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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશેે. 

માતભૃાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તેમ જ માનવતાનુ ંરક્ષર અને જતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહું મનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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વાચંન મવચારોને સમધૃિ બનાવે છે. છે. વયક્તતવને મનખાલસ બનાવે છે.

જો પસુતક મમત્ર હોય તો વાચંન એ મમત્રતાનુ ંવળતર છે.  

વાચંન આપરને આપરી ઓળખ કરાવે છે, વાચંનએ સસંકારનો નકશો છે. 

વાચંન આંખથી આંખ ઉઘાડવાની પ્રવમૃતિ છે. વાચંન રરદ્ધિ મસદ્ધિની સમદૃ્ધિ છે. વાચંન 

એક એવો પ્રવાહ છે જે મારસની ક્ોરતાને પીગાળ અને એને મનમ્ધળ બનાવે છે. 

વાચંન મવચારોના ઘડતરરૂપી વયાજ પર આપે છે અને ઉરાર પર આપે છે.  

વાચંન મોહપ્રમતકારક શક્ત વરારે છે.

પસુતક ક્ારેય સારંુ કે ખરાબ હોત ુ ંનથી એ તો ખરાબને પર સારા બનાવવામા ં

પારંગત છે. મારસના સારા વત્ધન થકી વાચંન પર બોલી શકે છે.  

વાચંન એ એક પસુતક થકી બીજી જ દુમનયામા ંપ્રવેશવાની પ્રવમૃતિ છે. 

જયા ંહવા, પારી, ખોરાકની જરૂર હોતી નથી, માત્ર શબદોના લય પર આપણુ ંઅંતર 

નતૃય કરત ુ ંહોય છે.

માટે જ, 

વાચંન મસંચન છે,     વાચંન મસંચન છે, વાચંન મસંચન છે.
- {kir÷f “rð[kh” 

“rð[khðkýe”

ðkt[™ ®‚[™ Au
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“‚kð y[k™f”

નં
રદની બપોરના સમયે મોલમા ં
લચં લઇને એની સહલેીઓથી 
છૂટી પડી. સમય પસાર કરવા 

એક ઇંટરનેશનલ બાંડની પસ્ધના 
શોરૂમની વીંડો સામે ઉભી હતી, તયારે 
જ બાજૂમા એક સમવયસક પરુુષ 
આવીને ઉભો રહ્ો. અડરા પડરા ખરી 
પડેલા વાળ અને ટીશટ્ધમાંથી થોડુ 
બહાર આવી રહલે ુપેટ એની ઉમરની 
ચાડી ખાત ુ ં હત ુ.ં એરે આ બેડોળ 
પરુુષથી દૂર જવા પગ ઉપાડ્ા તયા ં
જ પેલા સજજને કહુ,ં ‘’હાય, નરંદની! 
ત ુ ંનરંદની છે ને? આરંટ ય?ુ’’

નંરદનીનાં પગ રોકાઇ ગયાં. 
પોતાની ડોક પેલા સજજન તરફ 
ફેરવી, એના ચહરેાને ઓળખવાની 
કોમશશ કરી. વરારે મ ૂઝંવર ઉભી 
થાય તે પહેલા જ પેલા સજજને 
કહુ,ં’’ ઓળખાર પડી? મારુ નામ 
મનોજ પરીખ. એસ.વી. કોલેજમા ં
આપરે સાથે હતા.ં તયાર બાદ હ ુલડંન 
એમ.બી.એ. કરવા ગયો. ભરીને 

તયાજં સેટલ થયો, તયાનંી જ છોકરીને 
પરણયો. ત ુ ંક્ા ંછે? શુ ંકરે છે? મેરીડ? 
બાળકો કેટલા?’’

નરંદની બોલી,’’ એક જ પ્રશ્નમા 
આખી જજંદગીનુ ં સરવૈયુ ં પછૂશે? 
આપરે કોફીશોપમા બેસીને વાત 
કરીએ.’’

બને્ ગ્ાઉંડ ફલોર ઉપર આવેલા 
કોફીશોપમાં પોતપોતાની પસદંની 
કોફી લઇને તેમના ભતૂકાળને સપાટી 
ઉપર લાવવાનો પ્રયતન કરવા લાગયા.ં 
નરંદનીએ કહ ુકે બી.કોમ બાદ એરે 
એક સી.એ.ની ફમ્ધમા ંનોકરી લીરી 
હતી. તયાં એની ઓળખાર સી.એ 
થયેલા અમોલ સાથે થઇ, પે્રમ થયો, 
મનમવવિઘને લગન થયા ંઅને બે બાળકો 
હતા ંજે અહીં એંજજમનયરીંગની રડગ્ી 
લઇને માસટસ્ધ કરવા અમેરરકા ગયા ં
અને તયા જ સેટલ થઇ ગયા હતા.ં 
અમોલે પોતાની પે્રક્ટસ ચાલ ુકરી 
હતી. અહીં રાજા રારી એકલા જ 
હતાં. તયાર બાદ મનોજે કહ ુકે એ 

એમ.બી.એ કરવા લડંન ગયો. તયાનંી 
ઇંરડઅન છોકરીને પરણયો, એન ુ
નામ માના. પોતે બ્બરટશ મસરટઝન 
થઇ ગયો હતો. બે દીકરીઓ હતી 
જે સોળ અને અઢાર વષ્ધની હતી. 
ઇંરડઆ બ્બઝનેસ મમટીંગ માટે આવયો 
હતો. બીજી ફાલત ુવાતો કરી પદંર 
મમનીટ પસાર કરી, અરસ પરસ ફોન 
નબંરની આપલે કરી બને્ છૂટા ંપડ્ા ં
અને એક બીજાને વચન આપયુ ં કે 
“વી વીલ કેચ અપ.“ મોલની બહાર 
નીકળીને નરંદનીએ ટે્સી પકડી તયારે 
મનોજ ટે્સીનો દરવાજો ખોલીને 
એને બેસાડી ગયો.

એ ઘેર પહોંચી. સાજંન ુજમવાન ુ
તૈયાર કયુું અને અમોલ આવી 

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh
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પહોંચયો. બને્ જમવા બે્ા તયારે 
એરે એના ્લાસમેટ મનોજ બાબત 
અમોલને વાત કરી. અમોલે બરી 
વાતો રસપવૂ્ધક સાંભળી. અને 
નરંદનીને સચૂવયુ ં કે મનોજને ટાઇમ 
હોય તો ઘેર જમવાન ુઆમતં્રર આપે. 
રાતે્ર થોડો સમય ટીવી જોઇને બને્ 
મનંદ્ામરન થયા.ં

સવારે અમોલન ુ રટરફન તૈયાર 
કરી, અમોલને મવદાય કરી એ રોજના 
સમયે જ નહાવા રોવા ગઇ. બહાર 
નીકળીને વાળ સકૂવતી હતી તયારે 
એના મોબાઇલ ઉપર રીંગ વાગતી 
હતી. ફોન ઉપાડ્ો તયારે સામેથી 
જારીતો અવાજ સભંળાયો,’’ હાય! 
મારો જ મવચાર કરતી હતી ને? જસટ 
જોકીંગ, મનોજ બોલ ુ છં, ગભરાઇ 
ગઇ? આઇ નીડ યોર ફેવર.મારી 
મદદ કરશે? મારી દીકરીઓ માટે 
પાટટીમા ંપહરેવા લાયક અનારકલી 
લેવા છે’’ નરંદનીએ એને બજેટ પછૂ્ુ ં
અને સાંતાક્રુઝ માકકેટ જવાની વાત 
કરી. એરે અમોલને ઓરફસે ફોન 
કરીને રજા માંગી અને લગભગ 
બાર વાગે બને્ માકકે ટ પહોંચયાં. 
એક બે કલાકની મહનેત બાદ એક 
સટોરમાથી બે ત્રર અનારકલી પસદં 
કયા્ધ. મનોજે એ ડે્સના ંફોટા પાડ્ા ં
અને વોટસએપથી દીકરીઓને ફોટા 
મોકલી, પસદં કરાવી એ બીજે રદવસે 
ખરીદશે એમ નક્ી થયુ.ં બાજુના 
સટોરમા ંમેચીંગ પસ્ધ પર જોઇ રાખી. 
આ સમય દરમયાન મનોજનો મવવેક, 
વારી અને વત્ધન નરંદનીને સપષષી 
ગયાં. બે વાગે એક સારી હોટલમા 
લચં લેવા ગયા તયારે મનોજે તેને 
ખરુશી ખેંચીને બેસવામા મદદ કરી. 
બને્ છૂટા પડ્ાં તયારે ટે્સીનો 
દરવાજો પકડીને એને બેસાડી. આ 
સમય દરમયાન પોતના વયવહાથી 
મનોજે એના મનને ભીન ુ અને 

સગુમંરત કરી દીધુ.ં પચાસની ઉમરે, 
પમતના પે્રમમાંથી શ ુગંાર રસ ઉડી 
ગયો હોય અને બાળકો ઉપર વરસતુ ં
વાતસલયન ુઝરણ ુપર સકૂાઇ ગય ુહોય 
તયારે આ અવકાશ પરૂવા માટે, સ્તીને 
આટલી અગતયતા આપનાર કોઇ 
પરુુષ મળી જાય, તયારે તે સ્તી કોઇને 
માટે મવશેષ વયક્ત હોવાનો અનભુવે 
કરે છે. ઘેર પહોંચયા બાદ મનોજે 
એની સાથે કેવી રીતે વાત કે વત્ધન 
કરેલા એ તેને યાદ આવવા લાગયુ ં
અને તે ભાવમવભોર થઇ ગઇ. સાજંે 
અમોલ આવયો તયાર બાદ નરંદનીએ 
જમવાના સમયે એની રદનવીમત કહી 
અને શોપીંગમા મઝા આવી, પર 
ખબૂ થાક લાગયો હતો એમ જરાવયુ.ં 
બીજી સવારે ફરી અમોલ ઓરફસે 
ગયો તયારે નરંદની મનના ંઉંડારમા ં
મનોજના ફોનની રાહ જોવા લાગી. 
એને લાગયુ ં કે કોઇક હત ુ ં જે એને 
આટલી અગતયતા આપત ુહત ુ ંઅને 
એના અબ્ભપ્રાયની પરવાહ કરત ુ ંહત ુ.ં
એને મન પોતે કેટલી સપેશીયલ હોવી 
જોઇએ? એવા અસારારર મવચારો 
વચચે તે નાહીને નીકળી તયારે ફોનની 
રીંગ વાગતી હતી. તે દોડતી ફોન 
લેવા ગઇ તો એની કોલેજની સહલેી 
વ ૃદંાનો ફોન હતો. ‘કેમ છે? સારુ’ 
ની સારારર વાત બાદ નરંદનીએ 
પછૂ્,ુ’’તને આપરી કોલેજનો મનોજ 
પરીખ યાદ છે?’’

વ ૃદંાએ એની વાત વચચેથી કાપતા 
કહું,’’વાત ના કરીશ એ રદલફેંક 
આમશકની.એકદમ જૂઠ્ો ઇંસાન છે. 
લડંનમા એ કોઇ રોળી સાથે લીવ-
ઇન રીલેશનશીપમા રહે છે. એની 
પતનીએ એને ડીવોસ્ધ આપયા છે. એ 
રોમીઓના વયવહારની બને્ દીકરીઓ 
ઉપર અસર ના પડે માટે દીકરીઓ 
એની પતની પાસે છે’’

નરંદની બોલી,’’ મને એ-- ’’

વ ૃંદ ાએ ફરીથી એની વાત 
વચચેથી કાપતા જરાવય,ુ’’ મને ગયા 
અ્વારડયે મોલમા મળયો હતો. એની 
દીકરીઓ માટે સારા અનારકલી 
ડે્સીસ ખરીદવાને બહાને મને બીજે 
રદવસે શોપીંગ કરવા ખેંચી ગયો.

હું ભોળી પર સાચ ુમાની ગઇ. 
બરા અનારકલી સીલે્ટ થયા પછી 
એરે એના ફોટોગ્ાફ લીરા અને 
લડંન એની દીકરીઓની પાસે પસદં 
કરાવીને બીજે રદવસે પીક અપ કરી 
લેશે એમ કહીને લંચ ઉપર લઇ 
ગયો. એની વાતોમા ક્ાક ક્ાંક 
મને અસબરં વાતો લાગી. એટલે 
મે મારી કાકાની દીકરી જે લડંન રહ ે
છે તેને પછૂાવયુ.ં લડંનના ગજુરાતી 
સમાજમાથી તપાસ કરી તયારે એના 
પરાક્રમની ખબર પડી. બીજે રદવસે 
ફરી મને ફોન કરીને પસ્ધ અને મેચીંગ 
એસેસરી લેવા જવા ્મપની આપવા 
મવનમંત કરી તયારે મે એને બે ત્રર 
સરસવતી સભંળાવી કે એરે તરત 
ફોન બરં કરી દીરો. તને તો નથી 
મળયો ને? એની વાતમા આવી જતી 
નહી. મને બીજા કોઇનો ફોન આવતો 
લાગે છે, માટે પછી વાત કરીશુ.ંવી 
વીલ કેચ અપ લેટર.’’ કહીને ફોન 
મકૂી દીરો.

નરંદની જમીનપર ફસડાઇ પડી 
અને વીતેલા અડતાલીસ કલાકન ુ
સરવૈય ુકાઢ્ ુતયારે ક્ાકં છેતેરાયાની 
લાગરી થઇ. એની આંખમાં પારી 
આવી ગયા.ં તયા ંજ ફોન ઉપર રીંગ 
વાગવા માંડી. નરંદનીએ મોબાઇલ 
ઉપર મનોજનુ ંનામ જોયુ ંપર ફોન 
ઉપાડ્ો નહી. ફરી બે ત્રર વાર રીંગ 
વાગતી જ રહી. અંતે એરે એ નબંર 
મોબાઇલમા ંબલોક કરી નાખયો. પર 
હવે મનમાથંી એને કેવી રીતે બલોક 
કરે?
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પોપચાનંા ંબારરા ં 
(તરહી ગઝલ)

પોપચાનંા ંબારરા ંદીરા ંવગર,*

કોર પ્રવેશી શકે કીરા વગર?

ને મદીરાના તમે દુશમન હતા,

પી રહ્ા છો જામ પર લીરા વગર?

કૈંક તો લીધુ ંજ હોવુ ંજોઈએ,

કોઇ ના લથડી શકે પીરા વગર.

બેસજો ધરૂી રખાવી આંગરે,

ના જશો કૈં દબ્ક્ષરા-સીરા ંવગર.

અંત વેળા મેં પછેુલા પ્રશ્નનો

 આપજો ઉતિર હવે દ્વિરા વગર.

 (ઉલા મમસરા – “પોપચાનંા ંબારરા ંદીરા ંવગર.” 

