવ ંુ
હોય તો રોજના વધારાના પાંચ
ુ ાદમ
દોકડા ગણી આલજે.” બોલી મક
ુ ે તાવ દે વા લાગ્યો.
મછ
વેલજી બિચારો શ ંુ બોલે? આમેય
મ ુ ક ા દ મ બે ય ન ી ક મ ા ણ ી મ ાં થ ી
આગોતરા જ કટકી કાઢી લેતો હતો.
હવે વધારાનો ઘસારો કે મ કરીને
ખમાય?
ુ ાદમે તો બે યને જુદા
...અને મક
પાડવાનો વેં ત પાડી જ લીધો.
પાઈપલાઈનના એક છે ડે સવલીને
કામે લગાડી ને બીજે છે ડે વેલજીને...
બેયને છૂટા પડવાનો અસાંગરો એવો
લાગ્યો કે બપોર વેળાએ રોટલો ગળા
હેઠે ન ઉતર્યો. ક્યારે સાંજ પડે ને
દાડિય ંુ લઈ વાસ ભેગા થઈએ એની

જ રાહ જોવા લાગ્યા. અને સાંજે
જ્યારે તેને વેલજી મળ્યો ત્યારે તેની
હથે ળ ીમાંથ ી લોહીની ટશરો ફૂટે લ ી
જોઈ સવલીની આંખોમાં થ ી બોર
ુ
બોર જેવડા આંસ ઓ
સરી પડ્યા.
દોડતી જઈને કયાંકથી ઘા બાજરિય ંુ
શોધી લાવી અને વેલજીની હથેળીઓ
પર લગાવી પાટાપિંડી કરી આપી.
આંખોમાંથ ી લાચારી અને દુ ઃખના
આંસ ુ પાડતી સવલી તેને ખીચડીના
કોળિયા ભરાવતી રહી...
***************
શ્રાવણ મહિનાના મે ળામાં રમત
રમતમાં મળી ગયે લ ા જીવ એટલે
સવલી અને વેલજી. સવલીએ ત્યારે
હજી સત્તરમાં વરસમાં પગલ ં ુ પાડેલ.ં ુ
એની જોવાનાઈ હજી ખીલ ં ુ ખીલ ં ુ
થઈ રહી હતી. ઓઢણ ંુ પહેરવાનય
ંુ
થોડા વખત પર જ ચાલ ુ કરે લ,ં ુ પણ
એની પછીતે છુપાવે લ ં ુ જોબનિય ંુ
ુ ાવી દે ત .ંુ
જોનારના ધબકારા ચ ક
તે દાડે બહેનપણીઓ સાથે મેળામાં
આવે લ ી સવલી...ખત્રીની દુ કાને
ઊભી રહી ગઈ. એન ંુ દિલ એક લાલ
ચટક બાં ધણ ી પર આવી ગયે લ ં.ુ
એ બાંધણ ીવાળી લાલ ઓઢણીના
ભાવતાલ કરાવી રહી હતી. પે લ ો
ખત્રી કે મેય કરીને ભાવ ઓછો કરવા
રાજી નહોતો થતો. સવલી પચીસન ંુ
ઓઢણ ંુ પંદ રમાં માંગ ી રહી હતી.
બંને ન ી ખે ચ તાણ સાં ભ ળી રહે લ ો
વે લ જી, ય ુવ ાનીના તરવરાટથી
થનગનતો જાણે તે જી લો તોખાર!
તે ની તાજી ફૂટે લી મ ૂછોના દોરા જે
તે ન ા ચહેર ાની નમણાશને અને ર ો
ઉઠાવ આપી રહ્યા હતા, તેણે સવલી
પર પોતાનો પ્રભાવ પાડવા જલ્દીથી
પચીસ રોકડા ગણી ખત્રીને પકડાવ્યા
ને ઓઢણીન ંુ પડીકું લઈ વિજયી
અદાથી સવલી સામે સરુ માળી આંખો
નચાવી. તે જોઈ સવલી રોષે ભરાઈ

