
Why should not we also enjoy an original
                              relation to the universe ?
America is a poem in our eyes.

- Ralph Waldo Emerson
[1803 - 1882]

•
!"ણ દાયકાઅોથી યો,શભાઈ પ1લ અ3 િવ6લભાઈ ક7યાણી 

ગ9જરાત બહાર ર?તા, ડાયAપોિરક સજCકવગC3 હાકલ કરતા રDા E :  તF 
સાિહGય રચો I મૌિલક હોય; IમL અહMના જન-Oવનનો અ3 અPય િનO 
અQભવોનો પડઘો પS;  IમL અહMની માટીની UગVધ હોય;  IમL Xશની 
કિવતા સLભળવા મZ;  અ3 I લખાણ જ ન ર?તL અાનVદદાયી,  \]રણાદાયી 
અ3 િવચાર\]રક સાિહGય બની ર?. 

યો,શભાઈએ ૧૯૮૮ના “અિAમતા” અVકમLના સVપાદકીયમL 
સજCકના ગ9ણધમb િવc લdeV. એ લખતા હતા : ‘સજCકQV સૌથી પ?eV કમC E 
અQfિતQV. I સજCક ‘Oવતો’  નથી અ3 અQભવતો નથી g સજCક કોઈ ઉiમ 
jિત અાપી શકતો નથી. અા મનોભૌિતક િkયામL chaos E IમLથી સજCન 

થાય E. … અા બીડ9V ઝડપવાQV અાmવાન E … ચાલો, ઝ9V!શ ચલાવીએ.’ 
યો,શભાઈ અા હાકલ કરતા રDા, પણ સજCકવગC બ?રો રDો.  કોઈએ સારો, 
મૌિલક jિત રચવામL, અ3 એમની િશખ સLભળવામL સાથ ન અાnયો. એટo 
યો,શભાઈએ “અિAમતા”ના ૧૯૮૯ના પLચમા અVકમL,  થોડા અાkોસમL, 
લખી નLpqV :  ‘rs qગો ગયા,  ક9VભકણC હO tu E.  કોઈએ કશ9V ક?વાQV જ 
નથી. કોઈની પાv wચનો પણ નથી rs \r તરીx કોરાકટ છીએ. … 
અાપણી અાસપાસQV અાપણ3 અડzV જ નથી xવી અ{|ત ટાઢક E.’  બીજL 
થોડL  વષb પછી, યો,શભાઈએ સજCકો3 પડકાર ફ�કવાQV, સલાહ wચનો 
અાપવાQV બVધ કq�; એમs એમLથી rs x સVPયાસ જ લઈ લીધો !

િવ6લભાઈ “અોિપિનયન” વા1 પોતાના હ�યાનો બળાપો અા િવષય 
પર કાઢતા રDા. પડકારો ફ�કતા રDા. પરVz ઘણા સજCકો હજ9 ચીલાચાe ઢબમL 
‘લખાણ’ કરતL રDા, પણ એમL ‘સાિહGય’નો નયb અભાવ જ રDો.

અFિરકાથી નટવરભાઈ ગLધી એ પડકાર ફ�કવામL હમણL હમણL 
�ડાયા.  અા વરv જ�નમL નટવરભાઈ ગLધીએ સજCકો સાF અાવા પડકારની 
6નર9િ� કરી,  એમના અV�]O  oખ વા1, IQV શીષCક ર�9V :  Gujarati 
Diaspora Writing - A Call For Independence.

નટવરભાઈ ગLધીના અા oખની \Aતાવના ��,  rs x િવ6લભાઈએ 
અા સાિમયકના અૉ�ટોબર અVકમL અ�oખ અાnયો :  ‘ડાયAપોરા ગ9જરાતી 
સાિહGયના ભા�યિવધાન.’  અાપણા સજCક વગ� અા oખ જ�ર વL�યો હોય, 
gવી અાશા રાખીએ.  dર ! gમ3 યો,શભાઈએ �EeV gમ �છીએ :  સLભળો 
છો 3 ? “અોિપિનયન”ના નવ�બર ૨૦૧૦ અVકમL નટવરભાઈના �ળ અV�]O 
oખQV િવ6લભાઈએ સરસ અ3 સરળ ગ9જરાતી ભાષાPતર \ગટ કq� E.

નટવરભાઈના ડાયAપોિરક સજCન \િkયા પરનL િનરી�ણો અ3 
િવચારો મનન કરવા IવL E. અFિરકા - x3ડામL રચાતL ગ9જરાતી સાિહGય 

અ3 સજCકો પરQV gમQV િવ�oષણ 

સમજવા I�V E. g લd E :  ‘ઉiર 
અFિરકામL એવા અ3ક oખો 
(એન.અાર.અાઈ.) E I3 નાF 
ડઝનબVધી ચોપડીઅોનો ફાલ ઊત� રાpયો 
E. નવિલકાઅો ય લd E … કિવતા ય 
ર� E … ટ�Vકી વાત�અોની રચના કરતા ર? 
E, પરVz મહાભારત સવાલ એ E x અા 
સઘ�V શ9V સાિહGય બ3 E x ?’  અાગળ 

ચાલતL gઅો ન�� E : ‘અા oખકો3 
ગ9જરાતી સાિહGયનL gમ જ સાિહGયના 
�રVધર િશરોમણીઅોની રચનાઅોનો 

અ�યાસ કરવાQV ક?�V યો�ય બ3 E.’  એક અV�]જ િવ�ચક િસરીલ કોનૉલીની 
યાદ અપાવી gમs ટL 9V હzV, ‘Iમ Iમ વ¡ ચોપડીઅોQV vવન અાપs કરીશ9V 
gમ gમ Aપ¢ થવાQV x દ�ક oખx £]¤ jિત અાપવાની E અ3 g3 સાર9 બીજ9V 
સઘ�V ગૌણ બની rય E.’ અાવી સલાહ અાપવી ભા� અઘરી E. ‘પરVz £]¤ 
jિત FળવવાQV ¥¦ય સાF રાખ�V જ ર�9V. અામ થc તો … કોઈક 
એન.અાર.અાઈ. oખક ક3થી અાપણ3 ¥યાનાકષCક ચીજ સLપડી અા�.’

નટવરભાઈQV બીજ9V મહ§વQV wચન એ ર? E x હ� અહMના 
ડાયAપોિરક સજCકોએ ગ9જરાત તરફ જ મીટ મLડવી ઠીક નથી. કારણ x 
ભારતના \કાશકો,  િવ�ચકો વ,� મા1 તો એન.અાર.અાઈ.  સજCકો કમાવાQV 
સાધન બની જતા હોય E. ‘પછી ભo 3 તF કચરોક�ડો ય અાપો. વળી તમા� 
ખચ� g લોકો r?ર િવમોચન કાયCkમ પણ ગોઠવી અા� E. અોવારણL oવા3 
સાર9 rણીતા માનીતા સાિહGયકારો હાજરાહજ�ર ર? E.  અ3 મોટા ભાગનL 
અા©ખો અ3 \Aતાવના એન.અાર.અાઈ. oખોની ક9શળતા3 ભરમા� E. અા 
ઢ�ગનો સિરયામ અાચાર E.  અામ oખક બનવાના એન.અાર.અાઈ.ના Uª« 
Aવnન સાકાર બ3 E અ3 \કાશક અથવા 6રAકત� ય ! પ�સા રળી ખાય E !!’

ડાયAપોિરક ગ9જરાતી સાિહGય સજCન3 નવો જ વળLક અાપવા 
મજ¬ત અ3 મૌિલક બનાવવાના અQસVધાનમL,  નટવરભાઈ ગLધીએ, ૧૯મી 
સદીના અFિરકી સાિહGયના qગ6ર9ષ રાલ્ફ વા7ડો  એમરસન3 યાદ કય� E. 

એમરસનનો જPમ ૨૫ F ૧૮૦૩ના બોAટન શ?રમL થ¦લો અ3 એમQV 
અવસાન ૨૭ એિ\લ ૧૮૮૨ના કોનકોડC શ?રમL થ¦eV.  શ�અાતના OવનમL 
એ પાદરી રDા,  પછી, મોટા ગrના વ�ા રDા, કિવ બPયા અ3 ગહન 
િનબVધકાર રDા. એમના સમયમL સાિહGય રચાzV હzV એ િવc નટવરભાઈ લd 

E : ‘અFિરકી સા�રોની એક બાજ9 પાકટતા rમતી જતી હતી તો બીO તરફ 
પોતીકા Aવીકાર3 મા1  gઅો ‘મા±fિમ’  ભણી નજર રાખતા હતા. ²�લૅPડમL 
I કVઈ \કાિશત થzV ર?zV gQV વાચન gઅો કરતા ર?તા હતા.  િ´િટશ 
સમસામિયકોમL gમનL લખાણો છપાય g મા1 g \યµ કરતા ર?તા.’  (Iવી 
રીg અાપણા સજCકો ગ9જરાત તરફ મીટ મLડી ર? E.) અાવી હતી અFિરકી 
સજCકોની મનોભાવના એ� સમ¦. નટવરભાઈ લd E : ‘એક ©¶ી t�રા 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત()ી : િવ,લ ક/યાણી
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ડાય2પોિરક સજ>કો? ગ@જરાતી એમરસનોC( અાDવાન         • ડાEાભાઈ નાCભાઈ િમ2)ી

ડાEાભાઈ નાCભાઈ િમ2)ી



ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

• "ઓિપિનયન"ના વDચક ગE F અ0કથી થઈ શકાય 
;. રસ ધરાવનારાઅોએ સMવN પોતાનો ‘ઇ.મOલ 
અાઈ.ડી.’ મોકલવો જRરી બ4 ;. 

• "ઓિપિનયન"મD શS હોય MયD Tધી UVરખબર 
ન Xવાની અમારી 4મ ;.

• એમD YયZ થતા િવચારો મા[ની જવાબદારી \ 
F Xખકોની ;.

• "ઓિપિનયન"નD ધોરણ અ4 ^વRપ4 અ/લ_ી4 
Xખકોએ પોતાની `િતઓ મોકલવી. હાલ 
aર^કાર/0 ધોરણ નથી. પર0b છપાdલી `િતના 
Xખક4 \ F અ0ક eટ મોકલવાની fથા ;.

• લખાણ શાહીથી ચોgખા અ_N અ4 કાગળની 
એક જ બાજ'એ લખi0. નનામા Xખો અ^વી`ત 
બનj.

• ભાષા સારી માઠી હj F4 િવl લખનાN જરા 
પણ અચકાવા/0 નથી. અમારી શિZ fમાm અE 
Tધારી લઈશ'0. ઓછામD ઓછી ગ'જરાતી Uણનાર 
વાચક પણ સામિયકની મારફF \ટલી દાદ લઈ 
શo Fટલી દાદ pવી એ અE અમારી ફરજ 
સમજશ'0.

• \ઓ લખી ન શકતા હોય Fઓ બીUની પાq 
લખાવી4 લખાણ મોકલી શo ;.

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"

‘Kutir’, 4 Rosecroft Walk,          
WEMBLEY,                                     

Middlsex HA0 2JZ [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

Villa Bellevue, 30, Avantikabai Gokhale 
Street, Opera House, MUMBAI - 400 004

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

સ0પકr : ભારતીબVન પાNખ
----------------

“અોિપિનયન”/0 અા િડિજટલ અવતરણ 
;. અ4 ગમતાનો ગ'લાલ કરવાની દNક4 

રUમU જ હોય.

અ"ભવાતીત અ( ગહન ,ચત. અ/િરકી 3ખકો( 

6વા7યી બનવા પડકાર ફ=.લો અ( ક?@A . B સૌએ Fળ 
વતનની Hિમ પર અાધાિરત સKકળ  તોડી ફોડી કાઢવી 
જNરી O. એમP દRક( 6વતAS બનવા હાકલ કRલી 
અ( 6વીTિત માU VWલૅYડ Bમ જ Zરોપ ભણી નજર 
નહ\ નKખવા જણા]ZA હ^A. સૌ( ચાનક અાપતા ક_`A 
. પોતાની Hિમના મબલખ aવનમKથી BમP cdરણા 
3વાની રાખવી eઈએ.’

રાલ્ફ વાhડો એમરi અાવી બધી વાતો કરી 
હતી, અાવK સલાહjચનો અાkયા હતK.  એમના The 
American Scholar નામક હાવડl ZિનવmસટીમKના 
િદoાYત cવચનની શNઅાત એમP અા રીB કરી હતી : 
We have listened too long to the courtly 
Muses of Europe ! અા િદoKત cવચન"A 
િવq3ષણ કરતK એક અ/િરકી િવsચક િરચાડl N3Yડ 
અ( િtિટશ િવsચક માલકમ tdડબરી એમના u6તક 
From Puritanism to  Post Modernism : A 
History  of American Literature [Penguin 
1991]મK ક_ O : ‘This  address  the 
American Scholar  earned its  place as 
America’s Declaration of Literary 
Independence.’ 

એક બીv અ/િરકી િવsચક હારોhડ w`મ 
લx O : This sage of Concord was the 

benign Father  of the Americanism of 
American Literature.

અા અ/િરકી ઋિષ uર@ષ એમરiન( સAભારી 
નટવરભાઈ ગ@જરાતી ડાય6પોિરક સજlક વગl( હાકલ 

કR O, ‘ગ@જરાતી એન.અાર.અાઈ.  વારસાની Hિમ 
ભણી નજર દોડાવવા"A છોડ{A eઈએ.  ઉ}ર 
અ/િરકાના ગ@જરાતી 3ખકોએ હs અવ6થાવાન 
બન{A eઈએ અ( પોતાના Fળ  વતન છોડી પોતાના 
પર જ અાધાર રાખવો eઈએ. કોઈક cમાણપSની 
અાશા અ~oા રાખવી નહ\ eઈએ, � સદી પ_લK, 
એમરસ( � cકાR અ/િરકન સાિહ�યનો અો�છવ કરી 
vPલો Bવી જ રીB ચાલો અાપP ય અાપણા 
વાતાવરણનK છાપવાળK ગ@જરાતી સાિહ�ય( વધાવી 
vણીએ.’

ગ@જરાતી સાિહ�ય - ડાય6પોિરક સાિહ�ય - ( 
6વતASતા તરફ દોરતા અા O અાપણા ગ@જરાતી 
એમરસનો - યો�શ પUલ, િવuલ કhયાણી અ( હs 
નટવર ગKધી. અા O�d, � શwદો ટKક@A છ@A B O રાલ્ફ 
વાhડો એમરસનના, પણ અાપણા અા ગ@જરાતી 
એમરસનો, vP ., બોલતા હોય એ{A અ"ભવાય O :

‘તમારા �દ પર જ મદાર રાખe;  �ાR ય 
કોઈની નકલ કરશો નહ\. દRક પ� ત/ તમારી vત(, 
સમ� aવનના xડાણમKથી,  ઉ}રો}ર વmધત, 
eમ�વlક �ટસોગાદ ધરી શકશો … ‘

[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, 
SUTTON COLDFIELD B73 5PR, U.K.]

•
અાભાર ભNલા મ^તક4 uચકi0 'શયદા', ^Vલ નથી,
હ'0 એમ તો મ^તીમD અાવી, અાકાશ ઉઠાવી Ut છ'0.

- ‘શયદા’ 

  (વસ0તિતલકા સૉ4ટ)

એ cdમ( શ@A કરવો, નવ પીગ� �;
( ના વ_ દશિદ� થઈ( cવાહ ?

ના કોઈની પણ ફળાવી શ. જ આહ,
એવો અહA શ@A કરવો, નવ ઓગ� � ?
એ cdમ"A શ@A કર{A, િનજમK જ � ર_,
( કમlમK પિરણ/ નહ\ અYય કા� ?

આટાટલK અ�ખથી જગના ન લા� ?
એ �Aદ( શ@A કર@A � cસR ન, ના વ_ ?
એ cીત"A શ@A કર{A, નવ િવ6તR �

Hમા �ધી ? નવ શ. પડી ગKઠ ખોલી ?
ના � સ_ ધીરજ�વlક રહ� અબોલી
સૌ �ઃખ િવ�ભરનK �ચકી િશR � ?
e દીપ કો તમસ અYય"A ના ઉvળતો

તો અિWન B, િનજમહ\ �દ( જ બાળતો.
- ઉશનસ્

•

િચતારો                          • જય2ત પાઠક
અજબ િમલાવટ કરી
      િચતાR રAગkયાલીઅો ભરી !
એક લસર. ઊગી નીક�યK
     જAગલ જAગલ ઝાડ;
ટપ. ટપ. �ટી નીક�યા 
     ધરતી પરથી kહાડ !
                 ઘ� નીિલમા નરી.

જરાક ખAxરી પ\છી �યK
    �લ( લાગી છKટ;
�Aક મારતK �લાયા શા
    સાગર સાત અફાટ !
જલરA� જલપરી !

�છતK વાદળપોB ઊઘડ�ા
    ઇY ધ"ના રAગ,
રAગરAગમK લીલા િનજની
   નીરx થઈ( દAગ !
              ચીતR ફરી ફરી !

•

આમ તો ગ/ ગલગોટો ( ગમતK કRણ vઇ,
નીલ સરોવર કમલ eતK સઘ¡A vય ¢લાઈ.
કોઈની મીઠી £_ક (
ગ/ કોઈ"A મ¤ર ગાન,

કોઈનો વળી ઝલમલ કAઈ
ગમતો Nડો વાન;
ભમતો ¥મર સઘ� સતત િનજ"A ગા¦ ગાઈ.
Bજની છો� xલવા મ�
અહ\, ( નયન અAધ,

§ગિત .રી મોજ મ� કોઈ
દલ( કોમલ બAધ;
મધ( અમલ ¨Aટ© પીધી vય R અિખલાઈ.

− રા\2y શાહ
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િ"જરાતી એટ* િ"િટશ ગ-જરાતી, 
િ"ટનની ગ-જરાતી ભાષા.

િ"ટનમ2 મા3ભાષા4 5વતી રાખવાનો 
9: અહ= વસતા ગ-જરાતીઅો મા?  9ાણ9: A. 
૧૯૯૧મ2 હ-D બૉGટનની છોકરીઅોની J િનશાળમ2 
િશLક તરીM Nડાયો,  Qય2 ગ-જરાતી વRકિGપક િવષય 
તરીM શીખવતા. પૅUVટ્સ X - વાલીિદ4 J માબાપો 
બાળકોના અ[યાસ  િવ\ ચચ^ કરવા અા_ `મ2 
First Generation Immigrants  - 9થમ 

bઢીના વસાહતીઅો હોય `વા વડીલો,  બાળકો 
અાપણી ભાષા શીd A ` વા  ̀ 9સeતા fયg 
કરત2. પણ અહ= જVમી ઊછUલી બી5 M iી5 
bઢીન2 હોય ` 9: કરત2 M, િવjશી ભાષા તરીM 
ગ-જરાતી શા મા?  શીખવો છો ? ફ્ેVચ M જમmન Mમ 
શીખવતા નથી ? અામ વાલીઅો સાnની ચચ^થી 
ગ-જરાતી 9Qoના બદલાતા વલણનો pયાલ અાવતો.

શાળા સિમિતના qiણ rs  સ[યો 
અ[યાસtમમ2 ગ-જરાતી ચાu રાખવાના મતના. 
પણ vવાન સ[યો ‘િ"ટનમ2 ગ-જરાતી ઇરૅલવVટ  - 
અ9xyત A’ એવી દલીલ કરત2. વગmમ2 અDz{5ના 
મા|યમથી ગ-જરાતી શીખવાય. કલાકના  તાસ 

દરિમયાન પોણો કલાક અDz{5મ2 બોલ}D પX. 
િવ~ાથ�અો�D ગ-જરાતી શીખવા મા?�D મોિટ_શન - 
9{રણ નહ=વત.્  ગ-જરાતી બોલવામ2 નાનમ 
અ�ભ_.  અામ, શાળામ2 ગ-જરાતી4 િવષય તરીM 
ટકાવી રાખવામ2 બધી રી  ̀ સીધ2 ચઢાણ - અન 
અપિહલ ટાxક.

બૉGટનની લાઇ"{રીમ2 પણ ગ-જરાતી 
િવભાગ મરવા4 વ2M 5_. િનયમ એવો M, અાખા 
વરસ દરિમયાન કોઈ �xતક4 એક પણ વાચક ન 

મ�યો હોય તો ` �કરૅક - ઘોડા પરથી ઊતરી 
‘�લ’મ2 �ય. અા}D ન}Dનકોર �xતક દસ bનીમ2 
_ચાય. રાવ5ના અDગત અ4 �Uશ Nષીના 
િછeપiની એક જ વરસમ2 અા વ* થoલી. 
વ2ચનાર2ની સDpયા ઘ? એટ* ગ-જરાતી �xતકો 
ખરીદવા મા?ના બJટમ2 પણ કામ �કાય.  અામ, 
િ"ટનના બ�રમ2 ગ-જરાતીનો િસ�ો ચલાવવા�D 
િદવ� િદવ� દો�uD થyD �ય A.

અા પિરિxથિત Nઈ 5વ બાળનાર2 પણ 
A. લDડનમ2 િવ�લ કGયાણી, પોપટલાલ જરીવાળા, 
પDકજ વોરા,  યો�શ પ?લ, ર�શ પ?લ, જગદીશ 
દ_, કિવ ડા�ાભાઈ પ?લ, અ4 QયાU વી4શ 

અDતાણી.  *xટરના ચD�ભાઈ મટાણી, િવનય કિવ 
અ4 v�ફ િસદાત. બ�મગહામના 9�� અમીન, 
ડા�ાભાઈ િમxiી અ4 રમણ પરમાર. qટલીના 
અહમદ ગ-લ અ4 ડો. રાજપરા, માV�xટરના દીપક 
બારડોલીકર અ4 �*કબનmના એકલવીર બાબર 
બD�સરી.  અા બધા ગાઈવગાડી4 ક� A M, 
ગ-જરાતી ભાષા જ\ તો અાપણી અિxમતા સાnનો 
નાળસDબDધ ઉ�Aદાઈ જ\, M મા3ભાષા તો 

સDx�િત�D વાહક A, વ�U. પણ અા}D બ�D સ2ભળી, 
વ2ચી સમજનારા �2 A ? એટ* અા અર�યર-દન 
J}D લા�.

અાદમ ટ&કારવી
પણ �હમત હાU એ બી�.  િવ�લ કGયાણી 

તો િ"ટનમ2 ગ-જરાતીના �ખધારી. અહ= ગ-જરાતી 
ભાષા 5_ એ એમનો 5વનમDi.  હિરવ�ભ 

ભાયાણી4 ટ2કી4 સમ�_ M, ‘ભાષા માi હD�શનો 
5વનfયવહાર ચલાવવા મા? જ નથી હોતી. ભાષા 
અાપણા અDદર અ4 બહારના 5વનમ2  અ4ક 
9યોજનો સા� A. એ અ4કિવધ હોય A. 

fયવહારની ભાષા,  �દય4 9ગટ કરવા, અDતરના 
ઉમળકા, અા_શો 4 અ2કાLાઅો, 9{મ અ4 ભિg, 
િવ ોહ અ4 અાસિg,  અાદર 4 િધ�ાર - એ}D બ�D 
fયg કરવા મા?  - ભાવોના ઉછાળ, ¡ડાણ, 
ઝીણવટ  અ4 ગ£Dચો4 પહ¤ચવા  અ4 અાકાર અાપવા 
મા?, `મના તલxપશm મા?  મા3ભાષા4 xથા4 કોઈ 
સાવકી ભાષા ન જ ચા*.’ �ાUક ફાધર વા*સનો 
દાખલો અાb અ4 `મના  જ શ�દોમ2 દલીલ �M M, 
‘ભાષા અ4 સDx�િત એકબી�ની સાn એવી તો 
સDકળાoલી A M એક �ય તો બી5 �ય. ભાષા એ 
સDx�િત�D તટxથ વાહન નથી, એની સાn અોત9ોત 
A. વણાoલી A. એક થoલી A.  … ભાષા ઊપX તો 
પોતાનો સામાન લઈ4 ઊપX. અ4 ભાષાનો 
સામાન એટ* સDx�િત.’

વી4શ અDતાણી ક� A `મ, અા િમiો4 
માi ગ-જરાતી ભાષા સચવાય એની જ �ચતા નથી. 
પણ ગ-જરાતીપણા4 સાચવવાની dવના A. એટ* 

જ િ"ટનની ‘ગ-જરાતી સાિહQય અકાદમી’�D ¥i 
A : ‘ગ-જરાતી સ2ભળીએ. ગ-જરાતી બોલીએ. 
ગ-જરાતી વ2ચીએ.  ગ-જરાતી લખીએ.  ગ-જરાતી 
5વીએ.’  અા ¥i  મ¦ 9થમવાર સ2ભ�vD QયાU એ 

ઉ§ીપનના 9િતભાવ¨b ગઝલ રચાઈ J 9xyત 
A :

+& ગ-જરાતીમ0 1 અાવો ક3 4
તો મારા કા5 એક ટૌકો પ9 4
+& ગ-જરાતીમ0 1 વાતો ક: 4
તો તારા હોઠથી >લો ઝ: 4
લA& છ-& ભDત ઉપર નામ તાર-&

પછી અા અોરડો પણ ઝળહJ 4
અમારા કાનમ0 :ડાય અLત

+& ગ-જરાતી ગઝલ 1 ગણગM 4
ઊ9 અા ગ-જરાતી છાપાનો કાગળ
અ5 અાOખીય Qરી મઘમS 4
મ5 તો એય લાT અથUગVભત
+& ગ-જરાતીમ0 W લવરી ક: 4
એ વ0ચી5 િદવસ [ધ: 4 મારો
+& ગ-જરાતીમ0 W કાગળ લ] 4
અા છોભીલો પ9 ગ-જરાતી ક^ો
+& _ા: `વ ન&ઈ બોc& ક3 4

અા અdમી`ન પણ અાe 4 ઠપકો
+& fિgલશના રવા9 i0 ચ9 4

છીએ અા હ-& 5 તારી ભાષા એક જ
ગલત +& એક 5 એક k ગM 4

જ-અો અાકળિવકળ lય0 વાણીરાણી
અ5 અહDયા ‘અદમ’ પણ તરફ9 4.
શાળામ2 િવ~ા�થનીઅો ગ-જરાતી િવષય 

ભ© A,  ̀ મ4 સDx�િત, અિxમતા એ}D બ�D સમ�yD 
નથી. માબાપ ક� A એટ* ગ-જરાતી ભ© A. 
ગ-જરાતી એમના મા?  મૉડmન ફૉUન લ¦ª_જ A. 
«િªલશમ2 િવચાU A અ4 `4 અાધાU ગ-જરાતીમ2 
બો* M લd A. માU q ભાઈ A એમ ક�}D હોય તો 
મારી પા� q ભાઈ A એમ ક� A. ¬ર માબાપ 
ગ-જરાતીમ2 કDઈ A તો અDz{5મ2 જવાબ અાb 
A. ગ-જરાતી બોલ}D જ પX તો અડધાઅડધ શ�દો 
અDz{5ના વાપU A.

હાઈ xક£લમ2 પ2ચ વષm ગ-જરાતી ભ©લી 
એક િવ~ા�થનીએ લૉટરીના ઇનામ િવ\ િનબDધ 
લpયો A  ̀ અહ= અLરસ:  9xyત A. �ળની 
Nડણી કાયમ રાખી A.

લૉટરી oટી પયસા પયસા
Aલા વષm મ4 મીલીયનની લૉટરી પાયકી. 

હ-D શૉપમ2 bપર *વા ગયો. પયસા વયધા તો 
લૉટરીની િટિકટ લીધી. િટિકટની ઉપર મ¦ મારી 
બથmXટના નમબર લયખા.

q િદવસ પછી મનXના હ2J ટીવી પર 
નમબર બોયલા ટો મ¦ NvD M વાવ [wow] મારી 
લૉટરી પાયકી હટી. મારા િદલમ2 બોજ મ� હટી. 
પયસાથી હ-D ન}D ગર, નવી ગારી,  ન}D કપડા લાવી, 
ઠોરા કરોડ િબઝ4શમ2 ¯યકા. િબ� બૅVકમ2 પUલા 
A. પયસા હારા કામમ2 M ખરાબ કામમ2 વપરાય. 
હારી વાત એ M િમi નકર qનનો બરથ  X હોય તો 
ઈમ4 સારી િગફટ લાઈ jવાય. ખરાબ વાત એ M 
લોકો અાપરા િમi એતલા મા  ̀ બ4 Mમ M એ 
અાપરા પયસા પાછર પUલા હોય.

પયpવરણ િવQના િનબ&ધમ0થી qટલાક અ&શો :
‘અાજકાલ િ"ટનમ2 ગાડીઅો બોજ A. 

અાના �કસાન A. b°-D તો રોદ પર તરાફીટ 
[traffic] બોજ થાય. બીજ-D M પuશન 
[pollution] થાય એત* બીમારીયો વ�. અસથમા 
[asthma] અ4 Mનસર થાય એત* લોકો મરી �ય 

િrજરાતી                                                                                                                     • અાદમ ટ&કારવી
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અાની અુપરથી મારા િવચારો ક/ 0 1 લોકો3 ગાડીઅો અોછી કરી 7વી 89. 

પબલીક તરાનસપોરત [public transport] વાપરવી 89. ચાલી3 => 1 
સાઈકલ ચલાવો. તો અાપરા શ/ર3 બોજ ફાયદો થE.’

•
િFટનમH ગIજરાતી JવાKઢીMN માOભાષા RSTMN વલણ =ણવા અ3 

ગIજરાતીના િશVણMN માળXN વYZાિનક પ[િતએ રચાય એ /]થી, અાશ^ એક 
દાયકા પ/લH, િFટનની ‘ગIજરાતી સાિહSય અકાદમી’ના 3= /ઠળ, 
બૉbટનમH, શમીમ અાદc એક સવdVણ ક^eN. fરથી અોગણીસની વયના 
ટીનએજસg - JવકJવતીઅો પાEથી Rhાવલી અ3 iબi jલાકાત kારા પHચ 
પાસH અNl માિહતી mગી કરી.

1. તમા^ ગIજરાતી શીખ>N 8ઈએ ? (8 Rh ૧નો જવાબ ‘હા’ હોય 

તો)
2. 1મ શીખ>N 8ઈએ ?
3. 1ટeN ગIજરાતી શીખ>N 8ઈએ ?
4. 1>N ગIજરાતી શીખ>N 8ઈએ ?

5. ગIજરાતી 1વી રીf શીખવા>N 8ઈએ ?
Rh ૧ના જવાબમH ૮૦ ટકા સNમત થયH 1 ગIજરાતી શીખ>N 8ઈએ.
Rh ૨ના જવાબમH sણ jtય કારણો જણાuયH.  માબાપ અ3 વડીલો 

સાv વાત કરવા, અાપણા ધમgની વાત સમજવા અ3 ઇિyડયા જઈએ તો કામ 

લાl.
Rh ૩ના જવાબમH જણાuJN 1 ઉપર જણા9લ sણ બાબf કામ લાl 

એટeN. માs ૧૦ ટકાના જવાબ હતા 1, |.સી.એસ.સી.ના ગIજરાતી 
અ}યાસ~મ �ટeN ગIજરાતી શીખ>N 8ઈએ.

Rh ૪ - 1>N ગIજરાતી શીખ>N 0 ? - ના જવાબમH જણાuJN 1, 
બોલવાMN. બહI હાઈ �વલMN નહ�. લખવાMN ન િશખાય તો ચા�.

Rh ૫ના જવાબમH જણાuJN 1,  �િ�લશના મા�યમથી ગIજરાતી 
શીખવો.  R�િ�ટકલ પ[િત અપનાવો.  uયાકરણ જવા દો.  રસ પ� અ3 

પિsકાઅોમH, =/રાતોમH,  િફbમમH હોય 0 fવી અોvિyટક - સા�કલી 
સામ�ીનો વગgમH ઉપયોગ કરો.

અાવH સવdVણ થાય તો પિરિ�થિતનો tયાલ અાK અ3 અાગળનો 
ર�તો ��. •

(સ"ભા%ય : “િવ-િવ)ાનગર” ૪૬૭, સ012બર ૨૦૧૦)
[200 Halliwell Road, BOLTON BL1 3QN, U.K.]

-------------------------------------------------------------------

િફલા9લ્ફીઆના િમ>ો @ારા પBા નાયકDE સFમાન
• બાG Hથાર

સાિહSયમH �ા^ક સN�થાઓ ન ક^ એ>N 
કામ uયિ�ઓ કરતી હોય 0.
તા�તરમH જ અcિરકાના િફલા�લ્ફીઆ 
શ/રમH એક એવો RસNગ બની ગયો. 
અ3 એ RસNગ હતો =ણીતH કવિયsી, 
વાત�કાર, અMવાદક પ�ા નાયકના 
સyમાનનો.  પ�ા નાયક વરસોથી 

ગIજરાતી સાિહSય સજgન કરી ર�H 0. એઓ કિવતા લ� 0, વાત� લ� 0, 

�ા^ક અMવાદો પણ ક^ 0. એમ� Jિનવ�સટી ઓફ Kિyસલ9િનયામH 
ગIજરાતી ભાષા પણ ભણાવી 0.  એટeN જ નહ�, અcિરકાની ગIજરાતી 
સાિહSય અકાદમી3 આકાર આપવામH પણ એમ� મહ�વની �િમકા ભજવી 
0. Jિનવ�સટી ઓફ Kિyસલ9િનયામHથી મા�ટર િડ�ી cળવવા મા� એમ� 

ઉમાશNકર 8શી પર એક મા�ટર થીિસસ પણ લtયો 0 � Journal of 
South Asian Literature નામના આNતરરા�ીય સામિયકમH Rગટ પણ થયો 
0. એટeN જ નહ�, �ા^ અcિરકામH ઝાઝા ગIજરાતીઓ વસતા ન હતા Sયા^ 
એમ� પોતાના ઘર3 એક સH�¡િતક 1y¢ બનાવી દી£N હ]N.  ભારતથી અcિરકા 

આવતા ઘણા બધા સાિહSયકારો, કળાકારો એમના SયH ર/તા. ઘણH3 આ¤યg 
થ¥ પણ રિવશNકર �વા સNગીતકાર અ3 બાલ¡¦ણ દોશી �વા �થપિત પણ 
એમના મ/માન રહી  §�ા 0. આ� પણ પ�ા નાયક રિવશNકર3 યાદ કરતH ક/ 
0 1 રિવશNકર ક/તા હતા 1 મારા સારામH સારા ફોટો�ાફ પ�ાના ¨ર 0. 8 
મારIN ©Jિઝયમ બનાવવામH આ9 તો એ ફોટાઓ3 હIN અ��થાન આªN. 

આ બ£N =«યા  પછી કોઈક3 િવચાર આuયો: ગIજરાતી સાિહSયની 
અ3 ગIજરાતી સમાજની આ રીf Eવા કરનારની કદર થવી 8ઈએ. આપ� 
પ�ા નાયકMN સyમાન કર>N 8ઈએ. પછી એ માણE એ િવચાર મ£ રાય સમV 
¬�ો. મ£ રાય ક/:  આ કામ તો કરવા �>N 0. ચાલો આપ� �ચીબ/ન3 
(�ચી uયાસ3) વાત કરીએ. પછી એમ� �ચીબ/ન3 વાત કરી. �ચીબ/3 
એમના પિત િગરીશભાઈ સાv વાત કરી અ3 બ��એ ઘડીના છા ભાગમH 
િનણgય લઈ લીધો: ‘હા. આ કામ તો કરવા �>N 0. ચાલો કરીએ.’  8 મ£ રાયની 
જ�યાએ બી8 કોઈ ગIજરાતી સજgક હોત તો એમ જ ક/ત 1 ભાઈ, 
પ�ાબ/નMN પછી, પ/લH મારIN તરભા® ભરો. પછી તો �ચીબ/ન અ3 
િગરીશભાઈએ પ�ા નાયકના સyમાનની તારીખ પણ ન¯ી કરી નાખી. ચૌદમી 
ન9©બર. અ3 તરત જ એમ� પોતાના અ3 પ�ા નાયકના િમsો3 ફોન kારા, 
ઈ-cઈલ kારા ચોખા પણ ¬કવા મHડ±ા: પ�ાબ/નMN સyમાન કરવાMN 0. 
તમા^ આવવાMN 0. પણ, પ�ાબ/ન3 ક/વાMN નથી. 

પછી તો uયાસ દNપતીએ તYયારીઓ કરવા મHડી. બ��એ ન¯ી કJ²: 
પ�ાબ/નMN સyમાન એમ3 શોm એ રીf જ કર>N 8ઈએ. ચાલો, તો એમના 
મા�  એક શાલ પણ ખરીદીએ અ3 એમના સyમાનની એક તિ� પણ તYયાર 
કરાવીએ.  પણ Rh એ થયો 1 તિ� પર લખ>N શIN? એમ� મ£ રાય3 ક³IN:  તc 
લખો.  મ£રાT બા´  µથાર3 ‘ખો આપી’. બા´ µથા^ િવચાJ²: હIN કNઈક લXN 
એના કરતH 8 મારા િવ¶ાથ·ઓ લ� તો 1>N! પ�ાબ/ન પણ એક જમાનામH 
મારી �મ જ Jિનવ�સટી ઓફ Kિyસલ9િનયામH ગIજરાતી ભણાવતH હતH. 
એટ� બા´ µથા^ એમના ઈyટરમીિડTટ ગIજરાતીના િવ¶ાથ·ઓ3 
પ�ાબ/નના ‘|વન અ3 કવન’ની આછી ઝલક આપી અ3 પNદર િમિનટમH જ 
એમના િવ¶ાથ·ઓએ એક સરસ મ=MN લખાણ તYયાર કરી દી£N. એમH એમ3 

ક/eN: પ�ા નાય1 ગIજરાતી સાિહSયમH અ3 સમાજમH ક^લા Rદાન બદલ આ 
Rશિ�તપs આપવામH આ9 0. એની ની¸ કોઈ uયિ�MN 1 કોઈ સN�થાMN નામ 
ન હ]N. હ]N 1વળ : િમsો, િફલા�લ્ફીઆ.