સાભાર – કરસનદાસ લહુાર ‘મનરંકુશ’)

કેટલી મજબરૂ જુઓ,આભે આ વષા્ધ છે! 

એમા ંમરજી ચાલે સમીરની, એ પ્રથા છે!

ઝઝૂમો અંત લગી એ જ સૌની આશા છે, 

મળે એ નસીબ, છતા ંપ્રયતનો ન વથૃા છે.

મન મળયે સવગ્ધ, નહીં તો સબંરં નામના છે,

ટકે લાગરી અંત લગી તો ય એમા ંવયથા છે.

યથા ઉપદેશ હો, આચરર જો તથા છે,

તો જ વચન કંચન નહીં તો કથીર, કથા છે.

તબ્બયતનુ ંકરી દાન જે બસ, પૈસા પજૂે છે,

કેમ ભલેૂ એ કે અંતે ખપ માત્ર એક કંથા છે.

yr[oŒk Ëe…f …tzTÞk
frðíkk CAFE

rË™uþ Ëu‚kE
frðíkk CAFE
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હમરા ંગયા મરહને આવેલી સતય 
ઘટના પર આરારરત મેઘના 
ગલુઝારની રફલમ “રાઝી” તમે 

જોઈ હશે, તો તમને ખબર જ હશે કે 
તેમા ંઆબ્લયા ભટ્ ેભારતીય જાસસૂ 
“સહમેત ખાન”નુ ંજે પાત્ર ભજવયુ ંછે 
તે જાસસૂીનુ ંકામ કેટલુ ંઅઘરંુ અને 
જોખમી હોય છે. કોઈની જારમા ં
આવયા વગર અગતયની મારહતીઓ 
મેળવવી, છપાઈને રહવે ુ,ં વેશબદલો, 
કોડ વરસ્ધમા ંવાત કરવી - આ બધુ ં
ઇનટરેકસટિંગ તો લાગે પર સાથે જરૂર 
પડે પોતાની જાન બચાવા બીજાની 
જાન લેવી પડે અને સતત ભયના 
ઓથાર નીચે રહવે ુ ંપડે - તે એટલુ ંજ 
disgusting છે. 

નાનપરમા ંમને જાસસૂી કથાઓ 
વાંચવાનો બહુ શોખ. તયારે મને 
થત ુ ંકે કાશ મને પર ક્ારેક જાસસૂ 
બનવાનો મોકો મળે ! પર મોટાભાગે 
તે ડીટેકટીવ વાતા્ધઓ રહતેી - જેમકે 

શેરલોક હોલમસ, વયોમકેશ બક્ષી કે 
પછી રડટેકરટવ કુમાર કે જે પોલીસના 
મારસો હોય, જે ગનેુગારને શોરે 
અને જેમનુ ંકામ લીગલ હોય. જયારે 
“રાઝી” છે કે પછી હુ ંહાલમા ંએક ટીવી 
મસરીઝ જોઈ રહી છં - “અમેરરકનસ”, જે 
અમેરરકામા ંillegally રહતેા રમશયન 
જાસસુોની વાતા્ધ છે - તે સપાય સટોરીઝ 
છે. કારરકે તેઓ તેમનુ ંકામ છપાઈને, 
illegally કરે છે અને એટલે જ તેમનુ ં
કામ વરારે ખતરનાક હોય છે. 

દુશમનની રહલચાલ જારવા માટે 
વષષોથી જાસસૂોનો ઉપયોગ થતો 
આવયો છે. ચારક્ના અથ્ધશાસ્તમા ં
અને ચીનમાં 2500 વષ્ધ પવૂવે Sun 
Tzu ના “આટ્ધ ઓફ વોર”મા ંજાસસૂોના 
પ્રકાર, તેના ઉપયોગ, જાસસૂીની 
રીતો મવષે મવગતે મારહતી અપાયેલી 
છે. પ્રાચીન ઇજજપતમાં તો આખી 
સપાય મસસટમ તૈયાર કરેલ હોવાના 
પરુાવા પર છે. અતયારના સમયમા ં

તો લગભગ દરેક દેશ બીજા દેશની 
ખબર રાખવા માટે જાસસૂોનો ઉપયોગ 
કરી જ રહ્ા છે. પર જાસસૂીનુ ંસૌથી 
વધ ુકામ થયુ ંહોય તો વલડ્ધ વોરના 
સમયમા ં! 

     દુમનયાના પ્રખયાત જાસસૂોમા ં
જેનુ ંનામ લેવાય છે તે - “ Mata 
Hari”, એક પ્રખયાત ડચ વેશયા હતી, 
જેરે પહેલા મવશ્વયધુદ્દ દરમમયાન 
અનેક ફે્નચ રાજનેતાઓ અને મમબ્લટ્ી 
અફસરોને આકમષવિત કરી, અગતયની 
મારહતી જારી, જમ્ધની પહોંચાડી 
હતી. તે જ રીતે Frederick Jou-
bert Duquesne જેને બલેક પેનથરના 
હલુામરા નામે ઓળખવામા ંઆવતો, 
તે બ્બરટશરોને એટલા મરક્ારતો હતો 
કે તેના લીરે તે અસખંય ઓળખો, 
વેશભષૂા, શહેરો બદલી, જાસસુી 
કરીને જમ્ધનીને મદદ કરતો હતો. 
જેમસ બોનડનુ ં કેરે્ટર જેના પરથી 
રચવામાં આવયુ ં છે તેમાંનો એક 
જાસસૂ એટલે મવબ્લયમ સટીફનસન કે 
જે ડબલ એજેનટનુ ંકામ કરી યકેુની 
મારહતી અમેરરકાને અને અમેરરકાની 
મારહતી યકેુ પહોંચાડતો હતો. ( આ 
ડબલ એજનટ એટલે ગજુરાતીમા ં
કહવેાય એ - ડબલ ઢોલકી) આપરા 
દેશમાં પર સહેમત ખાનની જેમ 
ઘરા બરા જાસસૂોએ પારકસતાની 
મકુસલમ બની, તયાં રહીને, સતત 

The Secret World Of Spies

÷u¾
fýoðe þkn
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પકડાઈ જવાના ડર વચચે જીવી વષષો 
સરુી અગતયની ઇનફોમવેશન ભારતને 
પહોંચાડી છે. જેમાં કશમીર મસંહ 
નામના આમષી અમરકારીને પકડાઈ 
જવાથી 35 વષ્ધ સરુી પારકસતાની 
જેલમાં રરબાવુ ં પડ્ુ ં હત ુ,ં છતાંય 
તેમને અંત સરુી કબલુ નહોત ુ ંકયુું 
કે તે ભારતીય જાસસૂ છે.  

મોટા ભાગના જાસસુો રૂમપયા 
માટે કે પછી પોતાના દેશની 
આઇડીયોલોજી કરતા અલગ મત 
રરાવતા હોવાથી જાસસૂીનુ ંકામ કરે 
છે. જેમ કે અમેરરકામાં એવા ઘરા 
કમયમુનસટ જાસસુો હતા કે જે કોલડ 
વોર દરમમયાન સોમવયેત યમુનયનને 
USAની સટે્ટેજીસ મવષે મારહતગાર 
કરતા હતા. જેમ કે Julius and Ethel 
Rosenberg નામનુ ંકપલ રમશયનોને 
એટોમ બૉમબની મારહતી પહોંચાડત ુ ં
હત ુ.ં સટીવન સપીલબગ્ધની ઓસકાર 
નોમમનેટેડ રફલમ “Brideg of Spies” 
જેની પર હતી તે Rudolf Abel પર 
KGB એજનટ તરીકે અમેરરકામા ં
જાસસુી કરતો હતો.  

ઘરી વાર તો આ સપાય પોતે જ 
મમબ્લટરી કે મસક્રુરટી સમવવિસમા ંમોટા 
હોદા પર હોય જેથી તે આસાનીથી 
ઇનફોમવેશન મેળવી શકે. આકલડ્ક 
એમસ નામનો જાસસૂ 9 વષ્ધ સરુી 
CIA ઓરફસર તરીકે અમેરરકામા ં
રહી રમશયાને મહતવના ડોક્મેુનટસ 
પહોંચાડતો હતો. જેમા ંતેરે કેટલાય 
એજનટોને છેતયા્ધ , બલેકમેલ કયા્ધ 
અને કેટલાકને મોતને ઘાટે પર 
ઉતયા્ધ. તે જ રીતે Robert Hanssen 
નામનો FBI એજનટ પર રમશયન 
KGB માટે કામ કરતો હતો, જેમા ંતેને 
ઘરા સાથી એજનટોના ખનૂ કરવા 
પડ્ા અને તેનુ ંનસીબ એટલુ ંસારંુ 
કે તે ખનૂની તપાસ કરવાનુ ં તેને 
જ સોંપવામાં આવય.ુ પોતાનુ ંકામ 

ચાલ ુરાખવા તેને ઓફર થયેલા બરા 
પ્રમોશન નકાયા્ધ, કે જેથી ઘરાને 
શકંા જતા તેના મવષે ફરરયાદ પર 
થઇ. તેના કમપયટુરમાંથી પાસવડ્ધ 
હકે કરવાનો પ્રોગ્ામ પર પકડાયો, 
છતાયં તેરે “તે મપ્રનટર માટે છે” એવુ ં
કારર આપયુ ંઅને FBIએ આગળ 
કોઈ ઈનકવાયરી ના કરી. છેવટે 
FBIના હાથમાં તેનો ફોન આવયો 
કે જેમાં તેને રમશયનો સાથે કરેલી 
વાતના મેસેજજસ રાખી મકેુલા અને 
અંતે તે પકડાયો તયારે તેરે એક જ 
સવાલ પછૂ્ો,”મને પકડતા તમને 
આટલી વાર કેમ લાગી?” આ જ 
રીતે એક ડબલ એજનટ જાસસૂ, પોતે 
જમ્ધન તરફથી ઇંગલેંડની જાસસુી 
કરે છે એવો સવાગં રચી વષષો સરુી 
જમ્ધનીને ગેરમાગવે દોરતો રહ્ો અને 
તે માટે તેને પોતાની નકલી અરેસટ 
પર કરાવી અને પોતાનુ ંનકલી ખનૂ 
પર ! 

જાસુસો પોતાનું કામ કરવા 
મોટાભાગે નકલી ઓળખારો કે 
વેશભષૂાઓનો સહારો લેતા હોય છે 
અને લગભગ “ ગે્ કેરે્ટર” એટલે કે 
સાવ સામાનય મારસ, કે જે આપરી 
બાજુમાંથી પર પસાર થઇ જાય 
છતાંય આપરને ખબર ના પડે, 
એવી રીતે રહતેા હોય છે. “જાસસૂ 
નાની” મવુીની જેમ બ્બટનમાં એક 
દાદી 87 વષ્ધની ઉંમરે રમશયા માટે 
જાસસૂી કરતા પકડાયા, જે છેલલા 37 
વષ્ધથી આ કામ કરતા હતા, જયારે 
એક જાસસૂ જાસસૂી કરવા માટે 
પોતાના પ્રોથેકસટક પગમા ંડોક્મેુનટસ 
ભરીને લઇ જતી હતી. જયારે એક 
ચાઈનીઝ જાસસેુ પોતે મરહલા છે એમ 
કહી વષષો સરુી ફે્નચ ઓરફસર સાથે 
પે્રમનુ ંનાટક કયુું અને પોતે તે ફે્નચના 
છોકરાની “મા”ં બની છે તે માટે નાનુ ં
છોકરંુ પર ખરીદીને લઇ આવયો ! 

આ જારીને એક સવાલ તો ચોક્સ 
થાય કે “ લોકો આટલા બરા મરુખ 
હશે?” પર જાસસૂોનુ ંમખુય કામ જ છે 
કે સામેવાળા મારસને કકનવનસ કરી 
પોતાના મવશ્વાસમા ંલઇ લેવો. 

SPYING ની એક વયાખયા એવી 
પર છે કે છપી રીતે સતત કોઈની 
રહલચાલ પર નજર રાખવી. આ 
પ્રમારે તો જાસસૂીનુ ં કામ આપરે 
તયાં તો મોટાભાગે બરા કરતા જ 
હોય છે ખાસ કરીને સોસાયટીમા ં
રહતેા આંટીઓ ! તેમનુ ંપાછં આખુ ં
સપાય નેટવક્ધ  પર ખરંુ - “આજે 
પેલી પેલા સાથે હસીને વાત કરતી 
હતી..” “ ઓહ એમ...પર ના, પેલો 
તો કોઈ બીજીને બાઈક પર બેસાડીને 
લાવયો હતો...” વગેરે વગેરે ! અને 
આજકાલ તો આપરે બરા સોમશયલ 
મીરડયા પર એક બીજાને સટોક 
કરતા હોય છે જેનાથી તો આપરા 
બોલીવડુના સેલેબીટીસ પર બાકાત 
નથી - તે પર એક જાસસૂીની જ 
રીત થઇ. મને યાદ છે નાના હતા 
તયારે ટીચરને ખબર ના પડે તે રીતે 
્લાસમાં બ્ચઠ્ીઓની આપ લે કરતા 
અને બીજા ્લાસમેટસને ખબર ના 
પડે તે માટે કોડ વરસ્ધમાં વાતો 
કરતા ! અમકુ વાર એક ગ્ુપની 
વાત બીજા ગ્પુમાં કહી આવે એવા 
છોકરા/છોકરીનુ ંનામ “ડબલ ઢોલકી” 
પડી દેતા - એ જે મેં આગળ કહુ ં
એમ ડબલ એજનટ સપાયનો પ્રકાર 
જ થયો. આમ નાના મોટા અંશે તો 
કદાચ આપરો સવભાવ જ જાસસૂીનો 
છે, બીજાને ખબર ના પડે - તેમા ં
આપરને સૌથી વરારે મજા આવે 
છે. પર બહુ ઓછા એવા વીરલા 
હોય છે કે જે સહેમતની જેમ જાન 
જોખમમાં મકૂી દેશ માટે પોતાની 
જજંદગી કુરબાન કરી દે !
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“ખોટ નથી”

સતંોષી કોઇ માનવી નથી 

પરરકસથમત મજુબ સમજદારી

કેળવાઇ જતી હોય,

બાકી, મળવાનુ ંતો એક બહાનુ ંહોય છે...

સમયની કયાયં ખોટ નથી..!

જડતાને ભીંજાવી જાય એ 

લાગરી જ કંઈક જુદી હોય,

બાકી, પલળવાનુ ંતો એક બહાનુ ંહોય છે...

વરસાદની કયાયં ખોટ નથી..!

લાગરીનો એહસાસ 

આંખના પલકારામા ંજ વચંાય 

જતો હોય,

બાકી,દશા્ધવવાનુ ંતો એક બહાનુ ંહોય છે...

પે્રમ-વાચંાની કયાયં ખોટ નથી..!

