
1લી #,  1960ની સવા( રિવશ,કર 
મહારાજના હ12, હિરજન આ4મ – 
અમદાવાદ ખા2 ગ9જરાત રા;ની 1થાપના 
કરવામ> આવી હતી. એ @સ,A રિવશ,કર 
મહારાB CયE ક(લી અFGાઓ આB 

આટલ> વષK પણ એટલી જ @1Mત N. 
ગ9જરાતની @O અP શાસકો મહારાજના 
ઉદઘાટન @વચનમ> CયE થUલી અFGાઓ 
તરફ લG આF, એવી આશા સાW એ @વચન 

સ-અાદર …
•

આB ગ9જરાતX, રા; 1થપાઈ રZ9, 
N 2 વખ2 [. ગ>ધી]ની ભCય _`ત અP 
એમa આFલો ભCય વારસો 2મ જ આ 
1થb રહીP આપણP આFલા અPક પાઠો 
પણ નજર સમG તરવ( N. વળી ગ9જરાતના 
ઘડવfયા અP આપણP સૌP િ@ય એવા [. 
સરદાર4ીX, આ @સ,A 1મરણ થાય N. 2મP 
નh ભાi @ણામ કરી મારી ભાવભીની 
અ,જલી અપjણ કયk િસવાય રહી શકતો નથી.  lશP માm  Bમa નાની મોટી 
ક9રબાનીઓ અP @ાણ અપjoા N, 2 સૌ નામી-અનામી રાpવીરોP આદરભાi 
વ,દન કર9, છ9,.

રાpિપતા ગ>ધી]ની નજર સમG દ(ક Ga ભારતX, ગામડ9, અP 

ગામડ>ની @O રrતી. એમના િવકાસમ> એ ભારતનો િવકાસ sતા. આપણા 
ગ9જરાતન> ગામડ>ઓમ> ક9શળ,  ખ,તીલા અP tબ મrનM uડvતો N. ભaલા 
ન હોવા છત> ધ,ધારોજગાર ચલાવવામ> અિતશય ક9શળ એવા આપa wય> x,દર 
કારીગરો N. વહાણવટ9, કરવામ> ક9શળ એવા  દિરયાક>y  વસતા દિરયાuડvતો પણ 

N, અP ગ9જરાતની @O પાz અથjCયહારમ> ક9શળ અP કરકસિરયા એવા 
Cયવહારક9શળ મહાજનો પણ N.

આ બધાની શિEP ગ9જરાતના િહતમ> ચાહના મb તો ગ9જરાત ભ{ 
નાX, રા; હોય, ભ{ અwયા( ખાધવાળો @lશ ગણાતો હોય,  તો પણ થોડા 
વખતમ> સ|} બની શ~ એ િવ� મારા મનમ> િબલક9લ શ,કા નથી. 1વરા; 
મ�યા પછી lશભરમ> ઘણ> િવકાસકાય� થય> N. રાpની સ,પિ� 2મ જ Fદાશ 
પણ વધી હ�.  પણ એની યો�ય વહ�ચણી થાય તો જ આપa સમતા અP 
શ>િતની િદશામ> @યાણ ક�� કrવાય, યો�ય વહ�ચણી કરવાનો ર1તો ધનદોલતની 
લહાણી કરવી એ નથી. પણ આપa wય>ની એક એક સશE CયિEP એP 

લાયકX, કામ મળી રr અP હ�� એ કામ કરવાનો એન> િદલમ> ઉwસાહ @ગm 
એ કરવાની tબ જ�ર N.

આપa wય>ની માનવશિEનો અP ક9દરતી બિGસોનો ઉપયોગ થાય તો 
આપોઆપ સ,પિ� અP સ|િ}  પણ વધવાની અP યો�ય વહ�ચણી પણ 

થવાની. આ�, કર�, હ� તો આપa uતી 
અP ગોપાલન તરફ આB આપીએ છીએ 
2થી પણ િવ�ષ �યાન આપ�, પડ�. �િમ 
એ કદી શોષણX, સાધન ન બનવી sઈએ. 
આપ� ગોધન અP પશ9ધન ખ>ડ9મ>ડ9, હi 

નહ� ચા{, પણ sઈP આ,ખ ઠ( એ�, ગોધન 
હો�, sઈએ. B lશમ> દvધ – ઘીની નદીઓ 
વrતી, એ lશમ> ચો�ખ> ઘી-દvધ મળવા 
�લjભ  થાય એ આપણી ~વી �દjશા કrવાય ! 

એ િ1થિત ટાળવી જ sઈએ.
ગોસ,વધjન અP ગૌzવા એ જ એનો સાચો 
ઈલાજ N. ગોવધબ,ધી Bમ અમદાવાદ 
શr( અP સૌરાpે કરી N, એમ આખા 
ગ9જરાતમ> થવી sઈએ. એમ થ� તો મP 
બહ9 ગમ�. પણ ઉ�મ ગોપાલન એ જ 
ખ(ખર ગોzવાનો સાચો માગj N એ કદી 
�લવા B�, નથી.
આB અનાજ આપa પરlશથી મ,ગાવ�, 

પ� N. આ િ1થિત આપa માm ખતરનાક અP શરમજનક N. અનાજની 
બાબતમ> ગ9જરા2 1વાલ,બી બનવાનો િનધkર કરવો જ sઈએ. અP એ સાW 
xCયવિ1થત યોજના ઘડીP lશP માગjદશjન આપ�, sઈએ.

1વરા; મળી પછી અિત પિવ� ઉwપાદક 4મશિE િદવz િદવz 
આપણામ> ઘટતી Oય N અP @OX, મ� વધા( ભોગ તરફ જઈ રZ9, N. એ 
ભોગ@ાિ� માm એP અ� અP ઘી – દvધ કરત> િસ�ાની અગwય વ� સમOવા 
લાગી N. 2થી uતી Bવો પિવ� ધ,ધો કરનારા uડvતો પણ િસ�ા પાછળ  પડ�ા 
N. પણ આ બધાX, ખર9, કારણ N xધ(લા ગણાતા ભ�સમાજનો આચાર. 
આપણા આ વગK 1વરા; મ�યા પછી wયાગP ભોગ તરફની ર9ખ બતાવી N. 
એટ{ એ િદશાએ સામા�ય જન પણ વ�યા N.  આ કારa ]વનમ> બધ> 
��ોમ> તાણ અP અસ,તોષX, ભાન થવાલા��, N.

માણસ  વધા( પfસા પાછળ દો� ~મ કા� N ? એP Bટ�, મb N 

એટ�, ઓછ9, ~મ પ� N ? એX, મ� સ,�હ તરફ અP વ� xખોપભોગ તરફ ~મ 
વ� N ? આ �િ� રોકવા માm ચીનની Bમ આટલ> કપડ> પrરો, આમ જ કરો, 
આ જ વત� એવા વટહ9કમો ભ{ બહાર ન પાડીએ, પર,M આપણા @ધાનો, 
આપણા આAવાનો અP આપણા અમલદારો તથા આપણા  �ય કાયjકરો 
પોતાના ]વનમ> સાદાઈ અP કરકસરX, ત¡વ અપનાવીP @OP ઉ�મ 
@કારX, માગjદશjન આપી શક�.

બ,ગલાઓ, મોટરો,  ફ`નચર, મોટાઈ lખાડવાની રીતભાતો,  હોmલો, 
િમજબાનીઓ, એ સૌમ> સાદાઈ અP કરકસરની છાપ પડવી sઈએ. રા;ન> 
કામોમ> તો ઠીક, પણ અ,ગત ]વનમ>ય એ ત¡વ lખાવા લાગ� 2 @O પર 
એની O�ઈ અસર પાડ�.
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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 ;.
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સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
‘Holly Cottage’,                                                

13 Ferring Close,  
HARROW, Middlesex HA2 0AR [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.

આ" લ$ચ અ' ર)*ત અ' કાળાબ0રની 
બદીઓ 5ર 5ર 6વા મ9 :. એ મા< રા=> અ' 
?0જનોએ સહકાર સાધી' એ' દEર કરવાનો Fઢ 
િનધIર કરવો પડL.

આપણ' Nવરા= મOયા' આ" બાર બાર 
વષRન$ વહાણ$ વાય$, એમ છત$ આપણા સામાTય 

જનો' આપU રા= પરાયા "VW લાX :,  કારણ Y 
આપણા વહીવટની ભાષા હ\  અW]>\ ચા^ :. 
લોકોની ભાષામ$ Tયાા_ ન તોળાય, લોકો સમ\ શY 
એવી ભાષામ$ િશaણ ન અપાય, bય$ cધી લોકો' 

`આ અમાર)W’ રા= : અ' એના ઉbકષR મા< અમાe 
પિરfમ ઉઠાવવો 6ઈએ એવી ભાવના નહi 0X. 
રા= મા<નો આbમભાવ નહi 0X. એટ^ ગ)જરાk 
સૌ ?થમ એવી 0nરાત કરવી 6ઈએ Y ગ)જરાત 

રા=નો તમામ વહીવટ  ગ)જરાતી ભાષામ$ ચાલL, 
િશaણoW માpયમ પn^થી  :q> cધી ગ)જરાતી જ 
રnL અ' નોકરીઓ મા<ની પરીaાઓ પણ 
ગ)જરાતીમ$ જ ^વામ$ આવL.

?ાથિમક િશaણન$ ?થમ સાત ધોરણમ$થી 
Nવ. rર સાnબની sWબઈ સરકાe અW]>\' બાદ 
રાખવાની " નીિત વષu પnલ$ 0nર કરી' અણલમ$ 
આણી :, એ બહ) ડહાપણભરી નીિત :,  અ' એ' 
ગ)જરાત રા= Fઢતાથી વળગી રnL. િશaણoW ધોરણ 

ઊતરી ગwW : એ' xyW લાવવા મા< શ)W કરVW 6ઈએ, 
એની પણ zબ િવચારણા કરવી પડL.

{મારની yWગાલમ$થી ?0' બચાવવાની 
wિ| 6 ગ)જરાતoW રા= ખોળી કાઢL તો ?0 ભાe 
રાહત અoભવL. ક^}ટર મામલતદારો' મળી' અ' 
મામલતદાર Nથળ પર જઈ' {મારનો ઝટઝટ  િનકાલ 
કરવા લાX તો ઘણો બગાડ અટકી જL. �બ� પતી 
જ{W હોય એVW કામ {માe ન ચઢાવVW 6ઈએ. મW�ીઓ 

પણ શ� હોય bય$ ક^કટર વXe' મળી ' �યવહાર) 
ઉYલ કાઢL તો બધ$ બહ) મોટી રાહત અoભવL.

િવ�મરા0ની માફક આપણા મW�ીઓ Y 
અિધકારીઓ ભ^ �શપલટો કરી નગરચચI 6વા ન 

નીક9, પણ કોઈ ખાતાની ઓિફસ ઉપર Y ચા� કામ 
ઉપર કોઈ પણ 0તની હોહા Y 0nરાત કયI િવના કોઈ 
કોઈ વખk જઈ પહ�ચવાનો િશરNતો પાડL તો એમ' 
ઘU  0ણવાoW મળL, અ' કમRચારીઓ' એમoW કામ 

ઝડપથી અ' cWદર રીk પાડવાની ચાનક ચઢL.
ભ�લા kમ જ અભણ' કામધWધો આપવો એ 

આજની s�ય સમNયા :. એ મા< ખાદી અ' 
]ામ�ોગ "વા યો�ય ધWધારોજગાર શર) કરવા. " 

ધWધા' રaણ આપવાની જ�ર હોય k' રaણ આપVW 
અ' વ� �કાર બનતા અટY એવી િશaણમ$ ?ણાલી 
ઊભી કરવી એમ$ આપણી સફળતાની ચાવી પ�લી :.

નોકરી અ' િશaણની િડ]ી વ��નો સWબWધ 
છEટો કરી �વામ$ આ� અ' " ધWધામ$ જવા મા< " 

આવડતની જ�રત હોય k અWXની ?�શપરીaા લઈ' 
જ ઉ�દવાર' દાખલ કરવાની ?થા અપનાવવામ$ 
આ� તો િશaણમ$ " ગWદકીઓ ��  :, kમ$થી 
આપ� સn" બચી જઈ શકીએ.

બધા પaો' મારી ન� િવનWતી : Y kઓ 

એટ�W સતત જ�ર નજર સમa રાr Y આપણા પa 
કરત$ ?0 બહ) મોટી :. સમ] રા= Y �શના િહત 
ખાતર પaoW મહ�વ ઓછ)W આWકવાની પિરપાટી આપ� 
શર) કરવા "વી :.  િવરોધ પ� િવરોધ ખાતર િવરોધ 

કરવાનો ન હોય અ' રા=કતI પ� િવરોધ પaની  વાત 
: મા<  એનો િવરોધ કરવાની ?થામ$થી બચવા "VW 
:. પaો એ ખeખર તડ$ :,  ગામન$ તડ$ પાડવાની 
"મ ગામની �હાલી થાય :, એમ રા�ન$ તડ$ 
પડવાથી રા�ની �હાલી થાય :.

બધા પaવાળા ભ^ આ" ' આ" પaમ$થી 
s| ન થઈ શY. પણ ]ામપWચાયતોમ$ પaો ન �� 
એનો તો આ]હ જ�ર આપ� રાખી શકીએ, અ' 

�Wટણી દર�યાન પaoW �ર �લા{W અટY એ મા< બધા 
પaોએ શ)િ�  મા< પાળવા "વા Yટલાક િનયમો ન�ી 
કરી એ' અમલમ$  કવાની નીિત Nવીકારવી 6ઈએ. 
તો જ આપ� ?0' લોકશાહીની સાચી Yળવણી 
આપી શકીશ)W.

લોકશાસનની સાચી ચાવી : લોકYળવણી. 
વહીવટ ચલાવવમ$ રા=કતIઓ' દWડ શિ|નો 
ઓછામ$ ઓછો આશરો ^વો પ� અ' ગોળીબાર 
"વા આકર$  પગલ$ ^વ$ જ ન પ�, એવી રીત શોધવી 
6ઈએ.  kમ છત$ કોઈ કારણસર ગોળીબાર અિનવાયR 
થઈ પ� તો kની 0nર તપાસ કરાવવી 6ઈએ.

આજકાલ આપ� bય$ શહીદ નહi, શહીદની 
ચચIઓ ચા  ̂ :, પણ એ વખk " બનાવો બTયા 
હતા એ બહ) ¡:ખદાયક હતા. :વ< તો એ વખk 
ઘવા¢લા Y મરા¢લા એ આપણા ગ)જરાતન$ જ 
બાળકો હત$, એ લાગણી £લાતી નથી.  ?0ની એ 
લાગણી તરફ પણ સહાo¤િતથી 6VW 6ઈએ. kમન$ 
માબાપો' પણ હ)W િવનWતી કર)W છ)W Y kઓ ગઈગ)જરી 
¤લી 0ય. પર�*ર એમના આbમા' શ$િત આ� એ 
?ાથRના.

આજકાલ નાન$ નાન$ છોકર$ઓ' હ)W 6¥ 

છ)W, એમની સમજણ અ' એમoW શૌયR અ' એમoW 
પાણી 6¥ છ)W, bયાe હ)W zબ ¦શ થઈ 0¥ છ)W. પણ 
માબાપોએ ક)ટ)Wબો મારફત અ' પોતાના \વન મારફત 
" સWNકારો §સચવા 6ઈએ, એમ$થી આપ� કWઈક 
પાછા પડ¨ા છીએ.  Yવળ પ©સા અ' મોટાઈ કમાવામ$ 
પડ¨ા છીએ. િશaકો પણ એમના હાથમ$ " અમોલી 
 ડી  કવામ$ આવી :,  એની Yટલી જવાબદારી : 
એoW ભાન પણ વીસયI લાX :. સરકાર તથા રાજકીય 

પaો પણ Yળવણી તથા Yળવણીમ$ કામ કરનારાઓ 
?b¢ "VW pયાન આપVW 6ઈએ kVW નથી આપી શ�ા. 
આ ��ય 6 પોતાoW કતR�ય બરાબર બ0વવા લાગી 
0ય તો આ" જ)વાનોની શિ|નો ªeªરો ઉપયોગ 

?0ના િહતમ$ વપરાતો થઈ 0ય અ' આપ� zબ 
cખી થઈ શકીએ.

અN«¬યતાિનવારણ મા< આપણી સરકાe 
ઉમ કાયદો કરી' આપU કલWક ધોwW :. પણ વષuથી 
��લા xચનીચના સWNકારો હ\ ?0\વનના 
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ભારતમ&  'િડકલ સારવારની ગ1ણવ3ા 4ધરી 6 અ8 ઘણ& શ;રો-
ગામડ&ઓ 4>ધ&8 એનો લાભ મળવા લાAયો 6, એ હકીકત િનDવવાદ 6. 
આ8 પિરણા' બાળ મરણIJ Kમાણ ઘટ્NJ 6 અ8 આNOય મયPદા વધી 6 એ 
4ખદ પિરવતRન માS  ગૌરવ UVJ રW1J. X Y આVJ િવધાન આરોAય Zવા [રી 
પાડનાર ડો\ટસR,  Yિમ]ટ્સ, સોનો^_્સ, `િડયોલોa]ટસ, અ8 એનો લાભ લઈ 

શકનાર ઉdચ વગR અ8 ઉdચ મા>યમ વગRના લોકો જ કરી શY.
હકીg એ 6 Y હજ1 પણ ભારતમ& ગા' ગામ Kાથિમક સારવાર 

Yijો અ8 k8 માSન& સાધનોની સાl ક1શળ  ડો\ટસR, દાયણો અ8 અiય 
આરોAય Zવાઓ [રી પાડનાર પહોdય& નથી. પિરણા' મોટા 
શ;રોમ& નિહ ર;નારાઓ, મા>યમ વગRના લોકો, િનmન મા>યમ 
વગRના લોકો અ8 બાકીના સહ1 વJિચત લોકો, Y nમ8 મો મ&Aયા 
દા' વoદકીય સારવાર ખરીદવી પરવp kમ નથી kવા કરોડો લોકો 
આqિનક સારવારથી વJિચત ર; 6.

માનવ શરીર8 Krિતની એક અstત uન એ 6 Y k 
aવનના મોટા ભાગન& વષw તJxર]તી  ભોગy 6. zયિg પોk જ 
પોતાન& શરીરની તાસીર {ણતો હોવાથી નાની-મોટી મ&દગી 
સામાiય ઉપચારોથી દ|ર કરી શY 6. પરJ} આવી, {તની સJભાળ 

{k Uવા nવી સામાiય સમજ આપ~ ગ1માવી �ઠ& છીએ. 

zયવહારમ&થી દ|ર નથી થયા.  એ માS તો હa આપ~ K{માનસ Yળવવાનો 
ભગીરથ �ર1ષાથR કરવો પડ�. એ વાત ]�ી{િતના K�8 પણ એટલી જ લાગ1 
પp 6.  આ માS kમના સમાXપયોગી કામો8 Kિત�ા આપવી Xઈએ, અ8 

�ચનીચના {િત�દ દ|ર કરવા Xઈએ .
આવો જ સવાલ દાર1બJધીનો 6. એ અJ� આપણી જ નીિત 6, k 

ખ`ખર ��� 6, k ચા� ર;વી Xઈએ. k8 સJ[ણRપ~ સફળ બનાવી શકીએ તો 
uશ8 બહ1 મોટો ફાયદો થાય. ખરી રીk [. િવનોબાaએ આપણ8 

^ામ]વરાજની n રીત બતાવી 6, k એ 6 Y સરકાર પર બધો આધાર નહ� 
રાખત& K{8 પોk ^ામશિg એકઠી કરી8 ખોરાક, પોષાક,  ર�ણ, Yળવણી, 
આરોAય અ8 આપસઆપસના ઝઘડાઓ િમટાવવામ& ]વાવબJધી બનVJ 
Xઈએ.  ઉ3મ તો એ 6 Y લોકો પોતાનો zયવહાર પોતાની '� કરતા થાય અ8 
રા� kમ& સરળતા કરી આ�.

ગ1જરાત અ8 મહારા� ભU અલગ અલગ રા� બiય&, પણ 6વS  તો 
આપ~ સૌ એક જ ભારત uશના વાસીઓ છીએ. સવR K&તો તો લોકો આપણા 
uશબJqઓ 6.  સૌની ભાષાઓ એ આપણી જ ભાષા 6. જ1દા પડવાIJ Y �ગા 
ર;વાIJ,  આપણા ]વાથR અ8 4ખ માS નથી, પણ આખા રા�ની ઉ�િત અ8 

Zવા કરવા માS 6. આપ~ એક જ નાવમ& ��લા છીએ એ વાત કદી ન 
�લીએ.

વળી આપણી પાZ ગ1જરાતની મોટી કોમ, આિદવાસી n જJગલમ& 
પડી 6 k કરકસર અ8 મ;નતથી ay 6 પણ અ�ાનતામ& ay 6.  તો એ 

આિદવાસી કોમની ઉ�િત માS આપ~ �બ લ� આપVJ પડ�.
આપ~ ગ&ધીaના અ8 સરદાર�ીના વારસદારો છીએ. એટU એમના 

વારસા8 શોભાવીએ. Kt આપણ8 ગ&ધીમાગ� રા� ચલાવવાની, ધનથી 
ગરીબ છત& સJ]કારથી ભzય એવા ભારતના Zવકો થવાની શિg અ8 સs�િ� 

આ� અ8 4પJl ચાલવાIJ Kt બળ આ� એવી શ1ભ KાથRના કરી8 આપ~ 
નVJ Kયાણ કરીએ.

આપ સવ�એ આ KસJ� આ પિવ�  કાયRની શર1આત કરવા માS  મ8 
આ^હ કયw k માS તમારા સૌના આભાર માIJ છ1J.

સવ#$ %િખન : સ)* સવ# િનરામયા :
           સવ# ભ0ાિણ પ3ય)* મા કિ5ચત્ 9:ખમા:;યાત્

(સૌજ)ય : Posted on > 12, 2008 by Himanshu Kikani)

ક1ટ1Jબના વડીલો Y પાડોશીઓના અIભવIJ ડહાપણ કામ આવ}J એ ય હy 
િવભg ક1ટ1Jબ Kથા અ8 શ;રીકરણ8 કાર~ �તકાળની વાત બની ગઈ  6.  આ 
કારણોસર સાધારણ અ]વ]થતા જણાતા જ આપ~ િવ�વળ થઇ8 ડો\ટર 
પાZ દોડી જઈએ છીએ.

થોડ&  વષw પ;લ& િફિઝ�યiસ Y nઓ િ ની�યiસ તરીY પણ 

ઓળખાય 6 એમની સJ¡યા વq હતી.  દદ¢ પોતા8 જણાતા િચ�નોIJ સચોટ 
વણRન ક`, ડો\ટર kમ8 જ£ર Kમા~ તપાZ, અJગ દબાy, ખ¤¥ Y વા� અ8 
એમ મોટા ભાગન& દદwIJ િનદાન થઈ જ}J. એક zયાિધ8 લગતી મા� �  Y �ણ 

તપાસ Y શોધ આવ�યક હોઈ8 કામ જલદી પતી જ}J.  આn હy 

જનરલ િફિઝ�યiસ કરત& ]�િશયાલી]ટ ડો\ટરોનો રાફડો ફાટ¦ો 
6. ખ§ભા Y કmમરના સામાiય xખાવા માS iNરો સજRન પાZ, 
અJગ1ઠાના દદRના ઈલાજ માS હાડકાના િનOણાત Y ચામડી પરના 
ચાઠ& દ|ર કરવા ચામડીના દદwના િન�ણ ડો\ટર પાZ {ઓ તો kઓ 

િવિવધ Kકારના લોહીની તપાસ, એ¨-`,  એમ.આર્.આઈ. ]કાન, 
હાડકાના ]કાન, સોનો^ાફી વ�` બqJ જ કરાવવાની ©ચના 
આપ�; એમ કહી8 Y ‘ª1J દદR નીકળી પp k Yમ ક;વાય? આપ~ 
બધી તપાસ કરી હોય તો પછી ત' સલામત છો એવી િનર&ત ર; 

ખર1J 8?’ અ8 ડો\ટર પાZ જનારા પણ શ« kટલા બધા દદR/રોગ 
એમ8 થય& હ� એવી આશJકામ& Xડાય અ8 તમામ તપાસ કરાવી8 પોk 
સલામત ર¬ાનો સJતોષ મા8. n િક]સાઓમ& તપાસ Y સJશોધન8 આધા` 
ડો\ટરની શJકા જબ કોઈ રોગ Y પિરિ]થિતIJ િનદાન થાય એમ8 તરત 

સારવાર મળવાથી રોગ આગળ  વધતો અટY અ8 ®જદગી પણ બચી જવા 
પામતી હોય 6 kની ના નથી. પણ એવા િક]સા Yટલા ટકા હ�? મોટા ભાગના 
િક]સાઓમ& ‘બqJ નોમRલ 6,  આટલી દવાઓ UX,  સાર1J થઈ જ� અ8 મ8 દર 
�ણ મિહ8 બતાવી8 ખાતરી કરાવી UX.’  એવી ડો\ટરોની ભલામણ અ8 

દવાઓની યાદી લઈ8 zયિg મટી8 દદ¢ હોવાના અ;સાસ સાl નીક�લ બJદા 
�ણથી ચાર આJકડાની રકમ8 પોતાનાથી અળગી ક`, ¯યા` હાશકારો અIભy. 
ડોકટરના ક;વા પાછળનો રણકો એવો હોય 6 Y X ત' �ણ મિહ8 મારી પાZ 
તપાસ નહ� કરાવો તો તમ8 કJઈ તકલીફ થાય kની મારી જવાબદારી નથી. 
આવો ભય લોકોમ& °લાવી8 એમ8 પ&ગળા બનાવી uવામ& આy 6 અ8 

ડો\ટરોના િખ]સા િબનજ£રી તપાસ કરાવવાથી ભરાય 6 k નફામ&. 
કોઈ અક]માત, મહારોગ Y હઠીલા દદwનો ભોગ બનો તો સામાiય 

માણસ8 ક& તો વધતા જતા દદR અ8 વધતી જતી તકલીફોથી aવન અસહાય 
બ8 k ]વીકારવાનો અથવા aવન ટ|Jકાવી uવાનો િવચાર આy.  િવક±� પોતાની 
પાZ હોય kટલી ²ડી Kમા~ની મ>યમ Y નબળી ક�ાની સારવાર 'ળવવાનો 
િનણRય કરવો પp 6.  હોિ]પટલમ& માગી રકમ ²કો પછી જ દદ¢નો ઈલાજ શ£ 
થાય એ િ]થિત હોવા8 કાર~ પ;લ& પોતાન& ગજવામ& Yટલો ભાર 6,  કોઈ 
ઉછીના પoસા આપ� Y Yમ અથવા ક1ટ1Jબીઓ-િમ�ોની સખાવત મળ� Y નિહ 

એવી ખાતરી થાય પછી જ સારવાર કરાવી શકાય 6. `લyના Kધાન ³દયમ& 
]Siટ કાવી શY, પરJ} `લyના કમRચારીએ મોત8 વહા�J ગણVJ પp.  ત' કયા 
સામાિજક-આDથક વગRમ& જiમ લીધો 6, kના પરથી તમારી ®જદગીની િકમત 
અJકાય.  શ1J એ કમRચારી8 કૌટ1Jિબક જવાબદારી ન હોય? શ1J k8 પણ ]વ]થ અ8 

દીઘR આNOય ભોગવવાની ઇdછા ન હોય? શ1J kની Zવાની બી{8 જ£ર ન 
હોય? એ8 ય ક& ]વ]થ aવન aવવાનો અિધકાર નહ� ભલા? આપણી 
આરોAય Zવાના માળખામ& જ£ર કJઈક ખામી 6. 

ભારતમ& Yવા Kકારની 'િડકલ સારવાર પ�િત હોવી Xઈએ એ િવ´ 

િવચારત& પ;લ& બી{ uશોમ& કઈ zયવ]થા 6 k Xઈએ. અ'િરકામ& ખાનગી 
વીમા યોજના 6. દ`ક કમાનાર zયિg પોતાની આવકમ&થી ]ydછાએ િનયત 
રકમ ભ`, n જ£ર પડ્µ વીમા કJપની  સારવારના ખચR �S આ�. ત' nટલો 
વીમો ભરો k Kમા~ સારવાર મ�. આમ તો આ યોજના સારી લા� 6, પરJ} 

?યાિધ એક ઉપાિધ હDર                                                                                     • અાશા Gચ

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                         3                                                                                       િડJKબર 2012                                                                          

અાશા Gચ



બાળકો, &'ધો અ* +કાર લોકો તથા ક0ઈ કામ ન કરી શ6 7વા શારીિરક-
માનિસક અશિ; ધરાવનાર લોકો મા< કોઈ =ગવાઈ નથી. આ વીમા ક0પનીઓ 
સBતામC સBતી સારવાર Dટલા જ પGસા Hકવવા તGયાર હોય K અ* ઘણી 
વખત ‘તમારી પોિલસીમC -------નો સમાOશ નથી’ એમ કહી* QકવણીમCથી 
સદ0તર છટકી Tય અથવા પGસાની QકવણીમC અિત િવલ0બ કરતી હોવાU0 
TણમC K. આથી પોતાના જ પGસા વીમા ક0પની પાV બચત XY ભય[ હોવા 
છતC સારવાર પ\લC  મસમોટી રકમની =ગવાઈ કરવી પ] K. 7 પછી પણ 
દાવો કરી* અિધકારની રકમ ^ળવતા નાક રગડ`0 પ] 7 નફામC. વીમા 
ક0પનીઓ માb પોતા* થતા નફામC જ રસ ધરાO K, એમ* cાહકોનC BવાBdય 

મા< કોઈ પરવા નથી હોતી. 
િeટનની સરકાf ઇ.સ. ૧૯૪૮મC ઉmઘોષણા કરી: કoયાણ રાpની 

Bથાપના અ0તગqત *શનલ \oથ સrવસ શX કરવામC આવs D નોકિરયાતો 
tારા ભરાuલા કરOરામCથી મvલી રકમ* આધાf તમામ જXિરયાતમ0દ 

નાગિરકો* ખપ પ] wયાf િન:શxoક Vવા yરી પાડs. આ યોજના \ઠળ તમામ 
{| વયના નોકિરયાતો, ખાનગી Oપારીઓ અ* Bવરોજગાર કમqચારીઓ 
પોતાની આવકના િનયત }િતશત સરકાર* *શનલ ઇ~Bયોર~સ Y< ભf K. 
આ ભ0ડોળમCથી સરકાર કર ભરનાર સહx* તથા 7ના કxટx0બના સ�યો*, &'ધો*, 

+કાર અ* અશ; એવા તમામ નાગિરકો* }ાથિમક તથા ખાસ  }કારની 
^િડકલ સારવાર િવના �oય yરી પા] K. કોઈ પણ સમાજવાદી સમાજ રચના 
મા<  આ એક આદશq યોજના K.  અલબ� આ �યવBથા ત0bના 6ટલાક 
�રફાયદા પણ K. એક તો 6ટલીક વખત દદ�ની તપાસ થતC,  િનદાન કરતC અ* 

સારવાર ^ળવતા ઘણો સમય રાહ =વી પ] K અ* બીજx0, તિબયત બગ] wયાf 
}T* રોકડા પGસા ભરવાની જXર ન હોવાથી 6ટલાક લોકો 7મ* મળતા 
લાભનો �રxપયોગ કf K.

ભારતમC હO ખાનગી ક0પનીઓનો પગYસારો BવાBdયના વીમા 
ઉતરાવવા મા<  થવા લા�યો K. આથી તો દવાખાના 6 હોિBપટલમC દાખલ 
કરતC પ\લC  ડો�ટરો ‘તમાf ^િડ��ઈમ K?’  એની ખાતરી કરી � K. = દદ�એ  
^િડ��ઈમ ન લીધો હોય તો પ\લC િડપોઝીટ ભરો પછી જ ડો�ટર B<�Bકોપ 
હાથમC � અ* = દદ�* ^િડ��ઈમનો લાભ મળવાનો હોય તો બીલની રકમ 
X. ૯૦ હTરમCથી X.૧.૩૦ લાખ Dટલી પણ થઈ Tય!

સરકાર આપણી માઈ-બાપ K અ* આપ� 7ની રGયત છીએ. સરકાર 
D Vવાઓ yરી  પા] 7 તમામ }TજનોU0 િહત 'યાનમC રાખી* આY, જયાf 
ખાનગી Vવાઓ Oપારી ધોર� ચા� એટ� �યિ;ગત નફો  એના 6~�મC હોય 
K. ભારતમC તો સરકાર પો7 જ ખાનગી ધોર� ચા� K એટ� એની પાV 

લોકિહત* 6~�મC રાખી* Vવાઓ yરી પડવાની અY�ા 6મ ર\, ભલા?
ભારત Dવા િવશાળ ભૌગોિલક ફલક ધરાવનાર અ* વBતી 

િવસ્ફોટનો ભોગ બ*લ �શ* અ^િરકા 6 િeટન Dવી આરો�ય Vવા પ'ધિત 
અUક�ળ ન પ]. માb નાગિરકો જ 6 માb સરકાર જ જ~મથી �w� �ધીના 
શારીિરક-માનિસક આરો�યની જવાબદારીનો ભાર વહન કf,  7 બ��મCથી 
એ6ય* ન પોસાય. આથી જ તો એક વચલો માગq શોધવો ર�ો. કદાચ એવી 
કોઈ �યવBથા િવચારી શકાય DમC cામ અ* નગર પ0ચાયતથી મCડી* 
મહાનગરપાિલકા અ* રાp ક�ાએ એક અલગ આરો�ય પ0ચની િન�િ; થાય, 

D રાજકીય પ�ાપ�ીથી સદ0તર Bવત0b હોય અ* એની અ0િતમ જવાબદારી 
6~�ીય આરો�ય ખાતાની ર\ 7`0 માળ�0 ઊ�0 કર`0 ર�x0.  આ પ0ચU0 કામ દfક 
કમાનાર �યિ; પાVથી 7ની આવકના }માણમC આરો�ય ભ0ડોળ Y< રકમ 
�વાU0 અ* બદલામC એ cામ 6 નગર પ0ચાયતની ભૌગોિલક સીમામC વસનાર 
દfક }Tજન* ઉપલ�ધ Vવાઓ લ તમ સfરાશ િકમ7 yરી પડવાU0 ર\`0 
=ઈએ.  આમ થs તો જ ચાટqડq એકાઉ~ટ~ટ 6 કx0ભાર* જXર પડ્u ગોઠણ 
બદલવા 6 િકડની ટ¡ા~સ¢લા~ટ કરાવવા મા<  7ના BવાBdયની જXિરયાત £જબ 
ઈલાજ થઈ શકs નિહ 6 7ની આrથક સ'ધરતા* આધાf. ઈ¤f સૌ માનવ 

શરીરધારી* સારx0 BવાBdય અ* થોડી ઉપાિધઓ આપી હોય K. ક0પનીના 

ડાયf�ટર ડાયાિલસીસ કરાવી શ6 એવી જ રી7 7ના ચપરાસી પણ કરાવી શ6. 
કxદરત ઉપાિધઓની વ\ચણી કરવામC ¥દભાવ નથી રાખતી. ક0પની ડાfકટર 
૨૪૦૦ XિપયાU0 એક એવC ઇ~D�શન લઈ* પોતાની Tન બચાવવાના 
અિધકારી K, પણ Yલો ચપરાસી પGસાના અભાO વધતા જતા દદqથી પીડાય, 
નોકરી ગxમાO 6 એU0 §વન પણ ટx0કાય એ`0 શ¨ K. Dમ બાપની મCદગી ટા� 

બધા દીકરા,  દીકરીઓ એ ખચq વ\ચી � K 7મ ગામના, શ\રના અ* }Cતના 
બધા બCધવો મા< પણ દfક �યિ; પોતાની આવકનો અ£ક ભાગ અલગ �6 
તો સહx* લાભ  થાય. યાદ રાખ= 6 પGસાના અભાO ^િડકલ સારવાર ન ^ળવી 
શકનારો તમારો જ દ�ધવાળો, ટપાલી 6 છાપા આપનારો હs. એક ગયો તો 
તમ* બી= ટપાલી મળs,  પણ એનC કxટx0બીઓ* બી= પિત, ભાઈ, બાપ 6 
{b મળs? ત^ T7 એવી િBથિતમC £કવાU0 પસ0દ કરશો? 

ભારત 7ના શBbદળ પાછળ X. ૧,૯૪,૦૦૦ કરોડ ફાળO K જયાf 
આરો�ય પાછળ સરકાર પોતાની આવકનો માb ૧% ભાગ જ ખચ© K! આ 7 

¨Cનો ~યાય? સામા~ય નાગિરક* રો§~દા §વનમC આરો�ય અ* BવાBdય* 
લગતી Vવાઓની વª જXર પ] 6 િવ�શી આ«મણથી બચવાની? અ* = 
સG~ય અ* શાBbોની વª જXર પડતી હોય તો ખfખર �શના સ0ચાલન અ* 
અcતા«મમC �ળ¬ત ખામી K એમ સાિબત થાય. ભારતમC આશf ૯,૦૦૦ 

કxટx0બો એટ� 6 લગભગ ૫૦,૦૦૦ નાગિરકો �શની કxલ સ®પિતના ૭૦% 
સ0પિ�ના માિલક થઈ +ઠા K. બાકીના કા°મીરથી ક~યાકxમારી અ* સોમનાથથી 
અBસામ �ધીના ¬ખ0ડમC ર\નાર તમામ નાગિરકો* એક સરખી ^િડકલ 
સારવાર દfક* પોસાય 7વી િકમ7 yરી પડવાની જવાબદારી સરકાર અ* 

ખાનગી ±² મળી* ઉપાડવાનો સમય આવી ગયો K, નહ³ તો સ0પિતની 
અસમાન વ\ચણીની Dમ BવાBdયની અસમાન વ\ચણી* કાર� ભાf િવષમ 
પિરિBથિત સજ[s.  

[71, Half Edge Lane, Eccles, Manchester M30 9AZ U.K.]
Email: ten_men@htomail.com

====================================
ગઝલ

• મૌન બલોલી

}wuક માનવીની Dમ હx0 િચ´ાર છx0,
છx0 માનવી * માનવીની બહાર છx0.

એ ભ³તના <6 §O K બાપડx0,
સિરયામમC ક\µ0 ફf K tાર છx0.

Dનો ઝXખો શ\રમC ચચ[ય K,
એની તv ઢ0કાuલો આધાર છx0.

પણ આ0ગળીની ખડકીઓ ખોલી જxઓ,
ગમતા લયોનો હx0 ય એક િવBતાર છx0.

·રજ-કથાથી કાન ¸0કાતા ર�ા,
* wયારથી 7 આજ લગ અ0ધાર છx0.

છx0 ¹°º* હwયાનો yરાવો છતC
ચચ[» છx0 6 ડાળખી પર ભાર છx0.

પણ ક¼ક અવતરµ0 હs મારા િવ½
હx0 પણ નગરમC ફરµ0 કારાગાર છx0.

ખામોશ પા®યો અ~યથી બસ એટ¾0,
6 હx0 જ મારો એકલો અવતાર છx0.
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એક કિવતા                                              • હ(શ પરમાર

પાદરની ખારાવડની છાયા છોડી
ગામની /ળ ભરી 2ડીઓ છોડી, 
રખડ45 6વનના સ5ગાથ9 છોડી
હ45 િદ<ી આ>યો...

એક આઝાદીનો Bાસ મC Dબ FG Hધી લીધો
ગામડા9 KLકારી 9 કM45 
તારી Oિતવાદી માનિસકતા9 Lયાગી P મC
હQ R ગાળી મ9 ...
'હાક ... S5 ...' 
વણU>યવVથાના ગઢ ગામડX પર Yકી હ45 આગળ ચા[યો.

\ઃખ પણ હ^5 2,
મા-બાપ હ6 ગાળો ખાય P મ_વાદીઓની,
દોVતો બધા હજ4 કa P Qઠ અિશeાના કારf,

હજ4 બાળકો ઉકરડા ફCR P,
શાળા હજ4 બ5ધ P અVijયો માk ....

ખબર નઈ ...
િદ<ીની હવા જ કmક એવી P 2,
છોડો9 ભાઈ બK5 
\િનયા P ચા[n રાo
pિડયા qટની ફરs સલામી ભરી 
'જય ભારત, જય જવાન' ...

નખ વt અ9 એ9 કાપી9 ફCકી દઈએ 

શuરની વvw, શuરના લોકોની વvw 
આપf પણ કપાઈ જતX હોઈએ છીએ
એની xX ગતા-ગમ હતી મ9 ...

સમય પિરચય કરાQ P 

મ9 શuરનો
y શuરમX આવી હ45 પોતા9 આઝાદ સમજતો હતો 
એ જ શuરના સીમાડામX રહ45 છ45 હ45,
ગામમX પાદરમX અ9 શuરના સીમાડામX ...!

હ45 અવાજ zલ5દ કર45 ન કર45 
મારી Oિત zલ5દ અવાy મ9 ન{ન કરી રહી હોય P.  
આસ-પાસ વાતાવરણ હQ ત5ગ P,
મારી સા| }ા~ણ-eિ�ય-વmjય �સી 
જ�-ર�-પીએ P, હાથ િમલાવી મ9 �ટી પG P.
સ5Qદના સભર મ9 આવકારો આ� P.
મ9 લાq P xX P ભારતમX 2 િવBમX વણU�દ 2 વણU>યવVથા
y કu P s કa P - 'કોરો બકવાસ'

પણ
અ5દર એક ભય રu P
�ાa s સ5Qદના બતાQ P Lયાa કu P
'ત� તો અVijય પણ અ� ક5ઈ માનતા નથી હો',
'^5 ગભરાય નહ�, ^5 ગ� s હો મ9 કોઈ ફરક નથી પડતો',
'ત� લોકો હ6 Oિત_5 �છડ45 પકG રાખો છો ... ?',
'ભાઈ સાuબ ! ૨૧મી સદી ચાલી રહી P 9 હજ4 ત� Hધય� નહ� !'

મ9 આ મીઠX શ�દો �દયમX ઘા કa P
મારા ચuરા પર, આ5ખો પર, કાનમX 
હ�ારો ઘા પડી �xા P 
પણ Rખતા9 બતાવવX 2મ ?
હ45 અ5દર સમ-સમી9 રહી O� છ45 ...

શuરના મીઠX-મ_વાદી લોકો -
'એ દોVત ! જરા પાણી તો ભરી R !',
'એ દોVત ! જરા ચાય તો મ5ગાવી R !'
'એ દોVત ! જરા નાVતો તો લઈ આવ સા| નાVતો કરીએ !'

