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‘સન્ડે ઈ–મહેફીલ’
ઈ–બુક

ટુુંકી વાર્ાાઓ
સને ૨૦૦૫થી શરુ થયેલી આ ‘સુ–વાચનયાત્રા’ ‘સન્ડે ઈ.
મહેફીલ’, આજે ૨૦૧૬માું બારમા વર્ામાું પ્રવેશે છે . ર્ે
શુભ

અવસરે

‘સ.મ.’ની

કુલ

૩૫૦

જેટલી

વાચન

સામગ્રીમાુંથી ચયન કરી પચીસ જેટલી ટુુંકી વાર્ાા ઓની
અમે ભેટ ધરીએ છીએ.. આ બધી વાર્ાા ઓ મુમીતુત્રમાું
છે લ્લે પાને પ્રકાશીર્ થઈ ચુકેલી વાર્ાા ઓ છે . શરુઆર્માું
લેખીકા બહેનો સ્વ. ‘હરીશ્ચન્ર’ની વાર્ાાઓ છે અને હવે
લખે

છે

બહેન

આશા

વીરે ન્ર..

માણો

જીવનપોર્ક

વાર્ાાઓ..
..ઉત્તમ ગજ્જર, બળવુંર્ પટે લ અને અશોક કરણીયા..
: રજુઆર્ :
ઉત્તમ.મધુ ગજ્જર
.સુરર્.

www.gujaratilexicon.com

Page |3
નેટ

વાપરનારાઓને

જેણે

વાચનને

છુંદે

વળગાડયા

ર્ે,

૨૦૦૫થી શરુ થયેલી ‘સુ–વાચનયાત્રા’–‘સન્ડે ઈ–મહેફીલ’માું
રજુ થયેલી સઘળી રચનાઓને, ચૌદ ભાગમાું રજુ કરર્ી
નાનકડી આ ઈ–તુસ્ર્ીકાઓ, સઘળી કૃર્ીના સર્જકો અને સૌ
વાચકો–ભાવકોને સમપીર્...
: સમ્પાદકો :
Late Ratilal Chandaria
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
Arnion Technologies Pvt Ltd
303-A, Aditya Arcade,
Opp. Choice Restaurant,
Near Swastik Cross Road
Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone No – 079 40049325
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પ્રાસ્ર્ાવીક
‘મુમીતુત્ર’માું છે લ્લા પાનાની વાર્ાાઓ ર્ૈયાર કરવાનુ ું
કામ ૪૫–૪૫ વર્ો સુધી અવીરર્પણે, એક સાધના સમજીને
કર્ુ,ું એવાું ‘હરીશ્ચન્ર’ બહેનોને અંજલી રુપે ર્પાણનો પહેલો
ુ રી ૨૦૧૪માું એનુ ું
ભાગ ધયો, ૨૦૧૩ના મે મહીનામાું. ફેબ્રઆ
તુનર્ુર
ા ણ થર્ુ.ું હવે જ્યારે આટલા ટુુંકા ગાળામાું ર્પાણનો બીજો
ભાગ પ્રકાશીર્ થઈ રહ્યો છે ત્યારે એ ભગીનીદ્વય અને હમ્મેશાું
મારી પીઠ થાબડનારા સ્વ. કાન્ર્ીભાઈ શાહને નર્મસ્ર્ક વુંદન
કરુું છું.
આ વાર્ાાઓ લખવાની શરુઆર્ કરી ત્યારે મારી સામે
સૌથી મોટો પડકાર હર્ો હરીશ્ચન્ર બહેનોની કલમના આદી થઈ
ચુકેલા વાચકોની સ્વીકૃર્ી મેળવવાનો.
પણ ૧ જુન, ૨૦૧૦ના ‘મુમીતુત્ર’ના અંકથી આરું ભ
થયો અને પહેલી બેત્રણ વાર્ાાઓ છપાર્ાુંની સાથે વાચકોએ
ઉમળકાભેર વાર્ાાઓની આ ‘નવી માને’ માત્ર સ્વીકારી જ નહીં;
પણ રુબરુમાું, પત્ર કે ટેલીફોન દ્વારા એસ.એમ.એસ. કરીને પીઠ
થાબડી, રાજીપો બર્ાવ્યો. બસ, પછી ર્ો ગાડી ચાલી નીકળી!
લખવાની શરુઆર્ કરર્ાું પહેલાું એવી જરા સરખીયે
કલ્પના નહોર્ી કે આ માધ્યમથી આટલા મોટા વાચકસર્ુદાય
સુધી પહોંચી શકાશે. પછી ર્ો ઈન્ટનેટ પર ‘રીડ ગુજરાર્ી ડૉટ
કૉમ’ પર અને ‘સન્ડે ઈ.મહેફીલ’માું ર્ુકાર્ી આ વાર્ાાઓ થકી
ર્ો દે શના સીમાડા ઓળુંગી દુનીયાભરમાું વસર્ા ગુજરાર્ી
વાચકો સુધી પહોંચી શકાર્ુ.ું
... ... ...
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ર્ુ. કાન્ર્ાબહેન અને હરવીલાસબહેને કુંડારે લી કેડી પર
ડગ માુંડીને આજે અહીં સુધી પહોંચી શકાર્ુ ું છે . વીવીધ
ભાર્ાઓમાુંથી વધુ ને વધુ સારી વાર્ાાઓ વાચકમીત્રો સુધી
પહોંચાડવાની મારી ધુને મને અંગર્ રીર્ે ઘણો ફાયદો કરાવી
આપ્યો છે . અન્યથા વીશ્વસાહીત્ય ર્રફ ર્ો મારી નજર જ
ક્ાુંથી જાર્ ? વળી, મરાઠી ભાર્ા કે જે મારે માટે સાવ અજાણી
હર્ી એ પણ શબ્દકોશો ઉથલાવી ઉથલાવીને ઠીક ઠીક
પ્રમાણમાું સમજર્ી થઈ છું, મારી દૃષ્ટીએ આ ઘણી મોટી
ઉપલબ્ધી છે , ... ... ...
–આશા વીરે ન્દ્ર
‘ર્પાણ–બે’માું,

લેખીકાએ

આપેલા

કથનમાુંથી થોડુક
ું સારવીને... ..ઉત્તમ.મધ.ુ .
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લેખીકા પરીચય

ર્ા. 02 September, 1950ના દીવસે જન્મેલાું બહેન
આશા વીરે ન્રે બી.એસસી. કર્ુ.ું વીજ્ઞાન અને ગણીર્નો જીવ;
પણ સાહીત્ય, સુંગીર્ અને અભીનયમાું વીશેર્ રુચી ધરાવે.
સાહીત્યનો ગહન અ્યાસ ર્ો ચાુુ જ રહ્યો. સાથે સાથે
લખવાનુ ું શરુ થઈ ગર્ુ.ું ટુુંકી વાર્ાાઓ, બાળવાર્ાાઓ, નીબુંધો,
હાસ્યલેખો ને નાટકો સુધ્ધાું એમની કલમે ઉર્રર્ાું ગયાું.
ુ ી પ્રવાસી’ની એમની
ર્ુમ્બઈથી પ્રકાશીર્ થર્ા ‘જન્દ્મભમ
‘આસવ’ કૉલમમાું, અખુંડ આનુંદ, જનકલ્યાણ, નવનીર્–
સમપાણમાું કૃર્ીઓ પ્રકાશીર્ થર્ી રહી છે .. ‘હરીશ્ચન્દ્ર’ બહેનોના
ુ ીપત્ર
ુ ’ પાક્ષીકના છે લ્લે પાને એક વાર્ાા
નીધન પછી ‘ભમ
નીયમીર્ લખવાનુ ું ર્ો પાુંચ વરસથી ચાલે છે .
વલસાડનાું બકુ લાબહેન ઘાસવાળા સાથે એમનાું બે
તુસ્ર્કો 1. ‘ગાાંઠે બાાંધ્ાાં અગનફુલ’ અને 2. ‘અદીઠી ભોં્નાાં
રાતાાંફુલ’ પણ પ્રકાશીર્ થયાું છે .
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મુમીતુત્રમાું છપાર્ી આ નાનકડી વાર્ાાઓમાુંથી વીણેલી
40-40 વાર્ાાઓનાું બે સુંગ્રહો ‘તર્પણ–1’ અને ‘તર્પણ–2’ પણ
પ્રકાશીર્ થયા છે .
બહેન આશાના હાથે અન્યભારર્ીય ભાર્ાની વધુ ને
વધુ કૃર્ીઓ આપણને મળર્ી રહે ર્ેવી શુભચ્
ે છા..
..ઉત્તમ.મધ ુ ગજ્જર.. .સુરર્.
વાર્ાાલેખીકા બહેન આશા વીરે ન્રનો સમ્પકા :
બી–401, દે વદશાન, હાલર, વલસાડ– 396 001
ફોન : 02632-251 719 મોબાઈલ : 94285 41137
ઈ–મેઈલ : avs_50@yahoo.com
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સર્જક–પરીચય..

સ્વ. કાન્ર્ાબહેન

શ્રી. હરવીલાસબહેન

‘પછી ખબર પડી કે ‘હરીશ્ચુંર’ એક નહીં; પણ બે
વ્યક્ર્ીઓ છે . બન્ને સ્ત્રીઓ. એકનુ ું નામ ચન્રકાન્ર્ા; બીજીનુ ું
હરવીલાસ. બન્ને વીનોબાની માત્ર શીષ્યા જ નહીં;

ર્ેમના

સેવાયજ્ઞમાું સક્રીય રીર્ે આજીવન કાયા કરનારી વ્રર્ધારીણીઓ.
સાહીત્યના રસને ઘુટું ીઘુટું ીને પીનારીઓ.’
–ગુલાબદાસ બ્રોકર, તુણે, 1 ડીસેમ્બર 1992, ‘વીણેલાું ફુલ’
ભાગ–10ની પ્રસ્ર્ાવનામાુંથી સાભાર..
♦●♦
‘મુમીતુત્ર’ને છે લ્લે પાને પ્રગટર્ી ‘હરીશ્ચન્ર’ બહેનોની
સુંક્ષેપ–કથાઓ ગુજરાર્ી લેખનમાું વીશેર્ ભાવે સ્થાન પામી છે .
આ કથાઓ એ બહેનોની સ્વર્ુંત્ર કૃર્ીઓ નથી; ભારર્ની
વીવીધ ભાર્ાઓમાુંથી ચુટી
ું
કાઢેલાું ફુલો ર્ેમણે ગુજરાર્ી
ભાર્ાપ્રેમીઓને ધયાું છે ; પણ એની વીશેર્ર્ા જેટલી એના
www.gujaratilexicon.com
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લાઘવમાું છે , એટલી જ એની જબ્બર સુચકર્ામાું છે .... અનુવાદ
ર્ો આ છે નહીં; બધુ ું જ નવુ ું સ્વરુપ છે ! નવુ ું સ્વરુપ આપવુ;ું
છર્ાું જુન ુ ું રાખવુ ું અને પોર્ાની જાર્ને ક્ાુંય દે ખાવા ન દે વી,
ર્ે એક ર્પ માગે છે .

આવી મધુર ર્પસ્વીર્ા ર્ો બન્ને

બહેનોનાું જીવનમાું છે જ; પણ આમાું પણ એ ર્પ ઉર્ર્ુું છે .
‘વીનોબાજીની

પ્રેરણાથી

લગભગ

ચીર

પ્રવાસમાું

રહેનારી આ બહેનોએ દક્ષીણ–ઉત્તર–તુવા–પશ્ચીમ ભારર્માુંથી
આ બધી વાર્ાાઓ કેવી રીર્ે શોધી અને ર્ેનો તુનર્જન્મ
બન્નેએ કેવી રીર્ે કયો, ર્ે પણ એક નવાઈભરી ઘટના છે . બે
જણ લખે; છર્ાું એક જણે, એક હાથે લખર્ુ ું હોય ર્ેવ ુ ું લાગે, ર્ે
બન્નેનાું મનૈક્ની પ્રસાદી છે ... આવી પ્રસાદી મળર્ી રહો અને
આપણે આરોગર્ા રહીએ...’
–મનુભાઈ પુંચોલી, લોકભારર્ી–સણોસરા, 21–જાન્ર્ુ. 1984
‘વીણેલાું ફુલ’ ભાગ–1ની પ્રસ્ર્ાવનામાુંથી સાભાર..
♦●♦
સને 2000માું ચુંરકાન્ર્ાબહેન દે વલોક થયાું. જોડી
ખુંડીર્ થઈ. એક વરસ થર્ાું હરવીલાસબહેને ર્ેમને અંજલી
અપાર્ી એક તુસ્ર્ીકા ‘સુમીરન’ કરી. ર્ેમાું ર્ેમને અંજલી
અપાર્ાું ર્ેઓ લખે છે : ‘જોર્જોર્ામાું વરસ થવા આવ્ર્ુ.ું એક

દીવસ એવો નથી ગયો, જ્યારે મારી બહેન કાન્ર્ા, અનેક વાર,
અનેક વીધ રીર્ે યાદ ન આવી હોય. દૈ હીક વીયોગનુ ું દુખ અને
આત્મીય સ્મરણનુું સુખ – બન્ને સાથે સાથે. પચાસ વરસનુું

અમારુંુ સહજીવન. સાથે જીવ્યાું, સાથે ધબક્ાું, સાથે એકત્વની
ુ ી પામ્યાું. સર્ર્ એનુું સ્મરણ થતુું રહે અને
અમીટ અનુમર્
આંખો ઉભરાઈ આવે, ર્ો સાથે જ હૈર્ ુું તુલકીર્ થઈ ઉઠે.’
www.gujaratilexicon.com
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માત્ર બે જ પાનમાું સમાર્ી આ વાર્ાાઓ ‘યજ્ઞ પ્રકાશને’
એક તુસ્ર્ીકામાું ૪૦ વાર્ાા હોય એવી, 20 તુસ્ર્ીકાઓ ‘વીણેલાું
ફુલ’ નામે પ્રકાશીર્ કરી છે .. લગભગ છસો જેટલી વાર્ાાઓ
એમાું સુંઘરાઈ છે ! (પ્રકાશક : ‘યજ્ઞ પ્રકાશન સમીર્ી’, હજ
ુ રાર્
પાગા, વડોદરા–390 001 ર્ુલ્ય : એક ભાગના રુપીયા :
ત્રીસ)...
– ઉત્તમ ગજ્જર (સુરર્) અને બળવુંર્ પટેલ (ગાુંધીનગર)

www.gujaratilexicon.com
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આ સદીની સસદ્ધિરૂપ, ૪૫ લાખ જેટલા શબ્દોના
મહાભારર્ જેવા શબ્દભુંડોળની, ગુજરાર્ીઓને
‘ગુજરાર્ીલેક્ક્સકોન’
મારફર્ ચચરું જીવ ભેટ અપાનાર એના રચસયર્ા અને
‘સન્ડે ઈ.મહેફફલ’ના વફરષ્ઠ સમ્પાદક
હૃદયસ્થ રતતલાલ ચાંદર્ાને આ ઇ.બુક ભાવાદરત ૂવાક
અપાણ..

જન્દ્મ: સવજયાદશમી : ૨૪/૧૦/૧૯૨૨ ..
તનવાપણ : સવજયાદશમી : ૧૩/૧૦/૨૦૧૩
(સ્વગાસ્થ પત્નીનુ ું નામ પણ ‘સવજયા’)

www.gujaratilexicon.com
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વીશ્વભરમાું વસેલાું ગુજરાર્ી પરીવારોને દર રવીવારે
કશુકું બે પાન જેટુુ,ું જીવનપોર્ક ગુજરાર્ી વાચન મળી રહે ર્ે
ુ ી અમે May 29, 2005ના દીવસથી આ ‘સન્ડે ઈ–મહેફીલ’
હેતથ
નામે ‘વાચનયાત્રા’ શરુ કરે લી. ‘કલાપી’ અને પછીથી ‘વીજયા’
નોનર્ુનીકોડ ફોન્ટથી શરૂ કરે લ સફર ‘શ્રુર્ી’ ફોન્ટ સુધી
સવસ્ર્રી. શરુઆર્માું માુંડ બસોથી બે હજાર પરીવારોને
પહોંચર્ી આ ‘સ.મ.’, આજે પુંદરે ક હજારથીયે વધારે વાચકોને
(હવે દર પુંદર દીવસે) નીયમીર્ મોકલીએ છીએ. એક
વાચકનો પ્રર્ીભાવ યાદ આવે કે : ‘‘ર્મારી આ ‘સ.મ.’, એ
મારા ઘરનુ ું ‘અખુંડ આનુંદ’ છે .’’ આ પ્રર્ીભાવને સાચો પાડવા
અમે સર્ર્ પ્રયત્નશીલ છીએ. ર્ેના બધા અંકોનુ ું ઈ–બુક
સ્વરુપનુ ું સુંકલીર્ વાચન આપ સમક્ષ રજુ કરવાનો અને
અવકાશે જ્યારે ય સમય મળે ત્યારે વાુંચી શકાય કે કોઈને
મોકલવા સુલભ કરી આપવાનો આ પ્રયાસ છે ..
‘સ.મ.’ને સક્રીય અને જીવન્ર્ સાથ–સહકાર આપનાર
સૌ વડીલો અને મીત્રોનો અમે, ર્ા. ૨૫ મે ૨૦૦૮ની ‘૧૫૫–
એ’ની ‘વીદાય–સલામ’ નામક ‘સ.મ’માું વીગર્ે આભાર માન્યો
છે . ર્ોય ત્યાર પછીની ‘કાવ્ય–ગઝલ’ની અત્યાર સુધીની બધી
‘સ.મ.’ના અર્ીથી સમ્પાદક ર્રીકે નીષ્ઠાથી સેવા આપનાર
સુરર્ના ગઝલકાર શ્રી ગૌરાુંગ ઠાકર અને ર્ેવી બધી ‘સ.મ.’નુ ું
પ્રેમથી અક્ષરાુંકન કરી આપનાર મીત્ર શ્રી સુનીલ શાહના અમે
સવીશેર્ આભારી છીએ.
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આ બાર વરસમાું દુનીયાના એકેએક દે શમાું વસર્ા
વાચનપ્રેમી ભાવકોનો સહયોગ, પ્રોત્સાહન અને હફ
ુ ું અમને
મળયાું. ભરોસો ર્ુકે એવા હજારો મીત્રો મળયા. ‘સ.મ.’ પહોંચે ને
પ્રર્ીભાવોનો વરસાદ વરસે. સ્વ–પ્રશસ્ર્ીના દોર્ને ખાળવા
અમે ર્ેને જાહેરમાું પ્રકાશીર્ કરવાનુ ું શરુઆર્થી જ ટાળર્ુ ું છે .
હા, ર્ેવા દરે ક પ્રર્ીભાવકને અંગર્ મેલ લખી ર્ેમને દીલી
આભાર પહોંચાડવાનુ ું અમે ચુક્ા નથી.
અઠવાડીક મહેફીલ હવે પાક્ષીક બની છે . સાથે સાથે
બહુ નમ્રર્ાતુવાક અનુભવે એટુુું ર્ો કહી શકાય કે ઈ–બુકનો
કોઈ પણ ભાગ વાુંચવાનુ ું શરુ કરનારને ર્ેની દીલપસુંદ
એકાદબે કૃર્ી ર્ો મળી જ રહેશે. કાવ્ય, ગઝલ, વાર્ાા, આરોગ્ય,
હાસ્ય, શીક્ષણ અને જીવનપોર્ક કુંઈ કેટલીય કૃર્ી! પોર્ાની
કૃર્ી ‘સ.મ.’માું ર્ુકવાની હેર્થી પરવાનગી આપનાર આપણા
માનીર્ા સર્જકોનો આભાર માનવા ર્ો અમારી પાસે શબ્દો જ
નથી!
આનીયન ટૅક્નૉલૉજીસમાું કાયા કરર્ાું વીવીધ સાથીઓ
જેમ કે શ્રુર્ી, મીનલ, અપીર્, હીર્ેન્ર વગેરેનો ભક્ર્ીભાવભયો
સહકાર ‘સ.મ.’ને ન મળયો હોર્ ર્ો પુંદર હજારથી ઘણા વધારે
વાચકો સુધી દર પખવાડીયે પહોંચવાનુ ું અમારાથી શક્ ના
બનર્. રોજે રોજ નવા વાચકોની આઈડી ઉમેરવાની, કો’કની
બદલાઈ

હોય

ર્ો

ર્ે

સુધારવાની,

મુંગળવારથી

‘સ.મ.’

મોકલવાનુ ું શરુ કરવાનુ ું ર્ે.... છે લ્લો લૉટ શુક્રવારે રવાને થાય!
આપના સ્ક્રીન પર ‘સ.મ.’ની જે બુક છે ર્ેમાું અનેકોની સાથે આ
સવેનો હૃદયનો ભાવ ભયો છે ..
www.gujaratilexicon.com
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જનહીર્નુ ું કોઈ પણ ની:સ્વાથા અને સારુું કામ કદી
અટકતુ ું નથી એ વાર્ની પાકી પ્રર્ીર્ી અમને ‘લેક્સીકોન’
નીમાાણના લાુંબા પ્રવાસે કરાવેલી. ર્ે જ વાર્ અહીં પણ સાચી
પડી રહી છે .. આજનો સમય ઝડપથી ‘ઈ–બુક’ વાચનનો
જમાનો બનવા જઈ રહ્યો હોય ર્ેવી ર્ેની ગર્ીવીધીની અમને
પ્રર્ીર્ી થઈ રહી છે ર્ેથી જ આ ઈ–બુક સૌ વાચકોને સપ્રેમ..
કદાચ
રર્ીલાલ

નવાર્ુગને

ચુંદરયાએ

પીછાણીને

આપણ

સૌ

જ

આદરણીય

શ્રી

ગુજરાર્ીઓને ગુજરાર્ી

ભાર્ાનો આખો ‘ઈ–શબ્દસાગર’ સમો ‘ગુજરાર્ીલેક્સીકોન’
(http://gujaratilexicon.com/)

આંગળીનાું ટેરવાુંવગો

કરી

આપ્યો છે . ભવીષ્ય માટે નીમાાયેલ આ અદ્ભુર્ વારસાની ખુબી
અને વીશીષ્ટર્ાઓ વીશે પણ અમે થોડી જાણકારી આપર્ા
રહીશુ,ું જેથી સૌ કોઈ એમાું મળર્ી સવલર્–સુવીધાથી પરીચીર્
થર્ા રહે અને ર્ેનો ભરપેટ લાભ લેર્ા રહે.
ઈ–બુક બનાવવાની પ્રેરણા આપનાર અમેરીકાસ્થીર્
સ્નેહી ભાઈ અતુલ રાવલ (http://www.ekatrabooks.com/)
નો,

ર્ે

‘ઈ–બુક’ને

આઈ–પૅડ

માટે

વાચનક્ષમ

ઈ–બુક

બનાવવામાું પોર્ાનો સક્રીય સાથ–સહકાર આપનાર જૅક્સન–
મીસીસીપી, અમેરીકાના આલ્ફાગ્રાફીક્સના માલીક રમેશ–શીલ્પા
ગજ્જર

(rgajjar@alphagraphics.com)

નો,

પીસી

માટે

વાચનક્ષમ ઈ–બુક બનાવી આપનાર અમારા અઝીઝ મીત્રો–
સાથીદારો અને શરુઆર્થી જ લેક્સીકોન સાથે ભાર્ાસેવાના
કાયામાું

દીલ

રે ડનાર

ભાઈ

અશોક

www.gujaratilexicon.com
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(ashok@gujaratilexicon.com),

ભાઈ

કાર્ીક

(http://kartikm.wordpress.com/),

ર્થા

મીસ્ત્રી
આનીયન

ટૅક્નૉલૉજીસમાુંનાું સૌ ભાઈ–બહેનો, ખાસ કરીને બહેન મૈત્રી
શાહ

(maitri@arniontechnologies.com)

વગેરે

સૌનો

હૃદયતુવાક ખુબ ખુબ આભાર..
હજી બીજા બે સાવ અંગર્ અંગર્ નામોલ્લેખ કયાા
વીના

રહેવાતુ ું નથી.

અર્ીવ્યસ્ર્ર્ા

છર્ાું છે લ્લી

ઘડીએ

ભક્ર્ીભાવતુવાક આ ઈ–બુકનુ ું સરસ ર્ુખત ૃષ્ઠ-ટાઈટલ બનાવી
આપનાર

અમદાવાદની

રે ડીયન્ટ

એડવટાાઈઝીંગ

(http://www.radiantmedia.co/) ના માલીક શ્રી જયેશ–ઉવાશી
મીસ્ત્રી (jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) નો ખુબ ખુબ
આભાર..
અને જેનો સૌથી પહેલો આભાર માનવો જોઈએ ર્ેનો
સૌથી છે લ્લે માનુ ું : ૨૦૦૦ની સાલમાું, કમ્પ્ર્ુટરનો ‘ક’ નહીં
જાણનાર મારા જેવા અભણને, સ્નેહને નાર્ે; પણ હઠતુવાક
લેપટૉપ ભેટ આપી કમ્પ્ર્ુટરના આ નેટક્ષેત્રમાું પ્રવેશવા માટે
ધકો

મારનાર

ફ્લોરીડાની

વીખયાર્

સીસ્ટમ્સ(http://www.digitronsystems.com)ના

ડીજીટ્રૉન
માલીક

શ્રી.

દીપક–ભાવના મીસ્ત્રી (dipak@digitronsystems.com) નો ર્ો
જેટલો આભાર માનુ ું ર્ેટલો ઓછો છે . નીવ ૃત્તી પછી શુ ું કરવુ ું
ર્ેનો નકશો જેની પાસે ન હોય ર્ેને, કોઈ આગ્રહતુવાક કામે
લગાડી દે અને ર્ે પાછું ર્ે જ ર્ેના જીવનનુ ું ધ્યેય બની રહે ર્ે
ર્ો કોના નસીબમાું!
www.gujaratilexicon.com
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સૌ ઈ–બુક વાચનરસીયા વાચકોનુ ું અમે ભાવભીનુ ું
સ્વાગર્ કરીએ છીએ અને શ્રિા રાખીએ છીએ કે અમારો આ
પ્રયાસ પણ સૌને પસુંદ પડશે.
.રજુઆર્.