ઓ મારા વરસાદ ને વહ…ુ
 

કેમ કરી દઈએ રે જશ
ઓ વરસાદ ને વહ ુ,

તારા રસમસતા ફાળકા ચોરદશ
 

બોલાવે દઈ ભાવ, ગમતુ ંરે રુસણું
જારે બારરા ંબુરં કરી બે્ી છે વહુ

સુદેંશા દઈએ જો હસી, આવ અહીં વહલેો
ભાદરવે જ રેલાવે મહા રેલુ,ં

ને જારે હાલે ્ેકી જોબનવુતંી વહ ુ…કેમ કરી દઈએ રે 
જશ
 

થોડા છાટંરાથી બાફલે બાફીને,
છેતરતો રસી ગાજે ગરુૂ

જગ જારે જ લચુચાઈ ભલી આ લખુી
જારે પારકાને ચ ૂટંલી ખરતી વહ ુ….કેમ કરી દઈએ રે 

જશ
 

નાચે મોરલો તો મસુબ્ળયો રાજ રૂડો
દોડાવે નદીઓને ભમભમ

નટખટ ભલૂી ભાન મરકે, ખીજવીને સહુ
જારે ડોસીમાની લાકડી ખ ૂચંવતી વહુ

 ના ખાટવા દઈએ જશ ..ઓ મારા વરસાદ ને વહ ુ(2)

h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)

frðíkk CAFE

nuŒ÷ ÍetÍwðkrzÞk (nuŒ)
frðíkk CAFE
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એ
ક તરફ દેશમાં મનપાહ 
વાયરસે આતંક મચાવયો 
છે તયારે એક મરહલા એવી 

પર છે કે, 400 ચામાચીરડયા સાથે 
બેરફકર થઇને જીવી રહી છે. આ 
મરહલા ગજુરાતના અમદાવાદથી 
માત્ર 50 રકલો મીટરના અંતરે 
આવેલ રાજપરુ ગામમા ંરહ ેછે. આ 
મરહલાને હાલ ચામાચીરડયાથી અલગ 
થવાનો કોઇ મવચાર નથી. 74 વષષીય 
શાતંાબેન પ્રજાપમતને ગ્ામજનો વિારા 
ચામાચીરડયાવાળા બાના હુલામરા 
નામથી બોલાવવામા ંઆવે છે.

શાંતાબાએ આ મામલે જરાવેલ 
કે, મેં મનપાહ વાયરસના મવષયમા ં
સાભંળયુ ંપરંત ુહુ ંછેલલા એક દશકાથી 
આ પ્રારીઓ સાથે જીવન વયમતત કરી 
રહી છં, અને આ જ મારો પરરવાર છે. 
જો કે,હાલ આ ચામાચીરડયાની સખંયા 
એટલી હદે વરી ગઇ છે કે મારે ઘરની 
બહાર સવૂાનુ ંઅને રાંરવાનુ ં કાય્ધ 
કરવુ ંપડે છે. અને આ રૂમમા ંઘરની 

માત્ર જરૂરરયાતની જ વસતઓુનો 
સમાવેશ કયષો છે.

કારર કે ઘરની તમામ રદવાલો 
પર ચામાચીરડયાના ઝૂંડે પોતાન ુ
મનવાસ બનાવી લીધુ ંછે. આ ઘટનાની 
શરૂઆત એક દશકા પહેલા થવા 
પામી હતી જયારે ઘરની કાચી રદવાલ 
પર ચામાચીરડયાનો એક સમહૂ ેઆ 
રદવાલ પર આવયુ ંહત ુ.ં

પહલેી વખતે તો આ મરહલા ડરી 
ગઇ હતી, જો કે તયારબાદ આ સસતન 
જીવ મવશે તેને જારકારી મળી કે, 
આ જીવ રાતે ઉડે છે અને રદવસે 
રદવાલ સાથે ચોંટી રહ ેછે. હાલ આ 
જીવોએ પોતાનુ ંઘર બનાવી લીધ ુ
છે. શાંતાબાના પરરવારમાં માત્ર 
2 રદકરીઓ જ છે, જેમને સાસરે 
વળાવી દીરી છે.અને એક રદકરો જે 
હાલ મુબંઇ રહ ેછે. પેટે પાટા બારંીને 
શાતંાબહનેે પોતાના બાળકોનો ઉછેર 
કયષો છે. કારર કે તેમના પમત પર 
વષષો પહલેા મવજળી પડતા તેમનુ ં

મનરન થયુ ંહત ુ.ં
આપને જરાવી દઇએ કે, ગંરથી 

મુ્ ત રહવેા માટે શાતંાબહને લીમડો 
અને કપરૂ સળગાવે છે. અને એક 
ડોલ ભરીને આ ચામાચીરડયાની 
હગારને રોજ ઉ્ાવે છે. જો કે તેમરે 
કેમમકલ ટ્ીટમેનટ વિારા ગંદકીમાંથી 
મુ્તી મેળવી છે. જો કે તેમરે 
જરાવેલ કે, હું કોર છં તેમના 
રકસમતના ફેસલો લેવા વાળી જયારે 
તેઓ ઇચછશે તયારે તેઓ ચાલયા જશે 
આ સથળ છોડીને....

‘[k{kr[rzÞkðk¤k ƒk’

‚òðx 
fðLk ðe. yk[kÞo
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આપરા મનનો એકાનત ખરૂો જયા ં
આપરે આમ તો એકલા જ હોઈએ 
છીએ પર ક્ારેક એવી ઘટના કે 
વયક્ત આપરા આ ખરૂામા ંપ્રગટેલી 
બ્ચનગારીને પ્રજવબ્લત કરી જાય છે.

મારા જીવનની ત્રર ઘટનાઓ, જે 
મારા અંતરની જયોતને પ્રજવબ્લત 
કરી ગઈ :

વાત મારા બાળપરની છે. એ વખતે 
ઉંમર મારી પાચં-છ વષ્ધ. એ સમય 
એટલે માતા-મપતા અને વડીલોની 
આંગળી પકડીને ચાલવાની ઉંમર. 
એ વખતે મારા ઘરથી અડરો એક 
રકલોમીટર દૂર મોટંુ મહાદેવનુ ંમરંદર 
આવેલુ ંહત ુ,ં અને તેના જ પ્રાગંરમા ં
આજુબાજુ થોડા થોડા અંતરે નાની 
નાની દેરીઓ પર આવેલી હતી. મારા 
મમમી તયા ંમહાદેવને દૂર ચઢાવવા 
જતા તયારે હુ ંપર અવારનવાર તેમની 
સાથે જતી. તેઓ તયા ંદૂર ચઢાવતા 
અને હું જલદી જલદી મહાદેવના દશ્ધન 
કરીને એ દેરીઓના ભગવાનના દશ્ધન 
કરવા જતી રહતેી. તયા ંભ્તોની ભીડ 
ઓછી રહતેી પર કદાચ હુ ંનાની હતી 
એટલે આ નાની દેરીઓ મને ખબૂ 
ગમતી.

એકવાર આવી જ રીતે મારા મમમી 
સાથે મરંદરે ગયી હતી. પછી તયા ં
રાબેતા મજુબ શીતળામાની દેરીએ 
દશ્ધન કરવા ગઈ. તયા ંઘરા ભ્તોએ 
પૈસા અપ્ધર કરેલા. મેં બાળસહજ 
તયાથંી ત્રર પૈસાનો એક મસક્ો લઇ 
લીરો (એ વખતે બે અને ત્રરના 
મસક્ાનુ ંચલર હત ુ)ં. ઘરે પાછા આવયા 
પછી મમમીને એ મસક્ો બતાવયો. 
તેમરે તે ક્ાંથી આવયો તે અંગે 

પછૂપરછ કરી. મેં પર કંઈ છપાવયા 
વગર બધુ ંસાચેસાચુ ંજરાવી દીધુ.ં 
તેમરે ફ્ત એટલુ ંજ કહુ,ં “એવુ ંના 
લેવાય, જા પાછો મકૂી આવ.” મેં કોઈ 
જ આનાકાની ના કરી અને પાછી 
જવા તૈયાર થઇ ગઈ. અતયારે મવચારંુ 
તો મરંદર બહ ુદૂર ના કહવેાય પર 
એ વખતે એ અંતર કાપવા માટે ડગ 
નાના હતા, વળી એકલા જવાનુ ંહત ુ.ં 
મરંદરે પહોંચયા પછી તે નાની દેરી 
પાસે બેસી રહી અને તે પૈસા પાછા 
કેવી રીતે મકુવા તે અંગે મવચારી રહી. 
અંદર એવો ડર હતો કે, રખેને કોઈ 
પૈસા ચોરી રહી છં તેવુ ંન માની લે ! 
ખરેખર, એ મસક્ો પાછો મકૂતા ંમને 
ઘરો સમય લાગયો હતો.

આપણુ ંબાળપર એટલે, કંુભારે 
ચાકડે ચઢાવેલો ભીની માટીનો મપંડ. 
તે વખતે જે ઘાટ ઘડાયો અને જે 
રેખાઓ અંરકત થઇ તે આજીવન 
રહી જાય છે. મારા ઘડતર વખતે 
મારા મમમીએ અંરકત કરેલી પહલેી 
પ્રામાબ્રકતાની રેખા જે વખત જતા 
વધ ુને વધ ુઘેરી બની.

“Sometimes It’s The 
Journey That Teaches 
You A Lot About Your 

Destination”
-Drake

{khk y™w¼ðku
÷ku…k …tzTÞk

{khku yufkLŒ ¾qýku
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ભર જુવાનીમાં સંસારનો ભાર 
જયને સાચવવો પડ્ો. નાનામા ંનાની 
વસત ુજો ઘરમા ંકોઈને યાદ હોય તો 
તે જજગરના પપપા જયને. જારે તેના 
રદમાગમા ંકમ`પયટુર ન હોય ! સહનુી 
વષ્ધગાં્ , ફૉન નબંરો, ઍમનવસ્ધરીઝ 
કે પછી જજગીષાના સેફની ચાવી. 
પી. એચ. ડી. થયેલા જયની તીવ્ર 
યાદશક્તને કારરે જજગીષા ઘરીવાર 
અચરજ પામતી. જજગીષા પોતે પર 
બી.એ. સરુી ભરેલી હતી.

યાદ રહેવ ુ ંઅને યદ રાખવુ ંએ 
બને્ અલગ વાત છે. જય એ બરાબર 
જારતો હતો. તેથી દરેક વાત, 
ઘટના સથળનુ ંસરનામુ ંકાયમ તેના 
રદમાગમા ંઘર કરી જતા.ં એક સારી 
આદત હતી, ‘સાર સારકો ગ્હી રહ ે, 
થોથા દેય ઉડાય’.

જયને તેની યાદ રાખવાની કળા 

પર નાઝ હતો. જેને કારરે પી.એચ.
ડી. ખબૂ ઈજજતપવૂ્ધક પ્રાપત કરી હતી. 
કેમમકલ એનનજમનયરરગંમા ંપી.એચ.ડી. 
એ ઘરી દાદ માગી લે તેવી વાત 
હતી. જય માત્ર પસુતકનો કીડો ન 
હતો. સગંીત અને રમતગમતનો પર 
શોખીન હતો. જજગીષા તેને સગંીતના 
જલસામા ંભટકાઈ હતી. એ જલસામા ં
જજગીષાને ગાવામાં પ્રથમ ઈનામ 
મળયુ ં હત ુ.ં જય તે જલસો પે્રક્ષક 
બની મારી રહ્ો હતો. તયાર પછી 
ચીલાચાલ ુપ્રરય પ્રકરર શરૂ થયુ.ં 
જયને જજગીષાને મનાવવામાં ખબૂ 
જહમેત ઉ્ાવવી પડી હતી. આખરે 
જયારે જજગીષા માની ગઈ તયાર પછીનુ ં
કાય્ધ સરળ બનયુ.ં જય પોતાના માતા-
મપતાની સમંમત ઘડીવારમા ંલાવયો. 
જજગીષાના માતા-મપતા દીકરીને છેક 
મુબંઈ જવાનુ ંહત ુ ંતેથી બ્ચંમતત હતા.ં

જોકે માતામપતા મવલન ન બનયા. 
બને્ પક્ષોએ પે્રમ અને ઉતસાહ 
બતાવી તેમને સખુી દાપંતય જીવનના 
શભુામશષ આપયા. જય અને જજગીષા 
લગનના પમવત્ર બરંનથી બરંાયા. 
જેના ફળ સવરૂપે જજગર અને જીનીનુ ં
આગમન થયુ.ં જજગીષા જયનો સાથ 
છોડી ગઈ અને જીની પરદેશ જઈને 
વસી.

‘પપપા, તમને સવારે કહુ ં હત ુ,ં 
આજે સાજંના બગીચામા ંફરવા નહીં 
જતા, તમે હું કહું છં તે સમજતા કેમ 
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નથી’?
‘બેટા, હું ભલૂી ગયો’. જજગર પે્રમ 

પવૂ્ધક પપપાને પછૂી રહ્ો,’પપપા, તમે 
પી.એચ.ડી. કયુું છે એ યાદ છે? તમારે 
એક દીકરો, વહ ુઅને તેમની દીકરી 
ખશુી યાદ છે કે તે પર ભલૂી ગયા’?

જે જય , જો કોઈ કદાચ ‘હું ભલૂી 
ગયો’ એમ કહ ે,તો લાબં ુલચક લૅ્ચર 
આપતો. ‘તમે બરા બેદરકાર છો’ કહી 
ઉભો રહતેો. નોકરોને ખખડાવવામા ં
પાછી પાની ન કરતો. તે જય 
જજગરે આપેલી સચૂના કેમ કરતા ં
ભલૂી ગયો? તેની સારી યાદશક્તને 
પરરરામે બરા ંકામ વયવકસથત થતા.ં 
એ જય આજે જજગરે કહલેી સચૂના 
કેમ કરતાં વીસરી ગયો? તે તેના 
પોતાના માનયમાં નાવે એવી વાત 
હતી.

કેવી વાત કરે છે બેટા તમે બરા 
તો યાદ હો, તેમા ંશુ ંનવાઈ ! ‘હા બેટા, 
તારી મમમીનો ચહરેો ભલૂાઈ ગયો છે. 
૫ વષ્ધ થયા ંતેને ગયામે’!

‘અરે, પપપા બગીચાની વાત 
પરથી તમારી ગાડીએ પાટા કેમ 
બદલયા’?

જય અને જજગીષાના બે સુદંર 
બાળકો જીવનમા ંપ્રગમતના ંસોપાન 
સર કરતાં માતા-મપતાના નામને 
રોશન કરવામાં સફળ નીવડ્ાં. 
હતા.ં જજગીષા, જીગરના લગન પછી 
૯ મરહનામાં મવદાય થઈ. નરમ 
તબ્બયતને કારરે પરેશાની વરતી 
જતી હતી. નવી પરરેલી ગીરા 
ગભરાઈ ગઈ પર જજગર અને જયે 
તેને પે્રમપવૂ્ધક સભંાળી લીરી. જય, 
જજગીષા તેમજ ગીરા બને્નુ ંધયાાન 
રાખતો. જીની, જુગલ સાથે અમેરરકા 
પહોંચી ગઈ હતી.