'એ દોVત ! જરા થાળી તો ધોઈ આવ પછી સા| જમીએ !'
'એ દોVત !'... 'એ દોVત !' ... 'એ દોVત !' ...

આy હ45 ફરી �િડયા qટ પર ઊભો છ45
લોકો આQ P, Oય P અ9 

હ45 ફરી �લી ખારાવડની વડલી9 યાદ કર45 છ45,
'શuર અ9 ગામ કઈ રીs જ4દા P ?'
Lયા િશeા, Vવત5� કામ કરવાનો Vપ� િન�ધ હતો,
અહ� તમ9 અ5દરથી મારી9 ન�ામા બનાવી Rવાની તાકાત P.    

Oિત�દ xX નથી ? 
મ_ હ6 B� P માણસના મનમX ...

સXજનો �રજ ઢળી ર�ો P, 
�િડયા qટ રોશનીથી ઝળહળવા લા{યો P.

હ45 મારા �ગ-િબV�ા ઉઠા�5 છ45 ...
મારા પગ મ�મ P, 
હ45 ફરી શuરના સીમાડા તરફ O� છ45 
yથી હ45 શuરના 2��મX આવી શક45 ...

[School Of Humanities(SOH), Indira Gandhi National Open 
University, Maidan Garhi, New Delhi-110 068]

E-Mail-hareshgujarati@gmail.com

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
એક ના./ પ/ખીડ3/ ટહ353/ 6

7ગા9તરોના મૌન6
વાચા =ટી.

                                   − રિવ ઠાક3ર
?શ ખબર

દ(ક વાચક, ચાહક, ભાવક Cમ જ Eખક6 એક ?શ ખબર … !
ફરી પાછી, એક વાર, “અોિપિનયન”ની JબKજ − http://
opinionmagazine.co.uk/  − સMવન થઈ P. ‘મા( તો 
એક ડગQ/ બસ થાય’, સમM, હળJ હળJ, Cના દ(ક િવભાગ 
કામ કરતS થયS P. 
“અોિપિનયન”ના િડિજટલ અવતાર UવVK અા સાW, ક3E CXીસ 
અાYિZ બહાર પડી P. માચ[ 2013 \ધી અા િસલિસલો ચાQ 
ર^વાનો P. એટE _ અા ઉપરSત, બીa Xણ અ/કો િડિજટલ 
UવVK બહાર પડc; અ6 પછી, C અલોપ થઈ જc. C6 Uથા6 
અા Jબમથ_ “અોિપિનયન” ખાબકc અ6 dયSથી પોતીક3/ 
િડમિડમ ગાજe/ રાખc.
અાજ લગી તf સૌએ “અોિપિનયન”6 અમયgદ ચાhા ક7i P. 
તમારા અા ભાતીગળ U6હ6 કારj, તમારી હk/ફાળી પોરl, અા 
_ડી ક/ડારાઈ. તમારા m_m_ પથ કપાતો ગયો, 6 હJ ધોરીમાગn 
વણઝારાની પોઠ હpડતી થઈ P. સqદય અોrશગણ.
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મ"સાણાના બલોલ ગા+ 22 સ,-.બર 1939ના રોજ જ1+લા 
ચ34ભાઈ પ-લ, અમદાવાદના રાણીપ પા<,  ગામવાસીઓએ જ વસા?લા 
બલોલનગરમ@ ર"તા હતા. બCભાઈ રાવતની ‘Dધસભા’ના િનયિમત સદHય 
એવા મૌન બલોલી સાJ, ધીરKભાઈ પરીખની રાહબરી "ઠળ મળતી 
‘Dધસભા’મ@ સાિહOય પિરષદ ખાQ  મળવાR3 થT3.  1996-1997થી  લગાતાર 
‘Dધસભા’ ઉપર@ત ‘કાWયગોિX’  અY ‘Zગિતશીલ \ખક સ3ઘ’ની 
ચચ^-_લાકાતો દરિમયાન ચ34ભાઈY મળવાR3 થT3. આ તમામ 
_લાકાતો બાદ, ચાલીY જવાR3 એવો એમની સાJનો મારો 
વણલaયો િનયમ. બસભાડાના બcલા પdસાની ચા પીY છfટા 
પડવાR3. આમ,  ચ34ભાઈ સાJની િનયિમત પદયાhાથી ખબર પડી i 
Qમj ભ\ 'મૌન બલોલી' અY 'ખામોશ' ઉપનામ ધારણ કkl m, 
પણ વાHતવમ@ તો Qઓ બોલકા m. (સમય જત@ એ પણ ખબર 
પડી i આ બોલકાપણા મા- Qમની બીમારી કારણnત હતી.) 

અલબo, Qમની િવpતાએ જ QમY મૌન કય^ m, Qq3 અYક વાર 
લાગT3. એકવિડયો બ@ધો, બીડી અY બોલતા ર"q3 – એ એમની 
સાદી ઓળખ.

આ સાદી ઓળખ પાછળ મૌનમ@ ગરકાવ થઈ ગrલો એક 
આખો ઇિતહાસ m.  રાયtર ચકલા પા<, શાયર અ3બાલાલ ડાયરની 
4કાન પર, સામા1ય uમvવી ગઝલકારો xગા થતા.  અ3બાલા\ જ 
QમY ‘કKમાર કાય^લય’ની િદશા બતાવી. 1968થી મૌન બલોલીએ 
‘કKમાર કાય^લય’મ@ કાયyરત ‘Dધસભા’મ@ જવાR3 શz કkl. “કKમાર”મ@ 
જ પ"લી કિવતા Zકાિશત થઈ,  બસ  Oયાર બાદ Qમની કિવતાએ 
{@ ય પાછK3 વળી |k3 નથી.  “કિવલોક”, “પરબ”, “શ}દ~િ�”  �વ@ 
િશ� સામિયકોથી લઈ અYક Zિતબ� સામિયકોમ@ ‘ખામોશ’ની 
કાWયરચનાઓ |વા મળતી. સાઠના દાયકામ@ આ�િનકતા અY 

પર3પરા વ�c �3ઝાતા-પીસાતા સાિહOયના કાળમ@, કિવ ચ34ભાઈએ પોતાની 
કિવતામ@ સામાિજક િનસબતR3 યથાથy કાWયારોપણ કkl. 1971મ@ સામાિજક 
બદીઓ સા+ અવાજ ઉઠાવતા ‘હK3’ સાઇ�ોHટાઈલ સામિયકના પાયાના 
પ�થરોમ@ના એક એવા ચ34ભાઈએ ‘હK3’મ@ અYક કિવતાઓ લખી m. આ 
ગાળામ@ ‘હK3’ના મનીષી �ની, બીિપન +િશયા,  વરદરાજ પ3િડત અY Zબોધ 

|શી �વા સ3પાદક િમhોની 
સોબQ Qમની Zિતબ�તાY 
સો� કળાએ ખીલવી હતી. ‘હK3’ 
જfથના િમhો મનીષી �ની, 
બીિપન +િશયા સાJ  મૌન 
બલોલી સ3પાદક તરીi ‘તોડફોડ’ 
અિનયકાલીન શz કરી 
‘ગKજરાતી સાિહOય પિરષદ’ 

સા+ બ@યો ચડાવી સીધા 
સ3ઘષyમ@ પણ ઊતય^ હતા. 
અલબo, આ�થક પિરિHથિતએ 
આ Z�િo એકાદ વષyમ@ જ 

ખામોશ કરાવી દીધી. 
આઝાદી અY આ3દોલનોમ@ 
ગવાત@  સ3ઘષyગીતોR3 પણ એક 
સ3પાદન મૌન બલોલીએ કkl 
m. આમ, પોતાની વdચાિરકતાY 
Qમj માh સાિહOયમ@ જ 
નહ�, પણ સમાજ નવરચનામ@ 

પણ ખપમ@ લીધી m. 1974ના નવિનમ^ણ આ3દોલન વખQ સરકારR3 નાહવા 
જનારા લાભશ3કર ઠાકર, િચR મોદી �વા સ�મ સાિહOયકારો સાJ ચ34ભાઈ 
પણ સહKથી અ��સર ર"લા. 1981ના અનામતના તોફાન વખQ ચ34ભાઈ 
દિલતો-આિદવાસઓની પડ� ઊભા ર"લા. આ સ@િ��યએ QમY દિલત 
સાિહOયની મશાલ પકડાવી. આમ,  સામાિજક સમરસતા હોય i નવરચના હોય 

Qઓ કમyશીલ તરીi સ3કળાrલા હોય જ.  {ા�ક સહKથી 
આગળ હોય તો {ા�ક પડદા પાછળ હોય. Qમની 
કલમ સતત સામાિજક િનસબત મા-ની લડાઈમ@ 
Z�o ર"તી. અનામતના તોફાનો  દરિમયાન દિલત 

સામિયક ‘આ�ોશ’  જ� થr�3 અY આ અ3કમ@ના કિવ-
સ3પાદક-ત3hી-િચhકાર સહKની ધરપકડ કરવામ@ 
આ?લી,  Qમ@ પણ ર+શચ3� પરમાર, મનીષી �ની, 
નીરવ પ-લ �વા કમyશીલોની સાJ કિવ તરીi ચ34ભાઈ 

પણ સા+લ હતા. આમ, Qમનો કાWયZ?શ Zથમ િશ� 
સાિહOયમ@, Oયાર બાદ Zિતબ� સાિહOયમ@ અY પછી 
દિલત સાિહOયમ@ – એમ �ાિમક રીQ િવકસતો ર�ો 
અY િવHતરતો ર�ો.
કાWયઓળખમ@ તો મૌન બલોલી ઉoમ ગઝલકાર અY 
કિવ. ઓછK3 ભjલા એવા ‘ખામોશ’ની ગઝલો અY 
ગ�કિવતા વ� ભjલાY પણ ઈષ^ કરા? એવી ઉoમ. 
ગઝલની બ"રોR3 પણ QમR3 �ાન ન�ધનીય હT3. Qઓ 

િહ1દી-ઉદfyમ@ પણ લખતા. મૌનની કિવતાઓ Qમના 
Hવભાવ અY અભાવની સા�ી �� m. Qમના આગવા 
િમ�� QમY vવનમ@ અY કવનમ@ {@ ય જ3પવા 
દીધા નથી. મૌન બલોલી ખામોશ લ� m :

શી રી$ ખામોશની ઓળખ મ,?

એક/0 અ0ધાર30 એના પર હ60.
*
દિરયો થવાની ઝ0ખના => લઈ ગઈ,

સમથળ જગા પર Dકરા ખાડા થયા.
*
ઝરમરતી પળો વGH પણ કોરા રઝળવાJ0,
આ Lપકીદીની છત પર નાહક N વરસવાJ0.
ખામોશની આ0ખોમ> જળવાO0 N જલદશPન,

ભીતર Rયો, મS ઊUO0 કાયમJ0 પલળવાJ0.
*
Hત ચ0Wિડયા Hત,

અહX તો YવાS વળUયા Z[ત.

આવા તો અYક ��@તો મૌનની ખામોશ થઈ ગrલી કિવતામ@ પડઘાય 
m. સમ�તયા સામાિજક િનસબત, ભાવ-વdિવ�ય, પય^વરણીય સ�ગતા, 
આ3તિરક મનોમ3થન, વd�ીકીકરણ – ઇOયાિદ ભાવો મૌનની કિવતાઓR3 રો-
મટીિરઅલ m. મૌનની ગઝલો ખામોશ નથી, પણ Zિતકાર ક� Qવી બળfકી m 
�ની Zતીિત દHતા?જ અY સમય વચા� ‘હK3’મ@થી પસાર થતી વખQ થયા 
ર�ા િવના ર"તી નથી.

મૌન બલોલી ‘ખામોશ’નો Zથમ કાWયસ3�હ 51 વષyની વr 1990મ@ 
‘દHતા?જ’  ના+ Zકાિશત થયો હતો.  કિવએ ‘દHતા?જ’ની ZHતાવના 
જણાવવાR3 i...મ@ લak3 m ઃ

ના રાજ \ઈએ ન મા] તાજ \ઈએ,

માણસS શો^ એવો િમ_જ \ઈએ.

ચ0Wભાઈ પDલ ઉફb ‘મૌન બલોલી’ ઉફb ‘ખામોશ’ સાH જ ખામોશ થઈ ગયા - - 

• અશોક ચાવડા ‘eિદલ’
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મૌન બલોલી (Oવાવhથા) 1972

મૌન બલોલી (ijાવhથા)

kj>જિલ :
નવ િનમ^ણ આ3દોલન -- 1974 -- 

મૌન બલોલીY મળવાR3 થT3 ... �ળ કિવ અY 
બીડી vવ .... vવનમ@ �ત �તના �લ 
પા¡લા Qq3 ક"તા ....  મનીષી �ની, કR 

ભાવસાર વ¢�ના િમhો અY Q રીQ મારી અY 
અ�kત સાJ પણ પિરચય ... Yq3ના  દાયકા £ધી 
મળતા Oયા� કોઈક નવી િદશામ@ બારી ઉઘાડી 
¤ઠા હોય Qની વાત થાય -- કોઈક વાર એમ પણ 

થાય i આ 1974વાળા જ મૌન m i બી� ...?
− ધી]ન અવાિશયા

•

મૌન સાJ ઘણી વાતો .. બોલાચાલીના 
ભાસ �વી થrલી વાતો, પાિ�કીમ@ વાત^ની 
મરમી તાસતપાસની ઘટનાઓ સ@ભ� m.  એ 
ભ� હ¥ તો ભગવાન સાJ ય કશીક સd�ધ@િતક 
ચચ^ મ@ડીY ¤ઠા હ¥.

− અિનલ lયાસ



!"તકો &' જ વરસો વી-ય/ એટ2 એની એક ગડ એ 6ઠી 8 એ વ9 
: મા= િચ@મ/. &' એવી પણ ગડ 6ઠી 8 જCD : પણ િચ@મ/.  કબાટ 8 
!"તકાલયમ/ તો એમના Gડા-પાતળા આકારો ગોઠવાયા હોય :.  આ ‘ગડ’ 
શLદ 8વોક Nખાય : ? GતP QછST છST. નથી એP કાનો, નથી માતર.  ‘ગ’ અP 
‘ડ’.  બWXP વારાફરતી &યા કરST છST.  જવાબ એ મZયો 8 એના [વા &વા લાયક 
તો ઘણા : : ડ-ગ, મ-ગ, પ-ગ, ર-મ, ભ-મ ... આગળ વધીએ તો,  મ-ફ-ત, સ-
ર-લ, ભ-ર-ત, મ-ગ-ન, છ-ગ-ન, ર-મ-ણ, બ-ગ-લ, ગ-ગ-લ, મ-ગ-ર, ટ-ગ-ર, 
અ-સ-ર, ક-સ-ર, કTઈ 8ટલાય ... ! આ મારા `હાલા, કાનોમાતર-વાળાની 
સરખામણીએ, Nખાય બહS ચોaખા ! હ્ર"વ 8 દીઘc ઇ-ઉ-વાળાની fલનામ/ 
ખરડાgલા જરાય લાh નહi, િનદjષ Nખાય. ટlTકમ/, સહજ. સ-હ-જ. 

મP નથી ખબર,  mવનમ/ ‘ગડ’  મP પnલી વાર oાp મqલો. શLદો 
આપણP  મળવાP  oાp  નીકળી  પ'  :,  8વી  રીr  શોધી  કાs :, P સીધા 

કિવ આગળ લt : ઃ ‘બાપાના v-w પછી જSગાર છોડી દઈ PxT 
વષcના ભા બાપાના બાપ  અP 6  વષcના દીકરાનો હાથ પકડી સરસ!રમ/ 
બાપાએ ભા' રાtલી ઓરડીમ/ ગોઠવાયો. કાપડની zકાનમ/ ખાલી પ'લી 
બાપાની જગા પર 6ઠો. mવન િનયિમત બCwT એxT લા{wT એટ2 ઉસcમ/ 
સ/ભqલી ક`વાલીઓ અP જયાફતP કાર| થતા તવાયફના નાચ &વા [ 

કSમારવg જતો એ| મારામ/ શાયર થવાની ઝTખના જગવી હતી. એ ઝTખનાની 
યા=ાએ કSમાર કાય~લયની 1968મ/ ભાળ આપી. મારી પાિરવાિરક જ�િરયાતો 
વધતા મારા �ઠ  પા9  પગારવધારાની મ/ગણી કરી. પગાર ન વ�યો. ફરી પાછો 
જSગારી બCયો. ...  9fમ/ નોકરી મળી. કમcશીલોના સTઘષcP નરી આTt &વાનો 
મોકો મZયો.  આmિવકા મળી પણ સT&ગોવશાત છીનવાઈ ગઈ. �ટના ��ો 
ઉ8લવા mવનભર રઝળતો ર�ો. એ રઝળપાટમ/ [ કTઈ mવાwT, [ટ�T 
mવાwT,  વTચાwT એ કિવતા �� `ય� થwT એનો આ સT�હ :. ... વન��શના 
ના8થી આ રચનાઓ તરફ &� છST તો એમ/ o/ક o/ક અCય �-g લાગણી, 
Qવc�હ [વા છીછરા તળો Nખાઈ રn :. મારી આ અ�રપP કાર| આ સT�હ 
મારા mવન�T અ�પિવરામ બP એવી અ��ા રા�T છST.’

આ સT�હ�T �ા"તાિવક અP સT�િહત કિવતાઓ મૌનની વાચા અP 
ખામોશી િવ� ઘ� બ�T કહી Gય :.  કિવએ સT�હન/ �ખ��  મા� લtલો 
દ"તા�જ પણ વ/ચવા અP િવચારવા [વો :. સાિહિ-યક અP સામાિજક 
એમ બTP ��  િનસબત ધરાવતા આ કિવની સિ�યતાP કમનસી6 
"�ીઝો�િનયાની બીમારીએ થોડો સમય િનિ��ય બનાવી દીધી હતી. બીમારીએ 
rમP સાવ એકલા કરી દીધા હતા, એટ�T જ નહi, "વભા� શTકાશીલ બનાવી 
દીધા હતા. rમની સા�ના આવા અPક �સTગો આ[ આTખ સાD તરવp :. 

બીમારીએ rમની પા9થી ખામોશ રહીP અPક આગવા સજcનની ફળ�Sિત 
છીનવી લીધી હતી rમ છત/ મૌન બલોલી ખામોશ રn rવા નહોતા. આગવી 
અમીરાઈ સા�  rઓ વરસો પછી પાછા ��@ થયા હતા અP “નયા માગc”મ/ 
અPક સામાિજક િનસબતP લગતા 2ખો લખતા થયા.  & 8 કિવતા �-g rઓ 

ખા"સા સમયથી ઉદાસીન હતા, પણ મનીષી Gની અP બીિપન Dિશયા [વા 
િમ=ોની સતત ટકોp અP મnનr જ ચTzભાઈનો બી& સT�હ ‘સમય વચાq 
હST’  (2007) ગSજરાતી સાિહ-યP આ�યો :.  ‘સમય વચાq હST’ની �"તાવનામ/ 
કિવ િવ� િચ� મોદી ન ¡ : ઃ ... ‘એ| ¢જદગીનો િનઃસTકોચ અ�ભવ 

સાિહ-યP આ�યો : અP આવા બહS ઓછા ગSજરાતી સજcકો :,  [| 
સાહસની એર| mવનની ઘણી બધી �ણોP ધાર કાઢી : ...’

આમ, mવનની પીડાઓP કવનમ/ અP કવનની પીડાઓP mવનમ/ 
એકસરખી રીr `ય� કરનારા ચTzભાઈ ઉફ¤ ‘મૌન બલોલી’  ઉફ¤ ‘ખામોશ’�T 25 

ન�¥બર 2012ના રોજ Nહાવસાન થતા ગSજરાતી સાિહ-યનો એક ¦ઠી §¨રો 
ગઝલકાર, એક અવગણી ના શકાય rવો �િતબ© કિવ અP સિ�ય કમcશીલ 
કાયમ મા� ખામોશ થઈ ગયો.
(સªભાવ : https://www.facebook.com/ashokchavdabedil)

આપણ/ મગજમ/ oાp «સી Gય :; રામ G|. P 
પછી, ખાસ તો એ,  8 કયા કાર| કાયમ મા� -ય/ રહી પ' 
:; નથી ખબર. 

છોટાલાલ દ� બીm  ગSજરાતીમ/ મારા મા"તર. 
¬હ,ૅ  તP બકારી થઈ ગઈ r સારST થwT.  મારા મોઢા પર �� 

છવાઈ ગgલો –બકારી શST ? ચ®મ/ §¨ લીધ/,  આTખો 
િ"થર, મP &તા રહી ગgલા. એમની એ છટા એમ 
¬હૅતી’તી 8 ડોબા, એટલી ખબર નથી --? ખpખર તો, 
રી9સમ/ મP ‘ઊલટી’  થgલી –ભ|લ/ જન અT�Xmમ/ 
[P ‘વૉિમટ’ કn :. & 8 ગામડા ગામમ/ આ¡ડ વયની અભણ બાઈઓ પણ 
‘વાિમટ’  બો2 :; વ�મ/ કn :, બાપડાP ‘પરૉL2મ’ થઈ ગયો.  અમારી 
કામવાળી તખી6નP કોઈ પણ કામ બતાવીએ તો તરત ¬હ,ૅ ‘ઑલરાઇટ’. આ 
અT�Xm શLદો :;  સા²T :.  �લી બાજS, પિ³ડતો કn :, ગSજરાતી ભાષા મરી 
રહી :; એ પણ સા²T :.  સવાલ એ : 8 આમ/ છોટાલાલનો,  બાઈઓનો 8 
તખી6નનો કયો વ/ક. હા,  તો પિ³ડતોનો ય કયો  વ/ક ? એ બાપડા એમનો ધરમ 
સTભાq :. શST કp ? & 8 એ લોકોએ આપણP એ હમGવxT &ઈએ 8 વાoમ/ 
‘બકારી’ પછી વારાફરતી ‘વૉિમટ’, ‘વાિમટ’ 8 ‘ઊલટી’ બદલાતા ચા2, તો ય 

¬હૅવાય 8 ગSજરાતી મરી રહી : --? 
ખરST એ : 8 એક માણસ બો2 : P બી& એP સ/ભq :.  6મ/થી 

એ8ય એ ઘડીએ એxT થોડST િવચાp : 8 હST [ આ બો�T : r ગSજરાતી : ? 8 હST 
[ આ સ/ભ´T છST r ગSજરાતી : ? મP યાદ :, હST ઍDમ/ ભાષાની `યાaયા 
ભણાવતો -યાp એક િવ¶ાનની એક નાનકડી વાત હDશ/ કરતો. એમ 8, ‘ભાષા 
·ાસો¸છ્વાસ [વી સહજ વ"f : –ઍઝ Pચરલ ઍઝ ¹ીિધCગ’. આ મP 
આ[ પણ િબલકSલ સા²T લાh :.  �ાણીઓ એમ ગ| : કદી 8 એક, આ લીધો 
r ·ાસ, 6, આ કાઢ્ºો r ઉ¸છ્વાસ --? બોલનારાP ક/ ભાનસાન હોય : 8 
વ¸  ̈ વ¸¨ પોr અT�Xm શLદો વાપરી 69 : ? આઇ મીન,  છોટાલાલ, 
ગામડ/ની બાઈઓ 8 તખી6નન/ મગજ ગ-ડ મ-ગ 8 પ-ગ [વ/ Pચરલ નથી 
તો શST : ? આઈ મીન, સહજ :. સ-હ-જ.

પણ ભ|લ/ગ|લ/  P rમ/ય િવ¶ાન હોય એ લોકોની તો વાત જ 
જSદી. mવન આa�T »િ�ધ વાપરી વાપરીP P ગણી ગણીP m�. સમm 

શકાય, ભ³યા r એટ�T તો કp 8 નહi ? પણ એમ/ અિત કરનારા ય હોય :. 
એક ર¦m દાખલો : મારી પા9. એક દlરના િમ= :. ડૉ¬ટર :,  પીઍચડી 
ડૉ¬ટર. અ¥»ભ¼. ગSજરાતીના :, છત/, અT�Xm શLદો બહS વાપp :. એટ2 
અP ગામ ઉ½િડwT : rથી અ¥»ભ¼ની િવ¶@ા હવાની [મ ચોપાસ �લાઈ ગઈ 

:. મળિતયા ય એટ2 જ આપોઆપ  જડી ગયા :. મળિતયા ¬હ ૅ :, 
ગSજરાતની કોઈ wિનવ¾સટીએ અ¥»ભાઈP ડીિલટ ્ કરી Nવા &ઈએ. 
બાપડાઓનો મતલબ એમ 8 અ¥»ભાઈP ડી િલટ-્ની િડ�ી આપી Nવી 
&ઇએ.  મP ખાતરી :, કાગારોળ મચાવ�, P અપાવીP રn�.  સ/ભળી 
અ¥»ભ¼થી મCદ મCદ િ"મત થઈ Gય :.  િન-ય�D સવાp ૫.૩૦ વા{g Gh P 
સીધા ચાલવા Gય. રા� બરાLબર ૧૦.૦૦ વા{g Ãઈ Gય.  કલાક ક/ટો ૧૦ 
ઉપર હોય P [વો િમિનટ ક/ટો ૧૨-P અ', પ/પણો પાડી N.  એમન/ પÅીએ 
પણ એમ જ કરવા�T, 8મ 8 આટઆટલી ચીકાશવા´T mવવા�T અ¥»ભ¼P 

એમ| તો શીખ`wT :. Æોિત6ન. બWXની પા9 આખા િદવસ�T ભ2 જSzT જSzT, 
પણ ટાઇમ�બલ :. બWX એP તCતોતCત વળગી રn :. & અ¥»ભ¼ની Çલ 
થાય તો Æોિત ઝાળ  ઝાળ થઈ Gય. એમનો ઊધડો લઈ નાt –‘`હૉટ 
નૉCસૅCસ ! હાઉ કમ ?’  -- છો' નહi.  પણ & Çલ એ કp, તો અ¥»ભ¼ ગલવ¼ 
Gય, P rથી બો2 ખરા,  પણ પો²Tપો²T--  ‘ઓ માય ગlડPસ ! બટ  નો �ૉL2મ 
ડા¾લCગ, ઇટ હૅપCસ સ¥ટાઇમ !’  લt -યાp બWX ગSજરાતી જ લt, પણ એમ/ 
અT�Xm શLદોની ટીકડીઓ ચÈટાડÉા િવના છો' નહi. કાળી કાળી ટીકડીઓ 
Nખાઈ આ�. ગSજરાતી થઈP આxT કp એ વાતનો �લા પિ³ડતોP સખત વ/ધો 

ડ"ર ડફ% &ત સા* વાત (સામા- ક/વા મા0)                                                                                     • 1મન શાહ
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1મન શાહ

https://www.facebook.com/ashokchavdabedil
https://www.facebook.com/ashokchavdabedil


!. વળી, ભાષા મરવા પડી ! એ ગાયનમ0 એ લોકો આ લીટી ખાસ ગાય ! – 

8 ભ9લ0 અ;<=> ગાળો બો@ ! એટ@ ગAજરાતીની સારામ0ની Dલાઈ રહી !, 
8મ 8 એમG; HઈI બીજ0 પણ અ;<=> ઠપકાL ! ! અMNભOI ખબર હોય, 
Pિપયાની નૉટ SાL વપરાય, પ0ચની SાL, અI દસની SાL. એક જમાનામ0 
સામાI પરVરણ જ પધરાX, પણ Yવી ખબર પડી 8 ત;ગી થઈ !, તો એક-ની 
[-ની 8 પ0ચ-ની, નૉટ  જ પકડાX ! Yમ ખબર હોય એમI 8 પો\ ગઈ કા@ 
સવાL 8 \ની આગલી રા\ ક]; શાક ખા_`;, કાLલ0G; 8 શaિરયાG;, \મ એમI 
ચોa્સ ખબર એ પણ હોય 8 SાL પો\ કયો અ;<=> શcદ 8મ વાપLલો. બધા 
ભ@I બ8 8 વટ પાડવા કL ! --! વચમ0 ગAdા> મeયા fયાL પો\ 8વા 
િહgદીમ0 ચા` પડી ગhલા; i9. િબલકAલ i9 ! બiરમ0 j0 j0 રૉgગ 
પાkકgગ જAએ, િતરlકારથી બબm,  ‘ડૉgકી સાલા !’  I ખબર હોય એમI 8 
બીજA;, પછીG; રૉgગ, કh oકા9 આવp --  ‘ડૉgકી સાલા’  તOયાર રાq]; હોય, 
ફટકારી s. મI થાય, આ માણસ 8ટલો tયવિlથત !. 

પોતા પાu  ! એ િવધ િવધના બvધા શcદોI 8વો 8ટલી 
િસફતથી વાપરી બતાX ! ! I નwધવા Yx; તો એ ! 8 
એક પણ શcદI સ;ઘરી રાખતો નથી. izયો નથી, I 
વાપય{ નથી ! 

મારA; તો મI, હાવ oકાણા વગરG; દીu !. મારામ0 
મોટા ભાગના  શcદો તો i\ જ |uલા !, એ ખરA; 8 
કોઈ કોઈI મ} વસાXલા !, પણ અMNભO Yવો 
~દશ�િનયો વપરાશ તો આવડ�ો જ નહ�. એટ@ ઘણા 
બધા એમ-ના-એમ જ પડી ર�ા !, 8ટલાક તો ઠરીI 
ઠીકરA; થઈ ગયા !.  ખLખર,  અ;દર નજર નાખત0 ગભરO 
જવાય !. મI થાય, ઉપર જઈશ fયાL તો શcદોના 
હજડબમ્ ગોદામ Yx; આ મlતક લઇI જવાનો -- \, 

ની� મોકલનારા ભગવાનI લાગp 8x; ! અફસોસ 
કરp ! મI થાય, આtયો fયાL તો િચ� માગશરના 
આકાશ Yx; 8x; lવ�છ હ�; ! િજ�ાસા 8વી 
ઝગમગતી’તી, શA�ના તારા Yવી ! પણ એની પર 
ભાષાની ચાદર, iડા રગ Yવી, આ લોકોએ ઓઢાડી દીધી. ખuડી ખuડાતી 
નથી. આ લોકો એટ@ ? બી>મ0 મ�લા એ છોટાલાલ ! I એ પછી Yટલા 
મeયા એ બધા જ માlતરો, છોટાલાલો ! ફૉમ�લ ભણવાG; પતી ગ]; પછી મૅ\ 
I મૅ\ મ�; છA;, આજની તારીખ લગી, તો પણ માlતરો,  નવા I નવા, મI 
મeયા જ કL !, મeયા જ કL !. I નવાઈની વાત તો એ ! 8 દLક જણો જAદા 
જAદા શcદોમ0 મI એક જ વl� સમiX ! :  તI (ડોબા !) બકારી થઈ ગઈ \ 
સારA; થ]; ... 

મI અfયાL પણ બકારી Yx; થાય !. આ�ય બધા નથી �હૅતા 8 
>વન એક �;ઝારો ! ? H 8 હA; નથી માનતો. પણ કોણ i9 હમણ0નો પાણી 
બહA પીધા કરA; છA;, જ�દી જ�દી જ�; છA;,  બનાવટી બનાવટી બગાસ0 ખા� છA;, 
કારણ વગરનો એકદમ ફાlટ  ચા`; છA;. એટ@ --એટ@ નહ�,  એI પિરણા�, હા, 
એI પિરણા�, એક િદવસ Hગ-સ;Hગ એવો રચાયો, 8 મI અMNભO મળી 
ગયા.  બહA �શ હતા. મI થ];, ડીિલટ ્થઈ –  પણ, ફટાક ્બો�યા, ઑ�ફડ�મ0 
‘�ટ’ ઉ�રાયો ! �ટ એટ@ અf]fસાહ,  Hlસો. ‘સાઇબર-Nિલgગ’  પણ 
ઉ�રાયો. એટ@ 8 ઇ@�ટ�ૉિનક મીિડયાના ઉપયોગથી કોઈI �રાનપLશાન કરી 
�કવો. પ�લ0 તો સમi]; નહ� 8 ઉ�રાયો ઉ�રાયો કL ! \ કોણ I S0.  પછી 
ગડ [ઠી 8 ઉ�રાયા \ આ શcદો, I ઑ�ફડ�મ0 એટ@ ઑ�ફડ� િડ�Iરીમ0. 
અMNભO ઉ�રાhલા �ીi ‘મૅિgકિન’-ની વાત કરવા તfપર હતા, એમની >ભ 
વલવલ થતી’તી, બો�યા પણ ખરા, ‘િબિકિન’-નો �િ gગ ! મI થ];,  ભO 
અટકp નહ�, એટ@ મ} જરા ચ¡કાઇI ¢છ્]; :  અ�ક જ£થોમ0 ¤ટી નીક�લા 
આવા શcદો થોડા થોડા વખ\ િડ�Iરીમ0 ઉ�રાય \થી બીiઓએ શA; કરવાG;, 
હ¡, શA; ? તો ગAlસાથી બો�યા : જખ મારવાની ! હમણ0 I હમણ0 આવા ૪૦૦ 

~યોગો ઉ�રાયા !. તI ખબર નથી એથી §િનયા આખીG; શcદભ;ડોળ 8ટ`; 
રીચ થાય !,  રીચ ! : માL �હૅx;’�;, §િનયાના ભ;ડોળની મI શી પડી ! ! મારA; 
ય રીચ ! ! આટલા તતડીI શાના બોલો છો ? મI એ�ય થ];, છોટાલાલG;, 
બાઈઓG; I તખી[નG; ય રીચ નથી તો શA; ! ? દLક ગ0ઠG; વાપL ! I 
બદલામ0 Y મ�  !, એI >વી @ ! ! મI થાય, આ ભO શA; કામI આટલા 
હરખપ§ડા થાતા હોp ? એમના ઑ�ફડ�ની માI પO9 એનો બાપ ! 

8મ Vપ થઈ ગયો ? :  બસ એમ જ :  પણ પછી, �¨ો બદલવાના 
ઇરાદાથી, અI,  માlતરોમ0 સારA; થ];-મ0 ખ©યા કરતી મારી બકારીઓ યાદ 
આવત0, એ બાબ\,  અMNભOI મ} જરા મ0ડીI વાત કરી, I નરમાશથી ¢છી 
H]; : અMNભાઈ, બધા મI આx; 8મ �હ ૅ! ? તો �હ ૅ:  H, બોલ, �હ,ૅ જણાવ 
મI, §િનયાના એક પણ માણસG; મગજ SાLય શcદ વગરG; હોય ! ખરA; ? 
આસપાસમ0 8 દ£ર sશાવરના, 8 અL, પરsશના કોઈપણ શ�રમ0  કસબામ0 

ગામડામ0, 8 આિદવાસી કોઈ પણ જનપદમ0 
જઈ આવ. આસામના િદªAગઢમ0 i, 
નાગાલૅgડના કોિહમામ0 i, િચનના શ0ઘાઇમ0 
i, ]રપના આMlટડ«મમ0,  બાજAમ0 લgડનમ0, 
@lટરમ0 ,  અ�િરક ાન ા િશક ાગોમ0 , 
િસિgસનાટીમ0, આટલાgટામ0  8 જkસ 
િસટીમ0 i, કૅIડાના ટૉરgટોમ0, આિ¬કાના 
નOરોબીમ0, 8 પછી, િચલી 8 િસડની i, કર0ચી 
i, ીલ;કા i, મ�ર0 i, અમદાવાદમ0, 
રાય�રમ0, વl�ા�રમ0,  નિડયાદ કપડવ;જ 
વડોદરા બારડોલી વાપી િકમ બોmલી 8 
નવસારી ... કોઈ પણ જ®યાએ i ... માણસ 
નામG; એક પણ ~ાણી શcદ વગરG; ! ખરA; ? : 

એઓ ‘~ાણી’ બો�યા \ મI ગM]; 8મ 8 ~ાણની 
એટ@ 8 ¯ાસો�છ્વાસની ન>ક ¢®યા sખાયા. 
મI લગીર સ;તોષ થhલો.  એટ@ મ} ક°A;, 
બરોબર. આશા પmલી 8 મI હમણ0 �હૅp -- 

હા,  �; સાચો છA;, ભાષા સહજ વl� !. પણ, હA; આગળ ક;ઈ બો`; એ ©હૅલ0 જ 

બો�યા, આઇ ડોgટ ઍ<ી િવથ ² ! હA; ગ£;ચવાયો,  ઍ<ી શA; --? એટ@ મI થ];, 
¢છA; એમI --  8 ઓ8, નૉટ ઍ<ી, ઓ8, બટ ફૉર tહૉટ --? પણ ¢છA; એ 
©હૅલ0 એમ9 બીi શcદોમ0 કહી દી³; –આઈ િડફર િવથ ² ! હા પણ અMNભO, 
ફોડ પાડો, I સ0ભળો ...  માL ´મ પાડીI બોલx; પm`; 8મ 8 એઓી ઝટ 

કરતાકI નીકળી ગhલા ... જ�દી જ�દી બોલી ગhલા,  jોિત મારી રાહ Hતી 
હp યાઆર ... એમની ¢;ઠ sખાતી’તી fયાL મI યાદ આt]; 8 બધા મI, 
ડોબાI, બકારી થઈ ગઈ ક� ! \ 8મ ક� ! નામના મારા એ સીધાસાદા પણ 
અઘરા સવાલI અMNભO િસફતથી ચાતરી ગhલા ... 

શA; કરવાG; ... મI થાય, ‘�ટ’I મારા પર પ�લી વાર વાપય«ની મH 
@તા ગયા ! Nિલઇgગ નહ� તો બીજA; શA; ? એમG; ચાલત તો મૅિgકિન પણ 
વાપરી બતાવત ! એમન0 ‘આઈ િડફર િવથ ² !’  અI ‘આઈ ડોgટ ઍ<ી િવથ 
² !’  મI S0ય લગી સ;ભળાત0 ર�0. મI થાય,  કોઈ અMN 8 જMN H આમ 

લોઢાનો હથોડો લઈI િડફર થવા જ નીસય{ હોય,  આપµ  ¶કિચત ્ પણ 
સમજવા-સ0ભળવા માગતો જ ન હોય, તો એI હM�શI મા· છોડી sવો એ 
જ કત�tય ગણાય.  બાકી, રીચG; સ0ભળીI હA; Vપ હતો, મારો મત તો જણાtયો 
gહૉતો,  iણવાની એમ9 દરકાL ય નહ� કLલી ... પણ, તો પછી,  pના, pI 

વાl\ િડફર થતા’તા ? િવજયી અદામ0 જતા ર�ા; \ પણ, પ¸ીI cહાI ! 
બાકી માL તો, ] આર, રાઇટ છો, પણ ીમાન અMNભO,  િડફરG; નામ તો પાડો, 
વ¹L કહીI વાતI પાટા પર આગળ ધપાવવી’તી ! ... પણ શA; કરવાG; ...

H 8 બg]; ! એમ 8 ‘િડફર’I લી_ હાલ જ મI ‘ડºર’ શcદ sખાતો 
થયો ! ... એI H� ન H� fય0 તો મારાથી ‘ડફµ’ પણ Hવાયો !. �ણ 
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- લતા જગદીશ િહરાણી
 https://www.facebook.com/lata.hirani.98
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!નશીની નવલકથા ‘કોનો વ+ક?’ અ-.નો /દ ભરમ
• દીપક મ5તા

!દ ભરમ એ કન)યાલાલ 
-નશીની ઘણી નવલકથાઓ56 
એક આકષ9ક ત;વ હોય >. ?@ 
કારA વાચકનો રસ સતત 

જળવાઈ રG >. પણ -નશીની 
એક નવલકથાના Iકાશનની વાત 
પણ થોડી !દ ભરમથી ભKલી 
>. આ નવલકથા ? ?મની બીM 

સામાિજક નવલકથા ‘કોનો વOક?’ 
-નશીએ પો? લPQ6 >ઃ 
‘ ૧ ૯ ૧ ૪ ન ી શ Vઆ ત મ O 
અ 6બાલ ાલ Xનીએ મ@ 

“ગZજરાતી”મO ચા[ વાત\ લખવા 
મા^  આ_હ કય`. પGલO તો મારી 
aહમત ચાલી નહb, પણ કોલમના 
ચૌદ આના જતO કરવા56 રdQ6 નહb, એટf વાત\ લખવાનો િનgય કય` @ 

‘hરની વiલાત’નો પGલો ખ6ડ લખી અ6બાલાલભાઈ@ આjયો.’  એ નવલકથા 
“ગZજરાતી”મO ૧૯મી ઓગkટ  ૧૯૧૪થી રપમી જZલાઈ ૧૯૧૫ mધી 
હoાવાર Iગટ થઈ.  ? પછી લખાqલી ?મની બીM સામાિજક નવલકથા ? 
‘કોનો વOક?’ -નશી િવrનો કોઈ પણ અsયાસ fખ જZઓ, કોઈ પણ tkતક 
જZઓ,  અવ\ચીન ગZજરાતી સાિહuય િવrનો કોઈ પણ સ6દભ9 _6થ જZઓ,  ?મO 
‘કોનો વOક?’ની Iકાશન સાલ ૧૯૧૫ આvલી wવા મળr. xદ એ tkતકની 
પછીની આyિzઓમO પણ ‘પGલી આyિzઃ ૧૯૧૫’  એમ છપાq[6 wવા 
મળr.  હકીકતો@ ચકાસી@,  ચોકસાઇ કરવાની જVર આપણા ઘણાખરા 
િવhચકો@, અsયાસીઓ@, સ6શોધકો@ પણ જણાતી નથી.  એટf tkતકમO 
છાvલી આ સાલ જ સાચી માની@ બધા ચા|યા >. પણ એ નવલકથાની 
Ikતાવના પણ }યાન~વ9ક ભા�q જ કોઈએ વOચી હr. કારણ w વOચી હોય, 
તો ૧૯૧૫ની સાલ િવr ક6ઈ નહb તો શ6કા થયા વગર તો રG જ નહb. 
Ikતાવના56 પG[6 જ વા� આ IમાA >ઃ ‘આ વાત\56 વk� નાનપણમO મ� 
ક|v[6 અ@ આખK તા. ૧૮-૬ (૧૯)૧૬થી તા. ૧૫-૭-(૧૯)૧૭ mધીના 
સાoાિહક ‘િહ��kથાન’મO ?@ ચા[ વાત\ તરી� Iગટ કKલી.’ 
સવાલ થયા > : �Oથી આ�યા હr ? �મ આ�યા હr ? @, અuયાK જ �મ ? 
જવાબ ન મ�યા એટf મ@ થQ6, બ��@ એક�ક w� અથાડZ6 તો ��6 ? અ@ 

ખKખર, મ� બ��@ અથાડ�ા : ડ�ર ડફ�.  ડફ� ડ�ર. અથાડવાની  મ@ બહZ મX 
આવી ગઈ, ? આગળ વ}યો : ડ�ર ડફ� ડફ� ડ�ર ડ�ર ડફ� ડફ� ડ�ર ડ�ર 
ડફ�  ડફ� ડ�ર ... આમ તો શ�દો@ અથાડવા56 સG[6 કO > ? @ અથાડ�ા 
પછી િજરવવા56 પણ કO સરળ > ? ખરી વાત જZદી >. �ટલાય સમયથી � 

ક6ઈ લx6 છZ6 ? ક�j�ટરના k�ીન પર જ લx6 છZ6. આ ડ�ર-ડફણા-56 � કી�6 @, 
? કૉપી-vkટ કરી કી�[6 > ! અzાK જ, બીM  વાર અથાડી બતા�6 ? Kડી > ! 
લૉ, જZઓ, બોલી પણ જZઓ  -- ડ�ર ડફ� ડફ� ડ�ર ડ�ર ડફ� ડફ� ડ�ર 
ડ�ર ડફ� ડફ� ડ�ર ...  ત� ય કૉપી-vkટ કરી લો, ત�ય અથાડી જZઓ : ડ�ર 
ડફ� ડફ� ડ�ર ડ�ર ડફ� ડફ� ડ�ર ડ�ર ડફ� ડફ� ડ�ર ...