આખ^ ચૌદમી ન9©બર આવી ગઈ. મ£ રાય અ3 રોિહત શાહ એક 
િદવસ  પ/લH િફલા�લ્ફીઆ આવી ગTલા.  એમ3 આવકારતH  �ચી uયાE 
ક/eN: આવો આવો,  લગનનો મHડવો હ9 બNધાઈ ગયો. એમના મા� આ RસNગ 
લ�નRસNગ �ટલો જ મહ�વનો હતો. બી= િદવE ચાર વાગતામH 
પ�ાબ/નના િમsો અ3 ચાહકો આવી ગયા હતા.  પણ હ| પ�ાબ/ન 
આવવાનH બાકી હતH. આખ^ સાડા ચારની આસપાસ પ�ાબ/ન આuયH.  એ 
�વH �ચી uયાસના ઘરમH R9¹યH એવH જ બધHએ એમ3 ‘પ�ા કી તમ�ા 
હY...’ કહી3 આવકાયº. પ�ાબ/ન3 એમની આસપાસ શIN થઈ ર³IN હ]N એ 
સમ=]N ન હ]N. એ તો બરાબરનH ¬Nઝાઈ ગયH હતH. પછી એમ3 ક/વામH 
આuJN 1 પ�ાબ/ન, અc િફલા�લ્ફીઆના િમsો આ� તમારIN સyમાન કરવાના 
છીએ. એ Xલાસો સHભ»યા પછી પણ એઓ ¬NઝાTલH જ ર�H. ‘શા મા�  મારIN 
સyમાન? શIN RસNગ 0?’ વl^ Rhો એમના ચ/રા પર હતા. પછી બધHએ 
એમ3 ક³IN 1 પ�ાબ/ન, તc ગIજરાતી સાિહSયમH,  એમH પણ ખાસ કરી3 
અcિરકન ગIજરાતી સાિહSયમH અ3 ગIજરાતી સમાજમH ક^લા Rદાન બદલ 
અc તમારા િફલા�લ્ફીઆના િમsો તમારIN સyમાન કરવા આ� અહ� mગા 
થયા છીએ.  પ�ા નાયક હ| પણ, આ¤યgના ભાવ સાv ¬NઝાTલH હતH. કારણ 
1 એમ� કોઈક એમMN આ રીf સyમાન કર¥ એવી �ા^ ય પણ કbપના ન હતી. 
એમના િમsોએ પણ આ વાતનો અણસાર પ�ા નાયક3 ન આવી =ય એની 
¼^¼રી કાળ| રાખી હતી.  

પછી કાયg~મ શi થયો. �ચીબ/ન અ3 િગરીશભાઈએ કાયg~મMN 
સNચાલન બા´ µથાર3 સ½¾JN. કાયg~મની શiઆત થઈ પ�ાબ/નના 
�વાગતથી. �ચી-િગરીશ uયાસનH ªsવ¿ ભાવના uયાE  પ�ાબ/નMN ª¦પથી 
�વાગત કJ². પ�ાબ/ન હ| એમની આસપાસ શIN થઈ ર³IN 0 એ સમ| શકતH 
ન હતH.  એમના મનમH અ3ક Rhો હતા:  કો� આ કાયg~મ ન¯ી કયÀ હ¥? શા 
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મા#? વ%&. એ દરિમયાન -ચી 0યા1 કાય34મની 5પ&ખા આપી.  પછી 
અ;િરકાની ગ=જરાતી સાિહBય અકાદમીના CDખ રામભાઈ ગઢવીએ સHબોધન 
કLM. એમN કO=H P આ કામ તો અકાદમી Qવી સHRથાએ કરવા QTH હUH. 

રામભાઈ ગઢવી પછી “ગ=જ3રી” સામિયકના સHપાદક િકશોર Wસાઈએ 
‘આપણY પZાબ[ન’ પર બોલતY ક[]H P પZાબ[ન “ગ=જ3રી”  સા^  શ5આતથી 
જ સHકળા`લY a અb એઓ સતત “ગ=જ3રી”b માગ3દશ3ન આપતY રdY a. 
એમN એમ પણ ક[]H P પZાબ[b હe ગ=જરાતીમYથી અHfghમY અiવાદ 
કરવા jઈએ.  Bયાર બાદ પZા  નાયકની પાડોશમY જ ર[તા િકશોર રાવl 
‘પZાના પાડોશ’મY િવષય પર વn0ય આoLH હUH. Bયાર પછી pl 

ભાષાિવqાનમY પીએચ.ડી. કરવા મા#  અ;િરકામY આeલા અb 
ભાષાિવqાનમY Lિનવrસટી ઓફ uિvસલeિનયામYથી માRટર િડfી ‘કમાયા’ 
પછી એકાઉvટvટના 0યવસાયમY Rથાયી થ`લા નવીન શા[ પZા નાયકના 
કા0યસજ3નની વાત કરી 
હતી. એમN કO=H હUH P 
ગ=જરાતી સાિહBયમY Qમ 
ઉ મ ા શ H ક ર -x v દ ર મ ્ , 
િનરHજન-રાQvz Qવી 
jડીઓ jવા મl a 
એ મ મ િ હ લ ા 
સાિહBયકારોની કોઈ 
jડીઓ jવા મળતી 
નથી. એ રી{ પZા નાયક 
અjડ a.

અ ; િ ર ક ા મ Y 
ગ=જરાતી સાિહBયની વાત 

કરવામY આe Bયા& |ા&ક 
}વ3 કYઠાના ગ=જરાતી 
સાિહBયકારો, પિ�મ 
ક Y ઠ ા ન ા ગ =જ ર ા ત ી 
સાિહBયકારો ,  મ�ય-

પિ�મના ગ =જરાતી 
સાિહBયકારો Qવી સHqા વપરાતી હોય a.  એમY }વ3 કYઠાના ગ=જરાતી 
સાિહBયકારોની ‘દાદાગીરી’  જરાક વધા& હોય a. બહ= ઓછા વાચકોb ખબર 
હ� પણ આખા અ;િરકામY Pવળ એક જ LિનવrસટીમY ગ=જરાતી ભાષા 
ભણાવાય a અb એ Lિનવrસટી a Lિનવrસટી ઓફ uિvસલeિનયા. આ 
Lિનવrસટીએ ગ=જરાતી ભાષાiH સૌ Cથમ વ�qાિનક 0યાકરણ Cગટ  કLM a.  એ 
0યાકરણના �ખક Cો. કાડ�ના એક અ;િરકન a.  Lિનવrસટી ઓફ 
uિvસલeિનયાના P�પસ પર ત; ફરતા  હો અb તમb કોઈ �ેત માણસ  ફટાફટ 

ગ=જરાતી બોલતો સHભળાય તો માની �વાiH એ Cો. કાડ�ના જ હ�. કાડ�ના 
પછી ડો. �vડ&એ મ�યકાલીન ગ=જરાતી પર કામ કLM અb Bયાર પછી રીચડ3 
કોહb મ�યકાલીન જ�ન સાિહBય પર કામ કLM. કાડ�નાના સમકાલીન અb 
અ;િરકામY િરજનલ Rટડીઝનો પાયો નાખનાર નોમ3ન �ાઉb ‘વસvત િવલાસ’ 

નામની મ�યકાલીન ગ=જરાતી �િતiH સHપાદન ક&]H. આપણા �ણીતા 
ભાષાિવqાની પી. Q. િમR�ીએ પણ અહ� જ એમ.  એ.  ક&]H અb એમ.એ.ના 
અ�યાસના ભાગ 5u જ એક ડીઝટ�શન પણ ક&]H.  Bયાર બાદ બા� xથા& 
અહ�થી ગ=જરાતી ભાષામY �લગ, વચન, પર=ષ કઈ રી{ કામ ક& a એના પર 
પીએચ.ડી.  કLM a. અBયા& પણ ચારથી પYચ િવ�ાથ�ઓ ગ=જરાત પર કામ કરી 
રdા a.  આ જ LિનવrસટીમY પZા નાયP પણ ગ=જરાતી ભાષા ભણાવી a. 
એટ]H જ નહ�, એમN Lિનવrસટીના �Rતકાલયb ભારતીય ભાષાઓના 
સાિહBયથી સ� કરવામY પણ મહ�વનો ફાળો આoયો a.  ટ�HકમY, અ;િરકાના 
}વ3 કYઠાએ ગ=જરાતી ભાષા સાિહBયમY ઘ� મહ�વiH Cદાન કLM a. આTH 

Cદાન કરનારાઓમY એક મ�-દન કાપિડયા પણ a. એઓ pl તો Lિનવrસટી 
ઓફ uિvસલeિનયાના િવ�ાથ�. એમN પણ અહ�થી ભાષાિવqાનમY માRટર 
િડfી ;ળeલી અb એના જ એક ભાગ 5u એમN પણ ગ=જરાતી ભાષા પર 
એક ડીઝટ�શન ક&]H.  એ હe અHગત કારણોસર }વ3કY�થી જરાક દ�ર ચા�યા ગયા 
a. એટ� એઓ 5બ5 ફીલા�લ્ફીઆ આવી શP એમ ન હતા.  એથી કાય34મના 
આયોજકોએ એમb ફોન પર પZા નાયકના સજ3ન િવ  દસ િમિનટiH વn0ય 
આપવા મા#  િવનHતી ક&લી Qનો Rવીકાર કરીb એમN પZા નાયકના સજ3ન 
પર દસ  િમિનટiH એક વn0ય આu]H QમY એમN પZા નાયકની કિવતા કઈ 
રી{ એમની પોતાની hવનકથા બની �ય a એના પર ખાસ ભાર pPલો. 

મ�-દન કાપિડયા પછી રોિહત શા[ અb કિવ,  વાત¡કાર, 
નવલકથાકાર ની�શ રાણાએ પણ પZાબ[નiH સvમાન કLM હUH. Bયાર બાદ 
બા� xથા& શાલ ઓઢાડીb અb મ� રા` CશિRતની તnી Cદાન કરીb પZા 

નાયકiH સvમાન કLM હUH. 
CશિRતની તિn Cદાન 
ક ર ત Y મ � ર ા ` 
પZાબ[નb પ[લી વાર 
કઈ રી{ મળવાiH થ`]H 
અb એમN પZાબ[નના 
એક �Rતકની Pવી 
‘ઝાટકણી’  કા¢લી એની 
વાત ક&લી. હe પZા 
નાયક ધી; ધી; આ 
CસHગb સમજતY જતY 
હતY અb એમ એમ 
ગોઠવાતY જતY હતY. 
Bયાર પછી -ચી 0યા1 
પZા નાયકiH એક સખી 
અb એક 0યિn તરીPiH 
0યિn�વ ઉપસાવી 
આપUH એક લખાણ વY£LH 
હUH. એiH શીષ3ક હUH, 

‘માર=H xખ, મારી સખી.’  -ચી 0યાસ પછી હરિનશ �નીએ પોતાની અસલી 
શ�લીમY પZાબ[નની વાત કરતY કO=H હUH P a¤g હ=H ગ=જરાત ગયો Bયા& મb Q 
કોઈ મળUH હUH એ પZા નાયક િવ  }છUH હUH. મb તો એમ લા%]H P 
ગ=જરાતમY લોકો હe ¥ીનાથhiH નામ �વાb બદ� પZાhiH નામ �વા 
લા¦યા હ�.

Bયાર બાદ, બધY પZા નાયક શો Cિતભાવ આu a એ સYભળવા 
આUર હતY. પZાબ[નનો Cિતભાવ §બ જ ટ�Hકો પણ BયY ઉપિRથત બધYb 

hવનiH સHભાર� બની �ય એવો હતો. કારણ P એમY કોઈ દHભ ન હતો. કોઈ 
ઔપચાિરકતા ન હતી.  એમN ક[]H P મારી લાગણીb 0યn કરવા મા#  મા& 
|ા&ય શ©દો શોધવા પડªા નથી પણ આQ મારી લાગણીb 0યn કરવા મા# 
મb શ©દો જડતા નથી. એમN એમ પણ ક[]H P હ=H |ા& ય એવોડ3્ઝ પાછળ 

દોડી નથી. પણ,  આ એવોડ3 પછી મb હe બી� કોઈ એવોડ3ની «વના રહી 
નથી. આ એવોડ3 મારા મા#  સા¬ જ સવ�£ચ એવોડ3 a.  a¤g,  કિવ અb 
િવeચક નટવર ગYધીએ પZાબ[નના સજ3ન અb 0યિnBવની વાત કરીb 
બધYનો આભાર માvયો હતો. કાય34મiH સHચાલન કરતી વખ{ બા� xથા& 
સજ3ક પZા નાયકના 0યિnBવનY અવનવY પાસY એક કથનમY ગ�Hથી આoયY 
હતY. બ�ધYએ સજ3ન અb સજ3ક બZg મા# નય� Cgમ,  નય� આદર 0યn કય� 
હતો. આશા રાખીએ P પZા નાયકના સvમાનનો આ કાય34મ સાિહિBયક 
સHRથાઓ મા#, ખાસ કરીb અ;િરકાની સાિહિBયક સHRથાઓ મા#, એક 
Cgરણાદાયક CસHગ બની ર[�.
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• ઋ/લ 1શી

!િનયાના સૌથી મહાન શ-રોની ખાિસયત શ23? 45 મન ભરી7 
ચાલવાની મ; આ= અ7 છત5 ય શ-ર ન @A. અલગારી રખડપEીની સરળતા 
કરી આH Iવ5 શ-રો. J Kમ5 HJજ ટ2ર NમાO ફરQ3 એટS કોઈ U3દર આW-
આખા ગીતની જXયાએ Iની ટYન સ3ભાળી7 ચલાવી SQ3 J કોઈ U3દર 
િસમ્ફનીમ5 મા[ અ\ક જ વા]જ[ સ3ભાળવા.  મહાન શ-રો આW-આખા 
ફરવાલાયક J ચાલવાલાયક હોય ^; અ7 આ શ-રોના ભાગ મા[ હોQ3 I જ 

સૌથી મ;નો અ_ભવ ^.  મ` abલ5 શ-રોમ5 મારી 'મહાન'ની cયાdયામ5 ફીટ 
થત5 e શ-રો આK ખાસ યાદ કરવા ^ - બાથ  અ7 Kસલgર.  એક પાણી_3 
શ-ર અ7 એક તરસ_3 શ-ર. બાથ શ-ર નામ NમાO પાણી અ7 પાણીના 
ઉપયોગની પjિતઓની આસપાસ રચાbl3 શ-ર ^ અ7 Kસલgર 
મmnિમની છાતી પર તરoયાની પરબ KQ3 શ-ર ^.

બાથ શ-રમ5 થોડો-
ઘણો સમય િવતાcયા 
બાદ qાr ય આ શ-ર 
nલી શકાY3 નથી અ7 
Iની સાs કોઈ 
અગtય કારણસર 
Kસલgરનો સતત 

પડછાયો ર- ^. 
!િનયાના e  જ2દા 
જ2દા @O આ=લા, 
એ ક બ ી ; થ ી 

સ3uણvપO જ2દી સ3owિત,  હવામાન, ખાન-પાન, રીત-રસમ, oથાપxય ધરાવતા 
શ-રોમ5 સાtયતા શ23? પાણી અ7 પzથર - બાથ  આ{3 પાણી-દાર શ-ર ^, 
જયાr Kસલgરમ5 પાણી નિહ હોવાની યાદ વાર3વાર આ= ^. Kસલgરના 
Ndયાત પzથર ;O |યvના આકરા િકરણોમ5 પાકી7 સોનવણv પીળા થયા ^. 
જયાr બાથની }જY~ આબોહવા ઝીલી7 અહ�ના પzથર સતત ભીનાશની 
અસર ધરાવતા આછા પીળા ર3ગના ^. આજ સાtયતા  ^ આ બ37 શ-રોમ5  - 
પzથરોનો U3દર ઉપયોગ  અ7 પzથરમય કિવતા Kવા  શ-રી 
oવmપો. Kસલgર_3 oથાપxય અ7 શણગાrલી ;ળીઓ |યv7 ચાળણીની Kમ 
ચાળી નાખી7 પરો� રીI મકાનોમ5 લઇ આ= ^.  જયાr બાથમ5 રોમન અસર 
ત� બ3ધાbલા oથાપxયમ5 |યvની એ�ટ�ી સીધી પ� ^, {�ા ચોક અ7 
ચોગાનો  �ારા.  �XS�ડન5 શ-રોમ5 બાથ  શ-ર Kવી U3દરતા qા ય aવા 
મળતી નથી તો પછી રાજoથાનના U3દર શ-રો વ�� Kસલgર અન�ય ^. 

બ ા થ _ 3 
ઐિતહાિસક મહ�વ 
એ ^ J e હ;ર 
વષv પ-લ5 જયાr 
રોમનો િ�િટશ 

ટ ા � ઓ પ ર 
સા�ા4 ભોગવતા 
xયાr આ શ-ર7 
ખાસ આન3દ-Nમોદ 

(અ7 નાહવા)ના 
oથળ તરીJ િવકસા=l3. 
આખા �XS�ડમ5 એક મા[ બાથમ5 ક2દરતી પાણીના ઝરા ^, Kનો ઉપયોગ 
રોમનોએ અ��ત રીI કય�. આK આપણ7 નવાઈ લા� પણ રોમન કાળમ5 
નાહQ3 એ સામાિજક ઘટના હતી. અહ� નાહવાની cયાdયામ5 - િમ[ો સાs 
મળQ3, ગ�પા-ગો�ી કરવી,  ખાણી-પીણી કરવી અ7 સાs સાs  વરાળ-oનાન, 
ઠ3ડા અ7 ગરમ પાણીમ5, ખાસ ખનીજmપી દવાઓ ધરાવત5 પાણી વ�rમ5 
oનાન કરQ3 - એમ બ�3 જ આવી જ�3. એક3દr રોમન બાથ તરીJ ઓળખાત5 
આ J��ો I બધા Nકારના મનોર3જન ધરાવતા સામાિજક-સ5owિતક J��ો 
હતા.  બહ2 Ndયાત એિoAર� ની કોિમક �ક સીરીઝ રોમન Uવણv કાળના 
ઇિતહાસ_3 સારી રીI દoતા=�કરણ કr ^.  આ �oતકમ5 એoAરી� અ7 
Iનો ખાસ ;િડયો ભાઈબ3ધ ઓeિલ� એક બાથની \લાકાત રોમ શ-રમ5 S 

^. આ વણvન પરથી Iમના  િવ  અ7 I સમયના ઇિતહાસ િવ  વ� ;ણી 
શકા¡. પર3� એ વાત તો oપ¢ ^ J રોમન બાથ  I શ-રી સ3owિતના મોભાદાર 
Nિતક હતા અ7 આજની કોઈ £બ7 સમક� હતા. 

બાથ  શ-રમ5 ચાલવાલાયક 
અ7 માણવાલાયક ઘણા 
િવoતારો ^ 45 વાહનો7 
N=શ નથી.  I િસવાય આ 
શ-રમ5 ક3ઈ7 ક3ઈ અવનQ3 
થ�3 ર- ^. થોડા સમય 

પ-લ5 શ-રના  એક-e 
મોટા �લાઝામ5 િપયાનો 
¤કી રાખવામ5 આ=લા. 
K7 મન થાય I આવી7 

વગાડો. ન આવ� તો પણ વગાડો. ઘણી વાર ;ણકાર cયિ~ઓ આવી7 
આ3ગળી7 Aર= સ3ગીતની સરવાણીઓ rલાવી જતા. આ આખો અિભ¥મ '�S 
મી,  આઈ એમ યોસv'ના નાg ઓળખાય ^ અ7 ¦Yક Kરમ નામના કલાકારના 
};ની Hદાશ ^. બાથમ5 ર-લા ;-ર oથળોમ5 થતા અવનવા અખતરા માA 

લા� ^ J એક આખી નવી પોoટ જ લખવી પડ¡. 

પણ ^�§, કાગડા બ¨ કાળા. કો7 ;-ર જXયા 
પર આવા િવચારો7 અમલમ5 \કી7 િપશાચી 
મ; આવતી હ¡? કોઈ e ઘડી પોરો Sવા 
e© તો તમારા ...._3 શ23 જવા_3 હ�3 ... 
;-ર oથળોનો Kટલો ઉપયોગ થાય I ઓછો. 
કોઈ પણ શ-રમ5 ચાલવાલાયક J 
માણવાલાયક જXયાઓ ન હોવી I જ સૌથી 
મોટી ગરીબી ^.  કોઈ એક શ-રના ;ણીતા 
gયr ક-l3 Iમ, a કોઈ શ-રમ5 ફરવાલાયક 
જXયા_3 oથાન શો]પગ મોલ લઇ S તો 
સમજQ3 J I શ-ર બીમાર ^.

2 ધ વ ા ર ,  2 2  સ 5 6 7 બ ર ,  2 0 1 0
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િ"ય જ%,
 અ"રો કાગળ  પર પડતા ,ય અ. ધોવાતા 

,ય, આ23 ય અિ5ત6વ 78ોના અઘોર અ3ધકારમ< 
અટવા>?3 ર@, 6ય< Aધી  હD3 અટકી છD3. અ"રોની 
આરપાર 7Fશી, એન< થોડ<ક અજવાળ<. પામી 
શકાય K નયL િનતયL એ. કાગળ પર ઊતારી શકાય 
એ NકાO હF હD3 પહPચી,  6યાR આ લખવાની Uહમત 
કરી V. સવાલોનો સાગર ઉછYયા કR V. તO ,ણો 
છો,  દિરયો  \ઈ મ. સાદ પાડત< મોજ<મ< 7F^યા 
વગર હD3 ન રહી શકD3 અ. પછી એ _ઘવત< પાણી 
મ. દ`ર દ`ર Aધી ખabયા જ કR ... શD3 કરD3 ? હF ક<c 
dસી. મૌન ઓઢવાની િનરથhક મથામણ કયL કરD3 
છD3 ......

હD3 લખવા તો dઠી છD3, પણ જj,  આ પk 
તમ. l< પો5ટ કરD3 ? 7ોmસર જગદીશ હીરાણી, 
ર5તો બતાવવાo3 તમારD3 કામ V. મ. ખબર નથી, 
તO l< છો !! તO હF અહp K l< ય નથી એq3 
મન નથી માનr3 તો> માR માનવાo3 V !! અ. 
નથી> માનવાo3 !!! એq3> બ. K િવ5તરવાનો અ. 
િવકસવાનો તમારો 5વભાવ, તમ. tuવી ઓછી 
પડી ... અન3ત શlતાઓ અ. અન3ત vતનાનો 
ઝળહળાટ ધરાવતો xવ અન3ત Aધી િવ5તરી 
ગયો !! આમ તો આ શyદોમ<થી પસાર થz  છD3 પણ 
રહD3 છD3 સાવ કોરીધાકોર !! ગીતાવચનોo3 {વણ થાય 
V પણ એ અ3દર l< ય 5પશhr3 નથી !! મોતની 
કાિતલ સ|ાઇએ શા5kવચનો. ~�< બનાવી દીધ< 
V !! એમ< ભRલી સમજણ મારા Aધી પહPચત< 
પ@લ< જ વરાળ થઇ ,ય V ...

જj, મનની અ3દર તમ. ક@વાની વાતોનો 
દિરયો _ઘF V. ક3ઈ Kટ?3 ય આમ �મ વમળાય V. 

lાRક છાતી ફાડી. બહાર આવી જ� એq3> લા�યા 
કR V.  એિડનબગh જત< પ@લ< સ���બર મિહનાના 
એ િદવ� Oિડકલ vક અપ કરાવતી વખ�,  xવનમ< 
પ@લીવાર, ફોમh ભરતી વખ� ‘િવડો’ની કોલમ પર 
માR ટીક કરq3 પડ્j3,  6યાR તO નહોr3 \j3 ? મારી 
આ3� અ3ધાર< છવાઈ ગય< હત< અ. મારા પગ l< 
પ� V એની મ. ખબર નહોતી ....

મ. તમારD3 સરનાN3 આપો. માR તમ. 

મોકલવા V અ.ક 78ો, અ. સા� મોકલવી  V, 
સાથ િનભાવવાના  વચનની 5�િતઓ ..... 
અ3ધાર<મ< વ�� જત< અ. અજવાળ<મ< મો� ભા� 
સરહદ પાર ન કરતા આ3Aઓ તમ. પો5ટ કરવ< V. 

�યથાના વ3ટોળ,  � મ. આમ�મ ફ3ગોYયા જ કR 
V, તમ. એની એક ઝલક મોકલવી V. l< 
મોક?3 ?? કહો ., lા અકળ  NકાO તમારો વાસ 
V !! 

આ3ખમ< તગત� V, િકનારા વગરનો 
5મરણોનો દિરયો. � ક3ઈ થાય એ. સહજતાથી 
અ. 5વ5થતાથી 5વીકારી �વાo3 તO શીખ�j3 V 
એટ� હD3 7ય� કરD3 છD3, પણ જરા મારી જગાએ 

તમારી ,ત. �કી તો જDઓ; તમ. પણ આવી 
િ5થિત  xરવવી કપરી થઈ પડી હોત !! 

Uજદગીનો આખરી 7વાસ  તO Kવી રી� 
મ<ડ�ો હતો ?? શરીરની તો તમ. Aધ નહોતી રહી. 
2009ની ઓગણીસમી ઓગ5ટ, અમાસની એ 

કાળી રાત અ. બ3ધ આ3ખોએ ઓ�?3 અ3ધારD3 તO 
ઊતાj� જ નિહ.  અદીઠ હવા એ અ3ધારાનો જ લાભ 
લઈ તમારા �ાસ �તી ગઈ. અજવા�3 થત< પ@લ< 
તો તO ચાલી નીકYયા .... કદાચ એટ� જ K મારી 
સા� આટલા કઠોર થવાની તમારી Uહમત નહોતી !!

શા5kો ક@ V,  બાર િદવસ Aધી xવ �< 
ર�ો હોય 6ય< જ આસપાસ ભ�યા કR V. સા�3 
કહો,  મારD3 આ�3દ તમારામ કાળજ<. વલોવી નહોr3 
નાખr3 ? �kોની સા� �kવ�ની> ક<� ચડવાo3 
તમ. ભ<ગી.  ¡ો નહોr3 કરી નાખr3 ? આયhન 
અ. {ીનો કાલો¢લો અવાજ તમારા £દય. 
હચમચાવતો નહોતો ? કાળજD3 કઠણ કરી. ઊભા 
ર@લા દીકરાઓ િનસગh-પાથh, અ. િહના-
િવશાખાની મા� હાથ mરવી �વા તO �યાકDળ 
નહોતા થતા ? મ. લા� V K અસહાય મનનો 
દાહ, શરીરદાહ કરત< l<ય વધાR બાળતો હ� !! 

Kટલો આપણો સાથ  ?? 1973ની પ3દરમી 
Oએ અિ�નની સા"ીએ mરા ફયL પછી,  2009ની 
વીસમી ઓગ5ટની વ@લી પરોઢ ..... છkીસ વષh, 
kણ મિહના અ. ચાર િદવસ ¥ર< થયા ..... અઢળક 
5મરણોની સ3પદાથી  રિળયાત છD3 ખરી, પણ એ 
7,ળક. બદ� હ`3ફાળી બ. એવા NકાO હD3 પહPચી 
નથી. અચાનકની તમારી િવદાય અ. એ. નિહ 
5વીકારવાની  મનની હઠ .... આ હઠ  કોઈ સભર, 
A3દર "ણ. 5�િતમ< ટકવા ¦તી નથી અ. 

અફસોસની,  §:ખની દRક વાતનો વલોપાત ,ત પર 
ખડl� જ ,ય V.

‘� પણ આવી પ� એ પિરિ5થિત. 
5વીકારી �વી’  - એ વાl નવા િનશાિળયાની �મ 

ગો¨યા  કરD3 છD3, પણ આ શyદોના અથh l< ખોવાઈ 
ગયા ?તમારા ફોટા સાO નજર ,ય V . એમ જ 
થાય V K તO 7વાસમ< છો અ. પાછા આવી 
જશો !! ઘરન< બારણ< સાO નજર ,ય V અ. 

આભાસ થયા કR V K હમણ< ચાવીથી દરવા\ 
2લ� અ. તO અ3દર આવશો. િવ�ાસ નથી જ 
આવતો ....  હx તો તમાR Kટલા ય િશખરો સર 
કરવાના હતા !! 

હD3 એકલી ન રહD3 એની Uચતા સહD કયL કR 
V પણ એક<તનો બધો સમય ,© તમારી સા� 
ગાળવાની પળો બની ,ય V. ભ�. આ3A 
છલકાત<, એમ< Aખ મª V !! સૌની સા� 

ર@વાથી ‘આમ Kમ જવાય ?’ આ એક જ સવાલના 
મનમ< ઉછળતા ભયાનક, 7ચ3ડ મોજ<ઓ. ઓછ< 
નાથી શકાય ? ¦ખીતી  રાહત પાછળ Kટલી 
ગ`3ગળામણ «મા� ચ� V !! 

એમ તો આ સવાલનો જવાબ મ. 
મળનારા દRક લોકો આ�યા કR V. ઉપાય સૌ ચp� 
V. KટKટલ< આ�ાસનો અ. KટKટલી રાહત !! 
બળવાન ઇ�Rbછા અ. કDદરતના �મના 5વીકારની 
શીખનો વરસાદ પણ હD3 કાન બ@રા બની ગયા 
V .... ‘Uચતા ન કરશો. કામકાજ હોય તો જ¬ર 
ક@\.’ Kટલા બધા લોકોએ આવા શyદો ક�ા !! 

કોઈનો શyદ l< ય 5પશhો નથી. અ. એ 
પણ ખરD3 K લોકો કહી કહી. બીજD3 શD3 ક@ ? આવી 
ઘટનામ< મન. મનાવવાની K સમ,વવાની Kટલી 
મયLદા V !!. હા, l<ક,  કદીક 5પશhથી શાતા જ¬ર 
મળી. કોઈના ®પચાપ હાથ પકડી. dસવાથી K 
આવી. ¯ટી પડવાથી °બ રાહત મળી. એનાથી 
અ3દરના વ3ટોળ. િનકળવાનો ર5તો મોકળો થાય 
અ. એની જ ઓથ !! 

......................  તમ. તો યાદ જ હ�. 
આq3 તો અ.ક વાર થj3 હr3 ............

મારી આ3ગળીઓ કી±ડ પર આ3કડાઓ 
સા� ટકરાય,  98 25 04 89 32 .......

‘બોલ, શD3 કામ હr3 ?’
‘Kટલી વાર તમ. ક²D3,  જરા, ઘરમ<થી 

બહાર નીકળો 6યાR કહી. જતા હો તો !!’
‘બો³યો હતો, r3 સ<ભળતી નથી.’
‘પણ એમ સાવ જતી વખ� બારણામ< 

ઊભા રહી. બોલી દો તો મ. l<થી સ3ભળાય ? 

તમ. ખબર V, હD3 રસોડામ< કામ કરતી હોz . 
બાજDમ< Rિડયો ય વાગતો હોય. અહp આવી. ક@ત< 
શD3 થાય V ? મ. કામ પ� . હD3 તમ. ´મો માયL 
કરD3ં !! જવાબ ન મª  6યાR ખબર પ� K તO ઘરમ< 
નથી !! જરા કહી. જતા હો તો !! મ. એનો બહD 
જ ગD5સો આF V.’

હD3 ફોન કાપી ના23 ..........
અ. ફરી તO ક�ા વગર જ જતા ર�ા છો, 

મારો ગD5સો 7Fશી જ ન શK એ હદમ< .....
હD3 રસોડામ< છD3 . Rિડયો મૌન V, ગD5સો 

તો નામનો  ય નથી.  કાન દરવા� ટpગા>લા V, 
આજ Aધી કRલા તમામ ગD5સાની હD3 માફી માગી 
લz છD3 ......  એકવાર તO બોલો .,  ‘અ3જD,  હD3 ,z 

છD3’ ... એકવાર આટ?3 તો કહો ....... 
ગઈકા� જમતી વખ� માR 7વા� જવાની 

વાત ચાલતી હતી. મa દીકરા. ક²D3, 
‘પાથh, બી, કોઇની ક3પની શોધવી એન< 

કરત< હD3 િવશD. જ લઇ ,z તો ? r3 થોડાક િદવસ 
ચલાવી �, તારી બધી �યવ5થા કરી. જઇશD3.’

”ના હP મ�મી, િવશD. લઇ. જq3 હોય તો 
જ� પણ મ@રબાની કરી. મારી ‘�યવ5થા’ ન 

કરીશ (હD3 l< ય જમવા નિહ ,z.) !!’ 
એ© ક²D3 એવી રી� K પ@લ<  તો હD3 

ખડખડાટ  હસી પડી અ. હસત< હસત< બીx "© 
કોિળયો ગળામ< અટકી પડ�ો. અ¶લ તમારી જ 

િ"ય જ% ~                                                                                                                  • લતા હીરાણી
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!વ !! આ$%એ આ$ખોનો અ+ ડ-સક0એ ગળાનો કબ5 

લઈ લીધો ...... 
:ણ મિહના હ-$ િનસગ?+ ઘA એિડનબગ? રહી 

હતી Dયારની વાત.  એ સ0F િનસગG જIયા પછી 
કોLડી િપMચર 5વાનો OોPામ ગોઠRયો હતો.  બધ0નો 
એ OયS હોય T U હ-$ આન$દમ0 રહ-$. અL આરામથી 
Xઠ0 Xઠ0 Yવી 5તા હત0. અચાનક સમયના ટ-કડાની 
અદલાબદલી થઈ ગઈ !! તL ય હમણ0 હમણ0થી 
સ0F નવરાશમ0 ડી.વી.ડી. Yકી+ Yવી 5વા Xસી 
જતા હતા ...... 

‘કામ પડ\$ ]ક, + Xસ અહ^ મારી સા_ .....’ 
આ$ખ સાL ચાલતી કોLડી `0 ય ખોવાઈ 

ગઈ. 

‘થાકી ગઈ છ-$, aઘ આb T.’  કહી+ હ-$ મારી 
cમમ0 જતી રહી.  ઓિશકા ઉપર fgિતઓનો દિરયો 
વહી ચાhયો ... 

..................  આપણ0 લiનન0 એક વષ? 
પછીની વાત. એ માર-$ બી.એ.k$ Tl-$ વષ? હ\$. મારી 
કોmજમ0 વnoDવ fપધp હતી. તL મ+ આPહ કરી+ 
એમ0 ભાગ mવડાRયો હતો. 

‘એમ0 શ-$ ? તારાથી Uમ ન બોલાય ? તrયાર 
કરી+ જવાk$ અ+ યાદ આb એટs$ બોલવાk$, પણ 
fપધpમ0 ભાગ જcર mવાનો.’ 

મt મuનત કરી+ તrયાર કvw. મ+ લખવામ0 
તકલીફ નહોતી, f!જ પર જઇ+ બોલવામ0 હતી. 
અ+ બzv$ એ જ. f!જk$ પગિથv$ ચડત0 જ હ-$ બ{$ 
|લી ગઈ.  માઇક પા} X-:ણ િમિનટ ઊભી રહી. 
આ$ખ સાL ઝળઝિળય0 િસવાય કશ-$ જ નહો\$. કદાચ 
કોઈ હfv$ હ� U મ�ક કરી હ�. મ+ ક$ઈ ખબર નથી. 
ઘA આવી+ હ-$ U�$ ધોધમાર રડી હતી અ+ તમારી સા_ 

ઝઘડી હતી, 
‘તL જ મ+ આવી �ોભજનક િfથિતમ0 

]કી ! શા મા! મ+ ભાગ mવડાRયો ?’ 
Dયારથી  મ0ડી+ હ-$ ઠીક ઠીક સારી વ�ા થઈ 

Dય0 %ધીની સફર. તL કuત0,  ‘બસ, એવા સમ� 
માઇક છોડી ��$ U �ાA ઓિડયzસનો રસ હ� 
અકબ$ધ ર�ો હોય !! આપ� ખસીએ DયાA 
�ોતાઓ+ એમ થાય U હ� બોhયા હોત તો સાર-$ 
હ\$.’ 

જv, �જદગીમ0� તમાA આ સાિબત કરવાk$ 
હ\$ ?

તL �ણો છો U મારા પગ ની�ની ધરતી તL 
હતા. મ+ ચાલત0 તL જ શીખRv$. તL �ણો છો U હ-$ 
તમારા પર Uટલી િડ�zડzટ છ-$ !! ‘\$ તારી �� કરત0 
શીખ’  એવી �વનભર તL દી�લી શીખ છત0 મ+ 
તમારી પા} નાના રu�$ ગમ\$ હ\$. હ-$ �� કરી શક-$ 
એવા કામમ0 પણ તમારી મદદ mવાનો મારો હક 
છોડવો નહોતો ગમતો. અA એ બદલ ગ-fસો કરવો� 
ગમતો હતો ...... મારી સફળતા -િનષ્ફળતા તમારા 
ઉપર ઢોળી હ-$ િનર0તની �નદર લઈ શકતી. 

તL કuશો, ‘ના હb \$ નાની નથી.  બધી 
મોટી જવાબદારીઓ �રી થઈ ગઈ T.  તાA કશાની 

�ચતા નથી.  સ$તાનો બહ- સમજદાર અ+ O�માળ 

T. ત+ કોઈ Y�Uલી નથી પડવાની !!’ અ+ માA 
હ$Lશની Fમ એ જ કu�$ T, ‘તમ+ નિહ 
સમ�ય. મોટી Y�Uલી તો કદી આવી જ નથી. 
માર-$ કામ પણ �� કરી શક-$ છ-$. પણ મારી નાની 
નાની અ+ મ+ પજRયા રાખતી Uટલી 
Yસીબતો .... એ તમ+ સમ�� જ નિહ !!’ 

સ0ભળો છો + તL ?? તL `0 છો એ 
ખબર નથી પણ તL `0ક તો છો જ. 

ભગવ�ગીતા ખોટ-$ ન કu,  તL `0ક જcર છો 
અ+ તમારા %ધી મારી વાત પહ�� T ખરી ... 
કદાચ તમાA ય મ+ આ�$ જ ક$ઈક કu�$ હ� પણ 
હb તમારા ફોનk$ એકાઉzટ  બ$ધ થઇ ગv$ T. 

લાઈન કપાઈ ગઈ T અ+ તL મારો ન$બર નથી 
ડાયલ કરી શકતા .....

.................... વષ? 2009ના 
નbIબરનો એકાદ િદવસ. એિડનબગ?થી 
અમદાવાદ,  િનસગ?ના ઘAથી માA પાથ? સા_  વાત 
કરવાની જcર પડી. સામાzય રી� પાથ?-િવશાખા 
મ+, નવરા�, િનર0� ફોન કરતા હોય. હ-$ ફોન કર-$ 
DયાA ઘરના ન$બર પર કરતી હો�. આF માA 
પાથ?k$ જ કામ હ\$ અ+ એ આ સમ� બહાર હોય 
એટm એ+ મોબાઇલ પર કરવો પ�. 

હ-$ ન$બર લગા�$ છ-$,  00  91 98  25 04 
89 32 !! હb તમારો મોબાઇલ પાથ? પા} T 

અ+ માA એk$ જ કામ હ\$. પણ હાથમ0 ફોન 
લીધો Dય0 %ધી માA ‘તમારો ન$બર ડાયલ કરવાનો 
T’  એની સભાનતા નહોતી. 2009ની વીસમી 
ઓગfટ પછી એ પuલી વાર બની ર�-$ હ\$. 