છણકો કરી એકલી જ દુકાન છોડી
આગળ ચાલવા લાગી...વેલજીને એ
જ જોઈત ંુ હત,ંુ તે પણ એની પાછળ
ચાલવા લાગ્યો..સવલીની ચાલ
ઉતાવળી થઈ ગઈ, તે ન ો પીછો
છોડાવવા સવલી દોડીને ચગડોળમાં
બે સ ી ગઈ. વે લ જી ક્યાંથી પાછળ
રહેવ ાનો ? એય દોડી કદ
ૂ કો મારી
સવલીની બાજુ માં જઈ બે ઠ ો. રોષ
તો અમસ્તો દે ખાડાનો હતો..કોડીલા
કું વર જેવા વે લ જીની પડખે બે ઠ ી
લજામણીની જેમ સંક ોચાઈ રહેલ ી
સવલીને જોઈ વે લ જી મલકાઈ
ઉઠ્યો ને પે લ ી ઓઢણી સવલીને
ઓઢાડી દીધી...! પરણ્યા પછી
હજી માંડ પાંચ દિવાળી જોઈ હશે.
મોંઘવારીએ કાળો કેર વર્તાવેલો તોય
ગરીબી અને લાચારી હજી એમના
પ્રેમની આડે આવી નહોતી. પોતાની
નાનકડી દુનિયામાં એકબીજામાં મસ્ત
પારે વડાની જેમ પ્રેમન ંુ ઘ ૂટરગ ંુ કરી
લે તાં. આમ તો ગામના સરપંચના
ખે ત રે મજૂ ર ી કરી વરસ આખ્ખાન ંુ
અનાજ અને થોડી રોકડ કમાઈ
ુ રો કરી લે ત ા હતા.
શાં તિ થી ગ જા
આ વખતે મે ઘરાજાના રિસામણાએ
તો ભારે કરી, ખે ત મજૂ ર ીન ંુ કામે
હાથમાથી ગય.ંુ આવા કપરા દુકાળના
સમયે સરકાર દ્વારા ચાલ ં ુ કરાયે લ
રાહતના ભાગ રૂપે ધોરીમાર્ગ પર
પાઈપલાઈનન ંુ કામ મળ્યું હત ંુ તે
ુ થયે લા. વખત
કરવા બંને મજબર
વખતને માન છે , ભાઈ......!
*************
આ જ ત ો વ હે લ ી સ વ ા ર થ ી
સ ૂરજદે વતા જાણે કોપાયમાન થયેલા.
તડકો અને લ ૂ બેય તોબા પોકારાવી
ગયા. દાડિયે નીકળવાનો સમય થઈ
ગયો હતો. મજૂ ર ોને લે વ ા મ કૂ વા
સરકારી ટ્રક આવતી, બીજા મજૂ રો
સાથે સવલી અને વેલજી પણ ટ્રકમાં