ઉત્તમ.મધુ ગજ્જર
: સમ્પાદકો :

Late Ratilal Chandaria
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
350 વાચનસામગ્રીના આવા ચૌદ ભાગ છે . જે ભાગ ન મળયો
હોય ર્ે મુંગાવવા લખો : uttamgajjar@gmail.com
15th August 2016
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અનુક્રમણીકા
‘સન્ડે ઈ.મહેફીલ’ – ટુુંકી વાર્ાાઓ
ક્રમ

કૃર્ી

કર્ાા

ર્ારીખ

1-020

ખોવાયેુ ુું પાકીટ

‘હરીશ્ચુંર’

16-10-2005

19

2-041

કથા-વ્યથા એક દીકરીની

‘હરીશ્ચુંર’

19-03-2006

24

3-076

દામ્પત્ય

‘હરીશ્ચુંર’

19-11-2006

29

4-120

ચશમાું

‘હરીશ્ચુંર’

23-09-2007

34

5-129

રસોડાનુ ું મસોતુ ું

હરીશ્ચુંર

25-11-2007

39

6-153

ગુમરાહ

હરીશ્ચુંર

11-05-2008

44

7-160

માણસને સૌથી મોટી મુખ

હરીશ્ચુંર

01-03-2009

49

પાન

માણસની
8-166

સહીયારુું સહજીવન

હરીશ્ચુંર

24-05-2009

54

9-169

અનોખુ ું સુખ

હરીશ્ચુંર

05-07-2009

59

10-183

સાઈકલનો અવાજ

હરીશ્ચુંર

17-01-2010

64

11-191

ચરર ચરર મારુું ચકડોળ

હરીશ્ચુંર

09-05-2010

69

ચાલે !
12-236

ખાલીપો

આશા વીરે ન્ર

29-01-2012

75

13-248

જનેર્ાનુ ું ર્ ૃત્ર્ુ

આશા વીરે ન્ર

15-07-2012

79

14-261

આવ ભાઈ હરખા

આશા વીરે ન્ર

13-01-2013

84

15-267

વર્નની માટી

આશા વીરે ન્ર

07-04-2013

89

16-278

એક અનોખો પરીવાર

આશા વીરે ન્ર

08-09-2013

94

17-285

જાગીને જોઉં ર્ો

આશા વીરે ન્ર

15-12-2013

99
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18-291

મારા દાદાગુરુ

આશા વીરે ન્ર

09-03-2014

104

19-297

શરર્ મુંજુર

આશા વીરે ન્ર

01-06-2014

109

20-305

નામકરણનુ ું રાજકારણ

આશા વીરે ન્ર

21-09-2014

114

21-312

નાનીયો આઈસફ્રુટવાળો

હરીશ્ચુંર

28-12-2014

119

22-318

માને સુવા દો..

આશા વીરે ન્ર

22-03-2015

123

23-324

જીવર્રનો નીચોડ

આશા વીરે ન્ર

14-06-2015

128

24-330

મસ્ર્ી કી પાઠશાલા

આશા વીરે ન્ર

06-09-2015

133

25-342

એ સોનેરી ક્ષણ

આશા વીરે ન્ર

21-02-2016

138

વાચકોને વીનન્ર્ી :
અનુક્રમણીકાના ‘ક્રમાુંક’ પર ક્લીક કરર્ાું જ ર્ે લેખ ખુલશે અને
શીર્ાકના બૉક્સની નીચે ઝીણા અક્ષરે ‘અનુક્રમણીકા’ પર ક્લીક
કરર્ાું ફરી અનુક્રમણીકા પર જવાશે..
આ સુવીધાનો લાભ લેવા વીનન્ર્ી છે ..
..આભાર..

www.gujaratilexicon.com
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1-020 : 16-10-2005

ખોવાયેુ ુું પાકીટ
– હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

એક દીવસ હુ ું ઘરે આવર્ો હર્ો, ત્યારે રસ્ર્ામાું મેં
કોઈનુ ું પડેુ ુું પાકીટ જોર્ુ.ું જેનુ ું હોય ર્ેને પહોંચાડી દઉં, એમ
માની મેં લીધુ;ું પણ પહોંચાડવુ ું કોને ? ર્ેના માલીકનુ ું ઠેકાણુ ું ર્ો
જાણવુ ું જોઈએ ને ! પાકીટ લઈને મેં ઉઘાડ્ુ.ું ર્ેમાુંથી ચાર
ડૉલરની નોટો નીકળી. બીજુ ું કાુંઈ પાકીટમાું નહોતુ.ું મેં વધુ થોડુું
ફુંફોસ્ર્ુ,ું ર્ો અંદર એક નાનુ ું ખાનુ ું હતુ ું અને ર્ેમાુંથી એક કાગળ
મળયો. ર્ે કોઈનો એક નાનકડો પત્ર હર્ો. કાગળ બહુ જુનો
લાગર્ો હર્ો અને સાવ ચોળાઈ ગયેલો. એ પત્ર ર્ે પાકીટમાું
વર્ોથી પડેલો હશે.
કોઈનો પત્ર ર્ો કેમ વુંચાય ? પણ પાકીટ ર્ેના
માલીકને પહોંચાડવુ ું હોય, ર્ો કાુંઈક ઠામ–ઠેકાણુ ું ર્ો શોધવુ ું જ
પડે ને ! એટલે મેં પત્ર લીધો. જોર્ુ ું ર્ો ર્ેના ઉપર ર્ારીખ
ત્રીસેક વરસ પહેલાુંની હર્ી અને મોકલનારનુ ું સરનાર્ુ ું પણ
હતુ.ું પત્ર ‘મારા વહાલા માઈકલ..’–એવા સુંબોધન સાથે હર્ો
અને ર્ેમાું માત્ર એટુુું લખર્ુ ું હતુ ું કે, ‘તુ ું મને મુલી જજે. હવે હુ ું
ર્ને ક્ારે ય નહીં મળું. આપણાું લગ્ન મારાું માર્ા–પીર્ાને
www.gujaratilexicon.com
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મુંજુર નથી. એમણે ર્ને મળવાનીયે મને બુંધી કરી દીધી છે .
સદાકાળ હુ ું ર્ને ચાહર્ી રહીશ.જ’ અને છે લ્લે સહી હર્ી–‘ર્ારી,
બસ ર્ારી જ, માગાારેટ.’
વાુંચીને હુ ું સ્ર્બ્ધ થઈ ગયો. ત્રીસ વરસ પહેલાુંનો એક
પ્રેમપત્ર, જો કે પ્રેમભુંગનો પત્ર; છર્ાું આ માણસે હજી સાચવી
રાખયો છે ! પાકીટ ર્ો ઠીક, આ પત્ર મારે ર્ેને પહોંચાડવો
જોઈએ; પણ કેવી રીર્ે પહોંચાડુું ? માઈકલ કે જેના પરનો આ
પત્ર છે અને જેનુ ું આ પાકીટ છે , ર્ેન ુ ું કોઈ ઠામ–ઠેકાણુ ું ર્ો છે
નહીં ! હા, પત્ર લખનાર માગાારેટનુ ું ઠેકાણુ ું છે ; પણ ર્ેય ત્રીસ
વરસ પહેલાુંન.ુ ું હવે ર્ે ત્યાું હશે ? અને ર્ે પણ હવે માઈકલનો
પત્તો જાણર્ી હશે ? છર્ાું લાવ, કોશીશ ર્ો કરુું !
પત્રમાુંના સરનામે હુ ું પહોંચી ગયો. માગાારેટ ર્ો ત્યાું
નહીં મળયાું; પણ અત્યારે ર્ે મકાનમાું રહેર્ાું હર્ાું ર્ે બહેને મને
કહ્ુું કે, ‘વીસેક વરસ પહેલાું અમે આ મકાન જેમની પાસેથી
ખરીદ્ુ.ું એમની એક દીકરી હર્ી, જેનુ ું નામ માગાારેટ હતુ.ું
માગાારેટ સાસુન હૉસ્પીટલમાું કામ કરર્ી અને હૉસ્પીટલના
ક્વાટા સામાું રહેર્ી. આ મકાનનાું માલીકો પોર્ાની દીકરી સાથે
રહેવા જવાનાું હર્ાું, એટુુું મને યાદ છે .’
મેં હૉસ્પીટલનો સુંપકા કયો, ર્ો જાણવા મળર્ુ ું કે
માગાારેટ ર્ો હવે નોકરીમાુંથી નીવ ૃત્ત થઈ ગયાું છે ; પણ હજી
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અહીં ક્વાટા સામાું રહે છે . બસ, મને આટુુું જ જોઈતુ ું હતુ.ું હુ ું ત્યાું
પહોંચ્યો.
બારણુ ું ઉઘાડ્ુ.ું મારી સામે એક ઉંમરલાયક બહેન ઉભાું
હર્ાું. વાળ ર્ો બધા ધોળા થઈ ગયેલા; પણ ચહેરો સુદર
ું
લાગર્ો હર્ો અને ર્ેના ઉપર ર્ેજ હતુ.ું ઘડીભર એમની સામે
જોર્ાું રહી મેં તુછર્ુ,ું ‘ર્મે જ માગાારેટ ને ?’
‘હા, અંદર આવો ને !’
અમે અંદર જઈ બેઠાું. મેં ખીસામાુંથી પેલો પત્ર કાઢી
એમના હાથમાું ર્ુક્ો. એમના મોઢા પર અનેરી ચમક આવી
ગઈ.
‘અરે બેટા, આર્ો મારો જ પત્ર. માઈકેલ સાથેનો આ
છે લ્લો સુંપકા . ર્ને ક્ાુંથી મળયો ? તુ ું માઈકેલને ઓળખે છે ?
માઈકેલ હજી જીવે છે ? ક્ાું છે ?’
મેં માુંડીને રસ્ર્ેથી મને મળે લા પાકીટની બધી વાર્
કહી, પાકીટ ર્ેમના હાથમાું ર્ુક્.ુ ું એ માઈકેલનાું મધુર
સ્મરણોમાું ખોવાઈ ગયાું....
‘માઈકેલ....મારો માઈકેલ !....હુ ું હજીયે એને મુલી
નથી....પછી મેં લગ્ન પણ ન કયાું. માઈકેલ જેવો બીજો કોણ
મળે ?...દીકરા, આ પાકીટના માલીકને શોધી કાઢ !’ ર્ેવામાું
એમની કામવાળી આવી. પેલા પાકીટ ઉપર એની નજર પડી કે
એ ચમકી ઉઠી.
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‘લાવો ર્ો ! આ પાકીટ ર્ો અમારા માઈકેલદાદાનુ.ું હુ ું
બરાબર ઓળખુું ને ! એમનુ ું આ લાલ રીબનવાળું જુના
જમાનાનુ ું પાકીટ. કહેર્ા હર્ા કે મારુું પાકીટ ગુમ થર્ુ ું છે . પૈસા
ર્ો એવા નથી, પણ એમાું મારી ખાસ ચીજ છે .’
અમે બેઉ ર્ેની સામે જોર્ાું જ રહ્યાું. ‘તુ ું એમને ઓળખે
છે ?’
‘કેમ નહીં ? પેલા વ ૃિાશ્રમમાું રહે છે . હુ ું ત્યાું પણ કામ
કરુું ને !’
હુ ું તુરર્ ર્ેને લઈને વ ૃિાશ્રમમાું પહોંચ્યો. માઈકેલના
વાળ પણ ધોળા થઈ ગયેલા. મેં એમના હાથમાું પાકીટ ર્ુક્.ુ ું
પાકીટ જોઈને એવા ર્ો ખુશ–ખુશ થઈ ગયા ! ઝટઝટ ખોલીને
એણે જોઈ લીધુ ું કે અંદરના ખાનામાું પેલો પત્ર ર્ો છે ને ! મેં ર્ે
અંદર ર્ુકી જ દીધો હર્ો. ‘દીકરા, ભગવાન ર્ારુું ભુુું કરે ! ર્ેં
મારા જીવનની અણમોલ ર્ુડી મને પાછી મેળવી આપી.’
‘દાદા, ખરી ર્ુડી ર્ો હજી મારે ર્મને સોંપવાની બાકી
છે .’ અને અમારી સવારી પહોંચી માગાારેટના ઘરે . માગાારેટ ર્ો
ઉત્સુકર્ાથી ર્લપાપડ થર્ી બેઠી જ હર્ી.
બન્નેએ એકમેકને જોયાું, અને કેટલીયે વાર
સુધી નીરખી–નીરખીને એકમેકને જોર્ાું જ રહ્યાું. પછી માગાારેટ
બોલી ઉઠી, ‘માઈકેલ, તુ ું ? મારો માઈકેલ !’ અને ઉછળીને એ
માઈકેલને વળગી પડી. બન્નેને એકલાું ર્ુકી હુ ું બહાર નીકળી
ગયો.
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થોડા દીવસ પછી માઈકેલનો ફોન આવ્યો, ‘અમે લગ્ન
કરીએ છીએ. દીકરા, ર્ારે ર્ો હાજર રહેવાનુ ું જ છે . તુ ું મારો
ફસ્ટા ફ્રેન્ડ(અણવર).’
આ ત્રીસ વરસનો અણવર, સાઠ વરસની દુલ્હન અને
બાસઠ વરસના દુલ્હાના લગ્નમાું હમણાું જ હાજર રહીને આવ્યો.
ર્મનેય આ અનોખા પ્રેમ–મીલનમાું હાજર રહેવાનુ ું ગમ્ર્ુ ું હોર્
ને ?!?
- હરીશ્ચુંર
(‘ઈન્ટરનેટ’ પરથી મરાઠીમાું રુપાુંર્રીર્ થયેલ મરાઠી વાર્ાાને
આધારે ..)
@
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2-041 : 19-03-2006

કથા-વ્યથા એક દીકરીની
-હરીશ્ચુંર

અનુક્રમણીકા

મારાું માર્ાપીર્ાનાું અમે બે સુંર્ાન – દીકરો અને
દીકરી. હુ ું પહેલી જન્મી, મારો ભાઈ દસ વરસ પછી જનમ્યો.
બાળપણથી જ મારા ઉપર એવી છાપ કે મારાું માબાપને હુ ું
જોઈર્ી નહોર્ી. એમને જોઈર્ો હર્ો પહેલા ખોળે દીકરો; પણ
જન્મી દીકરી. એટલે બન્નેનાું મન ખાટાું થઈ ગયેલાું. અને મારા
ઉછે રમાું એ ખટાશ કાયમ રહી. હુ ું વણજોઈર્ી છું, એમ મને
હુંમેશાું લાગ્યા કર્ુ.ું
ર્ેમાું વળી મારા જન્મ પછી દસ વરસ સુધી બીજુ ું
સુંર્ાન ન થર્ુ.ું એટલે કાયમ બન્નેનાું મન ઉંચાું રહેર્ાું. એમનો
એ ઉદ્વેગ અવારનવાર મારા ઉપર ઠલવાર્ો. છે વટે મારા ભાઈ
દીલીપનો જન્મ થયો, ત્યારે ઘરમાું વાર્ાવરણ બદલાર્ુ.ું
પરું ત ુ આ બદલાયેુ ુું વાર્ાવરણ મારા માટે ર્ો
વધુ અકળાવનારુું જ બની રહ્ુ.ું ઘરમાું હવે દીકરો જ જાણે બધુ ું
હર્ો. એને રમાડવાનો, લાડ લડાવવાનાું, પાણી માગે ર્ો દુધ
આપવાનુ.ું હુ ું હવે મોટી થર્ી જર્ી હર્ી, એટલે સમજર્ી પણ
થઈ હર્ી. ભાઈ મોટો થર્ો ગયો, ર્ેમ ર્ેમ મને હવે ઓછું
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આવવા લાગ્ર્ુ.ું ભાઈની ઝીણી ઝીણી બધી જ કાળજી લેવાર્ી,
મારા પ્રત્યે કોઈ ધ્યાન જ નહોતુ ું આપતુ.ું ‘દીકરીની જાર્ છે ’નો
અહેસાસ મને પળે પળે થર્ો. આમ ર્ો હુ ું મોટી બહેન. મને
નાના ભાઈ પ્રત્યે પ્રેમ થર્ો. પરું ત ુ માબાપના ભેદભાવભયાા
વર્ાાવને કારણે મારુું મન આળું થઈ જતુ,ું ર્ેથી ક્ારે ક ભાઈ
મને અળખામણો લાગર્ો.
એમ કરર્ાું કરર્ાું અમે ભાઈબહેન મોટાું થયાું. હુ ું ભણી,
ઘણુ ું ભણી. એક બહુ મોટી કુંપનીમાું મને નોકરી મળી. સારુું
કમાર્ી થઈ. દસ–બાર વરસમાું બહુ ઉંચા પદે પહોંચી ગઈ.
ભાઈ પણ નોકરીએ લાગ્યો. એનાું લગ્ન થયાું. મારે લગ્નની
જજાળમાું
ું
પડવુ ું નહોતુ.ું હુ ું એકલી જ રહી.
લગ્ન કરીને ભાઈ અમારી સાથે એકાદ વરસ રહ્યો હશે.
પણ એની પત્નીને સાથે રહેવાની ઈચ્છા નહોર્ી. ર્ેમાું ભાઈની
બેંગલોર બદલી થઈ. એ બન્નેને ર્ો ભાવતુ’તુ
ું ું ને વૈદે કીધુ ું !
માબાપને ઘણી ઈચ્છા હર્ી કે દીકરો–વહુ એમને સાથે લઈ
જશે; પણ જાર્જાર્નાું બહાનાું બર્ાવી એ બન્નેએ એમને ટાળયાું.
છે વટે બેએક વરસે વહન
ુ ી સુવાવડ વખર્ે બન્નેને બેંગલોર જવા
મળર્ુ.ું
બન્ને હોંશે હોંશે ગયેલાું. પણ દીલીપને ત્યાું પણ પહેલી
દીકરી જન્મી, ત્યારે બન્નેનાું મન ફરી ખાટાું થઈ ગયાું. બીજી
સુવાવડ વખર્ે ર્ો બન્નેને હતુ ું જ કે હવે કુળદીપક આવશે; પણ
બીજીયે દીકરી જ આવી. આમેય વહુ સાથે મીઠો સુંબધ
ું ર્ો બહુ
હર્ો જ નહીં. હવે વધુ ને વધુ બગડર્ો ગયો. છે વટે બન્ને
આવીને મારી સાથે જ રહેવા લાગ્યાું.
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હુ ું એમને બહુ સારી રીર્ે રાખર્ી. પ્રેમથી એમની બધી
જ કાળજી લેર્ી. છર્ાું એમનો જીવ હુંમેશાું દીલીપમાું રહેર્ો.
અવારનવાર એને યાદ કયાું કરર્ાું. હુ ું કહેર્ી, ‘ર્મે દીકરો–
દીકરો કરીને યાદ કરો છો; પણ આ બે વરસમાું દીકરાનો બે
લીટીનો કાગળ સુધ્ધાું આવ્યો છે ? અને હમણાું ચાર–છ
મહીનાથી ર્ો ફોનથીયે ર્મારા ખબર નથી તુછયા !
ર્ોય હુ ું જોર્ી કે એમનુ ું મન દીલીપમાું ખુપ
ું ુ
ે ુું હતુ.ું અને
જ્યારે જાણર્ુ ું કે વહુ ફરી સગભાા છે , ત્યારે ર્ો બન્ને દીકરા પાસે
જવા એકદમ ર્લપાપડ થઈ ગયાું. પરું ત ુ ભાભીએ આ વખર્ે
પોર્ાનાું માબાપને બોલાવેલાું. આ બન્ને અહીં જ ઝુરર્ાું રહ્યાું.
અહીં રહ્યાું–રહ્યાું બન્ને શુભસમાચાર જાણવા એકદમ
આતુર હર્ાું. છે વટે એક રાર્ે દીલીપનો ફોન આવ્યો કે ત્રીજુયે
ું
કન્યારત્ન જ આવ્ર્ુ ું છે . મેં જ્યારે બન્નેને આ સમાચાર આપ્યા,
ત્યારે ર્ો જાણે એમના ઉપર આભ જ તુટી પડર્ુ ું ! ‘અરે ,
ભગવાન ! અમારો વુંશવેલો મુસ
ું ાઈ જવાનો !’
‘કેમ, આ ત્રણ દીકરીઓ ર્મારા વુંશની નથી ? એ
ર્મારો વેલો નહીં વધારે ?’
‘દીકરી એ દીકરી અને દીકરો એ દીકરો. દીકરીથી કાુંઈ
વુંશવારસો જળવાર્ો હશે ? દીકરી ર્ો ગયા જનમની લેણદાર
!’
મને એકદમ ઝાળ લાગી ગઈ. ‘કયા જમાનાની વાર્
કરો છો ? હુ ું ર્મારી લેણદાર છું ?’
‘ના, બેટા ! એમ નહીં; પણ ર્ુખાગ્ની ર્ો દીકરો જ દે શે
ને !’
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‘દીકરી કેમ નહીં દે ?’
‘દીકરીથી ન દે વાય. અને દીકરો હોય ર્ો માબાપનો
આધાર થાય.’
‘ર્મારો દીકરો છે ને ! કેટલો આધાર થયો છે ?’
‘એ ર્ો એની વહન
ુ ે લીધે. બાકી, દીકરાનુ ું ઘર એ જ
આપણુ ું ઘર કહેવાય. માણસ દીકરીને ઘરે રહે ર્ે લાચારીથી.
દીકરાને ત્યાું જ હક્કતુવાક રહી શકાય.’
‘ર્મે દીકરાને ત્યાું કેવા હક્કતુવાક રહેર્ાું હર્ાું, ર્ે મને
ખબર છે . એ ર્ો એમને ગરજ હર્ી એટલે ર્મને બોલાવેલાું.
છર્ાું ર્મે જ કહેર્ાું કે દીકરા–વહુ બન્નેન ુ ું વર્ાન ર્મારી સાથે
કેટુુું અર્ડુું હતુ ું ! માએ ર્ો વહુ ર્રફથી થતુ ું અપમાન કેટુુું
ગળી જવુ ું પડતુ ું !’
ઘડીક ર્ો બન્ને થોડાું શાુંર્ થઈ ગયાું. પણ પછી મા
બોલી, ‘અમે ર્ો હવે પીળું પાન. કેટલા દીવસો કાઢવાના ?
પણ મારા દીલ્પ્યાને હે ભગવાન, હજી એક દીકરો થઈ જાય !’
દીકરો...દીકરો...દીકરો... હુ ું ર્ુંગ આવી ગઈ. મને
દીલીપે કહેુ ુું પણ આમને જણાવવાની ના પાડેલી, એટલે મેં
કહ્ુું નહોતુ.ું હવે મારાથી રહેવાર્ુ ું નહીં. ‘હવે ર્ે શક્ નથી. તુ ું
ગમે ર્ેટલી પ્રાથાના કરે કે બાધા–આખડી રાખે, દીલીપને હવે
દીકરો થવાનો નથી.’
‘કેમ, કેમ શુ ું કામ નહીં થાય ?’
‘કેમ કે ભાભીએ આ વખર્ે ઓપરે શન કરાવી નાખર્ુ ું
છે .’
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‘શુ?ું ...શુ ું ?’ બન્નેને માથે જાણે આભ તુટી પડ્ુ.ું બાતુએ
બે હાથે કપાળ કુટ્ુું અને મા નીચે ફસડાઈ પડી.
દીકરી મનમાું ને મનમાું સમસમી રહી !
(શ્રી માલર્ી જોશીની મરાઠી વાર્ાાને આધારે ..)
–હરીશ્ચુંર
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3-076 : 19-11-2006

દામ્પત્ય
–હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

આવા વરસર્ા વરસાદમાું મોનાને આવેલી જોઈને માને
આશ્ચયા થર્ુ.ું ‘બેટા, રીક્સામાું

ર્ો આવવુ ું હતુ ું ! જો ને આખી

પલળી ગઈ છે .’
‘અમારી કૉલેજની સામેથી ર્ો બસ મળે છે , મા !’ પણ
માની આંખ સામે આંખ મળર્ાું એ બોલર્ી અટકી ગઈ અને
માની સોડમાું સરકી ગઈ. બુંને વચ્ચે કેટલોય ર્ુક સુંવાદ થઈ
ગયો.
મોના ધનવાન માર્ાપીર્ાની એકની એક દીકરી.
લાડકોડમાું ઉછરે લી. એક લેખક સાથે પરીચય થયો. માબાપે
ઘણી સમજાવી, લેખન પર થોડો ગુજારો ચાલે ? પણ કોઈનુ ું ન
સાુંભળર્ાું એ મનીર્ને જ પરણી. માબાપ જાણર્ાું કે દીકરીને
પૈસાની ઘણી ખેંચ પડે છે . પણ મનીર્ના સ્વમાન ખાર્ર
મોનાએ ત્રણ વરસમાું માબાપ પાસેથી એક પૈસો નહોર્ો લીધો.
અને પોર્ે કૉલેજમાું લેકચરરની નોકરી લઈ લીધી હર્ી.
મનીર્નાું લખાણ પર એ ર્ુગ્ધ થઈ ગયેલી. એનુ ું
ધીરગુંભીર વ્યક્ર્ીત્વ પણ મોનાને આકર્ી ગયેુ.ુું જો કે
મનીર્ના ઘરે મોના પહેલી વાર ગયેલી, ત્યારે થોડી ગભરાઈ
ગયેલી. આવા સામાન્ય મધ્યમ વગાના વીસ્ર્ારમાું અગાઉ ર્ેણે
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પગ નહોર્ો ર્ુક્ો. પરું ત ુ પ્રેમના પ્રથમ ઉછાળામાું એ બધુ ું ગૌણ
બની ગર્ુ.ું જો કે મનીર્ે પોર્ેય એને ઘણી વાર વારી હર્ી,
‘ર્ને નહીં ફાવે.’ પરું ત ુ મોનાની હઠ હર્ી, ‘પણ હુ ું કહુ ું છું કે ધીરે
ધીરે ફાવી જશે !’
મનીર્ ખુબ પ્રેમાળ હર્ો, નીખાલસ હર્ો. મોના એના
પ્રેમથી ર્રબોળ હર્ી. પરું ત ુ મોટે ભાગે એ પોર્ાની ધુનમાું
રહેર્ો. લખવાના વીચારોમાું હોય, ત્યારે હાજર છર્ાું ગેરહાજર
જેવો જ. ખાવા બેસે ત્યારે ય ચીત્ત એનુ ું કલ્પનામાું સેર કરતુ ું
હોય. ર્ેવે વખર્ે મોનાને જરીક મોળું મોળું લાગતુ.ું એને મન
થતુ ું મનીર્ના મોઢે સાુંભળવાનુ ું : ‘આજે શાક સરસ બન્ર્ુ ું છે , હોં
!’ અથવા ર્ો : ‘મોના, આજે ફલાણુ ું બનાવને !’ ‘અરે , મોના
જમી કે નહીં, આજે એની ર્બીયર્ નરમ છે ,’ એવી કોઈ વાર્નુ ું
મનીર્ને ભાન જ નહીં ! એવે વખર્ે મોનાને જરીક ઓછું આવી
જતુ.ું
ફરવા–કરવાનોય મનીર્ને ઝાઝો શોખ નહીં. મોના બહુ
જ કુંટાળે , એકલી પડી જાય, ત્યારે એની ચોપડી–પેન ઝુુંટવી
લઈ બળજબરીથી એને બહાર ર્ાણી જાય. પણ ત્યાુંય મોનાનુ ું
મન કાુંઈક ખાણી–પીણીમાું અને ઘરગથ્થુ વાર્ચીર્માું વધારે
હોય. જ્યારે મનીર્ પ્રકૃર્ીમાું ખોવાઈ જાય અથવા પોર્ાની
નવલનાું કોઈક પાત્ર સાથે આંટો મારી આવે !
મોનાની માસીની દીકરી રર્ી, અમેરીકાથી ત્રણ વરસે
આવી હર્ી. મોનાને યાદ આવ્ર્ુ,ું એ છોકરા સાથે પરણવા
પોર્ાનાું માબાપે એને બહુ સમજાવેલી. મોટો ધુંધો છે .