હ-$ ફોન ન$બર ડાયલ કરતી હતી U કોઈ 

�ગ?મ પહાડના કપરા અ$ધાિરયા ચઢાણો ચડી રહી 
હતી !! હ�રો વાર આ ન$બર ડાયલ કય� T તો� 
આF આ કામ Uટs$ કપર-$ થઈ પડ્v$ ? સાL 
T�થી તમારો જ અવાજ સ0ભળવાની ઝ$ખના 
ર-$b ર-$b પ$ડમા Oલય થઇ+ ફરી વળી .... એ થોડીક 
�ણો, મન+ સાવ fgિત�$શ કરતી,  ઝ$ઝાવાત 
બની ગઈ. સમયના એ ટ-કડાએ ફરી એક વાર 
મનમ0 ત0ડવ સજ?્v$. 

સાL T� દીકરો જ હતો. ‘બોલ મIમી. 
શ-$ કામ હ\$ ?’ 

પાથ?નો અવાજ સ0ભળી એ િદવ} ફોન 
ફtકી  �વાk$ મન થv$. મન �� ચડી ગv$ હ\$, 
બાળક ચ0દો mવા હઠ પક� અ+ પછી કા�$ 
કhપ0ત કA એમ !!  

ક$ઈક એ�$ 24 ઓગf!  થv$ હ\$. એ 
Xસણાનો િદવસ  હતો.  વuલી સવાA સાડા પ0� 

તમારા મોબાઇલમ0 ર^ગ વાગી. મારી પથારીની 
બાજ-મ0 !બલ પર ફોન પડ�ો હતો. ર^ગ 
સ0ભળત0 જ હ-$ સફાળી �ગી અ+ �� ‘તL જ 
મ+ ફોન કય� T’, લાગણીના એવા Oચ$ડ 
આbગથી મt aચ`ો.  સાL T� તમારો જ 

અવાજ સ0ભળવાની ઇ છા D%નામી બની આખા 
શરીરમ0 Rયાપી ગઈ .....

ફોન પર કોઈ બીજ-$ જ હ\$,  Xસણાની 
�uરખબર 5ઈ+ આટલી વuલી સવાA ડો+શન 
મ0ગવા મા! ........

હ-$ �આ દ� છ-$ એ ફોન કરનાર+, ભs$ થ5 
એk$ U F� X �ણ મા! ય મ+ ઝ$¡ડી, હચમચાવી, 
આકળિવકળ કરી �તો અuસાસ આ¢યો U ‘તL મ+ 
ફોન કય� T ..... ફોન પર સાL T� તL જ છો’ .....

તમ+ ફોન કરવાની Uવી જબરદfત આદત 
હતી !! પ¢પા+ Dય0 હ-$ પહ�£$ + ર^ગ વા¤ એટm 
પ¢પા કu�, ‘m તારો જ ફોન હ� ...’  તL અLિરકા 
ગયા DયાA U હ-$ fકોટmzડ ગઈ DયાA, આપ� 

લગભગ દરરોજ વાત કરી T !! તL ઘરમ0થી 
િનક¥યા હોય + પ0ચ િમિનટ પણ ન થઈ હોય + 
તમારો ફોન આb .... ‘ફલાણો િરપોટ? કાઢી રાખF 
+ !!’ ક$ઈક કuવાk$ થાય + તL તરત ફોન 

ઉપાડો .... સ0F ઘA આવવાનો સમય હોય તો� 
ર^ગ વા¤.

‘સ0ભળ ....’
‘અA, પણ તL `0 છો ?’

‘બસ, અહ^ વf:ા¦ર પહ� યો !’
‘તો પ0ચ િમિનટમ0 ઘA પહ�ચી જશો, ઘA 

આવી+ વાત ન કરાય !!’
‘પછી,  વળી, |લી જ�, એન0 કરત0 કહી 

��$ સાર-$ ...’
‘શ-$ સાર-$ ? આ તમારા મોબાઇલk$ િબલ 

Uટs$ આb T, ખબર T ?’
‘5, માA એક પrસાનો ય િખfસા ખચ? 

નથી. ગાડીમ0 �ટ§ોલ ¦રા�$ એટs$ જ. માA ન 

5ઇએ ચા U કોફી, ન પાન,  બીડી U િસગાAટ ... 
લોકો+ ક$ઈ + ક$ઈ Rયસન હોય T ....  આ ફોન માર-$ 
Rયસન T એમ માની+ ચલાવી m, બીજ-$ શ-$ !!’

............  હb તમ+ મારી સા_ જરા ય 

વાત કરવાk$ મન નથી થ\$ ?? એક વાર.. ¢લીઝ, 
એક વાર,  વાત કરશો, મારી સા_ ?? ..  બસ, એક 
જ વાર.. ગ-fસો નિહ કર-$ .... સા� જ ..  પછી, ભm 
‘ચાલ, આવF’  એટs$ � ક�ા વગર ફોન કાપી, તL 
જતા રu5,  બસ, પણ એક વાર,  ¢લીઝ ...  આ એક 
નિહ, UટUટલી વાતો, અ+ હ-$ મારી �ત+ માફ જ 
નથી કરી શકતી. 

....................... ‘માA પાયલોટ બન�$ T 
પ¢પા�’  સી.એન. િવ¨ાલયમ0 ચોથા ધોરણમ0 
ભણતા િનસગG તમ+ કus$.  તL એ+ કોIvિનટી 
સાયzસ }zટર લઈ ગયા, Dય0 એ+ િવમાન િવ� 
બ{$ બતાRv$ અ+ બહ- થોડા િદવસોમ0 એક પછી 
એક સ$પક� ©ારા તપાસ કરી, એક એરફોસ? 
પાયલોટની સા_ એનો Lળાપ કરાવી દીધો, ‘તાA 
પાયલોટ બન�$ T + !! મળ આમ+ અ+ F �છ�$ 
હોય એ �છ !!’ 

િનસગ? અ+ પાથ?+ લઈ+ દર રિવવાA 
કોIvિનટી સાયzસ }zટર જવાના તમારા ªમના 
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અ"સ$ધાનમ), એકવાર, ર.તામ) એક બ$ગલાની 
ઉપર સોલર િસ.ટમ ગોઠ:લી ;ઈ= િનસગ> ?@A$, 
‘આ શD$ @, પEપાF ?’ 

‘એ સોલર િસ.ટમ @, પણ ચાલ આપI 
એ ;ઈ= જ સમFએ.’ કહી= તL એ ઘરનો 
દરવા; ખખડાQયો હતો.  બાળકની િજTાસા= 
સ$તોષવાનો આવો Vયાસ મકાનમાિલક= પણ ગWયો 
હતો અ= એનો નાનકડો સવાલ મોટા સ$તોષ સાX 
િવરWયો હતો.

............. કાY જ પાથ[ સાX મા\ 
બાળઉ@રની વાત થતી હતી..  એ ક], ‘અમારો 
િવ^ાસ જળવાઈ ર_ો અ= િવક.યો એની પાછળ"$ 
abય કારણ હc$, આપણા ઘરમ) સવાલો ?છવાની 
આઝાદી. પોતાની મરF બતાવવાની છeટ  હતી. 
પEપાF કદી અકળાયા નથી. fા\ક, ખોટD$ જ કહી 
શકાય એg$ અમારD$ વત[ન પણ એમI શ)િતથી 
.વીકારી લીh$ @ અ= પછી ‘આ ખોટD$ @’  એમ અL 

ij સમFએ, એg$ વત[ન કkl @.’ 
મનન) બ$િધયાર બારણ) ખોલી આપી એ= 

mnામ) િવહરતા aકી oવા"$, એની પોતાની 
સમજણ િવકસવા oવા"$, એ તમારા .વભાવ"$ 
જqબર પાr$ હc$. Vોsસર તરીtના Qયવસાયમ) 
તમારી uણ કોYજ,  મોરબીની એલ.ઈ. 
એિvજિનયરwગ કોYજ, રાજકોટની Qયવસાયી િવxા 
Vિતyાન એટY t ‘વી.વી.પી.’  અzિજિનયરwગ 

કોYજ અ= િવxાનગરની એ.ડી.  પ{લ ઇિv.ટટ્~ટ 
ઓફ {કનોલોF, આ uI કૉYજના તમારા 
સમયના િવxાથ�ઓ= અ=ક તબ�� એમના Vો. 
જગદીશ હીરાણીએ આ�A$ આ ભા�$ કામ લાગc$ 
હ�. બહD પાયાની વાતો  તL એમના Fવનમ) \ડી 
@. િવxાથ�ઓ સાXની તમારી િન.બત મz ;ઈ @ 
અ= અ"ભવી @. એટY, િવxાથ�ઓ જ નિહ, એક 
L=જLvટ  કvસ�ટvટ તરીtના રોલમ), તમારા 
�ાયvટ= ય તમારા ચરણ.પશ[ કરવાનો ભાવ થયો 
હોય,  એવ) અ=ક ��યો મારી આ$ખ સાL આ� ય 
તરવય� ક\ @,  મારા આકાશમ) ઉઘડતી તમારી �ડી 
સમજણ અ= એની હ�  હ� rગ$ધ ફોય� ક\ @, 
�= મા\ માu અ"ભવવાની જ @, એના rધી 
પહ�ચવાના મારા બધા જ Vય�ો હવાિતય) સાિબત 
થઇ iય એ હo.

Fવનની ઉછળતી �તના= અ= પ)ગરતી 
સજ[ના�મકતા= તL હ$Lશ) Vથમ .થાન આEk$, 
િનયમો, કાયદા-કા�ન અ= િશ.ત આ બh$ પછી .... 
.ટાફ તો ઠીક પણ િVિvસપાલ= ય તમારી વાત સાX 
સહમત થત) આખ\ સ$તોષ થતો. તમારી આ �ઝ= 
પોતપોતાના અ=ક અ"ભવોની મહોર મારનાર 
tટલા ય લોકો મળ�. પણ સૌ= સવાલો કરત) 
શીખવી તL પોj આમ અચાનક મૌન થઇ iઓ એ 
મા\ tમ .વીકારg$ ? ..........

‘મ= આ નથી સમic$, પEપા’ પાથ[ ક]તો.
‘શD$ નથી સમic$ ? લાવ તારી ચોપડી અ= 

મારી સાL �સી મો{થી મ= સ$ભળાય એમ આm$ ય 
વ)ચ.’

પાથ[ ક] @,  ‘પEપાFની સાL �સી 
મો{થી વ)�$ એટY એ સમiઈ iય tમ t ઘણીવાર 
મz એ �યાનથી વ)�k$ જ ન હોય. tટલીક વાર એg$ 
બ= t એમ વ)�યા પછી  ય ન સમiય તો પEપાF 
ક]�, ‘બીF  ચોપડી લાવ’ પછી એમ)થી t પોj 

લાય��રીમ)થી એકાદ ચોપડી લાવી= ક]�, ‘Y, હ: 
આ મો{થી વ)ચ’. બસ આ Vો�સમ) બh$ સમiઈ 
iય. હD$ મોટો થયો પછી પEપાF ક]તા હતા t c$ 
વ)ચતો �યા\ હD$ મો{ભા� સ)ભળતો પણ નહોતો 
tમ t મ= ખબર હતી t એકવાર ij �યાનથી 
વ)ચીશ એટY ત= આવડવા"$ જ @ !!

..................  મ= ખબર @,  તL ક]શો, 
‘ખોલ, આપણ) .મરણોની પોથી ખોલ = મો{થી હD$ 
સ)ભ�$ એમ વ)ચ. ....... ‘ 

‘તL સ)ભળો છો = ?’
..............  ગયા વર� આપI a$બઈ ગયા 

હત) અ= સ)� ગોદ\જ ક$પનીના �.ટ હાઉસની 
બા�કનીમ) શ)િતથી �ઠ) �ઠ) આપI ��ર  ¡ો 
પર પોતાના માળામ) પાછ) ફરી ર]લ) અસ$bય 
પ¡ીઓનો ચહચહાટ  ¢પચાપ માણતા હતા અ= 
અચાનક મૌન તોડી તL ક£D$’c$, ‘Fવનની સ)જ 

પણ આવી રિળયામણી હોય તો tg$ સરસ !!’ 
ઢળતી, પણ હF ?\?રી V ¥ બપો\ 

‘સ)જ’ની વાત ભY સાવ અV.cત નહોતી તો¦ 
Fવનના અ$તનો િનદ>શ કરતી હતી એટY મન= 

§Diવી ગઇ હતી !! 
એ જ ટ¨ીપમ) આપI a$બઈથી પાછા 

િવxાનગર આવતા હતા અ= વ]લી સવા\ સાડા 
ચા\ આપણો સામાન એકઠો કરી,  ઊતરવાની તªયારી 
કરતા હતા, tમ t આણ$દ .{શન સવારમ) પ)ચ 

વા� આવવા"$ હc$. �ઘમ)થી ઊઠ«ા પછી તરત 
અ= કોઇ સ$દભ[ િવના ય તL ક]A$ ‘આટલી નાની 
સફરમ)¦ ઊતરવાનો સમય આ: એટY આપI tવા 
બh$ સLટવાની તªયારી કરવા લાગીએ છીએ અ= 

¬જદગીની ટ્\નમ)થી ઊતરવાની કોઇ તªયારી નિહ 
કરવાની ?’ 

હD$ આઆખી V®ાથ[ બની ગઈ હતી ....
એમ તો અ=ક Vો�¯ટ-Eલાનwગથી ભરચક 

વwટળા¦લા અ= tટલા¦ નવા આઇિડયા= અમલમ) 
°કવા મા{ એકશન Eલાન કરત) કરત)¦ �એક 
વારના તમારા ઉ�ચારણો : ‘હ: મા\ tટA$ Fવવા"$ 
@ ?’ અ= મ= ±ા.કો સરખો પ² �યાર પ]લ) તો 
નવ) કામની  ચચ�મ) તL ડeબી જતા.  પછીથી આવા 
શqદો ક)ટા બની= અ$દર વા³યા કરતા  પણ વળી ‘એ 
તો ખાલી અમ.c$ જ’ મારD$ મન એમ જવાબ  આપી 
oc$ ...

.મરણોની પોથી ફરી ફરી= વ)�યા પછી¦ 
તમારી આ ઠોઠ  િવxા´થની–પ�ી= ક$ઈ નથી 
સમic$. એ આ એકના એક સવાલનો પહાડ નથી 
ઓળ$ગી શકતી : ‘કોઈ અગમ�તી નિહ, કોઈ 

અણસાર નિહ, @n� rધી કોઈ િબમારી નિહ, કોઈ 

સારવાર નિહ,  બસ  થોડો µખાવો અ= તL �ઈ 

ગયા .... એમ જ �ઈ ગયા ...... ન કોઈ વાત-ચીત, 
ન કોઈ ભલામણ, ન કોઈ �ચના, ન જરા સરm$ 
Qહાલ ......  અ\,  છuીસ વષ[ન) સહFવન પછી 
એક નાનકડD$ ‘ચાલ આવ� અ$જD’ પણ નિહ !!’

થોડીક, માu આપણી જ ¡ણો ...
¶લો બધ) જ મ= ગL પણ મોટ) લીલ) 

પ)દડાઓ વ�� આછ) પીળાશ પડત) ચ$પાન) 
¶લોન) ગD�છાદાર ઝeમખ) મ= tવ) િVય !! આપણા 
પૌu આય[નના જvમ= વધાવી .કોટYvડથી હD$ 
પાછી આવી અ= ઘરમ) પગ °કત)  જ આ$ખ 
rગ$ધી થઈ ગઈ હતી .... બા�કનીના કe$ડામ) હ�$ 
હ�$ હસતો, પીળચ·ા Vકાશ= ઝીલતો,  ટ·ાર 
ઊ¸લો ચ$પો ¶લો સાX ફોય¹’તો !! 

તમારા અ=ક Vવાસો દરિમયાન હોટલની 
ºમમ) �ગમ)થી શટ[-�vટ t ºમાલ–મોજ)  કાઢત) 
અ$દરથી જDદી જDદી રીj ‘આઇ લવ k’ ક]ત) હસી= 

સરી પડતી નાની નાની  િચ»ીઓ તમ= હF ય 
નજ\ તરવરતી હ� ........  અ= એ ય યાદ @ =, 
મારો વ)ક આ: એટY હD$ ગીત ગાવા મ)ડતી �થી 
તમ= ગD.સો કરવાનો મોકો ન મ¼ !!

=શનલ ½ક ટ¨્.ટના વક[શોપમ) મ= @nી 
ઘડીએ, એ જ િદવ� સવા\ �ચના મળી.  મા\  
એકલ) જ નીકળg$ પ², બસમ) સમયસર પહ�ચાય 
નિહ અ= તL tટલી સહજતાથી કહી દીh$, ‘એમ) 
શD$ ? ગાડી લઇ= પહ�ચી i !!’ વાત 
વnભિવxાનગરથી અમદાવાદ પહ�ચવાની હતી. 
મારા રસના ¾¿ હD$ �કD$ નિહ, એ તમારી હ�શ અ= 
મારા ડ્રાઇ¬વગ પરનો ભરોસો.  એમ તો કvસ�ટvટ 
તરીtની તમારી કારિકદ�મ) શºઆતનો tટલો સમય 

હD$ વઢકણા બોસના મારા હ$Lશના રોલ  ઉપર)ત 
કલાક[, tિશયર,  એકાઉvટટ,  િપ~ન અ= ડ્રાઇવર 
થઈ= તમારી પડ રહી’તી, એ તL થોડા Àલો !! 

અ= આg$ તો tટA$¦ .... તો¦ ..........

@n) થોડ)ક વરસોમ) કયો અભાવ 
આપણ= પીડતો હતો !! Fવનમ) ય)િuકતા �સી 
ગઈ હતી !! એમ)થી છeટવાનો Vય� એ જ 
આપણ) બ$="$ કામગરાપÁ ? આપણી વ��નો 
�c િન:શqદ tમ બનતો જતો હતો ? વાણી શ)ત 
પડતી ગઈ અ= મૌન aખર થc$ ગk$ !! કદીક ?રી 
તો કદીક અÂરી સમજણનો ફ)સલો !! િવxાનગર 
ADIT tWપસન) ¶લોની તL બના:લી વીિડયોમ) 
¶લોના .પશ[ ગDમાQયા"$ ગાન tમ અ"ભg$ છD$ !! 
rખના છલોછલ સરોવર પર ઇ�છાઓન)  ¡ો 
પરથી ખય� કરત) નાની નાની ફિરયાદોના સzકડો 
�ક) પ)દડ) એની તરલતા= અ$ધા\ ઢÃરી જ 

રા !! એની ઠ$ડકથી, એની ભીનાશથી અિ.ત�વ= 
અળગD$ જ રા !!

સવારમ) ઊઠત)વzત ‘ગDડ મોÄનગ,  િડયર’ 
ક]ત) ¸ટી પડવાનો ઉમ$ગ fા\ ઓજપાઈ ગયો, 
મ= ખબર નથી રહી !! સ)જ પ² ઘ\ આવત), 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        9                                                                                        િડ()બર 2010                                                                          



રસોડામ' ડાઇન*ગ ,બલ પર 0સી2 આખા 
િદવસની વાતો કરવાનો :મ િડિલટ થઇ2 એની 
જ?યાએ સોફા પરની એકલી 0ઠકમ' ટીવી 2 
Cપટોપના D:ીનનો સહવાસ FાG HDટ થઇ ગયો, 
મ2 Iણ ન રહી .... Kવાના સમL તમારા 
પડખામ' મારી જ?યાએ ઓશીકOP FાG Qકાઈ ગSP 
એની મ2 Kધ સરખી નથી રહી અ2 પછી એ બWP 
,વ થઈ માિલક બની 0ઠOP ...... !! 

XSિઝક િસDટીમમ' લાઉડ વો[Sમ રાખી 
એની સા\ હOP ગાયા રાખતી હો] 2 ત^ સ'ભ`યા 
રાખતા હો, એ િદવસો FાG, aમ ગાયબ થઈ 
ગયા ?? … યાદ b, એક વાર મc તમ2 dછ્SP હfP, 
‘મ2 ગાવાનો aટલો શોખ b, અ2 ત^ કદી કgતા 
નથી a fP ગા !!’ 

તમારો જવાબ હતો, ‘fP ગાતી બPધ થા 
એટC કહOP 2 !!’  

ખરા hખ2 નગiય બનાવી દઈ,  નાની 
નાની નjવી વાતો jવ2 aમ જકડkા કરતી 
હતી !! aમ એટlP નહોfP કહી શકાfP, m jવનnP 
પરમ અ2 એક માo સpય હfP a ‘હOP તમ2 અનહદ 
qrમ કરOP છOP. તમારા qrમન' sિળય' મારા અિDતpવન' 
uડાણમ' aવી જડ નાખી2 0ઠ' b ....’

ઉપરનો વાદ અ2 અPદરનો સPવાદ ઓછો 
વvો બP2 bw હતો. અલબv, તમાG પx સમતા 
ઘણી હતી. એમ તો રાગzrષથી ત^ ઘણા દ|ર હતા. 
રાગ ખરો પણ zrષ તો મc તમારામ' કદી નથી ભા`યો 
હા,  મૌન 0ઉ તરફી હfP.  અ2ક ફિરયાદોની વ~� ય 
ટહOકા મનમ' જ�ર ઊ?યા કરતા હતા. કાશ,  હOP કહી 
શકી હોત !! ત^ ય કPઈક કહી શFા હોત !! એવો 
કોઈ મોટો િવસPવાદ આપણી વ~� નહોતો જ, તોL 

શ�દોથી �ય� થવા આw a એ2 કોરા� sકી, 
�હાલથી �ટી પડવા2 આw કયો પહાડ આવી2 
ઊભો રgતો હતો ?? આ વલોપાત તમારો ય હોત 
� આવી વરવી એકલતા તમાG jરવવી પડી 
હોત !!  

કોઈ કg�, ‘આવા શ�દોની જ�ર નથી 
હોતી.’ 

‘ના, હોય b.  શ�દોનીL જ�ર હોય b. 

મન2 aવી અગાધ શ'િત આH b આવા શ�દો !! 
અથવા તો �હાલથી ભGલો Dપશ� !! aમ a વ'ધા-
િવરોધની વાત, બહાર નીકળવાની એaય તક નથી 
�કતી હોતી, (એ ય મારા તરફથી જ aમ a તમારી 
અnકOલન શિ� અજબ હતી) તો પછી આ સાચા 
મરહમ aમ �કાય ?’

ત^ હતા શાલીન, સમજણભય� 2 
સPવાદી. હOP રહી અ�રી, આકરી 2 ઉતાવળી.  આ 

સા\ ય આપ� બP�r નય� માનવી હત'. મારામ' 
જરા mટલી સારપ તો ખરી 2 તમારી ય થોડીક 
મય�દાઓ ... પણ qrમ પામવાની અ2 qrમ 
વહાવવાની ઝPખના આપણા 0યની એકસરખી 
તી� !! એટC હ� મ2 અહ* 2 તમ2 pય',  એકલ' 

ર�' ર�', પાર વગરનો સPતાપ પીw b 2 ? એમ 

થાય b 2 a બીજOP કPઇ �Fા હોત તો ચાલત પણ 
b�r b�r રહી ગSP, અરસપરસ, બસ, �હાલ કરવાnP 
જ રહી ગSP ..........

લ?નસPDકારમ' ગોર મહારાજ ચાર 
કોિળયામ' કPસારnP qાશન કરા� b : 1. ‘તારા મ'સ 
સા\ મારOP મ'સ �ડાઓ.’  2. ‘તારા રOિધર સા\ મારOP 
રOિધર �ડાઓ.’ 3. ‘તારી pવચા સા\ મારી pવચા 
�ડાઓ.’  4. ‘તારા આpમા સા\ મારો આpમા 
�ડાઓ.’  .... ‘આpમના આpમનમ � સPદધાિમ’ 
આપણો શરીરયોગ સધાયો. મનોયોગ સધાયો. 
આpમયોગ સધાવાની qિ:યા ચાલતી હતી અ2 ત^ 
અચાનક ...... એ હ� એ આ રી� dણ� કરવાનો ?

qrમ એટC અn�િત. વાણી નિહ, શ�દો 
નિહ. jવનભર આપ� આવી અઢળક �ણો માણી. 
કદીક શ�દોમ' તો કદીક મૌનમ'. ભાવમ' 2 
અભાવમ'. qpLક પ� D2હnP ઝર� અતલ 

uડાણમ' વ�ા જ કS�, એના DપPદનો, એની 
ભીનાશ પણ અnભવાતી રહી પણ એ અgસાસ2  
અ2કા2ક રી� �ય� કરી શકવાની aટલી ય પળો 
aટલીL વાર �કી જવાઈ. હ� ત^ મ2 નરી 
અn�િતના જગતમ' sકી દીધી b pયાG કહOP 
છOP, .... ‘હOP તમ2 qrમ કરOP છOP. કોઈ જ ફિરયાદ વગર, 
કોઈ જ અH�ા વગર, ભરdર qrમ કરOP છOP ...... ‘ આ 
તમારા hધી પહ�� b 2 !!

આપણો ધમ� કg b, સPસારની મોહ માયા 
છોડો !! રાગ zrષ છોડો. મમતાના બPધન પણ છોડો. 
એ વાત મ2 નથી સમIઈ.  aટલો hPદર આ સPસાર 
b !! મ2 વારPવાર આ જગતમ' જ જ�મ �ઈએ 
અ2 કદી Qિ� નિહ !! ભગવ�ગીતાની વાત2 

qમાણ માની2 ચાલીએ a આpમા અિવનાશી b 
અ2 આપ� હj જ�મ-મરણના ચ:મ' ફસાLલા 
માનવી !! �હ છ|ટ�ા પછી jવની મય�દાઓ દ|ર 
થઈ Iય. એ સઘ P Iણી શa, �ત-ભિવ¡ય પણ એ 

Iણી શa. તો એ jવ2 ફરી જ�મ ન મ�  pય' hધી 
એ2 પોતાના dણ� થLલ જ�મની D¢િતઓ,  કદાચ 
આગલા જ�મોનીL,  aટલો સPતાપ આH ? aમ a 
jવન આ£PL રાગ-અnરાગ,  ¤¡ણાઓથી ભGlP 
હોય b.  ¢pS તો સાવ અચાનક જ આ� b, oાટa 
b અ2 પલકવારમ' uચકી2 લઇ Iય b. 

અPતકાળ hધી માનવી2 ઇ~છાઓ dGdરી 
વળ¥લી હોય એટC ¢pS પછી આpમામ' jવભાવ 

રg. hખ-¦:ખ, મોહ-માયા, qrમ-zrષ, બધા જ 
ભાવો, m Dવભાવ સા\  જડાLલા હોય એ2 એ 
સા\ લઇ2 Iય.  અ�રી ઇ~છાઓ, અ�રી 
ઝPખનાઓ, અ�રOP �હાલ .... પોતાન' Dવજનો-
D2હીઓnP સા�P Dવ�પ  !! આpમા2 પા§થવ 
શરીરની  સીમાઓ નથી નડતી.  એ બધા જ ભાવો 
અnભ� પણ D¨ળ  �હ વગર એ કPઈ કરી ન શa, .. 
એ aવી ગOPગળાવનારી, પીડાદાયક િDથિત બ2 !! શOP 
આ જ ગિત a અગિત હ� ? શOP આ જ Dવગ� a નરક 

હ� ? શOP આટલા મા, જ jવન2 ધી^ ધી^ 

િવતરાગ, સમભાવ, અનાસિ�ની અવDથાએ 
પહ�ચાડવાnP ગીતામ' ક©OP હ� ?? 

મ2 એ એક વાતની રાહત b a ઇ~છાઓ 
હોવા છત' િવરિ�ની એક ચોªસ અવDથા 
તમારામ' હP^શ' જળવાLલી હતી. મારા mવા ત�ન 
સામા�ય માનવ કરત' ખાDસી uચી ક�ાનો તમારો 
jવ હતો.  અ2 એટC જ તમારા jવ2 એટલી 
પીડા નિહ હોય.  ત^ એ જગતમ'L સઘ P Dવીકારી 
લીWP હ�. આ«P શ'ત અ2 િનર'ત«P ¢pS કો2 
મ� ? 

તમ2 યાદ b મારા શ�દો, ‘� હOP ¬રOષ હોત 
તો આવા િસમcટ ક�:ીટના જPગલમ' કદી ન વસત !! 

િહમાલયના ખો� જઈ, દાળ-રોટીની �ગવાઈ કરી, 
ઝરણ' સા\ ખળખળ jવતી હોત !!” હ� ટોની 
આ િદવાલ ફાડી તમાર' Dમરણોન' લીલ'છXમ વન 
ઊ?ય' b, એ2 સા\ લઈ હ� પહાડોમ' હ®SP 
ખોલતી રહીશ. નદી-સાગર સા\  ડ|બતી રહીશ અ2 
mમ Hલા પ�ીઓnP ચgકવાnP તમ2 ¯બ ગXSP હfP 
એવ' જPગલોમ' Iત2 ખોતી રહીશ. ... મારા શ�દો 
તો હP^શ મારી સPગા\ જ b, એ મ2 છોડી2 F' ય 

નિહ Iય.
દાદાj કg b ‘ઈ°ર એમની સા\  b. 

મોત તો બધ'2 એક િદવસ આવવાnP જ b પરPf 
લોકો વષ±ન' વષ± િબમાર રg,  લાચારી ભોગ�, 

અ2કવાર એમના DવજનોL એમની Qિ� મા, 
qાથ�તા હોય.  ²ાG જગદીશભાઈએ એમની તમામ 
સ'સાિરક જવાબદારીઓ dરી કરી અ2 કોઈ 
િબમારી a પીડા વગર એમનો �હ છ|ટ�ો. 
ભા?યશાળી2 જ આ«P મોત મ� !!’ દાદાjની 
વાત સાચી b. પણ હOP અ�રી, કાચી અ2 ઉતાવળી. 
સમજણની qાથિમક ક�ાએ ય હj નથી પહ�ચી 
અ2 એટC માયાથી ભરdર અ2 Dવાથ³ પણ ખરી. 
આ પo dરો કરOP છOP pયાG, આm પPદરમી  ̂ 2010, 

આપણા લ?નની સાડoીસમી વષ�ગ'ઠ, અ2 અpયાG 
સમય પણ એ જ b ²ાG આપ� 0  ય છલકાત' 
હ®L મPડપમ' જવાની ત®યારી કરતા હત' !! કPઈક 
માગી લ] તમારી પા´ !! 

....................  એક સ'm આપ� પર�શ 
જવાની વાત કરતા હતા.  બP2 દીકરાઓન' ઘર, 
િનસગ�nP DકોટC�ડમ' અ2 પાથ�nP અ^િરકામ'.  મ2 
યાદ b, ત^ ક©OP હfP,  ‘િનસગ�-પાથ� મોટ' થઈ Iય 

એ પgલ' એમના ઘG જઇ2 રg«P b ...’
......................
‘જS, પાથ� હj  નાનો b, અ2 હ� એ 

ઇિ�ડયામ' પાછો આવી ગયો b. હOP રાહ �] છOP, 
ત^ એના ઘG રgવા આવશો 2 !! ..........

તમારી અ'જ)
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!"ારોપણ 
• રા()રી શ,- 

.ખ 0મ કરવા 4ની ઝાઝી ગતાગમ નથી; પર:; ચા=  સા., ચોમાસા ?ળા, 
અમારા ‘Bચર -બ’ના BD Eઠળ, !"ારોપણનો એક કાયIJમ યોDયો હતો. દM0 
પોતાની ઉOમ શિQ Mડી Dણી હતી. SિમB ફરી હિરયાળી કરવાના જ દMકB અોરતા 
હતા. હ,: ય સાVલ. દXક કલા0 Yર પાછા ફય[ હોઈશ,:. અB 4મ]થી અા લખાણ :̂ 
સજIન થ_: `.

•
ઉનાળાની સખત ગરમીમ,થી .િ0 આપતી તથા  ધરતી અ5 માનવ5 

શાતા આપતી એવી વષ:ૠ< શ= થઈ. માહોલ આખો જ બદલાઈ ગયો. લોકો 
આનGદમ, આવી ગયા. HડJતો રાK રાK થઈ Hતીના કામમ, લાગી ગયા. 
કLદરતન, ચાહકો, રNકો, ONારોપણ માQ Rારના ય તSયાર થઈ5 TUલા જ હતા. 
વરસાદ પડત,ની સાV જ બધા સિWય થઈ ગયા. િવXાિવહાર શાળાન, િશNકો 
પણ પોતાના ધોરણન,  બાળકો5 લઈ5 ONારોપણ માQ વનિવભાગમ,થી રોપ 
લઈ આZયા. પાવડા,  િ[કમ,ખાતર, રોપાઓ વ]^ વ]^ સામ_ી એકઠી કરી 
બધા જ આગોતરા આયોજન .જબ ONારોપણ કરવા જવાના હતા. 

આઠમા ધોરણના ટીચર પGકજભાઈ, બાળકો5 કહી રbા હતા, ’જLઓ, 

બધાએ બ5 cટલા વધા^ ઝાડ વાવવાન, e. કોઈ થાf નહg. આપણા 
િhિiસપાલ સાjT અ5 વનિવભાગન, મોટાસાjT જણાZkG e f l વગmન, 
બાળકો સૌથી વo ઝાડ રોપp c વગm5 શીqડ મળp અ5 l િવXાથrએ સૌથી 
વo ઝાડ રોsયા હp cવા [ણ િવXાથr5 અtWu ૫૦૦, ૩૦૦, અ5 ૨૦૦ 

=િપયાtG ઈનામ આપવામ, આવp. આપણા વગm5 આ બધા જ ઈનામો મz 
cમ બધાએ કરવાtG e. સમK ગયા5???’ બાળકો એકદમ ઉ{સાહમ,  આવી 
ગયા.  એક અવાl બોલી ઉઠ|ા,’હા,  હા,  સાjબ, આપણા વગm5 જ ઈનામ 
મળp.’

બધા જ વગmન, બાળકો cમ5 સ}~લા િવ�તારમ, પહ}ચી ગયા અ5 
શ= થઈ ગkG ONારોપણ. બધા જ ઉ{સાહથી આ કામ કરી રbા હતા ….. 
સવારથી શ= ક^�G આ કામ eક સ,l પ{kG. ૫૦૦ રોપા વાવવાના હતા c એમ 
જ થાય 5??? હા, ધોરણવાર વાલીઓન, સ�j l-c ધોરણન, બાળકો માQ 

બપો^ ભર~ટ ના�તાની Zયવ�થા કરી હતી અ5 l િવ�તારમ, c જતા {ય,ના 
લોકો આ નાજLક બાળકો5 આવકારત, અ5 પાણી, ચા,  કોફી, ના�તો, શરબત 
વ]^ �વા માQ આ_હ કરતા. બાળકો �બ �શ હતા. 

સ,l દ^ક ધોરણન, િશNf ન}ધ બનાવવા મ,ડી … કો� fટલ, ઝાડ 
રોsયા cની જ તો. અ5 પોતાના ધોરણ �ારા fટલ, ઝાડ રોપાય, cની પણ ખરી 
જ. નીરજ - ૨૭,  ઉષા - ૩૦, િવજય - ૨૫, ^હાના - ૩૧, નર�સહ - ૨૭, 
વ]^ વ]^. … સૌથી વo ઝાડ કોમ� વાZય, - ૩૭ ઝાડ;  અ5 સૌથી  અોછ, 
વાZય, રચનાએ. c�  મા[ ૧૦ ઝાડ વાZય,.  સાjT  રચના સાu �ઈ5 જરા 
મ} બગાડ્kG. બધા ધોરણન, બાળકો અ5 િશNકો સભાખGડમ, ગોઠવાઈ ગયા. 
િhિiસપાલ સાjT બધા5 આવકાર આsયો.  હારતોરા થયા અ5 ધોરણવાર 
ONારોપણની િવગતો બોલાવા લાગી.  સૌથી વo ONો વાZય, હત, c ધોરણ5 
તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી �વાયો અ5 c5 શીqડ એનાયત થkG.  બધા જ 
બાળકોમ, હ� ઉ��જના આવી ગઈ. કયા  િવXાથrઓ5 ઈનામ મળp??? અ5 

c ઘડી પણ આવી જ ગઈ. સૌથી વo ઝાડ વાવનાર [ણ િવXાથrઓન, નામ 
બોલાય,. cમ� વા�લ, ONોની સG�યા પણ બોલાઈ અ5 બધાએ �રદાર 
તાળીઓ સાV cમ5 વધાવી લીધા.  આ પછી સૌથી ઓછ, ONો વાવનારtG 
નામ પણ બોલાkG. અ5 c નામ હ<G રચના એસ. �ષી.  ….. અ5 વા�લ, 
ONોની સG�યા???? ફ0 - ૧૦. બધ, જ … બાળકો, િશNકો, મjમાનો મા�G 
નકારા{મક રીc oણાવવા લા�યા.  રચનાની આGખમ, આG� આવી ગયા. આ 
પછી વનિવભાગન, સાjT રચના5 �Qજ પર બોલાવી ક�LG,  ‘Tટા, fમ આટલ, 
ઓછ, ઝાડ વાZય,?? તારી તિબયત તો સારી e 5???’ રચના ક,ઈ જ ન 

બોલી શકી. 

આ વાત5 છ મિહના વીતી ગયા.  એક િદવસ િhિiસપાલ સાjT 
શાળાની સામાiય સભામ, ક�LG, ’આપ� છ માસ પjલ, ONારોપણ કk� હ<G. 
દ^ક બાળ�5 યાદ જ હp f cમ� કઈ જ�યાએ  ON વાZkG હ<G.  આl આપ� 
c જ�યાએ જઈ5 �ઈશLG f કોના રોપા fટલા મોટા થયા e???? બરાબર 
5???’  બધા િશNકો પોતપોતાના ધોરણન, બાળકો5 લઈ5 પાછા ઉપડ�ા l -
c િવ�તારમ,. અ5  ફરી ન}ધ બની.  આ કામ તો T કલાકમ, પતી ગkG.  બધા 
સભાખGડમ, �ગા થયા.  ધોરણવાર બોલવાtG હ<G f cમ� વા�લા fટલા રોપા 
ઉછય: e???? અ5 કયા િવXાથrના સૌથી વo સG�યામ, અ5 સૌથી વo 
�ચાઈવાળા થયા e???? પjલ, કરત, સાવ જ અલગ ��ય જણાkG.  સૌથી 
વo ON વાવનારના [ણ િવXાથrઓન, મા[ સાત,  ચાર અ5 [ણ જ રોપા 
ઉછય: હતા. અ5 ……. અ5 …….