જ આવજા કરતાં. સમય થતાં સવલી
ઘર બહાર નીકળવા જતી હતી ત્યારે
વેલજી પણ ખમીસ પહેરી તેની સાથે
જવા તૈયાર થયો. “ના...વેલજી મારા
સમ...આજનો એક દાડો ત ંુ આરામ
કર, એક દિ’ન ંુ દાડિય ંુ નહીં મળે એટલ ં ુ
જ ને ? હારં ુ , આપણે અડધો રોટલો
ખાઈ લેવા. તારા હાથની બહુ ચંત્યા
થાયસે . ભૈ ર વ બાપા જલ્દી હારો
કરહે તો એક નારિયે ળ વધે રં ુ ....”ને
વે લજીને ઘરે રાખી સવલી એકલી
જ દાડિયે નીકળી પડી, ચિંતાન ંુ ભાથ ંુ
બાંધીને !
ુ ો તો તાપને લીધે
સાચ ંુ પ છ
સવારથી સવલીનોય જીવ ચથ
ં ૂ ાતો
હતો. પણ એય ઘરમાં બેસે તો પાણી
પી સ ૂવાનો વારો આવે . બિચારી
જેમતે મ ટ્રકમાં બે સી કામના ઠે કાણે
પહોંચી. હાજરી નોંધાવી ખડીના
તગારાની એક બે ફેરી કરી ત્યાં તો
ચક્કર આવવા લાગ્યા. માંડ એક
ઝાડનો છાંયડો શોધી થાક ઉતારવા
બેઠી, ઓઢણીથી પરસેવો લ ૂછી આંખ
ુ ો મક
ુ ાદમ
બંધ કરી ત્યાં તો કાળમખ
આવી પહોંચ્યો. “એય સવલી..તારા
બાપના બગીચામાં ફરવા આવી લાગે
કે..ચાલ ઊભી થા અને કામે વળગ નૈ
તો જોવા જેવી થાહે..”
“આ ચાયલી મારા બાપલિયા..”
બોલતી તે ઓઢણ ંુ સરખ ંુ કરતી
ુ ાદમ
ઊભી થઈ જવા લાગી. જેવી મક
પાસેથી પસાર થઈ કે તેનો હાથ પકડી
પોતાની તરફ ખેંચી લઈ બોલ્યો, “આ
તારી લટક મટક ચાલ જોવા તારા
ધણી કને ટે મ સે ખરો? એ મરિયલ
તારં ુ હું ધિયાન રાખવાનો એના કરતા
મારે ખાટલે આવીને જોઈ લે ...તને
માલામાલ કરી દે વા ને તારી પાહેં
મજૂરીય નૈ કરાવ.ંુ એકવાર હા કહી
દે ’લી...”
“શાયે બ ...ઈ વે લ જી જેવો સે
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ઈવો મારો ધણી સે..આજે એને ડીલે
ુ ે ઘરે
સારાવાટ નીં મલે . આજે મન
જાવા દો માઈબાપ. ઈ ભ ૂયખો હયસે..
કાલે દાડિયે આવીને તમને કે વા કે
તમારે ખાટલે આવવાની કે ની...”
“જોઈ મોટી સતી સાવિતરીનો
અવતાર...હું તો તારા ધણીનોય
ધણી...ઊભી રે ...રાંડ આજ તો તને
નીં સોડવાનો..” એને સાં ભ ળ્યા
વગર સવલી કામ પ રૂ ં ુ કરવામાં
લાગી પડી. જેમ તે મ પાળી પ ૂરી
થઈ અને દાડિય ંુ લે વાની લાઈનમાં
ઊભી રહી. ઘડીક માવો ખાવામાં
તો ઘડીમાં બીડી ફૂંકવામાં સમય
પસાર કરતો તે અન્ય મજૂ રોને પૈસા
ચ ૂકવી રહ્યો. સવલીનો વારો આવ્યો
તો એને કહે, “એક પા ઊભી રઈ
જા..તારી હાયરે તો મોટો હિસાબ
પતાવવાનો સે . .” સાંજ ઢળી રહી
હતી, અંધારાના ઓળા ઉતારવા
લાગે લા. સવલીનો જીવ પડીકે
બંધાયો...,એક તો વેલજીની ચિંતા ને
ુ ાદમ..! ‘ભગવાન જાણે ,
આ મ ૂઓ મક
એના મનમાં હું રં ધાઈ રહ ્યું હયસે !’એ
મનોમન ભૈરવદાદાને યાદ કરી રહી.
હાશ, હવે તો ઈ એકલી જ બાકી
રહી...”હાલો મકુ ાદમશાયબ, જી લાંબો
ૂ ો હિશાય્બ કરવાનો હોય ઈ કરી
ટં ક
લ્યો..તે હુય
ં ઘરભેગી થાઉં..હવડે મારો
ખટારો ઉપડી જાસે.”
ખંધ ંુ હસતો મકુ ાદમ બોલ્યો, “તારી
ગાડી તો ક્યારુની સ ૂટી ગઈ..આવા
અંધારામાં તારે મારી ફટફટીનો જ
આહરો રયો.” સાંભળતા જ તે છળી
ઉઠી..વિહવળ બની, રખે ને કોઈ
મદદ મળી રહે એ આશાએ બેબાકળી
બની આમતે મ ડાફોરિયા મારવા
માંડી. તે ને પારે વાની જેમ ફફડતી
ુ ાદમ વધારે ભ ૂરાયો થયો.
જોઈ મક
સવલી એ ભ રૂ ાં ટ ા સાં ઢ ના દે દાર
જોઈ મામલો પામી ગઈ અને ધોરી
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માર્ગ પર આવી ઊંધે કાંધ દોડવા
લાગી. જીવથીય વહાલી એની લાલ
ઓઢણી ઊડી ગઈ તોય તે લેવા ન
રોકાઈ..આમે ય પે ટનો ખાડો અરધે
પેટ ભરાતો હોય એવી દાડિયણમાં
ઝાઝી તાકાત તો ક્યાંથી હોય? એ
થાકી ગઈ તોય જાતને ઘસડી રહી..
ુ ાદમે તો વિચારી જ લીધ ંુ
મક
હત ંુ કે આજે આ પાર કે પેલે પાર...
રાંડ ની બહુ દિવસથી તરસાવે છે .
એણે સૌ પહેલાં તો એનાથી જેટલ ં ુ
ભગાય એટલ ં ુ ભાગવા દીધી..એનાં
થાકવાની રાહ જોતો હોય તે મ. એ
જેવી જમીન પર ફસડાઈ પડી કે
મોટો શ ૂરો બની ફટફટી પર સવાર
થઈને તે ન ો પીછો પકડ્યો. ‘બસ,
હવે તો શિકાર હાથવેંતમાં!’વિચારતો
મનમાં પોરસાવાં લાગ્યો. ફટફટીને
એક કોરાણે ઊભી કરી ઝાપટ મારીને
સવલીના નાજુક દે હ પર પડત ંુ મેલ્યું.
ઘવાયેલી વાઘણ જેવી સવલીએ તેના
હાથને બચકું ભરી ફરી ઊભા થઈને
ભાગવા પગ ઉપાડયો. છં છેડાયે લા
ુ ાદમે ઝન ૂનથી તે નો પગ પકડી
મક
લીધો અને સવલી બિચારી ફરી
ભોંય ભે ગી થઈ. તોય હતી એટલી
તાકાતથી તે હવસખોરને લાતો મારી
બચકાં ભરી દૂ ર રાખી રહી હતી.
આંખોમાંથી લાચારીભર્યા ઉનાં ઉનાં
ુ
ુ ાદમના
આંસ ઓ
ટપકી રહ્યાં જે મક
લોહીને ગરમ કરી વધ ુ ઉશ્કેરી રહ.્યું .
આવડતા હતા એટલા ભગવાન,
દે વ ી-દે વ તાઓના નામ લઈ, રાવ
કરી ચ ૂકી પણ હવે તે હારી ચ ૂકી.
એ નરાધમ તો તેના કપડાને ફાડીને
પોતાન ંુ ધાર્યું પ ૂરં ુ કરવા પર જ હતો
કે અંધારામા ઝાડીઓ વચ્ચેથી એક
માનવ આકાર પ્રગટ થયો અને
નરાધમ પર ધનાધન કુ હાડીના ઘા
પર ઘા ઝીંકવા માંડ્યો.
અચાનક આવી મળે લી કુ મકથી