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 31
અમેરીકામાું સેટલ થયેલો છે . ગભાશ્રીમુંર્ કુટુમ્બ છે . પણ મોના
નહીં માની અને માસીની દીકરી રર્ી સાથે એનુ ું ગોઠવાર્ુ.ું
રર્ી ર્ો આવીને મોના પર ઓવારી જ ગઈ : ‘ર્ારા
ઘરમાું આવ્યાથી એક ઈન્ટલેક્ચ્ર્ુઅલ વાર્ાવરણમાું આવ્યા
જેવુ ું લાગે છે . તુ ું ખરે જ નસીબદાર છે . ર્ારા જેવી મજબુર્
મનની હુ ું નહીં. તુ ું ર્ો માર્ાપીર્ા, સમાજ બધાની સામે થઈને
ર્ારા મનગમર્ા પાત્રને જ વરી. મનીર્ પણ કેટલો પ્રેમાળ છે
!’
‘બસ, બસ, બસ ! હવે ર્ારી વાર્ કર. દુનીયા આખીમાું
ફરનારી તુ ું ! શુ ું શુ ું જોર્ુ ું ? ક્ાું ક્ાું રહી ? તુ ું ર્ો મોટા
ઉદ્યોગપર્ીની પત્ની !’
‘બીલકુલ બરાબર. એ ‘ઉદ્યોગના પર્ી’ પહેલા. હુ ું ર્ો
એમની દ્વીપત્ની !’–બોલર્ાું બોલર્ાું રર્ીનો સ્વર એટલો ખીન્ન
થઈ ગયો કે રર્ી ચોંકી ગઈ !
‘કેમ આવુ ું કહે છે ?’
‘મને કોઈ વાર્ની કમી નથી. નોકરચાકર, મોટરગાડી,
ભરતુર વૈભવ, દોમ–દોમ સાહ્યબી. મારે કાુંઈ પણ કામ કરવાનુ ું
નહીં. શૉપીંગ કરુું કે ક્લબમાું જાઉં કે અવારનવાર પાટીઓ
ગોઠવુ ું અને એમની સાથે બની–ઠનીને પાટીઓમાું જાઉં. ત્યાું
મોટા ઉદ્યોગપર્ીની પત્ની બનીને મહાલવાનુ,ું ઉચ્ચ સમાજનાું
માન–મરર્બા ર્ુજબ કૃત્રીમ રીર્ે વીચારવાનુ–વર્ા
ું
વાનુ.’ું
કહેર્ાું ર્ો રર્ીની આંખમાું ઝળઝળીયાું આવી ગયાું.
મોના ઉઠીને એને માટે પાણી લઈ આવી. જરીક સ્વસ્થ થઈને
રર્ીએ આગળ ચલાવ્ર્ુ ું : ‘ઘરમાું જાર્જાર્નાું પકવાન્ન થાય.
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પકવાન્ન બનાવનારા અને પીરસનારા ખડે પગે હાજર. ખાનારી
હુ ું એકલી. પીરસનારા ત્રણ ! એ ર્ો સવારના જાય ર્ે રાર્ે
મોડેથી આવે. બપોરનુ ું ભોજન કાયમ બહાર. રાર્ે પણ
અઠવાડીયામાું ચાર દીવસ એમને મીટીંગોમાું કે પાટીઓમાું કે
પરદે શથી આવેલા મહેમાનો જોડે ફાઈવસ્ટાર

હૉટેલોમાું

જમવાનુ ું હોય. ક્ારે ક મને લઈ જાય; પણ ત્યાું બસ,
બીઝનેસની જ વાર્ો ! હુ ું ર્ો બૉઅર થઈ જાઉં. વીદે શ જવાનુ ું
થાય ત્યારે પણ એ ર્ો બીઝનેસમાું વ્યસ્ર્, મારે એકલા એકલા
ફરવાનુ.ું મેં અમેરીકા ને ર્ુરોપ આખુું ખુદ
ું ી નાખર્ુ.ું એ મને કદી
રોકે નહીં. ગમે ર્ેટુુું હરુું–ફરુું, ગમે ર્ેટુુું મન ફાવે ર્ેમ
શૉપીંગ કરુું, ગમે ર્ેટલા પૈસા ખરચુ.ું પોર્ે સાથે ન આવી શકે;
પણ મારે માટેની વ્યવસ્થામાું જરીકે મણા ન રહેવા દે . મોના
મને કશી કમી નથી, કશી જ નહીં !’ –બોલર્ાું રર્ીનો કુંઠ ફરી
રુુંધાઈ ગયો, આંખો ભરાઈ આવી. મોના એની પાસે જઈ એની
પીઠે હાથ ફેરવવા લાગી.
રર્ીના ગયા બાદ મોના ક્ાુંય સુધી એના જ
વીચારોમાું ખોવાયેલી રહી. મનીર્ હમણાું અઠવાડીયાથી એક
નવા તુસ્ર્કના લેખનમાું ડુબી ગયો હર્ો. અત્યારે પણ એ
લખર્ો બેઠો હર્ો. મોના ક્ાુંય સુધી એને જોર્ી બેઠી રહી. એકી
ટશે એને જોર્ી રહી.
એકદમ એના હૈયામાું ઉમળકો આવ્યો. એ ઉઠીને
મનીર્ના ટેબલ પાસે ગઈ. કેટલીયે વાર સુધી પાસે ઉભી રહી;
પણ મનીર્ લખવામાું જ મગ્ન હર્ો. મોનાના દીલમાું એકદમ
ભાવ થઈ આવ્યો. મનીર્ના માથે એણે હળવેકથી હાથ ફેરવ્યો.
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મનીર્ે ઉંચે જોર્ુ.ું એ નજરમાું એ જ પ્રેમ, એ જ નીમાળર્ા, એ
જ નીખાલસર્ા હર્ી, જેના પર મોના પહેલેથી વારી ગયેલી.
–હરીશ્ચુંર
(શ્રી. સાનીયાની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )
‘મુમીતુત્ર’ પાક્ષીકના ર્ા. ૧૬ મે, ૨૦૦૬ના અંકમાુંથી, ર્ેમના
સૌજન્યથી સાભાર..
@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 34

4-120 : 23-09-2007

ચશમાું
- હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

હજી મેં અને સર્ીશે ઘરમાું પગ ર્ુક્ો ત્યાું કપીલે
ભરર્ ર્રફ જોઈ કહ્ુ,ું ‘કહી દઉં દાદાજીને ?’
હુ ું જરીક હસ્યો. ભરર્ને તુછ્ુ,ું ‘કેમ શુ ું પરાક્રમ કર્ુું ?’
પણ એ કાુંઈ બોલ્યો નહીં, કપીલ ર્રફ જોઈ ઘુરકર્ો રહ્યો.
અમે ઘરમાું ગયા, પાણી પીધુ.ું સર્ીશે તુછર્ુ,ું ‘કોઈના
ફોન હર્ા ?’
‘આવ્યા હર્ા. પણ ભરર્ે ઉપાડયા અને પપ્પા નથી,
કહીને ર્ુકી દીધા,’ –કપીલે ફરીયાદ કરી.
‘અરે , કોણ છો – એમ ર્ો તુછી લેવ ુ ું જોઈએ !’
‘પણ આ છોકરાુંવ સાુંભળે ર્ો ને ! ભરર્ ર્ો ફોનની
ઘુંટડી વાગર્ાું જ દોડે છે . રીસીવર ઉપાડીને કહી દે છે કે ‘પપ્પા
નથી’, અને ર્ુકી દે છે !’ – વહએ
ુ ફરીયાદમાું સુર તુરાવ્યો.
ભરર્ મોઢુ ું ચડાવીને સાુંભળર્ો રહ્યો.
થોડી વારે કપીલે ર્ુખય ફરીયાદ કરી : ‘દાદાજી, આ
ભરર્ ર્મારા લખવાના ટેબલ પર ર્મારી જેમ બેસે છે અને
કાગળ લઈને લીટા દોરે છે . કહે છે , ‘હુ ું હીમાુંશ ુ જોશી છું !’ દાદી
અને મમ્મી હસે છે ર્ો કહે છે – હુ ું દાદાજી કરર્ાુંય સરસ વાર્ાા
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લખી શકુું છું ! હુ ું કહુ ું કે – ર્ને ર્ો હજી લખર્ાુંયે નથી આવડતુ ું
! ર્ો મને મારવા દોડે છે !’
મેં ભરર્ને પાસે જઈને થાબડયો. એ કપીલ ર્રફ ડીંગો
બર્ાવીને હસર્ો રહ્યો.
મારો દીકરો સર્ીશ હમણાું નોવેમાું રહે છે . ર્ેને બે
દીકરા છે – આઠ વરસનો કપીલ અને પાુંચનો ભરર્. મહીના
માટે હુ ું નોવે આવ્યો છું. નાનો ભરર્ મારી સાથે બહુ હળી ગયો
છે .
અહીં આવ્યો ત્યારથી મારાું ચશમાુંની રામાયણ ઉભી
થઈ છે . ઓસ્લોના વીમાનઘરે ઉર્યો, ત્યારે ચારે કોર બરફની
ચાદર પથરાયેલી હર્ી. બરફ પર ચાલવાની ટેવ નહીં; એટલે
હુ ું લપસ્યો. સર્ીશે પકડીને ઉઠાડયો અને કાર સુધી લઈ ગયો.
કારમાું બેઠો ત્યારે જોર્ુ ું કે આમ ર્ો કુંઈ વાગ્ર્ુ ું નહોતુ;ું પણ મારાું
ચશમાુંનો એક કાચ ગાયબ થઈ ગયો હર્ો ! સર્ીશે કહ્ુું કે કાલે
જઈને નવાું ચશમાું કરાવી લઈશુ,ું ઉભા ઉભા જ મળી જશે.
બીજે દીવસે સર્ીશ મને એક ભવ્ય દુકાનમાું લઈ ગયો.
તુછર્ાછ કરર્ાું જાણર્ુ ું કે નુંબર કાઢવાના ને નવાું ચશમાું
બનાવવાના લગભગ છ હજાર ક્રૉનર થશે. છ હજાર ક્રૉનર !
એટલે કે છત્રીસ હજાર રુપીયા કરર્ાુંયે વધારે ! હુ ું ર્ો સર્ીશને
લઈને દુકાનમાુંથી બહાર જ નીકળી ગયો.
ઘરમાું પછી આની ચચાા ખાસ્સી ચાલી. સર્ીશ કહે,
‘પૈસાનુ ું ન વીચારો, ચશમાું બનાવી જ લો.’
‘અરે , છત્રીસ હજારનાું ર્ે કુંઈ ચશમાું કરાવાય ?’
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‘એમ રુપીયામાું હીસાબ કયે ન ચાલે. અહીંના સ્ટાન્ડડા
પ્રમાણે જ ભાવ ર્ો હોય ને !’
‘પણ

મને

ચશમાુંની

એવી

જરુર

નથી.

લખવા–

વાુંચવામાું મને ચશમાું જોઈર્ાું નથી. મારાું દુરનાું ચશમાું છે . મારે
ક્ાું અહીં ઝાઝુું બહાર જવુ ું છે ? ભારર્ જઈને નવાું ચશમાું
કરાવી લઈશ.’
ઘરમાું ચાલર્ી આ બધી ચચાા ભરર્ સાુંભળર્ો રહ્યો.
એક દીવસ મને કહે, ‘દાદાજી, હુ ું વાર્ાા લખીને ખુબ ક્રૉનર ભેળા
કરી દઈશ. ર્ેમાુંથી ર્મારાું નવાું ચશમાું લાવીશુ.ું ’
‘ર્ને લખર્ાું ર્ો હજી આવડતુ ું નથી.’
‘ર્ો હુ ું વાર્ાા મોઢેથી કહીશ.’
‘ર્ને ર્ો મારા કરર્ાુંયે સારી વાર્ાા આવડે છે ને ! એક
વાર્ાા કહે, જોઉં !’
‘કઈ કહુ ું ? માછલીની ? ચકલીની ? નદીની ? સીંહની
?’
‘સીંહની વાર્ાા કહે.’
‘ર્ો સાુંભળો ! એક હતુ ું સીંહનુ બચ્ચુ,ું બેબી લાયન !
ર્ેના એક પાપા હર્ા અને એક મમ્મી હર્ી. એક દીવસ ત્રણેય
ફરવા ગયાું. જગલમાું
ું
ઘણાું હરણ હર્ાું. ત્યાું એક શીયાળ
આવ્ર્ુ.ું ર્ે હરણોને ડરાવવા લાગ્ર્ુ,ું ધમકાવવા લાગ્ર્ુ.ું હરણો
અહીં–ર્હીં ભાગવા લાગ્યાું. બેબી લાયનને બહુ ગુસ્સો આવ્યો.
ર્ેણે શીયાળને પકડ્ુ.ું આમને કેમ હેરાન કરે છે ? શીયાળ કહે,
તુ ું ચુપ રહે, તુ ું કોણ મને રોકનારો ? બેબી લાયને ર્ેને એક
ર્માચો મારી દીધો. શીયાળ નાસી ગર્ુ.ું બેબી લાયનની મમ્મી
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ખુશ થઈ ગઈ, શાબાશ ! ર્ેણે ર્ેને ૫૦ ક્રૉનરની નોટ આપી
દીધી. બેબી લાયન ર્ો ખુશ–ખુશ થઈ ગર્ુ.ું ...’
‘વાહ, વાર્ાા ર્ો સરસ છે !’ – મેં કહ્ુ.ું
ત્યાું સર્ીશ બેઠો બેઠો સાુંભળર્ો હર્ો. ર્ેણે ભરર્ને ૫૦
ક્રૉનરની નોટ આપી કહ્ુ,ું ‘શાબાશ !’ ભરર્ નોટ બર્ાવર્ો મારી
પાસે આવ્યો. મેં જોર્ુ,ું નોટ ઉપર એક બાજુ લાલ ડાઘ હર્ો. મેં
પણ ભરર્ને ૫૦ ક્રૉનરની નોટ આપી, ‘શાબાશ !...શાબાશ !’
કહ્ુ.ું
ત્યાું કપીલ બોલ્યો, ‘દાદાજી ! ભરર્ ર્ો સાવ ખોટી
વાર્ાા કહે છે .’
ભરર્ નારાજ થઈ બોલ્યો, ‘આમાું ખોટુું શુ ું છે ?’
‘દાદાજી, ક્લાસમાું અમારાું મૅડમ કહેર્ાું હર્ાું કે નોવેમાું
સીંહ છે જ નહીં !’
ભરર્ ઘડીભર ર્ો ર્ુગ
ું ો થઈ ગયો; પણ પછી એકદમ
બોલ્યો, ‘જગલમાું
ું
ન હોય ર્ો કાુંઈ નહીં; પણ ફોરે નથી ર્ો
લાવી શકાય ને ? મોનાના પાપા હમણાું આઈસ લૅન્ડથી લાલ
મોંવાળો કુર્રો લાવ્યા હર્ાને પૉલર ડૉગ !’
મેં હસીને કહ્ુ,ું ‘વાર્ાામાું ર્ો આવુ ું ચાલે.’
મહીનો આવી રીર્ે દીકરા–વહુ અને પોર્રાઓ સાથે
ખુશી–ખુશીથી વીર્ાવીને હુ ું ભારર્ આવ્યો. અહીં આવી ને મેં
નવાું ચશમાું બનાવી લીધાું. પછી એક દીવસ હુ ું મારી બૅગ
ખાલી કરર્ો હર્ો ર્ો મારા વાર્ાાના એક તુસ્ર્કમાું એક કવર
હતુ.ું ખોલીને જોર્ુ ું ર્ો ર્ેમાુંથી એક કાગળમાું આડી–અવળી
લીટીઓથી પુંખી, પહાડ, માછલી વગેરેનાું ચીત્રો દોરે લો એક
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કાગળ અને પચાસ–પચાસ ક્રૉનરની બે નોટ નીકળી. ર્ેમાુંની
એક નોટના બે છે ડે લાલ ડાઘ હર્ો.
(હીમાુંશ ુ જોશીની હીંદી વાર્ાાને આધારે )
–‘હરીશ્ચુંર’
‘મુમીતુત્ર’ પાક્ષીકના ર્ા. ૧૬–ઓગસ્ટ, ૨૦૦૭ના અંકમાુંથી,
ર્ેમના સૌજન્યથી, સાભાર..
@@@
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5-129 : 25-11-2007

રસોડાનુું મસોત ુું
–‘હરીશ્ચુંર’
અનુક્રમણીકા

રસોડામાું મસોર્ા વીના કાુંઈ ચાલે? ઘડીભર નહીં
ચાલે. પણ હવે આ મસોતુ ું બદલવાનુ ું થર્ુ ું છે . મસોર્ાથી ર્પેુ ુું
પકડી ભાર્માુંન ુ ું પાણી નીર્ારર્ાું હુ ું આજે દાઝી. હવે સાવ જરી
ગર્ુ ું છે . કેટલા વખર્થી વાપરુું છું! મારી મા આવેલી ત્યારે
પોર્ાનુ ું જુન ુ ું બ્લાઉઝ ર્ુકી ગયેલી. ફાટી ગયેુ.ુું મેં ર્ેને મસોર્ા
ર્રીકે વાપરવા રસોડામાું લીધુ.ું
આ મસોર્ા ર્રફ જોર્ાું–જોર્ાું મને મા બહુ યાદ આવી.
ર્ેવામાું ઘુંટી વાગી. મેં જઈને બારણુ ું ખોલ્ર્ુ.ું
‘અરે , જાનકી! અત્યારે ?’
જાનકી અમારી કોલોનીમાું જ રહે. બહુ કામઢી બાઈ.
ે ી રહે, કે કોઈને ત્યાું
રસોડામાું અને ઘરકામમાું એટલી બુડલ
જવાનો એને ક્વચીર્ જ સમય મળે .
મેં એને બેસાડી. થોડી અહીં–ર્હીંની વાર્ો કરીને એ
બોલી, ‘ર્મે મને અંગ્રેજી શીખવશો? રોજ નહીં, ર્ોય એકાુંર્રે
દીવસે હુ ું ર્મારી પાસે શીખવા જરુર આવીશ.’
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‘જરુર શીખવીશ. પણ ર્ને આ અંગ્રેજીનો નાદ ક્ાુંથી
લાગ્યો?’
‘મને લાગે છે , મારે અંગ્રેજી શીખી લેવ ુ ું જ પડશે. ર્ેના
વીના નહીં ચાલે. છોકરાું હવે મોટાું થયાું. નીશાળનુ ું લેસન
કરર્ાું એમને કાુંઈ–કાુંઈ તુછવાનુ ું હોય; પણ બળર્ુ ું ઈંગ્લીશ
મીડીયમ! મારી કાુંઈ ચાુંચ બુડે નહીં. નાનકી ર્ો હવે કહી દે છે ,
મમ્મી ર્ને કાુંઈ નથી આવડતુ.’ું
હુ ું પોર્ે પણ વીચારમાું પડી ગઈ. હજી કાલની જ વાર્.
મારી દીકરી દસ દીવસની એક કમ્પ્ર્ુટર શીબીરમાું જઈ આવી.
મેં તુછર્ુ,ું ‘ત્યાું ર્મે શુ–ું શુ ું શીખવ્ર્ુ?’
ું ત્યારે ર્ેણે મારુું મોઢુ ું જ
ર્ોડી લીધુ–ું –‘ર્ને કમ્પ્ર્ુટર બાબર્ એક દોકડોય સમજાશે કે ?’
અને જેવા ડૅડી આવ્યા કે ઉછળી–ઉછળીને કલાકેક સુધી ર્ેણે
એમને શીબીરની બધી વાર્ કરી. મને થર્ુ ું : જાનકીની જેમ
મારે પણ કમ્પ્ર્ુટર શીખવા જવુ ું પડશે.
જાનકી ગઈ અને હુ ું રસોડામાું આવી. પેુ ુું મસોતુ.ું મને
ફરી માની યાદ આવી. આજકાલની મમ્મીઓ ર્ો થોડુ–
ું ઘણુય
ું ે
શીખેલી હોય; પણ ત્યારે ર્ો ભણેલી મમ્મીઓ બહુ ઓછી. મારી
મા માત્ર ચાર ચોપડી ભણેલી. નીશાળના લેસનમાું એને કાુંઈ
તુછી શકાય એવો સવાલ જ નહીં. એટલે અમે મોટા થર્ાું ગયાું
ર્ેમ ખાવાપીવા સીવાયનો મા સાથેનો આવો વ્યવહાર બહુ
ઓછો થર્ો ગયો.
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મને એકદમ યાદ આવ્ર્ુ.ું એક વાર નીશાળમાું પહેલી
આવી. મને ઈનામ મળર્ુ.ું સમારું ભમાુંથી પાછી આવી ત્યારે મા
મારી વાટ જોર્ી બારણામાું જ ઉભેલી. હોંશથી ર્ેણે તુછર્ુ,ું ‘શુ ું
ઈનામ મળર્ુ?’
ું પણ મારુું ર્ેના ર્રફ ધ્યાન જ નહોતુ.ું હુ ું ર્ો
દોડર્ી ઘરમાું જઈને ડૅડીને ઈનામ બર્ાવી બધી વાર્ કરવા
લાગી. મને ત્યારે ખયાલ જ નહોર્ો આવ્યો કે આ રીર્ે વર્ાવ ુ ું એ
માનુ ું અપમાન છે .
આજે હુ ું પોર્ે મા બની છું, ત્યારે મને આ બધુ ું સમજાય
છે . રાર્ે પથારી ભીંજવી હોય એટલે નાનુ ું બાળક રડે, ત્યારે
ગાઢ નીંદરમાુંથી ઉઠીને ર્ેનાું બાળોર્ીયાું બદલવાું, ર્ેને
થાબડી–થાબડીને ફરી સુવાડવુ,ું ક્ારે ક કજીયે ચડે, ત્યારે ર્ેડીને
તુચકારર્ાું–તુચકારર્ાું ક્ાું સુધી ઓસરીમાું આંટા મારવા, જરીક
મોટુું થાય પછી ર્ેને ખવડાવવા ર્ેની પાછળ–પાછળ ફરીને
લાડ કરવાું, વારે વારે ર્ેના શેડા ુુછ
ું વા, માુંદુ પડે ત્યારે ખાધા–
પીધા વીના ઉચક જીવે ર્ેની સારવારમાું લાગવુ––આ
ું
બધુ ું મા
કરે છે , ર્ે મેં જાર્ે અનુભવ્ર્ુ.ું ર્ેમ છર્ાું છોકરાું મોટાું થાય ત્યારે
બાપ ર્રફ જ કેમ વધુ ઢળે છે ? અને મા જો મારી મા જેવી
અભણ હોય, ર્ો ર્ો ર્ેની ઉપેક્ષા જ કરાય છે 1
મને મા પ્રત્યે એકદમ લાગણી થઈ આવી. થર્ુ,ું જઈને
એની માફી માગી આવુ ું કે ર્ારી સાથે મારે આવી રીર્ે વર્ાવ ુ ું
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જોઈતુ ું નહોતુ;ું પણ કદાચ હુ ું જઈને આવુ ું કહુ ું ર્ો એ હસી જ
કાઢે અને મારા માથે ને વાુંસે એનો પ્રેમાળ હાથ ફેરવે.
ર્ેવામાું ઘુંટી વાગી. બારણું ખોલ્ર્ુ ું ર્ો મારી પડોશી
અરુણા.
કહે, ‘હજી તુ ું ર્ૈયાર નથી થઈ? ત્રણ વાગી ગયા!’
વીચારમાું ને વીચારમાું સાવ ખોવાયેલી હુ ું ર્ો સાવ
મુલી જ ગયેલી! મારા બાબાને અને ર્ેની બેબીને નીશાળમાુંથી
લાવવાનાું હર્ાું. પહેરેલે કપડે જ હુ ું નીકળી ગઈ. નીશાળ છટી
ગઈ હશે અને છોકરાું ક્ાુંક પાછાું આઘાું–પાછાું ન થઈ જાય! ન
કપડાું બદલવા રહી; ન માથુ ું ઓળવા. મા નહોર્ી બની, ત્યારે
આવે વેશે બહાર નીકળર્ાું હુ ું દસ વાર વીચાર કરર્.
હુ ું ઝટઝટ ચાલર્ી હર્ી; પણ અરુણા પાછળ પડી જર્ી.
તુછર્ુ ું ર્ો કહે, ‘પગ મોચવાયો છે .’
‘ક્ાું?’
ર્ો કહે, ‘સાયકલ પરથી પડી ગઈ.’
‘તુ ું વળી સાયકલ પર ક્ાુંથી?’
ર્ો કહે, ‘સાયકલ શીખુું છું. આવર્ા વરસે બેબીને સેન્ટ
ઝેવીયસામાું ર્ુકવી છે . બહુ દુર છે . એટલે સાયકલ શીખી લીધી
હોય ર્ો ઠીક પડે.’
ફરી મને મારી મા યાદ આવી. અમે મોટા થયાું, ર્ોયે
ુું પરીક્ષા અમારી; પણ સાથે જ
એનુ ું કર્ાવ્ય ક્ાું તુરુું થયેુ?
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માની પણ. અમારી ખાવા–પીવાની,ઉંઘવા–ઉઠવાની વીશેર્
કાળજી ત્યારે ર્ેણે જ રાખવાની. રાર્ે મોડે સુધી વાુંચીએ ત્યારે
મધરાર્ે ઉઠીને ચા એ જ બનાવી આપે. એલામા રાખીને સુઈએ;
પણ એલામા સાુંભળીને ઉઠીએ નહીં, ત્યારે મા જ એલામાથી
જાગીને અમને પ્રેમથી માથે હાથ ફેરવી ઉઠાડી જાય. અમારા
કોઈ વાુંક માટે સાુંભળવાનુ ું એને જ.
મને યાદ છે , મારો નાનો ભાઈ એક વાર નપાસ થયો.
ર્ો ડૅડીએ ઉકળાટ મા ઉપર ઠાલવ્યો : ‘તુ ું શુ ું કરે છે ? છોકરા
ઉપર ધ્યાન પણ નથી રાખર્ી? રખડયા કરે છે કે ભણે છે , ર્ેન ુ ું
ધ્યાન મા ન રાખે ર્ો કોણ રાખે? અમે ર્ો આખો દીવસ બહાર
હોઈએ!’
મસોતુ ું ર્ે જ મા! બન્નેમાું શો ફરક? ભાર્માુંન ુ ું પાણી
નીર્ારર્ાું, શાક હલાવર્ી વખર્ે ર્ાુંસળું પકડર્ાું, ઘડી–ઘડી
હાથ ુુછર્ાું મસોતુ ું જોઈએ જ. મસોર્ા વીના ન ચાલે. મા
વીના પણ ન ચાલે; છર્ાું માનુ ું સ્થાન મસોર્ા બરાબરનુ ું જ?!!
ુ ુ વાર્ાા પરથી...’) ‘વીણેલાું ફુલ’
(શ્રી. કુપ્પીલી પદ્માનીની ર્ેુગ
ભાગ : ૧૫માુંથી સાભાર...