િhિiસપાલ સાjT પોતાના હાથમ,ના કાગળો ની� �કી �ર�રથી 
તાળી પાડવા મ,ડી. c બોqયા,  ‘રચના, અહg આવ.’  રચના �� �ઘમ,થી 
�ગી હોય cમ ઝબકી5 �ગી. c ધીuથી ઊભી થઈ �Qજ પર પહ}ચી. 
િhિiસપાલ સાjબ બોqયા,  ‘આ બાળકી5 આપ� બધા જ તાળીઓન, 
ગડગડાટથી વધાવીએ. c� મા[ ૧૦ જ ઝાડ વાZયા હતા અ5 આ દ¡દસ 
રોપા �Gદર ઝાડમ, ¢રવાયા e.’ બધાએ તાળીઓથી રચના5 વધાવી લીધી. 

એટલામ, વનિવભાગના સાjબ પણ આવી પહ}£યા.  c બોqયા, 
‘Tટા, રચના, તા  ̂ ક,ઈ કj¤G e???’  અ5 રચનામ, �હમત આવી ગઈ. c 

બોલી, ’હા સાjબ, મા^ ઘ¥ બoG કj¤G e.’ સાjT c5 માઈક આskG. 
રચના બોલી,  ‘નમ�કાર, આl મ5 આ~ તાળીઓથી વધાવી લીધી c 

બદલ આભાર.  પણ ખ^ખર આ બધા માQ હLG મારા દાદા-દાદીનો આભાર માtG 
છLG. cમ� મ5 ક�LG હ<G f ‘રચના,  કા� ONારોપણ માQ �ય e {યા^ દ^ક છોડ 
વાવત, પjલ, T િમિનટ માQ  ઈ¦ર5 hાથmના કરl f ‘j ON§વતા, આl હLG 
તમ5 અહg પધરા¤G છLG. fમ f અમા^ માનવ�ત5 � Kવ¤G હોય તો અu 
તમારા થકી જ Kવી શકીશLG.  તu �બ �શ થઇ5 ઉછર� અ5 અમ5 તથા 
બીજ, પશLપGખી5 પણ �શ કર�.’  હLG આવી hાથmના દ^ક રોપા5 વાવતી વખc 

કરતી હતી  એટ� મ5 બહL જ વાર લાગી અ5 �બ  ઓછ, ઝાડ રોપાય,. પણ 
મ5 �ણી5 આનGદ થાય e f મારા વા�લા દ¡દસ રોપા સરસ  મઝાન, ઝાડ 
બની ગય, e. એનો અથm એ f ભગવાન આપણી hાથmના સ,ભz જ e.’ 

રચના આગળ બોલી, ‘હLG મારા મ©મી-પsપાનો પણ �બ�બ આભાર 
માtG છLG. c હGuશ, કj e f નાના નાના છોડ c તો નાના બાળક lવા e. ctG 
�બ જ ªયાન રાખ¤G પ«. રોપા વાZયા પછી િનયિમત c5 પાણી આપ¤G પ«. 
વખતો વખત ખાતર ન,ખ¤G પ« અ5 c5 કોઇ તોડી ન �ય, ¬ટ,, બકર,, ગાય 
c5 ખાઈ ન �ય ctG પણ ªયાન રાખ¤G પ«.  મારા પsપા કામ પરથી થાકી5 

આZયા હોય તો પણ મ5 cમની બાઇક પર Tસાડી મ વા�લા રોપા �વા લઈ 
જતા અ5 કjતા, ‘Tટા, આ રોપા પર હાથ ¢રવી  c5 વહાલ કર. c જ=ર સરસ 
ઊગp.’ અ5 મ©મી તો મ l જ�યાએ રોપા વા�લા c િવ�તારના બધા જ 
ઘરવાળા5 કહી આZયા હતા f ‘રોપા5 બરાબર પાણી આપ�.’ મ©મીએ તો 
અમારા નોકર છનાભાઈ પા¡ ગામ«થી કLદરતી ખાતર પણ મGગાZkG હ<G અ5 

મ5 દર અઠવાિડ® સાV  લઈ જત,.  અ5 અu રોપાની આસપાસ સjજ સjજ 
ખોદી કLદરતી ખાતર �ળવતા અ5 માટી5 થોડી થોડી ખોદી આવતા. મ©મી 
કjત,, ‘Tટા, ઝાડન, પાન હવામ,થી hાણવાk લઈ �p પણ �ળ5 તો 
hાણવાk �ઈp 5??? આપ� માટી ખોદીએ એટ� જમીનના કણો વ£� 

હવા ભરાય અ5 છોડ5 hાણવાk મz અ5 ખાતર આપીએ એટ� c5 પોષણ 
મz.’  રચના આગળ બોલી,  ‘હLG આપ બધાનો આભાર માtG છLG f આ~ મ5 
ધરતીમાતાની અ5 ON§વતાની ¡વા કરવાની આવી તક આપી.’ 

અ5 c �Qજ પરથી ઉતરવા જ જતી હતી, {ય, વનિવભાગના સાjT 

c5 બોલાવી.  cની પીઠ થાબડી અ5 ૧૦૦૦ =િપયાtG ઈનામ પોતાના તરફથી 
આskG. બધાએ c5 �રદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી ….. િhિiસપાલ 
સાjબ અ5 પGકજભાઈ પણ �બ �શ હતા. આટલા બધામ,થી સા¯G 
ONારોપણ કોઇf તો  કk� જ અ5 બધા5 ઉદાહરણ °રLG પાડ્kG.
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અમાર%& સિહયાર%& સજ,ન …

• નીલમ દોશી
આમ તો અ& પિત પ)ી બ,- સાિહ1યના 

4રા શોખીન.  અ- લોકો- પણ અમારા એ શોખની 
ખબર પ< મા= કય> ય પણ જઈએ 1યાA ડાયરી - 
Cન હાથમ> જ રાખીએ. કઈ શEભ ઘડીએ કોઈ 
વાતIનો Jલોટ, કોઈ અLMત કાNય પ,િO PQરી Rય 

તો? તો બીજE, તો ક>ઈ નહS પણ એવા સમT U 
હાથમ> ડાયરી,  Cન ન હોય તો આપણો Vશ એક 
મહાન રચનાથી વ,િચત રહી Rય તો?VશX, આY, 
મહાન Xકશાન અ& કોઈ રીZ સહન ન કરી શકીએ. 

અ- એટ[ Vશ મા= થઈ - ડાયરીX, વજન \ચકY 
પ<. તો વ>ધો નહS. Vશ મા= તો લોકો શહીદ થઈ 
જતા હોય તો અ& શE, આટ_, T ન કરી શકીએ? એક 
ડાયરી `aધ> ન \ચકી શકીએ ?

હમણ> અમ- હિરbાર …. પરમ પાવક 
ગ,ગાના સાિdaયમ> જવાનો મોકો મeયો.  અ- 
ગ,ગાન> દશfન કરીએ અ- કોઈ કિવતા ન PQA એY, 
તો બ- જ નહS -? ગ,ગા  િકનાA gઠ> gઠ> અમ- 

એક iયોગ PQયj. ચાલો, આk સાl  મળી- એક 
સિહયારE, સજfન કરીએ. સાl મળી- એક કિવતા 
લખીએ.

એક પ,િO હE, લn,
એક પ,િO o, લp
- કરીએ મRX, સજfન સિહયારE,.
‘ચકી લાવી ચોખા દાણો, - ચકો લાNયો 

મગ દાણો. … ‘ની kમ.

U q પછી ખીચડી કોણ બનાs એ it 
રuો ખરો ! (આ ચકી ચોખાનો - ચકો મગનો જ 
દાણો qમ લાs ? ઊલટE પણ હોઈ શq - q ચકી મગ 
લાવી હોય અ- ચકો ચોખા … આ સ,શોધનનો 
િવષય નથી લાગતો ?)

k હોય Z. પણ અ& તો અમારા આ 
િવચાર માxથી yલિકત થઈ ગય>. બાગ બાગ થઈ 
ગય> …અમાર> અિPત1વના  i1Tક અzમ> ગ,ગાન> 
ઉછળત> નીરનો આ|લાદક રોમ>ચ R}યો. અ& 

બ,- છલકવા લા}ય>. હ~યામ> સ��ન> મોજ>ની 
kમ લાગણીઓની ભરતી ચડી આવી. અ- એ 
ભરતીમ> અ& તણાવા … સોરી, તરવા લા}ય>. 
ભરતીન> એ મોજ> શ& Z પ�લ> મ� જલદી જલદી 
ડાયરી કાઢી.

પિતVવ ક� : ‘ચાલ, શ� કર …’ મ� 
ક�E,,’ના, iથમ પ,િO તમારા તરફથી … ‘ તો 
ક�,’ના, [ડીઝ ફસf્ટ … ‘

મ� ક�E,,  ‘હs એવી કોઈ જ�ર અમ- નથી. 
અ& સમાનતાના હ�મ> માનીએ છીએ. Pxી-
yરEષના �દભાવના જમાના ગયા. હs અમારી દયા 
ખાવાની કોઇ જ�ર નથી.’ હE, તો આ મહાન it� 
લડી [વાના �ડમ> આવી ગઈ.

પણ પિતVવ ક�, ’હE, દયાની વાત નહોતો 
કરતો … આ તો જPટ કટfસી. નારી1વX, સ�માન 
… !’

‘હા, હs એ બધી મ- ખબર �. આk 
આY, બોલી- મPકા મારો છો. બાકી તો િમxો સાl 
વાત કરો છો 1યાA તો ‘બ~ર>ની �િaધ પગની 
પાનીએ’  એY, જ ક�તા હો છો.  … એ શE, મ- નથી 
ખબર ?’

‘Z o, શE, મારી R�સી કA � ?’  Z ધી& 
ધી& ગEP� થઇ- બો�યા. 

‘એ k કરતી હો� Z, … પણ હE, તમ- 

પગથી માથા `ધી ઓળn, છE,.’
‘એ જ મારી કમનસીબી � - ?’
પિતVવ હE, ન સ>ભ�, Zમ ધી&થી વ�ા, 

પણ મારા કાન રuા સરવા …. - આ& ય એમના 
તો હોઠ ફફ< - તોT હE, સ>ભળી શકE,. … એના ન 
બોલાTલા શ�દો- ક�પી શકE,. અધ�િગની ખરી - ! 
એના અડધા શ�દો મારા `ધી પહ�� Z પ�લ> 
આખા બની Rય.

પણ pર ! જવા દો. આk આ ગ,ગાના 
yિનત િકનાA હE, ઝગડવાના જરાT �ડમ> નહોતી. 
Zથી let go  કરવાની ઉદા� ભાવના રાખી, મન 
િવશાળ બનાવી, મ� સમાધાનકારી વલણ અપનાવી- 

ક�E,, ’ઠીક �. ચાલો, પ�લી પ,િO મારા તરફથી …’
(આ& ય મો= ભા� એ જ let go  કરતા 

હોય �. … તો કયાAક આપણી પણ ફરજ ખરી q 
નહS ?)

અ- ગ,ગાન> ઉછળતા નીર પર દ�રથી 
આવતા y�પ ભAલા પિડયાની વ � ઝગમગતા 
દીવા- Uઈ, મ- તરત અLMત i�રણા થઈ. અ- હE, 
બોલી ઊઠી :

‘ગ,ગાન> િનમfળ નીર પર, વ�તા �કયા મ� 
……..’

અ- પછી પિતVવ સા& U¡,.  અ- મૌન 
રહી- જ ક�E, q હs આગળ ચલાવો … પણ મારા 
મૌન- એ સમ£ ન શકયા, Zથી ક�, (મારા શ�દો 
એ સમ£  શq,  પણ મારા મૌનની બહE આદત ન 

હોય - !!!!)
‘અA, પણ ત� કય> ક,ઈ વ�o, �ક¡, �? દીવો 

q Qલ. ક,ઈ ત� તો નથી લી¤,. અ- ¥>થી �ક¡,?’
‘અA, આ તો કાNયની પ�લી પ,િO �. - 

કાNયમ> તો ક�પના જ હોય -?’

‘ઓહ ! ત� પ�લી પ,િO બનાવી ? મ- qમ 
ખબર પ< ? તાA ક�Y, Uઇએ - ? હE, તો સમજયો 
q ગ,ગામ> ત� ક,ઈક વ�o, �ક¡, - મ- ખબર ન પડી.’

‘ચાલો, લપ કયI િસવાય આગળ પ,િO 

બોલો.’  મ� લગભગ હEકમ કયj. મા¦, ખ,જવાળતા Z 
ક�,’પ�લી પ,િO જરા ફરીથી બોલ તો …હE, 
સમ§ો જ નહોતો q ત� કાNયની પ,િO હતી.’  મ� 
મોજ>ની kમ ઉછળતા મારા ગEPસા- શમાવી ફરી 
એકવાર મારી પ,િO દોહરાવી :

‘ગ,ગાના નીર પર, વ�તા �કયા મ� …’

‘y�પ, પિડયા અ- દીવા …’ Zમ  ̈ 4રE, 
ક¡©.

‘અA, જરા કાNયની ભાષામ> ક,ઈક કહો. આ 
y�પ,પિડયા અ- દીવા તો સા& Vખાય �. એમ> 
કાNય1વ ¥>  આN¡,? અA, y�પ - દીવો પોZ જ 

કાNય1વના iતીક �. એ મા= કોઇ ભાAખમ 
શ�દોની જ�ર જ નથી.’

‘ભાAખમ શ�દોX, હE, કય> કહE, છE, ? પણ 
y�પ અ- દીવાના �િચતાથf �C ક,ઈક સરસ મRના 
શ�દો મ- Uઈએ.’

‘Z ત- Uઈએ એવા જ શ�દો માA 
શોધવાના �? તો o, RZ જ શોધી [ -. આમ> T 
તારી આવી સર�ખ1યારી નહS ચા[.’ 

‘આમ> સર�ખ1યારીની વાત કય> આવી? 
આ તો જPટ  �ચન ક¡©. તમ- તો �ચન પણ ન 
કરાય … !’

‘ત� પ�લી પ,િO આવી વાિહયાત કહી તો 
T હE, ક,ઈ બો�યો? q કોઈ `ધારા વધારા �ચNયા?’ 

‘એટ[ મારી પ,િO વાિહયાત હતી? ‘
“વાિહયાત અથIત ્ સામા�ય હતી - ! 

એમ> ક,ઈ નY, તો નહોo, -?’  વાિહયાત શ�દ વ¤ 

પડતો ઉª લાગતા પિતVs થોડો હળવો શ�દ 
વાપયj. અ- આગળ  સમજ�તી આપી, ‘ગ,ગાન> નીર 
પર બધા ક,ઈક વ�o, �q એ સામા�ય જ ક�વાય 
-?’  આમ સામા�ય વાત- ત� સામા�ય શ�દમ> રજ� 
કરી. બીજE, શE,?’ 

તો ગ,ગાન> પાણીમ> પિડયા,  દીવા અ- 
y�પ જ વ�ત> હોય. એમ> ત& શE, નY, કહી - ધાડ 
મારી �?’

‘મ� કય> એવો કોઈ દાવો કયj � ? બાકી 
આમ તાA વાતX, વZસર જ કરY, હોય, તો થઈ ર�E, 
આપણ, સિહયારE, સજfન …’

‘ના, ના.  ચાલો, જવા દો …’ Vશ- 
મળનાર અLMત કિવતાનો આમ વ �થી અ,ત 

આવી Rય અ- Vશ- Xકશાન થાય એ મારા kવી 
Vશi�મીથી qમ સહન થાય?

‘હા, તો હs આપણી કિવતા આમ થઈ :
‘ગ,ગાન> િનમfળ નીર પર,
વ�તા �કયા મ�
y�પ,પિડયા અ- દીવા … ‘
‘બરાબર ? ઓ.q., હs તારો વારો … ‘
‘એટ[ q, nશ�, આPથા અ- «aધા ….’

‘અA, અ1યાA એના અથf કરવાની જ�ર 
નથી. આમ કરીશ તો કિવતા આગળ કયાA વધ¬?’ 

‘અA, અથf થોડો કરE, છE,? This  is  my 
third line … હs તમારો વારો …’ 

‘ઓહ ! Jલીઝ, o, ચોખવટ  કરતી R … q 
આ કિવતાની પ,િO � …! હE, confused થઈ 
R� છE,.’

‘ત& ક,ઈ એમ confused થાવ એમ નથી. 
ભલભલા- confused કરો Zમ છો. માA બદ[ 
બી£ કોઇ મળી હોત - તો ……..’
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‘એવા મારા નશીબ કય,થી?’ હોઠ પણ ફફડા5યા િવના પિત8વ મનમ, 
જ બોલી ર;ા. પણ હ<= તો ન બોલા>લી ભ@ A હોય એમના મનની વાત Bણી 
જ BC ! પણ કિવતા માD આF બG ચલાવી @વાI= મJ નKી કLM=.  એટ@ 
સાગર FQ= િવશાળ મન રાખી મJ એA મનોમન માફ કયT. બાદ મJ 8ખા B>ગા 
…

‘શ<= આમ મVઢાની Fમ Xઠા છો? મોઢામ, મગ ભયT Z? આમ તો 
આખો િદવસ બકબક કરતા રહો છો.  અA આF બોલવાI= કહ<= છ<= તો મૌન ]િન 
બની ગયા … ! ‘

‘ગ=ગાન, મોજ, પર સવાર ઉછળી ર_<= Z એક મૌન …’
‘હ=. હ<= મૌન શ`દ બોલી એટ@ તa પકડી લીધો. મારો શ`દ ચોરી 

લીધો. તa ક=ઈ એવા મોટા કિવ નથી d તમારી ચોરી ચાલી Bય … ! પણ જવા 
દો આa ય માL એિડટVગ કરQ= જ પડe A ?! fયાL gh= જe. ચાલe હમણ,.’

‘ચાલe ?’
અL,  excellent chhe excellent …. ! અA ફાઇનલ એિડટીગ j= 

કરવાની Z?’ 

‘તો શ<= તa કરી શકવાના છો?’ 
‘dમ ન કરી શક<=?’ 
‘એ તો કરવા Xસો A fયાL ખબર પડe. d dટલી વીk સો થાય Z?’ 
‘અL, અfયાL ય ખબર Z. - પ,ચ વીk સો.’ 
‘આ ગિણત નથી. સાિહfય Z. કિવતા Z.’
‘એટલી ખબર Z, તો લપ કયT િસવાય આગળ બોલવા મ,ડ A !’
‘એક િમિનટ … માL જરા િવચારQ= પડe.  હ= તો આપણી કિવતા કય, 

lધી પહmચી?’ 

‘કિવતા તો િબચારી કય, ય નથી પહmચી.  આ ગ=ગાન, નીર પણ તારી 
રાહ gવામ, વnવાA બદ@ િoથર થઈ ગય, … ‘

‘તમારી લાoટ લાઇન કઈ હતી?’
‘ગ=ગાન, મોજ, પર સવાર થઈA
ઉછળી ર_<= Z એક મૌન …’
‘એ મૌન પહmp તારા qદ>,
A rઘવાટ એનો j= સ,ભt.’
‘અL, માL આખી uજદગી rઘવાટ જ સ,ભળવાનો?’ 

‘મૌન વnj= vકh= તો એનો > rઘવાટ બનાવી દીધો…! owી કહી 
એટ@…’

‘શ<=? શ<= ક_<= તa?’
‘અL, હ<= જનરલ વાત કર<= છ<=. owીઓ સામાyય રીz મૌન ન રહી શd. 

rઘવતી જ હોય A એટ@ ….’

‘કો{ ક_<= ? owીઓ મૌન ન રહી શd? તa કnવા શ<= માગો છો?’
‘|ય}િકરણો આuલગી ર;ા Z
ગ=ગાન, નીરA,
A ગ=ગા ઉ~માથી લથબથ.’

પિત8� જલદી જલદી �ર<= કh�.  ‘વાહ ! આF પnલી વાર ક=ઈક સારી 
વાત કરી !’ 

‘પnલી વાર એટ@?’ 
‘પnલી એટ@ પnલી .. 1, ફસ}્ટ … બી� નહV.’ 
‘બહ< હmિશયાર થવાની જ�ર નથી.’
‘ચાલ, હ� તારો વારો Z … ‘
‘અL, કિવતા ક=ઈ એમ ઓડ}ર કરવાથી ન લખાઈ Bય.  કિવતા તો 

િદલમ, o�Lલી oવય=o�િરત લાગણી Z. qદયમ, ઊઠતા સહજ oપyદનનો 
આિવભTવ Z. એક એહસાસ Z, તી� સ=�દના Z .. એ તો ….’

‘બસ .. બસ .. હ� કિવતા F હોય z .. આગળ વધો.’
અA અમારી ચચT આગળ ચા@ z પnલ, જ ગ=ગાની આરતીના 

અ��ત દશ}ન. અA zના િદગ=ત lધી �લાતા ઘ=ટારવના નાદ.  અA પાણીમ, 

પડતા અસ=�ય દીવાઓના �િતuબબથી અિભ�ત થઈ A અમારા મmમ,થી 
નહV, પર=j અમારા િદલમ,થી શ`દો સરી ર;ા.  F કોઈ એિડટVગ િવના આ 
ર;ા …

ઉછળતા તર'ગો પર
+ટ+ટ-' સવાર 0 !

12પ + દીવા 56, પિડયામ;
ગ'ગાન; નીરમ; વ=તી >+લ
કોઈની BCધા, કોઈનો િવEાસ
ઉછળતી લાગણીઓ +
બોલI' એક મૌન …
તર'ગો એL કય; લઈ જN?
કય; ઠાલવN? કોL પહQચાડN?
સદીઓનો ઇિતહાસ લઈL
વ=ત; આ વણથ'Vય; નીરનો
મૌન Wઘવાટ.
L િચY આZ[' \ ઝળહળ, ઝળહળ…. ! 
અમાર<= સિહયાર<= સજ}ન અહV �ર<=. … સિહયાર<= એિડટVગ બાકી Z. …

હો !
http://paramujas.wordpress.com/2007/04/11/shudyyyyyr-vbhju/
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હ^ કોL _છ`' ?
                                                              • ભરત િb^દી

બપોરના બાLકનો સમય હe.  નાન, અલગ જ�થોમ, ચાલતા કો@જના 
િવ�ાથ�અોના એક જ�થનો એક િવ�ાથ� બીBઅોથી અલગ પડતો હતો, zની 
�ચાઈ A સ�માણ બ,ધાA લી�.

‘અમાL તો બJગલોરમ, જલસા હતા,’  z િમwોA કહી ર;ો હતો. 
પાછળ ચાલતા મારાથી બો�યા િવના ના રnવાh=, ‘તો પછી પાછા શ<= @વા 
અા5યા ?’ ભાઈ સાnબ, અાપA કશી તકલીફ Z ?’ પાછળ વળીA z hવાA 
�fh�ર અા�યો. હ<= કોઈ યોગય ઉ�ર િવચાર<= fય, જ મારો એક સાગરીત સોમ� 

મારા તરફ ફરી ચાળા પાડત, બો�યો, ‘ભાઈ સાnબ,  અાપA કશી તકલીફ Z ?’ 
બોલ ધાય� હોય યોક}ર, અA �રવાઈ ગયો હોય �લટTસમ,, A બોલરના F હાલ 
થાય zવા હાલ હતા �લા hવાનના ! z �પચાપ ચાલતો ર;ો. અાગળ અમારા 
માગ} ફ=ટાયા A વાત અાગળ વધત, અટકી ગઈ.

અમારી બી� ]લાકાતA ઝાઝો સમય ન લા�યો.  કો@જ લાય��રીમ, 
અમારો �ટો થઈ ગયો. zના હાથમ, િશવક<માર gશીની કોઈ નો�લ gત, d 
પછી કોઈ અકળ કારણોસર અa B{ પnલી વાર જ મળતા હોઈએ zમ હાથ 
િમલા5યા.  z ઉfસાહ�વ}ક બો�યો, ‘અાઈ એમ ઇ�ાિહમ eખ.’ સાલ હતી 
૧૯૬૦.

એ પછી તો અમાર<= મળQ= લગભગ રોજI= થઈ ગh=. રB હોય d પછી 
કો@જમ, �dશન પડ્h= હોય,  સવાL નવ/દસ વાગતામ, તો z બાર{ અાવીA 
¢મ પા£,  ‘ભરતા, લાય��રી અાવQ= Z A ?’  હ<= કહ<=, ‘અ=દર અાવ.’  z અાવીA 

હVચકા પર Xસી Lિડયો સ,ભળતો હોય d પછી મારી મા પાk  Xસી ગપાટા 
મારતો હોય.  મારી મા સા¤ zA ¥બ જ ફા�. માA પણ zના �f> ¥બ જ 
વહાલ. એક વખત તો ઇ�ાિહa ભાL કરી.  સા¤ એક ઇલમી / ફકીરA @તો 
અા5યો.  મારી માના કાનમ, �=કો મારત, z ફકીર ‘હઠ હઠ’ની રાડો પાડતો ર;ો 
છત, વષ�થી ઘર ઘાલી ગ>લ અoથમાના રો§ ઘર ના છોડ્h= z ના જ છોડ્h= !

�તનો વાસ પીપt zમ અમારો અ¨ો સ©ફી લાય��રીમ,. અાખી સવાર 
d બપોર અa fય, ગાળી નાખીએ. ªાLક લાય��રી ના જત, અa ર«ાકર રોડ 
પર ચાલવા નીકળી પડતા. રોડની બ=A તરફ અા¬® �લા>લ, હોય. લોકોની 
અવર-જવર પણ નહVવત.્ ઇ�ાિહમ િદલ ખોલત, કnતો Bય.  ભાગલા સમ> 
zના ક<ટ<¯X કર,ચી oથળ,તરનો િનણ}ય લીધો હતો,  પર=j fય, પણ પિરિoથિત 
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એવી $ તરત જ પાછા ફર,- પડ્0-. અહ3 ઘરની અા6થક િ:થિત જરા; સારી 
નહ3. =ના અ>? અામ તો અBય-ત ધા6મક E કFરાનની ઘણી બધી અાયાત મોI. 
=મE પણ જFગારની લત એવી લાગી $ જFગારમL હારીE અાM BયાN ઘરમL 
મારપીટ શQ થઈ Sય. ઘરમL બાબા અાદમના જમાનાની એક તલવાર હતી = 
લઈE ઘરમL રUા - બVયL ઝFXમરોની અE સાY ઘરનL બીજL ફ6નચરની પણ 

કB[અામ થઈ Sય.
ઇ]ાિહમ BયાN બ^ગલોર ખા= એરફોસ`મL ટaેઇની તરી$ [વા;લો. 

કિરયર સારી બનવામL હતી BયL વતનથી અXમીના પcો અાવવા લાdયા $ 
અ>?SનનL પરાeમ $ટલી હf વધી રUL g. અાખN અXમીh- ફરમાન અાi0- $ 
બj- છોડીE k- સBવN lર પાછો ફર અE ઇ]ાિહમ lર પાછો ફયm.  પર-k = પણ 
nL એટo- અાસાન હk- ? ના છpટ$ માનિસક અિ:થરતાh- નાટક કરીE = વતન 
પાછો ફયm.

પ ા છ ા 
ફરતL તરત જ =q 
એક મrsસામL 
ન ો ક ર ી શ ોધ ી 
લીધી. સાY સવાN 
અાટ`સ કો[જમL 
જ,- પણ શQ ક0t. 
અામ કો[જના 
ક દ ાચ પuલ ા 
અઠવાિડયામL જ 
=E હF- ભટકાઈ 
પડxો ! =E પણ 
સાિહBયમL રસ. હF- 
ગઝલો અE કાiયો 
પણ કરતો yાN 
ઇ]િહમ [ખન 
પર nાN ય હાથ 
ના અજમાવતો. 
છતL ઉદp ̀સાિહBય 
અE ખાસ કરીE 
તો ઉદp` ગઝલો સાYનો =નો નાતો ખા:સો મજ{ત. =નો લાભ મE ભર પ|s 
મ}લો.

સાિહBય ઉપરLત અમારા વV~ બી� પણ એક સમાનતા હતી, �ચા 
�:ટ મા�ની. ઠાઠ  અE ભભકા  અમારા જબરા. બાબ`ર શોપમL જઈએ તો એવી 
માતબર ટીપ અાપીએ $ હનીફ બીS �ાહકોE અવગણીE અમારી તuનાતમL 
લાગી Sય.  અમારા શોખ જ એવા $ nાNક ઉધારી પણ કરવી પ� ! ઉધારીમL 
હF- હ-�શL ઇ]ાિહમE જ અાગળ કરF-. અામ તો અમારી પહ�ચ gક અ�ા �ધી. 
અ�ા તો nLથી ઉધાર અા� ? પર-k =ના બ-દા અમE અ�ક મળી રuતા � ઈદ 
$ િદવાળી �ધીની મuતલ અાપવા ત�યાર થઈ જતા.

અ� કો[જમL હતા = દરિમયાન જ ઇ]ાિહમનL લdન [વાઈ ગયL. 
છોકરી સારા ઘરની E બોલકી.  ઉપરLત �-બઈમL ઉછNલી એટ[ ઇ]ાિહમનો 
Sq વટ પડી ગ;લો. નફીસા એટ[ અમારી  દો:તી વV~ની એક મજ{ત કડી. 
સLજ પ� E માN ઇ]ાિહમE lર જવાનો કાય`eમ લગભગ રોજનો.  હF- S� 
એટ[ નફીસા ચા લઈE ઉપર �ડી પર અાM E અમારી વાતોમL �ડાઈ Sય. 

તક મ}  તો ઇ]ાિહમ િવ�ની ફિરયાદોનો અાખો ટોપલો ઠાલવી f.  નફીસાની 
ફિરયાદોમL કશF- ય ન,- ના હોય.  તો પણ હF- Sq પuલી વાર જ સLભળતો હો� 
=ટલો ઉBસાહ બતા,-. ઇ]ાિહમ મારી તરફ કતરાતી અL� �તો રu. મનમL 
િવચારતો હ� $, �ટમ�, �જ વીતી kજ વીત�. પર-k મE વીતવામL થોડLક 
વષmની વાર હતી. ઇ]ાિહમ રોS રા� BયાN = છોડાવવાનો હક મE નફીસાએ 

અપાiયો હતો.
એક વખત ‘હમણL અા,- છF-’ કહીE નીક}લ ઇ]ાિહમ gક બપોર થવા 

અાવી તો પણ lર પાછો ફયm ના હતો. �ચતીત નફીસા મારી જડતી [વા અાવી 
પહ�ચી. ‘nL g ઇ]ાિહમ ?’ મ ̂ઠાવકા બનીE ક�F-,  ‘કદાચ નાની વહોરાવાડ 
ગયો હ�.’ =ની એક મા�કા, � મ^ જ ઉસાવી કાઢી હતી, = નાની 
વહોરાવાડમL રu એટ[ નફીસા કu,  ‘ભરતા,  મારી એ શોકE lર મE અ>બી E 
અ>બી લઈ S,’ હF- અાગળ E નફીસા પાછળ. એમ અ� નાની વહોરાવાડમL � 
ચ�ર લીધL. મE Sq અચાનક યાદ અાi0- હોય, =મ મ^ ક�F-, ‘એ કદાચ 
લાય]sરીમL પણ ગયો હોય !’  E હF- સડસડાટ લાય]sરીનL પગિથયL ચડી ગયો. 
મારી ધારણા �જબ જ ઇ]ાિહમ BયL સમાચારપcોનL પાનL ઉથલાવી રUો 
હતો ! અા� ર:= બ�s વV~ની શાિ>દક ટપાટપીE માણતો હF- મારી ગલી 
અાવતL જ �પચાપ સરકી ગયો.  અાવા �સ-ગો તો બનતા જ રUા, પર-k = 

દ ર િ મ ય ા ન 

ઇ ] ા િ હ મ � 
સ-તાનોનો િપતા 
બની ગયો અE 
અ� કો[જ પણ 

�રી કરી.
અમદાવાદ શQમL 
મE જરા ય માફક 
ન અ ા i 0 - . 
સાબરમતી એટo- 
દpર $ એક વખત lર 
પહ� Vય ા બાદ 
પાછા અમદાવાદ 

અાવ,- અઘરF- પ�. 
પછી બ�0- એ,- $ 
સારી નોકરીની 
શોધમL ઇ]ાિહમ 
પણ અમદાવાદ 

અાવ ી વ:ય ો . 
� લ ા : ટ ી ક ન L 

વાસણો અE ઉષા �નની � સ�નિશપ સાY =q પણ મારી �મ એમ.એ. કર,- 
શQ ક0t. એથી અમારF- મળ,- રોજh- થઈ ગ0-.

િચh મોદીE કારq ઘણા કિવઅોના પિરચયમL અાવવાh- થ0-.  કિવઅો 
�B; મE અહોભાવ પણ ઘણો, પર-k ઇ]ાિહમE કિવઅોમL ઝાઝો રસ નહ3. 
અામ છતL, ‘અાિદલ’  મ} BયાN �g, ઇ]ાિહમના શા સમાચાર g ? E હF- કહF- 
$ = અમદાવાદમL ઉષા �ન lર lર પહ�ચાડવાની ¡ખ લઈE �ઠો g !

મ^ તો �મ =મ કરીE એમ.એ. પતાi0-.  પર-k ઇ]ાિહમ =મ ના કરી 
શnો. એમ.એ. કરીE કો[જના �ા¢યાપક થવાh- કદાચ =ના ભાdયમL ના જ 
હk-. નફીસા સાY  બાળકોE પણ અમદાવાદ બોલાવી લઈ =q કામમL ¢યાન 
અાપવાh- રા£0-. હF- બ^કમL નોકરી કરતL પરણી પણ ગયો E તક મળતL અ�િરકા 
જઈ પહ�Vયો. શQમL અમારો પciયવહાર સારો રUો, પર-k ધીN ધીN કથળતો 
ગયો.  ‘!"ત$ ગ&ઝરી, *રી યાદ ભી ન અાઈ હમ$.’  એકબીSE કuતા રUા,  પર-k 
= પછીથી = પણ બ-ધ.

ઘણL વષm બાદ, ભારત પાછો ફયm BયાN એરપોટ` પર [વા અાવનારમL 
એક ઇ]ાિહમ પણ હતો. કોઈ મોટરસાયકલ અક:માતE કારq = થોડો 
લ-ગડાતો પણ હતો.

લ-ચ મા� =E lર જવાh- થ0-, BયાN બદામી ર-ગનો સફારી,  અાકષ`ક 
ટaીમ કરાMલી દાઢી,  ખા:�- વધી ગ;o- વજન E =થી ય િવ�ષ તો કપાળ પર 
¢યાન ખ^ચk- ¤ખરા ર-ગh- ઢીમડF- �તL જ મારાથી કuવાઈ ગ0-, ‘િબલકFલ 
�[માન ચાચા �વો લા¥ g !’
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!"માન ચાચા અમારા ગામના *િ,લમ અા.વાન અ0 િબ2ડ4ગ 

કો7ટ9ા:ટર. સારી બપોર અ> વાતોમ@ ગાળી. અગાઉ અ> મCયા E પછી તો E 
G/ચાર વષI Jબાઈ પણ જઈ અાNયો હતો. હP હાQ પણ હતો. છત@ Jબાઈમ@ 
ના ફાવત@ અમદાવાદ પાછો ફયT હતો. અ0 િબ2ડ4ગ કો7ટ9ા:ટર બની ગયો 
હતો. થોડા સમય પVલ@ જ ‘શાહ અાલમ’  પાX E0 બ@Yલી એક ઈમારતના 
ઉપરના ભાગમ@ રVતો હતો. અાYડ વયની લાગતી નફીસા સા\ મ]ક કરવા^_ 
લાખ મન હોવા છત@ મa સ_યમ રાbયો. 0 લ_ચ પતત@ E મારી પcી0 પોતાની 
dમમ@ લઈ ગઈ. બef વાત વળgય@. 

હh_ અ0 ઇjાિહમ એકલા પડkા.  એટ" ઘણી વાતો ચાલી.  E mn 

અ>િરકામ@ પoસા pટલા બનાNયા ? મa કqh_ પoસા તો ઠીક n,  પર_s,  સાt_, અા 
રઝળપાટમ@ ઘરડા થઈ જવાv_ ! Eના દીકરાઅો િવw વાત નીકળી તો E કV,  
બef દીકરાઅો કોઈ શોટIકટ શોધી0 િવyશ જવાની ખટપટમ@ n. મa કqh_ zય@ 
િવyશની {લોમ@ વષT !ધી સડવા કરત@ અહ4 શh_ ખોટh_ n ? ઇjાિહમ0 લાગs_ 
હs_ p અહ4 Eમ^_ કશh_ જ ભાિવ નથી. હh_ |પચાપ સ@ભળતો ર}ો.  અાખ~ 
બબડતો હોય Eમ E બો2યો, ‘અાઈ અૉ Yમ એ ચા7સ, ભરતા.’

સ@જ થવામ@ હતી 0 કમોસમ વરસાદ થવાન@ અaધાણ હત@. પવન 
�રથી �_કાતો હતો અ0 કાળ@ વાદળ ખા,સ@ ની� ઊતરી અાNય@ હત@.  અ> 

છ�ટા પડયા.
વષT બાદ ભારત અાNયો છh_.  ફોન લઈ0 �ારનો Gસી ર}ો છh_. એક 

િમ� સમાચાર અા�યા n p ગય@ કોમી રમખાણોમ@  કોઈએ ઇjાિહમ0 પતાવી 
દીધો હતો !

નફીસા0 ફોન કરવો n. પર_s E0 mછ�_ શh_ ? �@ n ઇjાિહમની 
કબર ? … હP કો0 mછh_ ?

e.mail : bharattrivedi@sbcglobal.net

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

મ"ગલ-%&
- અિનલ *યાસ

તોર" એ "વલ પાસ કvI અ0 �કgસ કૉ"જ ઓફ લ_ડનમ@થી 
�7ટી,ટ�ીની ઓફર આવી, zયા~ દીકરી ડૉકટર બનwનો હિરભાઈનો હરખ, 

એન@ લgનની યાદ આવત@ જ �ચતામ@ �રવાઈ ગયો. 
તોરલ0 તો શh_ યાદ હોય ? પણ, કh*દબVન0 બરાબર યાદ n: 

ભારતમ@ �િgલશ ગણાત@ એ લ_ડનમ@ આવી ગh�h થઈ ગય@ n. તોર" 
ગhજરાતીમ@ લખવાન@ પાન@ mર@ ન કય�  p અગરબ�ી ન �ગટાવી હોય તો 
અકળાઈ ]ય n.  એમનો તીખો ,વભાવ એવી તડાફડી0 પળવારમ@ ભડકાવી 
�p પણ હિરભાઇની મ�ય,થી અિgન-શામક બની0 આP.  એ �વાસમ@  હોય 
zયા~ એમની સલાહ તોરલ0 કામ આP n. 

‘તારી મ�મી0 ઓછી તકલીફો n p આપ� ય આપવાની?’