ગીરાએ નાની ઉમરમાં, હજુ 
હાથની મહેંદીનો રંગ ઝાખંો થયો ન 
હતો તયાં પજૂય સાસમુાને ગમુાવી 

દીરાં. જજગરની ફેલોશીપ ચાલતી 
હતી. જય પર કામકાજમાં વયસત 
રહેતો. ગીરા, જીગરને મદદ કરી 
શકે એ હતેથુી કૅનસર મવષે અભયાસ 
કરતી. જજગર કેનસર સપેશયાબ્લસટ થઈ 
ભારતમા ંસુદંર કાય્ધ કરી રહ્ો હતો. 
દર શમનવાર માત્ર સામાનય જનતા 
માટે કામ કરતો. આજકાલ કૅનસર 
ઘરેઘરે સભંળાતો રોગ છે. દરદીઓથી 
તે હંમેશા ઘેરાયેલો રહતેો. ઘરે આવે 
તયારે નાની દીકરી ખશુી અને મપતા 
જયની સાથે એક કલા ્ગાળવો એ 
તેનો રોજનો મનયમ હતો.

જજગરની પતની ગીરા ખબૂ સમજુ 
અને સસંકારી હતી. માલેતજુાર બાપની 
બેટી હતી, રકંત ુતેની સમજદારી અને 
પમત તેમજ તેના કુટંુબ પ્રતયેનો પે્રમ 
અનેરા ંહતા.ંછેલલા મરહનાથી જીગર 
પોતાના મપતાના વત્ધનમાં ફેરફાર 
નોંરી રહ્ો હતો. જય તેમા ંકશુ ંઅજુગત ુ ં
હોય એમ માનતો નહી. ગીરા જાણતી 
હતી, જજગરના ંમમમી આજે નથી, રકતં ુ
જજગરના ઉછેરમા ંપપપાજીનો ફાળો 
અમલૂય છે. જજગરની આજની પ્રમતભા 
અને આકષ્ધક વયક્તતવ ‘પપપા જય’ને 
કારરે છે.

‘સવારે તને કહુ ંહત ુ ંમારી દાઢી 
કરવાની બલેડનુ ં પેકેટ ખલાસ થઈ 
ગયુ ં છે. ત ુ ં લાવયો’? ‘પપપા તમે 
બાથરૂમના ખાનામાં જોયુ?ં સવારે 
તમે તેમાથંી નવી બલેડ વાપરી પર 
ખરી’ !

ગીરાને મવચાર આવયો, પપપા 
સવારે નવી બલેડ વાપરી તે કેવી 
રીતે ભલૂી ગયા? બાકી જો આખા 
ઘરમા ંસહુથી સારી યાદદાસત હોય 
તો તે પપપાની. ગીરાને ચા ન ભાવે 
તેથી દરરોજ સવારે જજગીષાને યાદ 
કરાવવાનુ ંકામ જયનુ.ં નવી પરરીને 
આવી તયારે ખબૂ શરમાતી. જય તેના 
હાથમાં નૅસકૉફીનો મગ આપતો. 

પછી બરા ચા પીતા. ગીરા સસરાજી 
પર ખબૂ ખશુ રહતેી. બસ આ એક 
જ બરૂી આદત હતી. વહલેી સવારે 
સહુ પ્રથમ ‘નૅસકૉફી” ચડાવે એટલે 
ગીરાના જીવમા ંજીવ આવે. બને તયા ં
સરુી જજગર પર ગીરાને છંછેડવાની 
રહંમત ન કરે.

લગન બાદ ગીરાના પપપા પાસેથી 
આ વાત જારવા મળી હતી. જે જયે 
હૈયા પર કોતરી લીરી હતી. ભરેલી 
ગરેલી ગીરા આછકલી ન હતી. 
ગીરાના વારી અને વત્ધન ખબૂ 
સાલસ હોવાને કારરે ઘરમા ંઆગવુ ં
સથાન મેળવી ચકૂી હતી. તે જારતી 
હતી કે જેમ મને મારા ંમાતા મપતા 
વહા એમ જજગર પર માતા મપતાને 
ખબૂ ચાહ ે છે. બસ આ સખુી લગન 
જીવનનો પાયો છે. બાકી તો આખી 
જીંદગી હવામતયા ંમારવાના.ં

જજગરને થયુ ંપપપા બલેડ મવશે 
ભલૂી ગયા. સવારે કહીને ગયો હતો 
‘પપપા, તમે સાજંે બગીચામા ંન જતા’. 
એક રદવસમા ંબે વાત પપપા ભલૂી 
ગયા? પપપાને ૭૦ થવા આવયા હતા.ં 
ડો્ટર અને પતુ્ર હોવાને કારને જજગર 
મવચારમા ંપડી ગયો.શુ ંપપપાને કોઈ 
બીમારી લાગ ુનથી પડીને? જો હું 
તેમને વરારે પછુીશ તો મને ગાડંો 
કહી હસી કાઢશે.છતા ંપર જજગર રહી 
ન શક્ો.

મશકરીમાં બોલયો પપપા, આજે 
બ્ગરાએ રસોઈમા ંગરબડ કરી હતી’? 
બોલયા પછી થયુ ંબ્ગરા ક્ારે રસોઈ 
બનાવે છે, મહારાજ ઘરમા ંરસોઈ કરે 
છે.

‘પપપા, લચંમા ંછાશ પીરી હતી”?
‘હા, બેટા બહુ સરસ હતી તેથી 

બીજી વાર અડરો ગલાસ લીરો”.
ખેર, જજગરે વાત બદલી પર 

મનમાં શકંાનો કીડો સળવલી રહ્ો 
હતો.જરૂર પપપાને કંઈક છે’. એ કંઈક 
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શું છે એ તપાસ કરાવવી પડશે. 
રાતના બ્ગરા સાથે વાત કરી તો બ્ગરા 
છળી મરી.

‘જજગર પપપા અને ભલૂી જાય 
તે હું કેવી રીતે માનુ’ં? ઘરની કોઈ 
વાત પપપાને યાદ ન રહ ેએ મારા 
માનવામાં નથી આવતુ.ં હવે તો 
પપપા મનવતૃિ જીવન ગાળે છે.બ્ગરાને 
મનમાં મવચાર ઝબકૂ્ો, ‘જજગર 
કદાચ મનવમૃતિને કારરે તો પપપાનુ ં
જીવન મનરસ નથી થયું ને ?’ 
મનવમૃતિ ભલભલાને હલબલાવી મકેૂ 
છે. રકંત ુજયને આ અસર કરે તે ન 
માની શકાય. પોતાની લેખન પ્રવમૃતિ 
અને ખશુી સાથેનો સમય તે પે્રમથી 
ફાળવતો. મનયમમતતા તો જયની જ 
! ખોટા મવચાર કરવાના એ ગીરને 
પસદં ન હત ુ.ં

મનવતૃિ થયા પછી જયની 
રદનચયા્ધમાં મોટો ફેરફાર આવયો 
હતો. તેનુ ંવત્ધન સાલસ બનયુ ંહત ુ.ં
સવારના પહોરમા ંપ્રારાયામ કરવો, 
યોગના થોડા ઘરા  આસન કરવા. 
ચાપારી પીને પાક્ધમાં ફરવા જવુ.ં
ઘરના બબ્ગચામાં સાંજના સમયે 
ખશુી સાથે રમવુ.ં બપોરે જમવામા ં
મહારાજ સુદંર રસોઈ બનાવે તે જમી 
મનરાંતે દૈમનક છાપ ુવાંચવુ.ં ટી.વી 
ખપ પરૂત ુ ંજોવુ,ં જયને પોતાનુ ંકામ 
જાતે કરવની આદત પડી ગઈ હતી. 
જજગીષાની નરમ તબ્બયતને કારર 
જય સવાવલંબી હતો.જયારે રેઝર 
બલેડની વાત ભલૂાઇ ગઈ તેને પોતાને 
અચરજ થયુ ંહત ુ.ં જજગરને વળતો 
જવાબ ન આપતાં મૌન સેવવામા ં
ડહાપર માનયુ.ં બગીચામા ંન જવાનુ ં
કારર હત ુ,ં કે આજ કાલ સધંયા ટારે 
હવામા ંપષુકળ પોલયશુન હોય છે. જે 
સવાસથ માટે હામનકતા્ધ હોવાથી ન જાય 
તે રહતાવહ હત ુ.ં

જજગરને પપપાની તબ્બયતની 

કાળજી હંમેશા રહતેી. પેલી એની મોટી 
બહને અમેરરકા જઈને બે્ી હતી. પર 
પપપાનો હર ઘડીનો રરપોટ્ધ  રાખતી. 
બહેના લાડકી હતી, તેના સઘળા 
હકુમ માથે ચડાવતો. જજગર પોતે પર 
ક્ા ંપપપાને ઓછો પે્રમ કરતો.બ્ગરા 
પરાઈ હતી છતા ંજજગર કરતા વરારે 
પપપાજીબી કાળજી કરતી. આમ જય 
બરી બાજુ પયારથી મવંટળાયેલો 
રહતેો.

જજગર પપપા કરતાં ઘણુ ંવરારે 
કમાયો. પૈસા જેવી તચુછ વસત ુપયાર 
પાસે ખબૂ નામન દીસે. જયની જાર 
બહાર તેની યાદ શક્ત આંખમમચૌલી 
ખેલી રહી હતી. નાના બે પ્રસગંોને 
બનયાને અ્વારડયું થઈ ગયું. 
જજગરના રદમાગમા ંતે વાત ઘમુરાતી 
હતી.

બ્ગરાને જો વધ ુ પડત ુ ં કહે તો, 
જો તને મારામા ંમવશ્વાસ ન હોય તો 
પપપારો કાળજી આજથી તરે માથે ‘.

જજગરને થયુ ં બાજી બગડે તે 
પહલેા સભંાળી લઉં.’ મપ્રયે, ત ુ ંશામાટે 
નારાજ થાય છે. તેં જજયુનેં પપપા 
એક રદવસમા ંબે વાત ભલૂી ગયા. ત ુ ં
પપપાને સારી રીતે ઓળખે હ.ે યાદ 
શક્ત તેમની કમપયટુર કરતાં પર 
વરારે સારી છે. ‘ ત ુ ંજ કહ ેમને થોડી 
બ્ચંતા થાય કે નહી ?

બ્ગરા માથ ુ ખંજવાળતા બોલી, 
“યાર તારી વાતમા ંદમ છે “ .

જય, આજે સવારે ચા અને નાસતો 
કરી આરામથી છાપુ ંઉથલાવી રહ્ો 
હતો.

તયા ંઅચાનક, ‘મહારાજ કેમ આજે 
ચા અને નાસતો આપવાનુ ંભલૂી ગયા” 
?

બ્ગરા આ સાંભળી દોડતી 
આવી,’પપપાજી તમે ટોસટ બટર 
ખારા. એક નાનુ ંસફરજન અને અડધુ ં
કેળુ પર લીધ ુહત ુ.ં આ જુઓ તમારી 

પલેટ હજુ રામો લઈ ગયો નથી.
જય બોલી ઉ્્ો, ‘શુ ંકહો છો બેટા, 

છાપુ ંવાચંવામા ંમશગલુ હતો તેથી 
ખયાલ બહાર રહી ગયુ.ં’ એમ બોલી 
બગીચામાં લટાર મારવા મનકળી 
પડ્ો.એકલા એકલા પોતાની સાથે 
વાત કરવા લાગયો.

મમસટર જય, તમારંુ રદમાગ ચસકી 
ગયુ ંછે. હજુ તો ૭૦ ઉપર માત્ર ૨ 
થયા છે. ક્ા ંગઈ તમારી યાદદાસત 
! બહ ુખા ંહતા ને તમે તો ! બોલો શુ ં
ઈરાદો છે.કહી પોતાની મીખા્ધમી પર 
ખડખડ હસવા આગયો.

‘શુ ંતારી ઉમર થઈ’ ?
જય આવો ભલૂકનો તો ત ુ ંક્ારેય 

ન હતો ! સભંાળજે નરહતર કપરા 
રદવસો આવશે. જય મવચારમા ંપડી 
ગયો. પોતાની સાથે વાત કરી રહ્ો. 
અરે, મને કેમ આવુ ંથાય છે ? છાપામા ં
કંઈ દમ હોતો નથી. આજે રવીવાર 
પર નથી કે ‘અધયાતમનો’ મવભાગ 
વાચંવામા ંતલલીન બનુ ં.

પછી ખલુલા રદલે હસયો. ‘જય 
કુમાર,કહવેાય છે સા્ે બદુ્ધિ ના્ી’. 
મનોમન નક્ી કયુું, હવેથી કોઈ શબદ 
મોઢાની બહાર મવચાર કયા્ધ વગર ન 
મનકળવો જોઈએ. નવરાશની પળૉ 
અગબ્રત છે. હકીકત ઉમર વરતી 
જાય છે. એ માત્ર બહાનુ ંછે. ધયાન 
કેકનદ્ત કરવાનું અને મવચારીને 
બોલવાનુ.ં આમ ૭૨ વષ્ધની ઉમર 
કાઈં વરારે મોટી ન કહવેાય. પોતાને 
બરી બાજુની શાંમત હતી.પેલી ૧૦ 
હજાર માઈલ દૂર બે્ેલી પપપાને 
સભંાળતી. આ બાજુ જજગર અને બ્ગરા 
પપપાજીનો પડ્ો બોલ ઝીલતા.ં ખશુી 
તો જયની આંખનો તારો હતી.’દાદાની 
દીકરી’ સહનુી વહાલી હતી.
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કે
નેડાનાં ટોરોનટોમાં, ‘ભારત 
લોયસ્ધ ફમ્ધ’ એ જારીત ુ ંનામ હત ુ.ં 
એના ઓનર રકત ુઅને કેતવ 

બનેં લોયર પર હતા ંઅને પમત પતની 
પર. તેમરે કામની શરૂઆત નાના 
પાયે કરી હતી. જેમ જેમ અનભુવ 
થતો ગયો અને જરૂરરયાત ઉભી થતી 
ગઈ તેમ તેમ જે તે મવષયના મનષરાત 
લોયરને હાયર કરતા ંગયા.ં સાથે સાથે 
્લેરીકલ કામ માટે પર સટાફ રાખતા ં
ગયા.ં પોતાની ફમ્ધના ્ લાયનટનુ ંકામ 
સમયસર અને સતંોષકારક રીતે થાય 
તે ધયેય સાથે બનેં પમત-પતની કામ 
કરતા.ં રીકટૃમેનટ વખતે ઈનટરવયનુા 
ત્રર રાઉનડ રાખવામા ંઆવતા. તેમા ં
સફળતા મેળવનાર વયક્તને જ 
રીકૃટ કરવામાં આવતી. બે મરહના 
પહલેા અમીના પર આવા જ અઘરા 
ચક્રવયહૂ જેવા ઇનટરવયનુા કો્ા(!) 
પાર કરીને જોડાઈ હતી. તે જોબ 
નોલેજ રરાવતી, મહનેત,ુ હસમખુી 

અને પે્રમાળ છોકરી હતી. સમયની 
પાબદં પર હતી. સટાફમાં સૌને તે 
ગમવા લાગી હતી.