રાજી થઈ ભગવાનનો પાડ માનતી
સવલી, ફાટયા ત ૂટ્યા કપડાથી શરીર
ઢાં ક તી આવનાર જણની ઓળખ
મેળવવા અધીરી થઈ. ત્યાં જ પાકા
રસ્તેથી પસાર થતાં એક વાહનની
લાઈટનો તેજ લિસોટો આવનાર જણ
પર પડ્યો ને સવલી ગાંડ ી ગાંડ ી
થઈ ગઈ. “વે લજી...વે લ જી” કરતી
એને ભેટીને હીબકાંભરી રડવા લાગી.
“મારા પરભ ૂએ જ તને હુજાડય ંુ ને ત ંુ
આયવો...આજની ઘડીએ ત ંુ ટાણાસાર
નીં આવતે તો ત ંુ તારી સવલીન ંુ મર્યું
મોં જ ભાળતે...
“હાચ ંુ કવ તો તને હાંજે ખટારામાંથી
ુ ે વેમ
ઊતરતી નો ભાળી ત્યારે જ મન
તો આયવો’તો કે આ કાળોતરો...ને
મ ંુ મારા ભેરુબધ
ં ની સાઈકલ લઈને
આંય કણે આવી લાયગો.” સવલીને
ુ ને ચ ૂમી લે ત ા
ભે ટ ી તે ન ા આંસ ઓ
બોલ્યો, “સવડુ ી હવે આપડે આ કામ
નીં કરવાના..કાલનો નવો દિ ઉગવા
દે , પેટનો ખાડો પરુ વા જોગ ંુ તો કામ
મ ંુ ગોતી કાઢવા...” ને બે નાનકડા
હૈ ય ામાં સોને ર ી સવારની નવી
આશાઓ અંકુ રિત થવા લાગી..

અમે નિસરણી બનીને દુનિયામાં ઉભા રે…
ચડનારા કોઈ નો મળ્યા હો.. જી..
અમે દાદરો બનીને ખીલા ખાધા રે ..
તપસ્યાના ફળ નો મળ્યા હો.. જી..
– દુલા ભાયા ‘કાગ’
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દિ ત ી પ હે લે થ ી જ
ઋજુ અને વાતોડિયા

સ્વભાવની હતી. ક્યારે ક
એપાર્ટ મે ન ્ટના બચ્ચાં-પાર્ટી માટે
ચોકલેટ-બિસ્કીટ કે અવનવી ગીફ્ટ
લઈ આવતી તો ક્યારે ક સોસાયટીના
સિનીયર સિટિઝનને દે વ -દર્શને કે
પીકનીક માટે લઇ જતી.
ુ બ અદિતી
રોજની આદત મ જ
કોફીનો મગ લઈને બાલ્કનીમાં આવીને
હીંચકા પર બે ઠ ી. રોયલ ઓર્ચિ ડ
એપાર્ટ મે ન ્ટમાં પહેલ ાં માળે એનો
ફ્લેટ હતો. બાલ્કની સામે જ ગાર્ડન
હતો. પણ આજે કં ઇક ખ ૂટત ંુ હોય એમ
લાગ્યું. એણે ગાર્ડનના માળી મગનને
ુ પાડી. મગન અને એની ઘરવાળી
બમ
રાજી બંને માળીન ંુ કામ કરતા.
“અરે , મગન આજે કે મ એકલો
છે ? તારી ઘરવાળી રાજી ક્યાં છે ?
તબિયત તો બરાબર છે ને એની?”
અદિતીએ પ ૂછ્.યું
“હા,બેન એ તો મજા કરે , પણ વાત
જરા એમ છે કે એને સારા દિવસો જાય
છે , એટલે હમણાં થોડાં મહિના એ કામ
પર નહિ આવે. મગને હરખાતાં કીધ.ંુ ”