સ્વ.–‘હરીશ્ચુંર’
@
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ગુમરાહ
–હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

કાલે ત્રીજી વાર માસ્ર્ર જાનકીદાસે મને ખબર આપી,
‘‘પરે શ શાળામાું હાજર રહેર્ો નથી. છોકરો ગુમરાહ થઈ જશે.’’
એટલે આજે ભોજન બાદ પરે શે નીશાળનો થેલો ખભે લટકાવ્યો
કે ચુપકીદીથી હુ ું પણ ર્ેની પાછળ પાછળ ચાલ્યો. સ્કુલની
સડકને બદલે શાહજાદાએ બીજો જ રસ્ર્ો પકડયો !
ચાલર્ાું ચાલર્ાું અમે ગામ બહાર નીકળી ગયા. એ
એની ધુનમાું જ હર્ો. એણે પાછા વળીને એકે વાર જોર્ુ ું પણ
નહીં. સીટી વગાડર્ો, ક્ારે ક પથરાને બુટ વડે ઠોકરો મારર્ો
આગળ ધપ્યે જ જર્ો હર્ો. સુવ્વરનો બચ્ચો ! એ નહોર્ો
જાણર્ો કે એના આ બુટ ખરીદવા એના બાપને સવારથી સાુંજ
સુધી ફાઈલો સાથે કેટલાું માથાું ફોડવાું પડર્ાું હર્ાું !
મદારીઓના ડેરા નજીક એ પહોંચ્યો, ર્ો પાુંચ–છ કુર્રા
જોરશોરથી ભસર્ા એની નજીક લપક્ા. હુ ું ગભરાયો – ક્ાુંક
એ મારા છોકરાને પગે બચકુું ભરી લે ર્ો ! પણ જેવો એ
કુર્રાઓની નજીક પહોંચ્યો કે ર્ેઓ દુમ હલાવવા લાગ્યા. ઓહ
! મર્લબ કે કુર્રા સાથે એને જુની ભાઈબુંધી હર્ી.
હુ ું ઝાડની આડશે જોઈ રહ્યો હર્ો. મદારીના એક
છોકરાએ ચાર–પાુંચ સાપ પરે શને ગળે લટકાવી દીધા. મારો
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ર્ો શ્વાસ જ અધ્ધર થઈ ગયો ! દીલ ધડકતુ ું હતુ.ું પણ ધીરે
ધીરે સાપ ગળે થી સરકીને બદન પર થઈ ઘાસ પર રમવા
માુંડયા.
પછી પરે શ આગળ વધ્યો. નહેરને કીનારે કેટલાક
બુંગાળી છોકરા માછલી પકડી રહ્યા હર્ા. આ બધુ ું એ એકીટશે
જોઈ રહ્યો હર્ો. જોવામાું એ એટલો મગ્ન હર્ો કે હ,ુ ું

એનો

બાપ, એની અડોઅડ જઈને ઉભો રહ્યો ર્ેનોય એને ખયાલ ન
રહ્યો. એની આંખોમાું ઉત્સુકર્ા હર્ી, જીવન પ્રત્યેનો પ્યાર હર્ો.
એ ત્યાુંના વાર્ાવરણમાું લીન થઈ ગયો હર્ો.
એકાએક પરે શની નજર મારા પર પડી અને એનુ ું મોં
પડી ગર્ુ.ું આખરે એને કાુંઈ ન સુઝ્ુું એટલે એણે આંગળી
ચીંધી કહ્ુ,ું ‘‘પાપા, આ લોકો માછલી પકડી રહ્યા છે .’’ હય
ુ ું
એની સાથે બેસી ગયો. ન એની સ્કુલની વાર્ નીકળી, ન મારી
ઓફીસની ! ન મેં એને તુછ્ુું કે, તુ ું શાળાને બદલે આ બાજુ કેમ
આવ્યો. ન એણે ધડ કરી કે હુ ું ઓફીસને બદલે આ બાજુ શી
રીર્ે આવી પહોંચ્યો. અમે મીત્રોની માફક અહીંર્હીંની હાુંકર્ા
રહ્યા. ‘‘ચાલો પાપા, નદીની પેલે પાર જઈએ,’’ કહી એ બુટની
દોરી છોડવા લાગ્યો.
‘‘ના બેટા, પગ ભીંજાવાથી ર્ને શરદી થશે,’’ કહી મેં
એને મારી પીઠ ઉપર બેસાડયો અને એણે એના હાથ મારા ગળે
લપેટી દીધા.
એનાું ચીંર્ા–ભય બધુ ું જ ગાયબ થઈ ગર્ુ.ું એ બોલ્યે
જર્ો હર્ો : ‘‘પાપા, નદીની પેલે પાર એક પથ્થરફોડો છે . દી’
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આખો બસ પથ્થર ફોડયા કરે છે . વળી ત્યાું એક સ્વામીજી પણ
છે .
નદી પાર કરી કે સામે જ સ્વામીજી મળયા. ‘‘ર્મારો
છોકરો છે કે ?’’
‘‘હા.’
‘‘ઘણો ડાહ્યો ને ભોળો છે . ર્મારુું નામ રોશન કરશે.’’
ન જાણે આટલી વાર્ પર મને એટલી ખુશી થઈ કે
સ્કુલથી ભાગેલા એ છોકરા વીશે મને ગવા થયો.
નજીકમાું જ થોડાું ઝુુંપડાું હર્ાું. વાસણ માુંજર્ી એક
ભરવાડણે કહ્ુ,ું ‘‘ઘણા દીવસે આવ્યો , પરે શ !’’
પરે શ એની નજીકમાું જઈ લાડમાું બોલ્યો, ‘‘હા, માસી !
આજે ર્ો મારા પપ્પા પણ આવ્યા છે .’’ પરે શની માસી અમને
ચા પીવડાવવા માગર્ી હર્ી પણ અમે ના કહી.
પરે શને

નીશાળે થી

ન

ભાગી

જવાનુ ું સમજાવવા

મનોમન હુ ું કોશીશ કરર્ો રહ્યો; પણ કાુંઈ કહી ન શક્ો. આખરે
મેં નક્કી કર્ુું કે આજે નહીં, કાલ–પરમે એને સમજાવી દઈશ.
વરસાદે

જોર

કર્ુ.ું

અમે

જેમર્ેમ

ઘરે

પહોંચ્યા.

ુ ું ાું થર્ી એની મા ઉભી હર્ી. એણે મને
આંગણામાું જ ધુવ
ું ાુંતવ
ઉધડો જ લીધો : ‘‘આખો મહોલ્લો ઘુમી વળી. પહેલાું ર્ો બેટો
જ ભાગર્ો હર્ો, હવે ર્ો બાપેય ભાગવા લાગ્યા કે શુ ું ?’’
કદાચ એને ગોપીનાથ દ્વારા જાણ થઈ હશે કે આજે હુ ું
ઓફીસે નહોર્ો ગયો. પરે શ મારી સોડમાું ભરાયો – પણ જાણે
એ મને એની સોડમાું લઈ લેવા માગર્ો નહીં હોય ! એને થતુ ું
હશે કે એને કારણે જ એના પાપાને આ સાુંભળવુ ું પડે છે . કદાચ
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મારા મનની અંદર સુર્ેલા બેટાને જાગૃર્ થયેલો જોઈ એના
મનની ભીર્રનો સુર્લ
ે ો બાપ જાગ્યો હર્ો. પળ બે પળ રહી એ
બોલ્યો, ‘‘પાપા, હવે હુ ું ડાહ્યો થઈ ભણયા કરીશ, હોં !’’
કેટલાય મહીના વીર્ી ગયા. હવે એ નીયમીર્ નીશાળે
જાય છે . પહેલાું કેટલીય વાર માસ્ર્રની અને એની માની
ધમકીઓની કોઈ અસર એના પર નહોર્ી થઈ. પણ છે લ્લા
પ્રસુંગની એના પર ઘેરી અસર થઈ છે . એને થઈ ગર્ુ ું છે કે
એના પાપાને ઠપકામાુંથી બચાવવા એણે નીશાળે જવુ ું જ
જોઈએ.
બધાું ખુશ છે , માસ્ર્ર જાનકીદાસ ખુશ છે , એની મા
ખુશ છે અને હુ ું પણ...હા, પહેલાું પહેલાું મનેય ખુશી થઈ હર્ી.
પણ હવે... ...
રાર્ના નવ વાગી ચુક્ા છે . બારીમાુંથી વીજળી
ચમકર્ી દે ખાઈ રહી છે . આગીયા ઝબુકી રહ્યા છે . મલયાનીલ
લહેરાઈ રહ્યો છે . પરે શ ટેબલ–લૅમ્પ પાસે તુસ્ર્કોમાું આંખો
પરોવી બેઠો છે . પણ મારા મનના અંર્:સ્ર્લમાું હલચલ મચી
રહી છે . જીવને થાય છે કે એ નીશાળમાુંથી ભાગી છટે, હુ ું
ઓફીસમાુંથી, અને અમે બાપ–બેટા આખી દુનીયાને અંગુઠો
દે ખાડી જગલોમાું
ું
ઘુમર્ા રહીએ ! પણ આ વાર્ હુ ું કોઈને કહી
શકર્ો નથી. પહેલાું એ ગુમરાહ હર્ો – હવે હુ ું ગુમરાહ થઈ
રહ્યો છું.
– ‘હરીશ્ચુંર’
(બલવુંર્સીંહની હીન્દી વાર્ાાને આધારે )
‘વાચનયાત્રાનો પ્રસાદ’ના પાન : ૬૮ ઉપરથી સાભાર..
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(સુંપાદક : મહેન્ર મેઘાણી – ચાર વરસ ચાલેલી, છસો–
સાડીછસો પાનાુંનો એક એવા ચાર ગ્રુંથોમાું છપાઈને સવા
લાખથી

વધુ

વાચકોને

પહોંચેલી,

‘અરધી

સદીની

વાચનયાત્રા’માુંથી વીણીવીણીને શ્રી. મહેન્રભાઈએ આ તુસ્ર્કમાું
‘પ્રસાદ’ વહેંચ્યો છે .. આ વીરલ વાચનયાત્રાનો ‘પ્રસાદ’
આરોગનારને ચારે ર્ુળ ગ્રુંથો પાસે જવાની ર્લબ લાગે એવો
સ્વાદીષ્ટ ‘પ્રસાદ’ છે આ પ્રસાદથાળમાું... પાનાું : ૫૧૨, કીંમર્ :
રુપીયા ૭૫ – પ્રકાશક : લોકમીલાપ ટ્રસ્ટ, પો.બો. ૨૩,
સરદારનગર, ભાવનગર–364 001, ફોન: (0278) 256 6402
e-mail: lokmilaptrust2000@yahoo.com
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માણસને સૌથી મોટી મુખ માણસની !
– હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

એકદમ શુ ું થઈ ગર્ુ,ું ર્ે અમરર્બાને સમજાર્ુ ું નહીં.
પેશાબ કરવા ગયેલાું ત્યાું પગ લપસ્યો. આખા શરીરનો ભાર
પગ ઉપર ! એક–બે મીનીટ એમ જ પડયાું રહ્યાું. કપડાું એક
બાજુ ભીનાું થઈ ગયાું.

માુંડ માુંડ ભીંર્નો સહારો લઈ ઉઠયાું.

પગમાું ર્ો કાુંઈ દરદ થાય

દરદ ! જેમ ર્ેમ પગ ઘસડર્ાું

સોફા પર જઈ પડયાું. ઘરમાું બીજુ ું કોઈ નહીં. દીકરો–વહુ બન્ને
નોકરીએ જાય. શુ ું કરવુ,ું સમજાય નહીં. દુુઃખાવો અસહ્ય.
ર્ન્રામાું પડી રહ્યાું.
એકાદ કલાકે વહુ સુલા આવી, ત્યારે બા આમ ને આમ
સોફા ઉપર પડેલાું. હાુંફળી–ફાુંફળી થઈ ગઈ. બધી વાર્ જાણી.
જોર્ુ ું ર્ો પગ કાળો પડર્ો જર્ો લાગ્યો. ર્રર્ રીક્સા કરીને
બાને હૉસ્પીટલમાું લઈ ગઈ. એક્સ–રે લેવાયો. પગે નાનકડુું
ફ્રેક્ચર થયેુ.ુું પ્લાસ્ટર થર્ુ.ું હવે ઓછામાું ઓછો એક મહીનાનો
ખાટલો. બાની સાર–સુંભાળ માટે દીવસ–રાર્ની બે નસા રાખવી
પડી.
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ખાટલામાું પડયાું–પડયાું અમરર્બા પોર્ાના નસીબને
કોસર્ાું રહ્યાું. ભગવાન મેં એવાું ર્ે શાું પાપ કયાું છે , ર્ે મારે
આવુ ું ભોગવવાનુ ું આવ્ર્ુ ું ! મને કેમ ઉપાડી લેર્ો નથી ? બીજા
પર આટલા ભારરુપ બનીને જીવવાનો શો અથા ? કેટલાક ર્ો
તુ ું જુવાનજોધને ઉપાડી લે છે , ર્ો આ ૮૦ વરસની ડોસીને કાું
ઉપાડી નથી લેર્ો ?
અમરર્બા બહુ સારી રીર્ે જીવન જીવેલાું.
મહેનતુ, માયાળ, મળર્ાવડાું.

બહુ જ

એમને બોલવા બહુ જોઈએ.

બધાું સાથે વાર્ો કરવી બહુ ગમે, આડોશી–પાડોશી, સગાું–
વહાલાું, ઓળખીર્ાું–પાળખીર્ાું બધાું જ સાથે હળર્ાું–મળર્ાું.
એમને ત્યાું કોઈ આવ્ર્ુ,ું ર્ો ખાધા–પીધા વીના કદી ન જાય.
આળસ બીલકુલ નહીં. વહુ આવી ર્ોયે ઘરનુ ું વધારે કામ પોર્ે
જ કરર્ાું. વહુ નોકરી કરે એટલે અમરર્બા કહે, ‘બેટા, આ હુ ું
કરી નાખીશ, પેુ ુું હુ ું કરી નાખીશ.’ વહુ સારી હર્ી; પણ
સ્વભાવની રુખી–સુકી. હસવુ–બોલવુ
ું
ું ઓછું. અમરર્બાને બહાર
હરવા–ફરવાનુ ું થતુ ું ત્યાું સુધી ર્ો વાુંધો નહોર્ો આવર્ો; પણ
ઉંમર વધર્ાું ધીરે ધીરે બહાર જવાનુ ું બુંધ થર્ુ,ું ર્ેમ ઘરમાું રહી
એ અકળાઈ જર્ાું.
ર્ેમાુંયે પાુંચેક વરસ પહેલાું પર્ીના અવસાન બાદ ર્ો
અમરર્બા ઘરમાું સાવ એકલાું પડી ગયાું. દીકરા–વહન
ુ ે પાસે
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બેસી વાર્ કરવાની ફુરસદ નહીં. દીકરાનો દીકરો રાજુ
દાદીમાનો બહુ લાડકો. નાનો હર્ો ત્યારે ર્ો દાદીને છોડર્ો જ
નહીં. પણ મોટો થર્ો ગયો, ર્ેમ એ પણ એની દુનીયામાું પડી
ગયો. જો કે એ બે–ચાર દીવસે દાદી પાસે આવીને બેસર્ો, શુ ું
કર્ુ,ું શુ ું ખાધુ,ું તુછર્ો. દાદીને બહુ સારુું લાગતુ.ું
પરું ત ુ રાજુનાું લગ્ન થયાું. આ ઘરમાું સમાસ થાય ર્ેમ
ન હોવાથી બીજુ ું ઘર લઈ એ ત્યાું રહેર્ો થયો. ર્ેથી દાદી
ઘરમાું સાવ એકલાું પડી ગયાું. દીકરો–વહુ રાખે ર્ો બહુ સારી
રીર્ે; પણ દાદી હર્ાું માનવ–મુખયાું અને ર્ે મુખ એમની
ભાુંગર્ી નહોર્ી. એમને જોઈએ માનવનો સુંગ, પ્રેમનો સ્પશા,
આત્મીયર્ાની હફ
ુ ું . માણસને સ્થુળ સાર–સુંભાળ કરર્ાું આની
વધારે જરુર હોય છે . ઘડપણમાું કદાચ વધારે . એ વીના દાદીને
અકારુું લાગતુ.ું
રાજુ અને ર્ેની વહુ રમીલા અવારનવાર આવર્ાું અને
ત્યારે દાદી પાસેયે ખાસ બેસર્ાું. દાદીને સારુું લાગતુ.ું રમીલા
બહુ જ માયાળ સ્વભાવની. દાદીના પગ દબાવવા બેસી જાય,
દાદી શુ ું ખાય છે – પીએ છે , પ્રેમથી તુછે. એક વાર રાજુ–રમીલા
બન્ને કહે, ‘દાદી, દાદી થોડા દીવસ અમારે ત્યાું રહી જાવ !’ અને
બહુ આગ્રહ કરીને બન્ને દાદીને પોર્ાને ત્યાું લઈ જ આવ્યાું.
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દાદીને ર્ો જાણે સ્વગા મળર્ુ ું ! આમ ર્ો રાજુ–રમીલા
પણ બન્ને નોકરી કરે . પણ રાજુ રોજ એક વાર ર્ો આવીને દાદી
પાસે બેસી જ જાય. અને રમીલા ર્ો ઘરમાું હોય ત્યારે દાદી
પાસે આવીને ટહક
ુ ો કરી જ જાય – ‘કુંઈ ર્કલીફ ર્ો નથી ને,
દાદી ! કઈ જોઈતુ–કારવતુ
ું
ું ર્ો નથી ને, દાદી !’ શાક લાવી
ુ ું કામ
દાદી પાસે બેસી સમારે . કાુંઈ સીવવા કરવાનુ ું કે નાનુ–મોટ
ું
હોય ર્ો દાદી પાસે બેસીને કરે . દાદી પાસે બેસીને ટીવીની
સીરીયલ જુએ. સાથે સાથે કાુંઈ ને કાુંઈ વાર્ો કરર્ી જાય.
ઑફીસમાું આજે શુ ું થર્ુ,ું ર્ેનીયે વાર્ો હોય. દાદી હવે ર્ેની
ઑફીસના માણસોનેય નામથી ઓળખર્ાું થઈ ગયાું હર્ાું.
અને દાદીના ખાવા–પીવાનુ ું ર્ો એટુુું ધ્યાન રાખે !
‘દાદી, ર્મને આ ભાવશે ?... આજે દાદી, ર્મને આ કરી દઉં
?...’ ટુુંકમાું, દાદી એને મન કોઈ વણજોઈર્ો બોજ નહીં; કુટુુંબનુ ું
પોર્ીકુું માણસ હર્ાું.
કાલે દાદીએ બાજુના રુમમાું થર્ી વાર્ચીર્ સાુંભળી –
‘દાદીને આપણે ત્યાું જ રાખીએ ર્ો ? બાના ઉપર એટલો બોજ
ઓછો.’
આ સાુંભળી દાદી ર્ો પાણી–પાણી થઈ ગયાું. એમની
આંખો ઉભરાઈ આવી. મનોમન વહન
ુ ે કાુંઈ કેટલાયે આશીવાાદ
આપી દીધા !
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આજે દાદીના પગ દુખર્ા હર્ા. રમીલા પગ દાબવા
બેઠી. પછી યાદ આવ્ર્ુ ું એટલે ઉઠીને વાટકીમાું વેદનાશામક
આર્ુવેદીક ર્ેલ લઈ આવી. એટુુું સરસ ચોળર્ી હર્ી કે દાદી
આંખ મીંચીને માણર્ાું રહ્યાું, અને એમનો હેર્ાળ હાથ વહન
ુ ા
માથે ફરર્ો રહ્યો. ત્યાું એકાએક હાથ ફરર્ો અટકી ગયો.
ઘણીવાર સુધી માથે એમનેમ રહ્યો. રમીલાએ ઉંચુ ું જોર્ુ,ું ર્ો
દાદીએ માથુ ું ઢાળી દીધુ ું હતુ.ું દાદીનુ ું પ્રાણપુંખેરુું ઉડી ગર્ુ ું હતુ.ું
એમના મોઢા પર અનેરી પ્રસન્નર્ા હર્ી, અનેરી ત ૃપ્ર્ીનો ભાવ
હર્ો. આંખ ઉઘાડી હર્ી. એમાુંથી જાણે અમી ઝરતુ ું હતુ.ું
(શ્રી. કલ્પના કુલકણીની મરાઠી વાર્ાાને આધારે ..)
–‘હરીશ્ચન્ર’
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8-166 : 24-09-2009

સહીયારુું સહજીવન
– હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

દસ વાગવાને હવે ચાર–પાુંચ મીનીટની જ વાર હર્ી.
સુર્માના

સાયબર

કાફેમાું

ચૅટીન્ગ–સફીન્ગ

કરવા

આવનારાઓની સુંખયા પણ ઓછી થવા લાગી હર્ી. હજી થોડો
વખર્ રહે ર્ો કદાચ બે–ચાર ગ્રાહક આવે પણ ખરા. આ કામ
શરુ કર્ુ,ું ત્યારે રાર્ે લગભગ અગીયાર વાગ્યા સુધી કાફે ખુલ્ુુું
રાખવુ ું પડશે એવી કલ્પના હર્ી જ. પરું ત ુ સ્ત્રીઓ, તુરુર્ો કરર્ાું
જરાયે ઉર્રર્ી નથી અને જે કામો તુરુર્ો કરે છે , ર્ે બધાું
સ્ત્રીઓ પણ કરી જ શકે, એવો સમાજમાું દાખલો બેસાડવો હર્ો.
આ માટે ર્ેના કરર્ાું ઉલટાનો અવીનાશનો આગ્રહ હર્ો. પર્ી–
પત્નીએ બન્નેએ રાજીખુશીથી અને આપસમાું ઘણી ચચાા–
વીચારણા કરીને આ નક્કી કરે ુ ુું કે અવીનાશ ઘરકામ સુંભાળશે
અને સુર્મા કાફે ચલાવશે. એટલે સુર્મા રોજ મોડે સુધી કાફે
સુંભાળર્ી બેસર્ી.
જો કે ક્ારે ક એને કુંટાળો આવર્ો. ઝાઝા ગ્રાહક ન હોય
અને કાફેમાું સાવ એકલા બેસી રહેવાનુ ું હોય, ત્યારે ગમતુ ું નહીં.
ઘર યાદ આવતુ,ું અવીનાશ યાદ આવર્ો. પોર્ાને આવો
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ધણીપણાનો સહેજેય ભાર વીનાનો પર્ી મળયો છે , ર્ે યાદ
આવર્ાું પાણી–પાણી થઈ જવાતુ.ું અને ત્યારે ઝટ ઘરે પહોંચીને
ર્ેને મળવાનુ ું મન થતુ.ું
આજે પણ ર્ેને એવુ ું જ મન થર્ુ.ું એટલે કાફે જરા
વહેુ ુું બુંધ કરી એ ઘરે જવા નીકળી. ઘરે પહોંચી ર્ો સુર્માના
બન્ને ભાઈ અને બન્ને ભાભીઓ આવ્યાું હર્ાું. ગપ્પાું–ગોષ્ઠી અને
નાસ્ર્ા–પાણી ચાલર્ાું હર્ાું. સુર્મા આવી એટલે અવીનાશ
એને માટે ટ્રેમાું પાણીનો ગ્લાસ લઈને આવ્યો. બોલ્યો, ‘આ
કુટુમ્બમેળામાું બસ, ર્ારી જ કમી હર્ી.
ત્યાું દર્ુભાભી બોલી ઉઠયાું, ‘નહીં હોં ! અવીનાશભાઈએ
ર્ો કોઈ કમી રહેવા દીધી નથી. જુઓ ને ! ગરમ–ગરમ નાસ્ર્ો
ને ખડે પગે આગર્ા–સ્વાગર્ા !’ સુર્માએ અમી ઝરર્ી આંખે
પર્ી ર્રફ જોર્ુ.ું
સુર્મા અને અવીનાશ, બેઉ નાનપણથી દોસ્ર્. સ્કુલમાું
સાથે, કૉલેજમાુંયે સાથે. ર્ુવાની સાથે સહજ પ્રેમ પાુંગરર્ો
ગયો. જીવનભર દોસ્ર્ી નીભાવવાનુ ું નક્કી કર્ુ.ું બન્નેના
વીચારોમાું,

ભાવનામાું,

આદશામાું ઘણુ ું સામ્ય.