તોરલના લgન નાનપણમ@ થ�લ@.  બefન@ વડીલોની મo�ી^_ Pણ. 
હિરભાઈ0 ય િજગર ગ>લો. �ચો, ગોરો અ0 ભણવામ@ હ�િશયાર એટ" 
બાપાની વાત ન રાખવા^ કશh_ કારણ નહોs_.  મીની ,કટI પVરવાની બાબE 
તોરલ સા\ ઝઘડો થયો zયા~ કh*દબVન બોલી ગ�લ@ :

 ‘s_ પર�લી n એ^_ ય ભાન નથી?’ સ@ભળતા જ એ હબકી ગ�લી, 
‘વોટ ર�બીશ ? હh_ પર�લી? ઓહ, નો Pય...’
આખી બપોર ઉકળાટ આ_! d� વVતો ર}ો.   માર@ લgન! પછી આછh_ 

આછh_ સ@ભ~ n: એ ચ_દરવાનો ભભક ર_ગ, થ@ભ" વ4ટા�લ@ ~શમી પોત પર 
ભીડાતી આ_ગળીઓ, પીઠીનો કરકરો ,પશI, મaદી ર_gયા હાથ પગ અ0 સઘ�_ 
શ@િતથી પE એટ" મ�લ@ ઢગલો રમકડ@ .... િજગર0 ખડકીના ¡બ~ 
પ�ખવામ@ આNયો zયા~ ભા¢એ એ0 pડમ@થી �ચી કરી yખા�t_, ‘� લી, 
તારો વર.’

કશh_ સાભરs_ નથી! નો, સચ �ઇ7ટ >મરીઝ! ઇટસ વીયડI.         
પ�પા મ@7�,ટરથી પાછા આNયા zયા~ તોર" mછv_, ‘સાચી વાત?’

એ ,Vજ હસી પ�લા, ‘હા, s_ પર�લી તો ખરી જ વળી.’
‘આઈ વો7ટ એ£f�ટ ઈટ, હh_ એ નથી ક¤લ કરવાની.’
 ‘ના કરીશ.’ કVત@ કh*દબVન તરફ ફય¥. p મa દાQ0 વાત કરી હતી, 

એ p, આપ� કશી સાટા �ટાની શરત નથી એટ" પ_ચાિતયા Gઠ@ p તરત 
લખ¦.

‘લખ¦?’
કશા કારણ વગર એ શ�દ ગ�યો નહોતો. લખ¦ w^_ વળી? બોલી તો 

ખરી પણ આ_ખમ@ પાણી વCય@.  ગઇ સ@{ િવિલય> અચાનક એ0 ખaચી0 
|મી લીYલી. એનો પૌdષી ,પશI અ0 ¨_બનની મીઠાશ m~mરી પમાય એ 

પVલ@ તો ફaટો બ@Yલો, કપા� ઊભા ચ@©ાવાળો એક છોકરો કળાયો 0 એ 
ચોખાનો દાણો ખ~ એમ અલગ થઈ ગઈ હતી.

ચોથા ધોરણમ@ હતી 0 લ_ડન આવવા^_ થ�t_. એP,  કશh_ક >ળાવડા 
{�_ યો]યા^_,  રા�  મોડા !ધી ચાલતી સગ@Nહાલ@ની વાતો, લાડવાની 
મઘમઘતી !ગ_ધ વª� �યો’તો એ ચVરો? બ¨મામાની કારમ@ Gઠ@ ખડકી0 
બાર� ,Vજ નમાણો થઈ ઊ«લો કોઇ છોકરો ....  એ આસમાની શટI, વ@કિડયા 
વાળ 0 લ_બા�લો હાથ.  એ િસવાય કશh_ યાદ આવs_ નથી. મોબાઇલમ@ 
>Xજનો ટોન વાગત@ િવચાર ¬ટયો. ‘ ટh મોરો એટ .. સી.Q. ડીનર એ7ડ ડા7સ 

આર  ઇન? XXX ’  એક ®ણ થv_ મો¯થી ¤મ પા� ‘નો, આય એમ નોટ, 
આઉટ :મ�લીટલી આઉટ.  ઇન�:ટ  આય એમ આઉટ સાઇડર.’ પછી એ જ 
અજ_પામ@ આ_ખ મળી ગ�લી.

*   *   *
‘પ�પા, આઇ નીડ v ટ� રાઇટ અ �ક ફોર મી ટh�.’
‘ઘરમ@ ગhજરાતીમ@ બોલવા^_ pટલીવાર કVવા^_, તોરલ?’

‘બટ મૉ�મી, s_ બી અ_°fQમ@ બો" જ n 0.’
‘મારી ભાષા0 m~mરી સમ±ા પછી, સમ±@ >ડમ.’
પ�પાએ એડમીશન મા¯ હh_ સા\ આ�_ એમ કqh_ zયા~ પોE એઽ2ટ  n 

એનો અVસાસ કરાવત@ ગ�મત ક~લી,  “ડો7ટ ફોર.ટ આઈ એમ એન એડ2ટ, 

>રીડ �મન સર!’
‘આર ?’ કહી મ�મી સા> આ_ખ મ4ચકારતા પ�પાએ ચૅકમ@ સહી કરી 

આ�લી. ફોમI તપાસત@ મ�મી ~ફર7સની સલાહ આપત@ ઝીણામ@ ઝીણી 
િવગતો ચકાસતી હતી.

‘પછી દાQ0 ફરી ફોન કયT’તો?’
‘wનો?’
‘આ તમારી એન એડ2ટ >રીડ �મનના નવા અવતારનો.’
મ�મી આ�_ બોલw એવી તોરલ0 ધારણા નહોતી. હિરભાઈ0 ય હs_ p 

કh*દ િવરોધ કરw. Pવાઇનો ગhણ ન ´લાય એમ એ ઘણીવાર કV n. 

હિરભાઈ0 પરyશ આવવા^_ થv_ zયા~ ખરચની સગવડ નહોતી. � p સાળા^_ 
ભા~ દબાણ ન હોત તો એમ0 લ_ડન આવ�_ ય નહોs_.  બ¨ભાઈનો જ7મ 
દા~સલામમ@ થયો હતો, ±ા~ ટ@ગાિનકા પર િjિટશ શાસન હs_ એટ" એ 
િjટનમ@ રVવાનો હક હતો. એ રાજકારણમ@ પઽયા પછી એમની �કટરી 
સ_ભાળવા િવµા! Nયિ¶ની જdર હતી.

‘હh_ કશh_ જ સ@ભળવાનો નથી. કા" જ પાઉ7ડ મોકt_ છh_.’ હિરભાઈએ 
પoસા મોકલવાની માન«ર ના પાડી દીYલી. ‘એવો �ગ તો n, ભાઈ.’ પણ 
nવ¯ પનો ટ�_કો પઽયો; ગામ P’વારમ@ પડ�_ નહોs_.

�fમQભાઈ dિપયા ભ~લો બગલ\લો �કી ગ�લા.  ‘અ~ Pવાઈ, 
કાગિળ� શh_ �_ઝાવા^_. ઊડો તમતમા~.’ zયા~ થ�t_ zય@ પહ�ચી િજગર0 
બોલાવી "w.  પાછળથી દાQ dિપયા આપવા ગયા zયા~ ’એ તો અમારી 
તોરલના ભણવાના ખરચના આ2યા’તા, અ_કલ. એના િહસાબ ના હોય.’  કહી 
વાત વાળી લીYલી. 

G િદવસ પછી હિરભાઈએ દાQ0 ફોન �ઽયો zયા~ એ ચીડા�લા.
‘હh_ આ સ_બ_ધ સચવાય એવી મારી ઇªછા n.  હિર,  છોકરો G વરસમ@ 

ઈજ0ર થઇ જw. લખ¦ પાડવામ@ આપ� ગhમાવવા^ થવા^_.’
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‘હ"# સમજ" છ"#,  મોટા’ઈ, પણ તોરલ અહ2ના વાતાવરણમ5 ઊછરી 8. 

એ: ઇિ=ડયન @Aશી નથી Dઈતો.’
‘જબર"# માર"# Fટ"#,  તમારા ઉ8રની ખામી એI# ય મારાથી JમK# 

બોલાય?’
‘વાત એની પસ#દગીની 8, છોકરી હO છોકરી નથી રહી.’
‘દાPર થઇ ગઈ ન, તQ Rમ કો’  એમ પણ, SAમT  DU વાત કરત5 

મારી Tભ નિહ ઉપU.  W# XY વાત કર ક5 ગZશભાઈ J જKભાઈ મારફત 
J’વડાવ.’

અઠવાિડયા પછી;  ઘરQ^ પ#ચ Fસાડત5 પ`લ5 િજગર તોરલ સાa 

વાત કરવા મ5b 8 એવો સ#cશો મdયો.
ક"eદબ`: તોરલ: fઘમ5થી ઉઠાડી, ‘g ઈિ=ડયાથી ફોન 8 

િજગરક"મારનો.’  િરસીવર પર હાથ દબાવી બબUલા, ‘દસ દસ વાhયા iધી 
ઘોરતી ફk  8 Y ઊઠ g, વાત કર.’

‘હલૉ.’
‘હ"# િજગર.’
‘કોણ િજગર ?’
‘તમારો ...  ‘ પછી fડો mાસ gવાયાનો અણસાર.’  તમ: યાદ નિહ 

હોય પણ આપણ5 લhન થoલ5 નાનપણમ5.’
‘આઈ નો, સો વોટ એબાઉટ ઇટ?’
‘આમ તો શ"# હોય પણ માk ખાતરી કરવી’તી.’
‘શ"# ?’

‘આપણ5 વડીલો R Sપોઝલ લાqયા 8 એમ5 તમારી સ#મિત 8 :?’
‘rની Sપોઝલ ?’
‘આપણો સ#બ#ધ તોડવાની, આઈ મીન િડવોસs.’
િડવોસs શtદ સ5ભળી એ ચvકી ગઈ. સાQ 8U િજગર હલૉ ... હલૉ ... 

બોલતો હતો.
‘હા, સ#ભળાય 8 મ:.  આઇ Jન િહયર w. xય `વ માય ક=y=ટ. 

વોટ્સ ધ Sોબgમ?’
‘Sોબgમ કશો નથી,  તોરલ, આ તો સગપણ હોય એટg લાગણી Xb, 

પોતાK# કોઈ 8 એવો સિધયારો મનમ5 ..... એની O, એ મારી ફી{લગ થઈ.’

‘વોટ ડ" w મીન?’
‘ન{થગ િરયલી,  બટ  | નૉ ... સમજણો થયો }યારથી એI# જ X~  છ"# 

J તQ માર5 પ�ી છો એટg થw# J કદાચ તમ: પણ ક#ઈ ...’
‘મ: ... મ: ?’  એ: આગળ  ક#ઈ બોલI# �ઝ્w# નિહ. પણ આ પ^  D 

જવાબ નિહ આ� તો કદાચ આખી {જદગી, �લી iસાન ક`તી હતી એમ આ 
kચડ ફામsર ... પાછો iએઝ એિ=જિનયર .. નૉ Oય!’

‘આય એમ સૉરી. મ: ખબર 8 તમ: નિહ ગQ.’
‘એમ5 સૉરી તો Jટ�# ...’ 
ફોનમ5 પાછળથી સ#ભળાતા કશ"#ક ખોદાW# હોય એવા અવાDથી તોરલ 

અકળાઈ ગઈ. ‘આર w xર?’
‘હા, તોરલ.’
‘ઈન િધસ િસ�wએશન હાઉ ડ" w વો=ટ મી ટ" િર�પો=ડ?’

‘| જ�ટ ડીડ ઈટ. a=કસ તોરલ. એ=ડ ગ"ડ લક.’
તોરલ: લાhw#  એ અવાજ ડ�માoલો,ઓગળતો જતો હતો J સાQ 8U 

કોઇK# ડ�#સક"# ....  એ: ‘િમિસસ ડાઉટફાયર‘ િફ�મનો નાયક યાદ આવી ગયો એ 
ક#ઈક આવા જ અવાજમ5 ...... એZ કોડsgસ સોફામ5 ફગાવી રXઈ ઓઢી 
લીધી.

*   *   *
પ#ચ વ�� ઘkણ5 અ: બીT વ�Wઓની આપ¬g  કરી gવા વખY 

SAમTભાઈએ ભાર�વsક ક�"#,  ‘અમાk કશ"# ય પાછ"# નથી DઈW#. િજગk ના પાડી 
8.’

‘મ#ગલ-�� ય નિહ?’ પ#ચના સવાલ સાQ એમZ હાથ Dડી ક�"#, 
‘અQ i�થી સહી કરી આપીશ"# એટg ભિવ�યમ5 કોઇ S� નિહ. લાવો.’ 

લાખ મ�મતા છત5 દાTની આ#ખો  ભરાઈ આવી. ઝ�ભાની બ5યથી 
એ kલાય એ પ`લ5 �છી gત5 બો�યા,  ‘આપણો સ#બ#ધ નથી કપાતો, SAમT 
હv.’

‘કોઈનો ય સ#બ#ધ નથી કપાતો. કોઈથી કોઈનો સ#બ#ધ એમ થોડો 
કપાય?’  કહી SAમTભાઈ ઊઠયા }યાk એમની દ�ર થતી જતી પીઠ તરફ તાકત5 
દાTએ ભગવાનનો પાડ મા=યો. સાર"# થw#. SAમT: કશ"# પાછ"# ન gવાK# �ઝ્w#. 
તોરલ: ચડાOલ5 ઘkણ5 તો ક"eદ લઈ ગય5’તા! શ"# જવાબ આપત પ#ચ વ��?

*   *   *
Qિડકલમ5 એડિમશન મ#ળW# હW# છત5 િજગk િસિવલ 

એિ=જિનયર2ગમ5 ડ્k:જ એ=ડ �એઝ એિ=જિનયર2ગ પર પસ#દગી ઉતારી 
}યાk સગ"ણાબ`ન નારાજ થoલ5.
અા નવિલકાકાર, અિનલ )યાસ,, તા.તરમ0 નવિલકાઅો મા234 ‘5મ67 
પાિરતોિષક’ એનાયત થ<4 =. અા પાિરતોિષકની )યવ?થા ‘ગAજરC D4થરE 

કાયFલય’ Gારા કરવામ0 અાH =. અા પોરસાવતા સમાચારમ0 “અોિપિનયન” 
પણ સહષC સાLલ = અ, અિનલભાઈ34 સOદય અિભવાદન કQ =; વળી, 

એમ, હાSદક અિભન4દન પાઠH =. 

‘અ�યા, શ"# Dઈ: આ હિરજન થવા ની�dયો હr?’  એમની T� 

એથી ય હલકા શtદો આqયા હતા પણ SAમTભાઈ: નિહ ગQ એવો �યાલ 
આવત5 ગળી ગય5.  D J SAમTભાઈ: બરોબર યાદ 8,  �ક�લમ5થી લોથલ 
�રખી Sવાy ગoલ5 }યાk Y સમયની ગટર qયવ�થાની SAરણા લઈ િજગk 
પાછળના વાડામ5 �લ ઝાડ અ: શાકભાT: આપોઆપ ચો��# પાણી મળW# 
ર` એની નીકો બનાOલી.  એિ=જિનયર2ગમ5 ગયા પછી �ીR વષ� કૅનાલમ5થી  
રોડના બ�A િકનાk ઢાિળયામ5 વળત5 પાણી: પાઈપ-લાઈન  મારફY �ારડાઓ 
iધી પ#હોચાડવાની યોજના ત�યાર કરી પ#ચાયતમ5 બહાલ કરાOલી.

બબાભાઈ સરપ#ચ રાT હતા. SAમTનો છોકરો 8 પાણીવાળો.
અમદાવાદ �wિનિસપલ કોપ kશનમ5 નોકરી મળી પછી cવ¡રા 

છોડવાK# થw# }યાk િજગર ઢીલો પડી ગoલો.  સ#બ#ધ ¢ટયા પછી આવા જ મvએ 
ફરતો હતો એ તાજ" થw#. સગ"ણાબ`નની તોરલ S}oની £¤ા જરા ય ઘટી 
નહોતી. આખી ¥િનયા થોડી નગ"ણી 8? Oવાઈ ભg િવલાયતી થઈ ગયા, વહ" 
નિહ બદલાય. �ાkક બબડત5 : મારો છોકરો ¥િનયા આખી : ન#દનવનમ5 ¦રO 
: વ§તની છોડી નિહ બદલાય? િવયોગ JI# તાવતો હr એ િજગરના ગo �ણ 
િદવy ય ન વી}યા }યાk સમXw#.

*   *   *
U=ટી�ટ¨ીમ5 બીજ"# વષs વી}w# }યાk િવિલયમ સાaની મ��ી કોઈ જ"દા જ 

�વ©� િવકસતી હતી. એના િમલન માª Xગતી તી« ઈ�છા, વાYવાY અડકી 
gવાની આWરતા! થW#,  એના વગર નિહ રહી શકાય. એ 8 એનો જ હક. પ¬પા 
મ�મી નિહ �વીકાk અમારો સ#બ#ધ તો ભg. એનો દોષ શો 8? એની ચામડી? 
એK# કાળાપ~? એ કાળમ2ઢની પછીY વ`ત5 ઝરણની  i#વાળપ કો: 
અKભવાવાની?

બમામા, મામી : િમિહર તો નય® kિસ�ટ.  સવાયા અ#¯Aજ! ‘સા°ા 
કાિળયા’ િસવાય સ#બોx નિહ.

એક વાર ગ"જરાતીના ટીચk સરસ શtદ વાપkલો, ક` : ‘Jમ એકલ5 શો 
રાધારાણી?’ એZ નવાઈથી સર સાQ Dw#. ‘રાધારાણી?’  �વય# અથs ઉJલતા 
હોય એમ ક`, 

‘શામિળયા વગર પધાય± છો એટg.’  એZ િવિલયમ: ક`�# ‘શામળ, 
મારા ²યામi#દર.’ અચાનક પ¬પાK# ¦વિરટ સvગ યાદ આqw#; ‘મોરા ગોરા  અ#ગ 
લઈ g, મો` ²યામ ર#ગ દઈ c.’  િવિલયમ: શામળ કહી બોલાqયો J તરત એZ 
તોરલનો કાન આમળત5 �છw#, ‘qહાય ડૉ=�| કૉલ મી કાિલયા?’

‘qહાય Iડ આઈ?’ 
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‘ડૉ#$% થ'ક આઈ નૉ બાય નાવ, વોટ % 

કૉલ 34ક પીપલ?’ િવિલયમ ખડખડાટ હસી 
પઽયો. 

તોરલ? પાસમ@ લઈ Aડ હBળીમ@ દબાવી 
સાવ ભ'સી ન@ખવા FટGH Iર કJK.  પછી એ? 

હવામ@ અOધર કરવા ગયો Rય@ તોરલ ચીસ પાડી 
Tઠી.

‘નો, ડો#ટ. Vલીઝ Xટ મી ડાઉન!’
‘આઇ કા#ટ લીવ િવધાઉટ %.’

.મી ટ[ િબલ, બટ \વ ]શ#સ Vલીઝ.’
એ પછી T વષ ̀ એક સ@F એના ઘરની 

બહાર િવિલયb એની હBળી સાહી cHટણીએ નમી 
ecર અવાF કf[H, ‘તોરલ, િવલ % bરી મી?’

આટલી વાત ક\ત@ Aટલ@ વષg લાhય@? 
બધ@ મળી? આઠ ? પણ એ તો સાહચયgન@ 
સમજણન@ ગણવા Tj તો?

klસ  નદીના મટbલ@  પાણી પર સાbન@ 
કતારબHધ મકાનોની લાઈટો ઝળહm  n. િહoોળાતા 
pકાશના  િલસોટા,  ચ@દરણ@ અ? ઝબકારાની રમત 
બની? વહી ગqલ@ િદવસો આHખ સાb લ\રાય n. 
મlમી? કરોડરr[ના sતાતHtઓમ@ પરપોટો n. 

આઠમા અ? અિગયારમ@ મણકા વ$s 
sતાતHtઓમ@ પરપોટો n.  એ િસિરન્w 
xાનતHtઓ? ભ'સત@ શરીરનો નીsનો ભાગ 
સHyદન વગરનો A િનિz{ય બનાવી |A n.  એ સાવ 

પરવશ બની  શA એની અ}ધાણી ~] �ા�ક ઉપા�લો 
પગ જમીન પર �કાઈ ગયાનો �મ એ? અડબિડJH 
ખવડાવી � n ? એ પછડાય n ભ�ય પર. 

આ લટકી? લથડી જતો પગ સાવ જડ 
બની જ� એ િદવj?

પVપા ક\ n મlમીની તકલીફોમ@ ઉbરો ન 
કરીશ પણ મારામ@ થqલા ઉbરણની yળાસર �ણ 
નિહ કર[H તો ઊપjGH ]ટ ચાડી ખા� ? ]લો ખાલી 
પગ Fવો લથડાટ ~Hy~Hy ચ�ટી પડ� Rયા�?

‘િબલ, વી મ�ટ bરી ટ[�.’
િવિલયb Tિફકર હસત@ કf[H, ‘યસ માય 

ડા�લગ, આઈ �લ �લિફલ યોર કમા#ડ.’ 
*   *   *

બી.ડી,એસ.ની િડ�ી પછી �#ટલ 
‘સજgરી’મ@ Iડાઈ પછી ચોથા મિહ? માિરશાનો 
જ#મ થયો હતો. એy સમq જ મlમીના પગ 
એકાએક અsત થઈ ગયા ? �હીલsર ફરિજયાત 
બની ગઈ. મlમી, બ� મામા, મામી,  િમિહર, કોઈ? 
એની પડી નહોતી. એ? કોઈએ ખબર આપવા 
લાયક પણ ન ગણી. પVપા �Oધ@! િમિહર? એ� 
મામાનો દીકરો મા#યો જ નથી ? એ� ર�ાબHધનના 
િદવj  ઘર�H બાર� ય નહોtH ઉઘાઽJH.  એ કપરા 
િદવસોમ@ અ? આF ય  િવિલયમ સતત એની 
પડ� ર�ો n. એ સઘ�H છત@, મlમીની એ કરડી 
નજર, તીખો �વર,  છણકા,  એન@ તોફાનો, પVપાના 
સિધયારાભય� �પશg વગરની �જદગી માિરશાની 
િકલકારીઓથી સHધાતી ન સHધાતી લાગતી. મોડી 

રા� એકાએક આHખ �લી �ય Rયા� માિરશા િનર@� 

�ઘતી હોય. એ એ�H ઓઢવા�H સર�H કરી એના 
માB  હાથ |A Rયા� બO H તા¡¢ય થાય - મlમી 
આવી? એની છાતી પરથી ચોપડી ખjડી 4,  એ�H 
વૉકbન બHધ ક�,  \ડફોન ઉતારી ઓઢવા�H  એના 
હાથ  સરખા ગોઠy. વધારાન@ ઓશીક@ ખjડી એ? 
બરાબર ઓઢા�. પછી પોલો હાથ વાળમ@ £રવત@ 
સ\જ વાર તાકી ર\, એ માિરશા? જ[એ n એમ 
જ ! ‘માર[H ઘર’નો આનHદ કશા અભાવની પરત 

ઓઢી? આ�યો હોય એમ �� �� કશ[Hક દ¤¥ n. 
િદવસો િડસઈ#£કટ#ટની ગHધ, એરટબ�ઇન અ? 
સકશનની  ઘરઘરાટીમ@ �oા મ�મ@થી દ¤ઝતા લોહી 
Fવ@ વ�¦ જત@ હત@. એક િદવસ હોિ�પટલમ@ 
રાઉ#ડ પછી એક §¨Oધાના  જડબામ@ દવા ચોપડતી 
હતી Rયા� એ ક\ ‘©ન, નªી ક@ક પાપ થ« hJ હ¢q 
એકHન ભગવ¬? શ� bલી.’

એ વા� સ@ભળતા જ ]લો બારણ@ 
વચોવચ ઊલો ચ\રો, લHબાqલો હાથ અ? ભીની 
આHખો .....  એ આHખો કદી કળાઈ નહોતી, આમ Aમ 
અચાનક આF ... !

િવિલયમ ઘણીવાર ક\ n તા� તારી 
ક®ચરલ એિ¯ટિવટીઝમ@ Iડા°H Iઈએ.  એ ચચgમ@ 
આવતી હોય તો એ? મHિદરમ@ આવ°H શ[H કામ ન 
ગb? એ? તો ગ[જરાતીના ચારસો પ@ચસો શ3દો 
આવ� n.  ‘તોરલ ખાવા લા�વો.’ એ ક\ n 

‘આમીન.’
પણ એ  નાની નાની �ખદ પળોની પછી� 

અફળાય n અજHપાના જળ!
ઘરમ@ પગ |કત@ જ બદલી જવાય n. ઘર 

બહાર િ±ટન પણ ઘરમ@ ગ[જરાતની વષ²ની આદત 

ફરી ફરી? એ જ ઝH� n.  ‘\લ િવથ યોર સH�કાર’ 
કહી ³ા� એ પગ પછાડતી Rયા� મlમી આગ આગ 
થઈ જતી.

‘તાર[H ચા4 તો tH તારી કાબરો I� ક¤દ ક¤દ 

કરી bલ પણ અહ' તમારી નાચા નાચ નિહ ચા4 
સમ´? નો, પાટµ.’

સH�કાર, નીિત, આમ#યા, ઘડતર, 
સમજણ ... F શ3દો માથામ@ હથોડાની Fમ 

વાગતા  હતા એ બધા આF ´ભ? kરy n. 
માિરશા અ? િવિલયમ બ¶¦ એ�H ગ@ડપણ Iઈ? 
હj n. માિરશા સમ³ા વગર અ? િવિલયમ 
િવચાય� વગર. તોરલ? ય નથી સમ�tH શ[H કામ એ� 

સH�કાર અ? પરHપરાની રટણ@ રટવી Iઈએ?  મHિદર 
જવાની વા� પો� Aવી આકળ િવકળ થઇ ઊઠતી? 
આF એ જ પીડા માિરશામ@ ઉnરવાનો શો અથg? 

પણ ઘણી વાર િવિલયમના નસકોર@ના લય 

વ$s એ? મlમી�H {Hદન સHભળાય n :
લhન કરી? પ\લ@ એ? પ· લાગવા ગય@ 

Rયા� એ� ચ\રો £રવી લી¸લો. એ અ? િવિલયમ 
પ· લાગવા નlય@ A તરત અવ�H ફરી ગઈ.  પVપા 
એ? ખ હાથ  |કી કશ[Hક બોલવા મB પણ મlમી 

િ�થર! ¹પચાપ સામી દીવાલ તાકી રહી હતી. 
પVપાના º[જતા હોઠ, ઢીGH શરીર અ? સજળ 
આHખો ....

‘શ[H ક\ n મlમા?’ Xછત@ તોરલ ટ»ાર 
થઈ, પાછળ િવિલયમ. એ સહ[ની નારાજગી 
પામતો, સHકોચાતો પાછા પગ4 ખ�યો એટ4 એ� 
પક�લો તોરલનો હાથ ખ}ચાયો. પVપા અHદર જઈ 
ઘ�ણ@નો ડ3બો લઈ આ�યા. તોરલ તરફ |કત@ 
બો®યા, ‘આ 4તી �, બાકીની વ�tઓ હ[H મોકલાવી 
દઈશ. ફરીથી ધªો ખાવાની જ~ર નથી.’ 

છત@ તોરલ ખસી નિહ, ‘પVપા Vલીઝ.’ 
‘તારી મા િરબાય n,  Vલીઝ લીવ.’ તોરલ 

એક ડગGH એમની તરફ ખસી એ Iઈ સ\જ 

પાછળ ખસત@ કf[H, ‘�, tH � હy. ગો.’
તોરલ રડતી આH� અ]�ાભJK Iઈ રહી 

પછી હતાશા અ? પારાવાર ¼:ખથી બોલી, ‘ચલો 
િવિલયમ.’

િવિલયમ એ શ3દો? ]લો ડ3બો 4વાની 
આxા સમ´  એ ઉઠાવત@ એની પાછળ  દોરાયો. eર 
આવી? જ[એ n તો ઘ�ણ@! આ તો એન@ લhન 
વખ� ચડાyલ@ એ દાગીના, મlમી એ ક\GH. ‘ફ}કી � 

એ? િબનમ@ નિહ Iઈએ મ?.’  ખા�સી વા� ર[દન 
અટ½[H. એ િવિલયમની ન´ક આવી, એની છાતી 
પર ઢળી,  ‘માય ]�#ટસ  ….’ બાકીના શ3દો 
ડ¤સકામ@ ઓગળી ગયા. િવિલયb એ? પાસમ@ લઈ 

પલHગ �ધી દોરી ગયો. એ? Tસાડી, પાણી આVJH. 
તોરલ? હy ¾યાલ આ�યો, આF એમન@ લhનની 
પ\લી રાત n. િવિલયb ધીb રહી XછJH ‘આપ� 
ફોન કરીશ[H માર@ મlમી પVપા??’

*   *   *
હy એ ખાનગી �#ટલ સજgરીમ@  કામ ક� 

n. ગ[જરાતી િવ�તાર n એટ4 કો’ક�H કો’ક પિરિચત 
આવી ચ�.  સારવાર દરlયાન સવાલ Xછાય, ‘tH  તો 
ક[�દની દીકરી??’  હા ક\ત@ જ ]ઢા પર શારડી 
ફરતી હોય એવી પીડા થાય n. આ �oા મ�એ 
કણસતી �¿ી Fવો જ ચ\રો થઈ ગયો હ� 

મlમીનો? 
એના વા� વા� કરાતા છણકા, સીધા હ[કમો 

અ? પરા� કરાવાત@ િવિધ Àત!  ઘડીવારમ@ ગ[�j 
થઈ ? F હાથ  ઉપાડી 4તી એ હાથ હy સાવ લાકડ[H 
થઈ ..... ઘરમ@ એ એનો વારસો સાચવતી હોય એમ 
વત ̀n Rયા� િવિલયમ અકળાય n.

‘શા માk તારા ક®ચરના નાb tH એ 
છોકરીના �યિÁRવ? કચ� n?’

‘એટ4?’
‘�હાય શી નીડ ગ[જરાતી? તાર[H બO H ક®ચર 

છોડી? tH ન પરણી મારી સાB?’  એ� જવાબ 
આVયો નહોતો પણ મનોમન ચીડાતી રહી. મા� મન 

તાર[H ક®ચર અ? માર[H ક®ચર એવી કોઇ ´દ નથી. 
હા,  એ મારી ભાષા?, માર@ પોતાના? સમF એટGH 
જ એથી વધા� કશ[H નિહ. અમાર[H ક®ચર સહવાસ-
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અ"તરવાસ(" ). જ+" કર-" અ. છોડ-" આ. 3વી 
રી5 સમ7વ-" બ9"? 

એ એ. ચચ<મ= લઈ 7ય 3 શિન રિવ 
DિટFિશયા આGટી. Hય= Iકી આJ HયાK હM" N= 
િવરોધ કરM" છM"? પણ ગMજરાતીના વગSમ= ન 7ય? 

કાT એ મારી મUમી પાV જઈ. ઊભી રY . એ. 
કશM" ય ન આવડ+" હોય તો? િવિલયમ સમજતો 
નથી. બસ,  એક વાર,  એક વાર,  મારી દીકરી મUમી. 
મ\, એ. પ] લાગી. કY,  બા,  હM" માિરશા. તમારી 
તોરલની દીકરી. 

બસ!
એ પછી(" કોઈ ^_ય ક`પનામ= aપb થ+" 

નથી. આ"ખોમ= ઊભરાત= પાણીન= અતલમ= ફરી 
એકવાર Dલો િન:eાસ પડઘાયા કK ).

Hય= યાદ આgh" :
એ લોકો iાK એના કMટM"બ jk રYવા 

નાઈlિરયા ગય= હત= HયાK  િવિલયm સરસ વાત 

કYલી. ‘તોરલ, માર= કાકી અ. બીજ= વડીલો એ-" 
મા. ) 3 અમારી કોમમ=થી મ. તાર= કરત=  
nપાળી છોકરી મળી હોત.’

‘એટT?’

‘તp અમારી છોકરીઓ ન jઈ? ) . એકથી 
એક ચિડયાતી? િફગર તો j, 3વ= r"દર!’

‘jઈ ભઈ, મન ભરી. jઈ. અમાર=મ= 
3’વત ) િબલ, સીદી બાઈ. સીદક= gહાલ=’

‘વોટ ડઝ tટ  મીન?’ પછી સમ7gh" એટT 
વરaયો, ‘u Kિસaટ, આઈ’લ કીલ u.’

‘Jલ, u vોUwડ મી.’
વળતી જ પ\ મUમી યાદ આવી ગઈ. 
એની દીવાલ તાકતી નજરમ= તબકતો 

િધxાર અ(ભવાય એ પYલ= Dલા  શyદો ગz"iા  - 
સગપણ હોય એટT લાગણી 7]. પોતા(" કોઈ ) 
એવો સિધયારો  .... આ સિધયારો શોધવાના ફ=ફ= 
વ{| કામન= ભારણ અ. Jગમ= િદવસો એના 
ગોઠવા~લા લયમ= વYતા રY ). હા, કોઈ વાર એ 
બ"ધ ઓરડામ= �સી રY. એકાGત એ. રહpસી ર�M" 
) એના પણ �યાલ વગર.  પિરવારની અવYલના 
ઉપર=ત એક બીજM" પણ કારણ ),  એ પો5. 

ઓ.એમ.એફ.એસ ન થઈ શકી  એમ= મીઠાશના 
વરખમ= લDટા~લા ર"ગ�દ. પારકાએ આDલી 
પીડા સમl. �લી શકી, પણ પોતાના?

મUમી. તો બાદબાકી કરવાની wવ જ 

નહોતી, તો ય શM" કામ એ. બાદ કરી હ�? �wલો 
સ"બ"ધ બ"ધન વગર પણ 3-" બ"ધન બની ગયો )? 
કોઈ સમાચાર લાgh" ).  કM�દબYન. હોિaપટલમ= 
દાખલ કય� હત=. કમરથી ની|(" શરીર સાવ જ+" 
ર�M" ). � પગ એ. પકડવા દોડતા હતા એ આ�? 
શM" કK? દોડી 7ય?

આવી કોઈ િનણ�યક પ\ િવિલયમનો 
સથવારો ગોઠવા~લા દ=તાવાળા ચxર �વો હોય 

), છત= િહUમત કરી. ગઈ.  બ�મામાએ મUમી. 

કાચના દરવા7મ=થી ય jવાની ના પાડી દીધી. 
હાથ jડી ક�M" ‘r�થી મરવા � મારી �ન..’

*   *   *
એ નાહી. મા�" �છતી હતી, Hય= ફોનની 

ઘ"ટડી વાગી.
‘તોરલ aપીક�ગ.’ 

‘ખKખર? મ. આશા નહોતી ડૉ�ટર 3 
આપ મળશો.’

‘તm કોણ? ઓળખાણ ન પડી.’
‘aવભાિવક ), તમ. મારો અવાજ N=થી 

યાદ હોય? વષS પYલ= તમારી �ઘ બગાkલી. 
લગભગ આ જ સમય હતો.’  

તોરT ક"ઈ જવાબ ન આ�યો. કશM" aપb થ+" 
નહો+" કોણ હ�?ગMજરાતીમ= સીધી વાત કK એવા 
ફોન ભા�~ જ આJ એટT કઈ રી5 ....  

‘હM" િજગર, િજગર ચૌધરી.’
આઘાતની એક �ણ પછી તોરલ. થh" ક"ઈક 

બોલ-" jઈએ.
‘ઈિGડયાથી બોલો છો? ક"ઈ કામ હ+"?’

‘ના. અહ�થી જ બો� છM". પ"દKક િદવસ 
થયા આg~.  ખબર નથી આમ તમ. ફોન કરવો 3ટ�" 
યો�ય ગણાય,  પણ કM�દમા. મળવા ગયો હતો. 
એમની િaથિત jયા પછી થh" વાત તો કરM" જ. તm 

ના પાડશો તો ફરી કદી ....’
‘શM" થh" ) મUમી.? ક"ઈ થh" ) એ.?’
‘કશM" િસિરયસ નથી, િaથિતમ= ખાસ 

rધારો ય નિહ, હM" એક��ટલી તમ. સમ7વી 
શકતો નથી પણ સાવ ખાલી થઈ ગય= હોય, િનલ�પ 
હોય એમ ...’

‘મ. N= મળવા � )! પણ  પ�પા તો ) 
., િજગર?’

‘એ તો પYલ= ય હત= જ .?’ બોલી ગયા 
પછી િજગર ખચકાયો. ‘તમ. કદાચ દોઢ ડહાપણ 
લા], પણ તોરલl, એમ. jયા પછી,  વાતો કય� 
પછી િવચાર આgયો 3 કદાચ તમારી દીકરી. મારી 
jk લઈ જઈ એમ. mળ-".…’

‘એ નિહ મા., મોઢM" �રવી T�. બહM િજ�ી 
).’

‘એ-" તો ઓળખાણ પk પછી .?’
‘એટT?’ સમજણ ન પડત= તોરT �છh".
‘એટT એમ 3, હM" એ. કM�દમા  પાV લઈ 

7� HયાK એવી ઓળખાણ આ " 3 આ મારા 
િમ¡ની દીકરી ).’

‘તm શM" કામ કરો આ બ9"? કો¢ ક�M" ) 

તમ.?’
‘એનો તો મારી પાV કોઈ જવાબ નથી. હM" 

છM" જ એવો. મારી મા કY ) એમ અડધો ગ=ડો, 
એટT મ. આવા +xા આJ ).’  તોરલ. હસ-" 
આવી ગh". એ ક"ઈ બોT એ પYલ= િજગK ક�M",  ‘તm 
મારો ફોન-ન"બર લખી લો,  પછી £નરા5 િવચાર 
કરી. જણાવj.’

કોઇ અ7ણી gયિ¥ સા¦ અચાનક આવી 
આHમીયતા અ(ભવાય, એટ�" જ નિહ એ. માw 
કશ"ક કરી છzટવાની ઈ{છા  7] એ-" બ.? ફોન-
ન"બર jત= થh", અ7ણી? સાવ અ7ણી તો નિહ 
જ. નાનપણમ= સા¦ રUયા હોઈશM", ર§ા હોઈશM" ... 
કશM" યાદ નથી પણ સથવારો તો હ� જ .? એ બ9" 
યાદ હોત તો 3-" સારM"! હકથી કહી શકત. હા, 
ચોxસ vય  ̈ કરીએ, તમાK જ કરવા(" ) આ કામ. 
ફોન-ન"બરની ચબરખી અરીસા પર ચીપકાવત= 
અ"દર )ક અ"દર કશMક ગમ+" હ+". બહM લ=બા સમય 
પછી થh" : કોઈ ) �. એની £ચતા ). એના િવ© 
એના પિરવાર િવ© િવચાK એ-", સાવ પોતા(" 
લાગ+" ... એ. jરથી મા�" હલાવી ભીના વાળ 

ઉછાળવાની ઇ{છા થઇ આવી.
િજગર લ"ડન આgયો ), wUસ Jલી 

વોટરના rએઝ vો��ટ અ"]. અહ� આવવા(" થh" 
એટT દાl મળવા આJલા કY, ‘સ"બ"ધ  હl 

અકબ"ધ )  હª, �ટા, એકવાર ...’  બાકીના શyદો 
છલ છલ આ"ખોમ= તગત= હત=. એ jયા પછી 
v«મlભાઈએ ખાસ  આ¬હ કKલો, કM�દબYન. 
jઈ આJ. સ"બ"ધ એમ¢ તોડયો ),  આપ¢ નિહ. 