મ ગ ન ન ી વ ા ત સ ાં ભ ળ ી ને
અદિતીના ચહેરાં પર રોનક આવી
ગઈ. રસ્તામાંથી મીઠાઈન ંુ બોક્ષ અને
સાડી ખરીદીને મગનના ઘરે જવા
ઊપડી. અદિતિને જોઇને રાજી તો
આભી જ બની ગઈ. “રાજી આ તારા
માટે મીઠાઈ અને સાડી. તારી અને
બાળકની તબિયત સાચવજે.” અદિતી
બોલી.
ુ ખબ
ુ આભાર બેન
“તમારો ખબ
પણ તમને કઈ રીતે ખબર પડી. “આ
તો તને આજે ગાર્ડ નમાં જોઈ નહિ
એટલે મેં મગનને પ ૂછ્.યું “બેન, હું તો
કામ પર આવતી હતી પણ મગનએ
મને ધરાર કામ કરવાની ના પાડી.
હું તો ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરં ુ
કે મને સાતેય ભવ મગન જ મળે .”
એક અવિ હતો કે જેને ક્યારે ય
ફુરસત ન મળતી પોતાને માટે અને
બીજી તરફ મગન જે સાવ સામાન્ય

માણસ થઈને પણ કે ટલ ં ુ સમજતો
હતો. અદિતી ત્યાંથી નીકળી તો ખરી
પરં ત ુ એન ંુ મન હજી પણ રાજી પાસે
જ હત.ંુ

અમે તો કવિ, કાળને નાથનારા,
ુ
અમારા તો આઠે પ્રહર છે ખશાલી
આ બળબળત ંુ હૈય,ંુ આ
ઝગમગતા નૈનો, ગમે ત્યારે
હોળી, ગમે ત્યાં દિવાળી
– શ ૂન્ય પાલનપરુ ી
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હા, હું હું જ છું ...
પ્રયત્ન કરતો રહું છું.
કશ ંુ ન સળગાવાનો,
બસ ખાલી પ્રગટાવાનો,

રથડે બીરાજજો રણછોડ……

ુ માં જ પ્રગટવાનો,
ખદ

ઝૂલે છે હાથીડા ને ઝૂમે છે લોક
રથડે બીરાજજો રણછોડ
દઈએ ઓવારણાં અષાઢી બીજનાં
પધારીને પ ૂરજો રે કોડ

ુ નો દીવો થવાનો.
ખદ
છતાં કાયમનો એક ડર,
ના એ મ ૃત્યુનો નહીં.
ુ ાશે એક પ્રશ્ન,
ફક્ત પછ
ુ અસ્તિત્વ પર,
મજ
ન સાધ ુ કે અસાધ ુ ,
ુ
ત,ંુ તજમાં
પ્રગટ્યો?

þeŒ÷
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ુ દ્રા ને વીરા બલભદ્રજી
બહેની સભ
મલકે જાધવ કુ ળની જોડ
અમારી સગાઈ સવાઈ માધવજી
શંખ વાગે ને વધાવે ઢોલ……રથડે બીરાજજો રણછોડ
નગર અમારં ુ આજ ગોકુ ળ વ ૃન્દાવન
તમે છોગાળા અમે છે લ
દર્શન તમારાં રૂડાં રે જગન્નાથજી
ુ ાલ માથે હેલ
અક્ષત ગલ
પ્રેમથી પધરાવશ ંુ હૈયામાં લાલજી
છૂટ્યા અજ ંપા લટૂં ્યા શોર
લાલ પીળા રં ગે શોભે આ રથજી
હળવે હાલે હરિ તરબોળ
રથડે બીરાજજો રણછોડ ..મારા રથડે બીરાજજો
રણછોડ.
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એક મનષુ ્ય જ ંગલમાંથી પસાર
થતો હતો. એને રસ્તામાં ચાર સ્ત્રીઓ
મળી.
પહેલી સ્ત્રીને એણે પ ૂછ્ યું :
‘બહેન, તારં ુ નામ શ ંુ ?’
એણે કહ ્યું : ‘બદ્ુ ધિ’
‘ક્યાં રહે છે ?’
‘મનષુ ્યના મગજમાં’
બીજી સ્ત્રીની સામે જોઈને એણે
પ ૂછય ંુ :
‘બહેન, તારં ુ નામ શ ંુ ?’
‘લજ્જા’
‘અચ્છા, ત ંુ ક્યાં રહે છે ?’
‘આંખોમાં’
ત્રીજી સ્ત્રીની તરફ વળીને એણે
પ ૂછય ંુ :
‘શ ંુ છે તારં ુ નામ ?’
‘હિંમત’
‘બહેન, ત ંુ ક્યાં રહે છે ?’
‘હ્રદયમાં’
ચોથી સ્ત્રીને પ ૂછય ંુ :
‘બોલ, તારં ુ નામ શ ંુ ?’
‘તંદુરસ્તી’
‘ત ંુ ક્યાં રહે છે ?’
‘પેટમાં’
આ બધા ઉત્તરો સાંભળીને પ્રસન્ન
મને તે આગળ ચાલ્યો. એટલામાં
ુ ુ ષ ો મળ્યા. એમાંથ ી
એને ચાર પ ર
એકને બોલાવીને પ ૂછય ંુ :
‘ભાઈ, તારં ુ નામ શ ંુ ?’
‘ક્રોધ’
‘તારં ુ રહેવાન ંુ ?’
‘મગજમાં’