પણ એક વk� > :  શ�દો@ અથાડીએ uયાK એ આપણ@ પણ 
અથાડતા હોય >. Xત w�, બીX w�, �ીX w� ...  uયાK �ક�કાA વા�Q6 
પણ હોય > ...  મXની વાત એ > � એ વા�[6 �ાKય �ખા�6 નથી ... ખબર 
હr આ ખરી વk�ની અ� ભ)@ ? કોણ XA !
(સ¡ભાવ : http://www.sahityasetu.co.in/issue9/jaatsaathevaat.html) 
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હh, � નવલકથા ૧૯૧૬-૧૯૧૭મO ધારાવાિહક Vv છપાઈ હોય ? 

tkતક Vv ૧૯૧૫મO કઈ રી? Iગટ થઈ હોય? -નશીએ આ નવલકથા 
“િહ��kથાન”  મા^  જ લખી હતી ? હકીકત -નશીના આ શ�દો પરથી kપ¢ 
થાય >ઃ ‘૧૯૧૫મO “િહ��kથાન અ@ IXિમ�”ના ત6�ી રતનલાલ શાહના 
દબાણ@ વશ થઈ મ� ‘કોનો વOક?’ નવલકથા મOડી. “ગZજરાતી” કરતO આના 
કોલમ નાના @ કોલમ દીઠ Vિપયો એટf આ hપાર ખોટો નહોતો.’

પણ આ વાત આટfથી અટકતી નથી. હાM  મહ6મદ અલારિખયાના 
માિસક “વીસમી સદી”ના દસમા tkતકના પGલા અ6કમO (ઓ¤ટોબર 
૧૯૨૦ના અ6કમO) પણ ‘કોનો વOક?’નO પGલO �ણ Iકરણ છપાયO >. ?ની 
સા§ િ�¨વન �. પ^લના િચ�ો પણ ©�O >. -નશીના પોતાના હkતાªરમO 
લ«[6 કથા56 એક પા56 પણ છાjQ6 >. ?ની ની¬ લPQ6 >ઃ ‘ગZજરાતના 
Xણીતા િસ કથાકાર રા. કન)યાલાલ -નશી એડવો�ટની નવી વાત\ ‘કોનો 
વOક?’ની હkત િલિખત IતમO56 ?મના હkતાªરોમO56 એક ®¯. ‘૧૯૨૧ના 
X�Qઆરીની ર૧મી તારી« હાM56 અવસાન થQ6. ? પછી “વીસમી સદી” 
માિસક બ6ધ થQ6. ૧૯૨૦ના સj^�બર, નh�બર અ@ િડ°�બરના અ6કો પણ 
Iગટ થયા નહોતા.  પGલા હoામO છપાqલO �ણ Iકરણ વOચતO આ નવલકથા 
અ6�નો !દ ભરમ વ� ±6ટાય >. કારણ આ� tkતકVv � ‘કોનો વOક?’ 

આપણી પા° > ?નO પGલO �ણ Iકરણ - � બીX કોઈ પણ Iકરણ-સા§ 
“વીસમી સદી”મO છપાqલO �ણ Iકરણનો એક અªર પણ મળતો આવતો 
નથી. પા�ો, Iસ6ગો એ જ >, પણ લખાવટ ત¡ન જZદી >! તો શZ6 એક જ 
નવલકથા -નશીએ ² વાર લખી હr? 

આ !દ ભરમ ઉ�લવા મા^ ફરી ‘કોનો વOક?’  tkતકની Ikતાવના 
મદ� આh >. ‘કોણ XA �મ પણ ? @ ? જ kવVv એ વાત\ ન છપાય તો 
સારZ6 એમ મ@ થોડO વષ´ લા�Q6 અ@ ?થી ? પડી રહી.  પછીથી kવ. હાM 
મહમદના દબાણથી મ� “વીસમી સદી”મO ? છાપવા આપવા કµ|Q6.  અ@ ?@ 

mધારી વધારી, નh kવVv ત)યાર કરવા મOડી. પણ �વી વાત\ની નાિયકા 
હીણભાગી > ?વી જ આ વાત\ની કારિકદ¶ બની. થોડO Iકરણ છપાયO @ 
“વીસમી સદી”  બ6ધ થQ6. એટf � “વીસમી સદી”  મા^ -નશીએ આ નવલકથા 
mધારી વધારી@ નh kવVv ત)યાર કરવા  મO�લી.  “વીસમી સદી”  બ6ધ થયા  પછી 
ફરી એકવાર આ નવલકથા હoાવાર છાપવા56 બટZભાઈ ઉમરવાિડયા અ@ 

િવજયરાય વ)·� ?મના “¬તન” માિસકમO શV કQ.̧  ?ના એિIલ ૧૯૨૧ના 
અ6કથી ચોથા Iકરણથી ‘કોનો વOક?’56 હoાવાર Iકાશન આગળ વ}Q6. 
નવલકથા અધવd¬થી શV કરી હતી છતO એ અ6� કશી ન¹ધ -કાઈ નહોતી. 
માચ9 ૧૯૨૨નO અ6ક mધી ?56 હoાવાર Iકાશન ચા[ રºZ6. (વચમO,  િડ°�બર 
૧૯૨૧ના અ6કમO એ� Iકરણ Iગટ થQ6 નથી.) uયO mધીમO કZલ નવ Iકરણ 
છપાયO હતO. >વ^ -નશીએ ‘કોનો વOક?’@ નhસરથી લખવા56 મOડી વા�Q6.

-નશી IkતાવનામO લ« >ઃ ‘આખK વખત@ અભાh ?@ ન�6 kવVપ 
ન જ અપાQ6.’ એટf >વ^ “િહ��kથાન”મO �મ છપાઈ હતી ?મ જ ?મA 

આ નવલકથા tkતકVv Iગટ કરી. પણ �ાK? જવાબ Ikતાવના જ આપી 
શ� ?મ >, પણ નવાઈની વાત > � કોઈ56 એ તરફ ભા�q જ }યાન ગQ6 >. 
Ikતાવના@ અ6? લPQ6 >ઃ ‘સ6વત ૧૯૮૦’  હh � tkતકની પGલી 
આyિzની Ikતાવના સ6વત ૧૯૮૦ એટf ઇ.  સ. ૧૯૨૪મO લખાઈ હોય ? 

tkતક ૧૯૧૫મO કઈ રી? છપાQ6 હોય? એટf � આ tkતક ઇ.  સ. ૧૯૨૪મO 
પGલી વાર છપાQ6 >. અ@ નહb � ૧૯૧૫મO. અ@ છતO આટલO વષ`થી ?ના 
Iકાશકો ‘કોનો વOક?’ની જZદી જZદી આyિzઓમO ?ની પGલી આyિzની 
સાલ ૧૯૧૫ છાપતા આ�યા > અ@ ?@ િવr લખનારા સૌ કોઈ એ સાલ@ 

સાચી માની@ ચા|યા >. 
આવા અ6ધાપા પાછળ કોનો વOક રGલો > ?નો !દ ભરમ ઉકલતો 

નથી.
(સ8ભાવ : ‘વડ:;ટ’, “!-બઈ સમાચાર”, 06.12.20)

e.mail : deepakbmehta@gmail.com
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‘નઈ #ઝદગી,  નયા *વન’  − કાય-.મ શ1 થયા3 અા સાલ 44 વષ- થય8. ચૌ;ક વરસની =3 અાવરદા મ>લી. ‘િ@િટશ @ૉડકા#Dટગ કૉરપોGશન’  વાH, 

=ના Hિલિવઝન પડ;,  1968થી 1982 દરિમયાન, િહJKDતાની જબાનમ8,  એક લોકિPય કાય-.મ ચાલતો હતો.  દર રિવવાG સવાG,  અમારી Qઢીના SરSર, ચાતક 
QT, અા કાય-.મની રાહ Uવાતી.  અ3 અા ;શની દVરW;શી =મ જ શાસન પXિત તો જYઅો, દોDત મારા ! બહYસ8DZિતકન8 કોઈ ગાણ8 નહ\, Qલા વગોવા]લા 
‘^_ીકરણ’નો કોઈ જ વળી ચWદરવો ય નહ\; અ3, નવોિદત જનસમાજ3 સાર,ુ સમાજમ8 એક1પ બનવા માHની કોઈક હળવાશ અ3 bcય Pવાહ મ8d ગોઠવાઈ 

જવાય = માHના સfડ g^ની નકશીદાર ઈજ3રી જ Uઈ લો ! 

અ3 અા સમયગાળા પછી, અWij* ભાષા-માlયમવાળા અ3ક mતભાતના Pસારણ-કાય-.મોની વણઝાર શ1 થઈ, એમ કહીએ તો ખોટYW ન બ3 ! 

= કાય-.મોમ8 ;શિવ;શના સમાચારો અપાતા, oમ8 #હદવી ઉપખWડના વત-માન સહજ હોય. લqમતી સમાજ3 અr1પ સ8DZિતક, સાિહિsયક =મ જ 

રાજકારણની સ8Pત અ3 PાસWિગક બાબતો અWtની ચચuિવચારણા ઉપર8ત, નાચગાનના જલસા, bલાકાત-dવાલો અ3 bશાયરાઅોનો ય સમાvશ રdતો. મdJw 

કૌલ અ3 સલીમ શાdદ oવા x પડછWદ અ3 yzરા પ{કારો PD^તકતuઅો હતા. સલીમ શાdદ અ|ાહ િમય83 }યારા થઈ ગયા ~,  �ાG મdJw કૌલ,  ~|ી 
માિહતી bજબ, સાmમ8દા રd ~.

‘બી.બી.સી. વન’  Hિલિવઝન પર, 1965ના અરસામ8, ‘ઇન લોગ� g િમિલ]’  નામનો કાય-.મ અાવવો શ1 થ]લો. 1966મ8 ‘અપના હી ઘર 
સમિજ]’એ, =ની જ�યાએ,  Dથાન લી�W.  અ3 વળી, ‘બી.બી.સી.  Gિડયો ફૉર’ પરથી એ ય Pસિરત થતો રdલો. =3 Tકા� અા ‘નઈ #ઝદગી,  નયા  *વન’  કાય-.મ 

xસાડાયો,  =મ ઇિતહાસ કd ~. 1982ના અરસામ8,  ‘બી.બી.સી. ટV’ Hિલિવઝન પર ‘ઘરબાર‘ ના� કાય-.મ દાખલ કરાયો, = �ટલાક3 સ8ભર^W હ�. વારY,  ‘નઈ 

#ઝદWગી, નયા *વન‘ કાય-.મ3, વ�z ‘J� લાઈફ‘ નામ પણ અપા]�W. 1980ના અરસામ8, ~વH,  =3 ‘એિશયન �tિઝન‘ કdવાrW શ1 થ]�W. અ3 અાખG, = 

‘3ટવક- ઈDટ’3 ના� mણીતો થયો.
બી.બી.સી.ના દફતર ભWડારમ8 અા કાય-.મોની �ટલીક ફાઈલ અW� કરાઈ ~, =મ mણવા મ>  ~. પdલા કાય-.મની Hઇપ અહ\તહ\ ફરતી હોવાના સગડ 

પણ મ> ~. બ�મગમ નગરનો, = vળાનો, જગમશહVર ‘Qબલ િમલ’ DટVિડયો કાઢી નWખાતા, અામ8ની 120 oટલી Hઇપ3 ‘xટા એસ.પી.’  પર mળવી શકાઈ ~. 

બાકીનો ઇિતહાસ રફદ� થઈ ગયો ~. પWિડત રિવશWકર, લતા મWtશકર, ઉDતાદ નસરત ફ=હઅલી ખા�ની Qશગીઅોમ8થી �ટ�Wક mળવી શકા�W હોય =મ કdવાય ~.  

અાપણી વસાહત3 ઇિતહાસ3 ચોપ� અWિકત કરવા3 સારY, અા સ�ળા કાય-.મો બહY જ મોટી �ડી ~. =3 તપાDયા િવના, ચકાDયા િવના, થ]લ8 
લખાણો �8ક અ�ર8 સાિબત થાય, =મ પણ બ3. અા કાય-.મોમ8 x’ક વખત ગYજરાતી કિવ સ��લન / bશાયરા યોmયા હતા, =�W સ8ભG ~. ‘ખ�યામ‘ સાdબ, 

પWકજ વોરા =મ જ યોtશ પHલની ય =મ8 Qશગી રdલી =મ અા~રYW યાદ અાv ~.  Gિડયો, Hિલિવઝન, bિwત સમસામિયકો અ3 હv વીજિળક સ�હમાlયમો 
પણ અાવ8 અાવ8 સાધનોમ8 અગsયના અોmરો બની ર�8 ~.

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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(1)

!લ# - $સગર
• અાન+દરાવ $લગાયત

'બસ? આટ%& જ? ( ક*મળી .જદગીમ1 પિરવત7ન લાવવા મા; આટલી જ 
રકમ? મારી પા< તો >ટ%& બ?& @ અB આ લોકો પા< તો ક&ઈ જ નથી!'

- Scott Neeson : હૉલીGડનો એક અનોખો આદમી

આK >ટલ1 વષM પછી હ*& આ OલP ગાડીમ1, બારી પા<ની સીટમ1 
(ઠો! આખી Rસાફરીમ1 હP મઝા આવU.  અVયાO તો મB મારી અXિરકાની 
મYઘી BMW ગાડીની પણ પડી નહોતી. એટલો હ*& \શ હતો.

^_નમ1 પણ 'િવ`ડો સીટ'નો આaહ લોકોB b1 નથી હોતો? બારી 
પા<ની જગા તો મB મળી ગઈ પણ OલP િડપાટ7X`; 

બારી પા<ની આ સીટની બધી મઝા મારી નાખી @. 
સિળયા આડા મારી દીધા @. મઝાથી ડોક*& બહાર કાઢીB 
દeર fધી ક1ઈ gઈ શકાh& જ નથી. હ*& નાનો હતો VયાO 
આ સિળયા નહોતા.

ગાડી ઉપડી ....
R&બઈન1 પરગણ1ની હદ વટાવીB હP ગામડાન1 j;શનો શk થય1. એ 

પીળા પાિટયા ઉપર કાળા અlO લmલ1 એ> એક ગામન1 નામ વ1ચત1 
બાળપણ ખળભળી ઉઠh& હh&.  ગામડાના j;શB ગાડી ઊભી રqતી > તરત 

નાની નાની છોકરીઓની sમાsમ અB દોડાદોડ શk થતી. ^_ટફોમ7ની બીt 
બાજ*એથી પિડયામ1 એમન1 ફળ Pચવા એ sમો પાડતી.

'તાજ1 ચીક* ...  લો કાકા,  તાજ1 જ @ ... લો એક વધાO uકી આv& ... 
જલદી કરો ... ગાડીની વીસલ થઈ ગઈ @ ...' બારી fધી એનો ચીક*નો પિડયો 
પહYw એટલા મા; થવાય એટલી xચી એ છોકરીઓ થતી. એમB વકરો 
કરાવવા ખાતર પણ હ*& દOક j;શB ક1ઈક B ક1ઈક ખરીદતો અB ડyબામ1 
(zલ1 છોકર1B આપી {તો.  એ પણ \શ થત1. અXિરકન ડૉલર િખjસામ1 
હોય શી .ચતા! હ*& તો વળી અXિરકામ1ય પ1ચ પ|< fખી ગણાતો માણસ હતો.

>ટલ1ક j;શB પાણીવાળી છોકરીઓ ઘડો લઈB 'બ1મિણયા પાણી'ની 
sમાsમ કરતી આમ }મ દોડતી. પાણી પીB લોકો પ|સા ~કવતા તો એ પ|સા 
પણ એ છોકરીઓ અ&દર ઘડામ1 જ નાખતી. એ ગ&દા પ|સા પીવાના પાણીમ1 
નાખીB આ રી} એ� પાણીB ગ&� અથવા 'પો��ટ' ના કરG& gઈએ એવી 
સલાહ હ*& આv& તો એB ગ� ઉતO ખરી !

એક મોટા જ&કશન ઉપર ગાડી ધીમી પડી. ગાડી ઊભી રq } પqલ1 તો 
'ગરમ ભિજય1' 'ચાય ગરમ' 'આ ...  ભાt �રી' 'ઠ&ડા મીઠા થમ્ઝ-અપ...' વ�O 
sમો પાડતા �િરયાઓની નાસભાગ શk થઈ.  aાહક શોધવા ગાડીના એક 
@�થી બી� @ડા fધી sમો પાડતા આ �િરયાઓની આ&ખોમ1 રોtરોટીની 
જબરી તલપ {ખાતી.  એ મોટા j;શન ઉપર વી<ક િમિનટનો આરામ કરી ગાડી 
પાછી ઉપડી.

ગાડી ઉપડી એટ_ ગાડીની અ&દર હP �િરયાઓની qરા�રી શk થઈ.
'... આ ખારી B કડક .શગ ...  ભાઈ ..  આ {શી કાજ* આવી ગયા. 

બોલો, કાકા, >ટલી આv&?' મારા તરફ gઈB એ� સી?& જ �છ�&.
.શગવાળો �ય Vય1 ચણાની દાળવાળો આP.
'આ ચટા>દાર ચણાની દાળ  ખાઈ લો ...' એટલી િગરદી વ�w ફટ 

દઈB એ �િરયો ત�લી દાળનો ટોપલો એના �&ટણ ઉપર ;કવી બધા 
�<`જરોB �યિ�ગત �છી વળતો. ઝીણી fધાOલી ડ*&ગળી  અB કા�લા 
લ��ની વાસ આખા ડyબામ1 >ટલા ય �<`જરોના મYમ1 પાણી લાવી, �ખ 
લગાડી {તી. એની  આ ચાલાકીથી એનો િબઝBસ થઈ જતો.  ઘણા લોકો ખાઈ 
નાખતા. મB પણ મોમ1 પાણી આવી જh&. પણ સમસમીB (સી રqતો. �ીસ 

બ�ીસ વષ7થી અXિરકન બની ગ�%& માર*& �ટ આ દાળ સહન ના કરી શ> તો 
પાછી ઉપાિધ !

આ બધો {શી 'ઘYઘાટ' હ*& કોણ �� >ટલ1 ય વષM પછી ફરી પાછો 
માણી ર�ો હતો! મારા બાળપણના િદવસોની OલP Rસાફરી અB અVયારની 
આ OલP Rસાફરીમ1 ક1ઈ ખાસ ફરક નહોતો લાગતો. એ જ િગરદી. એ જ 
ગ&દકી. �યવjથા અB સગવડ વધવાB બદ_ મા� માનવ વ�ય1 હત1. વ�લ1 
માનવ સા� સ&કળાએલા બી� ��ો પછી આપોઆપ વ�.

ચણાની દાળવાળો ગયો ...
હP ચૌદ-પ&દર વષ7નો એક છોકરો આ�યો. થોડીવાર તો એ� એની ( 

આ&ગળીઓ વ�w ભરવી રાmલા લાકડાના ટ*કડા આબાદ રી} વગાડ�ા. હ*& 
સ1ભળતો જ ર�ો. પછી એક જeની િફ�મ�& ગીત એ� લલકા��. એના 
લલકારથી ડyબો આખો શ1ત થઈ ગયો. બધા ગીત સ1ભળવામ1 ત�ીન થયા. 
એના અવાજમ1 ગજબની મીઠાશ અB �લ&દી હતી ... સ&ગીતની �િ એ કહ*& તો 
એના અવાજમ1 ગજબની મ?ર િજવારી, કલાVમક ખટકા, બારીક uરકી અB 

મધ Kવી મીઠાશ ભOલી હતી. ક*દર} એB બહ* fરીલા 
અવાજની ¡ટ આપી હતી. મB શાj�ીય સ&ગીત�& ¢ાન 
@ એટ_ આ છોકરાના ગળાની કદર હ*& બરાબર કરી 
શકતો હતો. >ટલી ;લ`ટ  ભOલી હતી! What a built-
in exceptional voice and talent!

ગીત �ર*& કરીB એ� બધા પા< હાથ લ&બા�યો. કોઈએ દસ પ|સા તો 
કોઈએ પ1ચ પ|સા એની હ�ળીમ1 ubા. મોટા ભાગના તો હાથના ઈશારાથી 
કહી {તા > 'આગળ �.'

X િખjસામ1થી ~પચાપ દસ kિપયાની નોટ કાઢી.  કોઈB {ખાય નહ� 
એ રી} ઝીણી ગડી વાળીB એના હાથમ1 uકી.  માO આખા ડyબામ1 �qર 
નહોh& કરG& > મ£ એB દસ kિપયા આ^યા. પણ એ ગ�ડાએ ગડી ઉ>લી અB 

�ણ વખત એ દસની નોટ કપા� અડકાડી મB સલામ ભય¤ કરી. આખા 
ડyબાB ખબર પડી ગઈ > આ માણ< દસ kિપયા આ^યા.

'સાqબ, આપB બીજ1 b1 ગીતો સ1ભળવા @? હ*& સ&ભળાG&.'
'તાO K ગાવ1 હોય } ગા.' બધા �<`Kરો મારા તરફ તાકી ર�ા હતા. 

મB જરા (હe� અB િવિચ� લાગવા મ1ડ્�&.
પછી તો એ� બીજ1 ચાOક ગીતો એના �લ&દ અવાK ગાય1.  બહ* જ 

fરીલા અB તાલ બ¥.
વડોદરા આવh& હh&. મ£ ઉતરવાની ત|યારી  કરી. ^_ટફોમ7 ઉપર ગાડી 

થ&ભી.
'સાqબ, તX અહ� વડોદરામ1 રહો @?' એ મારી પાછળ જ ઊતયM 

હતો.
'હા .... h&?' ઉતાવ� j;શનની બહાર નીકળવાની �ય¦ કરત1 મ£ 

�છ�&.
'હ*& પણ અહ� જ રહ*& છ*&.’
'કઈ જગાએ?'
'� ... લા OલP vલની પાછળ એક ઝe&પડીપ§ી @ એમ1 માર*& એક ખોરડ*& 

@.'

અX j;શનની બહાર નીક¨યા.  એ છોકરો મારી સા� જ ચા�યા કરતો 
હતો. હ*& રીlા શોધવા લા©યો. Vય1 અચાનક એ છોકરાએ મB સવાલ કયM, 
 'સાqબ, તX મારા ખોરડામ1 આવશો? હ*& તમB બીજ1 ઘણ1 ગીતો 
સ&ભળાવીશ.' એનો આ સવાલ સ1ભળીB હ*& એના તરફ તાકી ર�ો. (વકeફ 
Kવો! હ*& શ*& કર*& તારા ખોરડામ1 આવીB! દસ kિપયા આ^યા એમ1 આટલો 
બધો દબાઈ ગયો! િહ`�jતાનના ગરીબોની આ જ એક કમgરી @. 'ગરીબડ1' 
બની �ય @. 'ગરીબ' અB 'ગરીબડ1' આ બ&B શyદોમ1 ફરક @. અXિરકામ1 
પણ ગરીબો કય1 નથી! પણ એ 'ગરીબડ1' નથી.

તરત મB પાછ*& બીજ*& જ ક1ઈ jª��. કોણ �� >મ પણ આ છોકરાના 
આ સવાલથી મારા  હ|યામ1 ક1ઈક થ�&. ક1ઈક �ગી ઊઠ્�&. હ*& િjથર ઊભો રહી 
ગયો.  છોકરા તરફ તાકી ર�ો.  એના મY ઉપર ન�� ક*«હલ હh&. આશાઓ હતી. 
મB �� એ ખ£ચતો હતો.
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વાત7 િવહાર



'તાર$% નામ શ$%, અ*યા?'

'ગ%ગલો .....'
ગ%ગલાની આ વાત2 હમણ5 આટ7 અટકાવી2 બી:  એક સ=ય ઘટના 

તરફ આપA% Bયાન દોર$%.
કોઈક અEિરકન માિસકમ5 મG આ ઘટના વ5Hલી. કમનસીI માિસકA% 

નામ યાદ નથી. એ ઘટના મ2 એકાએક યાદ આવી ગઈ. આ રહી :
એક મોટા અEિરકન કોપKLશનના લખપિત Nપારી એક વખત, 

પોતાના ધ%ધાથP, સાઉથ-અEિરકામ5 ગયા હતા. િદવસA% કામ પતાવી સ5R 
પોતાની ફાઈવ-Sટાર હૉUલ ઉપર આVયા. દરવા2 Wાર ખોલી2 સાXબ2 અ%દર 
જવા દીધા.  બારZ  બ%ધ થાય [ પXલ5 એ અEિરકન Nપારીએ બહાર ક5ઈ 
ખળભળાટ સ5ભ^યો. બારZ ખોલી એ તરત બહાર આVયા.  દરવાન2 
_છતાછ કરત5 એમ2 ખબર પડી b દસ-અિગયાર વષdનો એક છોકરો એમના 
eટ  પૉિલશ કરવા માગતો હતો.  પણ દરવા2 ધfો મારી2 એ2 અ%દર આવતો 
અટકાવી દીધો હતો.

'g5 h એ છોકરો?' Nપારીએ _છi%.
'jલો ઊભો ....'
ઇશારો કરી2 Nપારી2 એ છોકરા2 પાm બોલાVયો.  પગ લ5બો કરી2 

eટ  પૉલીશ કરવા કn$%. છોકરો oબ ઉ=સાહમ5 આવી ગયો.  ફાUલી pલીમ5થી 
qશ કાઢ્i%. પૉિલશની ડtબી ખોલી.  Nપારીએ ui% b આ છોકરાની ડtબીમ5 
_રતો પૉિલશ પણ નહોતો. Rમ [મ ખોતરી ખોતરી2 એ ડtબીમ5થી પૉિલશ 
કાઢતો હતો. એના qશ ઉપર સરખા વાળ પણ નહોતા.  મોટા ભાગના ઉખડી 
ગયા હતા.  ફાUલી ચwી અ2 બિનયન પXરી2 ઉઘાx પy આખો િદવસ મજzરી 
કરી2 આ છોકરો jટ ભરતો હતો.

'અ*યા, તાL ન{% qશ અ2 પૉિલશની ડtબીઓ uઈએ h?' 
અEિરકન Nપારીએ _છ્i%.

'હા સાXબ ...' છોકરાએ આન%દ Vય} કયK.
'કા7 સવાL દસ વાy અહ~ આવી જR.' કહી2 અEિરકન અ%દર 

હોUલમ5 ચા*યા ગયા.
છોકરો તો વXલી સવારથી જ આવી2 બહાર હૉUલના દરવાR રાહ 

uતો Iઠો.  સમય થત5 અEિરકન Nપારી બહાર �ખાયા. દરવા2 એમ2 માU 

Uકસી ત�યાર રાખી હતી.  દોડી2 છોકરો U�ી પાm  જઈ2 ઊભો ર�ો.  હસી2 
Nપારીએ છોકરા2 અ%દર આવી જવા ઇશારો કયK. છોકરો હરખ �લો બની 
ગયો. �જદગીમ5 પXલીવાર કદાચ U�ીમ5 Iસતો હ�.

પોતાની િમ�ટગના Sથ�  પહ�ચત5 પXલ5 Nપારીએ ડ્રાઇવર2 �ચના 
આપી b બ�રમ5 �5 eટ પૉિલશની સામ�ી મ� એ �કા2 વચમ5 U�ી થોડી 
વાર રોકવી.

�કાન આવી એટ7 Nપારીએ છોકરા2 કn$% ....
'�, �% પૉિલશ અ2 qશ લઈ 7.'

છોકરાએ મોટામ5 મોટી ડtબી અ2 સારામ5 સાર$% qશ લી�% અ2 હાથ 
�ચો કરી અEિરકન Nપારી2 દzરથી બતાવી એમની સ%મિત માગી.  અEિરકન 
Nપારીએ ઇશારાથી વધાL qશ અ2 ડtબીઓ 7વા કn$%. છોકરાએ પાછી I 
ડtબી ઉપાડી અ2 હરખ�લા બની અEિરકન તરફ ui%.  અEિરક2 હસી2 ફરી 
ઇશારો કયK. છોકરાએ હN દmક ડtબીઓ ઉપાડી. પ5ચ સાત qશ લીધ5. eટ 
પૉિલશ2 લગતો બીu સમાન પણ ઉપાડ�ો. આન%દનો માયK છોકરો અધ� 
પાગલ Rવો થઈ ગયો હતો. અEિરકન Nપારી U�ીમ5થી હસતા હસતા બહાર 
નીક^યા અ2 �કાનદાર2 બધા પ�સા �કવી દીધા. છોકરા2 માp હાથ �રવી 
હસ[ મો� િવદાય કયK.

આ વાત2 વીસ-પ�ચીસ વષd વીતી ગય5. એક િદવસ એ અEિરકન 
Nપારીની અEિરકા િSથત કોપKLટ ઑિફસ  ઉપર પ5�ીસ-સાડ�ીસ વષdનો એક 
ફ5કડો Nપારી મળવા આVયો. એ� િખSસામ5થી એ અEિરકન NપારીA% વીસ 

વષd જzA% કાડd કાઢી2 m��ટરી બાઈ2 કn$% b માL આ સાXબ2 મળ{% h. કાડd 

uઈ2 m��ટરી2 બહ$ નવાઈ લાગી. પણ એ ક5ઈ બોલી નહ~. �પચાપ એ2 

અ%દર આ7શાન ઑિફસમ5 લઈ ગઈ. અ%દર I�લા સ�2 એ જzA% કાડd હાથમ5 
લઈ વ5�i% અ2 જવાબ આ�યો,

'આ સ�ન તો વષKથી િન�  થઈ ગયા h. હN ઑિફm આવતા નથી. 
હ$% એમનો દીકરો છ$%. હ$% આપની શી મદદ કરી શક$%?'

'સાXબ, માL ગE [મ કરી2 પ5ચ િમિનટ માU પણ એમ2 મળ{% h. 
હ$% સાઉથ-અEિરકાથી આ{% છ$%. �લીઝ ... મ2 એમની ¢લાકાત કરાવી 
આપો .....

પછી તો Nપારીનો દીકરો આ સાઉથ અEિરકન Nપારી2 પોતા2 ઘL 
લઈ ગ£લો અ2 �¤ િપતાની ¢લાકાત કરાવી આjલી. 

¢લાકાત વખ[ આ iવાન સાઉથ અEિરકન Nપારીએ એ વયો�¤ 
અEિરકનના હાથમ5 પોતાA% કાડd ¢કત5 લાગણીઓથી ઉભરાતા,  ગળગળા 
અવાજમ5 પોતાની ઓળખાણ આપી.

'સાXબ આજથી પ�ચીmક વષd પXલ5 આપ મ2 તમારી U�ીમ5 
Iસાડી2 અમારા શXરના બ�રમ5 લઈ ગ£લા. માL uઈએ એટલી eટ 
પૉિલશની ડtબીઓ અ2 qશ બહ$ ઉદારતાથી આj મ2 ખરીદી આjલી. આ 
બ�% કદાચ આપ2 યાદ નહ~ હોય પણ [ િદવm  આj મ2 ગરીબીની ખાઈમ5થી 
બહાર કાઢવા હાથ લ%બાVયો હતો. એ િદવસની આપની એ મદદના દોરડાથી હ$% 
બહાર નીકળી આVયો છ$%. એ િદવm આj  આjલા Uકાથી હ$% ગરીબીના 
કzવામ5થી બહાર નીક^યો છ$%. આR એ જ શXરમ5  મારી uડા બનાવવાની 
મોટી �¥ટરી h. મારી ક%પનીના uડા �શ િવ�શમ5 એ�્પોટd થાય h. હ$% ઘણા 
છોકરાઓ2 કામ આ¦% છ$% અ2 સાp સાp  આપની Rમ એમ2 :વનમ5 
આગળ વધવા માU બધી રીતનો Uકો કર$% છ$%. આR હ$% આપA% એ ઋણ bવી રી[ 
અદા કર$%?' iવાનની આ%ખો ઉપકારથી છલકાઈ આવી.

�¤ અEિરકન લાકડીના Ub સોફામ5થી ઊભા થયા. iવાન2 ગાઢ 

આ�લગનમ5 લીધો અ2 પોતાની સાp જમવા ડાય�નગ Uબલ તરફ લઈ ગયા.
ગ%ગલા તરફ uત5 uત5 મારા મનમ5 eટ  પૉિલશ કરનારા  છોકરાની 

ઘટના ઉછાળા મારવા લાગી .....  આ અEિરકન Nપારીની Rમ હ$% આ ગ%ગલાની 
�જદગીમ5 ક5ઈ ફરક લાવી શક$% ખરો!? Could I make a difference in 
this  lad's  life?! અEિરકામ5 હ$% પણ પ�સા તો ઘણા કમાયો છ$%. હજ$ પણ 

કમાઉ છ$%. ઈ¨કમU�થી બચવા જ$દી જ$દી સ%Sથાઓમ5 દાન પણ કર$% છ$%. પર%� 
આ ગ%ગલા Rવા કોઈ છોકરાની  �જદગી2 મG સીધો Sપશd કદી કયK નથી. માતા 
િપતાના Vયવસાયમ5 જ ડztયો ર�ો છ$%. મારી અ%ગત �જદગીની બહાર ડોિકi% ય 
કi© નથી. ગરીબી માU કામ કરતી સ%Sથાઓ2 ડૉ2શનના Hક લªયા િસવાય મG 
ક%ઈ કi© નથી. [ પણ એ સ%Sથા ઉપર ઉપકાર કરતો હો« એવા અહ%કારથી Hક 
આ�યા h. મહાભારતમ5 એવા દાન2 'તામિસક દાન' કn$% h. આજ ¬ધી 
કોઈકની �જદગી2 સીધો Sપશd મG કયK નથી. એવા િકSસા તો ઘણા વ5�યા h.

અ=યાL આ ગ%ગલો મારી સાE 'સાિ=વક દાન'નો મોકો બની2 આVયો 
લાy h. એના મોઢા તરફ હ$% તાકી ર�ો. બાહોશ છોકરો h. ક$દર[ એ2 મ�ર 
અવાજની 'િગફ્ટ' આપી h. માL ક%ઈક કર{% uઈએ.  I may be able to 
touch one life and make a difference. થોડીવાર િવચાર કરી2 મG કn$%.

'ગ%ગલા ... ચાલ ... પ5ચ-દસ િમિનટ માU તારી સાp  આ{% છ$%.  બતાવ 

તાર$% ખોરડ$%.' ગ%ગલો જબરો ઉ �િજત થઈ ગયો. એ� મારી નાની �ટbસ 
પોતા2 માp લઈ લીધી. અE ચા*યા. ઝz%પડપી પાm આVયા =ય5 માL મો� 
અ2 નાb ®માલ દાબવો પડ�ો. ¯°ી ગટરોમ5થી ગ%દકીની નરી વાસ આવતી 
હતી. આખી ઝz%પડપીA% વણdન g5 કરવા I¬%? ઝz%પડપીથી કોઈ અ�±i% 
નથી. અ2 આE ય એ વણdન ક%ઈ બહ$ ®ડ$% ના હોય.

'આ માર$% ખોરડ$%, સાXબ.' એ� �ટbસ નીH ²કી. છ ³ટ  અ2 ચાર 
³ટની જગા હતી. એના ઉપર ક%તાનA% છાપર$% હ�%. કટાએલા પતરાન5 ટ$કડા, 
_%ઠ5 અથવા R મ^i% એનાથી દીવાલો ઊભી કરી હતી. હ$% તો અ%દર સરખી રી[ 

ટાર ઊભો પણ નહોતો રહી શકતો.  એક oણામ5 નાA% માટ´% હ�% અ2 એક 
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ગોદડી હતી. બસ,  બીજ+, ક.ઈ નહ1. ખોરડામ. ઊભા ઊભા અ9 વાતો કરતા 
હત. ;ય. ચૌ?ક વષAની એક છોકરી પાણીની ડોલ ભરીG આવી. મG, 
ઉજિળયાત કોમના સાLબG, ઓNચતો અ,દર ઊOલો PઈG એ એકદમ ડરી 
ગઈ. Lબતાઈ ગઈ.  ઝડપથી ડોલ નીS TકીG એ બાજ+મ. જઈG ઊભી રહી 
ગઈ. આ છોકરી ઉપર પણ નરી ગરીબી ?ખાતી હતી. ફાVલ.,  થીગડ. માWલ. 
એન. કપડ.મ.થી XપY ?ખાZ, હZ, [ એ હ\ યૌવના બની રહી હતી.

થોડ+, હસીG મ] ગ,ગલા તરફ P^, અG _છ્^,.
'આ છોકરી કોણ a, અbયા?'
'એ .... એ ....' ગ,ગલો શરમાઈ ગયો.
મ] ફરી છોકરી તરફ P^,. મારી નજર પડત. એ તો િબચારી શરમથી 

સાવ ઓગળી ગઈ. કરોડપિત હોય [ િભખારી હોય .... પLલા deમના 
શરમના fરડા સરખા જ હોતા હf એg, લાh a. કરોડપિત છોકરા 
છોકરીઓના મi ઉપરથી તો કદાચ શરમના આ નાજ+ક fરડા પjસાથી ધોવાઈ 
પણ જતા હf.

'તાર+, નામ શ+, a?' મ] છોકરીG _છ્^,.
'ગ,ગલી....' બોલત. બોલત. એl m હnળીઓ વoS મોઢ+, દાબવા 

dયq કયr. એs, નામ સ.ભળીG મG હસg, આવી ગ^,.
'ગ,ગલો અG ગ,ગલી ....... સરસ ...'
ગ,ગલી ઝડપથી બહાર નીકળીG જતી રહી. મ] ગ,ગલા સાn પાછી 

વાત શt કરી.
'ગ,ગલા, તારો અવાજ બહ+ મીઠો a.  તાW રીતસરs, સ,ગીત શીખg, 

a?' મ] સીધો સવાલ કયr.
'હા સાLબ .... પણ મG કોણ શીખવાv!'
'હ+, wયવXથા કર+,.'
'સાLબ, તો તો તો ....' એ આગળ ક.ઈ બોલી શxો નહ1. એના 

માyયામ. નહોZ, આવZ,. એs, તકદીર zl આ{ |લી ગ^, હોય એg, એG 
લાગZ, હZ,. એના મi ઉપર ધyયતાના ભાવ ધસી આwયા હતા.  આન,દનો 
માયr એ ગ ... ગ .. પ ..  પ .. થઈ ગયો હતો. હ+, ભlલો ગlલો મોટો 
'સાLબ' એની ઝ~,પડીમ. સાSસાચ �વતો zગતો ઊભો ર�ો છ+, ....  અG 
એG સ,ગીત શીખવવાની વાતો કરી ર�ો છ+, ... આ બ�, બની ર�+, a એ એG 
કદાચ સપના {g, લાગZ, હf.

'સ.ભળ,  ગ,ગલા. m િદવસ પછી, રિવવાW, સવાW દસ વાh Z, મG 

આ સરના9 મળવા આવ{. હ+, લખી આ�, છ+,. તG વ.ચત. તો આવv a 
G?'

'હા સાLબ. થોડ+, વ.ચત. લખત. તો આવv a.'
મ] મારા િખXસામ.થી એક કાગળનો ટ+કડો કાઢી એના ઉપર માર+, 

નામ અG મારા િમ�s, સરના�, લખી આ�^,.  હ+, મારા િમ�G ;ય. ઉતયr 
હતો. ;ય. [વી રી� અવાય એ પણ સમzw^,.

'P ... ગ,ગલા, હ+, વડોદરામ. એક જ અઠવાિડ^, રLવાનો છ+,.  એ 
દરિમયાન આપl ક.ઈક કરીશ+, ... તG આ સોસાયટી જડf G?'

'હા સાLબ, હ+, _છી _છીG બરાબર શોધી કાઢીશ.' એl કાગિળ^, 
ચ�ીના િખXસામ. ��+,.

હ+, ;ય.થી નીકળી ગયો.
મારી પા�થી આ{ ગ,ગલાG દસ tિપયા મ�યા હતા એટ� એ 

�શમ. હતો. એl એના સ.જના જમણમ. આ{ ભિજય. અG ચા સાn 
અ,દર જ�બી ઉ9રી અG ગ,ગલી સાn mસીG લLરથી ખા�,.

િમ�G ;ય. પહiચીG હ+, પણ �શમ. હતો. મG ઉતાવળ હતી 
ગ,ગલાની NજદગીG Xપશ�G આગળ લાવવાની. કોઈકની NજદગીG Xપશ�G 
આગળ લાવવાની. કોઈકની NજદગીG XપશAવાનો અખતરો હ+, કરવા માગતો 
હતો. સફળતા મળf [ નહ1 એ તો કોણ zl ! અ;યાW તો ગ,ગલો એ માV 
મG યો�ય પા� લાગતો હતો.

રિવવાW સવાW ગ,ગલો બ,ગલા બહાર આ\G ઊભો રહી ગયો હતો. 
ઝ.પો ખોલીG આવડા મોટા ભwય બ,ગલામ. અ,દર �સી આવવાની એની 
િહ�મત ચાલતી નહોતી.

ઉપરની h�રીમ.થી મારી નજર એના ઉપર પડી એટ� મ] એG અ,દર 
બોલાwયો. ક�પાઉyડમ. આવી એ પગિથય. ઉપર ઊભો ર�ો. મારા િમ�G મ] 
એટ�, કહી રા��, [ એક છોકરો મG મળવા આવવાનો a. કોઈ િભખારી છોકરો 
આવf એની તો મારા િમ�G કbપના પણ નહોતી!