કેતવે તે રદવસે સાજંે એક મીટીંગ 
રાખી હતી. કામ અંગેની જરૂરી વાતો 
અને ચચા્ધ પછી તેરે જરાવયુ ં કે, 
અંગત કારરસર તેઓ બનેં ૧૫ રદવસ 
ઇકનડયા જઈ રહ્ાં છે. તે દરમયાન 
પોતાના સહકમષીઓને કામની 
જવાબદારી સોંપી. કેતવ-રકત ુસટાફને 
વેતન અને વત્ધન બંનેથી સંતષુટ 
રાખતાં. એટલે સૌએ એકી અવાજે 
કહુ,ં “ડોનટ વરી, વી મવલ હનેડલ ઘ 
ઓફીસ કેરફુલી એનડ એરફમસએનટલી. 
ય ુગાઈઝ એનજોય યોર ટ્ીપ.” પર તે 
જ સમયે અમીનાએ હાથ ઉંચો કયષો. 
રકત ુકહ,ે” યેસ અમીના એની ્ વેશ્ચન?” 
“યા મેમ, એઝ ય ુનો, આઈ એમ સટીલ 
અનડર ટે્નીંગ.” “નો અમીના, ય ુઆર 
અલમોસટ રેર. એનડ ઈન એની કેસ 
મી.શાહ મવલ હલેપ ય.ુ” “ ઓકે મેમ.” 

માબ્લક નહોતા છતાં, ઓફીસ 
રાબેતા મજુબ જ ચાલતી હતી. સૌ 
સમયસર આવી જતા.ં આવા જ એક 
રદવસે, અમીના થોડી વરારે વહલેી 
આવી ગઈ. સટાફમા ંમાડં ચાર-પાચં 
જર આવેલા ંહતા.ં સૌ પોતપોતાની 
વક્ધ  પલેસ પર સેટ થયા. તયાં તો 
અચાનક રડાકાભેર મખુય બારણુ ં
ખલુયુ.ં કોઈ કંઈ સમજે તે પહલેા ત્રર, 
ઊંચા -કદાવર હબસી જેવા લગતા 
મારસો વારાફરતી રીવોલવોલ સાથે 
પ્રવેશયા. અમીનાનુ ં ટેબલ અંદરની 
રૂમમા ંવોશરૂમ પાસે હત ુ.ં પરરકસથમતનો 
ખયાલ આવતા ંજ અમીના વોશરૂમમા ં
જતી રહી અને ૯૧૧ પર ખબર આપી 
દીરી.તે બહાર આવી તયા ંસરુીમા ંતો 
પેલા ત્રર, બમુો પાડતા હતા. “ વેર ઇઝ 
મની ? ગીવ ઈટ ટુ મી. અરર વાઈસ 
...” અને બીજી મીનીટે તો તેરે હવામા ં
ગોળીબાર કયષો. તયા ંલટકતો ભારતનો 
નકશો જોઇને એક જર બોલયો, “ઓ 
ઇકનડયા! આઈ નો ઇકનડયનસ હવે 
મની. ય ુહવે ટુ ગીવ મી. અરર વાઈસ 
આઈ મવલ..” અને તેરે નકશા તરફ 
રીવોલવોલ તાકી, તે સાથે જ બરા 
ઇકનડયન કમ્ધચારીઓ તેને રોકવા 
લાગયા. “યુ ંકાનટ હામ્ધ અવર નેશન’સ 
મેપ.” પેલો જોરથી હસતો રહ્ો. 
અને બોલયો,” રેન ગીવ મી મની.” 
અમીનાને શુ ંસજુયુ ંતે એકદમ ખરુશી 
ખેંચીને મેપની આગળ ઉભી રહી ગઈ 
અને બને્ હાથ ઉંચા કયા્ધ. બરાબર તે 
જ વખતે પોલીસ આવી પહોંચી. એ 
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વાતથી ગસુસે થયેલા પેલા હબસીએ 
ગોળી છોડી. ઊંચા હાથ કરીને નકશો 
બચાવવા ઉભેલી અમીનાના હાથને 
સપશષીને ગોળી ગઈ. તેને થોડી ઈજા 
થઇ પર જારે ગોળીની રદશા બદલાઈ 
હોય તેમ ભારતનો નકશો બચી 
ગયો. પોલીસની મદદથી અમીનાને 
તાતકાબ્લક સારવારની વયવસથા થઇ 
ગઈ. સટાફ વાળા સૌનો પર સાથ હતો. 
અમીના જારે પોતાના કુટંુબની વચચે 
હતી.

કેતવ અને રકતનેુ જાર કરવામા ં
આવી. તેઓ બનતી તવરાએ આવી 
પહોંચયા. સૌએ એમને હકીકતથી 
વાકેફ કયા્ધ . સૌની મનષ્ા અને 
દેશદાઝની વાત સાભંળી કેતવ અને 
રકતનેુ આનદં થયો. ભારતના નકશાને 
નકુશાન ના પહોંચાડે, તે માટે સૌ 
કેવા ઝઝૂમયા હતા તેમજ અમીનાએ 
કેવી મસફતથી પોલીસને જાર કરી 
એટલુ ંજ નરહ, ખરુશી પર ચઢીને 
મેપનુ ંરક્ષર કરવામા ંતેના હાથમા ં
ગોળી પર વાગી હતી. તે વાતો 
કરતી વખતે સૌએ એ પારકસતાની 
છોકરી અમીનાના ંખબુ વખાર કયાું. 
જો કે ઈજા ખાસ નહોતી, છતા ંતેની 
કામગીરીને બ્બરદાવવા અને ખબર 
કાઢવા સૌ તેના ઘરે પહોંચયા.           

અમીનાનાં ઘરે પહોંચયા તયારે 
ઘરના સૌ તેને ઘેરીને બે્ા હતા.
રકત ુતો, પહોંચતાં વેંત અમીનાને 
પે્રમથી ભેટી પડી.અને કહુ,ં” થેંક ય ુ
સો મચ અમીના, હમારે ઇકનડયન 
મેપકે લીએ તમુને યે સબ રકયા!” 
કેતવ કહ,ે” યેસ અમીના ઓફ ઓલ 
ય,ુ અ પાકી ગલ્ધ ડીડ રીસ ? હાઉ 
કમ?” અમીના રીમેથી બોલી, “સર, 
બીફોર પાટટીશન અવર ફેમીલી વોઝ 
ઇન ઇકનડયા. માઈ ગે્ની-દાદી, વોઝ 
બોન્ધ રેર. હમારે બચપનસે વો હમે 
અપને બચપનકી ઓર ઇકનડયાઆકી 

કહાની બડે પયારસે સનુાતી થી. ખાસ 
તોરસે હમે ઉનહોને યે મસખાયા હૈ કી, 
ઇકનડયા હી હમારા પહેલા દેશ હૈ 
જહા ંહમારે પવૂ્ધજોને જનમ બ્લયા થા, 
હમારે રુટસ વહીં પર હૈ. તો ઇકનડયાકો 
હમેશા ંઈજજતસે દેખો. મેરે તો પરેૂ 
જહનેમેં દાદીકી યે બાત ખનુકે સાથ 
જૈસે દૌડ રહી હૈ. રફર ઇકનડયાકા મેપ 
યુ ં બ્બગડતે હુએ મૈં કૈસે દેખ સકતી 
ભલા?” “ઓહ હાઉ નાઈસ! અમીના, 
આપકી દાદી કહા ંહ?ે” 

પછી અમીનાએ અંદર આરામ 
કરતાં દાદીને બોલાવયા. ઊંચુ ં
કદ, ઉજળો વાન,ભરૂી આંખો અને 
જાજરમાન એવાં દાદીને જોતાં જ 
નમસકાર કરવાનુ ં મન થાય.સૌએ 
નમસકાર કયાું. દાદી પર સૌને જોઇને 
ખશુ થયા.ં કેતવે પછૂ્ુ,ં “ દાદી આપકો 
ઇકનડયાસે ઇતના લગાવ ક્ોં?” “બેટા, 
મેરા બચપન પરુા વહા ંગયા. મેરી 
બાલાપનકી સભી સખીયા ંભી વહા ંહૈ. 
લગાવ તો હોગા હી. બેટા, તમુહારા વો 
ગાના યાદ હૈ?-યે દોલતભી લે લો, 
યે શોહરત ભી લે લો, ભલે છીન લો 
મજુસે મેરી જવાની, મગર મજુકો લૌટા 
દો બચપનકા સાવન વો કાગઝકી 
કકશત વો બારીશકા પાની.” “હા ંદાદી, 
મેં સમઝ ગઈ. વો બચપનકે રદન, વો 
રર, વો માહોલ, વો રરતી, કોન ભલૂા 
સકતા હૈ? ભલા. દાદી આપ કહા ંરહતેે 
થે?” આ પ્રશ્નના જવાબમા ંજે મારહતી 
મળી, તેનાથી તો રકત-ુકેતવ આશ્ચય્ધમા ં
ડૂબી ગયા.ં રકતએુ કહુ,ં “ઓહ માય 
ગોડ ! દાદી, મેરી દાદી ભી વહીંકી હી 
હૈ. શાયદ વો આપકી ફે્નડઝકે બારેમે 
કુછ બતા સકે. આપકી કોઈ ફે્નડકા 
નામ તો બતાઓ. મૈં મેરી દાદીકો ઉસકે 
બારેમેં પછૂકે, આપકો બતાઉંગી.” “દો 
મતન બડી પયારી સખીયા ંથી મેરી, 
મગર ઉષા પરીખ, બહોત ખાસ થી. 
વો આજ ભી મેરે રદલકે કરીબ હૈ.” 

“ઓહ નો! ક્ા ઉસકે મપતાકા નામ 
નગીન પરીખ થા?” “હા,ં બ્બલકુલ.” 
“દાદી વો મેરી દાદી હૈ. ઓર યહા ં
કેનેડામેં મેરે ભાઈકે પાસ હૈ.” “ અરે 
ક્ા કહતેી હો? અલલા તેરી રહમે, ઓહ 
મઝેુ મીલાદે ઉસસે બેટા.”

પછીના વીકેનડમા ંઅમીનાના ંદાદી, 
સકીનાબી અને રકતનુા ંદાદી, ઉષાબેન 
જયારે મળયા ંતયારે, જે પે્રમના ંઝરરા ં
વહ્ા,ં જે આંખોના ંપારી વહ્ા,ં તેમા ં
ભારત અને પારકસતાન વચચેની 
સઘળી સીમાઓ જારે ઓગળી ગઈ. 
એકબીજામા ંમર્જ થઇ ગઈ અને બની 
ગયો એક અખરંડત દેશ - રહનદુસતાન.

મેં તો આંબો આપયો ને તને 
બાવળ ગમે

મેં તો શામંત આપી, તને 
ઉતાવળ ગમે

મેં તો આકાશ આપયુ ંને તને 
વાદળ ગમે

મેં તો સતય આપયુ,ં
ને તને સપનાઓં વાબં્ઝયા ને 

્ાલા ંગમે
એમા ંમારો શુ ંવાકં?

મેં તો રસતો આપયો તને ચરરો 
આપયાં

પર ચરરોને બેડી તેં બારંી 
દીરી,

મેં તો હોંશે હોંશે એક ઉછેયષો’તો 
બાગ

પર બાગમા ંતેં રર ને આંરી 
કીરી

મેં તો એક એક દરવાજા ખોલયા
પર દરવાજે દરવાજે તને 

તાળા ંગમે
એમા ંમારો શુ ંવાકં?
  – સરેુશ દલાલ
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લગનજીવનનાં ત્રીસ વષ્ધ 
એકમેકના ંપે્રમમા ંતરબતર 
થઈને ભીંજાતા પસાર થઈ 

ગયાં.એકની એક દીકરી ખશુી પર 
પરરીને સાસરામા ંસખુી છે.ત્રીસ વષ્ધ 
પહલેાં જયાં મધરુજની મારી હતી 
તયાં ફરી તેઓ આજે પહોંચી ગયાં.
અતીતના સસંમરરોને યાદ કરીને બનેં 
અનોખી ખશુીનો અહસેાસ કરી રહ્ા ં
હતાં.તયાં જ અમરે કહુ ં “આશા,તને 
યાદ છે, એ વખતે પેલુ ંછપાછપીનુ ં
ગીત ખબૂ જ પ્રચબ્લત હત ુ.ંઆપરે 
પર અહીંયા છપાછપી રમયાં હતાં.
ચાલને આજે ફરી વાર છપાછપીની 
એ રમત રમીએ”.આશા કંઈ જવાબ 
આપે તે પહલેાં અમરે કહુ ં “ચાલ, 
પહેલાં મારો વારો.ત ુ ં આંખ બંર 
કરી દે અને હું સતંાઈ જાઉં.હું ‘રેડી’ 
કહું તયારે આંખ ખોલીને મને શોરી 
કાઢજે.”ને એ તો સતંાઈ ગયો.થોડીક 
પળો પછી ‘રેડી’ નો અવાજ સાભંળતા 
આશાએ આંખો ખોલી અને બીજી જ 
સેકંડે બમૂ પાડી કહુ ં“થપપો, થપપો 
ચાલ પેલાં ઝાડ પાછળથી બહાર 

આવી જા.”અમરને આટલા જલદીથી 
પકડાઈ જવાનુ ંગમયુ ંનહીં, પર એરે 
નક્ી કયુું કે એ પર આશાને એક જ 
સેકનડમા ંશોરી કાઢશે.