‘પણ મગજમાં તો બદ્ુ ધિ રહે છે , ત ંુ
કઈ રીતે રહી શકે ?’
‘જ્યારે હું આવ ંુ છું ત્યારે બદ્ુ ધિ ત્યાંથી
વિદાય લેતી હોય છે .’
ુ ુ ષ તરફ ફરીને એણે
બીજા પ ર
સવાલ કર્યો :
‘તારં ુ શ ંુ નામ ?’
‘લોભ’
‘તારં ુ રહેવાન ંુ ક્યાં ?’
‘આંખોમાં’
‘પણ ભાઈ, આંખોમાં તો લજ્જા રહે
છે . ત ંુ કેમ રહી શકે ?
‘વાત એમ છે કે જ્યારે હું આવ ંુ છું
ત્યારે લજ્જા ત્યાંથી ભાગી જાય છે .’
ત્રીજા પરુ ુ ષને પ ૂછય ંુ :
‘તારં ુ નામ શ ંુ ?’
‘ભય’
‘ત ંુ ક્યાં રહે છે ?’
‘હ્રદયમાં’
‘અરે , હ્રદયમાં તો હિંમત રહે છે . ત ંુ
કેવી રીતે વસી શકે ?’
‘જ્યારે હું આવ ંુ છું ત્યારે હિંમત
ત્યાંથી રવાના થાય છે .’
ચોથા પરુ ુ ષને સવાલ કર્યો.
‘તારં ુ નામ શ ંુ ?’
’રોગ’
‘ત ંુ ક્યાં રહે છે ?’
’પેટમાં’
‘અરે , પેટમાં તો તંદુરસ્તી રહે છે ,
ત ંુ કેવી રીતે રહી શકે ?’
‘હું આવ ંુ છું ત્યારે તંદુરસ્તી ત્યાંથી
ચાલી જાય છે .’
ુ
આ ચાર સ્ત્રીઓના પ્રતીકમાં ગણ
ુ ુ ષોના
દર્શાવ્યા છે અને ચાર પ ર

પ્રતીકમાં દોષ દર્શાવ્યા છે . જ્યારે
જીવનમાં દોષનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે
ુ ો નાશ પામે છે .
એના પ્રતિપક્ષી ગણ

“ઉપાડશે કોણ મારં ુ કામ ?”
એવ ંુ અસ્ત થતાં સરુ જે પ ૂછ્.યું
સાંભળી જગત આખ ંુ નિરુત્તર રહ,્યું
પણ માટીન ંુ કોડીય ંુ બોલ્યું,
“મારાથી બનત ંુ હું જરૂર કરીશ”.
=========
જો ત ંુ ‘પારદર્શક’
તો
પ્રભ ુ સદાય ‘માર્ગદર્શક’
=========
જ્યારે ઘેરાયેલા હશો
તમે દુઃખોથી,
તો સગા પણ
ફરીયાદ લઈને આવશે.
એક દોસ્ત રાખજો જીંદગીમાં...
જે ખરા સમયે
ુ ોની આખી
સખ
જાન લઈને આવશે.
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÷e÷kuŒhe
ૂ ા અને શંકુકારના હોય છે .
ખ ૂબ ટં ક

÷e{zku

ફૂલ

પરં ત ુ તીવ્ર દુષ્કાળમાં તેના લગભગ
અથવા તમામ પાંદડા ખરી જાય છે .
તેની શાખાઓ વિસ્તૃત રીતે ફેલાય
છે . તેની સામાન્ય ઘનતા ગોળ અને
ઇંડાકારની હોય છે અને જુનાં, સ્વતંત્રઉભે લ પ્રજાતિઓમાં 15-20 મીનો
વ્યાસ ધરાવે છે .

ફૂલો (સફે દ અને સ ુગં ધિ ત)
વ્યવસ્થિત હોય છે , સામાન્ય રીતે
થોડાં-અથવા-વધ ુ નમેલાં ઝુમખાંમાં
હોય છે જે 25 સેમી (10 ઇંચ) જેટલા
લાંબા હોય છે . ડાળમાં ત્રીજા ભાગ
ુ ી મોર હોય છે , અને તેમાં 150 થી
સધ
250 ફૂલ હોય છે . એક ફૂલ 5-6 મીમી
લાંબ ુ અને 8-11 મીમી પહોળા હોય
ુ ીંગ ફૂલો
છે . સ્ત્રીલીંગ ફૂલો અને પલ
એક ડાળખી પર સ્વતંત્ર રીતે હોય
છે . ફૂલોનો ઉપયોગ ઉગાડી પાછડી
નામની કઢી બનાવવા માટે થાય છે .