દોસ્ર્ીભર્ુું

લગ્નજીવન પણ અનોખુું જીવીએ, દુનીયા કરર્ાું કુંઈક નીરાળું.
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એમણે વીચાર્ુું – અર્ુક કામ સ્ત્રીઓ જ કરે અને અર્ુક
તુરુર્ો, એવુ ું શુ ું કામ ? બન્ને બધાું કામ કરે , કોઈ કામ ઉંચુ ું નહીં
ને કોઈ કામ નીચુ ું નહીં. અવીનાશે કહ્ુ,ું ‘હુ ું ઘર ચલાવવાની
ુ ા જવાબદારી લઉં છું, તુ ું બહારની ને પૈસા કમાવાની.’ હજી
સુંતણ
સુર્મા થોડી ઢચુપચુ હર્ી. તુરુર્ બહારનુ ું કુંઈ કામ ન કરે અને
આખો દીવસ ઘરમાું લાગ્યો રહે ? ! ‘લોકો શુ ું કહેશે ?’–નો હાઉ
પણ ખરો. પરું ત ુ અવીનાશે કુંઈ ન સાુંભળર્ુ.ું એ કહે, ‘આપણે
સમાજમાું દાખલો બેસાડવો છે .’
અને અવીનાશે ઘરકામ એવુ ું ઉપાડી લીધુ ું કે સુર્મા જ
નહીં; બધાું દું ગ થઈ ગયાું ! સુર્માને પણ દુનીયાથી નીરાળા
આ રસ્ર્ે ચાલવામાું મઝા આવવા લાગી.
જો કે કહેનારા હજી કહેર્ા રહ્યા કે, ર્મે જોજો ને,
એકાદ બચ્ચુ ું થશે, પછી બધી ખબર પડી જશે ! કોઈક
અવીનાશને ટોણોય મારતુ,ું ‘બચ્ચાને જનમ પણ તુ ું જ આપને ’
અવીનાશના મનમાું કશો ડગડગો નહોર્ો. એ જવાબ
આપર્ો – ‘કુદરર્ની યોજનાને લીધે હુ ું ભલે આઈ ન બની શકુું;
પણ દાઈ ર્ો જરુર બનીને દે ખાડીશ.’
અને અવીનાશે જે રીર્ે દાઈ બનીને દે ખાડ્ુ,ું ર્ે જોઈ
બધાું મોંમાું આંગળાું નાખી ગયાું ! પ્રસુર્ી વખર્ે ખાસ હાજર
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રહ્યો. પ્રસુર્ી–પીડા શરીરથી ભલે સુર્માએ ભોગવી; પણ
અવીનાશ મનથી સુર્માની સાથે ને સાથે જ. સ્ર્નપાન ભલે
સુર્માએ કરાવ્ર્ુ;ું પણ બીજી બધી જ સાર–સુંભાળ અવીનાશે
રાખી. થોડા મહીના ઘરકામની સાથોસાથ કાફેનીયે ઠીક ઠીક
જવાબદારી અવીનાશે સુંભાળી; પણ પછી ર્ો પાછી કાફેની
જવાબદારી સુર્માની ને ઘરની અવીનાશની.
પરું ત ુ ઘરમાું એક ઢીંગલી હવે ઢીંચણીયાું ભરર્ી ને
ડગુ–મગુ

ચાલર્ી

ર્થા

હસર્ી–રમર્ી

ને

અવીનાશની

મમર્ાભરી માવજર્ – એટલે કે બાપજર્ હેઠળ ઉછરર્ી થઈ
હર્ી. હવે એ ઢીંગલી જ બન્નેને બન્નેની સહીયારી જવાબદારીનુ ું
ભાન કરાવર્ી થઈ. ઢીંગલીને ર્ો બેઉ જોઈએ ! ઢીંગલી હઠ
પકડે કે કજીયો કરે કે, ‘મારે મમ્મી પાસે જવુ ું છે ,’ એટલે એને
લઈને અવીનાશે કાફેમાું જવુ ું જ પડે. અને ક્ારે ક મમ્મી
ઢીંગલીને મળવા આતુર થઈ જાય, ર્ો ઘરે આવી જાય અને
એટલો વખર્ અવીનાશે કાફે સુંભાળવા જવુ ું પડે. ઘરે હોય
ત્યારે ય ઢીંગલીને સાચવવાનુ ું બધુ ું અત્યાર સુધી અવીનાશ જ
સુંભાળર્ો હર્ો; એટલે એ ર્ેની ર્હેનાર્માું હોય, અને ત્યારે
રસોઈનુ ું કામ સુર્માએ પાર પાડી નાખવુ ું પડે.
આમ કરર્ાું–કરર્ાું ધીરે ધીરે અનાયાસ એમ ગોઠવાતુ ું
ગર્ુ ું કે સુર્માની અને અવીનાશની જુદી જુદી ચોક્કસ
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જવાબદારી રહેવાને બદલે બન્નેની સુંર્ક્ુ ર્ સહીયારી જવાબદારી
જ થર્ી ગઈ. ઘરનાું ને બહારનાું કામની બન્નેએ જે વહેંચણી
કરી લીધી હર્ી, એવી વહેંચણી હવે રહી નહીં. સમયની માુંગ
પ્રમાણે અને ઢીંગલીની માુંગ પ્રમાણે બન્નેને ભાગે બન્ને કામ
કરર્ા રહેવાનુ ું આવ્ર્ુ.ું હવે ન કશુ ું કામ વહેંચવાનુ ું હતુ,ું ન કશી
જવાબદારી ! બસ, સાથે જીવવાનુ ું હતુ,ું સહજીવન માણવાનુ ું
હતુ,ું ઢીંગલી પર સહીયારો સ્નેહ વરસાવવાનો હર્ો.
ુ તામ્હણકરની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )
(શ્રી કૌસ્તભ
–‘હરીશ્ચન્ર’
@
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અનોખુું સુખ
– હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

એકેક ફોટો જોઈ મારી આંખ પહોળી થઈ જર્ી હર્ી.
બાજુમાું બેસીને જગુભાઈ કૉમેન્ટ્રી આપર્ા જર્ા હર્ા.
‘આપણા રસ્ર્ા ર્ો અમેરીકાના રસ્ર્ાની સરખામણીમાું
ગલીકુુંચી જેવા. રસ્ર્ામાું ક્ાુંય ખાડો નહીં કે ઉબડખાબડ નહીં.
કાર ર્ો પાણીના રે લાની જેમ સરકી જાય. દોઢસો કીલોમીટરની
ઝડપે જર્ા હો, ર્ોય ર્મારા પેટનુ ું પાણી ન હાલે.’
‘આ જુઓ ! ક્ાુંય રસ્ર્ો દે ખાય છે ? બસ, કાર જ કાર.
છર્ાું ક્ાુંય ટ્રાફીક જામ નહીં. ન્ર્ુયૉકા નો આ સૌથી ક્રાઉડેડ રોડ.’
જગુભાઈ હમણાું જ અમેરીકા દીકરા પાસે જઈને
આવેલા. મને ખાસ પોર્ાના ઘરે ત્યાુંના ફોટા જોવા બોલાવેલો.
એક એક ફોટો દે ખાડર્ા જાય અને ર્ેન ુ ું વણાન કરર્ા જાય.
‘આ છે , નાયગ્રા ફૉલ્સ. ર્ેની સામે આપણે ત્યાુંના ધોધ
ર્ો બચ્ચાું. ર્ેનો અવાજ એટલો કે બાજુમાું ઉભેલા માણસ સાથે
મોટેથી બરાડીને બોલીએ ર્ોયે ર્ેને સુંભળાય નહીં.’ – કહેર્ાું
જગુભાઈનો અવાજ એટલો ઉંચો થઈ ગયો કે મારે કાને હાથ
દે વા પડયા !
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‘અમેરીકા એટલે સ્વગા છે સ્વગા ! અમેરીકા ન જોર્ુ ું ર્ો
ર્મારુું જીવન એળે ગર્ુ.ું ’
લગભગ બે કલાકે આ બધુ ું જોઈ–સાુંભળી હુ ું જ્યારે
પાછો ફયો, ત્યારે મને થર્ુ ું કે અમારા સર્ીશનેય અમેરીકામાું
નોકરી મળી હોર્, ર્ો અમેય જગુભાઈની જેમ અમેરીકાનુ ું સ્વગા
જોઈ આવ્યા હોર્. જગુભાઈનો વીનાયક અમેરીકા ગયો અને
ત્યાુંનો ર્ે વીકી થયો. સર્ીશ વીનાયક કરર્ાું ર્ો ઘણો વધુ
હોશીયાર. ર્ેણે પણ જવા માટે પ્રયત્ન કરે લો; પણ કાુંઈ કારી
ફાવી

નહીં.

મારા

મનમાુંયે

ર્ેનો કણસાટ રહી

ગયેલો.

જગુભાઈનુ ું આ બધુ ું સાુંભળીને મને ફરી થોડો સણકો ઉઠયો.
સર્ીશને

ર્ુબ
ું ઈમાું ઘણા

સારા

પગારની

નોકરી

મળે લી. બે–પાુંચ વરસમાું મોટો ફ્લેટ લીધો અને કાર પણ
ખરીદી. બે–ચાર મહીને આખા કુટુુંબ સાથે આવીને મળી જાય,
અમનેય ર્ુબ
ું ઈ બોલાવે. એની પત્ની પણ ડાહી ને પ્રેમાળ. વહ–
ુ
દીકરો બેઉ અમારા પર બહુ પ્રેમ રાખે. આવે ત્યારે કુંઈ ને કુંઈ
લઈ આવે.
મારીપત્ની ર્ો આથી બહુ ખુશ. પરું ત ુ મારા મનમાું
હમેશાું સર્ીશની અને વીકીની સરખામણી થયા કરે , ને મારુું
મન ખાટુું થઈ જાય. જગુભાઈ પાુંચેક વરસે બીજી વાર પણ
દીકરા પાસે જઈ આવ્યા. એમની વાર્ો સાુંભળી, ત્યાુંની
અવનવી ચીજવસ્તુઓ જોઈ મારા મનમાું અભાવો જાગે.
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જગુભાઈ અને હુ ું એક જ ઑફીસમાું કામ કરીએ.
ઑફીસમાુંયે જગુભાઈનુ ું અમેરીકા–તુરાણ ચાુુ જ હોય. બધા
મુંત્રર્ુગ્ધ થઈને સાુંભળે . જગુભાઈની વાર્ોમાું વારું વાર એક જ
ધ્રુવપદ ઘુટું ાય – ‘અમેરીકા એટલે અમેરીકા !’
એમ કરર્ાું–કરર્ાું જગુભાઈ નીવ ૃત્ત થયા. અમે બન્ને
લગભગ સરખી જ ઉંમરના. એકાદ વરસમાું હય
ુ ું ે નીવ ૃત્ત થયો.
મળવાનુ ું હવે ઓછું થતુ;ું છર્ાું વચ્ચે–વચ્ચે મળવા આવે. અને
ત્યારે અમેરીકાની જ વાર્ો અને ફોટા. છે લ્લે આવ્યા ત્યારે ફોટો
બર્ાવર્ાું અડધા–અડધા થઈ જર્ા હર્ા. એક ભવ્ય શાનદાર
બુંગલો અને પોચામાું ઉભેલી શાનદાર કાર ! ‘આ બુંગલો ને
નવી કાર મારા વીકીએ ખરીદી.’ એમને મોઢે મેં વખાણ ર્ો
કયાું; પણ મનમાું નીસાસો નુંખાઈ ગયો.
આમ, બીજાું એકાદ–બે વરસ નીકળી ગયાું. વચ્ચે–
વચ્ચે જગુભાઈ ઘરે આવે. મારી પત્નીએ નોંધ્ર્ુ ું કે એમની
વાર્ોમાું હવે વીકીની અને અમેરીકાની વાર્ો થોડી ઓછી આવે
છે . મેં કહ્ુ,ું ‘ઉંમર પ્રમાણે સ્વભાવમાું ફરક પડે.’
‘હા, ર્મારામાુંયે ર્ો ફરક પડયો જ છે ને ! પહેલાું ર્મે
ક્ાું મારુું કુંઈ સાુંભળર્ા ?’
‘હવે ર્ો સાુંભળું છું ને !’
‘લ્યો ત્યારે ! આજે જલદી નહાઈ–ધોઈને ર્ૈયાર થઈ
જાવ.’
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‘કેમ આજે કુંઈ નવીન છે ?’
‘બસ, હુ ું કહુ ું છું ને !’
કહ્યાગરા કુંથની જેમ હુ ું ઝટઝટ દાઢી કરી નહાઈને
આવ્યો. ત્યાું શ્રીમર્ીજી રે શમી ઝ્ભો લઈને ઉભાું હર્ાું.
‘પણ આજે છે શુ ું ?’
એ મલકી; પણ કુંઈ બોલી નહીં. હુ ું હજી ર્ૈયાર થઈને
બેઠો, એટલામાું બેલ વાગ્યો. બારણુ ું ઉઘડ્ુ.ું

અને જોઉં છું

ર્ો સર્ીશ, એની પત્ની અને બે બાળકો, ‘હેપી બથા ડે ટુ ર્ુ !...
હેપી બથા ડે ટુ ર્ુ !’ બાળકો ર્ો ‘દાદા...દાદા’ કરર્ાું મને વળગી
જ પડયાું.
બધાુંએ મને લઈ જઈ દીવો પ્રગટાવ્યો, મારી પાસે કેક
કપાવી, વહએ
ુ મારી આરર્ી ઉર્ારી. બધાું મને ઉમળકાભેર પગે
લાગ્યાું.
‘આજે ર્મારો ૬૧મો જન્મ–દીવસ. ર્મે ૬૦ તુરાું કયાું.
ર્ષ્ઠી–તુર્ી ઉજવવી જોઈએ ને ! એટલે આજે સર્ીશે ખાસ રજા
લીધી. અમે મમ્મીને કહેુ ુું કે એકદમ સરપ્રાઈઝ આપવાની છે
!’ – વહુ બોલર્ી હર્ી, એનાું વેણે વેણે મીઠાશ ઝરર્ી હર્ી.
અમે એ મીઠાશ માણર્ાું બેઠાું હર્ાું, ત્યાું ફરી બેલ
વાગ્યો. જગુભાઈ અને એમનાું પત્નીએ આવીને ‘હેપી બથા ડે’
કહેર્ાું તુષ્પગુચ્છ આપ્યો. સર્ીશને અને એના કુટુમ્બને જોર્ાું
એમને આશ્ચયા થર્ુ.ું આને માટે ખાસ આવ્યાું છે , જાણી વળી
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વધુ આશ્ચયા થર્ુ.ું એક ક્ષણભર એમના મોઢા પર વાદળું પસાર
થઈ ગર્ુ ું હોય એવુ ું લાગ્ર્ુ.ું
‘ર્મે ખરા આજે ટાણાસર આવી ગયાું !’
‘અરે , હવે સમય કેમ ગાળવો ર્ે સવાલ છે . ઘરમાું અમે
બે એકલાું ! એટલે અમે ઓળખીર્ાું–પાળખીર્ાું, દોસ્ર્ાર સૌની
યાદી બનાવી છે . દરે કની જન્મ–ર્ારીખ નોંધી રાખી છે . જન્મ–
દીને એમને ત્યાું જઈને ‘હેપી બથા ડે’ કહી આવવુ.ું અમારાું
દીકરો–વહુ–પોર્રાું બધાું દુર દુર અમેરીકામાું. એટલે આવા
પ્રસુંગો અમારે માટે દોહ્યલા થઈ પડયા છે !’
‘જગુકાકા ! આજે હવે જમીને જ જજો. અને ર્મારો
જન્મ–દીવસ પણ આપણે આવી જ રીર્ે ઉજવીશુ.ું હુ ું ર્ુબ
ું ઈથી
ખાસ આવીશ. જેવો વીકી ર્ેવો હ,ુ ું નહીં ?’– સર્ીશે એટલા
પ્રેમથી કહ્ુું કે જગુભાઈ ગળગળા થઈ ગયા !

‘સર્ીશ અમેરીકા ન ગયો’ ર્ેન ુ ું અનોખુું સુખ મેં પહેલી
વાર અનુભવ્ર્ુ.ું

– ‘હરીશ્ચુંર’
(શ્રી વીજય નારાયણ દે વની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )
@
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સાઈકલનો અવાજ
– હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

હુ ું આ ત્રીજી વાર અમેરીકા આવ્યો છું. જગ્યાની શોધમાું
છું. ઈન્ફમેશન ટૅકનોલૉજીમાું કામ કરનારા અમારા જેવાની આ
જ દશા છે . કોઈ એક જગ્યાએ ડેરા નાખીને રહેવાનુ ું ન હોય.
જ્યાું પ્રોજેક્ટ મળે ત્યાું જઈને રહેવ ુ ું પડે. પ્રોજેક્ટ તુરો થયો કે
બીસ્ર્રા–પોટલાું બાુંધો અને સ્વદે શ સીધાવો. ડૉલરનુ ું આકર્ાણ
અહીં ર્ાણી લાવે.
આ વખર્ે મારી કુંપની છે , એક કસ્બામાું. મકાન
શોધર્ો રહ્યો. બે અઠવાડીયાું હૉટેલમાું રહ્યો. છ–બાર મહીના
માટે આવનારા મારા જેવાને સ્વર્ુંત્ર મકાન કરર્ાું ઍપાટા મૅન્ટ
વધુ માફક આવે છે . બરફ પડે ત્યારે કારના પાકીંગ માટે જગ્યા
સાફ કરવી, ઘાસ ઉગી જાય ત્યારે ર્ેને કાપવુ,ું બાથરુમમાું નળ
બગડયો કે ર્ેને દુરસ્ર્ કરવો – આવી કોઈ ઝુંઝટ જ નહીં. બધુ ું
ઍપાટા મૅન્ટના વ્યવસ્થાપક કરી દે . આપણે બસ, ભાડુું ચુકવી
દીધુ ું કે છટ્ટા !
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હુ ું આવ્યો ર્ે કસ્બામાું ઍપાટા મૅન્ટ ઝાઝાું નહોર્ાું.
સ્થાનીક છાપાુંઓમાું અને ઈન્ટરનેટ પર વેબસાઈટમાું જોઈ હુ ું
જગ્યા શોધર્ો રહ્યો. કાુંઈ મેળ પડર્ો નહોર્ો. ક્ાુંક ભાડુું મને
પોર્ાય ર્ેમ નહોતુ.ું અને ખાસ ર્ો મને ભોંયર્ળીયે કે પહેલે
માળે નહીં; ઉપર બીજા માળે જગ્યા જોઈર્ી હર્ી. ગયા
વખર્નો મારો અનુભવ બહુ ખરાબ હર્ો. અહીં મોટે ભાગે
ફ્લોરીંગ લાકડાનુ ું હોય. ઉપરના માળે કાુંઈ ને કાુંઈ હલચલ
થાય કે નીચે આખો વખર્ મુકુંપનો અનુભવ થયા કરે .
ઉપરની ર્ો કોઈ જગ્યા મળી નહીં; એટલે છે વટે
ભોંયર્ળીયાની જ લેવી પડી. છ મહીનાનુ ું કરારનાર્ુ ું કર્ુું અને
હુ ું ત્યાું રહેવા ગયો. જરુરી સામાન ખરીદ્યો. પણ પ્રથમ ગ્રાસે જ
મક્ષીકા ! હજી હુ ું માુંડ બધુ ું ગોઠવર્ો હર્ો, ત્યાું જ ઉપર ધમ્મ
કરર્ી કોઈ ચીજ પડયાનો અવાજ આવ્યો. થોડી વાર થઈ ત્યાું
ઉપર કોઈ સાઈકલ ચલાવતુ ું હોય એવો અવાજ આવ્યો. થોડી
વાર પછી ફરી સાઈકલ ચલાવવાનો અવાજ. મેં માન્ર્ુ ું કે ઉપર
કદાચ નાનાું છોકરાુંવવાળું કુટુમ્બ રહેત ુ ું હશે. પણ હવે શુ ું કરુું ?
મેં એમ માનીને મન મનાવ્ર્ુ ું કે, આખો દીવસ ર્ો મારો
ઑફીસમાું નીકળી જશે, અને રાર્ે છોકરાું જમ્પ્યાું હશે; એટલે
વાુંધો નહીં આવે.
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પરન્તુ મારી આશા ઠગારી નીવડી. થોડો વખર્ ટીવી
જોઈને રાર્ે અગીયાર વાગ્યે પથારીમાું પડયો ત્યારે ય ઉપર
કાુંઈ ને કાુંઈ ખટપટ ચાલર્ી જ હર્ી. વચ્ચે–વચ્ચે સાઈકલનોયે
અવાજ આવર્ો રહ્યો. મને ઉંઘ આવર્ાું બે વાગી ગયા !
હુ ું ર્ુંગ આવી ગયો હર્ો, આવુ ું ર્ો કેમ ચાલશે ?
ઑફીસમાું મારા અમેરીકાના સાથીદારોને વાર્ કરી. ર્ેણે
સુચવ્ર્ુ ું કે ર્ારી પરે શાનીની વીગર્ આપર્ો એક પત્ર લખીને
ઉપરવાળાની પત્રપેટીમાું નાખી દે , જરુર કાુંઈક ફરક પડશે. મેં
ઑફીસમાું જ પત્ર ટાઈપ કરી નાખયો. ઘરે જઈ ઉપરવાળાની
પત્રપેટીમાું નાખી દીધો. પણ મારુું ધ્યાન ગર્ુ ું કે પેટી ઠસોઠસ
ભરે લી હર્ી. ઘણા દીવસથી ર્ેમાુંની ટપાલ કઢાઈ નહીં હોય.
ર્ે રાર્ે પણ આગલી રાર્નુ ું જ તુનરાવર્ાન. કાનમાું
રુનાું તુમડાું નાખીને સુર્ો, ત્યારે ઉંઘ આવી ! આમ, ચાર–પાુંચ
દીવસો નીકળી ગયા. મારા પત્રની કોઈ અસર નહોર્ી. છે વટે
મને થર્ુ,ું રુબરુ જ જઈને કહી આવુ.ું
હુ ું ઉપર ગયો. બારણુ ું ઠોક્ુ.ું ઘુંટડી જોઈ એટલે ર્ેન ુ ું
બટન જોરથી દબાવ્ર્ુ.ું અંદરથી અવાજ આવ્યો, ‘કમ ઈન.....
દરવાજો ખુલ્લો જ છે .’ ધીરે થી દરવાજો ખોલી હુ ું અંદર ગયો.
અંદર ઝાુંખ ુું અજવાળું હતુ.ું કોઈ માણસ દે ખાતુ ું નહોતુ.ું ટીવી પર
જોરદાર ચચાા ચાલર્ી હર્ી કે ઈરાકનુ ું ર્ુિ જરુરી હતુ ું કે નહીં.
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ત્યાું અંદરના રુમમાુંથી ફરી અવાજ આવ્યો, ‘જરા થોભો, હુ ું આવુ ું
છું.’
મને થર્ુ,ું ઘરમાું કેમ બીજુ ું કોઈ દે ખાતુ ું નથી ? ત્યાું
મારી નજર ખુણામાું પડેલ કાુંખઘોડી અને કૃત્રીમ પગ પર પડી.
ર્ેવામાું અંદરથી મારો પરીચીર્ સાઈકલનો અવાજ આવ્યો.
અને પૈડાુંવાળી ખુરશી પર બેઠેલો પચીસ–ત્રીસ વરસનો એક
જુવાન મારી સામે આવ્યો. ર્ેની આંખોમાું હર્ાશા હર્ી. ર્ેનો
ડાબો ચહેરો દાઝીને કુરુપ થઈ ગયો હર્ો. હુ ું ર્ો અવાક્ થઈ
ગયો ! એકદમ પાછો ફરી ગયો. કાુંઈ પણ કહેવાના હોશ
મારામાું ન હર્ા. હુ ું ભાગ્યો. એ મોટેથી કહી રહ્યો હર્ો, ‘અરે ,
આવો ને ! મારુું નામ સ્મીથ.... સ્મીથ મૅક્સવેલ. આવો, વાર્ો
કરીએ !’
મારા મનમાું ઘમસાણ ચાલી રહ્ુું હતુ.ું આવી ર્ો મેં
કલ્પનાયે નહોર્ી કરી. ર્ે પોર્ાની પૈડાુંગાડી દરવાજા સુધી
લાવી મને કહી રહ્યો હર્ો, ર્ે મેં સાુંભળર્ુ,ું ––‘કમ સે કમ મારી
ટપાલપેટીમાુંથી મારી ટપાલ આપી જશો ? ર્મારો આભાર !’
નીચે ઉર્રી, જઈને મેં પેટીમાુંની બધી ટપાલ કાઢી.
ર્ેમાું મારો પત્ર પણ હર્ો, ર્ે મેં પાછો લઈ લીધો. ઉપર જઈ
ર્ેને ટપાલ આપી હુ ું ઝટ નીચે ઉર્રી આવ્યો.
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પાછળથી એપાટા મેન્ટના વ્યવસ્થાપક પાસેથી જાણર્ુ ું કે
આ જ ઘરમાું ર્ે ર્ેનાું માર્ાપીર્ા સાથે રહેર્ો હર્ો. એકાદ
વરસ પહેલાું ઈરાક ર્ુિમોરચે બૉમ્બ ફાટવાથી એ પોર્ાના બન્ને
પગ ગુમાવી બેઠો હર્ો. આ અકસ્માર્ના સમાચાર મળર્ાું જ
એના પીર્ાને
હાટા ઍટેક આવ્યો અને એ ચાલ્યા ગયા. એની સાવકી મા થોડા
દીવસ પહેલાું જ બીજુ ું લગ્ન કરીને ચાલી ગઈ. એની ગલાફ્રેન્ડ
પણ એને આ અવસ્થામાું છોડી ગઈ છે .....
મારુ મન ખીન્ન થઈ ગર્ુ.ું મને ર્ેને માટે અપાર
લાગણી થઈ આવી. હવે હુ ું બે–ચાર દીવસે એની પાસે જઈને
બેસર્ો, એનુ ું કાુંઈ ને કાુંઈ કામ કરી આપર્ો. સાઈકલનો
અવાજ હવે મને કનડર્ો નહોર્ો.

–‘હરીશ્ચન્ર’
(શ્રી શરત્ નોણબુરુની કન્નડ વાર્ાાને આધારે )

@
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ચરર ચરર મારુું ચકડોળ ચાલે !
– હરીશ્ચુંર
અનુક્રમણીકા

સસરાને

એકાદશી.