એ જ� તો આવકાર �ગી લાગણી ભળ�.
હિરભાઈએ ‘ઓળ� ) આમ.? િજગર, 

આપણ= … ‘ સYજ અચકાત= ઉmh ‘આપણ= 
v«મlભાઈના દીકરા.’ સ=ભળી કM�દબYન �લી 
પડી ગ~લી પ=પણ Yઠળથી એકટક jઈ રYત= કY, 
‘એ ઓળખા¢ આયા મારી ખબર Tવા?’

િજગK આગળ વધી એમના મા¦ હાથ 
Iકત= ક�M", ‘આપ¢ ઓળખાણ jઇએ. મા?’

િજગરથી એ સમભાવ ભરી નજર �લાતી 
નહોતી. સારવારની ચચ� કરત= િવ®ાનની િસિ¯ધઓ 
વ{| આપણી િન:સહાયતા વણ<વતા હિરભાઈ ઢીલા 
થઈ ગયા હતા. તોરT � િવeાસઘાત કયS એ 
એમનાથી સહન નહો+" થh". એમ¢ જ છોકરી 
aવત"¡ રી5 અાગળ વt એ માw સ"બ"ધ તોડાJલો 
અ. એ જ �ધારી તલવાર બની સાm આgh" એ 
બહM વસ�" પડ્h" ભાઈ. 

‘તોરT કદી vય¨ ન કયS મળવાનો?’

કKલો પણ કMમદ. તો એની દીકરી  jઇએ 
), િવિલયમની વહM નિહ.’

‘અહ� લ"ડનમ= રહી. તm આ રી5 િવચારો 
છો?’

‘�શ બદલાયો ભઈ,  માણસ તો એ જ ) 

.? એની N=  વાત ), આટ�" ભ±યા પછી ય હM" N= 
aવીકારી શકM" છM".’ 

િજગર એ પછી ¡ણ વખત કM�દમા પાV 
આવી ગયો ). આવી. ઓશી3 �V, એમનો હાથ 

હાથમ= લઈ હળJથી થપથપાJ. એ ગામની, 
�તીની, દાlની, વાતો ઉ3લતો રY. કM�દમા 
સ=ભળત= - ઉmરણો કરત= રY. 

આ વખ5 એ નીકળતો હતો HયાK કY, 

‘તમ. ખબર ) ભઈ, એ. એક દીકરી ).’ 
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‘એમ! ત$ %ઈ ' એ(?’ 

જવાબમ- સીધી તકા2લી એ નજરમ- 
ઠપકો હતો : અ<=ા એ િજગર( સમ@AB નિહ પણ 
‘અ<=ા જ’  એDB માની EિFટHટની યાદીમ-થી ડૉ. 
તોરલ પNલનો ફોન નBબર શોધી કાઢવાના િવચાર 
સાS Tય-થી ઊઠVો.

એ િવચારWB પિરણામ તોરલ સાSની વાત 
ચીત. 

*   *   *
િજગર માિરશા( મળી નYી કZ. માિરશા 

ઇ\' તો એ ચોYસ ક]^દમા પા_ @ય.  િવિલયમ( 

`છAB TયાZ સbજ નવાઈથી %ત- કb, ‘િજગર? 
યોર એc હસબFડ? એ( શ]B કામ તારી  dચતા કરવી 
પE? એની e, ડf વોટ એવર g લાઇક.’  તોરh ફરીથી 
`છAB,  ‘ત( વ-ધો નથી ( િવિલયમ?’  જવાબમ- 
િવિલય$ તોરલનો ખભો દબાવત- કk]B, ‘ગો અbડ.’

િજગર શિનવાZ સીધા ‘ભારતીય િવlા 
ભવન’  આવn એમ નYી થAB એટh તોરલ( 
માિરશાની dચતા  થઈ. એ એની નાનીમા oવી '. 

એક-તિpય અ( િજqી. િવિલયમ એની હાઉસા 
ભાષામ- ચીડe ' એમ  અકડ]  ! કાર પાકt કરત- એક 
જ િવચાર :  ‘એ( ફાવn િજગર %E?’ તરત થAB, 
‘આ િવચાર ફu માિરશા માN જ '?’  ‘યસ, ઓફ 
કૉસt.’  બબડત- એw %રથી કારનો દરવા% બBધ 
કયx. વળી થAB, િજગર એકલો જઈ માિરશા( 
મળવાની કોિશશ ન કZ. સાડા અિગયાZ મળવાWB 
નYી કAy હzB છત- એw નજર આજ]-બાજ] કરી. 
{- ય િજગર |ખાય '? પણ એ એ( કઈ રી} 
ઓળખn? એ તો પાછો :‘,  ‘dચતા ન કરશો હ]B 
તમ( ખોળી કાઢીશ.’

િજગર( મળત-, ~યાલ આ�યો : એw ધાAy 
હzB એના કરત- િજગર ખાHસો |ખાવડો  હતો. 
ZHટોર-મ- પણ એ માિરશા સાS  જ વાતો કરતો 
ર�ો. એની Hકfલ, એWB nડ્Aલ, િમ�ો ...  આટલી 
નાની છોકરી( વળી આમ ઉપરા છાપરી સવાલો કય� 
જવાના? ઝાટકી ન-ખવો %ઈએ.  સી�B %ઈ( વાત 

કરવાની ય �ઝ નથી ( માિરશા વષોથી ઓળખતી 
હોય એમ ચબડ ચબડ કZ '. આમ તો :વી અકડ] ' 
( અહ� ... ખબર નહોતી પડતી એ શ]B કામ આટલી 
અકળાય '. િજગર એની સાS અતડો રb ' એટh 

: આDB સરસ અB��� બોh ' એટh? એw આમ 
સારા થવાની, મોટાભા થવાની જ�ર શી '? એ ના 
પાડી |n. અ$ �વીએ છીએ અમારી રી}, hટ મી 
િલવ માય લાઇફ. તમાZ અમારા સBબBધોમ- દલાલી 
કરવાની કશી જ�ર નથી. સાર]B થAB એ( ઘરમ- નથી 
બોલા�યો. આ તો આBગળી આપીએ ( પહ�ચો ..  શ]B 
કbવત બોલતી’તી મ�મી?

મ�મીની કશી વાત કરવી નિહ ( કાટftન, 

�ઇ�સ અ( �h HNશનની વાતો હ-: '. Tય- 
ઈિFડયામ- ' બ�B? અચાનક માિરશાW �યાન ગAB 
તોરલ શાક વગર નાન ચા�2 જતી હતી એw એ( 
ટોકી. ‘zB ડહાપણ કય� વગર ખાવામ- �યાન રાખ 

અ( વાતો ઓછી કર; મ( કોરી નાન જ ભાe '.’ 

કહી એ( ઉતારી પાડી.  સહ]થી ખરાબ તો એ : 
િજગZ તોરલની ઉપરવટ જઈ જમવાના પ�સા 
�કવી દીધા.

*   *   *
‘g નૉ o, મ�મી િબક�સ િહટલર.’
‘ગ]જરાતીમ- બોલવાWB �ના.’
‘ડોFટ કોલ મી �ના’  કbત- માિરશા િજગર 

ન�ક ખસી.
‘શ]B થAB, :મ મ�મી( િહટલર કbવી પડી?’
માિરશા ખચકાઈ પણ િજગરના સમભાe 

એ સbજ �લી. ‘મ�મી હમણ- હમણ- બહ]  ગ]Hસો 
કZ '. ડૅડથી પણ સારી વાત નથી કરતી. મ( �ઈમ 
રમતી જ]એ તો તરત Hટોપ કરાવી હોમવtક કરવા 
�સાડી |,  એFડ વસt્ટ  .... તમારી વાત તો કરવાની 
જ નિહ. જ?ૅ નોટ, િજગર અBકલ, ઓFલી જૅ ! નો 
જ ૅ� અFડરHNFડ?’

“‘હ]મ્ ..  તો તો ટ�બલ. શ]B કરીશ]B 
માિરશા�? આપw કદાચ મળવાWB બBધ કરDB 
પડn.’

‘નાનીમાવાળો �લાન બી :Fસલ?’
એ વખ} હSળીઓ હવામ- �માવી 

જવાબ ઉડાવી દીધો પણ સવાલ હ� અW�ર જ 

'.એના કારw એ( p�ો ઊભા થયા હn? % :  એ 
કદી એના �ર ગયો નથી : નથી કદી pય� કયx એ( 
મળવાનો. હા, નYી થયા ^જબ શિન રિવ 
માિરશા( ‘ભારતીય િવlા ભવન’થી સાS લઈ, 

જમી થોડ]Bક ફરી અથવા િફ�મ %ઈ એ( એના �ર 
ઉતારી |વાની એટh તોરલના આ વતtનWB કોઈ 
કારણ કળી શકાzB નથી.

લBડન આવવાWB ગોઠવાAB, TયાZ માએ ભાર 
દઈ( કb B, ‘ક]^દ બહ] મ-દી ' જત-વ¡ત એની 
ખબર કાઢી આવo. બ( તો મદદ�પ થo.’

‘_વા કરવાWB ય કહી દો.’  કહી બા¢� 
મલ{ા હતા.

‘મારો છોકરો '. એ ય કરn વખત પડ્2. 

કહી માએ એના ખ£ હાથ  ¤કતા કk]B હzB : ‘બ( 
તો વહ]( %ઈ આવo.’

સ-ભળત- જ બા¢�એ મા સા$ %2 B. 
એમની આBખમ- ઠપકો ', ગ]Hસો ' : લાચારી એ 

નYી થzB નહોzB પણ એમના મનમ- ચોYસ હn : 
િજગર સમ� જn. અTયાZ એ સઘ¥B નજર સા$ 
તરવZ '.  કશી ય અ<=ા વગર કોઈના માN કશ]Bક 
કરી છfટવાની એ સમજણ.  આ કલાકોના િહસા� 

કમાણીના ચYરમ- નિહ ગોઠવાઈ હોય. 
આ છોકરી એ( :વા સBબBધથી સમજવા 

મથતી હતી? એની ¦�Fડ સાS એw િજગરની વાત 
કરી એટh  ¦�FE `છAB,  ‘કોણ ' એ તારા?’ } િદવ_ 

ડૅડીએ કb B, ‘િજગર અBકલ ઈઝ મામાસ ¦�Fડ. પછી 
કb નૉ, એc હસબFડ ડા§લગ. મ�મી બરાબર 
ચીડા2લી તો ય ડૅડી ખડખડાટ હસતા હતા. <લી 
¦�FE સવાલ કયx,’¨ન ઈઝ જૅ યોર HNપ ફાધર?’ 

સ-ભળી માિરશા ચ�કી ગ2લી.  ‘નૉ હી ઇઝ માય જ.ૅ 

¨ટસ ઇટ.’ પછી તરત િજગર( ફોન %ડ©ો, ‘ત$ 
મ�મીના એc હસબFડ :વી રી} થાવ?’

એ( બાળલªનનો ક]િરવાજ સમ@વત- 
સતી pથા, પ�ઢારા, ઠગ, આયtસમાજ,  અB��%WB 
આગમન અ( સ�ાકારણ, ગ]લામી અ( HવાતB«યની 
ચળવળ :ટ:ટલ- pકરણો સમ@વવ- પEલ-. એ 
ઉક�2 જત- પાન-,  એમ- ^િ¬ત અ=રો એ( તાણી 
@ય ' ઘરની ખડકીની કોરાw - તોરલનો 
અસબાબ રbતો. એ( કશી ખબર નહોતી પણ માએ 
પતર-ની ટ�Bકમ- સાચeલ- ®Nલા િશવdલગ,ચમકત- 
પ¯થરો, લાકડાના રમકડ-, �લાિHટકની ઢ�ગલીઓ 
અ( ચીદરડ- |ખાડત- કb B, ‘zB અ( તોરલ અહ� 
ઘર ઘર રમત-.’  એ ઘર હ@રો માઇલ દfર ઊડી 
આ�AB. પછી સાવ અ@°AB થઈ ગAB. બારw ટકોરો 
±�ધ- ન મારી શકાય એટ B અ@°AB!

માિરશા( ઘર આગળ  ઉતારી એ ડ્રાઇવર( 

કb ', ‘�ક હોમ �લીઝ.’
²મશ:  પાછળ  ખસતી જતી, બારણા વ\³ 

હાથ  ´ચકી( ઊ£લી માિરશા અ( - 
પહ�ચવાWB ' એ હોમ વ\³નો  મમt Hપµ થતો @ય 

'. એ સમજણનો તકાદો ', હe અહ� નહ� 
આવવાનો.

*   *   *
માિરશા ઘરમ- peશી એટh િવિલયમ 

Hbજ ટ¶ાટ થયો પણ એ એની સા$ નજZ ય કય� 
િસવાય ઢીલા પગh ચાલતી અBદરના �મમ- વળી.

‘તોરલ, વોટ ઇઝ ધીસ? ’એનો અવાજ 
રસોડામ- ચાલતા વૉdશગ મશીનના ઘમકારમ- 
તોરલ ±ધી પBહોચતો નથી. િવિલયમ ઊભો થઈ 
પbલ- માિરશાના �મમ- નજર કરી, રસોડા તરફ 
વ· '. એ( `છDB '  શા માN  આ િમ.િજગર શિન 
રિવ માિરશા( hવા ¤કવાની _વાઓ આ< '? 
ઘરમ- :મ નથી આવતો, બીe ' મારાથી? 
હમણ-થી તોરલ પણ આળી થઈ ગઈ '. આ 
ઈિFડયન આ�યો એટh : એન- પbલ-થી? કશા 
કારણ વગરનો અજBપો,  એક$ક( ટાળવાની ¸િ� 
અWભવાય '. ‘આઈ કાFટ અFડરHNFડ ધીસ.’ 
બબડત- રસોડામ- આવી િ¦જમ-થી ¹]સ hત-, 
બારº %રથી બBધ કરત-  બહાર નીકળી ગયો. એની 
સા$ નજZ ય ન-~યા િવના બહાર જતા િવિલયમ( 
તોરલ કાતર નજZ તાકી રહી.

સ-o �w ય િડનર બહાર લઈએ એDB 
િવચારતી અઠવાિડક િરપોટ»ગ  હતી Tય- માિરશાએ 

આવી એWB કામ અટકા�AB. 
‘મૉમી, આઈ નીડ ટ] ટોક.’
‘zB ગ]જરાતીમ- બોલ( ..  ’એDB કહવા જતી 

હતી Tય- એનો ચbરો %ઈ અટકી ગઈ.

‘ત$ જૅ( ના પાડી ' મ( મળવાની?’
તોરલ નવાઈથી %ઈ રહી, ‘મ¡? નહ� તો.’  

બી� =w િવચાર આ�યો, હ]B કશ]B @ણતી નથી, 
િજગર( પણ કશ]B કk]B નથી. '¼ા :ટલા ય શિન 
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રિવથી એ જ માિરશા+ ,વા -ય / તો,  અચાનક 
શ67 થ87? માિરશા એની સા: ;ઈ રહી હતી એ>7 
?યાન જત@ બોલી, ‘હ67 Cછી લઈશ Eટા,  G7 વરી ના 
કરીશ.’

‘Hચતા. ધ રાઇટ વડL.’
‘બહ6 ડાહી, G7 Mઈમ રમ -. માN ઘP કામ 

/.’
માિરશા અ7દર ગઈ S તરત એT િજગર+ 

ફોન ;ડVો પણ કોઈ ફોન ઉપાડG7 નહોG7. ક7ટાળી+ 

સ7[શો \]ો.  /ક મોડી સ@  ̂ એનો ફોન આ`યો. 
Cછ87 એટ, કa,  ‘માિરશાએ ^ ક7ઈ કb67 એમ@ હ67 
એટc7 સમdો S માN તમારા કૌટ67િબક fgોમ@ 
ઝ7પલાવવાની જiર નહોતી.’

‘બહ6 વac7 jklાન થ87 તમ+.’
‘એ ખબર નથી તોરલ, પણ ઘણીવાર નાની 

વાત બહ6 મોટી બની જતી હોય /.’  સaજ અટકી+ 
બોnયો, ‘મારા મનમ@ ક6oદમા િસવાય ક7ઈ જ નથી.’

‘નોટ મી આઇધર, હ67 સમજ67 છ67.’
‘ ત: તો સમ; જ છો, સવાલ મારા 

સમજવાનો /.’
‘તમાN શ67 સમજp7 એ ત: -ણો, હ67 કશ67 

-ણતી નથી, તમ+ એટલા ઓળખતી ય નથી 
^ટલા મારી છોકરી તમ+ ઓળr /.  ત: એ+ ય 
રડાવી /.’

‘મs રડાવી /? ત: એ+ મારી હતી, બાય ધ 

t, આ [શમ@ બાળક+ મારp7 એ સ-પાu  ગ6નો / 
એ તો -ણત@ જ હશો +, ડૉ.તોરલ?’

‘એ અમારો fg / િજગર; એ+ અમારો 
જ રaવા દો.’

‘હ67 એ તમારો જ fg રa એમ ઇwછ67 છ67 
એટ, જ આપT હt અટકીએ.’

સ@ભળત@ જ તોરલનો yવર ભરાઈ 
આ`યો, ‘તમાN શ67 બોલાવp7 / મારી પાz?’

કશ67 નિહ, હ{  મ+ ખબર નથી પડતી 
તોરલ, તમ+ શ67 થ87 /.’

‘મ+ ^વી ખબર પડ| એp7 તરત તમ+ 
જણાવીશ, પછી? બસ, હાથમ@ લી}7 / તો મ+ 
મ~મીથી :ળવી આપો, િજગર �લીઝ.’

‘ભ,.’ કહી િજગN વાત અાટોપી લીધી.
હt એકાદ શિનવાN એ માિરશા+ લઈ 

ક6oદમા+ �ય@ જ|. તોરલ+ એમ કb67 S હt પછી 
એ છોકરી પર હાથ ન ઉપા� �યાN એ+ ગ~87 
નહોG7.‘ તમ+ મારી છોકરી>7 એટc7 બ}7 |>7 દા� 
/?’ fથમ ગ6જરાતીમ@ અ+ પછી અ7��{મા 
Cછા�લા સવાલનો જવાબ એT ટા�યો હતો.  એ 
વાતોમ@ \ળ  સવાલ :  તોરલ િવિલયમ વw� કશ67 થ87 
નથી +? -નો જવાબ અ>�ર જ ર�ો. ; S એp7 ન 
બ+ એટ, તોર, માિરશા+ મળવા સીધા �ર 
આવવા કb67 હG7 �યાN િવtકસર ના પાડી હતી.

બા�{એ પણ ફોનમ@ તાકીદ કNલી,  ‘તs 
ઉ�મ િનણLય લીધો /. કોઈની Hજદગી સ@ધવાથી 

મોટ67 ક7ઈ જ નથી, પણ દીકરા ;ડવા>7 અઘર67 હોય 

/. સાર67 કરવા જત@ ?યાન રાખp7 એp7 ક7ઈ થઇ ન 
-ય ^નાથી ત+ અ+ સામા+, બ��+ fgો ઊભા 
થાય.’  એટ, શ] હોય �ય@ �ધી તોરલ સા�  વાત 
કરવા>7 ટાળવા>7 ન�ી ક8�, પણ માિરશા?

;ડp7 સા� જ અઘર67 /.
માિરશાએ વચન લી}7 /, આ વૅSશનમ@ એ 

ઈિ�ડયા … ના ભારત આવ|. િટિકટ િજગર 
મોકલ|. પ�ા fોમીસ! અN! ખાતરીi� ��,�ડ 
છોડતા પaલ@ એ માિરશાનો પાસપોટL કઢાવી 
આપ|.

*   *   *
રિવવાN માિરશા+ ઘN ઉતારી ક6oદમા પાz 

આ`યો.  હિરભાઈ સા� િવગ� વાત થઈ.  કa,‘તમ+ 
^ �ઝ્87 એ અમ+ ય ��c7. : uણ વખત fય� 

કય� પર7G પિરણામ ;યા પછી થ87; એક તો ઉ~મર 
કરત@ વaલી આવી પ�લી પરવશતા અ+ ના છ�ટS 
વsઢારવી પડતી એકલતા એ+ Sટc7 પીડત@ હ|? એ 
{વ+ વધાN ��શ શ67 કરાવવો.’

‘એp7 ય બ+ + S એ {વવાનો આધાર 
બની -ય.’

‘હ67 સમજ67 છ67 પણ માિરશા+ ;ત@વsત ક6oદ 
ઓળખી ,|.  પછીના આધાતની કnપના ડરાવી 
\S /.’

‘એમ! ત: ]@ ;�લી એ+?’
મs ...  મ .. મ .. ત .. ફ ..  ફ .. કરત@ 

હિરભાઈએ નજર ઝ�કાવી લીધી.  માિરશાની િનશાળ 

આગળની એક ગલીમ@ સ7તાઈ એ+ અ+ તોરલ+ 
ઝ@પામ@થી બહાર આવત@,  /ક કારમ@ Eસત@  �ધી 
;ય@ /. એક વાર નિહ uણ વાર! એકલપ7� એ 
સ7તોષ ,વાના પ ાતાપમ@ પaલી વાર તો ઘરમ@  
આવત@ પગ ઉપડતો નહોતો.  ક6oદ સા� નજર 
:ળવત@ આ7r પાણી આt. પણ મન yવાથ¡ / 
ભાઈ, એટ, ...   બાકીના શ¢દો ભરાઈ આtલા 
ડ�મામ@ અટકી ગય@.

‘નાના{ના પરા£મો નાનીમા+ કaવ@ 
^વ@ /.’

‘;, ; ભઈસા’બ.’  બોલત@ આડ67 ;ઈ 
ર�ા.’

‘ભરોસો રાખો, હ67 એp7 ક7ઇ જ નિહ કર67 
પણ માર67 કામ હt Cર67 થવામ@ /. ખબર નથી ફરી 
અહ¤ આવીશ S Sમ. માN {વનભરનો વસવસો 
લઈ+ પાછા નથી જp7.’

હિરભાઈ \7ઝાય /. મનમ@ એp7 S વાત 

થાય તો સાર6.. ચાર વરસ  પaલ@ દા{ આ`યા �યાN 
ક6oદ+ ઘણી સમ-tલી પણ એ .....ના રaવા જ 
દઈએ. પાછ67 થાય, િજગર ભ, ખબર C/.  ક6oદ+ 
દીકરીના સ7સારની ખબર તો / જ. પણ £ોધમ@ 
પાછ67 ગયા વખતની ^મ ... નથી કap7 કશ67. પર7G 
fગટપT કશ67 કaતા નથી.  િજગર ઊઠી+ ક6oદમા 
પાz આ`યો.

‘બારોબાર જp7’G7, ભઈ?’

‘મારામ@ એવી િહ~મત ખરી?’  Cછત@ એ 

Eઠો. ધી: ધી: વાતો શi થઈ.  પaલ@ હિરભાઈની, 
¦કટરીની, એમના શiઆતના િદવસોની, લ7ડનની, 
ગ6જરાતીઓની. … ગ6જરાતીઓની વાતમ@થી તક 
ઝડપી ,ત@ Cછ87, ‘તમ+ ખબર /? તોરલની દીકરી 
ગ6જરાતી ભT /.’

‘હા એ+ ઠીકર@ના ઘડા કરવા /.’
‘હ67 ય ઠીકર@ ;ડવા જ આ`યો છ67, નિહ 

મા?’

ક6oદમા ઓજપાઈ ગય@. િજગર સા: 
નજર ન મ7ડાઈ. §પચાપ છત સા: તાકી ર�ા. 
િજગર+ હG7 S બોલ| પણ �ય@થી નજર હટાવી એ 
િજગરની હ�ળી ની� દબા�લી પોતાની હ�ળી 
;તા રહય@. ખાyસી વાN Cછ87, ‘ત: ;ઈ / 
એ+?’

‘હા મા.’
‘એની મા+?’

‘;� જ~યો છ67 મા.’
સ@ભળી ક6o[ મ¨ ¦રવી લી}7. ઓરડામા 

િનરવ શ@િત! ©બલ પર પ�લા ઘિડયાળનો  એકધારો 
ખટક .. ખટક .. અવાજ. બીજ67 ક7ઈ જ નિહ. 

અચાનક બહાર નજર ગઈ. ભાN પવનમ@ ઝાડ 
િહªોળાત@ હતા.

એ લ7ડન ઊતય« �યાN એSએક ઝાડ 
ભાતભાતના ર7ગો ઓઢી+ E¬c7. ડાળીએ ડાળીએ 

નય ®લો.  પીળ@ … સ¦દ,  િકરમ{, જ@¯ડી ... એ 
વ°ભવ પરથી આ7ખ ઉઠાવવી o±Sલ. પણ ]ાN એ 
સઘળો અ7બાર લીલાછમ પ@દડાઓમ@ સ:ટાઈ ગયો 
એની કશી સરત જ ન રહી.  ઘટાટોપ ડાળીઓ ત@ડવ 
કરતી અમળાતી હતી. આp7 જ ક7ઈક હ| ક6oદમાની 
અ7દર?  બારી બહાર ;શ²ર પવન ®7કાતા પવનના 
�સવાટા અ+ અમળ@-અમળ ³´ો! ; S અહ¤ 
ઓરડામ@ / �નકાર. d@ �ધી બહાર નજર ન કરો 
�ય@ �ધી ખબર �?ધ@ ન પ� S આ દીવાલ પાર Sવો 
કોલાહલ /. 

િજગર+ હિરભાઈ સાચા લાM /. 
ક6oદમા+ મનાવવ@ સaલ@ નથી. પaલ@ ય આમ જ 
વતLµા હ|? કાચબાની ^મ સઘ¶7 સ7Sલી સાવ 

જડવત ્ થઈ જત@ હ|? થ87,  ઊભો થઈ ચાલવા 
મ@�. ‘માN શ67?’  એ સળવ�યો, પગ મ@ડત@ ઊઠવા 
ગયો �ય@ આ7ખમ@, એ ·ળ ભNલી |રી, ખડકી, 
બારસાr હાથ ©કવી ઊ²લી મા ઊતરી આવી. 

એ િદવz સ7બધ ¸ટµો + બા�{ પાછા 
આ`યા �યાN  મા એમ જ ઊભી હતી. સ7બ7ધ 
¸ટવાનો જ / એવી ખબર હોવ@ છત@ નિહ 
¸ટµાની આશાભરી! ખાyસી વાર �ધી |રીમ@ 
ઢોળા�લા પાણીના Nલા તાકી રaલી. પછી સaજ 
નમી, પાછા પગ, અ7દર આવત@, ખાટલામ@ E¬લા 
બા�{ તરફ  ;તી ઢીલી ચા, પરસાળ વટાવત@ 
બોલી, ‘ત: કશ67 પાછ67 તો ન’G7 મ@�87 +?’  જવાબમ@ 
બા�{ મા સા: ;ઈ રaલા. એ લાચાર ચaરો. … 
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ખસી ગ%લો પાલવ, વીખર%લા વાળ  અ. કપા0 

ઊતરી આ456 ક6ક7.
એ ઊભો થઈ ડગ56 મ>ડ્@6 એ જ વખB 

ક7Cદમા ફયG. કદાચ એ. જતો Iઈ રJ> હL ધારી 
એ ફયN :  પણ એમની આ6ખો મQચા%લી હતી. એ 

પાછો આSયો,  એમના પગ આગળ આવી ઊભા 
રTત> Uછ@6, ‘મા,  તમારા ઘરમા પગ Wકત> મ. ક6ઈ 
નિહ થ@6 હોય? મારા બાપા મારી મા .....’એનો ક6ઠ 
ભરાઈ આSયો. ક7Cદમાએ એ. આ6ખથી બોલાSયો. 
‘હ76 ય પડી જ રહી છ76 . લાશ થઇ.! મારી ]ત. એ 
ગ7નાની સ] કર76 છ76 એમ માનI.’

એમના મા^  હાથ Wકત> બો_યો,‘ ખાલી 
]ત. જ સ] થતી હોય તો `a6 સાર76, મા.’

‘એટc તાd એ છોકરી. અહQ લાવવી e?’
‘એકલી છોકરી. જ મા?’
ક7Cદમા એ. Iઈ રJ>.  એ નજરમ> તરત> 

અમી. ભરોf િજગd પગ ઉપાડhો.
*     *    *

Bર વરસ પછી માi6 મj Iઈશ એ આન6દ 

એટલો kબળ હતો ` િજગd કl76 ` તm no જણ 
સીધા ચાdક વાp% qય> પહjચી જI. તમારા rડી 
રાહ જ Iતા હL. qયાd એ નથી આવવાનો એ 
સમ]@6 જ નિહ. સાડી પTરી ચ>sો લગાડી તtયાર 
થઈ qય> uના ગળા પર ગયો. ‘મા.  જરાય નિહ 
ગm.’ બબડત> િજગર પર ગ7vસો આSયો. આ 
િજગર પણ બw6 એકાએક ગોઠવી x e. nણ nણ 
વીક-એyડમ> એિyજિનયર સાTબ. વાત કરવાની ય 

zરસદ નહોતી . સવાd વરસી પડhો, ‘શ7ભ 
સમાચાર e, તોરલ{.’

‘તોરલ{? પોB | એટc બીજ> { 
એમ? આઇ Tઇટ @.’  એa6 બબડી ગઈ.  િજગર 
Uછતો હતો, ‘શ76 કl76, શ76 કો‘ છો?’ qયાd જવાબ }> 
અપાયો હતો? `ટ`ટ56 Uછવાi6 હ~6,  મ�મી `વી 
રીB માની ગય>? આટલ> વષN પછી એની {દ ... 
કોo મનાવી એ.? તm,  િજગર? માિરશા. ય નથી 
લઈ ગય> ન તો ય? પણ એ  ̀ ય વાતનો જવાબ 

અપાય e? મોટો વTવાિરયો બની ભાતભાતની 
સલાહો આ�% ]ય. … 

ફોન W}ા પછી શ>ત પાણીના �ડા 
kવાહો |વા સવાલો .... કોઈ આટ56 સાર76 `વી રીB 

હોઈ શ`? આવા માણસો, સાવ પાગલ .... દા{. 
ય ખબર નહોતી આ લોકોની? એમo ય ડૅડી. .. 
િવિલયm �ટ પૉલીશ કરવી પડતી Wકી કl76, ‘શ76 
િવચાd e }ારની, એની kોબcમ?’

‘ક6ઇ નિહ, ક6ઇ નિહ. મારી �4લરી. આ 
છોકરી બw6 આ�6પાછ76 કરી ન>� e ઘરમ>’

િવિલયમ કબાટમ>થી ઘdણ>નો ડાબરો લઈ 
આSયો. ‘_યો, ડૉ�ટર.’

‘આ નિહ િબલ, માર76 બો�, �� ર6ગi6.’
િવિલયમ ફરી અ6દર ગયો.  આSયો. એના 

no કબાટ ફ�દી વ�યો. કT, ‘આ જ e. પણ કશો 

ફરક નથી પડતો, સોi6 એટc સોi6, તોરલ.’ કTત> 
ડબરો ઉઘાડી સાm ધયN.

એ ગ7vસાથી એ. તાકી રહી. એનો લાલ 
ચTરો,  છ7�ા વાળ, �પા�6 મj ... િવિલયમ મલકતા 
ચTd ડબરામ>થી અછોડો લઈ એની પાછળ આSયો. 
તોરલના ગળામ> એ પTરાવી Iઈ રJો. પછી 
ડબરામ>i6 મ6ગલ-un બતાવી  બો_યો,‘ � m kીફર 
િધસ ઈવન. �cક v�ટ્સ � એની 4.’ તોરલ 
ચીડાઈ. હાથ ઉગામL એa6 ધારી પાછળ ખસી 
ગયો.  પણ તોરલ દપ�ણમ> Iતી હતી. કાનની ની� 
િવિલયમની પૉલીશવાળી આ6ગળી અડત> કાળો 
લીટો પડી ગયો હતો. એo સાડીના eડાથી એ 
�છયો . સાm દપ�ણમ> કોઇ બી{ જ vnી હોય 

એમ Iઇ રહી. ��જતા હા^ મ6ગલ-un લીw6. ગળા 
પર ગોઠવી દપ�ણમ> I@6 તો ચTરો સાવ ઝ>ખો 
ઝ>ખો .... માિરશાનો અવાજ આSયો, ‘વી આર 
��ટગ cઇટ; મોડ7 થ@6.’

એ લ>બા ઉ�ચારોથી તણાતી હોય એમ 
ઝડપથી મ6ગલ-un પTરી,  ભીની આ6ખો �છત> 
બોલી, ‘આa6 છ76.’

પિરવાર િમલન પછી તોરc િજગર. 

જમવા િનમ6�યો.  એમ> તોરલ કરત> િવિલયમનો 
આ�હ વધાd હતો એa6 િજગર મા. e. જમત> 
જમત> િવિલયમ કT, ‘^yકસ ફોર ઐવરીથQગ. તm 
ખdખર બહ7 જ સારા છો.‘

િજગર મલ}ો, ‘એa6 કશ76 નથી. હ76 ય 
તમારા |વો જ છ76. હા,કોઈના ચTરા પર િvમત 
kગટાવવાi6 ગm e.’  િવિલયમના ‘વોટ, વોટ  � ડીડ 
fઇડ?’-ના જવાબમ> િજગd િવિલયમ. સમ]ય 

એવા અ6��{મ> આખી વાત Wકી આપવા તોરલ.  
િવન6તી કરી.  તોરલ હસી પડી, ‘એ બw6 એ ન સમ| 
એમ> જ શાણપણ e. �:ખી બTનોનો આ xશમ> 
તોટો નથી.’ સ>ભળી િવિલયm fલાડમ>થી  ા¡ 

ઉઠાવી તોરલ તરફ ફ�કતા કl7,‘ ¢ તો મારી 
ઓિફસમ> e.’

િજગરના ઘર ઓિફસન> સરનામ>, 
પિરવારની િવગત cપટોપ ઉપર>ત િવિલયમની 
ડાયરીમ> લખી cત> માિરશાએ િજગરના મTમાન 
બનવાi6 પાક76 કરી લીw6 હ~6.

મનગમતા શરાબ અ. ભાd જમo 
િવિલયમ. �ઘdટો કયN e એ Iત> િજગd કl76, ‘હ76 

નીક�6.’
‘યસ, િજગર,  માય ¤�yડ, � `ન.  બટ નો 

ગ7ડબાય ફોર @. આ ¥શીમ> હજ7 એક પૅગ પીવામ> 
આવL. ~6 ]. @ આર એ ��ટ ગાય મૅય (mઇટ).’

દરવા| િજગરનો હાથ જકડી. ઊ¦લી 
માિરશા. ‘~6 ] હ4, હ76 આa6 છ76.’ કહી તોરc જવા 
મા§  ઈશારો કયN. એ અ6દર વળી એટc િજગd 
બહાર પગ W}ો. તોરc બહાર અાવી દરવાI 
અટકાSયો. આ6ગણાના ઘાસ પર rઇઝીન> નાન> 
નાન> zલોની સ¨દ પરત ચમકતી હતી.

‘તm પણ ]વ, તોરલ.’
‘એક વાત કહ76 ,િજગર?’
‘વચન આપો ` તm લpન કરી cશો, તમારી 

પ©ી. લઈ અહQ  આવI . ... બસ  એવી કોઈ 
સલાહ આપવાના છો?’ 

‘હ76 શ76 સલાહ આª6, િજગર.  ઘણીવાર 
માણસ  એટલો મોટો થઈ ]ય ` આપo ...’ એ 

આગળ બોલી ન શકી.
‘મ� | ક6ઈ ક@« એમ> મારો vવાથ� હતો.’
‘મ. ખબર e તમારા vવાથ�ની,  બરાબર 

ખબર e. બસ એ vવાથ� સમ{ શકતી નથી.’
‘શ76 કરશો સમ{., તોરલ? આપણ. 

આપ¬ ખ પમાય એ જ સમજણ.’
‘. બી]i6?’
‘m કદી કોઇ. બીજ> માyય> જ નથી.’
‘બસ, એ સમજ મ. આપો,’  એટ56 કTત> 

તોરલ એની ન{ક આવી.
પTલી વાર આ6ખ ભરી. એનો ચTરો 

Iયો.  િજગd આ6ખો નમાવી, સTજ હોઠ  મલ}>, 
�®6 Iત> અટ}ો. ફરી હોઠ  મલ}>. તોરલ. થ@6 
ªર7ષ આથી વધાd કઈ પ0 ગm?

િજગરની �ચકા%લી પ>પણોએ તોરલi6 
મ6ગલ-un I@6.

‘તમાર76 e .?’ બોલત> ની®6 Iઈ ગઈ.
‘ªર7ષો. મ6ગલ-un હોય?’
‘હોય તો ય નિહ આª6.‘
િજગર. લાp@6 એમની વ��ન> વષN 

¯રરર .. ઊડી ગય>.
વળતી પ0 તોરલ મ6ગલ-un પર 

આ6ગળીઓ ભીડતી દ�ર થત> બોલી : ‘]વ,  તm ]વ 
�લીઝ.’  લથડત>,  °ટતા vવd બોલત> પીઠથી બાર¬ 
ધ`લતી પાછળ ખસી.

િજગરના હલન-ચલનથી દરવા] પાfની 
fyસર લાઇટ ઝગી ઊઠી.

કારમ> ¢સત> િજગd તોરલ સાm I@6.
એ બારણ> વચોવચ ઊભી હતી. એક 

હાથની આ6ગળીઓ મ6ગલ-un પર અ. બીI હાથ 
આવIની C ામ> �ચકા%લો.

એ �ચા હા^ બારસાખનો §કો cત> ±> 
ધી નજર પહj� qય> ધી દ�ર જતી કારની લાલ 
લાઈટો Iઈ રહી.

(૨,િહલકૉટ(, ૯૫૩, ,રો રોડ, 01બલી, મીડલ56, 
HA0 2RZ, 7નાઇ;ડ <ક=ડમ)
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નવા વષC
નવા વષC હષ(,
નવા કો ઉEકષ(,
Fદય, ચલ! મIગKય પથ આ 
િનમNO, ચPો EયI કર ગિતભયS TUમરશના
નવી કો આઓ,
નવી આકIXાઓ પથ પર લળZNબી [\ રહી,
ંમચી ર,^ તારી અવનવલ શી ગોઠડી તહ`!