અમરે આંખ બરં કરીને આશાને 
સતંાઈ જવાનુ ંકહુ.ંઆશાએ ‘રેડી’નો 
સાદ આપતા ંજ અમરે આંખ ખોલીને 
ચારે બાજુ જોવા ંમાડં્ ુ.ંઆજુબાજુમા ં
એરે ઘરી તપાસ કરી.એક જ સેકનડમા ં
શોરી કાઢવાની એની રારરા ખોટી 
પડી.ખાસસી દસ મમમનટ મવતી ગઈ, 
પર આશાનુ ંછૂપાવાનુ ં ્ેકાણુ ંએને 
ન મળયુ.ંઅચાનક જ શુ ંસઝૂ્ુ ંકે એરે 
બમૂ પાડી “થપપો,થપપો...”દૂરથી 
આવીને આશાએ કહુ ં“અમર,આવી 
અંચાઈ ન કરાય.તે મને જોઈ જ 
નથી.સાચુ ંકહ,ે તે ખોટે ખોટો થપપો 
કયષો હતો ને ? “

અમરે હસીને કહું “ગાંડી,આને 
કંઈ અંચાઈ ન કહવેાય.ત ુ ંતો હમેંશા 
મારા ંરદલમા ંછપાયેલી હોય છે,એટલે 
મેં તો રદલ પર નજર કરીને થપપો 
કરી દીરો.પર આશા, તે મને કઈ 
રીતે એક જ સેકનડમા ંશોરી કાઢ્ો 

?”આશાએ પર એટલા જ મનખાલસ 
હાસય સાથે જવાબ આપયો “અમર,ત ુ ં
એક પળ પર મારી આંખોથી દૂર 
હોતો જ નથી.મારી ખલુલી આંખોમા ં
યે ત ુ ંઅને મારી બરં આંખોમા ંયે ત ુ.ં
ત ુ ંહર પળ મારી સામે જ હોય તો તને 
શોરવો કઈ રીતે પડે ?”

બંનેની  આંખમાં  એકમેકના 
જવાબથી ખશુીના ંઆંસ ુઆવી ગયા.ં 
બંને એકબીજાને ભેટી પડ્ાં અને 
પાછાં એકમેકમાં ખોવાઈ ગયાં.દૂર 
દૂર ગીતનાં શબદો હવામાં લહરેાઈ 
રહ્ા ંહતા-ં-----

મેરા પયાર ભી ત ુ ંહૈ, યે બહાર ભી 
ત ુ ંહૈ,ત ુ ંહી નજરોમેં જાને તમન્ા..........

ÚkÃ…ku

ðkíkko
hkurnŒ fk…zeÞk

તડકો ક્ારેય મને નડતો નથી,
કેમકે, હું પોતે જ એને અડતો 

નથી.
- મૌબ્લક “મવચાર”
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પે્રમને પાળીએ

આપરે આપરા વહમેને વાળીએ,

મન તરી ભીતરે પે્રમને પાળીએ.

ઓળખી સારંુ જે તે જ તો રાખીએ,

પારખીને ન્ારાને તો ચાળીએ.

આંખને રાખવી જાગતી ને પછી,

જોઇએ જેટલા ખેલ સભંાળીએ.

સતયને શોરવા તો પ્રયાસો કરી,

લાગરીઓ તરા પરૂને ખાળીએ.

આદમી છીએ તો આદમી બનવુ ંને,

દાનવો કે પશ ુબનવુ ંતો ટાળીએ.

કોઈને તો તમે માફ કરશો કદી,

ખદૂનો પર પછી રાવ સભંાળીએ.

hÂ~{ òøkehËkh
frðíkk CAFE

rðïk Äfký (nkuÚk÷)
frðíkk CAFE

ખેતરે રોજ જતા’ને નદીએ રોજ ના’તા,
પર નાનપરના છબછબીયા બહું યાદ આવતા.

ભરેલા ખાબોબ્ચયા’ને કાદવ-કીચડની મોજ,
યાદ આવે મને કોલેજના રદવસોની બહું.

આ વીજળીના કડાકા’ને ઢોલ-નગારા આકાશે,
જારે સાગર આજે જ નદીને પરરવા જશે.

વેગીલા પવનની થપાટે’ને સજના રબકારે,
પે્રમીની ઉષમાભરી બાહપુાશમા ંઆજ મને સરકવા દે.

મનરંતર.....મનસકંોચ.... પારીની જેમ “મવશ્વા”
આજ મવચારોને વહવેા દે નદીની જેમ.
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“એ
લા એય વેલજી...ભર 
ઉનાળામાં આ દારડયે 
આવી કામ કરવુ ંભાયરે 

પડે હોં. થાકીને ટેં થઈ ગઈ હું તો...! 
સટુકારો અપાવ તો માનુ ં તારા 
માયાલા મરદને!” 

“કામ નીં કરહ ેતો કોર તારો બાપ 
ખવડાવવા આવહ ે? મ ૂગંી મરની...
આજનુ ંદારડયુ ંપરંુૂ કરહું તારે જૈને 
હાજંે રોટલા ભેળા થાવા. આ બાપડી 
સરકાર માઈબાપે દુકાળમા ંરાહતનુ ં
કામ નીં કાઢ્ુ ંહોતે તો મરવાના દાડા 
આવી જાતે. સવલી... કાયં હમજર 
મલે કે નીં?”

“આમને આમ ખડીના તગારા 
ઉપાડી ઉપાડીને તટૂી મરા ંએ દેખતો 
નીં મલે કે હ ુ? ને પેલો મકુાદમ તો 
જો, ભખુાળવા ડોળા લઈને હામમો જ 
ઊભો રેતો છે. એ તો હારંુ થાત ુ ંકે ત ુયં 
મારી ભેગો આંય કને દારડયે સે તો 
એને થોડી તારી રાક હો મલે.”

“સવલી, એ હાળા મકુાદમ લોકોની 

જાયત જ એવી પારકો માલ પરબારો 
કરી જવાની..મફમતયુ ંખાવાવાળાની! 
ને ત ુ ંતો એના આડી જ નીં આવતી....
આમ જો આ મારા બેય હાથના કેવા 
સોતરા નીકળી ગયા સે, તોયે હું કાયં 
બોલતો મલુ ંકે?”

“વેલજી, હો વાતની એક વાત. 
બીજુ કામ હોયર... આંય કનેથી 
ઝેટલા ઝટ સટૂીયે એટલો ભગવાનનો 
પાડ..”.

એય સવલી..નવરીની હાળી, 
કમજાત! આખા હાડકાની થઈ ગઈ 
મલે...ઉભે ઉભે ગપાટા ંહનેી મારતી 
ઓહ?ે હજી તો ઘરી ફેરી બાકી મલે...
પગ ઉપાડ ફટાફટ...વેલજીડા, ત ુ ંહાનો 
મરરયલ જાનવરની જેમ, મરતા 
મરતા કામ કરતો ઓહ.ે..મને તો લાગે 
કે તારા રદ’ ભરાઈ ગયા મલે.” 

“તારી મા..”ને બાકીના શબદો 
સવલીના મોંઢામાં જ રહી ગયા...
વીલે મોંઢે માથા પરનુ ંઓઢણુ ંસરખુ ં
કરતી મકુાદમના અવાજની રદશામા ં

ઉતાવળે દોડી ગઈ...
“જોઈ લેવા, કાલથી તમને બેઉને 

સટુા પાડવાનો, બેઉ જરા ગામ-
ગપાટા ંમારીને દાડો પરૂો કરતા સો. 
તમારંુ જોઈને બીજા લોક પર કામના 
નામે ્ ાગા્ૈયા કરવા શીખી જવા, તો 
પાઇપલાઈનનુ ંકામ રખડી પડહ ેને 
મારી નોકરી જાવાની, હમજર મલે 
કે નીં..?”

“ના બાપલા, એવુ ંની કરતા...
અમને બેઉને આંય કરે ફાવી ગયુ ં
મલે ને ઘરવાળી મારી હંગાથે હોય તો 
મરયાન પર રાખવા મલે. હવે અમે 
કામની વેળાએ વાતો નીં કરવાના.” 
વેલજી દયામરો થઈ કાન પકડી, 
મકુાદમને રીતસરનો કરગરી રહ્ો.

“તને ખબર ના હોય તો કહી દઉં..
ગમતી જગો અને ભેળા કામ કરવુ ં
હોય તો રોજના વરારાના પાંચ 
દોકડા ગરી આલજે.” બોલી મકુાદમ 
મછેુ તાવ દેવા લાગયો. 

વેલજી બ્બચારો શુ ંબોલે? આમેય 
મુક ાદમ બેયની કમારીમાંથી 
આગોતરા જ કટકી કાઢી લેતો હતો. 
હવે વરારાનો ઘસારો કેમ કરીને 
ખમાય?

...અને મકુાદમે તો બેયને જુદા 
પાડવાનો વેંત પાડી જ લીરો. 
પાઈપલાઈનના એક છેડે સવલીને 
કામે લગાડી ને બીજે છેડે વેલજીને...
બેયને છૂટા પડવાનો અસાગંરો એવો 
લાગયો કે બપોર વેળાએ રોટલો ગળા 
હે્ે ન ઉતયષો. ક્ારે સાંજ પડે ને 
દારડયુ ંલઈ વાસ ભેગા થઈએ એની 

‘ykþkyku™kt ytfwh’
ðkíkko

{e™kûke ð¾krhÞk



 sq™-sw÷kE 2018  rð[khÞkºkk   21

જ રાહ જોવા લાગયા. અને સાંજે 
જયારે તેને વેલજી મળયો તયારે તેની 
હથેળીમાંથી લોહીની ટશરો ફૂટેલી 
જોઈ સવલીની આંખોમાંથી બોર 
બોર જેવડા આંસઓુ સરી પડ્ા. 
દોડતી જઈને કયાકંથી ઘા બાજરરયુ ં
શોરી લાવી અને વેલજીની હથેળીઓ 
પર લગાવી પાટામપંડી કરી આપી. 
આંખોમાંથી લાચારી અને દુઃખના 
આંસ ુપાડતી સવલી તેને ખીચડીના 
કોબ્ળયા ભરાવતી રહી...

*************** 
શ્ાવર મરહનાના મેળામાં રમત 

રમતમાં મળી ગયેલા જીવ એટલે 
સવલી અને વેલજી. સવલીએ તયારે 
હજી સતિરમા ંવરસમા ંપગલુ ંપાડેલુ.ં 
એની જોવાનાઈ હજી ખીલું ખીલુ ં
થઈ રહી હતી. ઓઢણુ ંપહરેવાનુયં 
થોડા વખત પર જ ચાલ ુકરેલુ,ં પર 
એની પછીતે છપાવેલું જોબમનયુ ં
જોનારના રબકારા ચકુાવી દેત ુ.ં 
તે દાડે બહનેપરીઓ સાથે મેળામા ં
આવેલી સવલી...ખત્રીની દુકાને 
ઊભી રહી ગઈ. એનુ ંરદલ એક લાલ 
ચટક બાંરરી પર આવી ગયેલું. 
એ બાંરરીવાળી લાલ ઓઢરીના 
ભાવતાલ કરાવી રહી હતી. પેલો 
ખત્રી કેમેય કરીને ભાવ ઓછો કરવા 
રાજી નહોતો થતો. સવલી પચીસનુ ં
ઓઢણું પંદરમાં માંગી રહી હતી. 
બંનેની ખેચતાર સાંભળી રહેલો 
વેલજી, યુવાનીના તરવરાટથી 
થનગનતો જારે તેજીલો તોખાર! 
તેની તાજી ફૂટેલી મછૂોના દોરા જે 
તેના ચહેરાની નમરાશને અનેરો 
ઉ્ાવ આપી રહ્ા હતા, તેરે સવલી 
પર પોતાનો પ્રભાવ પાડવા જલદીથી 
પચીસ રોકડા ગરી ખત્રીને પકડાવયા 
ને ઓઢરીનુ ં પડીકંુ લઈ મવજયી 
અદાથી સવલી સામે સરુમાળી આંખો 
નચાવી. તે જોઈ સવલી રોષે ભરાઈ 

છરકો કરી એકલી જ દુકાન છોડી 
આગળ ચાલવા લાગી...વેલજીને એ 
જ જોઈત ુ ંહત ુ,ં તે પર એની પાછળ 
ચાલવા લાગયો..સવલીની ચાલ 
ઉતાવળી થઈ ગઈ, તેનો પીછો 
છોડાવવા સવલી દોડીને ચગડોળમા ં
બેસી ગઈ. વેલજી ક્ાંથી પાછળ 
રહેવાનો ? એય દોડી કદૂકો મારી 
સવલીની બાજુમાં જઈ બે્ો. રોષ 
તો અમસતો દેખાડાનો હતો..કોડીલા 
કંુવર જેવા વેલજીની પડખે બે્ી 
લજામરીની જેમ સંકોચાઈ રહેલી 
સવલીને જોઈ વેલજી મલકાઈ 
ઉ્્ો ને પેલી ઓઢરી સવલીને 
ઓઢાડી દીરી...! પરણયા પછી 
હજી માંડ પાંચ રદવાળી જોઈ હશે. 
મોંઘવારીએ કાળો કેર વતા્ધવેલો તોય 
ગરીબી અને લાચારી હજી એમના 
પે્રમની આડે આવી નહોતી. પોતાની 
નાનકડી દુમનયામા ંએકબીજામા ંમસત 
પારેવડાની જેમ પે્રમનુ ંઘટૂરગુ ંકરી 
લેતાં. આમ તો ગામના સરપચંના 
ખેતરે મજૂરી કરી વરસ આખખાનુ ં
અનાજ અને થોડી રોકડ કમાઈ 
શાંમતથી ગજુારો કરી લેતા હતા. 
આ વખતે મેઘરાજાના રરસામરાએ 
તો ભારે કરી, ખેત મજૂરીનુ ં કામે 
હાથમાથી ગયુ.ં આવા કપરા દુકાળના 
સમયે સરકાર વિારા ચાલુ ંકરાયેલ 
રાહતના ભાગ રૂપે રોરીમાગ્ધ પર 
પાઈપલાઈનનુ ં કામ મળયુ ં હત ુ ં તે 
કરવા બનેં મજબરુ થયેલા. વખત 
વખતને માન છે, ભાઈ......!

*************
આજ તો વહેલી સવારથી 

સરૂજદેવતા જારે કોપાયમાન થયેલા. 
તડકો અને લ ૂબેય તોબા પોકારાવી 
ગયા. દારડયે નીકળવાનો સમય થઈ 
ગયો હતો. મજૂરોને લેવા મકૂવા 
સરકારી ટ્ક આવતી, બીજા મજૂરો 
સાથે સવલી અને વેલજી પર ટ્કમા ં

જ આવજા કરતા.ં સમય થતા ંસવલી 
ઘર બહાર નીકળવા જતી હતી તયારે 
વેલજી પર ખમીસ પહરેી તેની સાથે 
જવા તૈયાર થયો. “ના...વેલજી મારા 
સમ...આજનો એક દાડો ત ુ ંઆરામ 
કર, એક રદ’નુ ંદારડયુ ંનહીં મળે એટલુ ં
જ ને ? હારંુ, આપરે અડરો રોટલો 
ખાઈ લેવા. તારા હાથની બહુ ચતંયા 
થાયસે. ભૈરવ બાપા જલદી હારો 
કરહ ેતો એક નારરયેળ વરેરંુ....”ને 
વેલજીને ઘરે રાખી સવલી એકલી 
જ દારડયે નીકળી પડી, બ્ચંતાનુ ંભાથુ ં
બારંીને !