એટલે

સાબુદાણાની

ખીચડી કરી. હજી નાનકાને નવડાવવાનો બાકી છે . વચલીની
રડારોળ ચાુુ છે . મોટી પાછળ પડી છે , ‘મમ્મી, મારુું હોમવકા !’
‘લાવો હોમવકા ભણો છો ર્ે જાણે અમારા પર ઉપકાર !’
‘ર્ને નવી ર્રાહના દાખલા આવડશે ?’
‘કેમ ન આવડે ? ર્ારી મમ્મી ફસ્ટા ક્લાસ બી.કૉમ. છે .’
એને દાખલા કરાવ્યા અને એ નીશાળે ગઈ. ત્યાું ર્ો
નાનકાએ ભેંકડો ર્ાણયો. ર્ેને કેડે લઈ વીદ્યા ગૅલેરીમાું આવી.
એની નજર સામેની બૅન્કમાું નોકરી કરર્ી છોકરી ભણી ગઈ.
કેટલાું સફાઈદાર કપડાું પહેરીને આવે છે ! પસા પણ કેટકેટલી
જાર્ની ! ચાલવામાુંયે ઠસ્સો !
કેમ ન હોય ? જાર્ે કમાય છે . પોર્ાના શીક્ષણનો
ઉપયોગ કરે છે . એ છોકરીને જુએ છે ને વીદ્યાનુ ું મન ચકડોળે
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ચડે છે . બસ, ઘર ને છોકરાુંવમાું જ બધી ઈર્ીશ્રી ! ર્ો
ભણયાગણયાનો શો અથા ? હય
ુ ું ે નોકરી કેમ ન કરુું ?
ર્ેવામાું એનુ ું ધ્યાન ગર્ુ ું કે ઘાઈ ઘાઈમાું મોટી
નાસ્ર્ાનો ડબ્બો મુલી ગઈ હર્ી. ઝટ ઝટ એ ડબ્બો લઈ અંજુને
ત્યાું ગઈ.
‘અંજુ ને એની મમ્મી ગયાું ?’
‘લાવો, હુ ું પહોંચાડી દઈશ. આજે અમારી રસોયણ નથી.
મા–દીકરી ચા–બ્રેડ ખાઈને ગયાું છે . હવે હૉટેલમાુંથી તુરી–શાક
લઈ બન્નેને ડબ્બા પહોંચાડી હુ ું ઑફીસે જઈશ. ર્મારો ડબ્બો ર્ો
ગરમ ગરમ છે ને ? શુ ું છે આમાું ?’
‘સાબુદાણાની ખીચડી.’
‘ઓહ, મારી ફેવરીટ ડીશ ! હમણાું ઘણા વખર્થી ખાધી
નથી... અને હા, ર્મારી સોનુ પહેલો નુંબર છોડર્ી જ નથી.
અમારી અંજુ પર ર્ો અમે ધ્યાન નથી આપી શકર્ાું. એની
મમ્મી કૉલેજના લેક્ચરની ર્ૈયારીમાું અને હુ ું મારા ધુંધાધાપામાું.
એટલી બધી દોડધામ હોય છે ! જુઓને, આજે દુધ પીંજરામાું
ર્ુકવાનુ ું મુલી ગયાું અને બીલાડીને મીજબાની થઈ ગઈ !
રસોયણ નથી હોર્ી ત્યારે ર્ો અમારા ઘરમાું ભારે અંધાધુધ
ું ી !
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પાછા ફરર્ાું વીદ્યાનુ ું મન તુછયા જ કરતુ ું હતુ ું કે ર્ારે
ર્ારો સુંસાર નોકરને હવાલે કરવો છે ? પણ ફરી પેલી બૅન્કની
છોકરી પર નજર જર્ાું એને થર્ુ ું – ર્ેમાું શુ ું ? કેવળ સુંસાર
ચલાવવા જ સ્ત્રીનો જન્મ ? શીક્ષણ, બુિીમત્તા, વ્યક્ર્ીત્વ – એ
બધાુંનો વીકાસ નહીં કરવાનો ?
‘બહુ મોડુું થર્ુ ું ?’ સસરાએ તુછ્ુ.ું ‘થર્ુ’ું – એ
કડવાશથી બોલી. અને મનોમન બબડી – ચોવીસ કલાક વહુ
સેવામાું હાજર જોઈએ. ખીચડી કરીને ર્ો ગઈ’ર્ી. હાથે લઈને
ખાઈ ન લેવાય ? પેલા પરદે શીઓ વ ૃિાશ્રમમાું નાહક નથી
ધકેલર્ા.....
‘હુ ું જાર્ે ખાઈ લેવાનો જ હર્ો. પણ થર્ુ ું કે ર્ારે કાલનો
ગુરુવાર. સવારે પણ કુંઈ ર્ેં ખાધુ ું નથી. એટલે તુય
ું સાથે થોડુું
ખા !’
એ ગદ્ગદીર્ થઈ ગઈ. એણે પ્રેમથી સસરાને જમાડયા.
ખાઈને ઉઠયા ત્યાું સુધીમાું પથારીયે ઠીકઠાક કરી દીધી. એને
પોર્ાના વીચારની શરમ આવવા લાગી. પોર્ે નોકરી કરવા
જશે, ર્ો આમની સુંભાળ કોણ લેશે ? કેટલી બધી લાગણી રાખે
છે ! એમને વ ૃિાશ્રમ દે ખાડવો !
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શુ ું કામ બળે છે જીવ ? અને એ બાબર્ે જીવ પેલી
બૅન્કની છોકરીને જોઈ પાછો ગાુંડો શુ ું કામ થઈ જાય છે ? આ
બધાું પ્રેમનાું બુંધન ર્ોડવાની ર્ૈયારી છે ? કે એ બુંધનમાું જ
આનન્દ ુુટું વો છે ? એના મનનુ ું ચકડોળ ચાલતુ ું રહ્ુ.ું
સામે ડ્રેસીંગ ટેબલ જોઈ ફરી વીચારમાું પડી – પર્ી
કેટલા પ્રેમથી લાવ્યા હર્ા આ ડ્રેસીંગ ટેબલ ! ‘રાણી, તુ ું મારો
સુંસાર સજાવે છે . ર્ને સજાવવા આ ટેબલ !’ અને વારું વાર
કેટલા પ્રેમથી કહે છે – ‘તુ ું બાતુની મારા કરર્ાુંય વધુ કાળજી લે
છે . છોકરાુંવનેય તુ ું જ સુંભાળે છે . તુ ું છે ર્ો આ ઘર છે !’
બે બાળકી પછી એ ર્ો ઑપરે શન કરાવી લેર્ા હર્ા;
પણ પોર્ે જ આગ્રહથી વધુ એક ચાન્સ લેવાનુ ું નક્કી કર્ુ.ું
દીકરો જોઈર્ો હર્ો ને !
કેમ એમ ? છોકરો–છોકરી સમાન છે ને આ ર્ુગમાું ?
જુના વીચારોની બેડી તુરર્ી તુટી જ નથી પગમાુંથી અને નવા
પાછળ દોડવાની ચડશ પણ પગ વાળીને બેસવા દે ર્ી નથી !
નાનકાના રડવાથી એ ર્ુંરામાુંથી જાગી. અને ર્ેને
હીંચોળવા લાગી. ત્યાું ર્ો હાથમાુંથી દોરી લેર્ાું સસરા બોલ્યા,
‘તુ ું જરા આડી પડ.’
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એને થર્ુ,ું વ ૃિાશ્રમની કલ્પના જ કેટલી નીદા ય છે !
અને પડી પડી માસીક ઉથલાવવા લાગી. જાગર્ીક મહીલા
વર્ાનો વીશેર્ાુંક હર્ો. વીવીધ ક્ષેત્રોમાું યશ મેળવનાર સ્ત્રીઓના
ફોટા ને ગાથાઓથી પાને પાન ભરે ુ ુું હતુ.ું ફરી એનુ ું મન
ચકડોળે ચડ્ુ.ું પોર્ાનુ ું જીવન ઘરમાું જ તુરુું થશે ? પેલી
બૅન્કની છોકરી કરે છે ર્ે પોર્ાના શીક્ષણના ઉપયોગ ખાર્ર
કરર્ી હશે કે ગરજ ખાર્ર ? એને છોકરાું નહીં હોય ? એનાું
છોકરાું ને પર્ી ને સસરાનુ ું શુ ું થતુ ું હશે ? પણ ના, આવા
લાગણીવેડા કરીએ, ર્ો કદી આગળ વધાય ?
ર્ેવામાું મોટી નીશાળે થી આવી એને વળગી પડી.
‘આજની કેક મસ્ર્ હર્ી. ક્ાુંથી આણી ?’
‘કેક ?’ એ ચમકી.
‘અંજુના પપ્પા કહેર્ા હર્ા કે દર એકાદશીએ આવી
રીર્ે ડબ્બો મુલી જજે. મમ્મી, એ એમ કેમ કહેર્ા હશે ?’
અને પછી શુ ું શુ ું થર્ુ ું હશે ર્ે ધ્યાનમાું આવર્ાું વીદ્યા
હસી પડી. પણ પછી ગમ્ભીર થઈ મનોમન બબડી, ‘બીચ્ચારા
!’ ફરી એને વીચાર આવ્યો – ર્ારે પણ ર્ારાું પર્ી, બાળકો,
સસરા બધાુંને આવાું ‘બીચ્ચારા’ બનાવી ર્ુકવા છે ?
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ર્ેવામાું બહાર નજર ગઈ ર્ો બૅન્કમાુંથી પેલી છોકરી
વેણી અને સાડી સરખી કરર્ી બહાર નીકળર્ી હર્ી. ઠસ્સાથી
ર્ોરમાું ચાલી જર્ી એને વીદ્યા જોઈ રહી.

–‘હરીશ્ચન્ર’
(શ્રી સુનીર્ા આફળે ની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )
@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 75

12-236 : 29-01-2012

ખાલીપો
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

ખોં, ખોં, ખોં, ઉધરસ ખાર્ાું ખાર્ાું રમણલાલે તુછ્ુ,ું
‘કેટલા વાગ્યા ?’
કુંટાળે લાું સરલાબહેને છણકો કયો, ‘હજી પાુંચ મીનીટ
પહેલાું ર્ો તુછ્ુું હતુ ું ! શુ ું કરવુ ું છે ર્મારે કેટલા વાગ્યા ર્ે
જાણીને ? કુંઈ કામ–કાજ ર્ો છે નહીં !’
રમણલાલની આંખે ઝામરનાું પાણી ઉર્રે લાું એટલે
લગભગ અંધાપો અને સરલાબહેન અસ્થમા અને સુંધીવાના
દુ:ખાવાથી હેરાન પરે શાન. બન્ને એકમેકના ટેકે જીવન ઘસડયે
જર્ાું હર્ાું.
‘જુઓને, આ બે જણની રસોઈ બનાવર્ાું ર્ો મને શ્વાસ
ચડી જાય છે . એવી થાકી જાઉં છું કે, મારાથી નક્કાર્ુ ું જ ખીજાઈ
જવાર્ુ.ું ખરાબ નથી લાગ્ર્ુ ું ને ?’
‘ના, ના હય
ુ ું ે સમજુ ું છું. ર્ારી ઉમ્મર થઈ એટલે, બાકી
પરાગ હર્ો ત્યાું સુધી કેવી ફેરફુદરડી જેવી ફરી વળર્ી હર્ી !’
પરાગનુ ું નામ આવર્ાું જ પગમાુંથી બધુ ું જ જોર
ઓસરી ગર્ુ ું હોય એમ સરલાબહેન ધબ્ દઈને ખુરસી પર બેસી
પડયાું. ‘આજ–કાલ કરર્ાું દસ વર્ા થઈ ગયાું. જ્યારે હોય ત્યારે
ફોન પર આવુ ું છું, આવુ ું છું કયાા કરે છે . પણ ર્મને શુ ું લાગે
છે , પરાગ આવશે ર્ો ખરો ને !’
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રમણલાલ જવાબ આપે એ પહેલાું એક ર્ુવાન
બારણામાું આવીને ઉભો. કદ, કાઠી બધુ ું એ જ. રમણલાલે
વીચાર્ુ,ું અચાનક પહોંચી જઈને ડોસા–ડોસીને ખુશ કરી દે વાું
એમ કરીને આવ્યો લાગે છે ! ‘કોણ, પરાગ ? નહીં ફોન, નહીં
કાગળ–પત્તર ને આમ ઓચીન્ર્ો જ !’
‘પરાગ નથી હવે ! શુ ું ર્મેય ર્ે ! આંખે સરખુું દે ખાતુ ું
ર્ો છે નહીં ને ! આવ ભાઈ, અંદર આવ !’ સરલાબહેને બારણુ ું
તુરુું ખોલીને ર્ુવકને આવકાયો.
અંદર ન આવર્ાું આગન્તુક ખચકાઈને ત્યાું જ ઉભો.
‘આ વોરાસાહેબનુ ું જ ઘર છે ને ?’
‘કોણ વોરાસાહેબ ?’ સરલાબહેન હજી તુછે છે ત્યાું
રમણલાલ બોલી ઉઠયા, ‘ર્ુકને માથાકુટ વોરા ને બોરાની !
ભાઈ, તુ ું ર્ારે અંદર આવ. બે ઘડી વાર્ો ર્ો કરીએ ! બોલ્યા
વગર મોંમાું જાળાું બાઝી જાય છે .’
ર્ુવાન અંદર ર્ો આવ્યો; પણ આ બન્નેન ુ ું વર્ાન એને
કુંઈક વીચીત્ર લાગ્ર્ુ.ું ડગુમગુ થર્ાું સરલાબહેન પાણી લાવ્યાું,
‘લે ભાઈ લે, ઠુંડુ પાણી પી. ને હા દીકરા, ર્ારુું નામ શુ ું ?’
ુ ાથી અહીં કૉલેજમાું ભણવા
‘મારુું નામ વીનય. હુ ું ધુંધક
આવ્યો છું. મારે પેઈંગગેસ્ટ ર્રીકે રહેવ ુ ું છે . મી. વોરા સાથે ફોન
પર વાર્ો પણ થઈ છે .’
રમણલાલ અને સરલાબહેન બન્નેની આંખોમાું એકીસાથે
ઝબકારો થયો, આ ર્ો બાજુવાળા ! વીનયને ર્ુઝ
ું વણ થઈ
આવી. શુ ું વાર્ કરવી ? ત્યાું ર્ો રમણલાલ જ બોલ્યા, ‘અમારે
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ર્ારા જેવડો જ દીકરો છે , પરાગ. ખુબ હોશીયાર, હું ! દસ વર્ા
થયાું એને અમેરીકા ગયાને. બહુ સારુું કમાય છે .’
‘ર્ો ર્ો હવે પાછો શેનો આવે ?’ વીનયથી બોલાઈ
ગર્ુ.ું
ચા–નાસ્ર્ો લઈને આવેલાું સરલાબહેનને માઠુું લાગી
ગર્ુ,ું ‘આવશે જ વળી. નહીં શેનો આવે ! એનેય થતુ ું ર્ો હશે જ
ને કે, મારાું ઘરડાું મા–બાપ એકલાું એકલાું શુ ું કરર્ાું હશે ?’
વીનયને થર્ુ,ું આ આશાભયાું માવર્ર પાસે મારે આવુ ું
નહોતુ ું બોલવુ ું જોઈતુ.ું ત્યાું રમણલાલે વાર્ને ઘક્કો મારર્ાું કહ્ુ,ું
‘અમને બન્નેને આ ઘર ખાવા દોડે છે . તુ ું આ વોરાને બદલે અહીં
જ રહેવા આવી જાય ર્ો !’
વીનય ચોંકી ઉઠયો. આ બે મળીને મને સાણસામાું
લેવાની કોશીશ ર્ો નથી કરર્ાું ને ! એ વધુ કુંઈ વીચારે ર્ે
પહેલાું વળી રમણલાલે આગળ ચલાવ્ર્ુ,ું ‘જો, ર્ને કોઈ વાર્ે
ર્કલીક નહીં પડવા દઈએ. ને રહેવા, ખાવા–પીવાનુ ું બધુ ું જ
સાવ મફર્...’
‘મફર્ ? શા માટે ? ર્મે કેમ મારે ખાર્ર આ બધુ ું
કરવા ર્ૈયાર થાઓ છો ? હુ ું ર્ો ર્મારે માટે સાવ અજાણયો છું
?’ વીનયે અકળાઈને કહ્ુ.ું
‘કારણ કે, આ બધુ ું કરવાથી અમને થશે કે, ઘડપણમાું
અમે બે સાવ એકલાું નથી. અમારી પડખે કોઈ ર્ો છે , એવો
સધીયારો રહેશે. અને બીજી વાર્, અમારા બેમાુંથી એક
ઓચીન્તુ ું મરી જાય ર્ો લોકોને ભેગા કરવા કોઈક ર્ો જોઈશે ને
?’ સરલાબહેન બોલર્ાું બોલર્ાું રડી પડયાું.
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વીનયને બન્નેની ખુબ દયા આવી; પણ અચાનક ઉભા
થયેલા આ સુંજોગોમાું શુ ું કરવુ ું ર્ે એને સુઝતુ ું નહોતુ.ું ‘હુ ું જરા
વીચાર કરીને જવાબ આતુ.ું અત્યારે ર્ો મારે મોડુું થાય છે .’
કહેર્ાું ર્ે ઉભો થયો.
રમણલાલ દીવાલને ટેકે ટેકે ર્ેની પાછળ ગયા, ‘ઘડીક
બેઠો હોર્ ર્ો સારુું લાગર્; પણ વાુંધો નહીં. હવે ર્ો તુ ું અમારી
સાથે જ રહેવા આવી જઈશ. ઘર ભર્ુું ભર્ુું લાગશે.’
‘ક્ારે જવાબ આપીશ, દીકરા ? કાલે કે પરમ દીવસે
? ને હા, ફોન નુંબર ર્ો લેર્ો જા. તુ ું એક ફોન કરી દઈશને ર્ો
હુ ું ર્ારે માટે બધી ર્ેયારી કરી રાખીશ. આવજે હું, બેટા !’
સરલાબહેનનો અવાજ ર્રડાઈ ગયો.
બારણુ ું બુંધ કરી બન્ને અંદર આવ્યાું. ‘શુ ું લાગે છે , ર્મને
? એ આવશે કે નહીં ?’
‘હુ ું કેવી રીર્ે કહી શકુું ? પોર્ાના લોકોનાું મનમાું શુ ું છે
એનીયે ખબર આપણને પડર્ી નથી; ર્ો વળી પારકાનાું મનની
ર્ો કેમ ખબર પડે ?’
સરલાબહેને ભીની આંખ પર સાડલાનો છે ડો દાબ્યો;
પછી રમણલાલ ર્રફ જોઈને બોલ્યાું, ‘આમ ને આમ આપણે
ક્ાું સુધી રાહ જોયા કરીશુ.ું ..?’
(જયન્ર્ દળવીની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )

@
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13-248 : 15-07-2012

જનેર્ાનુું ર્ ૃત્ર્ુ
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

સવારનો છથી સાર્નો સમય એટલે માથાાનો પોર્ાનો
સમય. જેમ બને ર્ેમ જલદી ઉઠીને ર્ળાવની ફરર્ેના સુદર
ું
મજાના બગીચામાું લટાર મારવા જવુ ું એને એટુુું ગમતુ ું કે,
એક દીવસ માટે પણ ચાલવાનુ ું ગુમાવવુ ું એને પોસાતુ ું નહીં.
ચાલીને આવે અને ઘરમાું પગ ર્ુકે એ ઘડીથી જ શરુઆર્ થઈ
જર્ી.
‘મમ્મા, આજે બ્રેક-ફાસ્ટમાું શુ ું બનાવીશ ?’
‘મારાું કપડાુંને ઈસ્ત્રી નથી કરી ? જલદી કરી આપ;
નહીં ર્ો મારી સ્કુલ બસ આવી જશે.’
‘મમ્મા, આજે જરા જુદી સ્ટાઈલમાું બે પોની વાળી
આપ ને ! રોજ એક સરખી એક જ પોની વાળયા કરે છે ર્ે !’
બાર વરસનો મોટો દીકરો અને પછી નવ વરસનાું
જોડીયાું – દીકરો અને દીકરી. આ ત્રણેને મોટાું કરર્ાું અને
ત્રણેની નવી નવી ફરમાઈશ તુરી કરર્ાું માથાાને નાકે દમ
આવી જર્ો. સવારે સાર્થી માુંડીને રાર્ના દસ સુધી એ જાણે
ઘાણીએ બાુંધલ
ે ા બળદની માફક પોર્ાના ઘરસુંસાર ફરર્ે
ગોળ-ગોળ ચક્કર લગાવ્યા કરર્ી. ર્ેથી જ એ એવુ ું અનુભવર્ી
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કે, સવારની એક કલાક ચાલવાની કે દોડવાની કસરર્, એને
આખા દીવસના કામને પહોંચી વળવા જેટલી ચુસ્ર્ રાખે છે .
આજે એ રોજ કરર્ાુંય થોડી વહેલી બગીચામાું પ્રવેશી.
એને થર્ુ ું કે, સૌથી પહેલી આવનાર હુ ું જ છું. અડધો કલાક
એકધારુું જોગીંગ કરીને એ થાકી ગઈ. વાર્ાવરણમાું ઠુંડક હર્ી
ર્ોય એના કપાળે થી પરસેવો નીર્રર્ો હર્ો. વયસ્કોને બેસવા
માટેના બાુંકડા પર બેઠેલી સ્ત્રીએ માયાળ સ્મીર્ કરર્ાું કહ્ુ,ું
‘બહુ થાકી ગઈ લાગે છે . આવ, જરા વાર બેસીને
આરામ કર.’
જાણે કોઈની કહેવાની જ રાહ જોર્ી હોય એમ માથાા
ર્રર્ ધબ દઈને બેસી પડી. એણે પેલી સ્ત્રીને કહ્ુ,ું
‘હુ ું ર્મને ઘણી વાર અહીં બેઠેલાું જોઉં છું. ર્મારુું નામ
જાણી શકુું ?’
‘મારુું નામ ક્લેરા. પણ દીકરા, તુ ું આટલી વહેલી
ચાલવા કેમ નીકળી છે ?’
‘વહેલી ન નીકળું ર્ો શુ ું કરુું ? સાર્ વાગ્યા પછી ર્ો
મારે હળે જોર્રાઈ જવુ ું પડે છે . સાચુ ું કહુ ું ર્ો ત્રણ ત્રણ
છોકરાુંઓને મોટાું કરવામાું ર્ો જાણે મારી જાર્ નીચોવાઈ જર્ી
હોય એવુ ું લાગે છે .’
માથાાની વાર્ ક્લેરાને પસુંદ ન પડી હોય એમ એણે
નકારમાું ડોકુું ધુણાવ્ર્ુ.ું ‘દીકરા, હમણાું ભલે ભારે લાગે; પણ
છોકરાુંઓ મોટાું થઈ, ભણી-ગણીને નામ કાઢશે ત્યારે એમની મા
હોવા બદલ તુ ું ગૌરવ અનુભવીશ.’ પોર્ાની પાસેની પ્લાસ્ટીકની
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થેલીમાુંથી પાુંઉ કાઢી, એના ટુકડા કરી ર્ળાવમાુંની માછલીઓ
માટે નાુંખર્ાું એણે વાર્ આગળ ચલાવી.
‘હુ ું ર્ો કહુ ું છું દીકરા, કે ત્રણ વહાલાું સુંર્ાનોની ભેટ
આપવા બદલ જીસસનો આભાર માનવો જોઈએ. ર્ને ખબર છે
ને, કેટલાુંય કમભાગીઓ એક બાળક માટેય વલખાું મારે છે !’
બોલર્ાું બોલર્ાું એના ચહેરા પરનુ ું હાસ્ય વીલાઈ ગર્ુ.ું માથાાને
એવુ ું લાગ્ર્ુ ું કે, કદાચ એની આંખોમાું ભીનાશ ર્રવરર્ી હર્ી.
ક્લેરાનો હાથ સ્નેહથી પકડી લેર્ાું માથાાએ કહ્ુ,ું
‘થેન્ક-ર્ુ આન્ટી, મને એક નવી દૃષ્ટી આપવા બદલ.
હવેથી હુ ું બાળકોના ઉછે રને વૈર્રુું ન ગણર્ાું એક મનગમતુ ું
કામ સમજીશ.’
સામેના ઝાડ પર કોઈ પક્ષીએ માળો બાુંધ્યો હર્ો. એ
ર્રફ આંગળી ચીંધર્ાું ક્લેરાએ કહ્ુ,ું ‘જો પેલી મા. કદાચ ર્ારા
ને મારા કરર્ાું વહેલી ઉઠીને કામે લાગી હશે. પોર્ાનાું બચ્ચાુંઓ
માટે ખોરાકની શોધ કરવામાું અત્યાર સુધીમાું સોએક ચક્કર ર્ો
લગાવી ચુકી હશે; પણ છે એને કશી ફરીયાદ ?’ અત્યુંર્
દદા ભયાા સ્વરે વાર્ તુરી કરર્ાું ક્લેરાએ જાણે સ્વગર્ બોલર્ાું
હોય એમ કહ્ુ.ું
‘બચ્ચાું વીનાના ખાલીખમ માળાનો સુનકાર કેવો
અસહ્ય હોય છે એ ર્ો જેણે અનુભવ્ર્ુ ું હોય એ જ જાણે.’
બે દીવસ પછી ફરીથી માથાા અને ક્લેરા વચ્ચે હાયહલ્લો થર્ુ.ું ક્લેરાએ કહ્ુ,ું ‘મારે ર્ને કુંઈક બર્ાવવુ ું છે . સમય છે
ર્ારી પાસે ?’
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‘હા હા વળી, બર્ાવો. શુ ું બર્ાવવુ ું છે ?’ માથાા બાુંકડા
પર ક્લેરાની પાસે બેસર્ાું બોલી. ક્લેરાના મોઢા પર જાણે
દુ:ખની કાળી ભમ્મર વાદળી આવીને બેસી ગઈ હોય એવુ ું
લાગ્ર્ુ.ું પોર્ાનો સર્ર્ ધ્રુજ્યા કરર્ો હાથ ફ્રોકના ખીસ્સામાું
નાખી એણે એક પેપરનુ ું કટીંગ બહાર કાઢ્ુું અને માથાાને કહ્ુ,ું
‘વાુંચ.’
વાુંચીને માથાા સ્ર્બ્ધ થઈ ગઈ ! અસલ ક્લેરા જેવો જ
ચહેરો ધરાવર્ા ર્ેર-ચૌદ વરસના કીશોરના હસી રહેલા ફોટા
નીચે લખર્ુ ું હતુ ું : ‘માટીન ડીસોઝા ર્ે ક્લેરા ડીસોઝાના તુત્રનુ ું
અકસ્માર્માું થયેુ ુું ર્ ૃત્ર્ુ’. જરાક કળ વળર્ાું માથાાએ તુછ્ુ,ું
‘ક્ારે , એટલે કે, કેટલા વખર્ પહેલાું એ ગુજરી ગયો ?’
કશાક બીજા જ વીચારમાું હોય એમ ક્લેરા બોલી,
‘માય સન, માય સન માટીન. વેરી બ્રાઈટ, વેરી
લવીંગ. એ છે જ. મારી સાથે જ છે , મારી પાસે જ છે . જે દીવસે
હુ ું મરીશ ર્ે દીવસે એનુ ું ર્ ૃત્ર્ુ થશે.’ માથાા સામે નજર પણ કયાા
વીના ક્લેરા ઉભી થઈને ચાલવા માુંડી. પછી કેટલાય દીવસો
સુધી ક્લેરા દે ખાઈ જ નહીં. બગીચામાું જાય ત્યારે રોજ માથાા
એને અચુક યાદ કરર્ી પણ એને વીશે તુછવુય
ું કોને ?
ત્રણેક મહીના પછી એક દીવસ માથાા પેપરનાું પાનાું
ઉથલાવી રહી હર્ી ત્યાું અચાનક એની નજર ક્લેરાના ફોટા પર
પડી. એની જુવાનીના દીવસોનો ફોટો હોય એવુ ું લાગ્ર્ુ.ું એને
ગળે હાથ વીંટાળીને હસી રહેલો માટીન પણ ફોટામાું સાથે હર્ો.
ફોટાની નીચે નોંધ હર્ી : ‘માટીન, ડીસોઝાનાું વહાલસોયાું મા
ક્લેરા ડીસોઝા ઈસુના ચરણે સીધાવ્યાું.’
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બાલ્કનીમાુંથી દે ખાર્ા સામેના ઝાડ પરના માળામાુંથી
કદાચ ઈંડાું પડી ગયાું હર્ાું. ચીં ચીં કરીને ચીત્કાર કરી રહેલી
ચકલીને માથાા આંસુભરી આંખે જોઈ રહી હર્ી, એનાથી
મનોમન બોલાઈ ગર્ુ ું :
‘ગુડ બાય માટીન એન્ડ ગુડ બાય ક્લેરા !’
(અંર્રા ઘોર્ની અંગ્રેજી વાર્ાાને આધારે )

@
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આવ ભાઈ હરખા !
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