- ઉમાશNકર aશી



પરીની પ%ખોની (મ
• વ+ભ ન%ઢા

એક પાટ&મ( આ* હ,- જયકા0ત 2હડોચા 
નામના ટી8જર8 મ:યો.  આ ;ની વાત= >. * 
?@લૅ0ડની ધરતી પર જ0Dયો, સ-Fકારાયો, મોટો થયો 
અ8 *ના સ-Fકાર ?@લૅ0ડની માટીમ( બ-ધાયા. 
સJકડો Kશવાસીઓની *મ એના માબાપ ઉજળા 
ભિવRયની ભાળમ( વતન છોડી અહT આવી વFયા 
હU ! કોઈ કારખાનામ( આકરી મજXરી કરી થોડા 
પાઉ0ડ Yગા કય= હU,  પછી કોઈ નાની કોન[રશોપ 

ખરીદી હU.  પછી મોગ]જ લઈ8 મકાન ખરી^,- હU 
અ8 પછી આ છોકરાનો જ0મ થયો હU.  ઘરમ( 
Kશી વાતાવરણનો દિરયો aઘવતો હU પણ બહારની 
bિનયાનો ર-ગ ;8 જ,દો લા@યો હU. 

આ લcયા પછી િડિલટ કરી ;ના Fથા8 
લd- છ,-.

એક પાટ& eસ-f અનાયાસ જ એ છોકરાનો 
Yટો થઈ ગયો હતો.  હ-સલોમ( એરપૉટ[ની બાજ,મ( 
એક શાનદાર હોhલના હૉલમ( આ પાટ& ચાલતી 
હતી. લોકો સફાઈદાર કપડ(મ( પાટ&-હૉલમ( ejશી 
રk( હત(. ભભકાદાર વFlો અ8 મmઘાદાટ 

આnષણોમ( લદાpલી મિહલાઓ Fવગ[ની 
અqસરાઓ *વી દીસતી હતી. અ8 rર,ષો પણ 
2કમતી ટાઈ-sટમ(  બોિલtડ Fટાસ[ની Fટાઈલમ( 
આમ;મ aમતા હતા.

પર-u આટv- લcયા પછી કીબોડ[ પર ફરી 
આ-ગળીઓ થ-ભી wય >. આ* * રી; એ 
ટી8જર સાx  yલાકાત થઈ હતી,  અ8 એ છોકરો 
મારી ઉપર ઉz{રાઈ8 દXર ભાગી ગયો હતો,  ;| 
મગજમ( એક સળવળાટ }કયો > પણ હ~ વાત= 
થતી નથી. મારા હાથની આ-ગળીઓન( hરવ( કીબોડ[ 
�ધી આવી8 અટકી wય >. એટ� આખ� ફલોપી 
બ-ધ કરી દ� છ,-. વાત= બ8 ;ની રાહ �વાની >.

તમ8 પણ નથી લાગu- {, bય�ગથી બચવા 
લોકો ગામ છોડી શ�ર તરફ, { શ�રમ(થી મહાનગર 
તરફ,  { પોતાનો yલક }કી8 અ0ય કોઈ અw�યા 
eKશમ( Fથળ(તર કરી wય >, પાસપોટ[ બદલી 
ના� >, નાગિરકતા બદલી � >.

હ,- ટાઈપ કરવા �ઠો હતો ; વાત એક ;ર-
ચૌદ વષ[ના ગ,જરાતી ટી8જરની હતી,  પાટ&-
હૉલની સwવટ  ટોપની હતી, �ગલો ડા0સ-ફલોર 
પર સક[લ બનાવી નાચત( હત(. ડી.*.મ(થી િવKશી 
સ-ગીતની �શીલી �નો વ�તી હતી. �વાનો અ8 
�વતીઓ આ �નો પગના �કા લઈ કમર મટકાવત( 
િબ0ધાસ નાચી રk( હત(. ઠ-ડા-ગરમ પીણ( �સત(, 
કમર લચકાવી �કડા મારતા  �વાવગ[8 નાચત(  
િનહાળી મોhર(ઓ8 પોતાની જ,વાનીના િદવસો 
યાદ આવી જતા હતા.

lીસ-ચાલીસ વષ[ પ�લ( ઉજળ( ભાિવની 
શોધમ( આ Kશમ( આવી વ�લા આ લોકોના 

~વનમ( અ�યા� વ�ભવનો દિરયો ઉછળી રkો હતો. 
વ�ભવી ~વનશ�લી,  આિલશાન આવાસો, િFવ2મગ 
�લ, મોટરકાર, hિલફોન, hિલિવઝન, 
જ0મિદવસની પાટ&ઓ, િડFકો પાટ&ઓ, સગાઈની 
પાટ&ઓ, લ@ન સમાર-ભો, પકવાન, ચાv �શનન( 
કપડ(, માગો એટલો દા� એમન( બાળકો પણ 
વ�ભવમ( ઉછરી રk( >. આ બાળકો હj eાયjટ 
FકXલ-કૉ��મ( wય >, િ�ટનન( નાગિરક >, ;ઓ 
િડFકો પાટ&ઓમ( છોછ િવના મિદરાની �લમ>લ 

ક� >, ગલ[ ��0ડ સાx  િડFકો-ડ(િડયા ર�  > અ8 
ભ(ગડા પણ ક� >. 

આ wહોજલાલી �ળવવા ;મ| લોહી�- 
પાણી કરt- પડ્�- હu-,  કપરા કાળ સા� ઝXઝt- પડ્�- 
હu-. અ-ગો 2ઠગરાવી નાખતી િશયાળાની કકડતી 
ટાઢમ( અ8 ઉનાળાની અકળાવનારી ગરમીમ( 
�કટરીઓમ( વ�તર,- કXટવાની  સાx ગોરી ewન( 
�ણ(ટોણ( સ(ભળવા પડ�( હત(.

અ8 દાયકાઓની કાળી મજXરી પછી 
એમની એ મ�નત ફળી હતી. એમના ~વનમ( 
સોનાનો sરજ ઊ@યો હતો. હj સાધન-સ-પિ�એ 
એમના ~વનમ( વાસ કય� >.

* ટી8જર િવU વાત ટાઈપ કરવા �ઠો 
હતો એ મ8 આ પાટ&મ( મ:યો હતો �યા� અધ& 
પાટ& �રી થવા આવી હતી. તા~ હવા �વા હ,- 
હૉલની બહાર આ યો. હૉલની સા� એક પાક[ હતો. 
કાઉિ0સ� એ પાક[મ( સ�લાણીઓ8 �સવા માh 
પ(ચ-સાત બ(કડા }કયા હતા. હ,- પાક[મ( દાખલ થઈ 
ઘી� ઘી� fટની ડાબી ડાબી તરફ વ:યો �ય( માર,- 
¡યાન એક ટી8જર પર પડ�-.  એ બ(કડા પર �ઠો 
હતો અ8 ;ના હાથમ( ‘કોક’�- ટીન હu-.  પાત¢- 
દXબ¢- શરીર, પ�રjશમ( આછા nખરા ર-ગ�- 
~0સ, એ જ ર-ગ�- £િનમ�- શટ[ અ8 કોલર પર 
લાલ ટાઈ ... એ �ય( એકલો જ �ઠો હતો.

પાક[મ( એક ચ¤ર મારી હ,- પાછો પાક[ના 
fટ પા�  આ યો �યા� પણ એ �ય( જ �ઠો હતો. એ 
છોકરા સાx વાતચીત કરવાની ઇ¦છા સહસા મનમ( 
સળવળી. હ,- એની પા� ગયો અ8 ;ની બાજ,મ( 
�સી ગયો. 

‘�લો !’
જવાબમ( ‘�લો’ કહી એ જરા હFયો.
‘હાઉ આર � ?’
‘ફાઈન.’
‘ડો0ટ� લાઇક ટ, ડા0સ?’ મJ હૉલમ( ચાલી 

ર�લી પાટ& તરફ ઈશારો કરી �છ્�-.
‘નો. અ-કલ.’
‘ હાય ?’
‘આઇ �ઇટ િડFકો. આઈ લાઇક ભ(ગડા !’
 ‘ત8 ગ,જરાતી બોલt- ફાj { ?’
 ‘થોડ,- થોડ,-, બટ  માય ��0ડ્ઝ લાફ ! ઘરમ( 

એવરીબડી અ-§�~  બો� > એટ� ગ,જરાતી ઓછો 
બોv- છ,-.’  ;| થોથવાત( ગ,જરાતીમ( જવાબ 
આqયો.

‘શ,- નામ > તાર,- ?’

‘જયકા0ત 2હડોચા. � � કોલ મી જ�સ.’ 

;| હાથ લ-બા યો.
‘એ0ડ યોર 8ઇમ અ-કલ ?’
‘અિજત. અિજત રાય¨રા. જ�સ, u- કય( 

ર� >?

‘સાઉથૉલમ(.’
 ‘કઇ FકXલમ( wય >?’  હ,- ;8 ગ,જરાતીમ( 

સવાલ �છતો હતો અ8 એ હ~ પણ મ8 
અ-§�~મ( જવાબ આપી રkો હતો.

‘ફ©ધરFટન હાઇ FકXલ.’
‘ત8 ખબર >, એ FકXલ પા� તો એક 

hDપલ પણ >.’
‘યસ. આઇ નો ધ©ટ.’

u- એ hDપલમ( wય > ?’
‘સમટાઇDસ.’
‘�ય( ત8 {t- લાf > ? �ય( શ,- ગ� >?’
‘આઇ લાઇક ધ eસાદ ! અ©0ડ આઈકો0સ 

અૉફ ગૉડઝ અ©0ડ ગૉ£સીસ.’ જ�સ બોªયો.
હ,- ગ,જરાતીમ( બોલતો હતો ; એ8 

સમwઈ જu- હu-. એટv- જ નહT, પણ થોડ,- બોલી 
પણ �તો હતો.

‘FકXલમ( તારો �વિરટ િવષય કયો ?’
 ‘�િથમ©િટ«.’
 ‘ગ,જરાતી િવષય નથી રાcયો. ?’
 ‘નો અ-કલ.’

 ‘{મ નિહ?’ 
 ‘ગ,જરાતી લJ@jજ બીટ િડિફકªટ.’ 
 ‘મધર ટ0ગ તો દ�ક8 આવડવી જ �ઈએ, 

જ�સ ! ગ,જરાતીના સ0£-કલાાસમ( જતો હોય 
તો ?’

 ‘માય મDમી ટીિચઝ મી ગ,જરાતી અ©ટ 
હૉમ, બટ આઇ લવ ઇિ@લશ લJ@jજ.’ 

 ‘જ�સ, ત8 ગ,જરાતી ડીશીઝ ભાj {?’
 ‘નોટ મચ.  સમટાઇDસ મDમી -£ડી ફૉસ[ 

મી ટ, ઇટ ¬ટ ધોકલા.’
 ‘ઢોકળ( ના ભાj ?’
‘આઇ લવ િફશ 2ફગસ[, સ©ા�~સ, િચqસ.’  
‘u- ગ,જરાતીનો દીકરો > ;ની ત8 શરમ 

> ?’
 ‘નોટ લાઇક ¬ટ.  બટ ઇટ ઇઝ ઇટ  �ઇકસ 

મી �ડ.’
 ‘{મ ? FકXલમ( છોકરાઓ િખજj > ?

 ‘યાહ ! ગોરા છોકરાઓ મ8 ‘પાકી’, 
‘F�લી’  { ‘�કી’ કહી �રાન ક� �યા� આઈ fટ 
િરયલી �ડ.’

   ‘u- કયા� ય Kશમ( ગયો > જ�સ?’

   ‘યસ. � ચાર વાર.’
   ‘ઇિ0ડયા {t- લા@�- ?’
 ‘મોFટ �િટ®લ. રાજકોટમ( મારા 

§ાન£ડ�- મોટ,- હાઉસ >.’

   ‘તારા દાદા�- ?’
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‘યસ સર! આય %વ લોટ્સ ઑફ 
કિઝ0સ, એ0ડ બડીઝ 5ર. અ7 વૉલ પરથી 
ક;દી= 70ગો- ટ?ી પર ચઢી જઈએ. મારા FાનHડ 
મ= બહJ વહાલ કK. Hડીથી િસLMટમN મ= 
Oવીટ્સ Pવા માQ મની આR.’  જST હસી= 

કUJV.
‘ઇિ0ડયા પાછો કયાK જવાનો?’
‘ખબર નથી.’
અZયાK હૉલમN ચાલી ર%લી પાટ[ 

કરતN જSસ સા] વાતો કરવામN મ= વધાK રસ 
પડતો હતો.  મ= લાગ_V હ_V ` જSસ કVઈક કોઈ 
સા] aર કરવા માગતો હતો.

‘ભણી લીધા પછી _V શJV બનવા માe 

f ?’
 ‘પાયલટ.’
 ‘વાહ, હાઉ નાઈસ.  િસિવિલયન ` 

વૉર-hPનનો પાયલટ ?’

 ‘વૉર-hPનનો પાયલટ ’ ij હાથ 
kચો કરી આકાશમN ઊડ_V એક વmાર-hPન પણ 
મ= nખાડoV. પછી કાpપિનક બqબમારો કરતો 
હોય iમ અવાજ કરવા લાrયો, ‘શશશstમ ! 

શશશstમ !’    
 ‘જSસ, સપોઝ ` તારો કમા0ડર હJકમ 

કK `,  તાK ઇિ0ડયા પર બqબ ફuકવા જવાvV f તો 
_V શJV કK? _V wય ખરો?’

 જSસ xપ થઈ ગયો ! 
 ‘ઇિ0ડયા પર બVબાર70ટ કરવા _V તSયાર 

થાય ખરો?’ મu એ જ yz ફરીથી દોહરા{યો.
 જSસ Oટ?ો વH કોકની એક |Oકી લઈ 

બોpયો : ‘ઈ}પોિસબલ. ઇટ `ન =વર %પન.’ 

  ‘`મ ન બ= ?’
  ‘બીકોઝ ઇિ0ડયા ઇઝ થાઉઝ0ડ્ઝ 

અૉફ માઇpસ અ~ �ૉમ હીઅર.’
 ‘o�= દ;રીના સીમાડા નડતા નથી, 

જSસ.’ 
 ‘ઇટ્સ ઇ}પોિસબલ.’ એj �કાતા 

હોઠ ઉપર �ભ �રવી= કUJV.
  ‘પણ સપોઝ ` એ�V બ= તો _V શJV 

કK ?’
   એનો ચ%રો લાલ લાલ બની ગયો. 
  ‘તો તો તો’ ગJOસામN ઊભો થઈ જતN 

એ ક%: ‘તો બqબ દિરયામN ફuકી= પાછો આવી 
w�.’ 

  ‘પણ તારા કમા0ડરના હJકમvV શJV ? 
આ nશ yZ� તારી લોયpટી તો હોવી �ઈએ 
=?’

  ઝ�નથી કોકના ડબલાનો િદવાલ તરફ 
ઘા કરી એ eટની તરફ દોડી ગયો.

  �ર આવી= તરત હJV લખવા �ઠો 
હતો. � માતાના આવા �ટાઓ િવa 

ડહાપણભરી �િફયાણી  વાતોનN � પાનN 

ભરાયN પછી પણ કશJV બન_V નહો_V. એટP આખK 
ફાઇલ Rનડ્રાઇવમN Tવ કરી ક}htટર બVધ કરી દ� 
છJV. Rનડ્રાઇવ ક}htટરમNથી બહાર કાઢી હJV �કaલ્ફ 
ઉપરના ડબામN �કી દ� છJV.

    વરસોનN વરસો વીi f. માઉ0ટ hPઝ0ટ 

સો�ટગ ઑિફસમN yમોશન મળતN ર�N અ= એક 
સાધારણ સૉટ�રમNથી હJV T�શન 7=જર બની ગયો 
હતો. કામના ઓછા કલાકો ભરવાના ર%તા. હો�ો 
મોભાવાળો હતો. મારી  Pખન y�િ� હજJ ચા� f. 

વષ�વષ� �Oતકો yકાિશત થાય f અ= i �Oતકો= 
આવકાર મ� f, અ= મારN િમિસસની સા7 �ઈ હJV 
પોરસા� છJV. 

હ� Rલી અ�રી વાત�વાળી ફલોપી કોઈ 
ડબામN સાચવી=  કા�લી પડી f. હ� i વાત 
અ�રી f.

અ= એક િદવસ મારા કિવ મિ¡  અર¢વદ 

મ%તાની ષિ£¤¥તના ઉZસવમN અમદાવાદ જવાvV 
થાય f. હીથરો  પર પાOપૉટ� અ= િટિકટ, લeજ ¦ક-
ઇન પi f.  બો�ડગ પાસ  લઈ હJV બો�ડગ eટ ઉપર 
આ�V છJV. yવાસીઓ માQ િવમાનમN ચડવાની 
અનાઉ0સ70ટ થાય f. eટ પાT  એરહોOQસ િOમત 
સા] સૌvV Oવાગત કરી રહી f. મ= બારી પાTની 
સીટ મ� f.

 હJV બહાર ��  છJV. કાચમNથી nખાતો તડકો 
�Vધળો થઈ ગયો હતો.  હJV આVખો બVધ કરી અ= kડો 
¨ાસ ખuં|V છJV. િમ¡ના ઉZસવમN બોલવા માQ હJV 
મનમN શªદો ગોઠવવા મ«V છJV,  = ZયN િવમાનમN 
અનાઉ0સમ0ટ થઇ:  ‘ગJડ મો�નગ પmT0જસ�.  ધીસ 
ઇસ યોર `hટન જયકા0ત ¢હડોચા  િOપ¢કVગ.’

{હોટ ? ચા� એિ0જનના શોરબકોર વ¬¦ 
કદાચ પાયલટvV નામ બરાબર સVભળાoV નિહ. 
જયકા0ત ¢હડોચા?

અનાઉ0સમ0ટ હ� ચા� હતી : ‘આઈ 

વmલકમ o ઓલ ઓન િિટશ એર~ઈઝ ફલાઇટ નVબર 
બી.એ.૧૧૮. વી આર °¢ઝગ એટ એન એિpટટtટ 
ઓફ ૩૩,૦૦૦ ફીટ; એટ એન અmવKજ Oપીડ અૉફ 
૪૦૦ માઈpસ પર અવર ....’ 

`hટન લVડન અ=  Vબઈના તાપમાનની, 
છ¡પાિત િશવા� એરપોટ� પર ઊતરાણ કરવાના 
સમયની, w%રાત કરતો હતો પણ મારJV મન તો ફરી 
એક વાર આ ફલાઇટના `hટનvV નામ સNભળવા 
અધીરJV બની ઊઠoV હ_V. આ �ચના બી� વાર 
િહ0દીમN ફVગોળાઈ. ‘nવીયN અૌર સ´નો, કmhટન 
‘જયકા0ત ¢હડોચા’ કી ઓર T આપ કા Oવાગત હS !’

જયકા0ત ¢હડોચા!  એ ‘જSસ’  જ હa ` i 

નામની કોઈ અ0ય {યિµ હa? ..  હJV �VઝવણમN 
પડ¶ો હતો, ZયN માથા પરની �ચનાદશ�ક પmનલમN 
સીટ-�pટ છોડી નાખવાની ઝીણી લાઇટ્સ ઝબકી. 
ટોયPટો પાT કt બVધાવા લાગી.            

હJV ઊઠી= એક OટJવડ·સ ઊભી હતી એ તરફ 
ગયો અ= ન¸તા¤વ�ક i= ¤છ્oV: ‘`hટન= મળી 
શકાય ?’

ij જણા{oV : ‘sયોર, પણ હમણN નહ¹. 
િવમાન  Vબઇ લm0ડ થa ZયાK હJV `hટન સા] તમારી 
 લાકાત કરાવી આપીશ.’

‘થuકસ.’
અ= નવ કલાક પછી િવમાન  Vબઈના 

છ¡પિત િશવા� િવમાની મથક પર િOથર થoV ZયાK  
OટJવડ·સ મ= `hટન જયકા0ત= મળવા કmાકપીટમN લઇ 
ગઈ. 

‘સર, િધસ º0ટલ7ન વો0ટ્સ ટJ સી o.’ 
`hટન જયકા0i કmાકપીટ તરફથી ચ%રો 

»માવી= અમારી તરફ �oV. iના ગળામN ક}tિન`ટર 
લટક_V હ_V.

એ જ ચ%રો ...  શરીરનો એ જ ઘાટ 
નકશો ... એ જ છટા!

‘અK ! અિજત અVકલ, ત7?’ આટલN વષ� 
પછી પણ એ= મારJV નામ યાદ હ_V.  એ સીટ  પરથી 
ઊભો થઈ, ન�ક આવી મ= ¼ટી પડ¶ો.

‘અVકલ, nશમN ફરવા આ{યા  છો?’

‘ના. મારા એક િમ¡ના સમારVભમN હાજરી 
આપવા આ{યો છJV. …’

મારી �ભ પર Rલો y½ આવી આવી= 
અટકી જતો હતો પણ પછી ¤છી જ લીધો :

‘પણ, જSસ, _V તો વૉર hPનનો પાયલટ 

બનવાનો હતો = ?’ 
જયકા0ત હસી= મ= �ઈ ર�ો. ‘અVકલ, 

લાઇફ ઇઝ ªoિટ¾લ.’
‘{હોટ?’

‘i સNજની આપણી એક અનાયાસ 
 લાકાત. o ¦0¿ડ માઈ લાઇફ !’ 

‘શાની વાત કK f?’
‘અVકલ, એ િદવT તમારા સવાલનો જવાબ 

આhયા િવના હJV ગJOસો કરી= ભાગી ગયો. Zયાર પછી 
મ= સતત િવચારો આવતા ર�ા. િદવસો �ધી મારા 
મગજમN તમારા શªદો ખખડતા ર%લા.’

‘કયા શªદો, જSસ ?’

‘ત7 ક%�V,  ‘ ºવી ઇિ0ડયા yZ�,  એવી તારી 
જ0મÀિમ yZ� પણ તારી વફાદારી હોવી �ઇએ’ 
અ= મu મારો િનણ�ય �ર{યો. અ= આº ‘જSસ’મNથી 
િસિવિલયન hPનનો `hટન જયકા0ત  બની તમારી 
સા7 ઊભો છ ...’ જયકા0ત આગળ  બોલી શÁો 
નિહ …

અમદાવાદમN અર¢વદvV અિભવાદન કરી 
પાછા લVડન આવી લાગલો જ હJV લખવા �ઠો છJV. 
વષ� પ%લN Âકaલ્ફ પર �ળ ખાતી ફલોપી બહાર 
કાઢી, ક}htટરના OલોટમN ચડા�V છJV. અ= અ�રી 
ર%લી એ વાત� wj ઊડતી ઊડતી આવી= પોતાની 
wi ગાવા લાe f.  મારી આVગળીઓ કીબોડ� ઉપર 
પરીની પNખની ºમ ઊડવા લાe f.

જયકા0ત ¢હડોચાvV નામ ત7 સNભÃoV નહ¹ 
હોય.  પણ iની બV= માતાઓ= ગૌરવ થાય iવો 
પરાLમી i �ટો f.

[324 Horn Lane, Acton, LONDON 
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િવ#ચન    

• ર'શ બાપાલાલ શાહ
સાિહ%ય પિરષદમ, તથા સાિહ%યજગતમ, હાલ આ િવષય ચચ5તો 

ર7ો 8.  9તકાળમ, થ<લ, =ટલાક િવ?ચનો આA હ? ટીકાC પાD બFયા 8 !
આGH =ટIHક Jણી મારા મનમ, JLલ, િવચારો રજM કરNH છNH.

અHQRS સાિહ%યનો િવTUત અC ઝીણવટભયX પિરચય કરાવનાર YZ 

[ખક મ]^દન પા_ખ `aિપયરની નાટbcિતઓનો આTવાદ કરાવી, પછી 
eના રસ–રચનાfH બયાન કરત, નાટક જNિલયસ સીઝર િવg લh 8  –

‘સીઝર િવgfH આ નાટક હોવા છત, સીઝરનો iતાપ એમ, kઈએ 
eવો િસm થયો લાગતો નથી. એના કરત, એFટની  અC eથી પણ િવ`ષ nNટસ 

oયાન આકpષત ક_ eવ, પાDો 8. માકq એFટનીએ nNટસ અC eના મળિતયાઓ 
સાr લોકલાગણી ઉt=રી uકી અC સીઝરના એ હ%યારાઓC ત%કાળ નગર 
છોડી નાસી જGH પડ્xH, આ ઘટના આગળ નાટક િવરામ પાzxH હોત તો નાટકC 
હાિન ન થાત; પરH{ એ પછી સીઝરના વારસ સા| મળીC માકq એFટનીએ 
}tમનોની ક_લી સાફ^ફી, =િસયસ અC nNટસ વ��ના ઝગડાઓ, રોમન �ના 
અC કાવતરાખોરો વ��fH xm, xmમ, હ%યારાઓનો પરાજય, nNટસની 
આ%મહ%યા,  વL_ ઘટનાઓ નાટbકા_ વણqવી 8. આ બધી ઘટનાઓ નાટકની 
આcિતC હાિનકારક નીવ� 8.’

િવ�iિસm cિત િવg આમ ક�GH એ છાતીકઢાfH કામ ગણાય. આ 

લખાયા પછી પચાસ  વષ� ઇટલીના કોઈ િફ�મ િનદ�શ= આ નાટbકથાની િફ�મ 
બનાવી; એ મ� �ા_ ટીવી �નલ પર kઈ અC એ િનદ�શ= મ]^દન પા_h 
ન�oxH e જ iમા� િફ�મનો અHત બના�યો એ kઈ હNH અવાક ્થઈ ગયો !

એક અFય ટી�પણી :-
“Harijan”મ, eના સHપાદક ગ,ધીS એ 1931મ, લ�xH – 
The future of industrialism is  dark …. Industrialism 

is, I am afraid, going  to be a curse for mankind …. God 
forbid that India should ever  take to industrialism after  the 
manner of the West.

આ ટી��ણી લખાયાન, ૮૦ વષq પછીfH આજfH િચD ત�ન િવપિરત 
8.

પા_h િવ?ચન કx�. દMરH�શીથી કx�. ગ,ધીSએ પણ ^ઝ�વqક �ત�યા 
છત, એ કામમ, ન આ�xH. ગ,ધીSન, આ મHત�યfH િવ?ચન શNH હોઈ શ= ?

કોઈ પણ cિતfH સજqન [ખ= પોતાના કયા સHkગોના પિરબળ �ઠળ 
કx� હોય; અC eની અસર cિત પર પડી હોય એ િવ?ચ= JણGH મહ�વfH 8; 

Aની શ�તાઓ જMજ 8.  વળી િવ?ચક ભા�< જ cિતના  સજqક સા| સHવાદ 
(= િવસHવાદ) કરી શ=. એટ[ મC એમ તો થાય જ = િવ?ચન એ cિતfH 
ઓપ_શન 8 = પોTટમોટqમ ? cિતના સજqન સમ< િવ?ચક k િનદ�શક બની 
શ= તો એ સમFવયથી cિત વ] બળકટ બની શ=; એ શ�તાઓ િથઅ_િટકલ 

8.
િફ�મી કલાકાર સાધનાનો પરફોમqFસ િફ�મ ‘પરખ’મ, અ�વલ ર7ો. 

કોઈ અFય િફ�મમ, એની આવી તાજગીભરી અદાકારી kવા ન મળી.  ફાધર 
વા[સની [ખમાળાની A YગHધ “કNમાર”ન, અHકોમ, હતી e %યાર પછી 
લખા<લા અC છાપ,ઓમ,ની કોલમમ, છપાયા e [ખોમ, ન’તી. િમઝ5 
ગાિલબ ટીવી િસિરયલમ, આપ� જગિજત �સગC મા�યા e eની કારિકદ�ની 
સવX�ચ રજMઆત હતી.  આ D�યમ, િબમલ રોય,  બ�ભાઈ રાવત અC ગNલઝાર 
િનદ�શક હતા eનો લાભ D�યC મ યો. આ િનદ�શકોએ ઓપ_શન કરી કરીC 
TવTથ અC ઉ¡મ પિરણામો આ�ય,. 

બાકી તો કોઈ cિતની રચના થઈ, હ? e છપાઈC rLિઝનોમ, QHથTથ 
પણ થઈ ગઈ; પછી eના િવg A ક,ઈ ક�વાય/લખાય e ‘પોTટમોટqમ’  િસવાય 
બીજNH ક,ઈ ન હોઈ શ=.

હજN બીJ Dણ સજqકો યાદ આ? 8.

મિણલાલ ન¢ભાઈ િ£?દીની આ%મકથા છાપવાની કોઈ �હમત ન’{H 
કર{H. S�યા ભર�ર અસHયમી Sવન પરH{ સાિહ%ય સજqનમ, એની જરા 
Aટલી પણ છ,ટ ન આવી. િનરાશામ, પણ આશાનો ^ર વહા�યો. ક� 8 = 
‘ગીતા’fH eમfH u�ય,કન તટTથ ગણાય 8. બાકી કોઈC ભિ¤યોગ ગzયો તો 
eના પર વ] ભાર u�ો તો કોઈએ કમqયોગC તો કોઈએ ZાનયોગC તો કોઈએ 

oયાનયોગC આગળ કયX. બાકીfH ગૌણ ર¦NH.
કિવ ઝ?રચHદ rઘાણીએ રવીF§વીણાfH સજqન કx� e િદવસો =વા 

હત, ! બીજNH કોઈ મા| ભીનો ¨માલ ©કી ઉનાળાની અકળામણમ,થી છMટવા 
તલપ{H હોય એવા ‘ચોરC ક,ધ મા_’ eવા વાતાવરણમ, એવા અfવાદ કયª = 
eમન, કH« વ�ત, એ ગીતો ¬દ રવીF§નાથ કલાકો Yધી સ,ભળત, ર7ા !

અC વાન ગોઘની તો શી વાત ! Sવનભર કોઈએ કદર કરી નહ, 
એન, િચDોfH એક ફિદયા AટIH પણ ઉપ®NH નહ. છત, એ� કોઈ અHદરની 
‘ધધખ’થી એ ચીતય� રા�xH !

આ D�ય પોe પોતાના િનદ�શક ર7ા હ` ! બહારના િવ?ચનોની 
તમા રા�યા િવના TવયH પોતાના કામની િવ?ચના કરત, ર7ા હ` !

––– અC આપણ, i¯m ગણાત, િવ?ચકોએ ક_લા u�ય,કનો પણ 
સમય સમ< �, બદલાય, નથી ?

(૭૦૩, 1તન િનવાસ; ભટાર માગ8 – 9રત; ગ:જરાત; Blog - ક:માર-કોશ 
<rameshbshah.wordpress.com <http://

rameshbshah.wordpress.com> >
ક:માર–કોશના ખાસ અ@કો Aવા–વBચવા–કૉપી કરવા માE;  

Face Book ----- <shahrameshb@gmail.com> 
<mailto:shahrameshb@gmail.com> 
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સવાલ, સવાલ, સવાલ … જવાબ !!
                                                    • જ:ગલિકશોર
બધા સવાલોના જવાબ નથી હોતા. બધા સવાલો જવાબ મા° નથી 

હોતા.  બધા સવાલોના જવાબો હોય તો પણ ઘણી વાર આપવા લાયક નથી 
હોતા.  =ટલાક સવાલોના જવાબ આપવાfH અ%યHત જ¨રી હોય 8 e AટIH 
સા�H 8 eટIH જ સા�H એ પણ 8 = =ટલાક સવાલોના જવાબો ન જ અપાય e 
વ] મહ�વfH હોય 8 !! 

=ટલાક સવાલોના જવાબ મૌનથી આપી શકાય 8. તો મૌન જ =ટલાક 
સવાલોનો જવાબ હોય 8.  =ટલાક સવાલોના જવાબ સામા સવાલથી આપી 
શકાય 8 C એ રીe એવા સવાલોC એ રીe જ ±પ કરી શકાય 8.  

સવાલો સામાFયત: જવાબની અ²³ાઓ સા| iગટતા હોય 8. 
જવાબોની ય પાછી ક³ા હોય 8. જવાબોની ક³ા િવકાસનો માગq દોરી આ² 
8. િવકાસના માગXC ¬´ા કરવા = ¨Hધવા eનો આધાર જવાબોની ક³ા ઉપર 
આધાિરત હોય 8. જવાબોની ક³ા સવાલો �છવા મા°ની લાયકાત પણ બની 
ર�તી હોય 8 ! 

સવાલોમ, ય જવાબો હોય 8. ઘણી વાર સવાલો જ જવાબ હોય 8. 
=ટલાક તો જવાબ સા| જ બલ= જવાબ ¨² જ �છાતા હોય 8 !  

 =ટલાક સવાલો Aમ વ,િઝયા હોય 8 eમ =ટલાકC જવાબો ન જ 
હોય e અિભiRત હોય 8 ! =ટલાક સવાલોની લાજવાબી એમ, જ ર�લી હોય 
8 = એC જવાબી શકાય જ નહ ! =ટલાક જવાબોC સવાલોના  અપમાન¨પ 
ગણીC ગNનાિહત c%ય તરી= kવામ, આ? 8, પરH{ અપમાનC બદ[ ગિરમાના 
ભHગ તરી= એC ઓળખાવીC ઔિચ%યની Jળવણી પણ થઈ શ= 8 !!  

ઘણાખરા સવાલો બાિલશ હોય 8 તો =ટલાક નય5 િનદXષ, કNમળા અC 
કNદરતી આ{રતાથી છલકાતા હોય 8. બાિલશ સવાલોના જવાબ આપીએ તો 
બાિલશતા વધવાનો સHભવ ર� 8 �ા_ બીJ iકારના િનદXષ સવાલોનો 
જવાબ ન આપવાથી જવાબદારોની બાિલશતા િસoધ થઈ Jય 8 ! એ 
િનદXષતા, કNમાશ અC આ{રતા જવાબો વગર ©રઝાઈ-નHદવાઈ જતી હોય 8 !  

સવાલોC સવાલ તરી=fH આગGH C પોતીકNH u�ય હોય 8.  જવાબ હS 
ન મ યો હોય તો પણ એક સવાલ¨² જ એ સવાલ u�યવાન હોઈ શ= 8. 
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જવાબ પછી, એ જવાબ) કાર, પણ એન/ 01યમ/ વધારો થઈ જતો હોય 

:. જવાબો સવાલ=> 01ય વધારવા=> ? અવ01યન કરવા=> કાયA પણ ઘણી 
વાર કરી નાC : !  

‘સવાલની સાD સવાલ નહE !’  ? પછી, ‘Fપ ! માG કોઈ જવાબ 
ના Hઈએ !’વાળા સવાલો એ Jકારની આદતવાળા હોય :. અ) એ જ 

કાર, Mઓ ધીD ધીD એકલા અટPલા રહી Qય :. એ પિરિSથિત જ પછી 
તો સવાલ બની) Tલા આદતી સવાલો) 0>ઝવતી રVતી હોય : ! 

સવાલોના જવાબો મૌન હોઈ શ? :.  પણ મૌન સવાલો પણ હોઈ 
શ? :.  મૌન સવાલો=> એક િવY :. Zભથી ન \છાતા ? ઉ^ચારાતા આ 

સવાલો=> મૌન પણ ઘણી વાર વ  ̀ પડb> બોલકP> ) cાGક એનાથી તdન 
િવરPeધ એf> – સgદયતા hમ) વરી હોય એવ/ઓ) જ સમQય Mf> – 
અઘરP> હોય :. બVર/-i>ગાઓની kિનયાના સવાલો-જવાબો નવ/ પિરમાણો 
ધરાવત/ હોય :. 

lબલ પર Hરથી પછાડાતા imા nારા \છાતા સવાલો બોલકા હોય 
:. પર>b કચડાoલા,  kભાoલાઓ અ) અનાથોની આ>ખમ/ qટી નીકળતા 
સવાલો સgદયી ) અ=ક>પા=> વરદાન પાDલ/) જ સ>ભળાય ? સમQય Mવા 
હોય :.

કVવાતા પાગલોની rsાઓમ/ Jગટતા સવાલો) સમજવા=> ગજP> 
તો એના કVવાતા ડૉuટરો=> ય નથી હોb>.  

સમાજ) ન સમQતા સવાલો અ=vર રVવા) લીw Jxતાyમાઓની 
માફક ભટકતા રV : … ) cાGક, લ/{ ગા|, એનો જવાબ }/િત ~T 

Dળવી �નારા હોય : ! પણ પછી તો ઘણી વાર બહP મોડP> થઈ ગ�> હોય : ! 
સવાલ \છનાર/ઓના એ અ=vિરત સવાલોના જવાબો પછી તો પાછળની 
Tઢીન/ઓ) ‘ભોગવવાના’ રV : !  

સામાિજક ? રાજકીય સવાલો એ ફ� વતAમાનપ�ો ? 
િવધાનસભાઓ \રતા મય�િદત નથી. yય/ \છાતા સવાલો=> ઉદ્ગમSથાન 
hઓ : Mમના �ધી જવાબો પહ�ચાડવામ/ આ� : ખરા પણ એ 
S�ગરકોlડ હોય :. સમાજમ/થી ઉદ્ભ�લા અ) રાજકારણમ/ ર>ગાઈ જતા 
સવાલોના જવાબો અપાય તો પણ એ જવાબો જવાબ કરત/ િવ�ષ તો નવા 
સવાલો બની) પાછા આવનારા હોય : !  

િવ�ાન કV : ? માનવીના કાન ?ટલાક અવાH પકડી શકતા નથી. 
સમાજ h) કચડાયલ/ કV : Mવ/ઓના સવાલો=>  પણ એf> જ કશP> હોય 
: ! એ) સ/ભળવા=> ય સહજ શc નથી હોb>. એ સવાલો i>ગી ચીસ 
hવા હોય :. એ સ/ભળવા માlના કાન આઝાદી પછી શોધવાનો િવષય 

બની ગયા :.  
ગભ�વSથામ/ સવાલો હ� ? ડૉuટરોના મM ‘ના’  અ) �નજA�મમ/ 

માનનાર/ના  મM ‘હા’ હોઈ શ? :. જ�મત/ પVલ/નો ગભA \વA-જ�મના 
અ=vિરત સવાલો) �w મા� 9 માસ �ધી Zરવી Qય :. એના જ�મ 

વખM થતા �શીના શોરબકોરમ/ સવાલો=> ~ુદન કોઈ) ન સ>ભળાય તો 
એમ/ વ/ક કોનો કાઢવો એ પણ િનરPvર રVવા સજ�oલો સવાલ જ : !!  

�y� પછી સવાલો હ� ? ન Q) ! પર>b �y� પામનાર ?ટલાક 
કાયમી સવાલો 0કી Qય : …. િનરPvર !! 