હ+, નીS આwયો અG એG અ,દર િલવ1ગ tમમ. લઈ mસવા ક�+,. સોફા 
ઉપર mસત. ગ,ગલો  T,ઝાતો હતો. મ] આ�હ કયr એટ� અ�ર અ�ર mઠો.  મારા 
િમ�ની પqી ચાનો મોટો કપ અG નાXતાથી ભWલી મોટી ટ્W લઈG આwય.. 
ગ,ગલાનો dિતભાવ-િરએકશન-Pવામ. મG બહ+ રસ પડતો હતો. ગ,ગલાનો �ોભ, 
સ,કોચ દ~ર કરીG મ] એG ધરાઈG નાXતો કરાwયો.  ઑવbટીન ના�લા દ~ધનો �લાસ 

આ�યો. ગ,ગલાG કદાચ થZ, હf [ િસGમાના પરદા ઉપર ?ખાતા પjસાદાર ક+ટ+,બ 
વoS પો� આવીG mઠો a. એનો નાXતો પ;યા પછી અ9 બ�e બહાર નીક�યા. મ] 
રી�ા કરી અG અ9 સ,ગીત િશ�કG મળવા એમના ઘર તરફ રી�ા વાળી.

રી�ામ. અમારી વાતો શt થઈ.

'’ગ,ગલા, આપl {મG મળવા જઈએ છીએ એ એક ઘરડા મરાઠી 
સ,ગીત િશ�ક a. એ તG શીખવાડf. મ] બધી તપાસ કરી લીધી a.  તાW મLનત 
|બ કરવી પડf.'

'એમ. હ+, પાછો નહી પડ+,, સાLબ ....'

અમારી રી�ા આગળ વધતી હતી. રXતામ. એક �કાl �ટપાથ  ઉપર 
આ,ગળી ચ1ધી ગ,ગલાએ માર+, �યાન દો^A.

'સાLબ, આ જ+ઓ … હ+, પLલ. આ �કાl,  આ �ટપાથ  ઉપર રLતો 
હતો ... સા�ક વષAનો થયો ;ય. �ધી.'

મ] રી�ા થોભાવી,  ગ,ગલો અG હ+, બહાર નીક�યા એક m  લારીવાળાઓએ 
ઝાડ નીS એમની �કાન જમાવી હતી. એમની પાછળ થઈ અ9 �ટપાથ  ઉપર 
ચઢ્�ા. કોઈ સરકારી કSરીના ક�પાઉyડની દીવાલ હતી.  એના ઉપર નાના મોટા 
ખીલા મારીG ક,તાનના છાપર. બના\લ. હત.. લાઇન બ,ધ આવ. [ટલ.ક રLઠાણો 
ઊભ. કWલ. હત.. કોઈકમ. કોઈ ટ~,િટ^, વાળીG ¡��, હZ, ... કોઈકમ. કોઈ X�ી 
mઠી mઠી  ક.ઈક કામ કરતી હતી. [ટલ.ક રLઠાણો આગળ ¢ટોન. £ફ.થી બના\લા 
¤લા ઉપર ક,ઈક ર,ધાZ, હZ,.  ગ,ગલાએ મG એ જ�યા બતાવી ¥. બાળપણમ. એ 
રમતો, ¡તો અG { મ¦ � ખાતો હતો.

‘અbયા, ઓ ગ,ગલા ....' મG §મ સ,ભળાઈ. બાજ+મ. ભ1તG અvલીG 

m�લી એક ડોશીએ §મ પાડી હતી.  'અbયા બહ+ દાv ?ખાયો.  આજ કાલ oય. રહ+, 
છ+,?'

ગ,ગલો ડોશી પા� ગયો.
'માશી,  હ+, હ\ Wલ\ ફાટક Pvની ઝ~,પડપ¨ીમ. રહ+, છ+,.  ;ય. એક ખોરડ+, 

મળી ગ^, a.'
'સાર+, થ^,,  mટા. ટાઢ તડકામ.થી બચી ગયો.  ભગવાન તાર+, ભ� કW.  ..' 

ડોશીએ m હાથ ©ચા કરી ગ,ગલાG શ+Ooછા આપી.
અ9 રી�ા તરફ પાછા આwયા.
'ગ,ગલા, આ તો અહ1 બધા રªિપિ«યા રLત. લાh a. Z, એમ. [વી રી� 

આવી પvલો?!'
'સાLબ ....' ગ,ગલાનો અવાજ ગ~,ગળાયો. ડ~મો ભરાઈ આwયો.  'સાLબ, 

હ+, m-�ણ વષAનો હતો ;યાW મારા કાકા અG દાદાએ મારા બા��G ઘરમ.થી 
પLW� કપv બહાર કાઢી T[લા. અમાર+, આ�, ઘર કિડયા કામ કરZ,. મારા બા�� 
બહ+ સારા કિડયા કારીગર હતા.'

'તારા બા�G ઘરમ.થી કાઢી T[લા? [મ?!'
'એમG આ રªિપ« થયો હતો.  માર. દાદીમા િબચાર. બહ+ રોકકળ કરત. 

હત.. એ મારા બાપાG બહાર કાઢી �કવા નહોત. માગત.. પણ એમs, કોઈએ 
સ.ભળ^, નહ1. {વી ખબર પડી [ મારા બા��G રªિપ« a એટ� તરત 
પLW� કપv એમG ઘરન. બધ.એ બહાર કાઢી T[લા. ઘરની બહાર નીકળત. 
નીકળત. મારા બા��એ આશા ભરી નજW અ,દર ઊOલી મારી મા તરફ P^,. 
મારી માથી મારા બાપાનો દયામણો ચLરો Pઈ શકાયો નહ1. તરત મG [ડમ. �ડી 
મારી મા મારા બાપા સાn  ચાલી નીકળી. મારી ¬મર બહ+ નાની હતી છત. ઘ 
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બ"# યાદ ' ....  ઘરની બહાર નીક.યા પછી હ1 જ3# 45? 'વ7 ગામની 
ભાગો< આ1લા મ#િદરની પાછળની દીવાA ક#તાન લટકાવી અE Fય5 GવાH# 
શJ કKL. ગામના ઓળખીતા પાળખીતા લોકોO ખબર પડી એટA એ લોકો કોઈ 
કોઈ વખત દયા ખાઈO ... 'ટા ઊભા રહીO ... અમારી થાળીમ5 ખાવાH# 
નાખતા. સાVબ,  અE રાતોરાત િભખારી બની ગય5 હત5. બાપાO તો હ1 કોઈ 

કિડયાકામ પણ આપX# નહોX#.
એક Yનમની વVલી સવાZ Y[રી મ#િદરની પાછળ અમાZ ઝ]#પ^ 

આ_યા. દ]ર ઊભા રહીO એમ` ધમકી આપી.
'અbયા, હ5ભળો. આc Yનમના તVવારO લીd મ#િદરમ5 ઘણા મોટા 

મોટા લોકો આવe.  એટA હ1 અહfથી નીકળીO 45ક બીc જત5 રહો અO 
Fય5 તમાર5 પાપ કમg ભોગવીO Yર5 કરો ... [વ. નહf [વ તો લોકોO 
બોલાવીO ધhા મારવા પડe.’

માર5 માબાi Fય5થી એમન5  j વાસણ, ક#તાનના ટkકડા અO બીl 

સામmી ઉપાડી.  મારી માએ મO oડમ5 pડqો અO ચાલવા મ5ડ્K#. 45 જ3#? 
કોઈ મ#ઝીલ તો હતી નહf. શVર તરફ આગળ વuય5. શVરમ5 અમારા cવા 
તરછોડાvલા િનરાધાર લોકો 45ક પડqા હોય ' એટલી ખબર હતી. અE પણ 
Fય5 સમાઈ જઈશk#. બસ ... Fયારથી અE w` જણાએ આ xટપાથ ઉપર ધામા 
નાyલ5 ... મારા બાપા રzિપ{થી ખવાઈ ગvલી આ#ગળીઓવાળા એમના 
હાથ  લ5બા કરીO ભીખ મ5ગતા અO અમારk# iટ  ભરતા.’ ગ#ગલાO ડ]મો ભરાઈ 
આ_યો.  મ| એના ખ} હાથ ~4ો.  'સાVબ, એક રાp રી�ાની હળ�ટમ5 આવી 
જત5 મારા બાપા Fય5 જ મરી ગયા.  એમની લાશH# શk# થK# એ પણ મારી માO 

ખબર નહોતી. હk# તો બહk જ નાનો હતો ...'
ગ#ગલાની �જદગીH# ઢ5ક� જરાક ��# થત5 અ#દરથી આટલી 

ધગધગતી વરાળ નીકળe એની મO ખબર નહોતી.
'તારી મા ...'
'મારી મા 45 ' ... શk# ' ... એની મO ક5ઈ ખબર નથી. પણ એ બહk 

વહાલી મા હતી એટલી મO ખબર '. મારા બા�ના મરી ગયા પછી મારી મા 
રોજ રા� બહાર જતી. મO બાજkના ઝ]#પડાવાળાO સ�પીO એ 45ક જતી. એક 
રી�ાવાળો આવીO રોજ એO લઈ જતો. jwણ કલાo રી�ામ5 પાછી આવતી 
FયાZ મારા મા7  સાર5 સાર5 ખાવાન5 પડીક5 લઈO આવતી. હ1 મO સમ[ય 
' o રોજ રા� 45 જતી હe અO શk# કરતી હe ... લાચાર અભાગી �wી 
હતી ....પણ વહાલથી ભZલી મા હતી. એક રા� તો એ પાછી આવી  જ નહf. 
હk# મારા ખાવાના પડીકાની વાટ  �તો,  ��યો અO રડતો xટપાથ ઉપર jસી 
ર�ો હતો. રડતો રડતો 4ાZ �ઘી ગયો હોઈશ p પણ ખબર નથી. સવાZ 
ઊઠ�ો FયાZ એકલો હતો ..... અનાથ  હતો .... એ રાત પછી મારી મા કદી 
પાછી આવી જ નહf ....  સVજ સમજણો થયો FયાZ કાO અફવાઓ આવવા 
લાગી o એ તો મરી ગઈ ' ... કોઈ કV ' o iલા રી�ાવાળા સા� ભાગી ગઈ 

' .. કોઈ કV ' o પોિલસવાળાઓએ એO cલામ5 Yરી દીધી  ' .... કોઈ 
વળી કV ' o એH# �ન કરી નાખવામ5 આ_K# ' ... ગk#ડાઓએ એO 
જબરજ�તીથી પકડીO 45ક Yરી રાખી '. ક#ઈ ખબર નથી.  સાVબ,  આ 
શVરમ5 મારા બાપા cવા oટલા ય રોજ મZ '. અO મારી મા cવી oટલી ય 

�wીઓ ગાયબ થઈ [ય '. કોઈO કશી પડી નથી.  હk# ... એકલો અટ]લો ... 
ગરીબ ... િભખારી ...  મારી માO 45 અO oવી રીp શો"#? મારk# કોણ 
સ5ભ< ...' ગ#ગલો �kસo ચઢી ગયો.

ગ#ગલાની આ કહાનીથી હk# હચમચી ગયો. મ| એના ખભા ઉપર હાથ 

~કી આ�ાસન આપવા મ5ડ્K#. �વ�છતાના અભા1, એન5 કપડ5 અO pના 
શરીરમ5થી �બ  વાસ આવતી હતી. પણ હk# મારી �ગ ગળી ગયો.  આ �ગની 
�ણ નહોતી. છk#દાઈO 45ય ફ|કાઈ ગvલા નાનકડા  હ�યાO હાથમ5 લઈ એમ5 
lવ ZડીO અ#દર �તન લાવવાની ઘડી હતી. ચા� રી�ાએ મ| એO મારી પા� 

લીધો. એ શ5ત પડqો.
ગ#ગલાH# મન જરા બVલાય એટલા મા7 c કામ મો^થી કરવાH# હX# p 

મ| પVલ5 કKL ... હk# એO એક ZડીEડ કપડ5ની �કાનમ5 લઈ ગયો. Fય5થી એના 

માપના j ઝ�ભા, લ|ઘા અO થોડ5 અ#ડર-1ર અપા_ય5. એક �ડ ચ#પલ લીધ5. 
ગ#ગલી મા7 પણ કપડ5ની થોડી ખરીદી કરી.  ખરીદી કરીO અE �કાનમ5થી 
બહાર પડqા. j હ[ર cટલા Jિપયા મ| ખચ� ના�યા હતા. oટલા ડૉલર ...! 
માZ મા7  શk# મોટી વાત હતી! પણ એ ડૉલરની સાE અFયાZ ગ#ગલાના 
ઉમ#ગની, એના આન#દની, એના સપન5ની કોઈ �કમત આ#કી શકાય એમ નહોX#!

Fયારા પછી બીજ5 jwણ �થ<  હk# એO મારી સા� જ લઈO ફયg. 
સ5જના પ5�ક વાગી ગયા હતા. ગરમીમ5 હk# ક#ટાળી ગયો હતો.

'ગ#ગલા, હ1 આપ` પાછા �ર જઈએ. કાA પાછો X# બ#ગલા ઉપર 
આવી જc. ચો�ખ5 નવ5 કપડ5 પVરીO આવc.  લવાય તો ગ#ગલીO પણ 

લાવc. હ1 તારા રVવાની _યવ�થા માZ તO સમ[વવાની '. ચાલ jસી [. 
હk# તO �7શન ઉપર ઉતારી દ� ...' અE એક રી�ા ઊભી રાખી.

�7શન આ_K# એટA ગ#ગલો રી�ામ5થી ઊતરી ગયો. નવ5 કપડ5H# 
બ#ડલ લઈO ચાલતા જતા એના પગનો થનગનાટ મO દ]રથી પણ સ#ભળાતો 
હતો. એની એ ઉ{ જના �ઈO મO વળી ઓર મઝા આવતી હતી. હk# ક5ઈ 
ફળની આશા રા�યા િવના કમL નહોતો કરી ર�ો, એ બધી તો ગીતાની વાતો '.

 એ રા�, અEિરકામ5 ઘZ બ"# oમ ' એ [ણવા,  મ| માZ પ¡ીO 
અEિરકા ફોન કયg. કામની વાત પFયા પછી મ| સહજ ગ#ગલાનો ઉ¢ ખ કયg.

'હ1 એવા તો oટલા ય ગાનારા  ગ#ગલા ઈિ£ડયામ5 પડqા '.  તE 
oટલાકH# કરતા ફરશો ..' આ જ રીતનો ક5ઈક જવાબ મળe એની મO ખબર 
હતી. મ| તરત િવષય બદલી ના�યો અO બ"# Vમyમ ' એ [ણી લઈO ફોન 
બ#ધ કયg.

બી[ િદવ� ગ#ગલો પાછો આવી ગયો.  આc એ નવ5 કપડ5 પVરીO 
વટમ5 આ_યો હતો. પણ માથામ5 વધાZ પડX# pલ નાy�# હX#.

વડોદરાની એક સોસાયટીમ5 મારા  નાનાભાઈનો j jડJમનો નાનો 
બ#ગલો હતો. અવડ પડqો રVતો.. લોકો બહારથી પાણીના નળ  પણ ચોરી 
જતી. �બ ભ5ગફોડ થયા કરતી હતી. Fય5 હk# ગ#ગલાO લઈ ગયો.

'ગ#ગલા, આ બ#ગલાના એક Jમમ5 તાZ રVવાH#. બ#ગલાની �વ�છતા 
અO ¥ખZખ રાખવાની. બોલ ...  ફાવe? તારી સા� ગ#ગલી  રVવા આ1 તો 
પણ મO વ5ધો નથી.'

'હા સાVબ, ફાવe. બરાબર �વ�છ રાખીશ. બધા પડોશીઓની cમ 

જ રહીશk#. કોઈની ફિરયાદ નહf આ1, સાVબ .... હk# ખરાબ છોકરો  નથી, 
સાVબ ... માZ કોઈ ��ચા લફ#ગા દો�તારો નથી ... ગ#ગલી પણ બહk મVનX 
'.' બોલત5 બોલત# એ ઢીલો થઈ ગયો. ઝ]#પડામ5થી રાતોરાત બ#ગલામ5! આ 
બ"# એકાએક c બની ર¦k# ' એ એO હજk પણ [` સા�# નહોX# લાગX#. કોઈ 

સપના c3# લાગX# હX#.
'ગ#ગલા, પણ આ ગ#ગલી ' કોણ? X# એO 45 અO oવી રીp મ.યો? 

એન5 માબાપ '?'
'સાVબ, એ પણ મારા cવી જ ભટકતી અનાથ છોકરી '. એક િદવસ 

સ5c ગાડીમ5થી ઊતરી હk# મારા ખોર  ̂ જતો હતો. પાટા ઓળ#ગવાના Yલ 
ઉપર ચઢ્§ો.  એ Yલ ઉપર �ણામ5 લપાઈO પડી હતી. �ખી તરસી ¨પચાપ 
રડતી  હતી. એના ઉપર મારી નજર પડી. એની પા� જઈO મ| એO સરખી રીp 
jઠી કરી. સાVબ, લોકો પ�સા ખચ�O િફલમમ5 આ રીતન5 િભખારીઓના સીન 

�વા [ય '.  િફલમમ5 બ"# �ઈO લોકો ર^ '.  પણ રોજ એમની આ#ખ 
આગળ બનX# હોય ' p નથી �તા. �ર જઈO ખાવા મા7 મ| મારા મા7 
©AટફોમL ઉપરથી શાક-YરીH# પડીકk# ખરી¥�# હX# એ એની સાE ~ªk#. એ તો 
એના ઉપર «ટી પડી. �બ  જ �ખી હe. એ` ધાKL હોત તો એ બ"# જ ખાઈ 

ગઈ હોત. પણ થોડk# ખાધા પછી બાકીH# મO ખવરાવવા એ` �બ આmહ કયg. 
પછી તો અE સા� જ ખા"#. ખાઈ લીધા પછી હk# મારા ખોર  ̂જવા ઊભો 
થયો. �લન5 પગિથય5 ઉતરત5 પVલ5 મ| પાછk# વળીO એના તરફ �K#. એ પણ 
મારા તરફ �ઈ રહી હતી.  એની આ#ખો [` મO Yછતી હતી 'હk# તારી સા� 

આ3#?' માZ જવા મા7 કોઈ જગા નથી.' મ| હાથથી એO ઇશારો કયg 'ચાલ 
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આવી $.’  એ દોડતી આવી. બસ સા-બ, . િદવસથી એ મારી સા3 ર- 4. 

મ5 એની હ89ફ 4.  એ5 મારી હ89ફ 4.  એ5 મારા વગર ગમ<9 નથી. મ5 એના 
વગર ગમ<9 નથી.  હ=9 એની કાળ@ રાA9 છ=9 અ5 એ મારી કાળ@ રાD 4. 
પછી મF એG9 નામ ગ9ગલી રાખી દીJ9 ... બસ ...'

ગ9ગલાની વાત સKભળી5 મ5 મનમK બહ= હસM9 આNO9. હ=9 તો 
PQોસટ, ઠ9ડો Tપારી છ=9.  બાકી કોઈ કિવ આ વાત સKભV તો WXમની કિવતા 
લખી નાD. ગરીબીમK ખીલી ર-લી નાનકડી WXમ કહાની!

પછી ......
એક મોટી લક્ઝરી હૉ\લમK હ=9 ગ9ગલા5 લઈ ગયો.
'ગ9ગલા ... ચાલ, આ હો\લમK થોડ=9 ખાઈએ. ત5 _ખ લાગી હ`.'
હ=9 પો. તો કદી હો\લ abટોરKમK બહાર ખાતો નથી પણ માa 

ગ9ગલા5 જ=દી eિનયા ધીg ધીg બતાવવી હતી. હો\લમK WTશતK અ5 iયK 
જમતK એના મj પરના હાવભાવ માa kવા હતા અ5 એના આ આlયmનો 
આન9દ nવો હતો. અg અ9દર ગયા. ગ9ગલા5 મારી સા3 kઈ5 Tઇટરો  એક 
િવિચp નજર અમારા ઉપર નાખતા હતા. મ5 એની કKઈ પડી નહોતી. 
એમ5 તો ટીપ મV એટn સલામ ભa. અ5 ટીપ તો મારી પાr ઘણી હતી. 
બરાબર સ$Tલા એક \બલ ઉપર જઈ5 અg tઠા.  ગ9ગલા5 મF ધરાઈ5 

લક્ઝરી હો\લનો અGભવ કરાNયો ... જમાડuો.  અલબv,  આ હો\લ કKઈ 
અgિરકાની િહwટન x gરીઆટ yવી આલીશાન તો નહોતી.

હો\લમKથી નીકળી5 પાછી રીzા કરી5 અg ગ=ર=@5 {ર પહj|યા.
'ગ=ર=@, મF ફોન ઉપર વાત કરી હતી, . આ ગ9ગારામ.’  મF ગ9ગલાG9 

નામ થોડ=9 PધાO}. ‘મારી હાજરીમK આપ એ5 થોડો સKભળી લો તો સાર=9.'
ગ=ર=@એ હારમોિનયમ ખF|O9. પો. સાaગમ બોwયા.
'આ સાaગમ બોલ kઈએ ...' ગ=ર=@એ ગ9ગલા5 ક~=9. તરત જ 

ગ9ગલાએ આtહ8બ  એ જ �ર પોતાના ગળામKથી કાઢ્�ા.  ગ9ગલાનો અવાજ 

સKભળી5 ગ=ર=@ અવાક ્બની ગયા.
'ભાઈ, આ છોકરાG9 ગ�9 બહ= ત�યાર 4.  જલદી શીખ  ̀ ...' 

ગ=ર=@એ બહ= આન9દ Nય� કય�.
'�ારથી શ� કરશો? એ આપની પાr રોજ તાલીમ nવા આવ`.'
મF ગ9ગલા5 ગ=ર=@ના ચરણbપશm કરવા ક~=9. પછી એમની ર$ લઈ 

અg બહાર નીક�યા.  મોટા રbતા ઉપર આવી અg એક ગ=લમહોરના ઝાડ 
ની� આવી ઊભા ર�ા.

'ગ9ગલા, સKભળ, હT તાર=9 બJ9 બરાબર ગોઠવાઈ ગO9 4. t pણ 
િદવસમK માa પાછ=9 જવાG9 4.'

'�9બઈ પાછા જવાના? હ=9 તમ5 iયK મળવા આવીશ. માa તો 
િટિકટ પણ nવી નથી પડતી.'

'ના ...  ગ9ગલા હT તાa ગાડીઓમK રખડવાG9 નથી. _લી ગયો? 
હT તો તાa તારા સ9ગીત િશzણ ઉપર �યાન આપવાG9 4 અ5 હ=9 �9બઈ 

નથી ર-તો.'
'તો ...? �K રહો છો?'
'હ=9 બહ= દ8ર રહ=9 છ=9. અgિરકા ...' ગ9ગલાના મોઢા ઉપર ગ=9ચવાડો 

�ખાયો. એ5 અgિરકા િવ� કKઈ �યાલ આNયો નહ�. 
'ગ9ગલા, k બરાબર સKભળ.  સ9ગીત શીખવાની તારી ફીના પ�સા 

અ5 તારા તથા ગ9ગલીના ભરણ પોષણના પ�સા દર મિહ5 ત5 મળી $ય 
એવી Nયવbથા પણ મF કરી 4.  હT તાa મ-નત કરી5 સ9ગીત િશખવાG9 4. 
કશી �ચતા તાa મા3 નથી.  બોલ બરાબર સ9ગીત શીખીશ 5? મ5 િનરાશ 

નહી કર=9 5?’
'ના, સા-બ ...' ગ9ગલો રડી પડuો. મF પીઠ  પ9પાળી. એની 

�જદગીમK એકાએક આ બJ9 શ=9 .. xવી રી. ... અ5 xમ બની ર~=9 4 એ 
એની સમજમK નહો<9 આવ<9. પણ એ �બ આન9દમK હતો.

'ગ9ગલા, મ5 પણ મારી નાની �મરમK એક બ-5 આ જ રી. થોડી 
મદદ કરી5 \કો  કય� હતો. એમની એ મદદ પછી તો હ=9 મારી મ-નતથી 

�Kનો �K આગળ વધી ગયો. <9 પણ સ9ગીતનો મોટો ઉbતાદ થા,  મોટો પ9િડત બન 

એવા મારા આશીવ�દ 4 ... n આ થોડા પ�સા. �લા ઘરમK ર-વા મા\ તાa માટ�9, 
સગડી,  `તર9@ ...  એM9 બJ9 લાવM9 પડ` 5!' મF એના  હાથમK પKચસો �િપયા 
��ા. આટલા બધા �િપયા! એ5 િવ�ાસ tસતો નહોતો.

'ગ9ગલા, હT <9 $. માa એક t  કામ શ-રમK પતાવવK 4 એ પતાવી5 હ=9 
પણ જઈશ. પછી હ=9 ત5 અવાર નવાર કાગળ લખીશ.'

ગ9ગલો મારા તરફ તાકી ર�ો.  એના મોઢા ઉપર મ5 જબરો ભય �ખાયો. 
હાથમK આT�9 આ આA9 સપG9 પાછ=9 છીનવાઈ તો નહ� $ય 5! એવો ફફડાટ 
એના મj ઉપર મ5 �ખાયો. હાથમKના પ�સા $� એ મ5 પાછા આપવા મKડuો.

'‘સા-બ ...' એનો અવાજ �=જતો હતો. 'મ5 તો વKચતK લખતK એટ�9 
બJ9 આવડ<9 નથી. તમારો કાગળ હ=9 xવી રી. વKચીશ? તમ5 જવાબ લખી5 આ 
બધો િહસાબ  xવી  રી. લખી મોકલીશ? ગ9ગલી5 પણ કશ=9 નથી આવડ<9. અg 
બ95 સરખK જ છીએ ... સા-બ ...'

g માર=9 હસM9 દબાવી રા�O9.
'એમK આટ�9 બJ9 ગભરાવાની શી જ�ર 4,  ગKડા? વKચતK લખતK  પણ 

થોડ=9 થોડ=9 શીખી nવાG9. એમK શ=9 મોટી વાત 4? y બ9ગલામK <9 ર-વા જવાનો છ=9 
5, એ જ સોસાયટીમK એક દાદા ર- 4. બહ= ભલા 4. એ પણ એકલા જ 4. હ=9 
એમ5 વાત કરીશ. એ ત5 થોડ=9 થોડ=9 વKચતK લખતK શીખT એM9 કહીશ. <9 પણ 
એમG9 �યાન રાખy. એ ત5 બહ= સરસ રી. વKચતK લખતK શીખવ`. થોડ=9 થોડ=9 
અ9�X@ પણ. ગ9ગલા, મ-નત કરીએ તો બJ9 જ થાય ... અ5 <9 હT મ-નત કરવા 
ત�યાર છ=9 ... બરાબર?'

એ� હકારાiમક ડોક=9 JણાNO9. વKચવા લખવાના અભાT એG9 સપG9 હ=9 
પાછ=9 ઝ89ટવી nવાનો નથી એની એ5 ખાતરી થઈ. એ થોડ=9 મલ�ો.

'ચાલ ... $ ... હT ભાગ અહ�થી ...' મF એ5 ધ�બો મય�.
ગગનમK ઉડતો હોય એવો િનરKતનો �ાસ લઈ,  મ5 પ  લાગી, એ 

iયKથી નીકળી ગયો.
એના ગયા પછી માર=9 અgિરકન ¡જ=9 િહસાબ કરવા લાગી ગO9 ... આ 

છોકરા પાછળ વરr િદવr  થોડા અgિરકન ડૉલર ખચmવા પ¢ તો પણ nD લા  
એમ 4.  રોxલી રકમ ઊગી નીકળ` ... investment of a few lousy bucks 
in two  beautiful young  lives! Not a bad deal at all! Let's wait 
for the return. ચાaક વરસ Pધી ખચm ઉઠાવવો પ¢ તો ય શ=9?

હ=9 અgિરકા આવી ગયો. યથાવત મારા કામમK ...  િબઝ5સ વધારવામK ... 
પ�સા કમાવામK પાછો લાગી ગયો. એકાદ વષm વીiO9.

ઇિ£ડયામK મF ખરી�લા human stocks  xM9 કરી ર�ા 4 એ $ણવા હ=9 
કોઈ કોઈ વાર સ9ગીત િશzક5 ફોન કરતો હતો. 

'ભાઈ, છોકરો બહ= મ-ન< 4.  એક વરસમK તો બહ= આગળ વધી ગયો 
4. ઘa અ¤યાસ કરવા મા\ મF એ5 મારો જ8નો તાન¥રો આ¦યો 4. બી$ એકાદ 
t વરસ પછી તો એ5 કોઈ મોટા નામી પ9િડત x ઉbતાદ પાr મોકલવો પડ` ...' 
ગ=ર=@ બોwયા.

આ િરપોટm સKભળી5 હ=9 �બ Aશ થયો.
'આપ મ5 એની એક \પ કરી5 મોકલી શકશો?'
'જ�ર ... પણ, ભાઈ, એક ખરાબ સમાચાર 4.'
'શ=9 બ£O9 4?' હ=9 થોડો ગભરાયો.
'ભાઈ, ગ9ગલો y બ9ગલામK ર- 4 iયK સોસાયટીના xટલાક લોકો બહ= 

ધમકીઓ આપી5 એ5 -રાન કa 4. ગ9ગલો કોઈ છોકરી સા3 ર- 4 . લોકો 
સહન કરતા નથી.'

મF મારા કપાV હાથ ક=ટ§ો.
'સાર=9 ગ=ર=@. હ=9 એ સ9ભાળી લઈશ. તg મ5 એની \પ મોકલી આપો.'
મિહના પછી \પ આવી. બહ= ઉiPકતાથી મF \પ મારા bટીિરયોમK �કી. 

તાન¥રાના ઘનઘનાટ સા3 ગ9ગલાનો અવાજ સKભળતK જ મારK �વાડK  ઝણઝણી 
ઊઠ§K.  ગ9ગલો હT Professional singer  – ‘પ9િડત ગ9ગારામ’  બની જ`. 
aલTના ડ�બામK ગાતા િભખારી ગ9ગલાના @વનનો નવો વળKક.
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ઇિ#ડયાથી આવતા કલાકારો અ1િરકામ3 આવી4 નામ તથા દામ 

કમાઈ 8ય 9. ગ;ગલા4 પણ હ? 'કલાકાર' તરી@ Aમોટ કરવા મC ખટપટ કરી4 
એ4 િવિઝટર તરી@ બોલાHયો.

મારા ઘરમ3 જ એનો પKલો કાયLMમ ગોઠHયો.  મારી ઑિફસમ3થી Rણ 
ચાર ગોર3 છોકરા-છોકરીઓ પણ એ4 સ3ભળવા આ?લ3. એ રાX ગ;ગલાએ 

ગાવા ઉપર3ત અZ[ત રી\ સાર;ગી પણ વગા]લી.  એના સાર;ગી વાદન ઉપર 
ગોર3 છોકરા-છોકરીઓ અ^ય;ત મ;R_`ધ થઈ ગbલ3. રાતના કાયLMમ પછી મ4 
એક વાતનો cરો સ;તોષ થયો ... મારી રો@લી eડીનો નફો ધારવા કરત3 મ4 
ઘf ... ઘણો ... વધાg મળી ગયો.  રhતા ઉપર સડતી એક જiવાન jજદગી4 

ઉઠાવી એ4 kl લાવી શકવાનો પરમ સ;તોષ મC અnભHયો.  I have 
touched one life ....

નoી કયp Aમાf બી8 િદવq સવાg દસ વાr એક ગોરી છોકરી 
ગ;ગલા4 િડઝની s#ડ લઈ જવા આવી4 ઊભી રહી. ગ;ગલો પણ આ છોકરીની 
આuરતાથી રાહ vતો હતો. ગ;ગલાની આ;ખોમ3 મ4 િવકાર wખાતો હતો. 
પKલી વાર ગ;ગલો  ગોરી છોકરીના િનકટ  સ;પકLમ3 આવવાનો હતો. એ છોકરી 
સાx આખો િદવસ ગાળવાનો હતો.

મારી ફરજ સમy4 મC ગ;ગલા4 ટકોર કરી.
'ગ;ગલા, અ1િરકાની 8હોજહાલી અ4 zપર;ગ બહi {;દર 9. એનાથી 

લોભાઈ4 આ;ધળાની |મ }3 ય લપસી ના જતો.  ઇિ#ડયામ3 તારી રાહ vતી 
ગ;ગલીની ભિ~ અ4 એનો A�મ �લી ના જતો.'

મારી ટકોર સમy4 ગયો હોય એમ ગ;ગલો નીચા મો� છોકરીની 
ગાડીમ3 �ઠો.

hકૉટ નીસનની માનવતાનો પિરચય }ાgક લખી4 સૌ4 મોકલીશ.
e.mail : gunjan_gujarati@yahoo.com

•••••••••••
(2)

‘!વન’ ફોર એ રીઝન
• વ*ભ ન,ઢા

ટોની અ4 રોઝ એકના િવના બીજi; રહી ન શ@ એટલો �યાર કરતા 
હત3. જૉબ મળી  8ય @ તરત મૅgજ કરી sવાના એકબીજ3એ એકબીજ34 કોલ 
પણ આપી દીધા હતા. 

જૉબની તલાશ કરત3 રોઝ4 પોતાના ઘરની પાq આ?લી એક 
lિરટીશોપમ3 ��પરરી જૉબ મળી ગઈ. અ4 એકાદ મિહના પછી ટોની પણ 
સોફ્ટવૅરની એક ક;પનીમ3 મદદનીશ લાઈન {પરવાઇઝર તરી@ કામ પર vડાઈ 
ગયો.  અ4 એ પછી બ;4 સCટ r��યલ �િરશ ચચLમ3 સાદાઈથી લ`ન કરી 
એકબીજ3ના yવનભરના સાથી બની  ગય3,  ̂ યાg બ;4 કKવા લા`ય3 ‘િધસ ઇઝ 

Kવન!’
hવગL 8f એમની _�ીમ3 આવી સમા�; હu;. એમના આન;દની 

અવિધ નહોતી રહી.
એક વરસમ3 તો રોઝ માતા બની, અ4 બી8 વરq \ના ઉદરમ3 

ટોનીn; બીજi; બાળક આકાર ધારણ કરી ર�i; હu;, એ જ વખ\ ટોનીની ક;પની 
ફડચામ3 જત3 \ની નોકરી છ�ટી ગઈ. ટોનીએ બીy નોકરીની  તલાશ આદરી. 
�બ ફ3ફ3 માય� પણ નોકરી હાથતાળી મારતી રહી. મનવ3િ�છત નોકરી ના 
મળત3 હતાશ થઈ4 ટોની કૅ]ટ તરી@ િ�િટશ આમ�ફોસLમ3 ભરતી થઈ ગયો.

આમ�મ3 vડાયા પછી � Rણ મિહના {ધી ચાલી �િરટોરીઅલ 
ટ્gjનગ. િદવસો {ધી, તો }ાgક મિહનાઓ {ધી \4 પોતાના શKર 4 રોઝથી 
દ�ર રK�; પડu;. }ાgક hકૉટs#ડ બાજi, તો કોઇ વાર આયલ�ડ તરફ; કોઈ વારા 
ઇ�`લC#ડના દિ�ણ 9], તો કોઈ વાર ઉ�રની િદશામ3 ટ્gjનગ કૅ��સમ3 તાલીમ 

1ળવવા મા� દોડતા રK�; પડu;.
તાલીમ cરી થઈ જત3 q�#ડ રૉયલ ટCક gિજમCટમ3, q�#ડ sફ્�ન#ટ 

તરી@ \ની િનમણ�ક થઈ. આ હોZો લીધા પછી ટોની ચાર છ મિહ4 મ3ડ એકાદ 
વાર રોઝનો ચKરો vવા પામતો. એક વાર તો એ4 9ક ફૉ��#ડ {ધી જ�; પ]�; 

4 ^ય3થી પાછો ફય� ^ય3 એક િદવસ gિજ1#ટના Kડ�ાટLસLમ3થી િ�rિડયરનો 
લાઇટjનગ કોલ આHયો 4 \4 તાબડતોબ અફઘાિનhતાન ઊડ�; પ]�;.

અ4 હ? 9�ા  ચાર મિહનાથી એ અફઘાિનhતાનના મોરl રહી 
તાલીબાનો સા1 જ;ગ લડી ર ો હતો.

***
રોઝ અ4 ટોની વ�l હ8રો માઇલોની ભૌિતક દ�રી હોવા છત3, 

બ;4નો �યાર આ િદવસોમ3 q#સર થbલા એસએમએસ 1qિજસ અ4 
મોબાઈલ ફોન ¡ારા ધબકતો ર ો હતો. અ4 અ^યાg મોબાઈલ જ એક એવો 
આધાર હતો @ | બ;44 એકબી8 સાx vડી રાખતો હતો.

એવામ3 એક િદવસ અચાનક gિજ1#ટની છાવણીમ3થી સમાચાર 
આHયા - તાલીબાનો સાxની ઝપાઝપીમ3 ટોનીn; ¢^� થઈ ગ�; હu;.  કારમો 
ઝટકો wનારા આ સમાચાર સ3ભળી4 રોઝ આઘાતથી ?રાઈ4 કટ@ કટકા થઈ 

ગઈ! \4 પ£સાની ત;ગી તો હતી જ,  એમ3 પાછi; એના �� ટોનીn; બીજi; બાળક 
આવવાn; હu;. નાની મોટી આફતોનો તો એ સામનો કરી શ@ એમ હતી.  પર;u 
આ બાળકો4 ઉ9રવ3, ભણાવવ3, અ4 yવનમ3 િhથર કરવા મા�ની 
જવાબદારી પિતના સાથ િવના ઉઠાવવી \4 મા� વસમી હતી.

રોઝ અ^યાg એના yવનના એક અ^ય;ત િવષમ તબoમ3થી પસાર થઈ 
રહી હતી ^ય3 એના yવનમ3 A?શ કય� ટોનીના �hટ ¤�#ડ @4x ! ટોની,  @4થ 
અ4 રોઝ hક�લના સમયના ¤C#ડઝ હત3. ટોની સાx �યાર થયો \ની પKલ3,  બહi 
પKલ3, @4થ રોઝનો બોય¤�#ડ હતો. @4થની મK�છા િસિવલ પાયલોટ 
બનવાની હતી. પગની નાનકડી એક ખોટ4 કારf \n; એ hવ�ન ¥ર¥ર થઈ4 

અ¦રi; રહી ગ�; હu;.
hક�લ cરી કયp બાદ Rf કૉsજમ3 ભણવા ગbલ3 અ4 ટોની અ4 રોઝ 

|મ |મ વ§ નyક આવત3 ગય3 \મ \મ @4થનો સ;પકL છ�ટી ગયો હતો. 
કૉsજ પછી @4x એક શાળામ3 િશ�કની નોકરી લઈ લીધી હતી.

***
એક રિવવાg ચચLમ3 A�યસL બાદ રોઝ @4થ4 મળી \ વખ\ \f 

સામા#ય સમાચારની આપs પછી ટોનીના ¢^�ના સમાચાર આ�યા.  અ4 

@4x સહાn�િત દશpવી. ¨ાg રો© �બીબોય4 જ#મ આ�યો ^યાg @4થ 
હાજર રKલો અ4 એ બાળક 8f પોતાn; જ હોય એવી ªશી Hય~ કરી હતી. 

પછી તો રોઝન3 બાળકો4 િપતાની ખોટ  ના જણાય, \મ જ રોઝ 
પિતના િવયોગના «:ખમ3થી ઝટ બહાર આવી 8ય \વી ઉ¬માથી \ �શ 

આવતો. રસદનો મોટા ભાગનો સમય \ રોઝ અ4 બાળકો સાx જ િવતાવતો 
હતો.  @4થ બધ3 મા� રોજ ક;ઈ4 ક;ઈ લાવતો અ4 બધ34 ªશ રાખતો.

એક િદવસ રો© @4થ4 cછી લી®�;: ‘@4થ,  }3 {ધી તારા ઉપકારોનો 
બોજ u; મારા પર લાદતો રહીશ?’

‘¨3 {ધી u; કોઈ yવનસાથી v] લ`ન નહ¯ કરી s ^ય3 {ધી. u; 
અ4 તાર3 આ બાળકોn; ભાિવ િhથર થાય નહ¯ ^ય3 {ધી.’

‘4 હi; કદી ન પર° તો?'
@4x ક3ઈ ક�i; નહ¯. આ;ખો મ¯ચી \f રોઝનો હાથ સKજ દબાHયો.
‘@4થ � આર િચjટગ યોસ±લ્ફ.’ રો© જણાH�;. @4થ \નો હાથ  છોડી 

બારી પાq જતો ર ો.
રોઝ4 ખબર હતી @ @4થ4 \ના મા�  A�મ 9. hક�લમ3 ઘણી છોકરીઓ 

@4થની પાછળ ગ3ડી બ4લી, પણ @4થ કાયમ રોઝ4 વફાદાર રKલો.  ̂ ય3 �લો 
અકhમાત થયો અ4 બધી છોકરીઓ નાસી ગbલી. |મ @ રોઝ પો\.  અપ;ગ 
A�મીનો કોઈ4 ખપ નહોતો. રોઝ ટોની4 પરણી અ4 ટ�;ક સમય પછી, ટોની 
વતન મા� શહીદ થયો. @4થ ફરી રોઝના yવનમ3 A?²યો. બોય¤�#ડ તરી@ 
નહ¯, ¤�#ડ તરી@. 