થડ

ફળ

(yÍrËhåŒk RrLzfk)
લીમડો (અઝદિરચ્તા ઇન્ડિકા)
એ મેલિયેસી કુ ળન ંુ વ ૃક્ષ છે . ભારત,
મ્યાનમાર, બાં ગ ્લાદે શ, શ્રીલં ક ા,
મલેશીયા અને પાકિસ્તાનમાં ઉદ્દગમ
સ્થાન ધરાવે છે . લીમડાના અન્ય
ુ બ છે નીમ (હિન્દી,
નામો આ મ જ
ઉર્દૂ અને બંગાળી), નીમ્મ (પંજાબી),
આર્ય વે પ ્પુ (મલયાલમ), અઝાદ
દિરખ્ત (પર્શિયન), નીમ્બા (સંસ્કૃત
અને મરાઠી), દોગોનયારો (અમ ૂક
નાઇજીરીયાની ભાષામાં), માર્ગોસા,
નીબ (અરે બિક), નીમટ્રી, વે પ ,ુ
ુ )ુ , બે વ ુ (કન્નડ),
વે મ્પુ, વે પા (તે લગ
કોહોમ્બા (સિંહાલા), વે મ્પુ (તમિલ),
તામર (બર્મિસ), ક્સોન એન ડો
(વિયેટનામીઝ), અને ઇન્ડીયન લીલાક
(ઇંગ્લીશ). પ ૂર્વ આફ્રિકામાં તે પણ
મૌરુબૈની (સ્વાહિલી) તરીકે ઓળખાય
છે , જેનો અર્થ છે 40 ન ંુ વ ૃક્ષ , કારણ
કે તે 40 વિવિધ રોગોની સારવાર કરે
છે તેવ ંુ માનવામાં આવે છે .
લીમડો એ ઝડપી-વિકાસ પામત ુ
વ ૃક્ષ છે જે 15-20 મી (આશરે 50-65
ફુટ), ભાગ્યે જ 35-40 મી (આશરે
ુ ી
115 – 131 ફુટ) ની ઊંચાઇ સધ
જઇ શકે છે . તે સદાય લીલ ં ુ હોય છે ,
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ૂ ુ , સીધ ુ હોય છે
થડ સાપેક્ષ રીતે ટં ક
અને 1.2 મી (આશરે 4 ફુટ) ના વ્યાસ
ુ ી પહોંચે છે .
સધ
પાંદડાં
20 થી 31 પાંદડાની આશરે 3-8
સેમી (1 થી 3 ઇંચ) લાંબી મધ્યમથી
હળવી લીલી ડાળખીઓ સાથે ,
સામસામા, નાનકડાં પાંદડાં 20-40
સેમી (8 થી 16 ઇંચ) લાંબા હોય છે .
ુ થયે લ
છે ડાન ંુ પાંદડું ઘણીવાર ગમ
ૂ ા હોય છે .
હોય છે . પાંદડાંની ડીટાં ટં ક
ુ યા
ખ ૂબ તાજાં પાંદડાં લાલથી જાંબડિ
ુ ્ત પાંદડાંઓનો
રં ગના હોય છે . પખ
આકાર થોડો અથવા વધ ુ અસમપ્રમાણ
હોય છે અને તેના અડધાં વાર્નિશના
મ ૂળના અપવાદ સાથે તે ના અંતરો
ખાંચાવાળાં હોય છે , જે સામાન્ય રીતે

ુ ાયમ) ઓલિવફળ એ સવ
ંુ ાળુ (મલ
જેવ ંુ ઠળીયાવાળું હોય છે જે પહોળા
ઇંડાકારથી લગભગ ગોળાકાર જેવા
વિવિધ આકારમાં હોય છે , અને જ્યારે
પાકે ત્યારે 1.4-2.8 x 1.0-1.5 સેમી.
ન ંુ થાય છે . ફળની છાલ (આવરણ)
એ પાતળી અને થોડો-મીઠો માવો
(મધ્યમઆવરણ) પીળો-સફે દ અને
ુ
ખ ૂબ રે સાયક્ત
હોય છે . માવો 0.3 –
0.5 સેમી. ઘાટ્ટો હોય છે . ફળનો સફેદ,
કઠણ અંદરનો ભાગમાં (આંતરભાગ)
ઘેરં ુ બી આવરણ ધરાવતા એક, ભાગ્યે
જ બે અથવા ત્રણ, ઇંડાઆકારના બી
(દાણાં) નો સમાવેશ હોય છે .
ૃ
લીમડાન ંુ વ ક્ષ
એ દે ખાવમાં
ચાઇનાબેરી જેવ ંુ સમાન હોય છે , જેના
તમામ ભાગો ખ ૂબ કડવાં હોય છે .