સવાલો િવના જવાબો હોતા નથી. હોય તો M ફ� િવધાનો જ હોય 
:. 

e.mail : jjugalkishor@gmail.com
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! "િથવી, હ() તારા રિળયામણા તટ
ઉપર ઊતય5 6યા7 અાગ):ક હતો;

તારા સદનમ@ રોકાયો અિતિથ બનીB,

અાC તાર() સDય પામીB િવદાય લF છ().
- રવીHIનાથ ટાગોર

(સJભાવ : ‘તણખલ@’)

એતાનNી ~
એની OકીણPતા જ એની િવRષતા T

• “અોિપિનયન”(ન��બર 2010)ના અ>ક પર નજર નાખવાની શ~ કરી 
:. અ>ક અદ�ત થયો  :. �શ �શાવરન/ ઢગલાબ>ધ ગPજરાતી સામાિયકો Hય/ :, 
પણ “ઓિપિનયન”  ક�ક અલગ જ મV�સ  કરા� : - ખાસ તો એની JકીણAતા જ 
એની િવ�ષતા :.  અ��ખો અ) િવરાફભાઈના કા�ય પર પVલી નજG જ ફીદા 
થવા�> :.  હZ વાચન ચા� : ....  સામ�ી એટલી િવ�લ અ) સા�� : ? ધીD 
ધીD િવચાર અ) મનન સા� જ પચાવી શકાય ........

�લમ/ �લોગર િમ� 'Jમથ'ની રચનામ/ (�y�ની ગઝલ=મા  નઝમ) 
મારP> નામ છપા�> :. 0ળ �લોગની િલ�ક આ iજબ :.  કોક) લાગ� મ� ય હ� 

છાપાળવા કિવ/�ખકોની hમ ઉઠ/તરી કરવા=> શ~ ક�  ? શP>? 
http://rachanaa.wordpress.com/2010/08/03/%E0%AA%

AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%
AF%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AB%80-%E0%AA%
97%E0%AA%9D%E0%AA%B2%E0%AA%A8%E0%AB%
81%E0%AA%AE%E0%AA%BE-%E0%AA%A8%E0%AA%
9D%E0%AA%AE/

�લોગર િમ� 'Jમથ' ઉફ¡ �િષત Hશી�રા પોતા=> નામ ખાનગી રાખવા=> 
પસ>દ કG :. અા ¢િત તમ) Hવા વ/ચવા મોકલી Mની HડાHડ કત�=> નામ માG 
લખf> જ~રી હb>. કિવ ‘Jમથ’ હ� પછી Mમ કG Mવી અાશા £વીએ. પર>b હ� 
પછી હP> ય સાવધાનીએ કત�=> નામ 0કતો રહીશ.

- પ)ચમ શ(W 
 e.mail : spancham@yahoo.com

ઊભી થXલી Yરસમજણ સમZય T
• સામિયકમ/ મારી ¢િત) તD અાDજ કરી M સારP અાભારી છP>. 

¤રસમજણ ?મ ઊભી થવા પામી : M સમQય :. અ) તD ય વVલી ત? M) 

�ધારી �શો, Mનો ય ભરોસો :. 
મારા �લૉગમ/ જશો  અ) Hશો તો પરખાઈ જ� ? માG ‘કૉપી 

રાઈટ‘ [copyright (rather, copy*left*)] બાબત સરસ પા�> :. સામા�ય 
સજAકતા અ>¤ yય/ િન�દન iકા�> :.  િનર/તવા HH અ) M િનયમના પરવાના 
અ=સાર બીZ ¢િત ય હ� પછી Jગટ કરી શકશો.

ગPજરાતી સાિહyયની િખદમત કરવા માl ધ�યવાદ.
− ‘Oમથ‘     

e.mail : bhushit@yahoo.com
[મ\વ : બ)B કિવિમ]ો O6X શરત^ક બાબત. હ_ પછી સાવધાની રાખીશ().  
અમB મોકલાતી aિતઅો પર કતbc) નામ ર!d) જeરી T અB f માg વાચક, 
સજPક અB સ)પાદક કાળh i, fમ બB તો અાન)દ હી અાન)દ ! - ત)]ી

૫ kના ‘બાl િદન’ની કરાડીમ@ Oિત વષP ઉજવણી
• તD મારા બ>) �ખો - ૧) ‘§ઝદાિદલ રાs¨Jxમની ગૌરવગાથા’ (એિJલ 

૨૦૧૦) અ) ૨) િવYમ/ … … સ>િ«J ઇિતહાસ’ (અૉuટોબર ૨૦૧૦) 

મઠારી, સZ-ધZ) “અોિપિનયન”મ/ Jગટ  કય� M માl તમારો બ બ 
અાભાર મા=> છP>.  ઘણી જ®યાએથી અાન>દJxરક Jિતભાવ સ/પડ¯ો :. �ખો) 
Jિસિ° અાપી Mથી M લોકભો®ય બ�યા. અા ઘટનાથી એનો યશ તમાG ખાM પણ 
જમા બો� :.

દિ«ણ ગPજરાતમ/ ગ/ધીZ Jyoના  અન�ય ભિ�ભાવ ધરાવતી બીZ { 
Jિતભા અાપણા પિરચયમ/ :. એક,  વલસાડિSથત અાચાયA રDશભાઈ �સાઈ. 
એટ� એ િન±v અાચાયA :. અ/²ના �ત\વA રા³પાલ કPiદબVન Hશીન/ 
નાન/ બVન સા� એમ=> લ®ન થ�> :. બા� ઉપર મનનીય Jવચન કરતા કરતા 
ભાવિવભોર બની અ/� પણ સાG :. {, સોનવાડી - કછોલી ગ/ધીઘરના મ>�ી 
અ) ચીખલી કૉ�જના માZ Jા´ાપક અ�બાસઅલીભાઈ. એમ, µીમd ગીતા 
ઉપર પીએચ. ડી.  કGલ :. અ) ૪૦થી વ` પીએચ. ડી.  કરતા િવ´ાથીઅોના 
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ટ્#ટર પણ '.  ૩૦થી વ- એમ.એફ.ડી.ના ય ટ્#ટર '.  ગ6ધી8નના 8વન-

કવન ઉપર સાર<= વ>?ય રજA કરી શC '. 
અા બ=F મહાHભાવોF ૫મી Lના િદવO ‘બાP િદન’  િનિમQR વ>ા 

તરીC અામ=Tયા હતા. પ6ચમી Lના િદવO કરાડીથી િVિટશ સરકાW 
મહાXમા8ની ધરપકડ કWલી, Zની [\િત]^ _િત વષa અL પ6ચમી LF ‘બાP 

િદન’ તરીC ઊજવીએ છીએ.
- મગનભાઈ બી. કરાિડયા

[35, Cleeve View Road, CHELTENHAM, GL52 5NJ, U.K.]

./0 વાચકો, 45 અ7 પર45, ચચ9 મ:ડ5
• “અોિપિનયન”નો 'dો અ=ક eયો. ડાય[પોરા fખન બાબતના 

મારા fખH= તL કWh= ભાષાiતર પણ Zમ6 અાLજ '. ધiયવાદ. તમારા 
સામિયકના _jk વાચકો, અહl અF પરmn, અા િવn ચચoિવચારણા કરn 
Zવી pkા '. અા અ=q તL ય તમારા મતમત6તરો ભિવrયમ6 રજA કરશો Zમ 
પણ sચવીશ. ભાષાF ઉપયોગમ6 fવાની તમારી હથોટી િવn મF અાદર 
ઉપt '. લ6બા સમયથી તL જuમતvવaક “અોિપિનયન” _ગટ કરતા રwા 
છો Zથી બહ< જ ગૌરવ અHભy= '.

‘અLિરકા, અLિરકા’  નામક મારા કા?યસ=zહમ6થી એક સૉFટ  પણ Z 
fખમ6 અાLજ ક|} Zનો મF રા8પો '. અાભાર.

- નટવર ગ:ધી
e.mail : natgandhi@yahoo.com

જ>ન: ગીતો @કોAડગ કરવા-કરાવવાની BCર અપીલ
 • “અોિપિનયન”નો 'dો અ=ક પાઠવવા મા� અાભારી છ<=.  દર �ળાની 

^�  અા અ=કમ6 ય માિહતીસભર ઘણા fખો '. અલબQ, કિવતાઅો અF 
વાચકોના પ�ો ય અાLજ '. અ=કમ6 ડાય[પોિરક ગ<જરાતી સાિહXય સ=બ=ધક 
મારો fખ તL અાLજ કય� ' Z મા� અાભારની લાગણી ?ય> કર<= છ<=.

પuf પાF નટવરભાઈની કિવતા _ગટ કરી '. Zમ6 મF વ�ોિ> 
લાગી '. એક તરફ એમના વતન-ઝAરાપાની અારજA Zમ6 વ6ચવા eવા પામીએ 
છીએ, તો બી8 તરફ અLિરકી કિવઅોન6 નામનો છ=ટકાવ વ6ચીએ છીએ. અામ 
Z [પ� અLિરકી કિવતા  બનતી નથી. અામ ગ<જરાતી ડાય[પોિરક સાિહXય પણ 

નહl. ભારતમ6 C પછી અLિરકામ6 પણ �ઠ6 �ઠ6 િવ�િવ�યાત કિવઅોની 
કિવતાઅો કોઈ પણ માણી શC '.

ફ> અLિરકી કિવઅોન6 નામ છ6ટવાથી અા �િત કિવનો િવિશ� 
અLિરકી અHભવ _િત�બિબત કરતી નથી. નટવરભાઈ પરmશમ6 વસતા 
ગ<જરાતી સાિહXયકારોF t _કારના સાિહXય-સજaનની િહમાયત કW ', ZH= 
_િત�બબ Zમની “અોિપિનયન”મ6 _કાિશત કિવતામ6 નથી.  કિવતાH= હાદa હજ< 
ભારતીય જ '. નટવરભાઈની Zમના લગભગ અરધી સદીના અLિરકી 
અHભવોના અકa દરશાવતી �િત “અોિપનયન”મ6 પણ _કાિશત થાય Zવી 
અાશા Oવીએ છીએ. 

ગ<જરાતી કિવતાH= એક જAH= Pરા� Wકોડ�ગ સૌ સા�  માણવાની તક 
ઊભી કરી અાપવા મા� અાભારી છ<=. અF હ� એક _ાસ=િગક ન�ધ :

‘ધ zામોફોન Wકડa કfકટસa સોસાયટી અૉવ્ ઇિiડયા’ના [થાપક �Wશ 

ચ=ાદવણકર અF વડોદરાના નWi� pીમાળી જગતભરના zામોફોન Wકડa 
સ=zાહકોમ6 �બ  �ણીતા '. Zમની પાO  ગરબા સિહત ગ<જરાતી ગીતોની 
જAની ઘણી બધી Wકડa '. અશરફખાF ગા�લ6 ગીતો ઉપર6ત Z જમાનાન6 
મોહન લાલા, ગૌહર �ન tવ6 tવ6 ગાયકોન6 ગીતોનો ખ�નો Zમ6 સાLલ 

'. �Wશ ચ=ાદવણકર પોતાના ગીત-સ=zહF હ� િડિજટલાઈઝ્ડ કરાવવા ઇ�' 
' અF ZF મા�  કોઈક _કારની અા�થક સહાય Lળવવા ધાW '. નWi� 
pીમાળી Zમ જ �Wશ ચ=ાદવણકર પાO  જAની ર=ગ�િમન6 Cટલ6ક નાટ�ગીતો ય 
'. Z �ણીF દ=ગ થઈ જવાય '.  Zમના અા સ=zહમ6ન6 Cટલ6ક ગીતો 
સ6ભળવાH= મF સૌભા�ય મ�h= હ�=.  ગૌહર �નન6 ગા�લ6 ગીતોની 
એલ.પી.મ6થી બના�લી એક સી.ડી. �Wશ ચ=ાદવણકW મF અા^લી.  Zમ6 
અ\ત Cશવ નાયC કદાચ લ�|= એક ગીત - ‘અાન �ન િજયાL લાગી …’નો ય 

સમા�શ '.   =બઈમ6 અ\ત Cશવ નાયક નાટ�-વ6ચનની  રજAઅાત કWલી Z 

વખZ અાર=¡ મ¢ અા ગીત ^શ કWh=.
એy= કuવાય ' C અ\ત Cશવ નાયC પ6ચસો ઉપર6ત ગઝલો અF 

ઠ<મરીઅો લખી હતી. અાર=ભના સમયગાળામ6 કિવઅોન6 નામ લખાત6 ન 
હોવાF કાર£ Zમની Cટલી રચનાઅોH= Wકો¤ડગ થ|= ' Zની અાપણી પાO 

�ણકારી નથી. એમ£ પણ Zની ન�ધ કરી નહોતી. િહi¥[તાનમ6 સન ૧૯૦૩ 
દરિમયાન zામોફોન Wકો¤ડગ ક=પનીઅોની [થાપના કરવામ6 અા�લી. અ\ત 
Cશવ નાયકH= અવસાન સન ૧૯૦૭ �ળા થ�h=. એ ગૌહર �નF પર©યા હતા.

પોતાના અા સ=zહF િડિજટલાઇઝ્ડ કરવા/કરાવવા મા�  ચ=ાદવણકર 
કોઈ અા�થક નફો કરવા ઇ�છતા નથી. પર=� સમz કામ �બ સમય માગી f 
Zy= '.  =બઈમ6ના Cટલાક િમ�ો તથા સ=પક� eª મ¢ અા સ=દભ« વાતચીત કWલી 
'. પર=� હજ< કોઈ અHકAળ _િતસાદ મ¬યો નથી. મF થ|= તમF અાની 
�તમાિહતી અF �ણકારી અાP=. તમF e અા કામ વસી �ય તો તો Z પર 
ઉિચત યાન અાપe. ®6કથી અા�થક eગવાઈ મળી શC Zમ હોય તો અા કામ 
સXવW કરવા ty= '.  એલ.પી.F િડિજટલ ફૉમaમ6 ¯રવવા મા� � Wકડa °fયર મ¢ 
ચ6દવણકરF અા°યા ' અF Z Zનો સ¥પયોગ કરી રwા '.

- હરીશ િGHદી            
e.mail : indiafound@earthlink.net

• અિભન=દન. ડાય[પોરાનો એક બહ< સરસ અ=ક.
- પJા નાયક     

e.mail : naik19104@yahoo.com

• તમારા ઈ.મ±લ સા� ન�²બર ૨૦૧૦H= “અોિપિનયન”  મ¬|=. 
અાભાર.  અહlની ‘ગ<જરાતી િલટરરી એCડમી અૉવ્ નૉથa અLિરકા’મ6 રામભાઈ 

ગઢવી Zમ જ મારા  િમ� નટવર ગ6ધી eડાeડ કામ કરવાH= મF સૌભા�ય _ાµ 
થ|= '. તL t મોક¶|= ' Zની ન8કનો ભાવ હ<= અHભy= છ<=.

ગઈ સદીના અાર=ભ સમયની કા?ય�િત તL મોકલી મF તL અાન=દ 
બ6ધી અા°યો '. બહ< જ ગ²|=. અા સાિમયક મF મોકલતા જ રuશો. 

- મK ધોકાઈ
e.mail : mulraj@cox.net

• “અોિપિનયન”નો ન�²બર િડિજટલ અ=ક મોકલવા મા�  અાભારી છ<=. 
તમારા ઉXસાહF િબરદાy= છ<=.

- ધીરL પરીખ 
e.mail : kumartrust@gmail.com

 • “ઓિપિનયન”  મ¬|=, હ=Lશ  જબ મા©|=.  ઢગલાબ=ધ કાટAaનો ¸કવા 
બદલ તથા માર<= મ=ત?ય “ઓિપિનયન”મ6 ¸કવા બદલ આભાર. આશા રાº= C 
મારા sચન સા� તL સહમત હશો, ન થાવ તો એનો પણ »દ નથી. 

- મCNO શાહ
e.mail : mahendraaruna1@gmail.com

• ન�²બર અ=ક સા� તL એક જAની િશ� કિવતા-પઠનની અૉિડયો �પ 
મોકલી '. અાy= અાપણી વાતoઅો મા� ખર<= C ? િશ� e ન હોય તો અા-િનક 
તો હn. 

- કLલદીપ પPલ
e.mail : kuliitk@gmail.com

• ન�²બરનો અ=ક માિહતીvણa અF રસ_દ '. તમારી સ=પાદન કળા 
_શ=સાપા� '.  મનનીય અF અ¼યાસvણa fખો ગમી �ય એવા '. �બ 
અિભન=દન.

- જય ગજજર 
e.mail : gajjar@mail.com

‘ગLગલ સચR’મ: સાSલ થવા UVW
• મ�ની ઓિડઓ િ½પ તL મોકલી – ક=ચન ...  (કિવ Cશવની રચના 

' એમ માની લ¾ છ<=, જણાવશો.
ગAગલ સચa પર ગ<જરાતીમ6 ક6ઈ vછીએ XયાW અહlન6 

વતaમાનપ�ોમ6થી ઢ=ગધડા િવનાની માિહતી eવા મ�  '. “ઓિપિનયન”મ6થી 
એમ6 સાLલ થઈ જવાય એમ ગોઠવી શકો, તો _ય¿ કરવા tવા '.
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!સ#ક પર ‘ક'મારકોશ’ન- અ/કો 0ત- હશો.
- ર"શભાઈ શાહ

e.mail : shahrameshb@gmail.com
• “અોિપિનયન” સા5 જ7ની કિવતા:/ ;કો<ડગ મ?ય- @. અાભાર. 

વ-ચવાની મારી CિસબતE કારF “અોિપિનયન”ન- પાન-અોમ-થી સહજ 
પસાર થયો, પર/H એક સદી પKલ-ની કિવતા:/ પઠન સ-ભળવાની Oબ મP 
પડી.  શ'ભ કામનાઅો Qવીકા0.

- ગવર ન+,
e.mail : gnathoo@yahoo.co.uk

• બહ' જ સરસ અ/ક થયો @.  હ'/ ય કહીશ R મગનભાઈ કરાિડયાએ 
T ઇિતહાસ લખવો 0ઈએ.  હ'/ રમણભાઈએ કXY Zચન વધા\/ છ'/. મગનભાઈ 
પા^ ઘણી માિહતીઅો @ અE એ અ:ભવી માણસ @. અહ` સૌ કોઈ અા 
વાત PF સમb @. મારા વતી ય ભલામણ કર0.

- -ક/0દ 2સાઈ 
e.mail : mddesai2003@yahoo.com

અાડ વાતનો એમની ક; ભ0ડાર ભય= > !
• ૨૦મી તારીખ પછી "ઓિપિનયન"ની ઇ-fલ માg  રાહ 0તો'તો 

T @ક આb (૨૨મીએ) છ'ટકારો થયો.  મP આવી ગઈ,  બોસ. દીપક 
મKતાની jશી (...અE પરjશી) સાિહkય સમાર/ભની  કટાિlકા ખ;ખર બહ' 
જ સરસ રહી. ઘનmયામભાઈ પgલ nારા ‘સબર/ગ આટo્સ’  qQHત ‘મીરા’ 
rkય-નાિટકાનો અKવાલ પણ Oબ જ માિહિતસભર રsો. ખાસ  તો to-
the-point રsો, અtયથા એમની પા^ આડ વાતનો એટલો િવશાળ 

ખPનો @ R પાન- ઓછ- પu.  0 R આ તો મારો અ/ગત અ:ભવ @,  બાકી 
અKવાલ સરસ રsો.

- ?મ@ત Aની
email : hafus2002@aol.com

કોલમનC ફોટો–લખાણ સ0HI J િવHI ન થાય Mની તJદારી લો
• મારા મT b પરjશી શvદોન- 0ડણી E ઉxચાર qચિલત હોય T 

તદ્ભવ માની Qવીકારી yવ- 0ઈએ. કોફી, ડો{ટર,  ઓિફસ વ|; શvદો બધા 
T રીT જ બોy @. અfિરકા, ઓQટ્;િલયા, tX ઝીytડ, ~�ytડ વ|; 
jશોમ- જ'દી જ'દી રીT અ/���  બોલાય @. E વળી દ;ક jશમ- qાjિશક 
ઉxચાર�દ @. ગ'જરાતીમ- મોટાભા| �ધી મા�ા �ધી રીT જ વપરાય @.

નવ�બર અ/કમ- જ ભ�સાKબના yખમ- અમૅિરકન છપાX/ @,  b 
ખોટ'/ @. ભાર દશ�વવા અિ�fરકન લખી શકાય. પણ T ચાવ�/ લા|, bથી 
qચિલત અfિરકન સા�/ @, Tવો મારો મત @.  �ધી મા�ા વાપય�થી થતો 
શ'િ�નો ભાસ દર વખT સાચો નથી.  ૧લી સ�ટ�બરના “િનરીlક”મ- 
ઇન્ફોિસસ અE એtકાઉtટરમ- �ધી મા�ા છપાઈ @! �મન શાહ bવા 
�ાની �ર'ષ એિડટરમ- �ધી મા�ા ક; @. કોઈ ^�મ- �ધી મા� @, E 

કોઈ ફોન––મ-. દ;ક અ/���  શvદમ- મા�ા �ધી હોય T\/ ગ-ધી�એ ક�'/ 
નથી. અE ગ-ધી�એ b ક�'/ હોય T સા5 અસ�મત ઓિપિનયન 
આપવાનો અિધકાર સૌE @. 

�ઝાવાદીઓE ઐલાન,  R કાઢવી હોય તો પKલ- �ધી મા�ા  કાઢો, 
T બહારથી થો�લી @, b કોઈ બોલH/� નથી E બહ'ધા �ધી રીT જ 
વપરાય @. “િનરીlક”ના આિદ ત/�ી qબોધભાઈએ ફ� એક 0ડણી�લના 
કારF સાિહkય C�ણાલયમ- આખો ફમ� ફરી છપાવડા�લો. 

નવ�બરના “ઓિપિનયન”મ-  ર  ર વળી કોઈ C�ાq�ત આવીE 

રા¡E બદy રા¢£ E Qટ્;સE બદy Qટ£સ છાપવાની ¤હ7દગી ગયો @. 
¥તીયના Qથાન ¥િતય એમ અEક સરત¦ક @.  ત/�ી પોT પોતા:/ નામ 
અ/���મ- છા� @ kયા; દીધo િવ§લ ક; @. અ/��� એ��tટ  Cજબ 
ઓિપિનયન નહ` પણ ઓપીિનયન સા�/ @. ¨ા; મ� Rવળ ઐલાન યાE 

પડકારની િહtદી 0ડણી રા©લી RમR T અરબી R ફારસીમ-થી yવા�લો 
િહtદી શvદ @;  T અ/�� એલાન નથી. T વાત ઉપર આટલો ¤મતલબ 

કકળાટ  થª Tવી ગણતરી નહોતી. T જ ઐલાનવાળા yખમ- અfિરકાિQથત 

ગ'જરાતી સા–િહ–kય–કા–રો–ની યાદી હતી,  કાટ7oન–અ/કનમ-, Qથાપkયમ-, 
અિભનયમ-,  અ/ગકસરતમ- R બીજ- «�ોમ- bમF આકાશના તારા તોડ¬ા હોય 
એ સવo ગ'જરાતીઓની Zિચ નહોતી.  ff Tવા બધાન- ;ખાિચ�ો પણ આ� R 
નીy ગગનના �હો qિતક7ળ હોય તો ન પણ આ�. ઓિપિનયન અવારનવાર મારી 
કોલમ �નમoિ�ત ક; @ E મE પિvલિસટી મ®  @ Tથી રોમ-િચત છ'/. પણ 
કોલમન- ફોટો–લખાણ સ/¯° R િવ¯° ન થાય Tની તRદારી રાખવા દીઘo િવ§લ 
સાKબE ઐલાન યા તો આ��. કાિtત fપાણીનો ફોટો િવ¯° થઈE છપાયો @ 
Tથી Tમની Cખ±ી ખરડાય @. લખાણ કપાય R ફોટો મરડાય T યો�ય નથી. 

- મN રાય
e.mail : madhuthaker@yahoo.com

એક Oિતભાવ
• ઑગQટના “ઓિપિનયન”નો  અ/ક વ-ચી થોડો qિતભાવ આ�/?

રમણી{ભાઈ ભ�નો yખ ’શvદ³ચતન’વ-ચત- રસ પડી ગયો.
C´ો ૧. ’રા¡ીયકરણ’, ’રા¡ીયµત’, ’રા¡ીકરણ’ R ’  રા¡ીµત’ અ ચા; શvદો 

ખોટા લખાયા @.  ’¢’E  ’ર’  લગાડવાE બદy  ’ઋ’ લગાડવામ- આ·યો @ અE 
ઉપરથી નફામ- દીઘo ઇની સ/�ા.(ન¸ધ:  િવ�લભાઇ સા5  વાત કરત- ખબર પડી R 
આ �લ િવ�લભાઈ વાપ; @ T સોફ્ટવૅરની @ અE િવ�લભાઈ એ િવ¹ સPગ 
@ એટy અkયાર �રત- મારી આ િટકા અQથાE કKવાય!) પણ આગળ 
વધત-  રમણીકભાઈએ ક�'/ @ T qમાF ફશoબ/દી, નફામ/દ, ફાયદામ/દ શvદો િવ¹ 
હ'/ કºલ થવા મ»/ છ' પણ મારો ’િવનીત 0ડણીકોશ’  મE ’ફાયદાકારક’, 
’ફાયદાકારી’ અE ’ફાયjમ/દ’ વાપરવા અ:મિત આ� @ T:/ શ'/? 

C´ો ૨. મ� મારા અ/���  કોશ Webster’s  મ- ’Cambridge’ શvદ 
શોધી કાઢ્¼ો અE Tમ- Ca નો ઉxચાર pay  bવો અE ‘idge’નો ઉxચાર ‘ij’ 
bવો ઉxચાર Zચ·યો @. એટy ’Rિ�½જ્’ બરોબર લા| @.  ક¾િ�½જ ¿-થી 
qગટ્X/ એ સમPH/ નથી.  ખોડા ’જ’:/ જ મહાk�ય હોય આપF આપણા નામ 
ર�ણી{ભાઈ અE િકશોભ�ઈ જ લખવા 0ઈએ નહ`?   શતાvદ-T આવતા 
ખોડાlરો આખા લખવાની ગ'જરાતીમ- qથા @.

C´ો ૩. મારા Webster’s  મ- policeનો ઉxચાર પલીસ આ�યો @, 
¿-ય �લીસ નથી જડH/.

નૌટ ¿-થી qગટ્X/? નૉટ અE નોટ 
C´ો ૪. આ C´ાનો C´ો સમPતો નથી. અ/��� a, h, j, k  મ- 

વપરા�લા ઐ સા5 હ'/ સ�મત નથી થતો. R િવª સમPH/ નથી Qપ¢ીકરણ જÃરી 
@. W મ- �લ @, ડબÄÅ 0ઈએ.  High Hiમ- અ:f હાય અE હાઈ વÆ 
ઉિચત લા| @.

C´ો ૫. જ'દી જ'દી ભાષાઓની અCક È'િટઓ િવચારત- ચચ� ડખોળાઈ 
Pય @. બ/ગાળીમ- ’વ’  ન હોવાથી ’વકીલ’ બની Pય @ ’ઓિકલ’  અE ’િકશોર 
રાવળ’ બની Pય @  ’િકશોર રાભોલ’. પણ એ ચચ�:/ શ'/ qયોજન?

C´ો ૬. ’વ�ચ\’  એ ’વહ�ચ\/’:/ ટ7/ક'/ QવÃપ @ અE T ’વ�’ચ\/’  લખા\/ વÆ 
સા�/ @.

C´ો ૭. આ મE મ/જ7ર નથી. Fakeનો ઉxચાર !ઈક બરોબર @. !ક અE 
ફ¾ક ખોટા @. ફ¾ક બોલાય @ ફ-ઇ-ક. ’પ¾સો’નો ઉxચાર ’પઇસો’ @ ’�ઇસો’ નથી.

C´ો ૮. કોઈ અCક ઉxચારો ન કરી શR એ એક ·યિ�ગત ખામી, ખોડ R 
િશlણનો અભાવ હોય શR. જપાનમ- ’લ’  બોલવાની તકલીફ એટy kય- હ'/ 
’િકશોર રાવર’ બ:/, ચીનમ- ’ર’  બોલવાની તકલીફ એટy kય- હ'/ ’િકશોલ લાવલ’ 
બ:/. રિશયાના માણસો ’જ’ ન બોલી શR. સ/Qµતમ- પણ લખાય ’§ષા’  બોલાય 
’પોખા’! આપF હોિશયારી મારીએ  R આપણી ભાષામ- બાવન અlરો @ અE 
છત- ’gિલિવઝન’નો ’ઝ’  લખવાના લફડ-. ફારસીમ- બોલાતો ’િખદમત’નો ’ખ’ 
લખવાનો કોઈ ઇલાજ નિહ. ’સ’  અE ’હ’ની વxÌનો ઉxચાર થતો હોય T\/ 
’મસોH/’  લખવાની Cસીબત.  ’ડૉલર’મ- ’ડ’નો શ'� ઉxચાર થાય અE ’રમકડા’મા 
જ'દો થાય. િહtદીમ- નીÌ :�ાથી આ વી0 ઉxચાર દશ�વાય @, ગ'જરાતીમ- 
કોઈ ·યવQથા નથી. માg  કોઈE િહટલર R રાlસ કKવાE બદy આવી 
વાQતિવકતાE Qવીકારી આગળ વધીએ. સાચો શvદ કયો T Pણવાનો એક મા� 
ઇલાજ ’કોશ’ @ અE Tની lિતઓ દ7ર કરીએ અE સૌE એ વાપરત- કરીએ.

 - િકશોર રાવળ      
 e.mail : raval.kishor@gmail.com 
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૧૯૩૭ના અરસામ+ બહાર પ/લી, ‘23િસડ6ટ’ િફ9મમ+, ક;<દનલાલ 
સાયગલન+ @વરમ+, રજC થEF< અા સદા બહાર ગીત અાH ય એટF< ગC<H J : 

एक ब$गला ब( )यारा
र, क-.ब िजस 2 सारा

सो( का ब$गला, च5दन का ज$गला
8व:कम< = >ा?
अ8त सB)दर Cयारा Cयारा
                                      एक ब$गला ...

इतना ऊ$चा ब$गला हो G
मानो गगन का तारा - ३
िजस I चढ़ = इ5KधनBष पर
झPला झPQ चा$द हमारा
भ5डार होG लछमी = हाथW 2 सारा
पाए अब जी भर = सBख िजस( 8बपत उठाई

•
‘હા, પોતાના હામLિનયમ સાM નીકળી 

પડતા ક;<દનલાલ સાયગલ સરખી મ@તી હોય P 
પછી નોઅાખલીના એકલયાRી સરખા STા 
ગ+ધીનો Vવા િમWજ હોય તો વાત બX ... બાકી 
તો, માનવ અિધકાર િદવસ આZયો અX ગયો !’

વિર[ કમ\શીલ પRકાર 2કાશ ન. શાહના  
તાHતરના એક ^ખમ+_< અા વા` અાજકાલ 
મનમ+ ઘbમરવલોણ+ની de સતત ચકરાયા કg J.

‘HમX સhાનો iદ અX કાટ  ચઢી ગયો 
હોય’  અX આH ‘ભ^ l સhામ+ ન હોય છત+ 
સmતnકલoી માનિસકતામ+ રાચતા હોય અX નકરા 
ઇ^કશન એિ6જન Hવી રીતરસમોમ+ રાચતા 
હોય એવા આજના નહq તો આવતીકાલના 
@થાિપત િહતોના વશની વાત પણ આ નથી.’ lમ 
કહી,  2કાશભાઈએ લsV< હt< P ‘બાકી બધા 
Zયવસાયોની Hમ,  કદાચ સિવuષ, િ26ટ અX 

ઇ^wટxોિનક મીિડયામ+ પોતા પnકી કાળ+ iઢ+ની 
તપાસ (અX Wતતપાસ) જyરી J.’  અX પછી 
સો ટચના સોનાની જણસyપ એ લz J : ‘લા{ 
J, મસમોટ+ છાપ+ X ચોવીસ કલાકના 
|નલમારા વચા} નાના અવા~, નાન+ પRો - g, 
ભqતપRો! એક તgહની નાગિરકી પRકાિરતા, 
િસટિઝ6સ જન�િલઝમ વ� જyરી બ6V< J.’

વાર;, અા સોળસોળ વરસના 2વાહમ+, 
અા સામિયક વા�, વાચકદો@ત, અાવી જ કોઈક 
‘શયદા’-મ@તી �જબ, ‘અનાહત નાદ ગWવી’ 
W�યો J; ‘�lલો સ<સાર જગાવી’  W�યો J’  ! 
અા અનાહત નાદના P6�મ+ Jવાડાનો માણસ જ 

J; Zયિ�લિoતાથી પર થઈ,  H lના, વાણી-
િવચાર-વત\નX 2ાધા6ય અાપવા_< 2યોજન અહq ર�;< J.  અા Pડીએ H કોઈનો 
સાથ મ�યો J lX અાવકાયL J. અાથી@તો,  વણઝારાની અા રઝળપાટમ+ 
કાફલો Wમતો ર�ો J lવો ય મધમીઠો અ_ભવ J. 

ઇિતહાસના કોઈક ઇ@કોતરામ+ ભ<ડારી જત+ ઇ@વી સન ૨૦૧૦ની 
િવદાય લઈએ અX ઉઘડતી સાલન+ વધામણ+ કરીએ l �ળા, અિસસીના સ<ત 
�ાિ6સસના,  ક;6દિનકાબ�ન કાપિડયા દીધા, અા @તવન_< મનસા-વાચા-કમ\ણા 

અાપ� દgક રટણ કરતા રહીએ તો P�<. 
અા અ<કમ+, અા �ળા, નકરી વાત�અો અાપી નથી. lમ+ ^ખો ય 

અાiજ કય� J.  અાજકાલ ગ;જરાતી ભાષા-સાિહ�ય_< પોત, તળ ગ;જરાl અX 
�હ� પ� ય, ચોiર, �ટt< હોય lમ 
લા�યા કg J.  સાિહ�યની 
સ<@થાઅોની કમ\ઠતા પણ હલબલી 
રહી J. lના કોટના ક+ગરા �ટતા 
ર�ા J અX અાપણામ+નો dલો 
સોi�ર શા@Rી વલોપાત 

અ_ભવતો હોય lમ દી� J. 
સાિહ�ય_< મોભી મહાજન હાલ 
મોડાસામ+ �ાનસRની ચોપાટ 
મ+ડu. પણ lમX ‘@વ’ પર િવ�ાસ 

હોય lમ જણાt< નથી. ટો�< એકઠ;< 
કરવા તાસીરો કીધો J . 
મોરાિરબા�ની સાi અ+ગળી 
�ચધવી જ નથી,  Pમ P અોછપ અા 
મોભીઅોની J. પોતા_< અોજસ 
ઘટt< ચા9V< J lનો જ અા ઈશારો 
J. અા િવ@તારના ધીર;ભાઈ ઠાકર 
યા દાઉદભાઈ ઘ+ચીન+ અાશીવ\ચન 

શો� �ય+, નકરા  તમાસામ+ અા 
મહાજન લdટાV< J. … શ;< કરીએ? 
‘િવિનપાત’  વાત�મ+ના અાખરી 
વા`ની W� P 2િત િત ~ઈ લો :  
‘ … અX દCરદCર ચા9યા જતા 
lજ@વી ¡ા¢ણના વ+સા પર પડt< 
�ય\_< lજ અXક વાણીની H�< એક 
સ�ય W� બોલી ર�;< હt< : ‘પ/ J 
�યાg સઘ�< પ/ J!’

zર ! અબીહાલ, ર;�ણાલાયના 
બ£¤વાર અ+ટા¥રા થયા.  ¦શ-2¦શ-
િવ¦શથી અXકોએ હC <ફાળા 
હાલહવાલ §છ¨ા કય�.  સાર;< લાગt< 
હt<. દgક 2િત, અાથી, અ<તરમનથી 
અો�શગણભાવ Zય� કરી લ© છ;<.
વળી,  અtલ સવાણી,  જગદીશ દ�,  
જયા ¦સાઈ,  દીપક બારડોલીકર, 
2વીણ Fªા, મ��દન કાપિડયા, 
હયદરઅલી «વાણી વ{g વ{gન+ 
@વા@¬યની પણ સહજ �ચતા J. 
અહq lથી અા¤લી જ વ+છીએ. 

અા તો અ<ગત બીમારીનો મામલો J, 
®ાg જગતX ભીડો ^તો રાજરોગ ઘર કરી  ¤ઠો J, l� મ�,  અાપ� દgક, 
અરસપરસ,  હાલહવાલ §છીએ જ §છીએ પર<t સાથોસાથ, l ¯વરના િનકાલ 
મા� ય પગ ખોડી, ટ°ાર બની, અાલ¤લ પોકારવા કિટબ± બન�< ર� J.

… અાપણX દgકX ઈ²છાશિ�_< બળ 2ા³ હ~.
કિવ 6હાનાલાલ_< પદ, અા વ²ચા}, @વાભાિવક સ+ભરt< ર�;< J; 

અX lથી, ચાલો, સઉ સાગમ� 2ાથ´એ : 
‘!ડા અ%ધા'થી, *+ ! પરમ /0 1% લઈ 4.’

‘!ડા અ%ધા'થી, *+! પરમ /0 1% લઈ 4’                                  • િવ7લ ક9યાણી

2કાશક : Parivaar Commincations, 4 Rosecroft Walk, WEMBLEY, Middlesex HA0 2JZ [U.K.]  ·  [26.12.2010]                                                                          

< પરમા=મા,
મ> તારી શAિતB% વાહન બનાવ.

FA િધGાર H =યA હI% *Jમ વાK%
FA ઘાવ થયો H =યA Nમા
FA શ%કા H =યA OPા
FA હતાશા H =યA અાશા
FA અ%ધકાર H =યA *કાશ
FA શોક H =યA અાન%દ.

< િદRય Sવામી, એK% કરો U,
હI% અાVાસન Xળવવા નિહ, અાપવા ચાહI%
મ> બધA સમ0 એ કરતA હI% બધA> સમજવા ચાહI%
મ> કોઈ *Jમ અા\ એ કરતA હI% કોઈ> *Jમ અાપવા ચાહI%.

કારણ U,
અાપવામA જ અાપણ> મ] H;

Nમા કરવામA જ અાપ^ Nમા પામીએ છીએ
`=a પામવામA જ અાપ^ શાVત bવનમA જcમીએ છીએ.

− સ%ત dાિcસસ
(સeભાવ : કIcદિનકા કાપિડયાgત ‘પરમ સમી\’)

•

The prayer of St. Francis

Lord, make me an instrument of your peace,
 
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;

O Divine Master, grant that I may not so much 
seek to be consoled as to console; 
to be understood as to understand; 
to be loved as to love.

For it is in giving that we receive; 
it is in pardoning that we are pardoned; 
and it is in dying that we are born to eternal life.
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