રોઝ4 ગ³ ડ�મો ભરાઈ આHયો.  પો\ @ટલી hવાથ� નીવ]લી 4 @4થ 
@ટલો ઉદાર. ખgખર તો પિરિhથિતમ3 મોટો ફરક પડી ગયો હતો. રોઝના 
મનમ3થી ટોનીની યાદ હy [;સાઈ નહોતી. ટોની સાxનો  અnરાગ વીસારી 
શકાયો નહોતો. \ના િદલમ3 ટોની હy આસન જમાવી4 �ઠો હતો. એથી જ 
સીધી રી\ એ @4થની લાગણીઓનો hવીકાર કરી શકતી નિહ. 
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પણ ટોનીના ()*+ હ- એક વરસ થવા આ-56.  રોઝ86 ડોક:6 કોઈ 

<બી દોરીથી ખ@ચાઈ+ B+થના ડોકા પાC ગ*6. રોE B+થના F ગાG હાથ 
Hકી+ ઝIનથી B+થ+ J6બન ક*K. Lણભર ધરતી ડોલી ઊઠી, B+S 
ભTસUવVક રોઝ86 બદન મસX*6.  રોE B+થના સાથળ  ઉપર હાથ H[ો.  ફરી 
ધરતી ]^_. પણ B+S િવનયથી bનો હાથ દ^ર કયc. કશ:6 બોeયા િવના b 

ઘરની બહાર નીકળી ગયો. રોઝ ભgઠપથી, લhાથી + સળગતી વાસનાથી 
આખી રાત રડતી  રહી. રોઝ+ સiખત ભgઠપ લાગતી હતી. b+ ‘ઉપલjધ’ 
માની+ ઘણા kર:ષો bની  પાC  આવવાનm બહાનm શોધતા. અ+ આ તરફ 
B+થ ભoતાની અવિધ હોય bમ કાયમ િવનયથી bની પાC હોય તો પણ 

‘અકpમાત’  b+ અડકવાના ચાળા કદી ન કરતો. પોતાની નાનીqની 
કમાણીમmથી બાળકો માr રમકડm + િગફ્ટો લાવતો.  ઘરમm t કmઈ ભm<ur 
b+ સમારી આપતો. અ+ બદલામm સામાvય આwલગન પણ નહT! રોઝ+ 
થયા કરx6 B કદાચ હ- પોb pક^લમm હતી  એટલી આકષVક રહી નથી. અ+ 

એટG ... રોઝ+ yોધ થતો હતો B એટG અzક રીb B+થ b86 ‘અપમાન’  ક{ 
|! સા} કશ:6 }ળવવાની અ~Lા ન હોય તો તો પછી B+થ ફ� ધમ�દો જ 
ક{ | +! હલકટ, ��વર,  પા_ + અહ6કારી ક:�ો હરામખોર! B+થ b+ પ�ી 
તરીB તો નહT જ પણ �� p�ી તરીB પણ �તો નહોતો.  અ+ તરત રોઝની 
આ6ખો ક^વાની tમ તગતગી ર�તી.  આવો સોહામણો,  આવો  ઉદાર + આવો 
સમજ: િમ� તો | +!

***
થોડાક મિહનાઓ વીતી ગયા. રોઝના yોધની ભરતી આવતી + 

જતી. b+ થ*6 B B+થ ક� | bમ આ સોસાયટીના લોકો વ�� pવમાનUવVક 
ર�વા માr kર:ષનો સાથ જ�રી |.  એ tમtમ િવચારતી ગઈ bમbમ એ+ 

લાગx6 હx6 B આ પિરિpથિતમm B+થ જ bનો સાચા અથVમm સિહયર બની 
શB bમ |. બી� કોઈ kર:ષનો િવચાર ��m એ કરી શકતી નહT. રોઝ 
ટોની+ સાવ તો િવસરી નહોતી શકી,  પણ bનો ઝ:રાપો b+ હ- બહ: સાલતો 
નહોતો. રોઝના બાળકો પણ B+થ+ જ એમનો સાચો િપતા સમજતા થયm 
હતા. િપતા  કો+ ક�વાય,  bની સમજણ આવી )યારથી બાળકો B+થના જ 
વા)સeયથી ભT�યા હતા. આમ રોઝ, B+થ અ+ bનm બાળકોનm _વન 
પરpપર આ6ટી મારી+ એક}ક સાS ગ^6થા�લm હતm. પોતાની કામનાઓ+ 
ડામી+ પણ રોઝ એક �રLાભાવનો અ8ભવ કરવા લાગી હતી અ+ એમ 

બ6�� સ6સાર�ખના મહાસાગરમm p+હ,  સ6તોષ અ+ pવગ�ય �ખની 
ડ^બકીઓ ખાઈ ર�m હતm )યા{ -

એક નવો બો�બ  ફાટ�ો! �� કબરમmથી એક Hડ�6 Fઠ:6 થ*6 હોય 
bવા ચgકાવનારા સમાચાર આ�યા - લડાઈના મોર� ગ�લો ટોની _વતો 
હતો.

***
ટોની અફઘાિનpતાનના મોર� તાલીબાનોની ટ@કરોનો સામનો કરતm 

ઘવાયો હતો,  પણ મરણ+ શરણ થયો ન હતો. bના સાથીદાર ફો_ઓ b+ 
()* પા}લો સમ_+ b+ છોડી ગયા હતા.

એ પછી bના પર આફતનm વાદળો વષ� પડ�m હતm. ��મનોના 
હાથમm પકડાઈ જતm _વન દોજખ બની+ રહી ગ*6 હx6.  માનિસક અ+ 

શારીિરક ટોચVર, ચાબખાના ફટકા અ+ bથી પીઠ પર ઉ�લા સોળ,  અ+ 
��મનોની સ�ાઈ + xમાખીએ b+ એક હરતી ફરતી લાશ tવો બનાવી 
દીધો હતો. નકVથી પણ બદતર એવા આ દોજખમmથી b+ છ^ટકારો }ળવવો 
હતો. રાતિદવસ b અહTથી શી  રીb ભાગી છ^ટ�6 bની નવી નવી તરકીબો 
મનમm ઘડતો પણ ઘ�લી તરકીબ+ યોજનામm Hકવાની એક પણા તક હ_ 
�ધી સા} આવી નહોતી.

એવામm એક સવા{ Bદીઓ+ પ�થર ફોડવા ��મનોની છાવણીથી 
 બ દ^ર કોઈ પહાડી ¡¢શમm લઈ જવા86 ફરમાન આ�*6. એ િદવસ b+ અ+ 

બી� Bટલાક Bદીઓ+ પ�થર ફોડવા કોઈ અ�£યા pથળ તરફ લઈ જઈ 
ર�ા હતા.  ટોનીએ આ મોકાનો લાભ ઉઠાવી, એક બી� Bદીની  મદદથી bના 

ગાડV+ િર¤ત આપી+ એ ભાગી છ^ટ�ો હતો. તાલીબાનોના સક6�મmથી ભાગી 
છ^ટ�ો )યm �ધી એ {િજ}vટ B રોઝ, કોઈનો પણ સ6પકV કરી શ[ો નહોતો.

પણ ��મનોની અટકમmથી છટકી+ કા¥લ પહgચી+ b� પોb _વતો 
હોવાના સમાચાર {િજ}vટ+ આ¦યા હતા. એ જ સmt {િજ}vટ86 �િલકો¦ટર 
b+ Gવા માr આવી પહg�*6 હx6. અ+ બી� િદવC b+ આર.એ.એફ.ના  નાનકડા 
¦Gનમm b+ નોથVહોeટ પહgચાડ�ો હતો.

***
ટોનીનો ફોન આ�યા પછી રોઝ અ+ B+થ §ડી િવમાસણમm પડી ગયm. 

િવમાસણના ભારમmથી બહાર આવતm B+થ બોeયો:  ‘આ તો ગ:ડ v¨સ  ક�વાય, 
રોઝ ! * આર લકી ! તારો tના પર અિધકાર હતો b ત+ પાછો મળી ર�ો |. 
થ@©  ગોડ! તારો ટોની પાછો આવી ર�ો | ... હી ઇઝ અલાઇવ! x6 એ+ -લ«મ 

કરવાની ત¬યારી નહT  ક{.’
‘પણ B+થ ...! પછી તાર:6 શ:6?’
‘માર:6? ડોvટ  વરી રોઝ ! અહT મારો તમારા કોઈ પર અિધકાર ન હતો.  હ:6 

તો તારા બગીચાનો એક માળી હતો, ગાડVનર! તારા _વનનો ખરો હકદાર આવી 
ર�ો | ... આ બ6 �મ®મ b+ સgપી+ ચાeયો જઈશ.’

અ+ ટોની આ�યો. આવતm જ b� રોઝ+ પોતાના બાહ:ઓમm સ}ટી 
લીધી. J6બનોથી નવડાવી દીધી. Fઉની આ6ખોમmથી િમલનનm હષ�¯: ટપકવા 
લા°યm. B+થ આ �ઈ ર�ો. બાળકો િવpમયથી �તm  ર�m;  જરાક વાર પછી 
ટોનીની નજર B+થ પર પડી. એ� રોઝ+ Uછ્*6 :

‘આ માણસ કોણ |?’
પણ રોઝ ક6ઈ બોG b પ�લm ટોની તરફ હાથ  કરી+ એનો બાબો B+થ+ 

Uછવા લા°યો :
‘�ડ, હ: ઇસ ધીસ }ન?’

ટોની pતjધ રહી ગયો. રોE કોઈ બહા86 શોધી બાળકો+ બહાર મોકલી 
આ¦યm અ+ પછી ટોની+ બધી વાત કરી.

B+થ એમ+ વાત કરતm Hકી+ બહાર નીકળી ગયો. રોઝ હ- B+થના 
બદન+ ઝ6ખતી હતી. ટોની �� પર¢શી માણસ  લાગતો હતો. પણ પોb ટોનીની 
પ�ી હોય )યm �ધી કોઈ કા± B+થ b+ શ¬યા�ખ આ~ bમ નહોતો. રોઝ+ લાગx6 
હx6 B bના શરીરના F ચીરા થઈ ર�ા |. રોઝ+ થx6 હx6 B Eર પીવાની Bવી મઝા 
આવતી હ²! 

 ***
આ વાત+ આt F વષV વીતી ગયm |.  બાળકો હ- સમજદાર થતm �ય 

|,  B+થની tમ જ ટોની એમ+ વા)peયથી તરબોળ રાખવા ¡ય� ક{ |, પણ 
b+ સમ�ય | B b B+થ86 pથાન નહT લઈ શB. રોઝ સાS bનો સ6બ6ધ નામ 

મા�નો |. b �� | B રોઝ પાC પણ b B+થ86 pથાન નહT લઈ શB. ટોની, 
રોઝ અન B+થ એક કરપીણ િ�કોણના  ણા બની સોરવાય | )યm એક બી� 
એટમબો�બ ³r |. 

 ***
Gટર બો©મm ટોનીના નામનો એક એર Gટર |. ટોની ઊભm ઊભm  b 

વm� |. વm� |. વm� |.  આ6ખો પટપટા- |. tકrના િખpસામm b એર Gટર 
લઈ+ ટોની ઘરની  બહાર નીકળી �ય |. ચાલતો ચાલતો b {ડ લાયન પબમm 
¡-² |. દા�ના પીઠામm ટોની લાગરનો °લાસ મો´ મm� | + કોઈ િપયµડ b+ 
મ�¶ મા{ |. ‘ટોની, આર * �યોર?’

ટોની ·યાન આપતો નથી.  ~લો ફરી bની પાC આવી+ bના બર� ધjબો 
મા{ |. ‘બી� બાબો તારો | B ~લા લ6ગડાનો, હ@?’ અ+ ખીખી કરી+ હસી પ� 
|.

યસ,  કોઈ વાર ટોની+ પોતા+ ¡¸ થાય | B b86 |¹:6 બાળક b86 પોતા86 
| B ‘~લા લ6ગડા’86? અ+ ટોનીનો આ)મા અફઘાિનpતાનના પહાડોમm ગબડવા 
મm� |. અ+ હાથની આ6ગળીઓ ~લા એર Gટર ઉપર તબલm વગાડવા મm� |. 

 ***
ટોની+ બmધી+, રpb ઘસડતા bના ��મનો bમના  B�પમm લઈ આ- |. 

B�પમm bની tમ જ પકડા�લા બી� *રોપીયન Bદી |, tમm એક | º�vચ 
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પ"કાર &,  િમ)લ +,ી. .રાહીદાર ગરદન,  34 ઉરોજ, ઢળતા િનત;બ, 

ગ=;બજમ>થી પડઘાતો હોય એવો િહEનોિટક અવાજ.  િમ)લ,  િમ)લ. ટોની એર 
Hટર ખોલી હJરમી વાર Kમ>L; લખાણ વ>N &.

‘ટોની, ડાOલગ ...
***

‘માઈ રોઝ, માઈ ગોRસ ...’
ટોની Kના Tવનના અઘરામ> અઘરા અU વહાલામ> વહાલા 

સ;Vગમ> રોઝU પ" લW &, કારણ X —
‘માY Z ક[\; & K ]બ] ક[વાની મારી લાયકાત નથી.  ̂ ; મારી ,_િમકા 

U પ`ી હતી અU હa ^; મારી bવી &. તU અU XUથU સાc VઈU મU થાય 
& X Jd હ=; િવધાતાએ િનમfણ કgh હોય Kની વiN અ;તરાય બL; છ=;. આપણ> 
બાળકોનો જlમ ભH મારા  વીયnથી થયો હોય પણ Kનો સાચો બાપ XUથ &. હ=; 
Jp છ=; X તq X એd કદી મારો rોહ કયs નથી, X તt કદી વાસનાU વશ થય> 
નથી. માઈ ગોRસ, માઈ રોઝ, મU ક[ત> શરમ આa & X મારા માv  હ=; એવો 
દાવો કરી શક=; એમ નથી.  અફઘાિનxતાનમ> તાિલબાનોએ મU Xદ રાWલો yય> 
િમ)લ +,ી નામની એક z_lચ પ"કાર પણ Xદ હતી.  અમારા ગાડnU િર{ત 

આપીU અt બ;U સાc yય>થી નાસી છ|vલ> અU } અઠવાિડયા yય>ના 
પહાડોમ> રખડતા રખડતા કા�લ પહ�Nલ>. એ } અઠવાિડય>મ> હ=; U િમ)લ 
બહ= િનકટ આaલ> અU આZ �િરસથી Kનો પ" & X ઈlટરUટ મારફત Kd 
મU શોધી કાઢ્�ો &. Kd પાછ> આવીU અમારા 3"U જlમ આEયો &. 

મારી વહાલી, વહાલામ> વહાલી રોઝ,  હ=; તારા X XUથ Zટલો પિવ" 

રહી શ�ો નથી. હ=; �િરસ J� છ=;, Xમ X મારો નવો સ;સાર yય> &. મારો 
આ�હ & X તt બ;U િવિધસરનો સ;સાર મ>ડો, અU બાળકોU સા�; ભિવ�ય 
આપો. આપd િ�સમસમ> U સમરમ> મળત> રહીશ=;. પણ આપd કાયમ માv 
સાc નહ�, પર;^ પોતપોતાની જ�યાએ વ� .ખી થઈશ=;.

િલ. તારા માv નાલાયક 
ટોની

***
િ,ય ટોની
તારો કાગળ રોઝU મ� K પ[લ> Kd �ઘની ગોળીઓ ખાઈU 

આપઘાત કયs &. Kના ક�લાત પ"મ> Kd ક�=; & X } 3ર=ષોની વiN 
િપસાવાL; Kના માv  હa સ;ભવ નથી. વ>ક તારો &? વ>ક મારો &? X વ>ક & 

આપણી માlયતાઓનો? } �યિ�U પરxપર ખqચાણ હોય તો KU પાપ 
ગણવાL; કોd શ] કgh હ)? ટોની, મU માફ કરZ.  હa હ=; મારી JતU માફ કરી 
શક=; Kમ નથી. હa ^; અU િમ)લ તાર> બીજ> બાળકોU પણ સ;ભાળી HV. હ=; 
પણ હa રોઝની પા� જવા ઇiછ=; છ=;. Xમ X K હa �> & yય> માણસના 
કાયદા નથી.  K તો ભગવાનL; ઘર &. � કોલ ઇટ  ‘[વન’  ફોર એ રીઝન. KU 

xવગn ક[ &, K સા�; &.
તારો નાલાયક િમ"
XUથ 

e.mail : vallabh324@aol.com
•••••••••••

(3)

મ" વાઘ માય'                          
• ધવલ *. +યાસ

ગયા વષn(૨૦૧૧)ના t મિહનામ> �ાY રાજક=માર િવિલયમના 
શાહી લ�ન સમ� Z ચાર િદવસ રJ હતી K જ અરસામ> મારી સાc બની 
ગ�લી આ ઘટનાની વાત આZ આપ સહ=ની સાc વહqચી ર�ો છ=;.

} વરસ પ[લ> હ=; �ાY ભારત ગયો yયાY િમ"ો સાc .;દરબન ગયો 
હતો. .;દરબનમ> તો તમU ખબર જ & X વાઘ ર[ & અU બlg; એ\; X �ાY 
અt લોકો .;દરબનમ> ગયા yયાY કોઈક કારણસર એક વાઘU અમારી 
ઉપિxથિત ના ગમી. એd અમારો રxતો આ;તયs અU અમU આગળ ના જ 

જવા દીધા. હ=; હ;tશા મારા દોxતોમ> બહા+ર ગણાતો, પણ K િદવ� માર=; 
પાણી bખાડી શક=; K\; કશ=; હ=; ના કરી શ�ો અU એ ઘડી U આજનો િદવસ, 
મારા બધા ભાઈબ;ધો મારી �કડી ઉડાવતા થઈ ગયા. &વv મ;ગળવાY એ મારા 
હાથમ> આવી જ ગયો.

થg; એ\; X હ=; અહ� �> રહ=; છ=;, �ૉલીમ>,  yય> અમારા ઘરની પાછળ 

એક જ;ગલ &, હોથ \ડ્સ. મ;ગળવાY રા  )ફાલીએ ખીચડી અU વઘાર 
બના�યા'ત> Z મારો િ,ય ખોરાક એટH બ;દાએ દબાઈU ખીચડી ખાધી અU 
રા  �ઘ ના આવી. એટH �ટ હળ\; કરવા હ=; હોથમ> આ;ટો મારવા નીક¡યો. 
અ;દર જત> જ મU �લા .;દરબનવાળા વાઘL; બi�; bખાg;. મU મારા િમ"ોએ 

ક�=; તો હ^; જ X એ લોકો ઘણા સમયથી એ વાઘ પર નજર રાખીU }ઠા હતા 
અU Kમd પણ એ વાઘU લ;ડન અU �ૉલીની આસપાસ  રખડતો Vયો હતો, 
અU ક�=; હ^; X હa KU } બiચા પણ &. હ=; પણ એ વાઘL; બi�; VઈU 
ઓળખી ગયો X આ એ જ વાઘL; બi�; &, બસ પછી તો કરવાL; શ=; હ^;? 

દોડતો પાછો ¢ર ગયો અU મોટી િકચન નાઈફ, £_ડ નાઈફ અU એક ફ્લોર £શ 
લઈU પાછો પહ�ચી ગયો.  વાઘ અહ� એના ક=દરતી િનવાસ  કરતા અલગ 
વાતાવરણમ> હોવાથી માY જ¤} થઈ જ) એ ખાતરી  સાc KU શોધતો 
શોધતો હ=; અ;ધારામ> પણ એની જ�યાએ જઈ પહ�iયો અU ફ્લોર £શન> 
દ>ડાથી એક એવી એના લમણામ> મારી X એ ઢળી પડ¥ો. અU પછી તો �લી 
બ;U નાઈફથી એના રામ રમાડી દીધા. અU સરકાર મU વાઈ¦ડ લાઈફ એ§ટમ> 
અ;દર ના કરી b એટH એની લાશ મq yય>થી દ|ર લઈ જઈU એક પાણીL; ના¨; 
વ[ & એની વiN ખાડો ખોદીU દાટી દીધી Zથી કોઈના હાથમ> ના આa.

સવારના પહોરમ> મારા િટ્વટર પર િટ્વટ કરીU અU ©સ�ક પર 
અપRટ કરીU બધા િમ"ોU જણાવી દી�; X ભાઈ ‘મq વાઘ માયs’.  મોટા ભાગના 
બધાએ મારી બહા+રીથી પિરિચત હોવાU કારd માની જ લી�;, પણ તમU તો 
ખબર & U X ઘ� હોય yય> ક>કરા પણ હોય,  એટH ©સ�ક અU િટ્વટર પર 
એવા શ;કાશીલ લોકો સવાલો કરવા લા�યા અU સાિબતીઓ મ>ગવા મ>ડ¥ા.

કોઈક ક[ X મ;ગળવાY જ Xમ વાઘ માયs? હોથ \ડ્સ તો તમારા ઘરની 
પાછળ & અU તમાY શ=�વારથી સોમવાર એમ ચાર િદવસ  રJ પણ હતી તો 
આ કામ એ રJઓમ> Xમ પાર ના પાડ્g;? તમU તો િમ"ોએ પ[Hથી બાતમી 
આપી જ હતીU X વાઘ yય> રખR &? તો મq એમU ઍિલબાઇ આપતા કહી 
દી�; X ભાઈ, શ=�વાY રોયલ a«ડગ Vવામ> નવરાશ ના મળી અU અt ક>ઈ 
નવરા થોડા છીએ X રJઓનો ઉપયોગ આમ જ;ગલોમ> આ;ટા મારવામ> 
કરીએ? એ લોકો તો માની ગયા.  પણ હજ= વ� ક>કરા હતા એમd સવાલ કયs 
X, આ િડTટલ gગમ> તમારી પા� માYલા વાઘના ફોટા પણ ના હોય એ તો 
માનવામ> ના આa એવી વાત &. તો આપd પણ કહી દી�; X માન\; હોય તો 
માનો અU ના માન\; હોય તો તમારી મરT, પણ મq વાઘ માયs એની સાિબતી 
]� તમU આજ પછી �ાY ય હોથ \ડ્સમ> વાઘ નહ� Vવા મ� yયાY તો 
xવીકારશો U X ‘મq વાઘ માયs’?

આ વાત �ાY મારા બીJ અ¬ક િમ"ોU જણાવી yયાY Kમના 
,yયાઘાતો અU Kના જવાબમ> મારી દલીલો અહ� આ3; છ=;. અહ� વ>ચનારા 
પણ કોઈU મારા પર શક હોય તો }ધડક છી શકો છો, હ=; ®લાસા આપવા 
અU દલીલો કરીU મારી સyયાથnતા સાિબત કરવા ત¯યાર છ=;.

િમ" ૧ (હ=લામp નામ :  વાઘ) : આ કથા Xમ Jણીતી લા° & ? 
કદાચ હમણ> lgઝ Nનલો બહ= Vઈ Kથી હ)! માયs હોય ભાઈ, .પર પાવર 
પા� સાિબતી મ>ગવાની «હમત કરાય ક;ઈ!! વળી બીV વાઘ પણ મારી નાW 
V X બાત ક=છ હજમ ન હ=ઈ!! એક વાઘ મારવા માv } ચE3 વાપરવા પડ¥ા 
K!!!

હ=; : હ) ભાઈ, બધા શક કY તો તt શ=; કામ પાછળ રહી Jવ? કરો, 
તt પણ શક કરો અમારી સyયાથnતા પર, }  ચE3 તો એટલા માv લીધા હતા X 
એથી વધાY મ¡યા નિહ,  નહ� તો ૬-૭ લઈU Jત,  અU બીT મજ�રી એ X 
સાલા આ હાથ પણ ભગવાU } જ આEયા & U … અU હા, અ;K િડસ્³_મર 
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!કવા%& 'લાઈ ગ+& , ‘અમારી કોઈ શાખા નથી મા6 ભળતા સળતા 
કથાનકવાળી વાતો સા; અમારો નાતો <ડવો નહ?.’

િમA ૧: નહ? નહ? …. અC શક નથી કરતા ! અC તો ઉલટF& એમ 
Hણવા મJગતા હતા , આપ Mવા બલવાન,  શિOમાન, પરાPમી,  વીરQરFષS, 
એક વાઘ મારવા અથU, V ચXQની જZર ,મ પડી !!

િમA ૨ (ડો\ટર) : વાહ વાહ – વાઘ વાહ – વાહ વાહ ….! ]'  એ 
વાઘS શJિત આ^ MS _શ Mવા ઘરગ`a  હિથયારથી cd+નો  ભોગ બનવા%& 
આe+& … હf, કિળ+ગ g. પણ એની સાત ^ઢી હi તો એ જ&ગલમJ પગ 
jકતા ડરf …! ઘણી ખkમા ….  ઘણી ખkમા …!!!

હF& : અl ડો\ટર સાmબ, તC સાn& પામી ગયા, કિલ+ગ g, ભાઈ. હi 
આશા એ જ રાખવાની , એના બoચJ , સગJવહાલJ મારા ઘર પર , ગામમJ 
હFમલો ના કl, તC પણ ભગવાનS ]ાથpના કર< મારા qમકFશળ મા6.

િમA ૩ (હFલામs  નામ - અ&tuજ) : Good acting like uncle 

sam, fine carry  on this good work we will stand by  you, still 
you need to kill few more .... ha-ha-ha

હF& : Acting? what do  you mean, Bhavin? It is mere 
coincidence that Uncle Sam also published 
the same story  around the same time of my 
adventure …!!!

*****
(સૌજ$ય : http://dsvyas.wordpress.com/
2011/05/06/મ'-વાઘ-માય+/)
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vFિત ધીC ધીC દરવાH yધી ગઈ. બારs  
ખોz+& તો એના પિત સૌkય ઊભા હતા ! અl! ... એ }શ 

થઈ ગઈ. સૌk~ અ&દર આવીS િપ�કી%& માa& �મી લી�&.
‘આવો.’ vFિત પિતS મીઠો આવકાર આપતJ 

બોલી.
‘vFિત,  આM એક ખાસ કામથી આeયો છF&. આ 

કામમJ તારી સ&મિતની ખાસ જZર g.’   સૌk~ 

દીવાનખ&ડમJ સોફા પર પોતાના શરીરS ગોઠવતા ક�F&.
‘હા. કહોS, મારી શી સ&મિત <ઈએ g, તમાl?  

પણ ...’
‘આમJ ‘પણ’ વo� �Jથી આe+&?’

‘સમH�&. < તC એમ ,’શો , ફરવા જઈશF& તો 
ના ... િપ\ચર <વા તો ના ... હF& �J ય આવવાની નથી. 
બાપl! આ પિરિ�થિતમJ ... તો નહ? જ.’

‘માl થોડી વાર મા6 બાળકીS ‘બા’  પા� લઈ 

જવી g.’ સૌkય અવાજ જરા મોટો કરતJ બોzયો.
vFિતનJ મkમી વાસ&તીબmનના કાS શ�દો 

અથડાતJ એ િકચનમJથી Sપિકન વ� હાથ �છતJ �છતJ 
બહાર આeયJ : ‘vFિત, તારા સાy તો સાજJ સમJ g. બ� 

હl ફl g.  સૌkય, એમ કરો - VબીS <વા બાS જ અહ? 
લઈ આવો S? િર�ામJ VબીS હવા લાગી Hય,  કોઈની 
નજર લાગી Hય. હજF તો સવા મિહનો ય થયો નથી અS 
આ તો પm�& બાળક g! હવા, તાપ, લોકોના �પશp- આ 

બ�& જ આ કFમળા છોડS ન�!’
પણ પોતાની વાકપટFતાની HળમJ સૌk~ મkમીS 

આબાદ ફ્સાવી લઈ �ની મ&જ�રી Cળવી લીધી. એ VબીS 
સૌkયS સો�પવા ત�યાર થઈ ગઈ.  �વદ�ત Mવી બાળકીS 

પોતાના હ�~થી દ�ર કરતJ vFિત%& કાળજF& કપાઈ ર�F& હ�&. અS Vબી હતી ય 

,વી? H�, કોઈ ગFલાબની પJદડી! ગFલાબી પગનJ તિળયJ, ગFલાબી હ;ળી, 
મJજરી આ&ખો અS સોSરી વાળ ...  ,વી  ��ટ લાગતી હતી? કાળHના કટકાS 
ભ� એકાદ V કલાક મા6 પણ દ�ર કરવાનો  થાય એ મા%& હ�+& ,મ સહી શ,? શી 
રી� દ�ર કરી શ,? 

સરસ  રી� ત�યાર કરી.  �ોક Sપીઝ, Vબી લોશન, દ�ધની બોટલ વ�l 
સાધન સામtી સા; vFિતએ કચવાતા િદ� VબીS પિતના હાથમJ સ�પી.

‘જલદી આવ<, હ�?’
 ***

બપોર �રી થઈ.
સJજનJ પગરણ મ&ડાયા. રાત પડી ગઈ. સૌkયનો પ ો ન હતો.
શ&કાકFશ&કાઓથી �%& િચ  ¢રાવા લા£+&. vFિત ¤હમત ખોઈ Vઠી.  

િવ¥ાસઘાતનો અણસાર આવવા લા£યો.  અમ&ગળ  કzપનાઓ કરીS એ ગJડા 
Mવી બની ગઈ. હi શF& કર�&? 

vFિતના િપતા લ¦મીદાસ આકરા �વભાવના હતા. ગF�સો ઠાલવતા 
ZમમJ આમ�મ આ&ટા મારતા એ બરાડા પાડી ર§ા હતા : ‘VબીS લઈ જવાની 

મ&જ�રી કો� આપી? કોઈએ મS �છ�& તો હ�& ? VબીS 
સૌkય �J લઈ ગયા g? ,મ લઈ ગયા? સવા મિહનો રાહ 
ન <વાય ? શF& આપs  ઘર દ�ર g? લ¦મીદાસનો ગF�સો 
વાજબી હતો.
બાQ¨ના ]©નો મkમી પા� કોઈ જવાબ ના હતો. � 
�પ રહી બ�& સJભળતી રહી.
‘હi આપણી દીકરીની તિબયત બગડf તો?’

***
બી¨ તરફ Vબી  પણ vFિતનો અહJગરો કરવા  લાગી. 
અHણી જગા અS અHªયા ચmરા <ઈ એ તો <ર 
<રથી રડવા લાગી. સૌkયનJ મkમીS <તJ એ ભ«કડો 
તાણવા લાગી. રડી રડીS આ&ખો રાતીચોળ  થઈ ગઈ. ગ¬& 
Vસી ગ+&. 
સૌkય ડઘાઈ ગયો. સૌkયની મkમી પણ ગભરાઈ ગઈ. � 
પોતાના અહમ ્ S િજી �વભાવS વખોડવા લાગી : 
yવાવડીનJ બાળકS કકળા�& તો મS એક િવધવાની હાય 
લા�! એ હાય મારા આ yખી સ&સારS ઉHળી ના®! 

માl ક&ઈક કર�& <ઇf? સાy¨ના °HમJ અવનવા 
િવચારો ±મરાવા લા£યા.  ,મ શF&,  શા મા6 Mવા ]©ોથી 
સૌkય પણ mરાન હતો.
આ તરફ vFિત વાસ&તીબmનના ખભા પર પોત%& માa& 
ઢાળી સજળ S² કહી રહી g : ‘મારી VબીS પડાવી �વી 
હf, મS િવ¥ાસમJ લઈ મારા ભોળપણનો લાભ ઉઠાવવો 
હf, મS gતરવી હf તો જ આમ બS S?’
vFિતS રડતJ <ઈ લ¦મીદાસની ધીરજ ³ટવા લાગી. 
માના ક&ધા પર મ�તક jકી એ પોતા%& હ�+& ઉ�ચી રહી g 

એ <તJ બાQ¨ કડક પગલJ  ભરવા ત�યાર થયા.  vFિત 
મનાવવા લાગી :  ‘ક&ઈક કારણ હf. આપ� િનરJ� શF& કર�& 
� િવચારીશF&.’
‘િનરJ� િવચારવા રહીશF& તો Vબી ખોઈ VસશF&.’  લ¦મીદાસ 

ગજp´ા.
બીH િદવ� સવાl એ ઓિફ� જવા નીકળી dયાl પણ 
�S Vબીના જ િવચારો ¢રી વµયા હતા. ¶ચા ઘરના 
માણસો પણ આવા છીછરા ? આ િવચાર માAથી એ 

વ?ધાઈ જતી હતી. 
એક પછી એક બસ�ટોપ પસાર થતા હતા.  માણસો ચડતા 
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હતા. ઊતરતા હતા. પણ એ તો *બીના િવચારોમ2 ખોવા4લી હતી.
‘*’ન, તમાર67 8ટ:ડ આવી ગ>7. ?2 ખોવાઈ ગય2 છો?’  કોઈ DE કહી 

રF67 હG7. કોઈએ DH7 પડI7 દબાવી DE ઢ7ઢોળી ત7Mામ2થી વા8તિવક Oિમ પર 
આવત2 એ પોતાન2 વ8Pો સ7કોરતા નીR ઊતરી પડી.

ઓિફસના Uટ  પાV આવી WયાX ચોકીદાર બહાYર DE કહી રZો 
હતો : ‘તમારા ઘXથી તમારા મ\મીનો ફોનકોલ હતો. *બી ]ર આવી ગઈ ^.’

શ`દો કાE અથડાત2 b6િતની આ7ખોમ2 તોફાE ચcલો અ7ધકારeપી 
દિરયો પલકારામ2 fg અhiય થઈ ગયો.
(!"#કન સ'ભાવ : વ+ભ ન#ઢા)

[12027 Ronnie Drive, HAGERSTOWN MD 21742, U.S.A.]
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!િ. પવ0 .... 
• નીલમ દોશી

વસ7તરાય કોરી ધાકોર આ7j પkીની નનામી જતી mઈ રZા.  કાnધ 
oવા ગયા Wય2 ચpર આવતા લથિડ>7 ખાઈ ગયા. Dથી અ7િતમ સહારો પણ ન 

આપી શકયા. qઈ જr7 પડ>7. 
‘આટલ2 વરસોનો સહવાસ ..! અસર તો થાય E ? વસ7તરાય સાવ 

ભ2ગી પડયા ^.  આ tમX તો હu7ફની ખાસ  જeર પc. એકલતા કોE કvવાય D 
આ tમX જ સમfય.’ 

‘િબચારા સાવ શunય wવા ..  જડ wવા થઈ ગયા ^.  પkીE ક2ધ xyધ2 
ન આપી શકયા.’

‘આપg બધા તો ચાર દી, પછી આ tમX  Dઓ  એકલા થઈ જz. 
ઉમ7ગE સમfવવો પડz .. સાx વહ6E w વ2ધો હોય, D પણ હ| વસ7તરાય 

એકલા રv અE દીકરો ગામમ2 હોવા છત2 આમ જ6દો રv એ ક7ઈ સાર67 
લાU ? ....’ 

‘વસ7તરાયE ઘરH7 માણસ હG7 Wય2 xધી વાત અલગ હતી.’ 
’ઘરH7 માણસ ..!’ વસ7તરા4 રfઈ માથા xધી ખ:ચી.  
વસ7તરાય આ7ખો બ7ધ કરી ગયા.  Dની ચમકતી આ7ખોની િલિપ કોઈ  

ઉ}લી ~ તો ? પડય2 પડય2 સગ28Eહીઓન2 મ7ત�ય મૌન બની સ2ભળી રZા. 

કશ67 બોલી શકાય Dr7 હG7 જ કય2 ? ��ી બ7ધ રv એમ2 જ Dની શોભા .. 
ઘરમ2 િવિધઓની પર7પરા ચાલી રહી હતી. ગીતાપાઠ  .. અE 

ગર6ડ�રાણ વ7ચાતા હતા. �પ, દીપ  અE xખડના હારથી િવલાસબvન મvકી 
રZા હત2. મય� પછી મvકી શકય2 ખર2 ..! વસ7તરા4  mશથી મા�7 �ણા�>7. 
�ત �યિ� િવz ખરાબ બોલાય નહ� .. ખરાબ  િવચારાય નહ� .. ગ2ધી�ના 
�લા Pણ વ2દરાની વાત િબલક6લ સાચી રીD તો ફકત  �ત �યિ�E જ લાગ6 
પડતી હz.

િવચારોથી બચવા વસ7તરા4  mશથી પ2પણો  ભીડી દીધી .. પર7G ....     
‘િવલાસબvન નસીબદાર ખરા, હ� ..! �ડી ચ2દલા સા� જઈ શકય2.’ 

કોઈના શ`દો કાE અથડાયા ... હા, નસીબદાર તો ખર2 જ ... પોતાના wવો 
ઝગડાનો કાયર, એક રીD કહીએ તો  ભીર6 કહી શકાય Dવો પિત મ�યો હતો. D 
નસીબદાર નહ� તો બીજ67 શ67 ? પોતાની જ�યાએ બીm કોઈ હોત તો કદાચ 
િવલાસ આટલી હo મનમાની કરી શકી હોત ? 

વસ7તરાયના મનમ2 િવચારોનો �વાહ ...  વસ7તરાયE અચાનક આ પ� 
પ�ા રમવાH7 મન થઈ આ�>7. પોતાના �વનનો એ�માP  શોખ. પર7G િવલાસE 
પ�ાની બહ6 ચીડ .. અE DE ન ગ� D કરવાની �હમત પોD કયાX ય }ળવી 
શકયા નહ�.  સાવ કાયર .. ભીર6 માણસ.

કિજયાH7 મ� કા�7 ..  એમ કહીE હ7�શ2 ....  હ| તો િવલાસ નથી. પ�ા 
રમી શકાય ? w  શોખ કયાX ય �રો નથી થઈ શકયો D હ| �રો કરી શકાય ?  
ના ..  ના, થોડો સમય તો સ7યમ રાખવો પડz.  Dમg ફરીથી આ7ખો mશથી બ7ધ 
કરી. કોઈ mઈ fય D સાર67 નહ�. 

Wય2 અચાનક આ7ખ �લી ગઈ. �Pીનો વWસલ હાથ  Dમના માથા પર 
ફરી રZો હતો. ‘પ�પા, ગરમ ચા લઈ આr7 ? થોડી પી લો .. સાર67 લાગz ..’ 
વસ7તરાયE થ>7 ..  કહી દt : ‘સા� * ચાર ગ2િઠયા પણ ...’ પર7G �વા4લ ન 
હોવાથી શ`દો બહાર ન નીકળી શકયા.

પણ દીકરી સમજદાર હતી. ચા સા� ગ2િઠયા fD જ લઈ આવી.
‘પ�પા, કશ67 બો�યા િસવાય �પચાપ ખાઈ ~વાના ^.’
�Pીનો હ6કમ વસ7તરાય }મ ટાળી શ} ? Dમની પલકો ભીની બની. 

આ7ખમ2 આભારની લાગણી છલકી રહી. ગ2િઠયા તો * જ ખાધા ..  પણ ... 
પણ બહ6 સાર67 લા�>7.  અWયાX આ કસમ4  ચા અE ગ2િઠયા ..  વાહ ..! 

Dg �Pી તરફ m>7. �Pીના ચvરા પર 
વસ7તરાય જ સમ� શ} Dવા અMiય 
હા8યની Xખા ફરકી. DH7 મા� હ�>7.  પોD 
સમ� હોવાનો મૌન 8વીકાર. 
Wય2 ફરી કોઈ અવાજ .. ‘વસ7તરાયની દયા 
આ| ^. આ ઉમX પkીનો સાથ  છuટી ગયો .. 
દીકરો વહ6 તો પર�યાના એક મિહનામ2 જ6દા 
થઈ ગયા હત2.  હ| વસ7તરાયH7 કોણ ?’  નીR 

સગ2ઓ વ R ચાલતી ચચ�ઓ ... ટીકા .. 
ટી�પણીઓ ^ક ઉપર xધી પડઘાતી  રહી.  
રાતોરાત વસ7તરાય દયાપાP બની ગયા ..  }r7 
િવિચP ..! ¡ાX ખXખર દયાપાP હતા .. 
WયાX .....! 
સગ2ઓ દીકરાE કvતા હતા ..  સમfવતા 
હતા, ‘m *ટા, તમારી મ\મી હતી Wય2 xધી 
વાત અલગ હતી ... હ| પ�પાH7 yયાન તમાX 
જ રાખવાH7 ^. હ�.’ ’હા,  Wય2 xધી વાત 
અલગ જ હતી E ? ’પ�પા, થોડીવાર ટી.વી. 
ચા¢ કરો .. તમE ગમz ... સાર67 લાગz. 
િવચારોમ2થી બહાર અવાz ... ખર67 E 

મામી ?’  ઉપર આ|લ મામીE દીકરી કહી 
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રહી. 
દીકરી પોતાની ધારણા કરત- પણ વ/ સમજદાર હતી. ’હા, હા,  હ3 

એવો શોક રાખવાનો હોય જ નહ8 ..  ગ:;< માણસ થોડ?< પાછ?< આવી શકવાB< 
C ? અE ભાભી તો લીલીવાડી HકીE ગય- C સૌભાJય સાK .. કોઈ પીડા 
વગર .. આM< મોત તો નસીબદારE મO. હા, તP એકલા થઈ ગયા ... પણ 

Qટા, ST ઇVછા પાW કોB< ચાYZ< C ?’
‘STઇVછા થોડી વ[લી થઈ હોત તો ?’  ના, ના .. પાપ લા\ ... આM< 

ન િવચારાય. લડ નહ8 તો લડનારો  ̂ .. િવલાસના આ _વભાવના ભોગ 
બાળકોE પણ કય- નહોa< પડZ< ? દીકરી ઉપર તો સાવકી માની માફક સતત 

કચકચ ચા; રાdલી. સાસe જઈશ fયાe આમ થg E hમ, ખબર પડg કહીE 
દીકરીE આખો િદવસ કાP iતરી રાખતી મા માj દીકરીના મનમ- કઈ લાગણી 
હg ? પોતાથી તો કશ?< બોલી શકાય hમ જ કય- હa< ? િવલાસની વાણીનો 
સૌથી વ/  માર તો પોતાE જ ભા\ આવતો E ? મોટી થયા પછી દીકરી એ 

સમજતી.  મkમી ન હોય fયાe છાનામાના પlપાB< mયાન આ દીકરી જ રાખતી 
E ? noી સાસe ગઈ fયાe  થZ<, પોh ભp અનાથ થઈ ગયા, પણ noી તો 
છqટી .. noના લJન થયા, fયાe તો પોh જ noE એક બાજ? બોલાવી કહી દી/< 
હa<, ‘Qટા,  તારી મkમીનો _વભાવ a< ઓળd C.  આપs બધા તો jવાઈ ગયા 
છીએ .. E ચલાવી લી/< C. પણ આવનારE એ શ-િતથી ર[વા નહ8 ^, એની 
આપણE tણ C જ. તાe પuસાની કોઈ vચતા નથી. a< તાe wdથી જ?દો થઈ 
t. અE જ?દો રહીશ તો થોડી પણ માયા જળવાઈ ર[g. સાK રહીE રોજ 
ઝગડા કરવા અE અ<h એકબીt તરફ નફરત થઈ tય hના કરત- દqર ર[વાય તો 
કદાચ ...... 

‘પણ પlપા .. પછી તP ....’ ‘Qટા,  yવા મારા નસીબ .. હ3 આ 
જનP તો માe ભોગવM< જ રz?<.  બધા ઋણાBબ<ધ આ જનP જ |રા થઈ 
tય ...’

‘પlપા, ...’ અવાજમ- }ાવણી ભીનાશ સાK no આગળ  ન બોલી 
શકયો.