ભીડભાડથી ભરે ુ ુું રે લવે સ્ટેશન. આખા દીવસમાું
કેટલીય ટ્રેનો આવે ને જાય. કીડીયારાની જેમ ઉભરાર્ા લોકો
પરસેવાથી રે બઝેબ અને સામાન ઉંચકીને થાકીને ઠુસ થઈ
ગયેલા. પ્લૅટફૉમા પર ચા- કૉફીના, ખાણી–પીણીના, છાપાું–
મેગેઝીનના કેટલાય સ્ટોલ હર્ા; પણ બધામાું ફાસ્ટફુડના
સ્ટૉલનો ર્ો રુઆબ જ જુદો. બહાર પીત્ઝા, બગાર, પૉટેટો ચીપ્સ
અને પેસ્ટ્રી ર્થા કેકનાું એવાું મોટાું મોટાું રું ગીન ચીત્રો ર્ુકેલાું કે
જોઈને જ મોઢામાું પાણી આવી જાય. ન ખાવુ ું હોય એનેય
ખાવાનુ ું મન થઈ જાય.
સ્ટૉલવાળાને વળી રમણ નામનો એવો એક ચાલાક
છોકરો મળી ગયો હર્ો, જે આવર્ાું–જર્ાું લોકોને ‘આવો સાહેબ,
આવો મૅડમ’ એમ લળી લળીને કહેર્ો અને એમને ફાસ્ટફુડ
સેન્ટરમાું આવ્યે જ છટકો કરર્ો. સ્ટૉલના માલીક પણ ક્ારે ક
કદરદાનીરુપે રમણને વધ્યાું–ઘટયાું બગાર કે ચીપ્સ પકડાવી
દે ર્ા. પણ એનો આધાર એમની મહેરબાની પર રહેર્ો. ક્ારે ય
કશુ ું ન મળે ર્ો રમણે પોર્ે જ ખાવાનો વેંર્ કરવો પડર્ો.
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આજે શી ખબર ક્ાુંથી બે ટાબરીયાું સ્ટૉલ આગળ
આવીને ઉભાું રહી ગયાું. મેલાું–ઘેલાું કપડાું અને પગમાું તુટેલી
સ્લીપર. બુંને સ્ટૉલ પાસે ઉભાું રહીને રાડો પાડવા લાગ્યાું :
‘તુરી–ભાજી લેવી છે , તુરી–ભાજી ? દસ રુપીયામાું
તુરી–ભાજી.’
નાનો છોકરો વળી વધુ ચબરાક હર્ો,
‘ટેસ્ટફુલ ને વળી ર્ાજી, એવી છે અમારી તુરી–ભાજી.
સાહેબ, ખાઈને પૈસા આપજો.’
રમણે જોર્ુ ું ન જોર્ુ ું કર્ુ.ું છોને વેચર્ા પોર્ાનો માલ,
એમ કરીને છોકરાઓની દયા પણ ખાધી. જેને ફાસ્ટ ફુડનુ ું
મોંઘુદ
ું ાટ ફુડ પરવડે એમ નહોતુ ું એવાું લોકો આવી આવીને તુરી
– ભાજી ખરીદવા લાગ્યાું. સ્ટૉલના માલીકે પોર્ાના કાઉન્ટર
પરથી જોર્ુ ું કે આ છોકરાઓને લીધે એની ઘરાકી તુટર્ી હર્ી.
વળી, મુખડીબારસ જેવા છોકરાઓને જોઈને થોડા શ્રીમુંર્
ગ્રાહકો દરવાજામાુંથી જ પાછા વળી જર્ા હર્ા. ર્રર્ એણે
રમણને બોલાવીને ખખડાવવા માુંડયો,
‘કેમ સાલા, ર્ને અહીં નોકરીએ શેને માટે રાખયો છે ?
ભજન કરવા ?’
‘શુ ું થર્ુ ું સાહેબ. મારી કુંઈ મુલ થઈ ?’
‘ના, ના, ર્ારી ર્ે કુંઈ મુલ થર્ી હશે? આ સ્ટૉલ મારો
ને આ આલતુ–ફાલતુ છોકરાઓ અહીં આવીને પોર્ાનો ધુંધો કરે
એમાું મુલ ર્ારી કે મારી ?’
‘પણ સાહેબ, એ ર્ો… એ ર્ો…’
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‘એ ર્ો ને બે ર્ો; હુ ું કાુંઈ ન જાણુ.ું ખદે ડી કાઢ એ બેયને
અહીંથી. સારા સારા ઘરાકો પાછા જર્ા રહે છે . ભાન પડે છે કુંઈ
?’
‘હમણાું બેઉને કાઢુ ું છું સાહેબ, ચીંર્ા ન કરો.’
સાહેબ પાસે નરમઘેંસ બની ગયેલો રમણ શુરવીર
બનીને બહાર નીકળયો, ‘ચાલો, ભાગો જોઉં બેઉ અહીંથી ! કોને
તુછીને અહીં ઉભા છો ? મારા માલીકની ઘરાકી બગાડો છો ર્ે !’
બેઉ છોકરાઓ સીયાવીયા થઈ ગયા.
‘આટલી તુરી–ભાજી વેચાઈ જાય એટલે હાલ્યા જઈશુ,ું
ભઈ ! ઘડીક ઉભા રે ’વા દ્યો ર્ો મે’રબાની !’
‘ભઈ, અમારી મા માુંદી છે . જેમ ર્ેમ આટલી તુરી–
ભાજી બનાઈ આલી છે ’. નાનકાએ કહ્ુ.ું
‘હવે જાવ છો કે મારા શેઠને બોલાવુ ું ? શેઠ આવીને
એવી ધોલાઈ કરશે કે…’ બેઉ છોકરાઓ ગભરાઈને ભાગ્યા.
રમણ

છાર્ી

ફુલાવર્ો

શેઠ

પાસે

ગયો

અને

પોર્ાની

પરાક્રમગાથા વણાવર્ાું બોલ્યો,
‘શેઠ ખદે ડી ર્ુક્ા બુંનેને. ર્મારુું નામ દીધુન
ું ે એટલે
ઉભી તુછ
ું ડીએ ભાગ્યા.’ શેઠે ખભો થાબડીને શાબાશી આપી
એટલે રમણને થર્ુ ું કે, આજે શેઠ વધુ મહેરબાન થશે. પછી ર્ો
આખો

દીવસ

એવો

દોડધામમાું

નીકળી

ગયો

કે

કુંઈ

વીચારવાનીય ફુરસદ ન મળી. ગ્રાહકોને આવકારવાનાું, ટેબલ
સુધી દોરી જવાનાું, ટેબલ સાફ કરવાનાું, પાણીના ગ્લાસ
આપવાના – આ બધાુંમાુંથી કોઈ પણ કામ માટે રમણના
નામની બુમ પડે ને રમણ દોડીને હાજર થઈ જાય !
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જેમ જેમ રાર્ પડર્ી ગઈ ર્ેમ ર્ેમ અવરજવર ઘટવા
લાગી, ઘરાકી ઓછી થર્ી ગઈ. અગીયાર–સાડા અગીયાર થયા
ને સ્ટૉલનો સુંકેલો કરવાનો સમય થઈ ગયો. બધુ ું પર્ાવીને
નીકળયો ત્યારે રમણ થાકીને લોથપોથ થઈ ગયો હર્ો. મુખથી
બેવડ વળી જવાતુ ું હતુ.ું છે ક સુધી કુંઈક ર્ો મળશે, એવી આશા
હર્ી; પણ જ્યારે શેઠ સ્ટૉલ બુંધ કરીને ચાવીનો ઝુમખો લઈને
ચાલવા લાગ્યા ત્યારે એ સમજી ગયો કે, હવે પેટનો ખાડો
તુરવા પોર્ે જ કુંઈક કરવુ ું પડશે.
પાુંઉ – વડાના સ્ટૉલ પર જઈ એણે ચાચાને તુછ્ુ,ું
‘ચાચા, કુંઈ ખાવાનુ ું છે ?’
‘કુંઈ નથી દીકરા. આ છે લ્લી ટ્રેન ગઈ એમાું બધો માલ
વેચાઈ ગયો.’
‘ચાચા, બપોરે બે છોકરાઓ અમારા સ્ટૉલ આગળ ઉભા
હર્ા એને જોયા ?’ ચાચાએ ‘ના’માું ડોકુું ધુણાવ્ર્ુ.ું રમણ નીરાશ
થઈ ગયો. પેટમાું જાણે અગન બળર્ી હર્ી. બાજુમાું જ પેપર
વેચર્ા અસલમને, પાણીની બૉટલ અને પાઉચવાળા મનીયાને
બધાને તુછી વળયો; પણ કોઈએ છોકરાઓને જોયા નહોર્ા.
થાક્ાપાક્ા રમણે પ્લૅટફૉમા પર દુર સુધી નજર
દોડાવી. એકદમ છે વાડે પાણીના નળ પાસે બન્ને છોકરાઓ
દે ખાયા ને એના જીવમાું જીવ આવ્યો. દોડીને એ એમની પાસે
પહોંચ્યો ત્યારે બન્ને ભાઈઓ છાપાુંના કટકામાું તુરી–ભાજી ર્ુકીને
ખાર્ા હર્ા.
‘થોડી તુરી–ભાજી છે ?’ બપોરે એમને ધમકાવ્યા હર્ા
એ યાદ આવર્ાું રમણે કુંઈક સુંકોચથી તુછ્ુ.ું પછી હાથમાુંનો
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પાુંચ રુપીયાનો સીક્કો બર્ાવર્ાું કહ્ુ,ું ‘મારી પાસે દસ રુપીયા
નથી. અડધી પ્લેટ હોય ર્ો આપોને ! બહુ મુખ લાગી છે .’ મોટા
છોકરાએ એનો હાથ પકડીને બાજુમાું બેસાડર્ાું કહ્ુ,ું ‘મને ખબર
છે , આખો દીવસ કામ કરીને આપણને બધાને કેવી મુખ લાગે
છે ! જે છે ર્ે ત્રણે ભેળા મળીને ખાઈ લઈશુ.ું પૈસા રહેવા દે
ર્ારી પાસે.’
(જ્ઞાનદે વ ર્ુકેશની હીંદી લઘુકથાને આધારે )
@
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વર્નની માટી
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

દીવાળીના ર્હેવાર નજીકમાું જ હર્ા. અહીં પરદે શની
મુમી પર હુ ું સાવ એકલો હર્ો; ઘર–પરીવાર, સ્નેહીજનોથી દુર.
જીન્દગીની કદાચ આ પહેલી જ દીવાળી હર્ી જ્યારે હુ ું મારા
કુટુમ્બની સાથે નહોર્ો. કમ્પનીના કામે એકાદ મહીના પહેલાું
લુંડન આવ્યો અને હજી ચાર–પાુંચ મહીના સુધી રોકાવુ ું પડે
એમ હતુ.ું
અહીં બનેલા નવા મીત્રો, સહકમાચારીઓ સૌને દીવાળી
નીમીત્તે કુંઈ ને કુંઈ ભેટ આપવી જોઈએ એમ વીચારીને હુ ું
ખરીદી કરવા નીકળે લો. ‘ઈન્ડીયન સ્પાઈસ શૉપ’ નામના
સ્ટોરમાું દરે કેદરે ક પ્રકારની ભારર્ીય ચીજ–વસ્તુ મળી જાય. હુ ું
દીવા, મીણબત્તી, રું ગોળી માટેના રું ગોના કાઉન્ટર પર બધુ ું
જોવામાું મશગુલ હર્ો ત્યાું કોઈ સ્ત્રીનો અવાજ સુંભળાયો :
‘એક્સક્ુઝ મી, આપ ઈન્ડીયાથી આવો છો ?’
કફની–લેંઘો અને પગમાું જયતુરી મોજડી પહેરેલો મારો
દે ખાવ જ એવો હર્ો કે જેની પર ભારર્ીયર્ાની છાપ હર્ી.
લગભગ પચાસેક વર્ાની લાગર્ી એ સ્ત્રીને મેં ધારીને જોઈ.
સુદર,
ું
નમણા ચહેરા પર ભાવવાહી આંખો. પણ એ આંખોમાુંથી
ઉદાસી ડોકીયાું કરર્ી હર્ી. આધુનીક પહેરવેશ; છર્ાું એનાું
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ર્ુળીયાું ભારર્ીય મુમીમાું હર્ાું એવુ ું મને એને જોર્ાુંની સાથે
લાગ્ર્ુ.ું મેં જવાબ આપ્યો, ‘હા, મૅમ, હુ ું હૈદરાબાદથી આવુ ું છું.’
એની આખોમાું એક અજબ પ્રકારની ચમક આવી ગઈ.
ર્ેણે કહ્ુ,ું ‘કેટુુું સારુું ! ર્મને ભારર્માું રહેવા મળે છે . લુંડનમાું
વધુ રોકાવાના છો કે ભારર્ પાછા જવાના ?’
‘હુ ું મારી કમ્પનીના કામે આવ્યો છું. હજી ચારપાુંચ
મહીના ર્ો રોકાવુ ું પડશે. ત્યાર પછી ભારર્ પાછો જઈશ.’
‘મારાું લગ્ન થયાું ર્ે પહેલાું હુ ું ર્ુમ્બઈ રહેર્ી હર્ી. હવે
ર્ો પચીસ વરસથી અહીં છું. લુંડન આવ્યા પછી એક્કે વાર
ભારર્ ગઈ નથી..’ કહીને એણે કદાચ નીસાસો નાખયો અથવા
મને એવુ ું લાગ્ર્ુ.ું પણ ર્રર્ જ ચહેરા પર પરાણે હાસ્ય લાવર્ાું
એ બોલી, ‘હુ ું માનુ ું છું કે જે કોઈ ભારર્ જઈ શકે ર્ે નસીબદાર
છે .’
અમારી વાર્ ચાલર્ી હર્ી ત્યાું એક ર્ુવાન આવ્યો
અને કહેવા લાગ્યો, ‘મૉમ, બહુ મોડુું થઈ ગર્ુ,ું નીકળવુ ું છે ને ?’
અને એ જલદી જલદી મને ‘બા....ય’ કહીને જર્ી રહી. ર્ે
દીવસે હુ ું ક્ાુંય સુધી એને વીશે વીચારર્ો રહ્યો. પચ્ચીસ
પચ્ચીસ વર્ા સુધી લુંડનની ઝાકઝમાળભરી જીન્દગી જીવ્યા
પછી પણ એને ભારર્નુ ું આટુુું આકર્ાણ કેમ હશે ?
જાણે આ મારા સવાલનો જવાબ આપવા માટે જ હોય
એમ પુંદરે ક દીવસ પછી મને એક મૉલમાું ર્ે મળી ગઈ. એણે
હસીને મને ‘કેમ છો ?’ તુછ્ુ.ું
મેં કહ્ુ,ું ‘મઝામાું. પણ આપણી ર્ે દીવસની ર્ુલાકાર્
બહુ ટુુંકી રહી. મારે ર્મારી સાથે થોડી વાર્ો કરવી છે . ર્મને
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વાુંધો ન હોય ર્ો રે સ્ટોરું ટમાું બેસીએ ?’ આજે એને બીલકુલ
ઉર્ાવળ નહોર્ી એટલે કૉફીની ચુસ્કી લેર્ાું લેર્ાું અમે બન્ને
વાર્ે વળગ્યાું. એણે કોઈ ઔપચારીકર્ા વીના મારા સવાલોના
જવાબ આપ્યા.
‘મારાું બે સુંર્ાનો. એક દીકરો. જેને ર્મે ર્ે દીવસે
જોયો. એ અહીંની જ છોકરી સાથે પરણયો છે . અમે ઈન્ડીયા હર્ાું
ત્યારે એનો જન્મ થયેલો. એનુ ું નામ સમીર પાડેુ;ુું પણ હવે એ
‘સેમ’ના નામે ઓળખાય છે .’
‘અને બીજુ ું સુંર્ાન ?’
‘સેમથી નાની દીકરીનુ ું નામ છે ‘સારા’. એનો જન્મ
અમે અહીં લુંડન આવ્યાું પછી થયો.’
‘ર્મારા પર્ી શુ ું કરે છે ?’
પર્ી વીશે વાર્ કરવાનો ઝાઝો ઉમળકો ન હોય એવા
ભાવ સાથે એ બોલી, ‘ટી.વી.માું આટા ડાયરે ક્ટર છે . લગ્ન
પહેલાું હુ ું ર્ુમ્બઈ હર્ી ત્યારે રે ડીયોમાું એનાઉન્સરની નોકરી
કરર્ી.

ત્યાું જ મારી અને દીપેન્રની ઓળખાણ થઈ અને

ધીમેધીમે પરીચય પ્રેમમાું પલટાયો. અમે મરાઠી અને એ
પુંજાબી. મારા ઘરમાું સખર્ વીરોધ હર્ો.’
‘ર્ો પછી ર્મે લગ્ન કેવી રીર્ે કયાું ?’ મને એની
વાર્માું રસ પડર્ો જર્ો હર્ો..
‘ભાગીને. પણ મારાું પીયરીયાુંઓએ એ પછી મારી
સાથેનો સમ્બન્ધ ર્ોડી નાખયો. સમીરનો જન્મ થયાના સમાચાર
મોકલ્યા, ર્ોયે કોઈ જોવા ન આવ્ર્ુ;ું મા પણ નહીં.’ બોલર્ાું
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બોલર્ાું એની આંખોમાું આંસુ છલકાયાું એ એણે ટીસ્ર્ુ–પેપરથી
ુુછયાું..
‘દીપેન્રનુ ું લુંડન રે ડીયો માટે સીલેક્શન થર્ુ ું ને અમે
ભારર્

છોડી

લુંડન

આવી

ગયાું.

શરુઆર્માું

અહીંની

જીવનપિર્ીમાું ગોઠવાવુ ું મારે માટે બહુ ર્ુશકેલ હતુ.ું વખર્
જર્ાું એમાું ર્ો હુ ું ગોઠવાઈ ગઈ; પણ આજ સુધી હુ ું મનથી અહીં
ગોઠવાઈ શકી નથી.
‘દીકરાએ એની મનપસુંદ છોકરી સાથે લગ્ન કયાું ને
ખુશ છે . દીકરી એના મીત્ર સાથે લગ્ન વીના પણ રાર્ોની રાર્ો
ગાળે છે . પર્ી કોઈ અચકાટ વીના મારા દે ખર્ાું જ એની
સ્ત્રીમીત્રને ગળે વળગાડે છે . જો દીકરાને આ વીશે કુંઈ પણ
કહેવા જાઉં ર્ો કહે છે :
‘મૉમ, ર્ારા વીચારો આવા જુનવાણી કેમ છે ? આટલા
મોટા લુંડનમાુંથી તુ ું પણ એકાદ ફ્રેન્ડ શોધી કાઢ ને ર્ારી રીર્ે
મઝા કર. – આ છે અહીંની સુંસ્કૃર્ી ! જેમાું દીકરો માને
શીખામણ આપે છે કે, તુ ું પણ મીત્ર શોધી કાઢ ! મારા ભયાા–
તુયાા સુંસાર વચ્ચે હુ ું એકલી છું, સાવ એકલી !’ કહેર્ાું કહેર્ાું ર્ે
એ રડી પડી.
મેં કહ્ુ,ું ‘ર્મે ભારર્ીય સુંસ્કૃર્ી અને ભારર્ માટે આટુુું
ઝુરો છો ર્ો એકાદ વખર્ ર્ો મારે ત્યાું આવો ! મારુું ર્મને
આગોર્રુું આમુંત્રણ છે .’
‘આવીશ. જરુર આવીશ. જ્યારે

અહીંની એકલર્ા

મારાથી સહન નહીં જ થાય ત્યારે અથવા ર્ો મારાું દીકરા–
દીકરીનાું સુંર્ાનોને લઈને હુ ું ભારર્ આવીશ અને બર્ાવીશ કે
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જુઓ, આ છે મારી માત ૃમુમી. પણ અત્યારે મારુું એક કામ કરશો
? ભારર્ના એરપોટા પર ઉર્રો ત્યારે ત્યાુંની ધુળ માથે
ચડાવીને મને યાદ કરજો. આટુુું કરશોને ?’
પછી મારો જવાબ સાુંભળયા વીના જ એ ઉઠીને ચાલી
ગઈ.
(મીના ખોંડની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )
–આશા વીરે ન્દ્ર
@
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16-278 : 08-09-2013

એક અનોખો પફરવાર
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

રાકેશનો બાયોડેટા કોઈ માગે ર્ો આ રહ્યો –
નામ : રાકેશ પ્રકાશભાઈ દવે
માર્ા : હયાર્ નથી,
પીર્ા : હયાર્ નથી,
અ્યાસ : એમ.ઈ. (મીકે.એન્જી.)
નોકરી/ધુંધો : મશીનના સ્પેરપાટ્ા સ બનાવર્ી કુંપનીમાું
સુપરવાઈઝ.
ભાઈ : નથી,
બહેન : નથી.
માર્ા-પીર્ા નથી એના કરર્ાુંય મોટુું દુ:ખ રાકેશ માટે
ભાઈ-બેન નથી એ હતુ.ું એને હમ્મેશાું લાગતુ ું કે, જો મારે ભાઈભાુંડુ હોર્ ર્ો હુ ું આજે છું એનાથી ઘણો જુદો હોર્. મારાું સુખદુુઃખ, મારો આનુંદ, મારી હર્ાશા બધુ,ું બધુ ું જ હુ ું એની સાથે
વહેંચી શકર્. જો વધુ નહીં ર્ો એક જ ભાઈ કે બહેન હોર્ ર્ો !
આ એના અંર્રની ર્ીવ્ર ઝુંખના હર્ી. પણ એ આ જન્મમાું
સુંર્ોર્ાય એવી કોઈ શક્ર્ા નહોર્ી.
અકસ્માર્માું મા-બાપ બુંને ચાલી નીકળયાું એ પછી
મામાએ હાથ ઝાલ્યો ર્ો ખરો; પણ માત્ર લોકલાજને ખાર્ર;
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અંર્રના ઉમળકાથી નહીં. છર્ાુંય મામા-મામીને ટેકેટેકે અને
માર્ા-પીર્ા જે સુંપત્તી ર્ુકી ગયાું હર્ાું એને આધારે , એ
મીકેનીકલ એન્જીનીયર બની ગયો એ કુંઈ નાનીસુની વાર્
નહોર્ી. જીન્દગીની ગાડી બરાબર પાટે ચઢી ગઈ હર્ી. એક
નામાુંકીર્ કુંપનીમાું સુપરવાઈઝરની મોભાદાર નોકરી પણ
મળી ગઈ. હવે મામા-મામી પર ભારરુપ ક્ાું સુધી રહેવાનુ ું !
‘મામા, એક વાર્ કહુ ું ? ખરાબ ન લગાડશો !’
‘કહેને દીકરા ! ર્ારી કોઈ વાર્નુ ું આજ સુધી ખરાબ
લગાડ્ુું છે ?’
‘મામા, મેં… એટલે કે, મેં છે ને, એક નાનકડો ફ્લેટ
જોયો છે . હવે હુ ું ત્યાું રહેવા જાઉં ? વચ્ચે વચ્ચે અહીં આવર્ોજર્ો રહીશ, પણ…’
મામા-મામીએ થોડી આનાકાની પછી સમ્મર્ી આપી.
રાકેશ ‘પેરેડાઈઝ સોસાયટી’માું રહેવા આવી ગયો. હવે લોકો
એને પરણીને થાળે પડવાની સલાહ આપર્ા અને સારાું
ઠેકાણાુંય બર્ાવર્ાું. પણ કોણ જાણે કેમ, રાકેશને એવી ઈચ્છા
જાગર્ી જ નહીં કે એણે પરણી જવુ ું જોઈએ. પત્ની અને સુંર્ાન
કરર્ાું ભાઈ-બહેન માટેની એની ઝુંખના બળવત્તર હર્ી.
‘રાકેશ, નાઉ ર્ુ ડીઝવા અ કાર. કુંપની લોન આપવા
ર્ૈયાર છે . ર્ને મનગમર્ી કાર લઈ લે.’ એક દીવસ કુંપનીના
મેનેજરે એને બોલાવીને કહ્ુ.ું કુંપની અને બેંક પાસેથી લોન
લઈને કાર લેવાનુ ું અંર્ે એણે નક્કી જ કરી નાખર્ુ.ું સરસ
મજાની, ચેરી રે ડ કલરની, લેટેસ્ટ મોડેલની કારમાું બેસીને ઘર
ર્રફ જર્ાું એના દીલમાું કુંઈક અનોખી લાગણી ઉભરાવા
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લાગી. અત્યારે , આ ક્ષણે એને પોર્ાનાું મા-બાપ ર્ીવ્રપણે યાદ
આવવા લાગ્યાું. નથી મમ્મી-પપ્પા, નથી ભાઈ-ભાડુું કે જે આજે
મારી કાર જોઈને હરખાય. અંર્ે ર્ો આ બધાું ભૌર્ીક સુખ કોને
માટે ?
‘આજ કી ર્ાજા ખબર, આજ કી ર્ાજા ખબર, કલ સુબહ
દસ બજે અન્ના હજારે જી અપને ઉપવાસ સમાપ્ર્ કરેં ગે….’
સીગ્નલ પાસે પેપર વેચી રહેલા કીશોરના અવાજથી એના
વીચારને બ્રેક લાગી.
પેલા છોકરાએ સાવ નજીક આવી, ગાડીના દરવાજા
પર હાથ ર્ુકીને તુછ્ુ,ું ‘સાહેબ, પેપર ?’
‘હાથ નહીં લગાડ, નવી નક્કોર ગાડી છે . ચાલ, દુર
ખસ.’ રાકેશે ગુસ્સાથી પેલા છોકરાને ઝાટકી નાખયો.
ગ્રીન સીગ્નલ મળર્ાું એણે ગાડી સ્ટાટા કરી. સોસાયટી
નજીક પહોંચર્ાું પહોંચર્ાું એણે દીલથી ઈચ્છ્ુું કે, એની ગાડી
જોવા કોઈક ર્ો બારીમાુંથી ડોકીર્ુ ું કરે ! પણ અફસોસ ! એની
ગાડી જોવા કોઈ નવરુું નહોતુ.ું એને ઘરે જવાનુ ું મન જ ન થર્ુ.ું
‘ચાલ, ગાડીમાું થોડુું રખડી આવુ’ું એવુ ું વીચારીને એ આવ્યો
હર્ો એ જ રસ્ર્ે ફરીથી નીકળી પડયો. સીગ્નલ પાસે પહોંચીને
જોર્ુ ું ર્ો પેલો છોકરો હજી છાપાું વેચી રહ્યો હર્ો. ર્ુ ટના લઈ
એણે ગાડી એની પાસે લીધી. એણે ર્રર્ જ ગાડી ઓળખી
લીધી. એક નારાજગીભરી નજર રાકેશ ર્રફ નાખી એ બીજી
દીશામાું જોવા લાગ્યો. રાકેશ ગાડીમાુંથી ઉર્યો. પેલા છોકરાને
ખભે હાથ ર્ુકીને એણે તુછ્ુ,ું ‘દોસ્ર્, ર્ારુું નામ શુ ું ?’
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‘ચુંદુ’. ખભા પર ર્ુકાયેલો રાકેશનો હાથ એણે હળવેથી
ખસેડયો.
‘મારાથી નારાજ છે ? હુ ું ર્ને સૉરી કહુ ું ર્ો ર્ારો ગુસ્સો
ઓછો થાય ?’
‘ના’. એણે ચોખખો જવાબ આપ્યો.
‘ને જો આ નવી ગાડીમાું ફરવા લઈ જાઉં ર્ો તુ ું મને
માફ કરે ?’ છોકરો આનુંદ અને આશ્ચયાથી ઉછળી પડયો.
‘સાચ્ચે જ ! ર્મે ગાડીમાું લઈ જશો ? મારો દોસ્ર્ બીટ્ટુ
અને માધુરીને પણ બોલાવુ ું ? અમારામાુંથી કોઈ આજ સુધી
ગાડીમાું નથી બેઠુું.’
‘ભલે, બોલાવ ર્ારા દોસ્ર્ોને; પણ ર્મારાું મા–બાપને
કહીને આવજો.’
ચુંદુ દોડવા જર્ો હર્ો ર્ે અટકી ગયો. ‘અમારાું કોઈનાું
મા–બાપ નથી. અમારુું કોઈ નથી.’ એનો જવાબ સાુંભળીને
રાકેશના હૈયામાું ઉથલ–પાથલ થઈ ગઈ. ત્રણે છોકરાુંઓએ
આખે રસ્ર્ે ખુબ ગપ્પાું માયાું, મોજમાું આવીને ગીર્ પણ ગાર્ુ:ું
‘ચક્કે પે ચક્કા, ચક્કે પે ગાડી, ગાડીમેં નીકલી અપની
સવારી.’
રાકેશે તુછ્ુ,ું ‘માધુરી નામ બહુ સરસ છે , કોણે પાડ્ુું ?
‘અરે સાહેબ, એ ર્ો માધુરીની ફીલ્મના પોસ્ટરની
નીચેની ફુટપાથ પર એને કોઈ ર્ુકી ગયેુ ુું એટલે બધા એને
માધુરી કહેવા લાગ્યા.’ બીટ્ટુએ જવાબ આપ્યો.
એક ફાસ્ટ ફુડ સેન્ટર પાસે ગાડી ઉભી રાખી રાકેશે બધા
માટે સેન્ડવીચ પેક કરાવી અને આઈસ્ક્રીમના કોન લઈ આવ્યો.
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ખાર્ાું ખાર્ાું બીટ્ટુથી ગાડીના કાચ પર આઈસ્ક્રીમ લાગી ગયો
અને નાનકડી માધુરીથી પાછલી સીટ પર સૉસ ઢોળાઈ ગયો.
ચુંદુ બુંનેને ખીજાવા લાગ્યો; પણ રાકેશે કહ્ુ,ું ‘વાુંધો નહીં, એ
ર્ો સાફ થઈ જશે.’
છોકરાુંઓને સીગ્નલ પાસે ર્ુક્ાું ત્યારે એણે એમને ફરી
પાછા આ રીર્ે લઈ જવાનો વાયદો કયો.
એને લાગ્ર્ુ ું કે, આજે એણે પરીવાર સાથે નવી ગાડી
લીધાના

આનુંદની

વહેંચણી

કરી.