સાચું પછુો તો તાપને લીરે 
સવારથી સવલીનોય જીવ ચ ૂથંાતો 
હતો. પર એય ઘરમા ંબેસે તો પારી 
પી સવૂાનો વારો આવે. બ્બચારી 
જેમતેમ ટ્કમાં બેસી કામના ્ેકારે 
પહોંચી. હાજરી નોંરાવી ખડીના 
તગારાની એક બે ફેરી કરી તયા ંતો 
ચક્ર આવવા લાગયા. માંડ એક 
ઝાડનો છાયંડો શોરી થાક ઉતારવા 
બે્ી, ઓઢરીથી પરસેવો લછૂી આંખ 
બરં કરી તયા ંતો કાળમખુો મકુાદમ 
આવી પહોંચયો. “એય સવલી..તારા 
બાપના બગીચામા ંફરવા આવી લાગે 
કે..ચાલ ઊભી થા અને કામે વળગ નૈ 
તો જોવા જેવી થાહ.ે.”

“આ ચાયલી મારા બાપબ્લયા..” 
બોલતી તે ઓઢણું સરખું કરતી 
ઊભી થઈ જવા લાગી. જેવી મકુાદમ 
પાસેથી પસાર થઈ કે તેનો હાથ પકડી 
પોતાની તરફ ખેંચી લઈ બોલયો, “આ 
તારી લટક મટક ચાલ જોવા તારા 
રરી કને ટેમ સે ખરો? એ મરરયલ 
તારંુ હુ ંમરયાન રાખવાનો એના કરતા 
મારે ખાટલે આવીને જોઈ લે...તને 
માલામાલ કરી દેવા ને તારી પાહેં 
મજૂરીય નૈ કરાવુ.ં એકવાર હા કહી 
દે’લી...”

“શાયેબ...ઈ વેલજી જેવો સે 
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ઈવો મારો રરી સે..આજે એને ડીલે 
સારાવાટ નીં મલે. આજે મનેુ ઘરે 
જાવા દો માઈબાપ. ઈ ભયૂખો હયસે..
કાલે દારડયે આવીને તમને કેવા કે 
તમારે ખાટલે આવવાની કે ની...”

“જોઈ મોટી સતી સામવતરીનો 
અવતાર...હું તો તારા રરીનોય 
રરી...ઊભી રે...રાંડ આજ તો તને 
નીં સોડવાનો..” એને સાંભળયા 
વગર સવલી કામ પરંુૂ કરવામા ં
લાગી પડી. જેમ તેમ પાળી પરૂી 
થઈ અને દારડયુ ંલેવાની લાઈનમા ં
ઊભી રહી. ઘડીક માવો ખાવામા ં
તો ઘડીમાં બીડી ફંૂકવામાં સમય 
પસાર કરતો તે અનય મજૂરોને પૈસા 
ચકૂવી રહ્ો. સવલીનો વારો આવયો 
તો એને કહે, “એક પા ઊભી રઈ 
જા..તારી હાયરે તો મોટો રહસાબ 
પતાવવાનો સે..” સાંજ ઢળી રહી 
હતી, અંરારાના ઓળા ઉતારવા 
લાગેલા. સવલીનો જીવ પડીકે 
બરંાયો...,એક તો વેલજીની બ્ચંતા ને 
આ મઓૂ મકુાદમ..! ‘ભગવાન જારે, 
એના મનમા ંહું રંરાઈ રહુ ંહયસે!’એ 
મનોમન ભૈરવદાદાને યાદ કરી રહી. 

હાશ, હવે તો ઈ એકલી જ બાકી 
રહી...”હાલો મકુાદમશાયબ, જી લાબંો 
ટૂંકો રહશાયબ કરવાનો હોય ઈ કરી 
લયો..તે હુયં ઘરભેગી થાઉં..હવડે મારો 
ખટારો ઉપડી જાસે.”

ખધં ુ ંહસતો મકુાદમ બોલયો, “તારી 
ગાડી તો ક્ારુની સટૂી ગઈ..આવા 
અંરારામાં તારે મારી ફટફટીનો જ 
આહરો રયો.” સાભંળતા જ તે છળી 
ઉ્ી..મવહવળ બની, રખે ને કોઈ 
મદદ મળી રહ ેએ આશાએ બેબાકળી 
બની આમતેમ ડાફોરરયા મારવા 
માંડી. તેને પારેવાની જેમ ફફડતી 
જોઈ મકુાદમ વરારે ભરૂાયો થયો. 
સવલી એ ભરૂાંટા સાંઢના દેદાર 
જોઈ મામલો પામી ગઈ અને રોરી 

માગ્ધ પર આવી ઊંરે કાંર દોડવા 
લાગી. જીવથીય વહાલી એની લાલ 
ઓઢરી ઊડી ગઈ તોય તે લેવા ન 
રોકાઈ..આમેય પેટનો ખાડો અરરે 
પેટ ભરાતો હોય એવી દારડયરમા ં
ઝાઝી તાકાત તો ક્ાંથી હોય? એ 
થાકી ગઈ તોય જાતને ઘસડી રહી..

મકુાદમે તો મવચારી જ લીધુ ં
હત ુ ંકે આજે આ પાર કે પેલે પાર...
રાંડની બહુ રદવસથી તરસાવે છે. 
એરે સૌ પહલેાં તો એનાથી જેટલુ ં
ભગાય એટલુ ંભાગવા દીરી..એના ં
થાકવાની રાહ જોતો હોય તેમ. એ 
જેવી જમીન પર ફસડાઈ પડી કે 
મોટો શરૂો બની ફટફટી પર સવાર 
થઈને તેનો પીછો પકડ્ો. ‘બસ, 
હવે તો મશકાર હાથવેંતમા!ં’મવચારતો 
મનમાં પોરસાવાં લાગયો. ફટફટીને 
એક કોરારે ઊભી કરી ઝાપટ મારીને 
સવલીના નાજુક દેહ પર પડત ુ ંમેલયુ.ં 
ઘવાયેલી વાઘર જેવી સવલીએ તેના 
હાથને બચકંુ ભરી ફરી ઊભા થઈને 
ભાગવા પગ ઉપાડયો. છંછેડાયેલા 
મકુાદમે ઝનનૂથી તેનો પગ પકડી 
લીરો અને સવલી બ્બચારી ફરી 
ભોંય ભેગી થઈ. તોય હતી એટલી 
તાકાતથી તે હવસખોરને લાતો મારી 
બચકાં ભરી દૂર રાખી રહી હતી. 
આંખોમાથંી લાચારીભયા્ધ ઉના ંઉના ં
આંસઓુ ટપકી રહ્ાં જે મકુાદમના 
લોહીને ગરમ કરી વધ ુઉશકેરી રહુ.ં.
આવડતા હતા એટલા ભગવાન, 
દેવી-દેવતાઓના નામ લઈ, રાવ 
કરી ચકૂી પર હવે તે હારી ચકૂી. 
એ નરારમ તો તેના કપડાને ફાડીને 
પોતાનુ ંરાયુું પરંુૂ કરવા પર જ હતો 
કે અંરારામા ઝાડીઓ વચચેથી એક 
માનવ આકાર પ્રગટ થયો અને 
નરારમ પર રનારન કુહાડીના ઘા 
પર ઘા ઝીંકવા માડં્ો. 

અચાનક આવી મળેલી કુમકથી 

રાજી થઈ ભગવાનનો પાડ માનતી 
સવલી, ફાટયા તટૂ્ા કપડાથી શરીર 
ઢાંકતી આવનાર જરની ઓળખ 
મેળવવા અરીરી થઈ. તયા ંજ પાકા 
રસતેથી પસાર થતાં એક વાહનની 
લાઈટનો તેજ બ્લસોટો આવનાર જર 
પર પડ્ો ને સવલી ગાંડી ગાંડી 
થઈ ગઈ. “વેલજી...વેલજી” કરતી 
એને ભેટીને હીબકાભંરી રડવા લાગી. 
“મારા પરભએૂ જ તને હજુાડયુ ંને ત ુ ં
આયવો...આજની ઘડીએ ત ુ ંટારાસાર 
નીં આવતે તો ત ુ ંતારી સવલીનુ ંમયુું 
મોં જ ભાળતે...

“હાચુ ંકવ તો તને હાજંે ખટારામાથંી 
ઊતરતી નો ભાળી તયારે જ મનેુ વેમ 
તો આયવો’તો કે આ કાળોતરો...ને 
મુ ંમારા ભેરુબરંની સાઈકલ લઈને 
આંય કરે આવી લાયગો.” સવલીને 
ભેટી તેના આંસઓુને ચમૂી લેતા 
બોલયો, “સવડુી હવે આપડે આ કામ 
નીં કરવાના..કાલનો નવો રદ ઉગવા 
દે, પેટનો ખાડો પરુવા જોગુ ંતો કામ 
મુ ંગોતી કાઢવા...” ને બે નાનકડા 
હૈયામાં સોનેરી સવારની નવી 
આશાઓ અંકુરરત થવા લાગી..   

અમે મનસરરી બનીને દુમનયામા ંઉભા રે…

ચડનારા કોઈ નો મળયા હો.. જી..

અમે દાદરો બનીને ખીલા ખારા રે..

તપસયાના ફળ નો મળયા હો.. જી..

– દુલા ભાયા ‘કાગ’
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અરદતી પહે લેથ ી  જ 
ઋજુ અને વાતોરડયા 
સવભાવની હતી. ક્ારેક 

એપાટ્ધ મેનટના બચચાં-પાટટી માટે 
ચોકલેટ-બ્બસકીટ કે અવનવી ગીફટ 
લઈ આવતી તો ક્ારેક સોસાયટીના 
મસનીયર મસરટઝનને દેવ-દશ્ધને કે 
પીકનીક માટે લઇ જતી.

રોજની આદત મજુબ અરદતી 
કોફીનો મગ લઈને બાલકનીમા ંઆવીને 
હીંચકા પર બે્ી. રોયલ ઓબ્ચચિડ 
એપાટ્ધ મેનટમાં પહેલાં માળે એનો 
ફલેટ હતો. બાલકની સામે જ ગાડ્ધન 
હતો. પર આજે કંઇક ખટૂત ુ ંહોય એમ 
લાગયુ.ં એરે ગાડ્ધનના માળી મગનને 
બમુ પાડી. મગન અને એની ઘરવાળી 
રાજી બનેં માળીનુ ંકામ કરતા.

“અરે, મગન આજે કેમ એકલો 
છે? તારી ઘરવાળી રાજી ક્ાં છે? 
તબ્બયત તો બરાબર છે ને એની?” 
અરદતીએ પછૂ્ુ.ં

“હા,બેન એ તો મજા કરે, પર વાત 
જરા એમ છે કે એને સારા રદવસો જાય 
છે, એટલે હમરા ંથોડા ંમરહના એ કામ 
પર નરહ આવે. મગને હરખાતા ંકીધુ.ં”

મગનની  વ ાત  સ ાંભળ ી ને 
અરદતીના ચહરેાં પર રોનક આવી 
ગઈ. રસતામાથંી મી્ાઈનુ ંબોક્ષ અને 
સાડી ખરીદીને મગનના ઘરે જવા 
ઊપડી. અરદમતને જોઇને રાજી તો 
આભી જ બની ગઈ. “રાજી આ તારા 
માટે મી્ાઈ અને સાડી. તારી અને 
બાળકની તબ્બયત સાચવજે.” અરદતી 
બોલી.

 “તમારો ખબુ ખબુ આભાર બેન 
પર તમને કઈ રીતે ખબર પડી. “આ 
તો તને આજે ગાડ્ધનમાં જોઈ નરહ 
એટલે મેં મગનને પછૂ્ુ.ં “બેન, હું તો 
કામ પર આવતી હતી પર મગનએ 
મને રરાર કામ કરવાની ના પાડી. 
હું તો ભગવાનને એ જ પ્રાથ્ધના કરંુ 
કે મને સાતેય ભવ મગન જ મળે.”

એક અમવ હતો કે જેને ક્ારેય 
ફુરસત ન મળતી પોતાને માટે અને 
બીજી તરફ મગન જે સાવ સામાનય 

મારસ થઈને પર કેટલુ ંસમજતો 
હતો. અરદતી તયાથંી નીકળી તો ખરી 
પરંત ુએનુ ંમન હજી પર રાજી પાસે 
જ હત ુ.ં
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અમે તો કમવ, કાળને નાથનારા, 

અમારા તો આ્ે પ્રહર છે ખશુાલી

આ બળબળતુ ંહૈયુ,ં આ 

ઝગમગતા નૈનો, ગમે તયારે 

હોળી, ગમે તયા ંરદવાળી

– શનૂય પાલનપરુી
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હા, હું હું જ છં ...

પ્રયતન કરતો રહું છં. 

કશુ ંન સળગાવાનો,

બસ ખાલી પ્રગટાવાનો,

ખદુમા ંજ પ્રગટવાનો,

ખદુનો દીવો થવાનો. 

છતા ંકાયમનો એક ડર,

ના એ મતૃયનુો નહીં.

ફ્ત પછુાશે એક પ્રશ્ન,

મજુ અકસતતવ પર,

ન સાધ ુકે અસાધ ુ,

ત ુ,ં તજુમા ંપ્રગટ્ો?

રથડે બીરાજજો રરછોડ……

ઝૂલે છે હાથીડા ને ઝૂમે છે લોક
રથડે બીરાજજો રરછોડ

દઈએ ઓવારરા ંઅષાઢી બીજનાં
પરારીને પરૂજો રે કોડ

 
બહનેી સભુદ્ા ને વીરા બલભદ્જી

મલકે જારવ કુળની જોડ
અમારી સગાઈ સવાઈ મારવજી

શખં વાગે ને વરાવે ઢોલ……રથડે બીરાજજો રરછોડ
 

નગર અમારંુ આજ ગોકુળ વનૃદાવન
તમે છોગાળા અમે છેલ

દશ્ધન તમારા ંરૂડા ંરે જગન્ાથજી
અક્ષત ગલુાલ માથે હલે

 
પે્રમથી પરરાવશુ ંહૈયામા ંલાલજી

છૂટ્ા અજપંા લ ૂટં્ા શોર
લાલ પીળા રંગે શોભે આ રથજી

હળવે હાલે હરર તરબોળ
રથડે બીરાજજો રરછોડ ..મારા રથડે બીરાજજો 

રરછોડ.

þeŒ÷
frðíkk CAFE

h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)

frðíkk CAFE
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એક મનષુય જગંલમાંથી પસાર 
થતો હતો. એને રસતામા ંચાર સ્તીઓ 
મળી.