નહ8તર તો no જ?દો ન થાત. પર<a એક જ મિહનામ- hની પ~ી સાK 
િવલાW y ઝગડો શ� કય� h પછી પlપાની સલાહ માનીE જ?દા થવામ- જ 

સાર C એમ માની, h જ?દો ર[વા ગયો  fયાe િવલાW કeલ તમાશો iવાની 
પોતામ- િહમત નહોતી. એટp હ<Pશની yમ જ �પચાપ માK  રtઈ ખ�ચી 
લીધી હતી.

 લJન થાય ... સાw વહ?E ન બE ....  વહ?, દીકરો અલગ થાય એમ- 
તો નM< શ?< હa< ? બહ? સહજતાથી ગાP ..  સમાy અE ક?ટ?<Q _વીકારી લી/< 
હa<. વસ<તરાય અE ઉમ<ગ બ<E મૌન. િબચારો ઉમ<ગ .. અE વગર વ-� 
વગોવા:લ વહ? ... 

 હ3 ઘરમ- ર�ા એકલા વસ<તરાય .. y કય- ય જઈ શ� hમ નહોતા. 
કયાeક છાનામાના ઉમ<ગE �ર જઈ આવતા. ભાવતી વ_a ખાઈ 

આવતા. ધોમધખતા રણમ- મીઠી વીરડીનો અ[સાસ થોડી �ણો �વતરનો 
થાક ઉતારી ^તો. િવલાસ y વ_aની મનાઈ કરતી h વ_a દીકરાE �ર મળી 
ર[તી. સ�નસીQ વહ? �બ સમજદાર મળી હતી. hથી મનE સ<તોષ હતો.

મનમ- િવચારોની આવનtવન ચા; જ રહી. 
ઓરડામ- રાત ઉતરી આવી. અ<દર તો સવારનો ઉtસ ... બધા થાકીE 

વ[લા �ઈ ગયા હતા. વસ<તરાયની આ<ખોમ- �ઘB< એ� કણસ;< ફરકa< નહોa<.
noી ની� નાનકડા દીકરાE �વડાવતી હતી. fય- દીકરો, વહ? ઉપર 

આ�ય-.  ‘પlપા, �ઘ આ3 C ?’ વસ<તરા: ડોક? હલાવી ના પાડી. વહ?ના 
હાથમ- પ�ા હત-. ’’પlપા, આપs થોડીવાર પ�ા રમીશ?< ? મન હળM< થg.’ 

વસ<તરાય કશ?< બોલી શકયા નહ8. આવડ?< મોટ?< wખ પોતાના નસીબમ- 
હa< ? આ<ખમ-  અEક S�ો .. આy આ સમ: પ�ા ? વહ?E અfયાe આ �મ 
�ઝZ< ? 

‘પlપા, એક વાત કહ?< ?’  વગર ક�� સસરાની આ<ખનો  S� ઉ�લી hs 
હળ3થી કz?<. 

‘ગયા અઠવાિડ: મkમી અમાe �ર આ3લ. ઘરમ- હ?< એકલી જ હતી.’ 
વસ<તરા: આ<ચકો અBભ�યો. મનમ- ફડકો પણ �ઠો. ન�ી fય- પહ�ચીE 
ઉધામા કરી આવી હg. hs વહ? સાP નજર કરી. ’પlપા, મા ક[ ... વહ? એક 
�ણ થોભી. ’મા !’ 

વસ<તરાયE આ�ય� થZ<. પર<a કશ?< બોYયા નહ8. 
મા ક[, ‘હ?< ન હો� fયાe તP પlપાB< mયાન રાખi, હ�. i � મE 

ખબર C � તP અfયાe પણ mયાન રાખો જ છો. પlપા કયાeક અહ8 આ3 fયાe 
hમE ભાવતી વ_aઓ ખવડાવો છો .. એનો મE આન<દ C.’  વસ<તરાય આ<ચકા 
સાK Qઠા થઈ ગયા. પણ આ<ચકા પછીનો આફટરશોક હજ? |રો નહોતો થયો. 

‘મારા ગય- પછી,  તP ફરીથી એ ઘરમ- આવી જi. પlપા તો મારી 
yમ ઝગડા � કચકચ કe hમ નથી. એની તમE ખબર C. એ ભલા માણસ 
મરતાE મર ક[ hમ નથી.’ 

‘િવલાસ આM< બોલી ?’

 ‘હા, પlપા ,.. મE ક[ .......  મારો _વભાવ જ ન ts �વો થઈ ગયો 
C. લાખ ન�ી કર?< તો પણ બોલાઈ જ જવાય C. Sાણ અE S�િત સાK જ 
tય એ ક[વત કદાચ સાચી જ હg.  નાનપણથી અપરમાના Pણ- ટોણ- 
સ-ભળીE મોટી થઈ છ?<. ઘરમ- ઝગડા િસવાય કશ?< iવા જ નહોતી પામી. 
જબરાની પ-ચgરી ભાe એ એક વાત મગજમ- જડQસલાક ફીટ થઈ ગઈ હતી. 
પછી લJન થયા અE સ�નસીQ � કમનસીQ ...  એ તો ખબર નથી. પણ તારા 
પlપાનો _વભાવ સાવ ર-ક ...  એટp મારો રોફ hમની પર ચાYયો. વરસો wધી 
અપરમાની ગ?લામી કeલી અE અહ8 મ�યો છqટો  દોર .. અહ8 બ/< માર?< જ ચાp 

C ts કોઈE એ બતાવી ^M< હોય hમ મ�  Hરખીએ .....  ખબર નહ8, માર?< મન 
�મ આM< થઈ ગZ< હa<. કયાeક wધરવાની કોિશશ પણ કરી iઈ .. પણ Q ચાર 
િદવસમ- પાછી એની એ જ ... Qટા,  તP �મ જ?દા થય- એ બધી મE ખબર 
C. એમ- તમારો કોઈ દોષ નથી.’

‘િવલાસ ... િવલાસ  આM< બ/< બોલી ? એ આM< બ/< સમ� શકતી 
હતી ?’ 

‘હા, પlપા. મE લા\ C � આપs કોઈ જ hE સમ� � ઓળખી ન 
શકય-. નાનપણથી hનામ- કોઈએ િવ�ાસ નહોતો રા�યો. સતત અવગણના, 
ઉ��ા, નફરત કડવા શ�દો, અE લડાઈ, ઝગડા વV� જ મા મોટા થય-.   સાસe 
આ�ય- બાદ _વત<oતા મળત- ts બદલો pવો હોય, hમ સૌ કોઈ ઉપર મ<ડી 
ર�-. આપs કોઈ પણ hની એ �<િથ ઓળખી ન શ - અE h ઝ¡ન|વ�ક ....’ 
દીકરા, વહ?ની આ<ખો ભીની ભીની ...

વસ<તરાય એકદમ Qઠા થઈ ગયા.  ‘પછી ?’ ts કોઈ વાત¢ સ-ભળતા 
હોય hમ નાના બાળકની માફક િવલાસરાય |છી ર�ા. 

‘અમાe �ર આ�ય-, fયાe સતત તમારી જ vચતા કરતા હત-. … ખબર 
નહ8 ..  પણ મE લા\ C � હ3 હ?< વધાe કાઢવાની  નથી .. તારા પlપાE મ� બહ?< 
દqભ�યા C.  ભગવાન મE માફ નહ8 કe .. એ ભલા �વE મ� શ-િત નથી આપી. 
હ?< જઈશ fયાe જ એ મારાથી છqટી શકg. મE ખબર C હ?< જઈશ પછી તP �ર 
આવી જ જશો.  hથી એમની એવી vચતા તો નથી. … અE હા, આવી કોઈ 
વાત પlપાE ન કરતા. નાહકના ¤:ખી ન કરશો ..  �વતા તો  એમE wખ નથી 
આપી શકી.  મરીE કદાચ ચપટી wખ આપી શક?<. મારા જવાથી એ રાહતનો 
�ાસ pg. માe એ િછનવવો નથી. અE લો, આ પ�ા .. મારા ગય- પછી તP 
સાK રહો fયાe રોજ એમની સાK પ�ા રમi. મ� કયાe ય એમE િનર-h રમવા 
નથી દીધા. મારી અપરમા પાન- રમવાની �બ શોખીન હતી ...!’  ક[ત- ક[ત- 
મા રડી પડયા હત-. 

મ� કz?<, ‘મા,  અP હમણ- જ ¥ગા આવી જઈએ. બધ- સાK મળીE 
િક¦ોલ કરીશ?<.’  

’Qટા, હ3 એ શકય નથી. આy તE આ બ/< કહ?< છ?<. પણ �ર જત- જ 
મારો Hળ _વભાવ પાછો આવી જ જવાનો. એના કરત- આટલ- વરસો ચાYZ< 
C તો થોડ?< વધાe. મE અ<દરથી  ઊગી ગZ< C.  હ3 હ?< થોડા સમયની જ મ[માન 
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છ"#. જત& પ(લ& એકવાર કોઈ આગળ  િદલની વાત કરવા8# મન હ;#. દીકરી 
આઘી =. >થી તારી પા@ ....’

‘માએ તો મA આ બC# ન ક(વાના સમ આEયા હત&. પર#; મા GHIની  
નફરત તમારી આ#ખમ& હ"# ન Lઈ શકી. >થી .....  આ પNા પણ મા જ આપી 
ગયા હત& ... ‘ ક(ત& વહ"એ પNા ચીEય&. 

વસ#તરાયની કોરી ધાકોર આ#ખો હR વરસી રહી.
e.mail : nilamhdoshi@gmail.com

•••••••••••
(6)

!ર તો પીધ( )ણી )ણી
• રમણભાઈ ડી. પ0લ

તપA એના િમSોના પિરવારમ& 
મોટરકાર ફરતી Lઈ. ઘડીભર તો >A >મની ઈષા 
આવી.  > મનમ& બબડતો હતો : ‘ગઈકાલ Xધી 
તો Yમના ઘરમ& ખાવાન& સ&સ&  પડત& હત& 
અA આY માર& વહાલ& મોટરકારમ& ...’

તપA એની બળતરા એની પ[ી લ\મી 
આગળ કાઢી.  લ\મી ઉવાચ : ‘હ"# તો  તમA 
ક(વાની જ હતી _ આપ` a  પ&ચ વષbની 
c._.ની dપ કરીએ.’ લ\મી =eા આઠ દસ 
મિહનાથી c._. જવા gચીનીચી થતી હતી. પણ 

>ના સસરા સાh એ અ#i Rણ કાઢવાની >નામ& 
jહમત નહોતી. >ના સસરાએ >મન& Gkમ લlનA 
આવકાmલા. >થી > સસરાની ઋણી હતી.

પિત-પ[ી બ#Aએ પરoશ જવાનો 
મનpબો કયq.

લ\મીA ધન કમાવાની rલછા હતી. 
એકવીસમી સદીની બધી સાsબીઓ >A માણવી 
હતી. auકમ& એની નજર આગળથી લાખો 
vિપયાની રકમ પસાર થતી >` અAકવાર Lઈ 

હતી. લ\મીA સમાજમ& પોતાની ઈhજ બદલવી 
હતી. િશwકોA પ#;xથી વC આગળ  માન મyc# 
નથી. સમાજમ& _ટલાક લોકો >મના પર દયા 
ખાય =.  Gાચીનકાળમ& વપરાતો શzદ ‘ગ"ર"x’  િડ{શનરી િસવાય બીY |& ય 

જળવાયો નથી.
િપતા ન }` >મ તપA c._. જવાના વીસા hળવવા એક એ~uટA 

શોધી કાઢ્�ો.  એજuટ  પણ નીકyયો હોિશયાર. થોડા જ િદવસમ& તપનના 
હાથમ& વીસાના કાગળો �કી દીધા. �શ થવાના બદ� તપનની ન�દર હરામ 

થઈ ગઈ.
બ#A જણ&ના વીસા hળવવામ& >મની બધી બચત ધોવાઈ ગઈ. 

ગ"જરાતના કોઇ ગરબડદા@ તપનA વીસા hળવી આપવા ખાતરી આ�લી. 
એજu� પ&ચ લાખ vિપયા તપનના ગજવામ&થી ખ#dરી લીધા. તપન ધો� 

િદવ@  �#ટાઈ ગયો. આY પણ >ના ગજવામ& મોટ"# કા� હોય એમ એA લાlc#. 
વીસા તો મyયા,  પણ ભણવા મા�ના વીસા મyયા. એ વીસામ& સગવડ હતી, 
અ�યાસ કરત& કરત& કાયoસર, અઠવાિડયાના 20 િદવસ કામ કરી શકાય. તપન 
અA લ\મીA અ�યાસમ& રસ નહોતો. એA રસ હતો ઝડ� પ�સા કમાવાનો.

એની પા@ કોઈ �કીલ નહોતી. એA હાથમ& હથોડી પકડત& પણ 
નહો;# આવડ;#. અ�યાસ કરવા8# તો એક બહા8# હ;#. >` Lc# _ અહ� �કીલ 
વકbરA ઘી_ળ& હત&. અઠવાિડયાના વીસ કલાક કાયoસર અA બાકીના બધા 
કલાકો િબનકાયoસર કામ કરી, પ�સા કમાવા8# ભાlય એA Gા� થc# હ;#.  આ 

રી> કામ કરવામ& Y Lખમ હ;# > એ }ણતો હતો.  >` _લ્�"�ટર પર 

આ#ગળીઓ �રવી Lઈ. >` શોધી કાઢ્c# _, િ�ટનમ& કામ કરી _ટલ& વષbમ& 
ધાmલી રકમ બચાવી શક�. તપન h�સ િટચર હતો A!

વાતો કરવા ભારતમ& લાયસuસની જvર નહોતી. તપન અA લ\મી 
�& Hય& ડ#ફાસ મારત& _ આવતા બાર મિહનામ& >મના માબાપ ઘરની કારમ& 
ફરત& થઈ જ�. બાળકોA ઘરનો ડ્રાઇવર િનશા� �કવા જ�. વા�તિવ�ાની 
>મ` છ"�ી કરી દીધી હતી. ધરતી પર >મના પગ નહોતા પડતા.  અમદાવાદમ& 
ર�તા પર જતી સાઇકલો >મની નજરમ& નહોતી આવતી.  લોકોની મોટરબાઇક 
>મA oખાતી નહોતી. >મની આગળથી Y મોટરકાર પસાર થતી > કાર કઈ 
બનાવટની હતી,  > વાત પણ > ઝટ સમx જત&.  > કાર અ#i થોડી ચચ� પણ 

કરત&. >મA �વEનમ& પણ }ત}તની કારો Lવા મળતી. પછી ધરતી  પર 
પાછા વળત&, >ઓ પોતાની }તA ર#ક સમજત& હત&.

L પિત-પ[ી પરoશ }ય, તો આ નાન& બાળકો8# 
શ"#, એવો G� >મA �#ઝવતો  નહોતો. આh ય 

પિત-પ[ી નોકરી કરવા જત&, Hયાm બાળકો8# 
�ર;# �યાન તો બાળકોન& દાદા-દાદી જ રાખત& 
હત&. દાદા-દાદીની હ�#ફ આ બાળકોA મળતી. 
માબાપની નિહ.

મૌન તોડવાનો સમય પાકી ગયો હતો. એક સ&Y 
જમત& જમત& તપA િપતાA ક�"#, ‘�ડ, લ\મી 
અA હ"# થોડા સમય મા� c._. જવાનો િવચાર 
કરીએ છીએ. તમA કોઈ વ&ધો ખરો?’

‘મA શ"# વ&ધો હોઈ શ_?’
‘�ડ,  =eા છ માસથી મારા િમSોના પિરવારનો હ"# 
સ#પકb કર"# છ"#. >ઓ વટ ર બ¡ મહા� =.  >ઓ 
Xખી =. કારણ,  દીકરો પરoશમ& ઠી{ઠીક કમાય 

=, A દર મિહA ઘm પ�સા મોકલતા ર( =.’
‘તપન, ત¢ ગોગ£સ તો નથી પ(ય� A? મA 
સમ};# નથી _ તમA અહ� શ"# ઓછ"# પડ્c# = _, 
પરoશ જવાની ઇ¤છા થઈ?’
તપન અA લ\મી બ#A િ�થિતપાS  ક"ટ"#બન& 
સ#તાનો હત&. તપન M.Sc. થયો હતો. >ની કાયા 
તા¥વણb હતી. પહો¦# કપાળ. એ કપાળમ& 
િવધાતાએ શ"# શ"# લ§c# હ�, એ કોઇ નહો;# 

}ણ;#. એની છ ¨ટની gચાઈ >ની પસbનાિલટીA uયાય આપતી હતી. લ\મી 
તપન પર મોહી પડી હતી. લોકોA થ;# _ એક િદવસ તપન બોિલ©ડની 
ªિનયામ& ચાલી જ�.  િબચારા લોકોA શી ખબર _ તપન અ#દરથી એક જ"દો જ 
માનવી હતો.

લ\મી M.A. થઈ હતી. એA મા8# vપ અA િપતા તરફથી લાડકોડ 
મyય& હત&. >A કોઈ પણ બાબતમ& jચતન કરવાની �વ નહોતી. વાર#વાર > 
પોતાનો ચ(રો આયનામ& Lતી.  રોજ >ના ચ(રા પર પફ-પાવડર8# લ�પણ 
થ;#. એA ક"દર> આ�«# સ¬દયb ઓછ"# નહો;#. સારામ& સાર"# અNર એના શરીરA 
વ�ટળાઈ વળ;#. રોજ રોજ એક જ વ�Sો પિરધાન કરવા8# >A ના પોષાય. 

લ\મી હ#hશ& આન#દમ& ર(વા મથતી.  એક જ વા> > નારાજ હતી; એના 
પિતની કમાણી >મના બી} િમSો કરત&  ઓછી હતી. લ\મી8# મન વ&ચ©# બહ" 
સ(«# હ;#. તપન કરત& ઓછ"# કમાનાર& લાખો મણસો એ જ અમદાવાદમ& 
હત&, પણ >નો િવચાર લ\મીA નહોતો આવતો.  >ની િવચારવાની િS�ા બહ" 
નાની હતી.

બાળકોન& જuમ પછી લ\મી પોતાA વC ગરીબ સમજવા લાગી. 
એની બ(નપણીઓન& બાળકો GાઈRટ �ક�લમ& ભણત& હત&. >A પોતાન& 
બાળકોA GાઈRટ �ક�લમ& ભણાવવ8# આથક રી> પરવ� >મ નહો;#.

લ\મી એટલી vપાળી હતી _ એA પણ બોિલ©ડની ªિનયામ& GRશ©# 
હોત તો કોઈA મસકા મારવા પ� >મ નહો;#. પણ લ\મી એ©# xવન ઝ#ખતી 
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9:ટણીના ચણા        ૦ ચીમન પ0લ ‘ચમન’

ભારતની ®#ટણીના સૌA મીઠા લાi m ચણા,
ખાવા મા� જ  ગા થાય  ચૌ� A ચોm ઘણા.
વોટ �વા વા>ા કm ઉhદવારો આવીA સારી,
સગાઈ રાd નિહ ®#ટાયા પછી તારી A મારી.
પાટલી પાટ¯ની બદલત& વાર જ  લાi  નિહ,

hવા ખાવામ& @વાAા સમય કોA મ� અહ� !
®#ટણીમ& ‘°વી �ટારો’ હR >ા ઘણા ક�દી પ�,
Gચાર મા� પરoશમ&થી પણ ±ાડા આવી ચ�.
પ�સા લઈ પાટ¯ઓના ગાય  સરઘસમ& ગાણ&,
ગામના ગવારો પણ થઈ }ય ®#ટણીમ& શાણા.
ઓળખી _મ શ_ જનતા પ(m એવા >ા વાઘા,
મહ� મહ� Y મરી પ� �કીA  િસ²ાu>ા આઘા.
લોઢ"# A લવારનો Y  oશમ&  hળ ન કદી પ�,
�#ઝવી માmલાA  મારગ ‘ચમન’ |&થી જ�?     

e.mail : chiman_patel@hotmail.com
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તપનના િપતાએ દ`ક વષ_ પર નa, ઘર બ,ધાcd,. એ ઘરમ0 બધી  જ 
આ)િનક સગવડો હતી.  ગામf થોડી જમીન પણ હતી.  તપન અ. લRમી. S 

સ,તાનો હત0. એક hi અ. એક hiી. તપન અ. લRમી jર0 ભાWયશાળી. 
બાળકો. રમવા માk સાઇકલ હતી.  mાnક બહાર જવા4, થાય તો nલc @kશન 
oધી િમિન-pબમ0 જત0.  પણ qાn Bઓ બીજ0. Bમની કારમ0 ફરત0 tત0 
uયાn Bમ. પોતાની Fત પર દયા આવતી.

ભગવાન તપન. jv : ‘તપન, તારા wવનમ0 હw ક0ઈ xk  v?’  તો 
માથામ0 આ,ગળીઓ yરવતો થઈ Fય. િવચાર કરતો થઈ Fય. એના આ,ગણામ0 
માi એકાદ કાર હોત, તો બીજz, કશz, મ0ગવા4, ના રVત. બીF લોકો. uય0 કાર 
હતી, એટ{ એ. એના િલ@ટમ0 કાર િસવાય બીજz, કશz, ઉMરa, પf Bમ 

નહો7,.
તપન અ. લRમીએ વડીલોની  કાળw રાખવાની નહોતી. ઊલટ0ન0 

વડીલો પૌi અ. પૌiીન0 ઉvરમ0 xબ મદદ~પ બનત0. Bમન0 માબાપ હw 
ત,Hર@ત wવન માણી ર�0 હત0. હw Bમનો એpય દ0ત ખય� નહોતો.

એક મોટરસાઇકલ તો આ,ગણ0મ0 પાક_ કnલી tવા મળતી હતી. તપન, 
લRમી અ. બાળકો આ મોટરસાઇકલ પર સવાર થઈ. બહાર Fય uયાn લોકો 
Bમ. tયા કરત0, . મનમ0 કVત0 : ‘જzઓ, pવી નીકળી v આ રાજવી 
સવારી!’

પિરવારમ0 બધ0 ત,Hર@ત હત0. પણ qાn પ�સા કમાવાના કીડાએ 
એના �Fમ0 [cશ કય� uયારથી B એક [કારનો અજ,પો અ4ભવવા લાWયો. 
આમ તો આખા શVરમ0 એpય િશ�ક પા` કાર નહોતી.  હા, અTય ધ,ધામ0 
પfલા લોકો પા` અઢળક ના� હ7,. Bમની પા` કાર હતી. Bમની પા` પ�સા 
કમાવાની તરકીબ હતી. તપન Bના િમiમ,ડળમ0 પોતાની Fત. િનષ્ફળ ગ�લો 
માણસ સમજતો હતો.

તપન અ. લRમીએ નોકરીમ0થી રાwના�, દઈ દી),. પોB પર:શ Fય 
v એ વાત B� કોઈ. કહી નહોતી.

તપનના પિરવાર. સૌ સમજત0 - ‘એક ભાWયશાળી કzટz,બ’. તપ. 

બાળકો Bના દાદા –દાદીન0 ખોળામ0 �કી દીધ0. જત0 પVલ0 લRમીએ સાo 
સસરાની ચરણરજ લીધી. તપન પણ Bમ કરવા ગયો.  િપતાએ પોતાના પગ 
હઠાવી લીધા. તપનની આ,ખોમ0 આ,o આવી ગય0. Bની માએ B t�, . તરત 
Bમ� પિત. ક�z,, ‘તપન તો તમારો એકનો એક દીકરો v. તM એ. આશીવDદ 

ન આપો તો બીજz, કોણ આપ�? દીકરાની ઇ�છ. વધાવી pમ {તા નથી?’
‘દીકરો � સાહસ કn v, Bમ0 � tખમ v, Bનો ત. �યાલ v 

ખરો?’
‘રોજના pટpટલા લોકો પ�સા કમાવા �.p. Fય v. શz, Bઓ �રખ v?’

‘એ તો હz, નિહ, સમય આવ� uયાn તમ. સમF�.’
‘fડ,  અમ. નસીબ અજમાવવાની તક આપો. હz, િવચારz, છz, p t 

�.p.મ0 અમ. કાયમ વસવાટ કરવાની તક મળ� તો અM તમ. અ. બાળકો. 
લ,ડન બોલાવી લઈશz,.’

‘અM શz, કામ આ ધરતી છોડી, પારકી ધરતી પર વસવાટ કરીએ?’
‘તમ. એa, લા� v p પર:શ જવાની યોજના પર અM િવચા�� નિહ 

હોય?’
અ,B બા] hi. બાથમ0 લીધો. તપનની આ,ખોમ0 yર આ,o આવી 

ગય0.  િપતાએ hiના િશર પર હાથ �mો અ. ક�z,, ‘Sટા,  જનની અ. 

જTમ�િમ. વગોવતો નિહ. તM ગ,ભીરતાથી �. p.  જવા4, િવચા�� હોય તો 
પછી માn મૌન રVa, tઈએ.’ િપતાન0 મૌન. વાચા હતી, પણ તપન અ. 
લRમી B સમw શm0 નહોત0. એ સમજવા iીF .iની જ~ર નહોતી.

તપન અ. લRમીએ �,બઈ એરપોટ_ પરથી લ,ડનની ફ્લાઇટ પકડી. એ 
A{નમ0 એના �વ0 વી`ક જણ હત0. �ઓ નોકરીની શોધમ0 �. p.  જત0 
હત0. એક-S ચVરા. Bમ� m0ક tયા હોય Bમ તપન. લાW�,. આ 
જzવાિનય0. પોતાના :શમ0 યોWય કામ ન મળત0 Bમની નજર પર:શ તરફ 
મ,ડાઈ હતી.  :શની સરકાર આ જzવાિનય0. યોWય કામ આપવામ0 િનષ્ફળ ગઈ 
એa, Bમ4, માનa, હ7,.  પોતાની માTયતા4, Bઓ @વત,i ભારતમ0 ઉ�ચારણ 

પણ કરી શકત0 નહોત0.  ‘Mરા ભારત મહાન હ�’  એવ0 �iો અહ� તહ� 
ચીતરા�લ0 નજn પડત0 હત0 ..

તપનના એક ઓળખીતા ભાઈ Bમ. {વા લ,ડન એરપોટ_ પર આ�યા 
હતા. Bમ� તપન અ. લRમી માk રVવાની �યવ@થા કરી રાખી હતી. 
અTડર�ાઉTડ ટ્nનમ0થી આલપટ_ન @kશ. Bમ� Bમનો સામાન ઉતાય�. B� 
તપન. ક�z,, ‘આપ� આપણા િનવા@થાનની નwક આવી ગય0 છીએ એટ{ 
આપ� બસમ0 જત0 નથી. સાત આઠ િમિનટમ0 આપ� �કામ પર પહ�ચી 
જઈશz,.’

Bમ� SWસ ઘસડવા  મ0ડી. તપન અ. લRમી. એકલતા ન લા� B4, 
�યાન ]લા ભાઈએ રા��,. લRમી. બાળકોની યાદ સતાવતી હતી. લRમી મા 
હતી .!!!

]લા ભાઈએ તપન. ક�z,,  ‘તમ. ક,ઈ tઈ7, �ક7, હોય તો �ચતા ન 

કરશો. હz, તમ. લઈ આપીશ. રોકડ રકમ tઈતી હોય, તો પણ શરમાશો નિહ. 
હz, આ :શમ0 આ�યો, uયાn મારા િમiોએ મ. સાચવી લીધો હતો.’

બીF િદવ` રિવવાર હતો.  ]લા ભાઈએ Bમ. c�બલીનો િવ@તાર 
બતા�યો. તપન. અમદાવાદનો �ીw રોડ યાદ આવી ગયો. B. ઇ�લગ રોડ 
કરત0 �ીw રોડ વ) સારો  લાWયો. Bના મનમ0 હ7, p,  લ,ડનમ0 Bમ. કોઈ 
વીસ-પચીસ  માળના મકાનમ0 રVવા4, થ�.પણ અહ� તો િચi જzH, જ tવા 
મ��,. લRમી અ. તપનના કાન. અ,�\w ભાષા કરત0 ગzજરાતી અ. તિમળ 
ભાષા વ) સ0ભળવા મળી. Bમ. આ િવ@તારમ0 �ેત લોકો ઓછા tવા 
મ�યા.

અમદાવદમ0 તપન ગzજરાતી િમિડયમની @કKલમ0 ગિણત શીખવતો 
હતો. લRમી. STક પર અ,�\w  બોલનાર ભાW� જ કોઈ મળ7,. અમદાવાદમ0 
Bમ. અ,�\w ભાષાનો ઉપયોગ mાnક જ કરવો પડતો. લRમી અ,�\w 
મા�યમની @કKલમ0 ભણી હતી.

એક અઠવાિડયાના આરામ પછી તપન અ. લRમી પોતાની કો{જ 
tવા ગય0. કો{જ B િદવ` બ,ધ હતી. એ િદવ` પિ9લક હોલીf હતો. મનમ0 
ધરપત હતી p Bમ. Bમન0 �વા ભારતીય િવ¡ાથ¢ઓ uય0 tવા મળ�. તપન 
અ. લRમીની છ માસની ફી ભરાઈ ગઈ હતી.

સારી નોકરીની રાહ tત0 S iણ માસ નીકળી ગયા.  સારી નોકરી 
Bમનાથી દKર ભાગતી હતી. તપનના ઓળખીતા ]લા ભાઈએ B. સલાહ 
આપી :  ‘હાલ jરત0 તમ. � કામ મ£ B @વીકારી {શો,  તો તમાn ભિવ¤યમ0 
આ¥થક �,ઝવણનો સામનો કરવો પડ� નિહ.’

ભારતીયા Hકાનદારો p n@ટોર,ટ્સના માિલકો આ :શમ0 નવા આcલા 
લોકો. mાnય jર7, cતન નહોતા આપતા. આ નવા આગ,7કોની લાચારી હતી. 
ડKબતો તર� ઝા{, Bમ આ ઇિમ�Tટ્સો હાથમ0 � કામ આc B @વીકારી 
{તા. હકીકB તો Bમ કરવા િસવાય Bમ. માk બીt કોઈ િવક¦પ જ નહોતો.

નોકરી pમ ગોતવી, Bનો તપન. �યાલ નહોતો.  B. એક ભારતીય 
n@ટોરTટમ0 કામ મળી ગ�,. રસોડામ0 મરચ0, આH અ. ડz,ગળી સમારવા4, એ 
કામ હ7,.  B. ભાતભાતન0 `{ડ પણ ત�યાર કરવા પડત0.  §W{Tડમ0 આવી, 
આa, કામ કરa, પડ�, એવી તો B. ક¦પના� નહોતી. આ કામ કરત0 કરત0 
એના મનમ0 િવચાર-વલો� ચાલ7, હ7,. હાઇ@કKલની નોકરીમ0 એ િદવસભર શz, 
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કરતો, %ની િફ*મ %ના માનસપટ પરથી પસાર થઈ ગઈ.  કામ કરત3 નિહ, પણ 

એના મનમ3 ચાલતા િવચાર-વલોણ3થી એના કપાળ પરથી પસીનાનો ;લો 
ની< ઊતરતો હતો.

બી? િદવA લBમીC સમોસ3 બનાવવાની એક DEટરીમ3 કામ મળી 
ગFG. DEટરીના માિલH લBમીના વીસા તપાસીC અઠવાિડયાના વીસ કલાક કામ 

કરવાની છNટ આપી.  Pલા DEટરીના માિલH લBમીC કQRG,  ‘અS િTિટશ 
સરકારના કાયદાઓWG પાલન કરીએ છીએ.’

‘હRG પણ કાયદા િવરRX કામ કરવા માગતી નથી.’ લBમીએ નYતાથી 
કQRG.

‘તો સારR, તS આજથી જ કામ શ[ કરી શકો છો.’
‘ના, હRG કાલથી કામ શ[ કરીશ.’
લBમી બી? િદવસથી કામ પર લાગી ગઈ. \ય3 %C ?ણવા મ]FG H 

થોડા  િદવસ પર આવી જ એક DEટરીમ3 કામ કરતી ગ3ધીનગરની એક FવતીC 

િપયર ચાલી જ_G પડ્FG. DEટરીમ3થી સીધી %C િડabશન સcટરમ3 લઈ જવામ3 
આવી.  %ના રdઠાણ પરથી %ની ચીe %C મળી ગઈ. પોિલસોએ લBમી 
પાAથી %ના fવી બીg Fવતી અC Fવાનોની માિહતી Sળવવા hયi કયj. 
પણ %k %મ કરવા ઘસીC ના પાડી દીધી.  %k ઉSFn H % બાબતમ3 % કશRG 
?ણતી નથી.  એ બાબતમ3 % મૌન રdવા ઇqr r.  પોિલસોએ અાખ; %નો 
પીછો છોડtો.

બી? િદવA  પિત-પiી બGCએ એકબીજ3ન3 કામની િવuતા; ચચv 
કરી. આGકડાની રમત મ3ડી eઈ. %મk F.H. આવવાની ભયGકર xલ કરી એ_G 
તારણ કાઢ્FG. પણ હz શRG? અહ{ %મC બGCC fટલા પ|સા મળતા હતા, %ટલા 
પ|સા તો %મC અમદાવાદમ3 zતન Pa મળતા હતા. અહ{ f ક3ઈ ખાવાWG 
મળ}G હ}G %ની સરખામણીમ3 %મC અમદાવાદમ3 બહR સારRG ખાવાWG મળ}G 
હ}G. બાળકોC મળતો h~મનો ધોધ �કાઈ ગયો.  બાળકોનો h~મ પણ %મC 

મળતો બGધ થઈ ગયો. �શમ3 %ઓ �:ખી નહોત3. આ સરખામણીએ %મની 
ન{દર હરામ કરી દીધી. પણ હz શRG? જબ િચિડયા �ગ ગઈ �ત, િફર પછતાz 
�ા હોવત હ|?

એમન3 fવ3 અહ{ આzલા લોકો રuતા પર કચરો ફcH, ગS \ય3 �GH, 
પાન ખાઈC ગS \ય3 િપચકારી મા;. તો વળી Hટલાક જRવાનો ગલોફામ3 ગNટકા 
ન3ખી f uટાઇલમ3 વાતો કરતા ?ય અC અC ગS \ય3 �GH % eઈC તપનC 
બહR �:ખ થFG.  આ �લકમ3  �ર �ર ડuટબીનો રાખવામ3 આ�ય3 હત3, છત3 
Pલા માથા ફ;લ લોકો %નો ઉપયોગ નહોત3 કરત3. લBમી અC તપનC %મન3 
ભ3ડRGઓન3 આવ3 વત�નથી શરમ આવતી હતી. %ઓ પોતાનો બળાપો કોઈ 

આગળ કાઢી શકત3 નહોત3. �શમ3 %ઓ uવqછતાના આ�હી હત3.
રોજ ઊઠીC લBમી અC તપન એકબીજ3ન3 મ� eઈ રdત3.  લBમીએ 

તપનC �છ્FG, ‘તપન, }G Hમ ક3ઈ બોલતો નથી?’
‘બોલીC શRG કરીશ?’  તપન િદલમ3 રોતો હતો.  % અશ3ત બની ગયો. 

બGC મૌન રdત3. મૌનC પણ વાચા હતી.  પણ એ વાચા સ3ભળનાર આ પિત-
પiી િસવાય �ીજRG કોઈ નહો}G.

તપન અC લBમી f ઘરમ3 રdત3 હત3 % ઘરમ3 ચૌદ જણ3 રdત3 
હત3. %મ3ન3 � માણસો રાતપાળી કરતા હતા. આ ઘરમ3 ટોય�ટ  જવા માa 
�N લાગી જતી. સવા; તો બધ3C કામ પર જવાWG, એટ� બધ3 જ ઉતાવળમ3 
હોય.  બહાર થો�લા સાથીઓ ટોય�ટમ3 ��લાC ઝટ બહાર આવી જવા 
દબાણ કરતા હતા. હદ તો \યા; થઈ,  H �ા; � �ણ જણા તો �લાિuટEની 
�લીમ3 ઝાડો કરી %C ડuટબીbમ3 ફcકી આવતા ! આ ડuટબીનો �ધરાઈના 
કામદારો અઠવાિડયામ3 એક વાર સાફ કરતા. ચારપ3ચ િદવસનો આ કચરો 
એટલો તો ગGધ મારતો હતો H કાઉિbસલના આ કામદારો આવો કચરો સાફ 
કરત3 તGગ આવી ગયા. %મC આવા  ગGદવાડથી ઉબકા આવતા હતા. %મk 

કાઉિbસલC આ બાબ% ફિરયાદ કરી.
સવા; બાથ[મમ3 જવા માa પણ પડાપડી થતી હતી.  Hટલાક Fવાનો 

રોજ uવા; uનાન નહોતા કરતા. તપન અC લBમી આ બ�G eઈC અકળાઈ 

ગય3.  %ઓ આ અG� કશRG કરી શH %મ નહોત3.  %ઓ �પ ર�3. પણ %મના 
અGદર રdલા gવો �ાસી ગયા. %મC લા�FG H, %મના fવા અહ{ આzલા 
લોકોની અધોગિતની આ પરાકા�ા હ�.

તપન અC લBમીની hાઇવસી આ ઘરમ3 નહોતી જળવાતી. ?dર 
રuતા પર જ %મની hાઇવસી જળવાતી.  %મC કોઈ ખાનગી વાત કરવી હોય, 

\યા; %ઓ પોતાના પરામ3 ફરવા નીકળી પડત3.
એકા િદવસ તપન z�બલી હાઇ રોડ પર ફરવા નીક]યો.  Hટલાક 

જRવાનોC %k ��ટગ-શોપમ3 ��લા eયા. અહ{ જRવાિનયા મuતીથી gવતા 
eવા મ]યા.  રuતા પર,  ટ્;નમ3 %ઓC �ચા સા� વાતો કરતા eયા. %ઓ 

મોબાઇલC કાનથી અળગા નહોતા રાખતા. %મના પર લાયકા મોબાઇલ અC 
g.ટી. મોબાઇલની  પા હતી.  વતનમ3 રdતા %મના uવજનો સા� વાત કરવા 
િવના %મC ન ચા�. �શમ3 સ3f �WG શાક કરવાન3 હોય %ની વાતો પણ 
%મની ચચvનો િવષય બની જતો ! %મનો આ વાતvલાપ બાજRમ3 ��લા 
PAbજરો સ3ભળી શકતા હતા.  f લોકો %મની વાતચીત સ3ભળત3 થાકત3 
હત3, %મની દરકાર પણ %મC નહોતી. આ uવતG� �શ r, %_G %ઓ સમજત3 
હત3.

એક રિવવા; તપન z�બલી હાઇ રોડ પર ફરવા નીક]યો. %k એક 
જRવાનC ગલોફામ3 ગNટકાWG પાન ચાવતો eયો.  % ભાઈWG મ� પાનના રસથી 
ભરાઈ ગFG હ}G. % eરથી રuતા પર �G�ો.  %k પાનની િપચકારી પણ મારી. 
અC %k હાશ અWભ�FG.  % હલકા ¢લ fવો થઈ ગયો.  તપનમ3 રdલા Pલા 
િશ£ક gz Pલા ભાઈC નYતાથી �છ્FG, ‘ભ|, તS આમ રuતા પર ના �Gકો તો 
ના ચા�?’

‘*યા, એમ3 તારા બાપWG શRG ?ય r? એ ગGદવાડ તા; સાફ કરવો પ¤ 
r? આજ ફરી આવી િશખામણ કોઈC નિહ આલતો, હમ�ો?’

તપC Pલા ભાઈ તરફ eવા મ3ડ્FG. Pલા ભાઈએ તપનC કQRG : 

‘ચાલતી પકડ, *યા, નિહતર તાર3 કપડ3 પર હRG િપચકારી મારી દઈશ. સા¥ો, 
ગ3ધીનો અવતાર થઈ અહ{ આવી પડtો લા� r.’

તપનC પોતાની xલ સમ?ઈ,  પણ હz શRG? એક કડવો ¦Gટડો એ પી 
ગયો.  તપC માનિસક િuથરતા  ગRમાવી. xલમ3 %k ઊલટી િદશામ3 ચાલવા 
મ3ડ્FG. દNર ગયા પછી એC §યાલ આ�યો, H % ખોટી િદશામ3 દNર ચાલી ગયો 
હતો.

¨ર આવી તપC પોતાની હ|યાવરાળ લBમી આગળ કાઢી. લBમી 
પિતની �યથા સમg ગઈ.  %k પિતC પોતાની બાહRમ3 જકડી લીધો. �3© 
�ધી. … ‘તS લોકોની �ચતા ના કરો. આપણી પાA �ચતા કરવા f_G ઘª r.’

તપન શ3ત થવા hયi કરતો હતો.  એC એના િપતાના શ«દો યાદ 
આ�યા : તપન, તC અહ{ શRG ઓછRG પડ્FG r H તC પર�શ જવાનો િવચાર 
આ�યો? F.H.મ3 મજNરી કરત3 }G થાકી જઈશ. અહ{ તારો િદવસભરનો થાક આ 
તાર3 કRમળા બાળકોના ચdરા eત3 ઊતરી ?ય r. તારી uકNલમ3 તC f 

માનપાન મ¬  r. % તC �3ય મળવાન3 નથી. }G તારા બાળકોC તરછોડીC 
પર�શ જતો નિહ, સમ�ો? તારી પiીC લોકો �bકમ3 માનથી બોલાz r. 
પર�શમ3 તC %વ3 સGબોધન સ3ભળવા નિહ મળ�.  તમારા કામC ઠRકરાવી 
પર�શ જવાની xલ ના કરીશ.’

તપન એક રસી પર �સી ગયો.
લBમીએ લGડન જત3 પdલ3 પોતાન3 બાળકોC �મી લીધ3 હત3.  ?k 

હg %ના હોઠ પર % ભીનાશ વળગી રહી ના હોય !! %k પોતાનો હાથ  હોઠ 
પર Dર�યો.  % શ3ત થઈ ગઈ. ફરી એક આGગળી %k હોઠ પર Dરવી, ?k % કોઈ 

HSરા સાS પોઝ આપતી ના હોય !!! િમિનટો �ધી % મૌન રહી.  %ના મનમ3 
િવચારોWG }�લ FX ચાલ}G હ}G.

તપન �ા; િપતાની ચરણરજ �વા વ3કો વ¬લો \યા; %ના િપતાએ 
પોતાના પગ ®�ના હાથથી દNર હઠાવી લી¯લા, %WG uમરણ થFG. પિત-પiી 
એકબીજ3 તરફ eત3 જ ર�3. �મ3થી એH© એક શ«દ પણ ઉqચાયj નિહ.
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તપન અ% લ'મી *મના ,વનની િનષ્ફળતા% ,રવી શ56 નિહ. 