ઉપયોગો

ૃ “પવિત્ર વ ક્ષ
ૃ ”,
ભારતમાં , વ ક્ષ
“રામબાણ”, “પ્રકૃતિની દવા દુકાન”,
“ગ્રામ્ય દવા” અને “તમામ રોગો
માટે અક્સીર ઇલાજ” જેવા વિવિધ
ઉપનામોથી ઓળખાય છે . લીમડામાંથી
તૈ ય ાર થતા ઉત્પાદનો પ્રમાણિત
ુ ો ધરાવે છે , કમૃ િનાશક,
તબીબી ગણ
ફૂગપ્રતિરોધી, ડાયાબિટીસ પ્રતિરોધી,
બે ક્ટે રીયા પ્રતિરોધી, વાયરસ
રુ
પ્રતિરોધી, ફળદ્પતા
પ્રતિરોધી, અને
ુ વે દિક દવામાં
શામક હોય છે . આયર્
ુ ્ય ભાગ ગણવામાં આવે છે
તેને મખ
અને ત્વચા રોગ માટે તેન ંુ ખાસ સ ૂચન
કરવામાં આવે છે .
• લીમડાંના વ ૃક્ષના ભાગનો ઉપયોગ
ુ ણન
ુ ાશક પદાર્થ તરીકે પણ
શક્રા
થઇ શકે છે .
• લીમડાન ંુ તે લ સોંદર્યપ્રસાધનો
(સાબ ,ુ શે મ ્પુ, બામ અને ક્રિમ,
ઉદાહરણ તરીકે માર્ગો સાબ )ુ

•

•

•

•

તૈયાર કરવામાં થાય છે . લીમડાંન ુ
તેલ એક અસરકારક મચ્છર દૂર
રાખનાર છે તેવ ંુ જાણવામાં આવ્યું
છે .
જ ંત,ુ જીવાણ ,ુ અને કૃમિ સહિત
વિશ્વના આશરે 500 જેટલા
ુ ે તે મ ના લક્ષણો અને
જીવાણ ન
કાર્યોમાં અસર કરીને લીમડાં
ઉત્પાદનો તે ને બિનકાર્યક્ષમ
બનાવે છે .
અછબડાથી પીડાતા દર્દીઓને
લીમડાના પાંદ ડાં પર સ ૂવાની
ભલામણ પરં પરાગત ભારતીય
દવા તબીબો કરે છે .
લીમડાના પાંદડાંના અર્કે સંભવિત
અર્થસભર ડાયાબિટીસ પ્રતિરોધન ંુ
પ્રદર્શન કર્યું છે .
પરં પરાગત રીતે , લીમડાં ન ી
પાતળી ડાળીઓને કોઇના દાંત
ચોખ્ખાં કરવા માટે ચાવવામાં
આવે છે .

• પરં પરાગત ભારતીય દવા તરીકે
લીમડાના મ ૂળીયાંમ ાંથ ી તૈ ય ાર
કરે લ ઉકાળો તાવમાં રાહત માટે
પીવામાં આવે છે .
• ખીલની સારવાર માટે ત્વચા
પર લીમડાના પાંદડાંનો મલમ
લગાડવામાં આવે છે .
•		
મેલેરીયાના ઉપચાર માટે લીમડાનો
અર્ક અક્સીર માનવામાં આવે
ુ રાહ્ય તીબીબી
છે જોકે કોઇ સ ગ્
અભ્યાસો હજુ ઉપલબ્ધ નથી.
ુ કિસ્સાઓમાં , મે લે ર ીયા
અમ ક
નિષેધ માટે સે નેગલમાં ખાનગી
ધોરણે પગલાં સફળ થયાં છે .[૨]
ુ ્ય NGOs જેમ કે USજોકે , મખ
AID લીમડાના અર્ક નો ઉપયોગ
કરવાન ંુ વિચારતી નથી સિવાય
કે તબીબી અભ્યાસો વડે તબીબી
ફાયદા પ ૂરવાર થાય.

કેવાં નિરાળા છે આપણા શહેરના અંદાઝ તારે ત્યાં

વચ્ચે છે ,

તડકો ને- મારે ત્યાં ભીનાશ એક સકુ ાઈને તલશે

રં ગબેરંગી આભ

ભીનાશ માટે બીજી આવકારે તડકાને ભીંજાવા

ત ંુ એને પીંછીથી આકાર આપે

તરસ તો,

હું એને શબ્દો થકી...

બંનેની એકજ છે

વ્યક્ત થઈએ એક જ માધ્યમથી

બસ શહેરના અંદાઝ નિરાળા છે

ત ંુ એને રં ગો થકી ને -

ભીંજાયા પછીની ઠં ડક કે

હું કાળાં અક્ષરો..

પછી પ્રસ્વેદની મીઠાશ

બંને મળીને રચે

આમ જુઓ તો એકજ ને-

શબ્દ_આકાર

આમ જુઓ તો તડપ-તરસ
તારે ત્યાં ...

xeLkk ™trË™e þkn
frðíkk CAFE

કે
રં ગ_આકાર !

મારે ત્યાં ...
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