પહલેી સ્તીને એરે પછૂ્ુ ં:
‘બહને, તારંુ નામ શુ ં?’
એરે કહુ ં: ‘બદુ્ધિ’
‘ક્ા ંરહ ેછે ?’
‘મનષુયના મગજમા’ં
બીજી સ્તીની સામે જોઈને એરે 

પછૂયુ ં:
‘બહને, તારંુ નામ શુ ં?’
‘લજજા’
‘અચછા, ત ુ ંક્ા ંરહ ેછે ?’
‘આંખોમા’ં
ત્રીજી સ્તીની તરફ વળીને એરે 

પછૂયુ ં:
‘શુ ંછે તારંુ નામ ?’
‘રહંમત’
‘બહને, ત ુ ંક્ા ંરહ ેછે ?’

‘હ્રદયમા’ં
ચોથી સ્તીને પછૂયુ ં:
‘બોલ, તારંુ નામ શુ ં?’
‘તદુંરસતી’
‘ત ુ ંક્ા ંરહ ેછે ?’
‘પેટમા’ં
આ બરા ઉતિરો સાભંળીને પ્રસન્ 

મને તે આગળ ચાલયો. એટલામા ં
એને ચાર પરુુષો મળયા. એમાંથી 
એકને બોલાવીને પછૂયુ ં:

‘ભાઈ, તારંુ નામ શુ ં?’
‘ક્રોર’
‘તારંુ રહવેાનુ ં?’
‘મગજમા’ં

‘પર મગજમા ંતો બદુ્ધિ રહ ેછે, ત ુ ં
કઈ રીતે રહી શકે ?’

‘જયારે હુ ંઆવુ ંછં તયારે બદુ્ધિ તયાથંી 
મવદાય લેતી હોય છે.’

બીજા પરુુષ તરફ ફરીને એરે 
સવાલ કયષો :

‘તારંુ શુ ંનામ ?’
‘લોભ’
‘તારંુ રહવેાનુ ંક્ા ં?’
‘આંખોમા’ં
‘પર ભાઈ, આંખોમા ંતો લજજા રહ ે

છે. ત ુ ંકેમ રહી શકે ?
‘વાત એમ છે કે જયારે હું આવુ ંછં 

તયારે લજજા તયાથંી ભાગી જાય છે.’
ત્રીજા પરુુષને પછૂયુ ં:
‘તારંુ નામ શુ ં?’
‘ભય’
‘ત ુ ંક્ા ંરહ ેછે ?’
‘હ્રદયમા’ં
‘અરે, હ્રદયમા ંતો રહંમત રહ ેછે. ત ુ ં

કેવી રીતે વસી શકે ?’
‘જયારે હું આવુ ં છં તયારે રહંમત 

તયાથંી રવાના થાય છે.’
ચોથા પરુુષને સવાલ કયષો.
‘તારંુ નામ શુ ં?’
’રોગ’
‘ત ુ ંક્ા ંરહ ેછે?’
’પેટમા’ં
‘અરે, પેટમા ંતો તદુંરસતી રહ ેછે, 

ત ુ ંકેવી રીતે રહી શકે ?’
‘હું આવુ ંછં તયારે તદુંરસતી તયાથંી 

ચાલી જાય છે.’
આ ચાર સ્તીઓના પ્રતીકમા ંગરુ 

દશા્ધવયા છે અને ચાર પરુુષોના 

પ્રતીકમાં દોષ દશા્ધવયા છે. જયારે 
જીવનમા ંદોષનો પ્રવેશ થાય છે તયારે 
એના પ્રમતપક્ષી ગરુો નાશ પામે છે.

[kh Mºke y™u [kh …wÁ»k

“ઉપાડશે કોર મારંુ કામ ?”

એવુ ંઅસત થતા ંસરુજે પછૂ્ુ.ં

સાભંળી જગત આખુ ંમનરુતિર રહુ,ં

પર માટીનુ ંકોડીયુ ંબોલયુ,ં

“મારાથી બનતુ ંહું જરૂર કરીશ”.

=========

જો ત ુ ં‘પારદશ્ધક’

તો

 પ્રભ ુસદાય ‘માગ્ધદશ્ધક’

=========

જયારે ઘેરાયેલા હશો

તમે દુઃખોથી,

તો સગા પર

ફરીયાદ લઈને આવશે.

એક દોસત રાખજો જીંદગીમા.ં.. 

જે ખરા સમયે

સખુોની આખી

જાન લઈને આવશે.



26  rð[khÞkºkk   sq™-sw÷kE 2018

લીમડો (અઝરદરચતા ઇકનડકા) 
એ મેબ્લયેસી કુળનુ ંવકૃ્ષ છે. ભારત, 
મયાનમાર, બાંગલાદેશ, શ્ીલંકા, 
મલેશીયા અને પારકસતાનમા ંઉદ્દગમ 
સથાન રરાવે છે. લીમડાના અનય 
નામો આ મજુબ છે નીમ (રહનદી, 
ઉદૂ્ધ  અને બગંાળી), નીમમ (પજંાબી), 
આય્ધ વેપપ ુ (મલયાલમ), અઝાદ 
રદરખત (પમશવિયન), નીમબા (સસંકૃત 
અને મરા્ી), દોગોનયારો (અમકૂ 
નાઇજીરીયાની ભાષામાં), માગષોસા, 
નીબ (અરેબ્બક), નીમટ્ી, વેપ,ુ 
વેમપ,ુ વેપા (તેલગુ)ુ, બેવ ુ (કન્ડ), 
કોહોમબા (મસંહાલા), વેમપ ુ(તમમલ), 
તામર (બમમવિસ), ્સોન એન ડો 
(મવયેટનામીઝ), અને ઇનડીયન લીલાક 
(ઇંગલીશ). પવૂ્ધ આરફ્કામાં તે પર 
મૌરુબૈની (સવારહલી) તરીકે ઓળખાય 
છે, જેનો અથ્ધ છે 40 નુ ંવકૃ્ષ , કારર 
કે તે 40 મવમવર રોગોની સારવાર કરે 
છે તેવુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

લીમડો એ ઝડપી-મવકાસ પામત ુ
વકૃ્ષ છે જે 15-20 મી (આશરે 50-65 
ફુટ), ભાગયે જ 35-40 મી (આશરે 
115 – 131 ફુટ) ની ઊંચાઇ સરુી 
જઇ શકે છે. તે સદાય લીલુ ંહોય છે, 

પરંત ુતીવ્ર દુષકાળમા ંતેના લગભગ 
અથવા તમામ પાદંડા ખરી જાય છે. 
તેની શાખાઓ મવસતતૃ રીતે ફેલાય 
છે. તેની સામાનય ઘનતા ગોળ અને 
ઇંડાકારની હોય છે અને જુના,ં સવતતં્ર-
ઉભેલ પ્રજામતઓમાં 15-20 મીનો 
વયાસ રરાવે છે. 

થડ
થડ સાપેક્ષ રીતે ટૂં કુ, સીધ ુહોય છે 

અને 1.2 મી (આશરે 4 ફુટ) ના વયાસ 
સરુી પહોંચે છે. 

પાદંડાં
20 થી 31 પાદંડાની આશરે 3-8 

સેમી (1 થી 3 ઇંચ) લાબંી મધયમથી 
હળવી લીલી ડાળખીઓ સાથે, 
સામસામા, નાનકડાં પાંદડાં 20-40 
સેમી (8 થી 16 ઇંચ) લાબંા હોય છે. 
છેડાનુ ંપાંદડંુ ઘરીવાર ગમુ થયેલ 
હોય છે. પાદંડાનંી ડીટા ંટૂંકા હોય છે. 
ખબૂ તાજાં પાદંડા ંલાલથી જાંબરુડયા 
રંગના હોય છે. પખુત પાંદડાંઓનો 
આકાર થોડો અથવા વધ ુઅસમપ્રમાર 
હોય છે અને તેના અડરા ંવામનવિશના 
મળૂના અપવાદ સાથે તેના અંતરો 
ખાચંાવાળા ંહોય છે, જે સામાનય રીતે 

ખબૂ ટૂંકા અને શકુંકારના હોય છે. 

ફૂલ
ફૂલો (સફેદ અને સુગં મરત) 

વયવકસથત હોય છે, સામાનય રીતે 
થોડા-ંઅથવા-વધ ુનમેલા ંઝુમખામંા ં
હોય છે જે 25 સેમી (10 ઇંચ) જેટલા 
લાંબા હોય છે. ડાળમાં ત્રીજા ભાગ 
સરુી મોર હોય છે, અને તેમા ં150 થી 
250 ફૂલ હોય છે. એક ફૂલ 5-6 મીમી 
લાબં ુઅને 8-11 મીમી પહોળા હોય 
છે. સ્તીલીંગ ફૂલો અને પલુીંગ ફૂલો 
એક ડાળખી પર સવતતં્ર રીતે હોય 
છે. ફૂલોનો ઉપયોગ ઉગાડી પાછડી 
નામની કઢી બનાવવા માટે થાય છે. 

ફળ
ફળ એ સુવંાળુ (મલુાયમ) ઓબ્લવ-

જેવુ ં્ળીયાવાળંુ હોય છે જે પહોળા 
ઇંડાકારથી લગભગ ગોળાકાર જેવા 
મવમવર આકારમા ંહોય છે, અને જયારે 
પાકે તયારે 1.4-2.8 x 1.0-1.5 સેમી. 
નુ ંથાય છે. ફળની છાલ (આવરર) 
એ પાતળી અને થોડો-મી્ો માવો 
(મધયમઆવરર) પીળો-સફેદ અને 
ખબૂ રેસાયુ્ ત હોય છે. માવો 0.3 – 
0.5 સેમી. ઘાટ્ો હોય છે. ફળનો સફેદ, 
ક્ર અંદરનો ભાગમા ં(આંતરભાગ) 
ઘેરંુ બી આવરર રરાવતા એક, ભાગયે 
જ બે અથવા ત્રર, ઇંડાઆકારના બી 
(દારા)ં નો સમાવેશ હોય છે. 

લીમડાનું વકૃ્ષ એ દેખાવમા ં
ચાઇનાબેરી જેવુ ંસમાન હોય છે, જેના 
તમામ ભાગો ખબૂ કડવા ંહોય છે. 

÷e÷kuŒhe

÷e{zku
(yÍrËhåŒk RrLzfk) 



 sq™-sw÷kE 2018  rð[khÞkºkk   27

ઉપયોગો
ભારતમાં, વકૃ્ષ “પમવત્ર વકૃ્ષ”, 

“રામબાર”, “પ્રકૃમતની દવા દુકાન”, 
“ગ્ામય દવા” અને “તમામ રોગો 
માટે અ્સીર ઇલાજ” જેવા મવમવર 
ઉપનામોથી ઓળખાય છે. લીમડામાથંી 
તૈયાર થતા ઉતપાદનો પ્રમાબ્રત 
તબીબી ગરુો રરાવે છે, કમૃમનાશક, 
ફૂગપ્રમતરોરી, ડાયાબ્બટીસ પ્રમતરોરી, 
બે્ટેરીયા પ્રમતરોરી, વાયરસ 
પ્રમતરોરી, ફળદ્પુતા પ્રમતરોરી, અને 
શામક હોય છે. આયવુવેરદક દવામા ં
તેને મખુય ભાગ ગરવામા ંઆવે છે 
અને તવચા રોગ માટે તેનુ ંખાસ સચૂન 
કરવામા ંઆવે છે. 
• લીમડાનંા વકૃ્ષના ભાગનો ઉપયોગ 

શકુ્રાણનુાશક પદાથ્ધ તરીકે પર 
થઇ શકે છે.

• લીમડાનુ ં તેલ સોંદય્ધપ્રસારનો 
(સાબ,ુ શેમપ,ુ બામ અને રક્રમ, 
ઉદાહરર તરીકે માગષો સાબ)ુ 

તૈયાર કરવામા ંથાય છે. લીમડાનં ુ
તેલ એક અસરકારક મચછર દૂર 
રાખનાર છે તેવુ ંજારવામા ંઆવયુ ં
છે.

• જતં,ુ જીવાણ,ુ અને કૃમમ સરહત 
મવશ્વના આશરે 500 જેટલા 
જીવાણનેુ તેમના લક્ષરો અને 
કાયષોમાં અસર કરીને લીમડા ં
ઉતપાદનો તેને બ્બનકાય્ધક્ષમ 
બનાવે છે.  

• અછબડાથી પીડાતા દદટીઓને 
લીમડાના પાંદડાં પર સવૂાની 
ભલામર પરંપરાગત ભારતીય 
દવા તબીબો કરે છે.

• લીમડાના પાદંડાનંા અકકે સભંમવત 
અથ્ધસભર ડાયાબ્બટીસ પ્રમતરોરનુ ં
પ્રદશ્ધન કયુું છે.

• પરંપરાગત રીતે, લીમડાંની 
પાતળી ડાળીઓને કોઇના દાંત 
ચોખખાં કરવા માટે ચાવવામા ં
આવે છે.

• પરંપરાગત ભારતીય દવા તરીકે 
લીમડાના મળૂીયાંમાંથી તૈયાર 
કરેલ ઉકાળો તાવમા ંરાહત માટે 
પીવામા ંઆવે છે.

• ખીલની સારવાર માટે તવચા 
પર લીમડાના પાંદડાંનો મલમ 
લગાડવામા ંઆવે છે.

•  
મેલેરીયાના ઉપચાર માટે લીમડાનો 

અક્ધ  અ્સીર માનવામાં આવે 
છે જોકે કોઇ સગુ્ાહ્ તીબીબી 
અભયાસો હજુ ઉપલબર નથી. 
અમકુ રકસસાઓમાં, મેલેરીયા 
મનષેર માટે સેનેગલમા ંખાનગી 
રોરરે પગલા ંસફળ થયા ંછે.[૨] 
જોકે, મખુય NGOs જેમ કે US-
AID લીમડાના અક્ધનો ઉપયોગ 
કરવાનુ ં મવચારતી નથી મસવાય 
કે તબીબી અભયાસો વડે તબીબી 
ફાયદા પરૂવાર થાય. 

કેવા ંમનરાળા છે આપરા શહરેના અંદાઝ તારે તયા ં

તડકો ને- મારે તયા ંભીનાશ એક સકુાઈને તલશે 

ભીનાશ માટે બીજી આવકારે તડકાને ભીંજાવા 

તરસ તો, 

બનેંની એકજ છે

બસ શહરેના અંદાઝ મનરાળા છે 

ભીંજાયા પછીની ્ંડક કે 

પછી પ્રસવેદની મી્ાશ 

આમ જુઓ તો એકજ ને-

આમ જુઓ તો તડપ-તરસ 

તારે તયા ં...

મારે તયા ં...

વચચે છે,

રંગબેરંગી આભ 

ત ુ ંએને પીંછીથી આકાર આપે 

હું એને શબદો થકી...

વય્ત થઈએ એક જ માધયમથી 

ત ુ ંએને રંગો થકી ને - 

હું કાળા ંઅક્ષરો..

બનેં મળીને રચે 

શબદ_આકાર 

કે 

રંગ_આકાર !
 xeLkk ™trË™e þkn
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