તપન બ9રમ6થી વીડ-િકલર લા=યો. *% પાણીમ6 ઉકાળી * પાણી *B 
સોડાવોટરની E  બોટલમ6 ભરી દીHI. રિવવારનો એ િદવસ  હતો. ઢળતી બપોL 
*ઓ NOબલીના Pકગ એડવડR પાકRમ6 જઈ% Eઠ6 હત6. પોતાની  િનષ્ફળતા% 
*ઓ વાગોળત6 હત6.  અમદાવાદમ6 ઘર Wગ6 થવા માX એરલાઇનની િટિકટ 

ખરીદવા *મની પા[ પ\સા નહોતા બ]યા.
વારIવાર *મની નજર આજ_બાજ_મ6 ફરી આવતી હતી. તટ`થ રી* 

િવચારી શb *વી *મની માનિસક િ`થિત નહોતી.  માનિસક તણાવ અ% 
હતાશાએ *મ% cરી લીધા હત6, * *મના ચeરા પર `પf વIચાત6 હત6. *ઓ 

g ક6ઈ િવચારી રh6 હત6, * યોiય j b bમ, *વો સવાલ પણ *મના મનમ6 
ઊiયો નહોતો.

એક અlેત જ_વાનની નજર લ'મીના ગળાના nન પર અ% તપનના 
ક6ડાના ઘિડયાળ પર પડી. * જ_વાન પ6oી[ક વરસનો લાગતો હતો. પ6ચ સાત 

માણસો% ભાL પp *વો હતો.  *ના બાહ_ના `નાqઓ ચાડી ખાતા હતા b * 
બહ_ કદાવર હતો.

પિત-પrીએ વીડ-િકલરન6 પાણીવાળી બોટલો એકબી9ના હોઠો પર 
અડાડી. બI% જણ6 * sવાહી  ગટગટાવી ગય6. પાકRમ6 Etલ6 લોકો આ suમી-
પIખીડ6% દvરથી િનહાળી રh6 હત6. થોડી વારમ6 તપન અ% લ'મીની કાયા 
ધરતી% ખોw ઢળી પડી.

xલો અlેત જ_વાન ઊભી yછડીએ ભાગી ગયો.  પાકRમ6થી એક 
જ_વાન તપન અ% લ'મી Eઠ6 હત6 {ય6 ગયો. *B |qI b ઢળી પpલા આ E 

માનવ }હો િન~sાણ હતા.  *B તરત એO�qલ�સ અ% પોિલસ% આ ઘટનાની 
9ણ કરી.

બીg િદવ[ ઉપરો� ઘટનાની વાત સમાચારપoમ6 ફોટા સા� 
લોકો% વ6ચવા મળી.

મીર6બાઈએ તો રાણા,એ �રનો �યાલો આ�યો હતો. તપન અ% 
લ'મી તો 9ણી |ઈ% �ર% ગટગટાવી ગય6 હત6.

 આ ઘટના ભારતીયોએ �યાનથી વ6ચી. એક ��u એની પrી સા� * 
છા�I ફ��_I અ% *% xલી ઘટના વ6ચવા ક�_I. એકાદ �ણ પછી xલા ��થી 
બોલાઇ ગqI : ‘,વનની સમ`યાઓથી હારવા કરત6 *મની સા� ઝઝvમી% 

ખતમ થઈ જવામ6 વH બહા�રી હતી.’
q.b.  જવા પeલ6 *મB કોઈ ડIફાશ મારી ન હોત,  નોકરીમ6થી *મB 

રા,ના�I આપવા કરત6 કપાત પગાL E વષRની ર9 લીધી હોત અ% *મB 
પોતાન6 સIતાનો% સIભ�યા હોત, તો ...?
(આ વાત� એક સ{ય ઘટના% આધાL લખાઈ j.)
(!"#કન સ'ભાવ : વ+ભ ન#ઢા)
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ગ#ધી બાગનો ડોસો 
• પાથ5 નાણાવટી

શeરમ6 આN મિહનો માસ થઈ ગયો હતો, % શeર થોડ_I થોડ_I 
સમ9વા લાiqI હ�I.  નIિદતાની ,દ હતી b એની ઇ�ટનRિશપ એ મોટી 
હોિ`પટલમ6 જ કર�. નવા નવા લiન થયા હતા;  અ% એક સારા ડો�ટર બનવા 
માXની એ% તાલાNલી હતી. વળી, મોટા શeરમ6 9ત ભાતના bસ આN એટ� 
શીખવા પણ ઘ� મw. આ બધા ��ટર �યાનમ6 લઈ% શeર િશફ્ટ  થવાનો 
િનણRય �વાયો.  મારી E�કની દLક શeરમ6 શાખા હતી જ અ% િપતા,ની 
ઓળખાણ% કારB તા{કાિલક બદલી પણ થઈ ગઈ. બ�ક�I વાતાવરણ ઠીકઠાક 
હ�I. g ભાઈની જiયાએ હ_I આ=યો હતો એ qિનયનમ6 સિ�ય હતા.  એટ� 
`ટાફમ6 ઘણા% એમની રાતોરાત બદલી થઈ એ પણ �I]qI હ�I. �%જર ભલા 
હતા. E એક વષR બાકી હ�, એટ� એ પણ સમય કાપતા હતા.  મારી સહાયક 
શાખા sબIધકની જiયા અ% કામગીરી =ય`ત રeતી. 

શeરની બહાર બહ_ મોટી ઔ�ોિગક વસાહત હતી, gના મોટા 
ભાગના ખાતા મારી પા[  હતા.  લોનો આપવી,  ચકાસણી કરવી, વ�લી અ% 
આ બધામ6 મારો િદવસ 56 જતો એ ખબર જ ન રeતી. નIિદતા પણ એના 
કામમ6 રત હતી. સ6g Wગા થઈ% એક શ6િતવા�I રાત�I ભોજન પછી થોડ_I 
ચાલવા જ I અ% Lિડયો પર જvન6 ગીતો સ6ભળત6 સ6ભળત6 આIખ 5ાL મળી 
જતી એ ખબર જ ન રeતી ...

પ�પા,ના દો`તનો ફ્�ટ હતો,  શeરની બહારના એક પરામ6. નાની 
જiયા હતી પણ નIિદતા�I ભણવા�I પ* એટ� પાછા ગામ જત6 રe I એ I 
મનોમન ન¡ી કરી લીHI હ�I ...  કોણ 9B bમ મ% શeર કોઈ િદવસ પોતા�I 
લાiqI જ ન હ�I ...  હો`Xલમ6 રહી% એમ.બી.એ. કરતો, {યાL પણ અ% 
અ{યાL પણ .... શeર મ% LલNના મોટા ��ટફોમR g I લાગ�I .... લોકો આN 
અ% સમય થ¢ પોતાની ગાડી આN એટ� નીકળી 9ય % પાછા થોડા નવા 
લોકો ઉ�રાય ... અહ£ કIઈ જ `થાયી ન હ�I .. સતત બદલાવ અ% બદલાવ 

સા� 9ત% બદલવાનો sયાસ .. અ% આ બ¤uની વ]nની હરીફાઈ ... ¥ર, 
વરસ-દહાડાનો s¦ હતો .. ગામની હોિ`પટલમ6 નIિદતા માX  જiયા ખાલી જ 
હતી % gમ હ_I અહ£ આ=યો હતો *મ જ પાછી િપતા,ની ઓળખાણથી ગામ 
Wગા ...

શ§ શ§મ6 નIિદતા વeલી ઊઠી, ભાખરી શાક % એ I બનાવી �તી લIચ 
માX, પણ સમય જત6 થqI b માo  લIચ માX એ% કલાક વeલા ઊઠ I પp j, 
અ% મોટા ભાગના િદવસોએ રા* મોp ¨ધી વ6ચતી હોય j. એટ� એની 
ઇ]છા િવર_� આ લIચ બનાવવાનો િસલિસલો મ�  બIધ કરા=યો .. એB મ% સમ 

�વરા=યા  b આ વાત અમારી બ¤uની વ]n જ રe� ...  િપયર b સાસરીમ6 કોઈ 
9B તો b I લા©! એમ.ડી.�I ભણતી `oી% પણ આ સમાજની  દોર પર 
સ��લન રાખી, ચાલ I પડ�I એ વાતનો મ% ગ_`સો પણ હતો % કૌ�ક પણ ...

મ% આમ પણ લIચમ6 ભાL ખાવાની Xવ ન હતી ...  બપોર આખી 
ઝોક6 ચp, % મોટા ભાગના Nપારી  બપોર પછી જ આવી ચડતા હોય. એટ� 
ઝોક6 ખાતો �%જર શાખાની sિત«ા માX સારો ન લા©,  અ% એ પણ જયાL 
ખાસ ઓળખાણથી બદલી કરાવી% આ=યો હોય {યાL. અમારી ઓિફસની 
પાછળ `ટાફ §મ હતો, ¬6 હ_I શ§આતમ6 લIચ ટાઈમમ6 જતો. ફટાફટ જમી % 
bટલાક ઉ{સાહી  ̀ ટાફ �Oબર bરમ b Xબલ Xિનસ રમતા.  અ�ક છાપ6 ઉથલાN 

% પા% પા%, સમાચાL સમાચાL કોઈ સ6ભw b ન સ6ભw પણ *ઓ પોતાની 
એપટR કો��ટ  આx,  }શની અથR=યવ`થાથી શ§ કરી%,  એરIડા�I વાયદા 
બ9ર,  ટ્L�ટરન6 ઉ{પાદનમ6 થ¢લો ઉછાળો અ% કબિજયાતમ6 લીમડાનો 
ઉપયોગ ... 9તભાતના િવષયો  પર એમની િટ�પણી હોય હોય % હોય જ .... 

અ�ક દા�લા ,વો મારા પર પણ થોડાક કટા� ભય� છણકા કરી �તા ... થોડા 
સમયમ6 જ મ% એ વાતાવરણની ઊબ આવવા મIડી ...

હN લIચનો s¦ હતો નહ£.  E�કની સા� એક ઉ�ાન હ�I ...  ગ6ધી 
બાગ તરીb ..  સરસ ��ોથી આ]છાિદત અ% લી®Iછમ શ6ત વાતાવરણ ... કોઈ 

કe નહ£ b આટલી શ6ત જiયાની આસપાસ એક રઘવાિટqI શeર વ£ટળાઈ% 
પડ્qI j ...  બગીચાની બહાર ખાણીપીણીની લારીઓ હતી, પાણીyરી, રગડા 
xિટસ % એ I 9ત 9ત�I ખાવા�I મw. કો�જ પણ 56ક ન,કમ6 જ હ� 
કારણ b ઘણા qવાિનયા અહ£ |વા મળતા. હ_I એક ¯ટ  ડીશની લારી પર 9° % 

xલો મ% કાગળના બોમ6 ¯ટના ટ_કડા ઉપર કોઈ ©બી મસાલો ભભરાવી% 
આપી } g અ�ક િદવસોએ મારો લIચ બની 9ય ..

હ_I બોકસ લઈ% બગીચામ6 જતો રહ_I.  ગ6ધીબાગ નામ હ�I કારણ b 
બગીચાની વચોવચ ગ6ધી,�I yત�I હ�I. નાનકડ_I ગોળ જ_દા જ_દા �વલવા�I 
±ટો�I ��ટફોમR % સૌથી ઉપરના �વલ પર િબરાજમાન મોહનદાસ ગ6ધી. 
એમના હાલહવાલ |ત6 લાગ�I b શeર એમ% આ જiયાએ `થા�યા પછી 
િવસરી ગqI હ�I ... ઈવન બગીચાની હાલત પણ બહ_ સારી ન હતી,  અ%કિવધ 
sકારની વન`પિતઓ tર tર મનફાN એમ ઊગી નીકળી હતી અ% કોઈ 

Lિસડ�ટ માળી હોય એ I લાગ�I ન હ�I ... હ_I થોડ_I ખાઈ % નIિદતા સા�  ફોન 
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પર વાત કર'( ) પાછી ફોનમ0 જ ના2લ0 ગીતો સ0ભ7( ) 8ય0 તો પાછા 
જવાનો સમય થઈ ગયો હોય ...

= એક િદવસ પAલ0, એની આગવી અદાથી,  ગાજવીજ સાD ચોમાF( 
શAરમ0 આવી પહોHI( J. પAલી જ રાK ધોધમાર વરસાદ ) બNી ગ'લ. 
ચાલવા જવાનો OP તો હતો નહQ.  RSડલ લાઈટ ડીનર પછી અ(ધારામ0 બોર 
થતા હત0. એટV અW બXY અ(તાZરી ર[ય0. મ) પAલીવાર \ણ થઈ R ન(િદતા 
Rટ^( સરસ ગાય J ... એક _`ીન0 પણ Rટલ0 બધ0 Vયસa ) પિરમાણો હોય J, 
મોડી રાK bત0 ) 8ય0 જ લાઈટ પણ આવી ...

સવારમ0 F_તી હતી. કામ પર જવાc( સAજ પણ મન હd( નહQ. પણ 

માe તો છfટકો ન હતો, ) કમ) ઓિફસ જવા નીકhયો.  ન(િદતા) ડ્રોપ કરી, ) 
હ'( ઓિફસમ0 પહોHયો. 8યાe 8ય0 મોટો તમાશો ચા^ હતો. રાતના વરસાદમ0 
અમારી =Sકના જfના મકાનમ0 છતમ0થી પાણી ટપj'( હk ... એટV 
ઓિફસની વચોવચ નાc( એl( તળાવ ભરાI( હd(. કોકના કાગિળય0 પલળી ગયા 
હત0. કોકની પાવતી nક. ) હો હા થતી હતી. W)જર સાAબ બીમાર હતા 
એટV આoયા ન હતા.  ) આ તોફાનની વHp િ_થતOqતાથી અમારો _વીપર 
નગીન પોતાથી થાય Kમ પાણી કાઢવામ0 લાsયો હતો ... વરસાદના કારt બહ' 
લોકો પણ આoયા ન હતા ... ક(ટાળો આu એl( વાતાવરણ હd(.  Aડ vાકa 
સ(ઘવી) મx કy'(,  મારી તિબયત જરા નરમ J, એટV હ'( ચા પી) આl( .. એt 

નોટો ગણત0 ગણત0 ખાલી મા{( હલાoI( ...
ચાની કીટલી પરથી હ'( થમ|કોલના કપમ0 આ} ના2લી કડક અ) મીઠી 

લઈ) ગ0ધી બાગમ0 પહોHયો ... વરસાદ અ) વાવાઝોડાએ બાગની � હાલત 
કરી હતી! કાદવ, ઝ'કી ગ�લ0 ઝાડવા ) આ તારા�ની પાર માર'( �યાન ગ0ધી 
બા� પર ગI( અ) … �સ oહોટ? 

બા� એકલા ન હતા, એમની સાD કોઈ હd( ... એક ઘરડો માણસ  ક(ઈક 
બબડતો બબડતો �તળાની આસપાસ  ફરતો હતો ... પોતાના ખ�  ના2લ0 
લાલ ર(ગન0 મસોત0 �વ0 કપડ0થી બા�) �છતો હતો. પાણીના ખાબોિચયા) 
ઉVચવાના Oય�ો કરતો હતો. પછી એકદમ પાછો બા�ની પા� \ય અ) 

�તળા સાD  વાતો કe ... મ) ગ[મત પડી. મx થો� ન�ક, એ) ન �ખાય એવી 
જsયાએ જઈ, ) એક સારા OYZકની �મ આખો શો �વાc( ન�ી કI� ..

પણ વાત આગળ વ� એ પAલ0 Fધરાઈ ખાતાના માણસો આoયા. 
કાલના વાવાઝોડામ0 ઇVિ�ટ�કનો તાર �ટી ગયો હતો.  એટV બગીચો ખાલી 
કરાવવા આoયા હતા ... સાDસાD થોડી સાફbફી પણ ચા^ કરી. મ) એમ0ના 
એક જણાએ બાગ છોડી જવાની bચના આપી.  એટV હ'( ચા �રી કય� િવના 
બહાર નીકhયો. ) પછી મારી પાછળ, મx હ�કારા પડકારા સ0ભhયા. �લા �� 
માણસ) Fધરાઈ ખાતા વHp જ(ગ Jડાયો હોય એl( લાsI( ... હ'( ર_તો �ોસ 
કરી) બxકમ0 પહોHયો, પણ ચાની લારી પરથી એક છોકરો બગીચામ0 ગયો ) 

થોડી વારમ0 આ�( સરઘસ બહાર આoI(, � મx =Sકના દરવા�થી �I( ...
આ બનાવના ચાર પ0ચ િદવસ પછી, એ સવાe એ જ ડોસા) મx 

બxકના Rિશયરના કાઉSટર પર �યો ..!! �ર'( ખાદીc( ખમીશ ) નીp �(ટણ 
Fધી ચડાuલો લxઘો ... હાથમ0 કાળી જરી ગ�લી છ`ી ) બી\ હાથમ0 
Dલી ... હજ' વ� િવચાર'( એ પAલ0, ડોસાએ I�c( રણ શગ'( ¡(j'( ... Rિશયe 
દરવા� ઊ�લા િસj'િરટી તરફ ઈશારો કય|. ઘરડો િસj'િરટી ગાડa આવી) 
ડોસા) ધીWથી સમ\વા લાsયો. હ'( ઝડપથી અ(દરની તરફથી Rિશયર પા� 
ગયો.  એc( પ0જર'( િનયમ Oમાt લોક હd(,  એટV એt કાચની આરપાર ડાગળી 
ચસRલનો ઈશારો કય| ..

મx ગાડa ) �છ્I(, ‘શ'( થI( ?’
ગાડa ડોસાના 2લથી વાRફ હોય એમ,  ‘ક(ઈ નહQ, સાAબ, આપણા 

જfના ક_ટમર J.’
નવાઈની વાત એ હતી R ડોસો ન મ) �તો હતો, ન ગાડa) સ0ભળતો 

હતો. એ તો મા`  Rિશયરની સા£( �રકી) ક(ઈક અ¤મપ¤મ બોV રાખતો 
હતો ...

મx એc( �યાન દોરવા કy'(, ‘કાકા ... ઓ કાકા ...  શ'( થI( ... મારી સાD 
વાત કરો ...’

 ગાડ¥ ડોસા) કy'(, ‘\ઓ, મોટા સાAબ) કહો.’
પણ ડોસો ક(ઈ બો¦યા િવના, સડસડાટ  નીકળી ગયો. Rિશયર હસતો 

હસતો બહાર આoયો ...
‘સાAબ, છટRલ J. eલuમ0 હતો. અહQ �Sશન Vવા આu J, દર 

દશમીએ. એનો કકળાટ  હોય ... માe ગ0ધી�વાળી નોટ  �ઈએ .... હu 

પ0ચસોની નોટ Rટલી હોય .. સોસોની આ�( તો ના V.’
‘તમારી પા� પ0ચસોની નોટ નથી?’ મારા આવા સNાવાહી OPથી એ 

છ(Jડાયો, ‘ના નથી. િવ§ાસ ના હોય તો આપ \K �ઈ લો ..’
‘અ) હuથી આ ગ0િડI( આવk 8યાe આપની પા� જ મોકલી 

આપીશ.’
_ટાફમ0 ગણગણાટ શ¨ થઈ ગયો ...  હ'( સમયનો તકા� સમ�,  પાછો 

મારો ઓિફસમ0 જતો ર©ો ...
બપોe લ(ચ સમ� મારી િનયત કeલી જsયાએ =ઠો =ઠો હ'( �Sડવીચ 

ખાતો હતો, ) ડોસો આoયો ... મારી એકદમ પા�થી પસાર થયો, પણ \t 
મારી હાજરીc( એ) �યાન જ ન હોય એમ! સીધો એ �તળા પા� ગયો ... 8ય0 
=ઠો. પછી બા�  સાD એની મAિફલ શ¨ કરી ... મx સ0ભળવા કાન સરવા 
કય� ... એ સાવ અ_પ¤ બોલતો હતો ...  હ'( બxચ પરથી ઊભો થઈ) થોડો ન�ક 
ગયો .. એ એની વાતોમ0 મ_ત હતો. \t કોઈ જfના _વજન સાD િનર0K 
ગªપાગો«ી ન ચાલતી હોય? મીઠ0ની ચળવળ અ) )હર', ) એવા છfટાછવાયા 
શ¬દો સ(ભળાય ..  મ) અ(દરોઅ(દર લાsI(,  R ન કe નારાયણ,  ) � ડોસો મ) 
�ઈ જk,  તો પાછો તમાશો કરk ... એ બીR હ'( 8ય0થી સરકી ) બહાર નીકhયો 
પણ માર'( ક'�હલ મ) �લી ચાની લારી પર ખxચી ગI( .. બપોરનો સમય હતો ) 
ઘરાકી પાતળી હતી. મx લારી પરના છોકરા) �છપરછ કરી ... ડોસા  િવ.

‘ક(ઈ નહQ, જવા દો ), સાAબ  ... સારો માણસ J ... આ લોકો એ) 
છ(J� J.’

‘પિ¬લક) કોઈ કામ ધ(ધો નથી.’
‘એના બાપા સાબરમતી આ®મમ0 હતા. એ 8ય0 જ મોટો થયો. બાપ 

તો �લમ0 મરી  ગયો. આઝાદી પછી, આ) eલuમ0 નોકરી મળી ...  પ0ચ વરસ 
પAલ0 ગxગWન તરીR િરટાયર થયો.  અહQ eલu કોલોનીમ0 રA J,  એના છોકરા-
વહ' સાD .. છોકરો પણ eલuમ0 J. છોકરો બીમાર હતો, ડોસાએ પોતાની એક 
િકડની આપી. ગ0ધી�નો આિશક J.  એની વહ' મરી ગઈ,  એ વખK છોકરા 
સાD મોટો ઝગડો થયો. ડોસા) કાશી જl( ‘d( હાડક0 પધરાવવ0, પણ છોકરો ન 
માSયો. K િદવસથી કોઈની સાD  બહ' બોલતો નથી.  ગ0ધીના �તળા પા� બધી 
જ વાતો કe ... ગ0ધી જય(તી) િદવ� પ0ચસોની નોટ વાપe. મીઠાઈ ખવરાu, 

� કોઈ બગીચામ0 આu એ), �તળા) હારતોરા કe .. હમણ0 સ0જ થk, 
એટV ઘર �ગો ..  કાV પાછો આવી જk … પણ માણસ સીધો J ... લોકો 
સળી કe એટV અકળાય J.’

વરસાદ ફરી શ¨ થયો હતો ... હ'( ચાના પ¯સા °કવી બxક �ગો થયો ....
********

આ� માe અ) ન(િદતા) ર\ હતી. બી�  ઓ�ટોબર  ...  વરસ ±0 
જd( રy'(, એ ખબર પણ ન પડી.  બxકc( રાજકારણ, ન(િદતાc( ભણવાc(,  વચમ0 
િપતા�ની લથ�લી તિબયત ... મિહના માસમ0 ન(િદતાc( પિરણામ આવk. એ 
આ ગf(ગળામણથી છ'ટકારો. િવચાર J ગામ જઈએ એ પAલ0 ±0ક ફરવા જl( 
J ...  Vઇટ હની£ન .... હ'( છા�( ઉથલાવતો =ઠો હતો, ) મારી નજર એક 
\Aરાત પર પડી  ... કોઈ િબ¦ડરની  \Aરાત હતી ...  નવો Oો��ટ ... ગ0ધી 
બાગની જsયા પર!!! આ� ગ0ધી જય(તીન0 િદવ� �િમ �જન હd( ) મ) 
િવસરાઈ ગ�લો �લો ડોસો યાદ આoયો ... કોણ \t Rમ,  પણ એ ડોસો પણ 
આ શAરની ઘણી િબનમહ²વની બાબતોની �મ મારા ¨િટનમ0 ગોઠવાઈ ગયો 
હતો ...  માર'( એના િવkc( ક'�હલ ±ારc( કમોK મરી પરવાI� હd(. ) આ 
શAરમ0 રAતા ) એ બાગમ0 આવતા બી\ બધા લોકોની �મ હ'( પણ સાવ 
અનાયા� એ ડોસા) �લી ગયો હતો ... ઘણી વાર એ =ઠો હોય ) �તળા સાD 
વાતો કરતો હોય તો �યાન પણ નહQ જd( ... હ'( મારા િવચારોમ0 હો³  ... ટાઈમ 
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!" #, બોસ ... પણ અ*દરથી બહાર 1 બહારથી અ*દર િવકસી ર56* શ5ર 
8ગિતના ના< એક ડોસાની ?વાદોરી સમો એ બાગ 1 એ AતB* આટલી 
જલદી ભરખી જI, એની ખબર ન હતી ...

મJ ન*િદતા1 કKL* ચાલ તNયાર થઇ Q ..  આ*ટો મારી1 આવીએ ... એ 
જરા R*ઝાણી, પણ પછી અ< બUV ફટાફટ તNયાર થઈ ગ"ધી બાગ પહોZય" ... 
[િમAજનની તNયારી \રશોરથી થઈ હતી. મ*ડપ1 હાર તોરા ...  પાછળ એક 
^લડોઝર પણ હ_*,  કોઈ 1તા મ*`ી આવવાના હI ... િપતા?ના Qણીતા! 
અ< બUV એક aણામ" કાર પાકb કરી ઈભા રcા, મારી નજર ભીડમ" એ ડોસા1 
શોધવા લાગી ... સારી એવી ચહલપહલ હતી, લાઉડ eપીકર પર fશ ભિgના 
ગીતો hલાત" હત" ... એક મોટા બીલબોડb પર અહi, આ જjયા પર k 
બહLમાળી ઈમારત બનવાની હતી, એના મોlલનો  ફોટો હતો ... ખબર નહi 
પણ મ1 કોઈ ગડબડ હોય એm* લાjn* ... પોિલસવાળા આમoમ nઝpસ આ*ટા 
qરા 1 આશીવrદ કરતા હતા ... ચાની કીટલી ધમધમતી હતી ... ન*િદતા સાવ 

કન્ફnઝ હતી ...  હL* એ1 રાહ \વાt* કહી, કારમ"થી ઉતયu 1 સીધો ચાની 
કીટલી પર ગયો ... vલો છોકરો wય" જ હતો  ... આસપાસમ" ઘણા માણસો 
હતા, એટp મJ એ1 ઇશારાથી ગાડી પર y કપ ચા લાવવા કKL* ... 1 હL* પાછો 
ગાડીમ" જઈ1 yઠો. થોડી વારમ" એ આ{યો ....

ચાના કપ લઈ1 મJ એ1 vલા બીલબોડb તરફ ચiધી Aછ્n* ... ‘vલા 
કાકાt* શL* થn*? હ| તો અહi િબ}ડiગ બનI .. કાકો !" જI??’

જવાબમ" છોકરો મરક મરક હeયો, પછી આજLબાજL \ઈ, મારી 
ગાડીના કાચ પર ઝLકી બો}યો, ‘કાકો ચા6 આઇ~મ નીક�યો. એ1 ખબર પડી � 
અહi િબ}ડiગ બ"ધવાના # … y િદવસ v’લ" મોડી રાo y મજ�ર 1 એક 
રી�ા લઈ1 આ{યો .. 1 … ‘

પછી એ�દમ સાવ�તીથી બો}યો, ‘AતB* ખોદી1 લઈ ગયો ...  રી�ામ" 
નાખી1 … હL* લારી પર �તો હતો. એટp મારL* �યાન પડ્n* ... જત" જત" મારી 
પા� આ{યો, મારા મા� હાથ qર{યો, 1 એક ગ"ધીવાળી નોટ મ1 પણ આપતો 
ગયો.’

બોલતા બોલતા છોકરાની આ*ખોના  a� ભીનાશ ઉભરી આવી. wય" 
એના Iઠની �મ પડી એટp એ ચાલવા મ"ડ�ો.

*********
Qણવા મ�n* # � ડોસાનો એક દોeતાર હતો. મહારા�મ" સતારા 

પા�. ડોસો AતB* લઈ1 wય" પહોZયો હતો ... 1 એના ભાઈ બ*ધના �તરમ" 
મોહનદાસ1 િબરાજમાન કયr હતા ....

********
ઘણ" વષu પછી, જયાh ન*િદતા1 એક કોન્ફર�સ મા~ શ5રમ" 

આવવાt* થn*, wયાh હL* ગ"ધીબાગ પા� બ1લી �ચી ઈમારત પા�થી પસાર 
થયો. wયાh ગાડી ઊભી રાખી, ડોસા િવ� Aછવાની ઇZછા મJ wય"ની wય" જ 

મારી નાખી ...  માh મા~  સતારાના એ �તરમ" ગ"ધી સા� ગ�મત કરતો 
ડોસાની ક}પના Aરતી હતી ...  મ1 મારા eવભાવ Rજબ, આગળ  Qણવામ" 
રસ ન હતો ... કારણ � કદાચ માh એનાથી વ� Qણm* ન હ_* ...
(િસડની, લ'યા તારીખ : ૯ જ/લાઈ ૨૦૧૨)

e.mail : parthbn@gmail.com
•••••••••••

(8)

ઉડાન
• નવીન િવભાકર

‘v��જસb ટL �n યૉકb, hડી ટL બોડb!’
એનાઉ�સ<�ટ થત" સીફા ઊભી થઈ ગઈ.  એક્ઝીટ તરફ જવ" પગ 

ઉપાડત" પાછળ ફરી લાઉ�જમ" \n*. 1 o દોડી.  જઈ1 માનસી તથા 
એિલઝyથની બાહોમ" સમાઈ ગઈ. આ*ખમ"થી અ�L સરી રc". હ?  oના 
મા�યામ* નો’_* આવ_* � ડરબન � દિ�ણ આિ�કાના શ5રની બાજLમ" ર5લી 
હ| nવતી બની અ<િરકા જઈ રહી #. પોતાના સપના સાકાર કરવા !

‘બી, �Vવ! સીફા!’ એિલઝાyથ બોલી.
‘અ1 \,’ માનસી બોલી, ‘મારા માતિપતા ત1 એરપોટb પર - �1ડી 

એરપોટb પર pવા આવવાન" જ #, તો �ચતા Iની?’ 
સીફા આ બUV ‘એ�જ}સ’  – પરીઓ1 \ઈ રહી. ?વન !"થી !" 

માનવી1 લઈ Qય #! કદી સપ1 પણ િવચાn� નો’_*, � આm* બનI.
o હાથમ"t* ‘�રી ઓન’  લઈ આગળ વધી. િસ�Lિરટી પતાવી, �ઇટ 

પા� આવી, બો�ડગ પાસ આ�યો 1 �pનમ" yઠી. �pન ઉપડત" િદલમ" એક 
દદb ઉઠ્n*.  વતન છોડવાt*  :ખ �m* હોય o o1 આk સમQn*.  પણ િવચાn�, 
હ*<શ મા~ થોડી Qય #? માનસીની kમ સપt* સાકાર કરી1 પાછી આવI જ 
1! માનસીની kમ જ !

 ***
ડરબનના પાhખ ઇ�ડ્eટ¡ીઝ્ના ઉ¢ોગપિત વસ*તભાઈ પાhખ 1 

મ*જLલાબ5ન પાhખ માનસી1 ડરબન શ5રના એરપોટb પર છોડવા આ|લ", 
‘દીકરી! અિ£ન, તારો ભાઈ, ત1 pવા �1ડી એરપોટb પર આવI. તJ બરાબર 
િવચાર કયu # � તાh સાયકોલો? 1 સો¤યોલો?નો અ¥યાસ કરવો #?’

‘મ�મી! પ�પા ! ત< દિ�ણ આિ�કા, ડરબન 1 આજLબાજLના 
ગામડ"ઓની હાલત \ઈ # 1? ગ"ધી? આપણ1 �ટલી 8Vરણા આપી ગયા 
#! હL* અહi દિ�ણ આિ�કામ" જ�મી,  ડરબનમ" ભણી,  તો મારી જ�મ[િમ 
તરફ મારL* ઋણ તો અદા કરm* \ઈએ 1?  અ1 ચાર જ વષbનો કોસb # ! વળી 
રQઓમ" તો હL* પાછી આવતી જ રહીશ 1!’

અ1 માનસી પાhખ �n યોકb આવી ગઈ. પાhખ િનવાસમ" લો�ગ 
આઇp�ડ્મ" આવી.  ભાઈ અિ£ન પણ િબઝ1સ <1જ<�ટt* ભણતો હતો. 
બ*ગલો િવશાળ અ1 આ�િનક હતો. કોpજમ" ભણત" માનસી ઘણા લોકોના 
સહવાસમ" આવવા મ"ડી. સારા નરસા િવ¢ાથ§ઓના પિરચયમ" આવત" 
એિલઝાyથ eમીથના પિરચયમ" આવી. એક નામ*િકત વકીલની દીકરી હતી. 
આk માનસીt* yક¨ાઉ�ડ Qણી લી© (એિલઝાyથt* ટ�*કL નામ) o1 શLªવાh 
સ"k ડીનર મા~ 1 વી��ડ oના ઘh જ ગાળવા આમ*`ી. ડીનર pત" િમ. eમી� 

Aછ્n*,  ‘માનસી! અ¥યાસ Aરો થયા પછી શL* કરm* #? અ<િરકામ" ર5m* # 1? 
તમાh તો તમારો બ*ગલો પણ અહi #.’

‘ના, અ*કલ ! હL* પાછી ડરબન જવાની છL*.’
‘�મ?’
‘એક તો મારી જ�મ[િમ # 1 અહi આ{યા પછી દિ�ણ આિ�કાના 

ગામડ"ઓ - ભર િવI k મJ નો’_* Q«n* એ Q«યા પછી હ| માh મારી િડ¨ી – 
ભણતરનો ઉપયોગ કરવો જ રcો.’

‘શL* તJ એm* Qણી લી�*?’
માનસી 1 એલીઝyથની આ*ખો મળી. o બોલી, ‘અ*કલ! મારી સા� 

એિલઝાyથ એ¬��જ eટLડ�ટ 8ો¨ામમ" ડરબન આ| તો તમ1 વ"ધો #? 
એક જ વષb મા~?’

‘હા ! પ�પા ! દિ�ણ આિ�કાનો  ઇિતહાસ વ"ચી,  Qણી, 1}સન 

મ"lલાના બિલદાનો સ"ભળી,  oમt* eતક ‘લો�ગ વોક ટL �ીડમ’  વ"ચી મારા 
®*વાડા ઊભા થઈ ગયા #.  દિ�ણ આિ�કા eવત*` થn*. હ| જ એ fશ1 મદદની 
જ®ર #. વ� તો સો¤યોલો? 1 5}થના િવભાગોમ". અમાh – માh 1 
માનસીએ wય" એક 5}થ સૅ�ટર ખોલm* #. માનસીના િપતા ઉ¢ોગપિત # 

oથી આ°થક મદદ તો મળI પણ ...’
‘એટp, ત< બUVએ શL* િવચાn� #?’
‘અ*કલ! એ fશમ" 8Q1 હ? શારીિરક રોગો િવ� ક*ઈ ±ાન નથી. 

ગામડ"ઓમ" ટLરીeટો આવી ‘એચ આઇ વી,  એઈડ્ઝ kવા રોગો શ5રોમ" 
qલાવી Qય #.  એવી e`ીઓ1 રLષો થકી ઘણા એ રોગોના ભોગ બ1લા #. 
લોકો1 એ રોગ િવ� કશી Qણકારી નથી.  માh wય" ડરબનની બાજLમ" 5}થ 
��ટર 1 હોe~લ ખોલવી #.  એ મા~  વૉp�ટીઅસb (eવય*�વકો), ઇ²ીપ<�ટ- 
સાધનો 1 છોકરા છોકરીઓ1 wય" જ ર5વા બધી ³િવધાઓ આપી, oમના 
મા~  રસોડL* પણ ખોલm* #.  લોકલ ઓથોhટીઝ તરફથી મારા િપતાની મદદથી 
રQ મળી જI પણ સરકારી pવલ પર રQ <ળવવા ....’
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‘માનસી! અ'્)ત ! આવા િવચરો આજની 2ઢીમ4 આવી 5વ6િ7ચક 
9વાઓ આપવા ક< એ જ અ'્)ત >. લીઝ તા< જAB >?’

‘હા, પDપા! માનસીE ઘ< રહીE જ આ બHB કરવાIB >. માનસીના 
િપતાની મBજJરી પણ મળી ગઈ >.’

‘તો માનસી ! હOB અPિરકાના દિRણ આિSકાના એTU9ડરE ઓળWB 
છOB. YમE ફોન કરી તમE બધી સગવડ કરાવી આપીશ.’

 ***
માનસી સો]યોલો_5ટ E સાયકોલો_5ટ બની, એિલઝાUથ  સાb ડરબન 
આવી.  એિલઝાUb cdB e માનસીના િપતાE 5ટીલની ઇgડ5ટhી હતી.  આખા 
દિRણ આિSકાE 5ટીલન4 વાસણો jરા પાડત4 હતા E આજOબાજOના 
આિSકાના kશોE પણ jરા પાડત4 હતા. lબ જ ધિનક અE વગવાળા માનવી 
હતા. એટલ4 જ ઘરના બધા સB5કારી હતા. દિRણ આિSકામ4 ખાસ કરી 
ભારતીયો તો વષoથી ધBધા ઉqોગ િવકસાવી kશના આrથક તBsની કરોડરtO 
બની ગયા હતા.

અPિરકન એTu9ડરની મદદથી એચ.આઇ.વી 9gટર માv મોટOB 
મકાન E હો5vલની સગવડ થઈ ગઈ. Yમની જ મદદથી તાw જ 5વતBs થxલા 
kશની સરકાર તરફથી થોડા આિSકન વોલgટીઅસy મળી ગયા. હો5vલE 9gટર 
માv  ખાટલાઓની હો5vલમ4 રzવાના સાધનો E રસોડા માvની  બધી 
{િવધાઓ વસBતભાઈ પા<| jરી પાડી.

અE }ા< માનસીE wણ થઈ e એચ.આઇ.વી.  - એઈડ્ઝE એક 
અછJત રોગ સમ_ અભણ માબાપો બાળકોE તરછોડી Yમનો ~યાગ કરી kતા 
હતા. lબ �:ખ YE થdB. w� એચ.  આઇ.  વી. એક �~dદBડની સw ન હોય! 
lબ ધીરજથી માનસી E લી� આવ4 તરછોડાxલ4 બાળકો, િકશોરો E 

કOમારીકાE પનાહ kવાIB શ� કરી, Yમના માv eટલા ય �ો�ામો � અPિરકાથી 
શીખી લા�યા હત4, Yમ4 Y સ4કળી લીધા. ઘણા બાળકો  તો એટલા અશ� 
લા�યા હતા e w� મરવા વ4e _વતા હતા.  માનસીએ લોકલ નસ�ગ 
કો�જમ4થી થોડી 5sીઓE ભરતી કરી. નસy તો નામની જ કzવાતી.  કશી 
ટ્<ઈ�નગ નો’તી.

Y� 9gટરIB નામ ‘ઊહO� 9gટર’  રા�dB. આિS�ન ભાષામ4 ઊહO� 
એટ� 5વતBsતા. _વનના �:ખોE રોગોમ4થી �� કરવા લોકોE માનસીએ આ 
નામ આDdB. વરસ એકમ4 તો માનસી પા<ખIB નામ આિSકન સરકારમ4 ગાજ�B 
થઈ ગdB. � લગન અE ખBતથી Y� એઇડ્ઝ્ E એચ.આઈ.વી રોગોd� 
બાળકોની 9વા આદરી, આ રોગ શOB >,  eમ થાય, Yનો �સાર eવી રીY થાય, 
રોગિનરોધક સાધનોE િશRણ આપવા મ4ડ્dB e આિSકન 5sી�રOષો રા�  એ 
િશRણના વગo ભરવા આવતા થયા. w� એક રાિsશાળા ચા� થઈ. િમ. 
5મીથની મદદથી, આ િશRણ માv માનસીએ અPિરકાથી િશRક – 

િશિRકાઓની ભરતી કરી. સરકારી તB� YઓE પગાર આપવાની શ�આત કરી. 
બાળકો, કOમારો,  કOમારીકા E બી_ 5sીઓની કથાઓ સ4ભળી માનસી E લીઝ 
તો થથરી ગઈ. લી� એક વરસનો Yનો �ો�ામ –sણ વરસ માv 
લBબા�યો.

‘લીઝ! થ��O ! તારી મE બહO જ�ર હતી.’ એક િદવસ ઓિફસમ4 બ�� 
Uઠ4 હત4, વાતો કરી ર�4 હત4, ~ય4 Ddન આ�યો,  ‘Pડમ ! એક કOમારી તમE 
મળવા મા� >.’

કOમારી ચકળવકળ �િ�એ, ભય ભ<લી નજ< ઓિફસમ4 ��શી. આBખો 
�ડી ઊતરી ગઈ હતી. કાળા kહ પર  ર  ર u¡d ચકામા - મારન4 િનશાન હત4. 
શરીર ¢શ હ�B. w� ઘણા િદવસોથી કશOB પોષણ જ ન મ£dB હોય! 

માનસી ઊઠી, Yનો હાથ પકડવા ગઈ તો ડરની મારી Y U પગલ4 
પાછી હટી ગઈ E આિSકન ભાષામ4 બોલી,  ‘મE અડશો નહ¤’ માનસી તો એ 

ભાષા wણતી જ હતી.
‘�B ડર નહ¤. આ Wરશીમ4 Uસ.’
Y સBકોચાઈE Uઠી.
‘બોલ ! તારOB નામ શOB >?’

‘સીફા - સીફા નાeલા !’

‘eમ, ત� મE અડવાની ના પાડી?’  માનસીએ jછ્dB.
અE �:ખતી રગ પર હાથ અડ¥ો હોય Yમ સીફાની ધીરજન4 બBધ ¦ટી 

ગયા.  §J5e §J5e Y રડી ઊઠી. હ6dB ખાલી થત4 બોલી :  ‘’મE કદાચ એઈડ્ઝ હોય 
તો?’ માનસી અIકBપાથી Yના અ¨ાન E ભયE cઈ રહી. પછી બોલી,  ‘સીફા!  

એઈડઝ અડવાથી ન થાય. અE તE eમ લા�dB e તE એ રોગ હ©?’
અIકBપા E સહાIªિતના 5પશ« સીફામ4 થોડી �હમત આવી.
‘�B ગભરા નહ¤.  બHB W¬ા િદ� જણાવ. અહ¤ તા< રzAB હોય તો પણ 

વ4ધો નથી. બધી �યવ5થા થ©. પણ તારા  િવ© પzલ4 કBઈ જણાવ. અહ¤ તા< 
કશો ડર રાખવાની જ�ર નથી. બોલ! ‘

‘હOB ઘ<થી ભાગીE આવી છOB.’
‘કBઈ પોિલસ ...?’ માનસીના િદલમ4 િધા ચમકી.
‘ના, ના ! હOB મારી મર_થી આવી છOB. અહ¤ ડરબનના બાજOના 

ગામડામ4થી આAB છOB.’
‘પણ ભાગAB eમ પડ્dB?’
‘P’મ! તP અહ¤ન4 છો E? પણ તમારી કોTdિનટી કદી આિSકન સાb 

ભળી નથી E?’

‘સીફા! હOB અહ¤ જgમીE મોટી થઈ છOB. બHB w® છOB.  તમE બધ4E E 
તમારી વીટBબણાઓE પણ. Yથી � હOB આ કામ લઈE Uઠી છOB.’

‘તો તમE ખબર તો હ© જ e kશ તો હમણ4 5વતBs થયો.  આિSકન 
5sીઓ આrથક રીY પગભર નથી હોતી. મારી મા YE વારસામ4 મ¯લા 
જમીનના ટOકડા પર વા�તર કરી 2િટdB રળી �તી. મારા િપતાના �~d પછી, 
YમE ટી.બી થઈ ગયો હતો. મ°ઘી દવાઓ �વાના  પ6સા તો અમારી પા9 ±4થી 
હોય? હOB તો સાYક વરસની હતી. મારOB _વન-પોષણ eવી રીY ક<? વળી ²રી 
નજરોથી બચવા મારી માએ બીw લ�ન કય³.  હOB Yર વરસની થઈ ~ય4 {ધી તો 
બHB બરાબર ચા¡dB.  આP ય તમE તો ખબર >,  સ4� કાPથી e |ત<થી છJટી 
�રOષો અમારી wિતના �રOષો ´ગા થઈ, કાચો દા� પીએ. િપતા - સાવકા િપતા 
પીE ઘ< આવતા. માE મારતા,  મા બHB સહી �તી.  એમ4 ય હOB }ા< Yર 
વરસની થઈ E પીE આ�લા િપતાએ પzલી વાર, મારી માની નજર સાP મારOB 
િશયળ �Bટ્dB.  wિતયતા િવ© તો હ_ jરી સમજ નો’તી પણ lબ જ જOગODસા 
��રક એ કાયy લા�dB. મારી લાચાર મા �દનાjવyક બHB cઈ રહી. મE 
બચાવવાની Yની �હમત નો’તી. એ રાY લાચારીની �દનાથી મારી માએ 
હ6યાફાટ  �દન કdµ. અP બ�� આખી રાત રોત4 ર�4 E wગત4 ર�4.  પણ એક 
વાર શરમનો પરદો ચીરાય, E તP દબાઈ wઓ એ િહસાU >¬ા sણ વરસથી 
મારા સાવકા િપતાના એ િસતમ મારી માની નજરની સાP થતા ર�ા. U વાર 
તો મારી માતાએ આપઘાત કરવા પણ �ય¶ કયo પણ બચી ગઈ. હOB ષોડશી- 
સોળ વરસની થઈ E ગઈકા� રા�  મારા સાવકા િપતાએ મારા પર આ·મણ 
ક<�B. મારી માતાએ 5વરRણ માv મE છરો આDયો,  Y બતાવી, રા� તો YE દJર 
રા�યા. પણ s�ક િદવસ પzલ4 જ મારી માતા સરકારી  િ¸નીકમ4 ગઈ હતી E 
ખબર પડી e મારા બદચલન િપતાની હરકતોથી YમE થxલો એઈડઝનો રોગ 
Y� મારી માતામ4 �સાયo હતો. મારામ4 ન �સ< Y િહસાU Y� મE છરો 
આDયો E આ� ભાગીE તમારી પા9 આવી છOB. આ 9gટરIB નામ તો હ� 

��યાત થdB >.  મE ડર > e ±4ક મE એઈડઝ નહ¤ થયો હોય E?’  અE §O5e 
§O5e Yનો િવલાપ શ� થયો. 

માનસીએ YIB હ6dB ખાલી થવા દીHB. એિલઝાUથ તો આ આિSકન 
સB5¢િતIB િવ¢ત �પ cઈ ડઘાઈ ગઈ.  Y� અPિરકન સB5¢િતમ4 આAB થાય Y 

વ47dB હ�B.  પણ આવો _વતો wગતો દાખલો કદી cયો નો’તો. અપાર 
અIકBપા Yનામ4 ઉભરાઈ. ઊભી થઈ પાણીનો Dયાલો લાવી સીફાE આDયો. 

સીફા 5વ5થ થઈ. 9gટરમ4  આશરો મ£યો E Y� લગનjવyક 9gટરIB 
કામ ઉપાડી લીHB. બી_  નસoની મદદથી બાળકોની શO¹Jષા ઉપાડી લીધી. નસyIB 
કામ YE lબ  ગમી ગdB. એક સપIB Yનામ4 આકાર �વા લા�dB. }ા< YE 
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!કઅપમ& ખબર પડી , - એ ઈડઝ- , એચ. આઇ.  વી. 5વા રોગથી :; <. 

માનસી? તો એક વફાદાર CDીિમD ? પિરચાિરકા મળી ગઈ.
- એક બાળક? -ડી  ઑિફસમ& આવી ? માનસી? બોલત& સ&ભળી,          

‘એિલઝાJથ, KL હN થોડા સમયમ& અPિરકા પાછી Rય <.  ત? Sબ  જ મીસ 
કરીશ - તારી Vરહાજરી Sબ સાલW.’

‘માનસી! મX િનણZય કય[ <. મારો બાકીનો અ\યાસ ]રો કરી હ^L 
પાછી આવવાની છ^L. ત? વ&ધો નથી ??’

‘અ` લીઝ! ?કી ઔર ]છ ]છ! KL જલદી J વરસમ& હN તારો 
ડોbટરીનો અ\યાસ ]રો કરી આવી જ R. મારા માતાિપતા થોડા મિહના માd 

-મનો િબઝ?સ સLભાળવા અPિરકા ગય& <. KL -મ? eય& મળીશ જ ??’
સીફા બfL સ&ભળી રહી હતી. -ના હાથમ& gશકાય બાળક? hઈ 

માનસી બોલી,  ‘સીફા ! આ બાળક? એઇડઝ <. હN તો -? અડવાથી ડર નથી 
લાગતો ??’

સીફા શરમાઈ ગઈ.  ‘Pમ ! અiાન એક એjL િવiાન < 5 માણસોએ 
દkર કરવાlL <. એઇડઝ અડવાથી થાય - માmયતા િશnણ પછી દkર થઈ <. આ 
બાળક? પોષણની જpર <.  આપણો અPિરકા ક`લ& ‘એmCયોર’ વીટામીન 
સqલીPmટનો ઓડZર આવી ગયો? આ? Sબ  જpર <.’ મમતાથી સીફાએ 

બાળક પર C?હથી હાથ sરtયો. માનસી એ C?હના આિવuકાર? vશLસાથી 
hઇ રહી.

‘સીફા ! ! KL એક wLદર નસZ – પિરચાિરકા  આ xmટર માd ]રવાર થઈ 
<. હ^L Sબ yશ છ^L. h લીઝ હN થોડા વખતમ& અPિરકા Rય <. ત? ગમW?’

‘Pમ ! તP બz{ તો મારા |વનના ઉeકષZની દીવાદ&ડીઓ છો. ,મ 
~લાય?’ અ? - બz{? v�ાથZભરી નજ` કLઈ ક�jL હોય -મ hઈ રહી. 
માનસીએ - h�L.

‘સીફા! કLઈ ક�jL < તા`?’

‘Pમ ! અચકાતા સીફા બોલી, ‘ના? મો� મોટી વાત લાગW, પણ  ... 
પણ ...’

‘હ&, બોલ??’
‘Pમ ! તમ? લાV < , હ^L સારી પિરચાિરકા છ^L?’
‘હા! ,મ?’

‘Pમ ! હ^L ‘�ોલીફાઇડ’ નસZ બની શક^L?’
‘અ` ! સીફા ! તX તો મારા મનની વાત છીનવી લીધી.  હ^L અહ�ની 

કો�જમ& તારા માd એqલાય કરી દ�.’
‘Pમ ! અહ�ની કો�જમ& બધી wિવધાઓ �& <? લીઝ Pમ ડોbટર 

થઈ? આN તો -મ? �ોલીફાઇડ નસZ તો hઈએ ??’
અ? એક નjL |વન પોતાના હા� સLવારી શકW એ અl�િત 

માનસી? થઈ. લીઝ સાP hઈ, મરક મરક હસત& માનસી બોલી, ‘h�L? લીઝ, 
સીફા ,વી ચાલાક થઈ ગઈ <?’ ? સીફા તરફ ફરી બોલી,  ‘તો તા` �& ભણવા 
જjL <?’

‘Pમ!’ જમીન ખોતરત&, નીચી નજ` સીફા બોલી, ‘અPિરકાના 
ભણતરન& Sબ વખાણ સ&ભ�યા <, eય& જઈ શકાય?’

‘અ`! સીફા!’  લીઝ આ અિ�કન છોકરીની �હમત પર વારી ગઈ.  ‘હ^L 
આ5 જ મારા િપતા? કો�જના દાખલા  માd  એqલાય કરવાlL કહી દ�  છ^L. 
-ઓ બધી tયવCથા કરી �W. હ^L પણ D�ક મિહનામ& eય& આવી પહ�ચીશ.’

‘સીફા ! મારા માતાિપતા eય& <. ભાઈ eય& <. જત& વXત હોdલમ& 
જત& પ�લ& મારા માતિપતા પાx ર�5. -ઓ હN ત? સારી રી- ઓળ� <. 
બસ?’

સીફા આ બz{ પરીઓ - માનસી અ? લીઝા? - �વન& અવતાર 5વ& 
માનવીઓ? hઈ રહી. અ�� આLw -ની આLખોમ& આવી ગય&. માનસી એ 
hઇ ગઈ. સમ| ગઈ હોય -મ બોલી, ;સીફા, જત& પ�લ& મા? મળjL <?’

‘ના ! ના !  eય& નહ�.’ હ|ય સાવકા િપતાના ચ�રા? ના hવો હોય 

-મ ડરની મારી બોલી ઊઠી.

‘સીફા! ડર નહ�. KL હN અઢારની થઈ ગઈ. તારી મા? અહ� 
બોલાવીશ^L, બસ!’

J મિહનામ& તો િમ. Cમીથ ? અPિરકન એ�Jxડરની મદદથી Cટ^ડmટ 
વીઝા મળી ગયા. m�યોકZની નસ�ગ કો�જમ& સીફા? એડિમશન પણ મળી ગ�L. 
મા મળવા આવી ? દીકરીનો ઉeકષZ hઈ, બાહ�મ& ભરી. Sબ �ટી  વહાલ ક��. 
માનસી - લીઝ ? મા સા� - ડરબન એરપોટZ પર આવી. કોલ થયો. JVજ 
સા� આગળ વધી.  q�નમ& Jઠી.  q�ન ‘એરબોનZ’ થ�L. બારીમ&થી -� બધ&? 
િવદાયના હાથ  હલાવતા hયા. અ? નસZ બની જmમ�િમની xવા કરવા 
પોતાના સપના? સાકર કરવા સીફાએ |વનની એક નવી સફરની ઉડાન ભરી.
(!"#કન સ'ભાવ : વ+ભ ન#ઢા)

e.mail : navinvibhakar@hotmail.com
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ગ.ફતગ1 −
‘2સ3ક’ કરતા હોય અ9 પિત-પ<ી હોય > 

થવાના હોય @ આ વ#B
પિત-પ<ી ઔર 2સ3ક ઃ એક િવચાર

• કનGયાલાલ ભI
આજના આfિનક �ગlL સૌથી vભાવક મા�યમ sસ�ક <.  , 5� 

બાળકોથી લઈ? ��ો wધીના લોકો? પોતાના vભાવમ& લઈ લીધા <.  આ 
sસ�, �િનયાભરના દરવાR ખોલી ના યા <.  અિભtયિ;ન& તમામ 

મા�યમો? પાછળ  રાખી? sસ�ક આમ લોકોથી લઈ? હાઈ-ફાઈ લોકો wધી 
sલાઈ ગ�L <. િવ¡ના અmય પા¢ાeય �શો તો ઠીક < પણ એિશયાઈ �શો ઉપર 
sસ�કની ,ટલીક નકારાeમક અસર પણ થઈ <. ખાસ કરી? ભારત પર ... 
આપણો �શ ધમZ-સLCgિત અ? સLCકારના પાયા પર ઊભો <. પરLK આ5 આ 

D�ય પાયાઓ હચમચી ર£ા હોય એjL લાV <. ભારતીય સLCgિતની સૌથી 
મહ¤વની tયવCથા હોય તો - < ‘પાિરવાિરક tયવCથા’. પિત-પ¥ીની ભાવના 
અ? બાળકોનો ઉ<ર તથા વડીલોની-��ોની સLભાળ રાખવાના સLCકારની 
tયવCથા <. h , <¦ા દશકમ& આ tયવCથા §ટી રહી < ,મ , હN ૨૧મી 
સદીમ& �ગ બદલાઈ ર£ો <. veªક �શોની જkની સLCgિત-િવચારધારા બદલાઈ 
ર£ા < આ5 �િનયાનો veªક માણસ અmયની સાP અિભtય; થવા ઇ«< 
<. પોતાની આવડત, કલા બીR? બતાવવા ઇ«< <. આ vgિતગત Cવભાવ 
શરીરથી, હાવભાવથી, િવચારથી, ફોટાથી અmય? આકષZવાના vય¥ો ક` <.

આમ hઈએ તો sસ�ક િવશાળ મહાસાગર <.  5મ& ગLગા, ય:ના, 
¬®D, ભગીરથી,  d�સ, નાઈલ , અmય પિવD નદીઓના જળ પણ ઠલવાય 
<. હN આપ� અeયાર wધી ઘરના બાથpમમ& , બહ^-બહ^ તો નાના-મોટા 
તળાવમ& નહાવા dવાªલા હોય અ? અચાનક આવડો મોટો મહાસાગર મળી 
Rય એટ� મોટાભાV ૯૦% બગડી જવાના ચાmસ વધા` હોય એ Cવાભાિવક 
<. વળી એક વાત તો હકીકત <. સeય < , sસ�, ભારતીય સLCgિતની આખી 
પરLપરા હચમચાવી નાખી <.  ,મ , 5 છોકરી લ²ન પ�લ& પોતાના ભાિવ 
પિતlL :ખ પણ મ&ડ-મ&ડ hઈ શકતી હતી - છોકરી આ5 એકલી ... sસ�ક 
ઉપર ..  કોઈની સા�  !ટ�ગ કરી? ³ટ�ગ ઉપર જતી થઈ ગઈ <. આ5 

અિભtયિ;ની બાબ- છોકરાઓ કરત& છોકરીઓ વf :; અ? CવતLD 
િમRજ ધરાN <.  ,મ , મારા માનવા vમા� �િ�ની મય´િદત nમતા? કાર� 
- આગળ-પાછળlL, ભાિવlL, પિરવારlL, સમાજlL , �શlL લ&� િવચારતી 
નથી અ? િફµમો તથા ટી.વી. િસિરયલોની અસરમ& પોતાના ગP -વા ફોટા 
અપલોડ કરી � < અ? છોકરાઓ તો રાહ hઈ? જ Jઠા હોય <. 5વો ફોટો 
અપલોડ થયો નથી , Likeથી લઈ? ‘Love you’  wધીની કોPmટ્સ મોકલી � 
<.
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ભ" આપ% માનીએ છીએ , િવ/ બદલા34 5.  3ગ બદલાયો 5. િવચારધારા 
બદલાઈ 5.  પણ >?યો નથી બદલાતા. સ4Cકાર નથી બદલાતા અF જયH જયH 
બદલાયા 5 IયH IયH મોટા અનથK થયા 5. પણ આજની 3વા Lઢી એ નથી 
િવચારતી , NસOકના તમામ PQRડસ , તમારી PQRડ્સ તમારામHથી જ 
,ટ,ટલHનH દાUપIયVવન બગાડW ? આ NસO, પાિરવાિરક >?યોF Xબ જ 

Yકસાન પહ[ચાડ્34 5. એમ કહીએ તો જરાય ખોટ]4 નથી.
આજની છોકરીઓ એ નથી િવચારતી , આજનો છોકરો પો_ ગ` 

_ટલી છોકરીઓ સાa PQRડશીપ  કc પણ પોતાની પdી તો કોઈ છોકરા સાa 
PQRડશીપ કરવી જ ના eઈએ ... એf4 માF 5. શ]4 આ શg 5 ? આh 

છોકરાઓ કરતH છોકરીઓF PQRડ્સ વધાc હોય 5. _થી સારા પિત , પdી થઈ 
એક જ સારા પિરવારમH આi4 Vવન િવતાવf4 હોય તો આજની 3વાLઢીએ 
આ NસOકY4 વળગણ-kભાવ ઓછો કરવો પડW. Xબ જ સમજદારીથી - 
>?યો lળવીF એનો ઉપયોગ કરવો પડW. નિહતર આવનાર વષKમH એનH 
પિરણામો ગ4ભીર આવW.

પિત-પdી બાબ_ પણ આ જ સમCયા 5. oર]ષ સHh ઓિફસથી qર 
આવી NસOક ઉપર લાગી lય 5 અF 5ક મોડી રાત rધી જયH અF IયH 
આs-અવt Like, કો`Rટ્સ અF uગ , શૅર કયw કc 5 અF r4દર-આકષxક-
મોહક Cyીઓના ફોટા eઈ-eઈF પોતાની પdીમH રસ  ઓછો થતો lય 5 
અF ધી`-ધી` પિત-પdીમH માનિસક અF શારીિરક અ4તર વધz4 lય 5. 
,ટલીક જ{યાએ પdીઓ પણ આ ચ|મH ફસા}લી 5. પિતની, પિરવારની, 
બાળકોની , સગH સ4બ4ધીઓની સ~જ પણ પરવા કયw િવના પોતાના સારા-
નરસા બધા જ ફોટા NસOક ઉપર અપલોડ કય� રા� 5.

હ� �ખા� જરાય સારી ના હોય,  ફોટા સ~hય સારા ન આવતા  હોય. 
_વી Cyીઓ પોતાના ફોટા વાર4વાર શા માu >કતી હW એ મF હV rધી 
સમl34 નથી અF oર]ષો (પિરણીત) પાછા આવા આકષxક ફોટાઓ ઉપર પણ 

Like કc અથવા કો`Rટ્સ કc ‘Nice pic’. શ]4 આ બ�4 એમના પિતઓF 
ગમz4 હW ? બાળકોF ગમz4 હW ? પણ oર]ષY4 ઘરમH ચાલz4 નહ� હોવાથી 
પણ એ મોકો મળતા બહાર આજ]બાજ]-CટાફમH , ગ` IયH બીV Cyી સાa 
સ4બ4ધ ,ળ� 5 ... પિત હોય , પdી હોય. e એકલા-અલગ-અલગ NસOક 
કરતા હશો તો આવનાર ભિવ�યમH બહ] મોટા k�ો ઊભા થW.  પિરવારો �ટW 

એ ન�ી 5. તમારો વષKનો kQમ, માન-મયwદા-સRમાન-kિત�ા બ� એક જ 
ઝાટ, NસOક તોડી નાખW. ,મ , આh ‘Like’  થી ‘Love you’  rધી બ� 
નોમxલ,  સરળ અF સCz4 થઈ ગ34 5. થોડH જ વષK પ~લH આપણF કોઈ ક~z4 
, ‘ત  ̀મF Xબ ગમો છો’  તો એની અસર મિહનાઓ-વષK rધી ર~તી. જયાc 
આh ‘I love you’ની કોઈ જ �કમત રહી નથી. આવતીકા" એf4 પણ બનW 
, આપણી હાજરીમH આપણી જ પdીF , પિતF કોઈ l~રમH  ‘I love 
you’ ક~W.  �ટW , kiss  કરW અF સાa qર આવવાY4, િફ?મ eવાY4 
િનમ4yણ આપW. એ વખ_ આપ% શ]4 કરીશ]4 ? એ અIયારથી િવચારf4 પડW. 

અથવા ધારો , ત` પિત-પdી બનવાના છો ... ધારો , લ{ન થઈ ગયા અF 
લ{ન પછી પણ NસOકીઆ PQRડ્સ h પોતાની lતF તમારા લવસx સમh 5 
એ તમF ગ` Iયાc બlરમH, પાિરવાિરક,  સામાિજક kસ4ગોમH-કાયx|મોમH, 
મળW અF એકદમ �ટીF ‘Love you yaar’ કહW Iયાc સાa  ર~લા તમારા 
પિતF , પdીF શ]4 જવાબ આપશો ? e બ4F પ� આવી ઘટનાઓ બF અF _ 
Cવીકારાતી હોય તો NસOક િબRદાCતથી કરવામH વHધો નથી. નિહતર 
અIયારથી �તી જf4 સાર]4. ,મ , આવા NસOિકયા PQRડ્સ  કમ લવસxF તમારા 
લ{નથી , તમારા ગ` _ટલા બોય/ગલx્સ PQRડ્સથી કોઈ ફરક પડતો નથી, ,મ , 
એમF તો ગ` Iયાc-ગ` IયH મોકો મt એની જ રાહ eવાની હોય 5. પણ એ 
વખ_ તમાર]4 નf4-નf4 , જ�Y4 લ{ન Vવન નહ� �u એની શી ખાyી ? ,મ , 
લ{ન Vવનનો,  દાUપIય Vવનનો ��ય પાયો િવ/ાસ  5.  ભરોસો 5. પિત-
પdીનો એકબીlના ઉપરનો ભરોસો-િવ/ાસ એ જ પિરવારY4 ગૌરવ 5. આ 

િવ/ાસ , ભરોસો NસOકF કાર% �ટ�ો , ગ]મા�યો  તો પછી આખી �જદગી 

એ પાછો `ળવી નહ� શકાય અF નાની-નાની વાતમH શ4કાઓ, સમાધાન, 

ઝગડાઓ સાa �જદગી Vવવી પડW અF અ4_ છ�ટા પણ થf4 પs. ,મ , 
આપ% પા�ાIય �શના તો છીએ નહ� , ગ` Iયાc ગ` _ની સાa હરી-ફરી 
શકીએ. ગ` _ કરી શકીએ ... માu h પિત-પdી 5 અથવા ભિવ�યમH થવાના 
5, એવા દc, સૌ kથમ તો કોઈ Oિ�Vવી પા� �સીF ‘NસOક’ના ક?ચર-
Cવભાવ અF મનોિવ�ાન િવW સમજf4 eઈએ અF એ વાતY4 �યાન રાખf4 
eઈએ , પો_ એમH ,વા ફોટાઓ અપલોડ કc 5. 

આ બધી બાબતો �યાનમH રાખવી eઈએ ,મ , આપણી kI}ક 
k�િ�મH આપણી ‘�િ�’  kગટતી હોય 5. િવચાર kગટતા હોય 5. NસOકમH 
આપણી kોફાઈલ આપણા સ4Cકાર-િવચારY4 kિત�બબ 5 એનાથી આપ�-
આપણH �યિ IવY4 >?યHકન થz4 હોય 5. આh િવ�શોમH મોટી-મોટી 
ક4પનીઓ NસOકની kોફાઈલ eઈF જ 3વાનોF નોકરીએ રા� 5. 
આવતીકા" ‘લ{નો’ પણ NસOકની kોફાઈલ eઈF થવાના ... એ વખ_ ત` 

અપલોડ કcલા િફ?મોના ફોટાઓ, િમyોએ મોક"લા hવા-_વા ઉ�Qજક 
ફોટાઓ, લખાણ, તમાર]4 Vવન અF કારિકદ¡ બગાડી શ, 5. ,મ , NસOક એ 
માy મોજ-મl , મCતી , ફલટx કરવા માuY4 મા�યમ નથી, એના બીl ઘણા 
સકારાIમક ઉપયોગો પણ 5. હા અિભ�ય  ચો�સ થાવ ... સારH કપડH પ~ય¢ 
5 ? ફરવા ગયા ? કાયx|મો, kસ4ગો, પાટ¡ઓ .. બધાના ફોટા >કો. લખો પણ 
એમH એક મયwદા હોવી eઈએ એનાથી આપણા �યિ IવY4, પિરવારY4 , 
kિત�ાY4 >?ય ઘટf4 ના eઈએ. નિહતર આવતા પHચ-દશ વષxમH લ{ન કરવા 
માu  કોઈ સારી છોકરીF સારો છોકરો , સારા છોકરાF સારી છોકરી નહ� 
મt ... અF મળW તો લ{નના એકાદ-� વષxમH જ લ{નVવન �ટW. hમ 
‘કcલH કમKY4 ફળ’ અહ� જ મt 5 _મ ‘NસOકનH કમKY4 ફળ’  પણ અહ� જ 
મt 5. એ વાત હ4`શH યાદ રાખવી. હ� ન�ી આપ% કરવાY4 5 , આપણF 
,f4 Vવન ગમW ? ખાસ કરીF છોકરીઓએ ગ` _વા ફોટા ઉપર Like કરf4, 
શૅર કરવા, uગ કરવા , કો`Rટ્સ કરવાથી બચf4 eઈએ. ,મ , એની ન[ધ લઈF 
જ મોટાભાગના છોકરાઓ, oર]ષો આગળ વધતા હોય 5.

વળી NસOકY4 સ£દયx મોuભા¤ જ�¥¦4 હોય 5. ફોટા બીlના હોય 5 
અF ફોટામH �ખાતી r4દરતા સા` આ� 5 Iયાc ખબર પs 5 , ...  વળી ધારો 
, r4દરતા સાચી 5 તો શ]4 ચ~રાની , શરીરની  r4દરતા ઉપર આi4 Vવન પસાર 
થW ખર]4 ? આથી ઘણી બધી બાબતોY4 �યાન રાખf4 જ§રી 5. e તમાc સારી 
પdી , સારી માતા , સારી Cyી બનf4 5 , સારા પિત-િપતા , oy  બનf4 5 
તો આપણા >ળ  સ4CકારનH >?યF ¨લશો નહ�. નિહતર શરીરના બા© 
આકષxણમH, ªિણક rખ `ળવવામH, િફ?મોની અસરમH ત` તમાર]4 ચાિર«ય, 

ઈ¬ત અF માન-સRમાન ગ]માવી �સશો અF થોડH વષK પછી સાવ એકલવા34 
Vવન Vવf4 પs એf4 પણ બની શ, 5. hમ �શ ચલાવવા,  રાજય , સમાજ 
ચલાવવા કાયદા-કાન જ§રી 5 _મ પિરવાર ચલાવવા માu  પણ એના 
પાિરવાિરક કાયદા-કાન જ§રી 5. એક �યવCથા ગોઠવા}લી હોય એ જ§રી 5 

અF આ �યવCથાના દાયરામH રહીF NસOક કરશો તો કોઈ વHધો નથી.
Email - 9426060601.india@gmail.com
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અ; ભારત-પાિક3તાન; મળ? 
• ૨૦૧૨ની સાલમH નો�લ oરCકાર સિમિતએ �યિ  િવWષ 

ઉપરHત 3રોપીય રા² સ4ઘF oરCકારથી નવાVF એક નવો ચીલો પાડ³ો 5. 
માનવ ઇિતહાસમH અFક ફિરµતાઓ, સમાજ rધારકો અF વ¶�ાિનક 

સ4શોધકોએ પોતાF મtલ ઈ/રીય સ4�શાઓ, સામાિજક િવ�ાનના 
અ·યાસથી લા¸લ ¹ડી સમજ અF વ¶�ાિનક kોયોગોF આધાc િસ� કcલ 
�ાનની લહાણી કરીF લાખો અF કરોડો લોકોના VવનF નવો રાહ ચ��યો 5, 
શHિત Cથાપી 5 અF શારીિરક પીડાઓથી �િ  અપાવી 5. આ કામ કદાચ 
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સ"#$ %, પર$( એક માનવ સ/હ મા1 પણ સા/િહક 4યાસોથી સમાન "( 

િસ9 કરવો  કિઠન %, ;વામ< જ>દા જ>દા @શોએ મળીC માD  Eપારી કરારો જ 
નહF, પણ G9ો અટકાવવા મા1  શ<િત કરારોC KLતપM વળગી રહીC એક 
અસ$ભવ Pકામ પાર કયQ %. 

Rમ વીસમી સદીમ< S િવTG9ો Uલાયા ;ન< કારણWત અC 

પિરણામો ભોગવનાર PXયYE Gરોપના @શો હતા. ;મ એકવીસમી સદીમ< 
4વતZતા આ$તિરક અC S @શો વ\]ન< G9ો^$ ઉ`ભવLથાન અC એની aરી 
અસરો ભોગવતા PXયYE આરબ @શો %. R @શોની રાજકીય cરા  ઇLલામ પર 
આધાિરત % એવા મોટા  ભાગના @શોમ< અYયાf આ$તર િવgહ અC અhય @શો 
સાi લડાઈનો રવlયો ચાલી રnો %. S િવTG9ોમ< બC#$ ;મ જ આR પણ 
હoરો સlિનકો oન ગ>માE %.  લાખો િનદQષ નાગિરકો િવનાકારણ rYGC s1 
%. કરોડો લોકો Sઘર બC % અC વધારામ< એ @શોના અથZત$D ખોરવાઈ ગયા 
%. 4o અકuપનીય ગરીબીમ< સરતી oય %. 

આરબ લીગના સvય @શોC પણ Gરોપના @શોની Rમ હE લાwયા 
િવના નહF ર" x R ; @શોના સરPખYયારો નાહકના પોતાની જ 4oનો 4ાણ 
હf %, RC કારM ;મના જ @શની પાયમાલી થાય %. પછી ;ઓ રા{ કોના 
પર કર|? એક જ મઝહબના બ$દાઓ િશયા-~�ી^$ મહોર>$ પ"રીC પરLપરની 
કતલ કરીC પોતાના જ ધમZ – x Rનો અથZ અમન-શ<િત થાય % ;C લ<છન 
લગાE %. એ @શની આમ 4o અC મોટા ભાગના રા{કત�ઓC કદાચ ખબર 
હ| x �િનયાના બીo @શોના નાગિરકો અ$દર અ$દર વાત કf %, ‘અf જ>ઓC 
આ PિLલમો xવો આત$ક �લાE %?! એમનો xમ િવTાસ કરી શકાય?’  એવા 
ચપટી ભર સ�ાધારીઓ x Rઓ �હસક પગલ<થી જ પોતાની સ�ા ટકાવી 
રાખવામ< મશગ�લ % ;મC કારM અC બીo xટલાક અિhતમવાદીઓના 
ઝ�નC કારM મોટાભાગની શ<િતિ4ય જનતાC �િનયાની આ$U અિ4ય થ�$ 
પ� %. 

હE એવો સમય દ�ર નથી જયાf આરબ @શોમ< વસતી 4o એના 
શાસકોC ક"| x હE તમારા દમનC અ� સ<ખી નહF લઈએ. એટ#$ જ નહF 
પણ આ આ$તર િવgહC પણ થ$ભાવીશ>$ Rથી અમારા અ/uય GવાધનC નાહક 
Eડફી ન નાખ�$ પ�.  આમ 4oજનો અC લોકશાહી ઢS �$ટાએલી સરકારો 
વ\] શ<િતમય સહઅિLતYવ Lથપા| અC જ>દા જ>દા િફરકાઓ વ\] પણ 

~�હ થ|. મોટા ભાગના આરબ @શો  પા�  અઢળક ક>દરતી સ$પિ� % ;થી 
Eપાર અC શ<િતના કરાર કય�થી એમની આ�થક િLથિત ઘણી સલામતી 
અ^ભવ|.  વળી મોટા ભાગના @શોમ< આરબીક ભાષા બોલાય %, મોટા 
ભાગના લોકો એક ધમZC અ^સf % અC ;મની સ$L�િતમ< પણ ઘ� સા�ય %. 

આ બધા કારણસર ;મ^$ સ$ગઠન ઘ� મજaત અC દીઘZકાલીન બન|.  સાi 
સાi િવTના અhય @શો ;ઓની સ$L�િત પર વાર કર| એવો ભય પણ દ�ર થ|. 

અYયાf પિ�મના આ�વાન @શોએ સ$ઘષQથી પીિડત Wમ�ય 4@શના 
@શોC વ� શLDો EચવાC બદ� એમC પણ Gરોિપયન Gિનયનની Rમ આરબ 

લીગ^$ એ�$ સ$ગઠન બનાવવામ< સહાય કરવી �ઈએ x Rથી એ સમg W 
ભાગમ< Uલાતી G9ની હોળી  શ�. એમ< ન માD આરબ  @શો^$ ભ#$ % પણ 
�દ પિ�મના @શોC પણ લાભ  જ થ|. ખfખર � આરબ @શો^$ આ�$ 
સ$ગઠન આકાર � તો ;મC પણ નોSલ શ<િત પાિરતોિષક જ�ર મળ| એવી 
��ધા %.

એવી જ બી� શ�તા ભારત-પાિકLતાનના શ<િતમય સહ 
અિLતYવની %. બ�� @શોના શાસકોએ સાi મળીC જરા િવચારવા R�$ % x 
કા�મીરના 4 C લઈC આ�વન ��મન બની ર"�$ % x ;નો શ<િતમય hયાયી 
ઉxલ લાવીC રાજકીય ~�હ કરી,  ¡યાપારી અC સ<L�િતક કરારો કરીC બ�� 
@શોC વ� સr9 બનાવવા %? િ¢િટશ સuતનત સા� મા£$ ¤ચકતી વખ; 
�હ�-PિLલમ સૌ એક થઈC ઊભા ર"લા. Yયાf પોતાનો પગદ$ડો થોડો હલબલી 
ગ§લો જણાતા િ¢િટશ સરકાf ભાગલા કરીC રાજ કરવાની નીિત અપનાવી. 
અC Yયારથી એ S કોમ વ\] િતરાડ પડી. એ oM ¨ર($ ન હોય ;મ ભારતC 

Lવત$Dતા આપવી અિનવાયZ % એમ સમ{ા પછી બ�� કોમ વ\] 

અિવTાસની આગ એવી તો ભડકાવી x %વટ એક @શના S ભાગ પડ©ા. ;મ 
S નવા @શોની સીમાfખા દોરવા^$ કામ ભારતની Wગોળ,  ;ન< નદી-પવZતો, 
;ની ભાષા અC સ$L�િતથી ત`ન અoણ એવા અફસરC સªપીC અ$g�� 
ઝટપટ સ$xલો કરીC પોબારા ભણી ગયા. એક મગની S ફાડ Rવા ભારત અC 

પાિકLતાC સાi મળીC િવચાર�$ �ઈએ x ભાઈ,  આ તો આપણા ; વખતના 
શાસકોની «રવી હતી x આમ કરવાથી આ પડોશી @શો કા�મીરના કબoની 
બાબ; �વ| Yય< ~ધી લડતા ર"|. એમ< એમC પણ ફાયદો થાય. પોતાના 
@શમ<  બનતા શLDો EચીC «િટG$ ર¬. ખfખર ^કસાન તો આપણC જ થG$ 
%. આમ પ"લ< રાજ કG અC Lવરાજ આપવાની સાi  /ખZ પણ બના¡યા. 
અC આપM પાછા છ છ દાયકાઓ ~ધી અ$દર અ$દર Eર®ર^$ વાEતર કરતા 
રnા! 

હE ભારત અC પાિકLતાનC પણ ભાન થ| x આપણા બ�� @શો 
વ\] ઘ� સા�ય %. ભ� 4oઓ જ>દા ધમQ પા¬ %, પણ પ"લ<ની Rમ 
શ<િત¨વZક રહી પણ શક|. વળી મોગલ રા{ની મ"રબાની % x ઉદ�Z હ� પણ 
મોટાભાગના ભારતીયોC પોતીકી લા� %.  બ�� @શો હLત કલાકારીગરી, 
સ$ગીત, સાિહYય અC અhય સ<L�િતક બાબતોમ< ઘ� સા�ય ધરાE %. આપM 

ઝઘડતા રહીએ તો એટલા િનબZળ થઈએ એથી પણ બીo @શો ભારત-
પાિકLતાનના 4 ોનો ઉxલ ન આE એ�$ ઇ\છતા હોય એ સ$ભવ %.

‘PિLલમો બીoના @શોમ< Yયાની 4o સાi  હળીમળીC નથી ર"તા 
અC એમC બીo ધમZના અ^યાયીઓ સા� વ<ધો %. xટલાક ધમQ 4Y§ તો 
િતરLકારથી 4�રાઈC �હસા પણ �લાE %.’ એવા તહોમતનો ડાઘ હE 
ઇLલામના અ^યાયીઓએ પોતાના માથા પરથી ધોઈ નાખવો હોય, તો ;ની 
શ�આત પાિકLતાન અC ભારત વ\] એક મlDી¨ણZ રાજકીય, આ�થક અC 
સ<L�િતક સ$ગઠન રચીC કરવી �ઈએ. � આ Lવ¯ન સાકાર થાય તો ;મC 

પણ Gરોિપયન સ$ગઠનની માફક નોSલ °રLકાર મ±યા િવના નહF ર" એવી 
¨f¨રો િવTાસ %.

— અાશા $ચ
[71, Half Edge Lane, Eccles, Manchester M30 9AZ U.K.]

Email: ten_men@htomail.com
----------------------------------------------------------------------------

રમત
• િનર+જના -સાઈ

ચાલો હE,
અાપM ‘�Gિઝકલ ]ર’ની રમત રમીએ,
C ઈTર પો; વ<સળી વગાડતો હ|!
કોC બહાર કાઢવા,
C કોC રમતમ< રાખવા,
એની એC સા] જ તમા % x નહF
; કોઈC ખબર નથી !

અાપણC માD એટલી oણ % x
અા રમતના એકાદ ચ²ાવામ<
અાપM અાપણી �રસી ગ>માવવાની
તlયારી અાખવી પડ| !
તો અાવો,
ચાલવા^$ C દોડવા^$
ચા# રાખી,
Cક િદલથી,
અાપM −
એક નવી ધરતી પર પગ મ<ડીએ !

[60, Wilson Gardens, WEST HARROW, Middlesex HA1 4DZ, U.K.]
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!"તકોની છાજલી
છાજલી પર !"તકો
અ થી 0 1ધીન3 ………
4િનયાના નકશા 8વો
મારો અ;યાસખ>ડ લટA B િવCમ3.

‘છાજલી પર !"તકો' 
– એમ કહF> કહF> Gય3
છાજલી તH ઠોAલા ખીલા મJ કK B Lપ.
M કN B : ‘આ તો ફિરQતાઓની વ"તી B !’
J છાજલી હકારમ3 વS ઝUA B …

અહV શWદોનો બગીચો મઘમ] B
-એમ બબડ >̂ કોઈ !"તક.
મારા ` ab વcd B "વગe.
- એf> gNર કK કોઈ ઝીણકFડી ચોપડી.
ખોખરા અવા8 બોi B શWદકોશ :
‘અjયા અહV તો બધી ભાષાઓ 
ગાય B ગીત.
ગીત – mટપાથ પર ઠU>ઠવાતા િભખારીઓન3,
ગીત – no `સી આ>1 પાડતી નવિવધવાન3,
ગીત – pqમ3 કપાઈ ગrલા સsિનકોન3,
ગીત – tખથી વલવલત3 િશશFઓન3,
ગીત – હોિ"પટલોમ3 કણસતા રFuણોન3,
ગીત – માનvયન3,
ગીત – માનvય માw ઝUઝતા ચપટીક Cાસોન3,
ગીત – િન:Cાસ નાખી ર"M જતા થાAલા xવાસીન3.’

‘અહV િફલyફોએ ઉAલી ના{યો B
કાળનો કોયડો….’ એમ ધી}શથી કN કોઈ જજeિરત ચોપડી.

‘આ બધા ~>થો B સમાજની યાદદા"ત’
− એમ કહી ટ�પ્ કર >̂ નીd પ� કોઈ !"તક.

મારા અભણ કપાળમ3 શWદ�> ટી�>.
અહV અ�ર B, ધમe -
8 ખ>િડત કરતો નથી કશF>,
8 બનતો નથી કદી પશF. 
` ab વcdથી નીકળી M
કોઈન3 ઘર A સપન3 સળગાવતો નથી.
નથી ભ�કતો કોઈJ છUરો.

અહV મ>િદરની જગાએ �કો મિ"જદની ચોપડી
તો બકરી r કK નહV બ�,
એf> રામરા� B !
અહV એA અ�ર નથી ધમ��ધ.
અહVથી જ ઊ� B yયe
8 અજવાH B ભીતરી ��3ડ …….

ચાચા ગાિલબ એના દીવાનમ3થી
ડોિકp> કરી �B : ‘ >̂ કોણ ?’
તો હોઠ બોલી ઊ� – ‘હF> �સલમાન !’

મીર3, કબીર, ^લસી, નાનક
�B તારF> કp> થાનક,
�3 >̂ wક� તારF> મ"તક
J ભીડ પડ્r કોJ દરવા8 �� >̂ દ"તક ?
તો હF> ચVS> માર3 !"તકની છાજલી …..

િ�"ત, �q A મહાવીર મJ ચV� િદશા
!"તકમ3 gય – આ� મારા િવચાર િલ"સા !

મારી છાજલી રામની જ�મtિમ નથી;
એ તો B �>દાવન,
�3 િવCની તમામ 1>દરતા
ગોપી બનીJ રાસ ર}
મારF> અ>તર એમ3 �ર�દરડી ભ} …

ધમeનો ધ
` �ઠ3 વcdથી નીકળીJ
બીજ3 !"તકમ3 વધ કરવા નથી જતો …

તો ઉપ�શકો, હોિશયાર !
મારી છાજલી પર !"તકોની કતાર.
8મ3 xGrક ધમe J મ��ય xિતિbત �રબહાર …

તમાર3 ક>ઠીક>ઠા મારા અ;યાસખ>ડJ ન અભડા�
િબભGસતા મારા ખ>ડન3 બારણ3 ન અભડા�
તો બસ.
આખા િવCમ3 સૌથી પિવ� જગા B -
માર3 !"તકોની છાજલી.
મારો અ;યાસખ>ડ તીથe B, મારા મ3�લા�>,
ત} આવો તો તમારF> ય !

(18.10.’89)

— ર}શ પાKખ

અ"તમાન 2012J ભા� િસધાવ  કહીએ. ઉદયમાન 2013J સ¡દય અાવકારો દઈએ.

… સાલ �બારક …

!કાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.12.2012]                                                                          
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