ર્ેને

અનોખો

રોમાુંચ

અનુભવાયો.
(અજુ ાન કે. બોઝની અંગ્રેજી વાર્ાાને આધારે )

–આશા વીરે ન્ર
@
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17-285 : 15-12-2013

જાગીને જોઉંર્ો
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

ઘણીવાર એવુ ું બનતુ ું હોય છે કે આપણને લાગે કે
આજનો દીવસ આપણે માટે સુખદ આશ્ચયો લઈને આવ્યો છે .
જુઓને, આજની જ વાર્ કરુું ર્ો ઘરે થી નીકળીને હુ ું ચાર રસ્ર્ે
પહોંચ્યો ત્યારે મેં જોર્ુ ું કે બાઈક પર સવાર એક ર્ુવાન
સીગ્નલ ર્ોડીને આગળ વધી ગયો. ડ્ુટી પર ઉભેલા પોલીસે
જોરથી સીટી મારી કે ર્રર્ પેલો ર્ુવાન થોભી ગયો. હાથના
ઈશારાથી પોલીસે એને પોર્ાની પાસે બોલાવ્યો.
‘કેમ ભાઈ, એટલી બધી ઉર્ાવળ આવી ગઈ છે કે
સીગ્નલ પણ દે ખાર્ો નથી ? આટલી ઝડપ કેટલી જોખમી છે
એ ખબર છે ?’
મને થર્ુ ું કે ર્ુવાન પાસેથી લીલી નોટ પડાવવાની આ
ર્રકીબ છે ; પણ જોઉં ર્ો ખરો, આગળ શુ ું થાય છે ર્ે !
અત્યુંર્ નમ્રર્ાતુવાક પેલા ર્ુવાને કહ્ુ,ું ‘આઈ એમ
રીયલી વેરી સૉરી. ઑફીસના કામના વીચારોમાું એવો ર્ો
ખોવાઈ ગયો હર્ો કે લાલ લાઈટ પર મારુું ધ્યાન જ ન ગર્ુ.ું ’
કોઈ મોટોભાઈ પોર્ાના નાનાભાઈને પ્રેમથી સમજાવર્ો
હોય એમ એના ખભા પર હાથ ર્ુકીને પોલીસે કહ્ુ,ું ‘જો,
આજની ર્ારી મુલ માફ કરુું છું; પણ ફરીથી આવુ ું ન બનવુ ું
જોઈએ. ને એ પણ સમજ કે ઑફીસનાું કામ કરર્ાું ર્ારા
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જીવની કીમર્ વધુ છે , ભાઈ ! આ રીર્ે સીગ્નલ ર્ોડવો બહુ
ખર્રનાક છે . હવેથી ધ્યાન રાખજે, હું ! હવે જા, ર્ારે ઑફીસનુ ું
મોડુું થતુ ું હશે.’
‘થેન્ક ર્ુ વેરી મચ. હવેથી હુ ું ટ્રાફીકના નીયમોનુ ું
બરાબર પાલન કરીશ, આય પ્રોમીસ.’
બુંનેએ હસીને હાથ મીલાવ્યા. હુ ું ર્ો જોર્ો જ રહી ગયો
! શુ ું આપણા દે શમાું આવી ઘટના શક્ છે ? પણ આ ર્ો માત્ર
શરુઆર્ જ હર્ી. થોડુું આગળ ચાલ્યો ત્યાું જોર્ુ ું કે લાઈનબુંધ
ઉભેલી ટ્રકોનુ ું ચેકીંગ ચાલતુ ું હતુ.ું એક ટ્રક ડ્રાઈવરને એનુ ું
લાયસન્સ રીન્ર્ુ ન કરાવવા બદલ પોલીસે પકડયો. આદર્સે
મજબુર એવા ટ્રક ડ્રાઈવરે ુુચ્ચુ ું હસર્ાું સો રુપીયાની નોટ
પોલીસના હાથમાું ર્ુકવાની કોશીશ કરી.
‘ર્ારા મનમાું તુ ું સમજે છે શુ ું ? તુ ું લાુંચ આપીશ ને હુ ું
પીગળી જઈશ, એમ ? મારે માટે મારી ડ્ુટી જ મારો ધમા છે .
મને લાલચમાું ફસાવવાનો પ્રયત્ન કયો ર્ો મારો જેવો મુડું ો
કોઈ નથી સમજ્યો ?’
‘માફ કરો સાહેબ, મુલ થઈ,’ ડ્રાઈવરે કરગરર્ાું કહ્ુ.ું
‘લાુંચ લેનાર અને લાુંચ આપનાર બુંને સરખા ગુનેગાર
છે એ ર્ને નથી ખબર ? હુ ું સમજુ ું છું કે ર્ારે પત્ની અને બાળકો
હશે; કદાચ વ ૃિ મા–બાપ પણ હોય. આ બધાની જવાબદારી
ર્ારા પર છે માટે જ ર્ને જવા દઉં છું.’
મને મારા કાન પર ભરોસો નહોર્ો બેસર્ો. શુ ું આ એ
જ પોલીસદાદા છે જે આળસુ, લાુંચીયા, ભ્રષ્ટ અને બેજવાબદાર
ર્રીકે પુંકાયેલા છે ? એકાએક મારી નજર ૬૦-૬૫ વરસની
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વ ૃિા પર ગઈ જેને ઘુટું ણની ર્કલીફ હોવાને કારણે રસ્ર્ો
ઓળુંગર્ાું બહુ ર્ુશકેલી પડર્ી હર્ી અને ચારે બાજુથી આવર્ાું
ધસમસર્ાું વાહનોને કારણે એ ગભરાઈ પણ ગઈ હર્ી. હજી હુ ું
એની મદદે જવાનો વીચાર કરુું ત્યાું એક પોલીસ દોડર્ો આવ્યો
અને કહેવા લાગ્યો :
‘મા, ગભરાવ નહીં. મારો હાથ પકડી લો. હુ ું રસ્ર્ો ક્રોસ
કરાવી દઉં.’ માજીએ ‘ઈશ્વર ર્ારુું ભુુું કરે , ભાઈ !’ એમ કહેર્ાું
એનો હાથ પકડી લીધો. સામી બાજુએ એક બાુંકડો હર્ો ર્ેના
પર માજીને બેસાડર્ાું એણે કહ્ુ,ું ‘મા, ર્મે થાકી પણ ગયાું છો
અને ગરમી પણ બહુ છે . ર્મે અહીં ઘડીક બેસો ત્યાું હુ ું ર્મારે
માટે પાણી લઈ આવુ.’ું
આ હૃદયરાવક દૃશય જોઈને મારી આંખમાું પાણી આવી
ગયાું. મને થર્ુ,ું ક્ારે ઘરે જાઉં ને ક્ારે પત્નીને આ પ્રેરક
પ્રસુંગોની હારમાળાની વાર્ કરુું. સાુંજે ઘરે પહોંચીને સૌથી
પહેલાું પત્નીને આજની અજાયબ ઘટનાઓ વીશે કહ્ુ.ું પણ એ
ર્ો નવાઈ પામવાને બદલે નવાઈ પમાડવાનુ ું નક્કી કર્ુું હોય
એમ બોલી,
‘ર્મારા અનુભવોથીય ચડીયાર્ો અનુભવ આજે મને
ઘરે બેઠાું થયો. ર્મે ઘરે થી નીકળયા પછી થોડીવારમાું અહીં
પોલીસની વાન આવી. પોલીસો ત્રણ ટુકડીમાું વહેંચાઈ ગયા. શુ ું
ચાલી રહ્ુું છે એ મહોલ્લાવાસીઓ સમજે એ પહેલાું ર્ો ર્ેઓ
સલીમ સ્મગ્લર, બીરજુ બુટલેગર અને ગોપીનાથ ગેમ્બલરને
બાવડેથી ઝાલીને ચોકની વચ્ચોવચ લઈ આવ્યા.’
‘શુ ું વાર્ કરે છે ? મારા ર્ો માનવામાું નથી આવતુ ું !’
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‘અરે , આટુુું જ નહીં, એમના વડાએ સૌને કહ્ુું –
જરાપણ ગભરાયા વીના આવાું ગુડું ાુંર્ત્ત્વોની અમને જાણ કરો.
અમે ચોવીસ કલાક ર્મારી સેવામાું હાજર છીએ.’
‘બસ, બસ. હવે આગળ વધુ સાુંભળીશ ર્ો હુ ું ગાુંડો થઈ
જઈશ.’
‘ગાુંડા થવાની કુંઈ જરુર નથી. હવે પોલીસખાર્ામાું
ધરર્ુળથી ફેરફાર થઈ જવાના છે . ક્રાુંર્ી થશે ક્રાુંર્ી !’
સાચે જ આને ક્રાુંર્ી કહેવાય. જે સલીમ સ્મગ્લર, બીરજુ
બુટલેગર અને ગોપીનાથ ગેમ્બલર આખા મહોલ્લાનાું માથાુંનો
દુ:ખાવો થઈ ગયા હર્ા, જેમના રું જાડની બીકે સૌ થરથર
કાુંપર્ા હર્ા એ જોર્જોર્ાુંમાું જેલના સળીયા પાછળ ! આજના
બનાવોથી મારુું મગજ એવુ ું ર્ો ચકરાવે ચઢ્ુું હતુ ું કે, હવે મને
ચા પીવાની સખર્ ર્લપ લાગી હર્ી. જાણે મારા વીચારનો
પડઘો પાડર્ી હોય એમ પત્નીએ કહ્ુ,ું
‘ચાલો, ગરમાગરમ ચા પીવડાવીને ર્મને ખાર્રી
કરાવુ ું કે આજે બનેલી બધી વાર્ સાચી છે અને હવે આપણે
ગવાથી ‘મેરા ભારર્ મહાન’ના નારા લગાવી શકીશુ.ું ’
પત્ની ટ્રેમાું ચા લઈને આવી. મને ચા પીવાની એટલી
ઉર્ાવળ આવી ગઈ હર્ી કે ર્રાપ મારીને ટ્રેમાુંથી કપ લેવા
ગયો, ત્યાું કપ છટક્ો ને ધગધગર્ી ચા મારા પર પડી. પણ
આશ્ચયા ! મને જરાય ગરમ કેમ ન લાગ્ર્ુ ું ?
ફટાક કરર્ી મારી આંખ ખુલી ગઈ. ઘડીયાળમાું જોર્ુ,ું
રાર્ના બે વાગ્યા હર્ા. સુદર
ું
મજાનુ ું સ્વપ્ન ભુંગ થવાના
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અફસોસ સાથે હુ ું ગાઈ ઉઠયો, ‘જાગીને જોઉં ર્ો, જગર્ દીસે
નહીં…’
(એ.સી. તુલીની અંગ્રેજી વાર્ાાને આધારે )

–આશા વીરે ન્ર
@
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18-291 : 09-03-2014

મારા દાદાગુરુ
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

ડૉ. રાવનો હૈરાબાદથી ફોન હર્ો, ‘હલ્લો વીજય, એક
દુ:ખદ સમાચાર છે . પ્રૉફેસર સન્યાલ હવે આપણી વચ્ચે નથી.
૭મી જુલાઈએ ખડગતુરમાું એમનો દે હાુંર્ થયો.’
પ્રૉફેસર સન્યાલ એટલે મારા ડૉ. દાસના ગુરુ. જેમના
હાથ નીચે નહીં નહીં ર્ો બેએક ડઝન વીદ્યાથીઓએ પીએચ.ડી.
કરે ુ.ુું એવા ડૉ. દાસના પીએચ.ડી.ના ગાઈડ પ્રૉ. સન્યાલ. નેવ ુ ું
વરસની ઉંમરે માણસ જાય એનો અફસોસ ન કરવાનો હોય એ
વાર્ સાચી; પણ એમના જેવી ર્ુલ્યનીષ્ઠ, કર્ાવ્યપરાયણ અને
માયાળ વ્યક્ર્ીની વીદાયના સમાચારથી મને દુ:ખ ર્ો ઘણુ ું
થર્ુ.ું સાથે જ નજર સામે ઉભરી આવ્યા આજથી ૩૦-૩૫ વરસ
પહેલાુંના એ દીવસો.
એમ.ટૅક્ કરવા માટે હુ ું આઈ.આઈ.ટી. ખડગતુર ગયો
ત્યારે

પ્રૉ. સન્યાલ ત્યાુંના વીભાગના પ્રર્ુખ હર્ા. પોર્ે

પીએચ.ડી. થયેલા નહીં; પણ આઈ.આઈ.ટી.ના ડાયરે ક્ટર ખુદ
એમને ‘સર’ કહીને માન આપે એવો ર્ો એમનો દબદબો !
પ્રવેશપરીક્ષા પછીના ઈન્ટરવ્ર્ુ ર્ેઓ લઈ રહ્યા હર્ા, ત્યારનો
એક પ્રસુંગ મને બરાબર યાદ છે . એક વીદ્યાથી જરુરી
સટીફીકેટ્સ ઘરે મુલી ગયો હર્ો.
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‘સર, એક વખર્ મને એડમીશન આપી દો, પછી હુ ું ઘરે
જઈને બધાું સટીફીકેટ્સ લઈ આવીશ.’
‘ભાઈ, હુ ું ર્ને શેના આધારે એડમીશન આતુ,ું એ કહીશ
?’
‘સર, મારા બોલના આધારે . મારા પર વીશ્વાસ રાખો.’
એનો ખભો થપથપાવર્ાું એમણે કહ્ુ,ું ‘Look, when
you are in travel, ticket collector needs your ticket to
punch. He cannot punch your words.’
પ્રૉ. સન્યાલની આટલી સચોટ વાર્ સાુંભળયા પછી
પેલા વીદ્યાથીએ કશી દલીલ ન કરી.
ર્ેમનુ ું વ્યક્ર્ીત્વ વીશીષ્ટ. સ્વચ્છર્ા અને સુઘડર્ાના
જાણે ર્ેઓ પયાાય. સુટ-બુટ અને ટાઈ સીવાયના પોર્ાકમાું
અમે એમને કદી જોયા નહોર્ા. અક્ષરો એટલા સુદર
ું
કે એની
પરથી નજર ન હટે. નીયમીર્ર્ા અને શીસ્ર્ના અત્યુંર્ આગ્રહી
હોવા છર્ાું વખર્ આવ્યે એમાું બાુંધછોડ પણ કરર્ા.
અમારી પ્રયોગશાળાનો એક કમાચારી ખુબ ચપળ અને
હોશીયાર. પોર્ાની આગવી સુઝ- બુઝથી રસતુવાક એ પોર્ાનુ ું
કામ કરર્ો.
‘લાવો, આ નવુ ું આવેુ ુું સાધન કેવી રીર્ે કામ કરે છે
ર્ે હુ ું ર્મને બર્ાવુ.’ું
‘મીટર બગડી ગર્ુ ું છે ? ચીંર્ા ન કરો; હુ ું હમણાું રીપેર
કરી આપીશ.’
સૌ કોઈને મદદ કરવા ર્ત્પર રહેર્ો એ કમાચારી
નવશીખીયા પ્રૉફેસરો કરર્ાું ઘણો હોશીયાર હોવા છર્ાું; યોગ્ય
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લાયકાર્ ન હોવાને કારણે ર્ેને પ્રમોશન નહોતુ ું મળતુ.ું પ્રૉ.
સન્યાલે જાર્ે રસ લઈ, ખટપટ કરીને એને પ્રમોશન અપાવ્યે
છટકો કયો. પછી હસર્ાું હસર્ાું કહે, ‘સારુું, કાયા કરવા માટે કોઈ
વાર આડવાટ લેવી પડે ર્ો લેવાની, એમાું વાુંધો નહીં. પણ હા,
એમાું આપણો સ્વાથા ન હોવો જોઈએ.’
ઈલેક્ટ્રૉમૅગ્નેટીક થીયરી જેવો જટીલ અને ગુંભીર
વીર્ય ર્ેઓ એટલી સરસ રીર્ે ભણાવર્ા કે એમનો એક પણ
પીરીયડ વીદ્યાથીઓ ન ગુમાવર્ા. ભણાવર્ી વખર્ે એમના
અવાજમાું આવર્ા ઉર્ાર-ચઢાવ અને બદલાવને કારણે અમે
સૌ એમને ખાનગીમાું ‘અમીન સયાની’ કહેર્ા.
ર્ેઓ ક્ાુંય પણ મળી જાય ર્ો પ્રેમથી એક હાથ ખભે
ર્ુકે અને બીજા હાથથી આપણો હાથ પકડી લે. એમના આવા
સ્નેહભયાા વ્યવહારથી દરે કને આત્મીયર્ાનો અનુભવ થર્ો.
ક્ાુંક મોટાઈ નહીં, અકડાઈ નહીં, કેવળ પ્રેમભાવ. મોટેભાગે
સીનીયર પ્રૉફેસરોનુ ું વર્ાન એવુ ું રહેત ુ ું કે, કામ બધુ ું વીદ્યાથીઓ
પાસે કરાવે અને જશ પોર્ે ખાટે. કહેવર્ છે ને કે, ‘લડે સીપાઈ
ને નામ સરદારનુ ું !’ પણ પ્રૉ. સન્યાલે હુંમેશાું મારા જેવાને
આગળ કયાા છે . રીવ્ર્ુ કમીટી સામે ર્ેઓ ‘મારો જમણો હાથ’
કહીને મારી ઓળખાણ કરાવર્ા.
વી.એન.આઈ.ટી. નાગતુરના ડાયરે ક્ટર પદે

મારી

નીમણુક થઈ અને આઈ.આઈ.ટી. ખડગતુર છટ્ુ.ું હમણાું ત્રણેક
વરસ પહેલાું કલકત્તા જવાનુ ું થયેુ.ુું ત્યાુંથી ખડગતુર બે-અઢી
કલાકના રસ્ર્ે. વરસો થયાું પ્રૉ. સન્યાલને મળી નહોતુ ું શકાર્ુ.ું
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એમની નાદુરસ્ર્ ર્બીયર્ના સમાચાર મળર્ા રહેર્ા. થર્ુ,ું
અહીં સુધી આવ્યો છું ર્ો ખડગતુર જઈને એમને મળી આવુ.ું
પ્રૉ. સન્યાલ હૉસ્પીટલના આઈ.સી.ર્ુ.માું હર્ા. શ્વાસની
ર્કલીફથી પરે શાન હર્ા. મેં કહ્ુ,ું ‘સર, હુ ું વીજય.’ એમણે
પહેલાુંની જેમ જ મારો હાથ પકડી લીધો અને એ સાથે જ ત્રીસ
વરસનો સમયગાળો વચ્ચેથી એક પળમાું જ સરી પડયો. ‘હા,
વીજય મનોહર પાુંઢરીપાુંડ,ે રાઈટ ? તુ ું ૧૯૭૪માું એમ.ટેક્.
થયેલો, નહીં ? ને ર્ેં ૧૯૭૮માું પીએચ.ડી. માટેનો થીસીસ
સબમીટ કરે લો, કેમ ?
એમની યાદશક્ર્ીથી હુ ું ર્ાજ્જુબ થઈ ગયો ! પણ
જેમને હુંમેશાું કોટ-પેન્ટ-ટાઈમાું સજ્જ જોયેલા એ સરને
હૉસ્પીટલના ડ્રેસમાું અસ્ર્વ્યસ્ર્ પડેલા જોઈ, મારુું મન ભરાઈ
આવ્ર્ુ.ું એમની આંખોમાુંથી પણ આંસુ વહેવા લાગ્યાું. પણ
ચહેરા પર સ્મીર્ હતુ.ું ‘કેટુુું સારુું લાગે છે ! આટલાું વરસો
પછી તુ ું યાદ કરીને મળવા આવ્યો.’ ફરીથી એમણે મારો હાથ
હાથમાું લીધો, લાગણીતુવાક દબાવ્યો, ‘ર્ારી પ્રગર્ી જોઈને મને
ખુબ આનુંદ થાય છે . ‘સુખી થાવ’ ભાવવીભોર થઈને કહેવા
લાગ્યા, ‘જો મારી એક વાર્ યાદ રાખજે. Do not solve simple
problems. Always attempt difficult problems. Because,
simple problem anybody can solve, but difficult problems
only few people like you can attempt. જા, ભગવાન ર્ેરા
ભલા કરે ગા.’ મેં એમના ચરણસ્પશા કયાા અને શ્રિાથી એમને
નમન કરી વીદાય લીધી. બસ, એ હર્ી અમારી અંર્ીમ
ર્ુલાકાર્.
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આવા હર્ા અમારા પ્રૉ. સન્યાલ. મારા ગુરુના ગુરુ મહાગુરુ, દાદાગુરુ. એ ગયા ૭ જુલાઈએ અને ૧૫ જુલાઈએ
ુ ીમા નીમીત્તે મેં એમને કેન્રમાું રાખીને લખેલા
આવનારી ગુરુતણ
લેખનાું પાનાું પુંખાની હવાથી ફરફરી રહ્યાું છે . થાય છે , કાશ !
ર્ેઓ આ લેખ વાુંચીને ગયા હોર્ ર્ો ?
ે ી મરાઠી સત્યઘટનાને આધારે )
(ડૉ. વીજય પાુંઢરીપાુંડન
-

–આશા વીરે ન્ર
@
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19-297 : 01-06-2014

શરર્ મુંજુર
- આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

રમેશભાઈ નારાજ ર્ો હર્ા જ, સાથે દુ:ખી પણ એટલા
જ હર્ા. એટલે જ આવેશમાું આવીને જે મનમાું આવે એ બોલ્યે
જર્ા હર્ા, ‘દે વ ુ ું કરીને દીકરાને કાનતુરમાું આઈ.આઈ.ટી.
કરાવ્ર્ુ.ું પછી વળી થર્ુ ું કે, ભણવામાું આટલો હોશીયાર છે અને
લખનૌ જઈને આઈ.આઈ.એમ. કરવાની ઈચ્છા છે , ર્ે ભલે
ભણર્ો. આપણા ઘડપણની લાકડી થાય એવુ ું એના સીવાય
બીજુ ું છે ય કોણ ? એને ભણાવવામાું ને ભણાવવામાું હુ ું વહેલો
ઘરડો થઈ ગયો. ર્ે શુ ું આ દીવસ જોવા માટે ?’
પાણીનો ગ્લાસ ધરર્ાું ઈંદીરાબહેને કહ્ુ,ું
‘પાણી પીને શાુંર્ થઈ જાવ. આટલો બધો ઉશકેરાટ
કરશો ર્ો બી.પી. વધી જશે.’
‘જ્યારથી મેં મારા સગા કાને દીકરા-વહન
ુ ી વાર્
સાુંભળી ત્યારથી બી.પી. ર્ો વધેુ ુું જ છે . હવે વધવામાું શુ ું
બાકી રહ્ુું છે ?’
આમેય રમેશભાઈનો સ્વભાવ ગરમ. જરાક કુંઈક કારણ
મળર્ુ ું નથી કે વઘારમાું ર્ુકેલી રાઈની જેમ ર્ર્ડયા નથી. પણ
ઈંદીરાબહેન ગજબનાું ઠરે લ અને સમજુ. ગમે ર્ેવી વીકટ
પરીસ્થીર્ીમાુંથી રસ્ર્ો કાઢવાની આવડર્ અને સુઝ એમનામાું
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હર્ાું. જો કે, આજે રમેશભાઈ ઉશકેરાય એમાું કશુ ું ખોટુું નહોતુ ું એ
સમજવા છર્ાું; એમણે હસીને કહ્ુ,ું ‘તુરા ૨૮૦ દીવસ એને
પેટમાું કોણે રાખયો, મેં કે ર્મે ? જો હુ ું નથી પડી ભાુંગી, ર્ો
ર્મે શા માટે આટલા દુ:ખી થાવ છો ? ને આપણે એને ભણાવ્યો
ર્ો આપણા સ્વાથે. એ ર્ો કહેવા નહોર્ો આવ્યોને, કે મને
ભણાવવા માટે લોન લો !’
લખનૌ ભણર્ો હર્ો ત્યારે જ સુંકેર્ની સેજલ સાથે
ઓળખાળ થયેલી. બે વરસમાું ર્ો બન્ને એકબીજા સાથે પરણવા
જેટલાું નજીક આવી ગયાું. બેઉ એકમેકને ટક્કર મારે એવાું
ર્ેજસ્વી. ર્ુબઈ
ું
આવ્યાું કે ર્રર્ બન્નેને વરસના ૨૨–૨૪
લાખના પેકેજવાળી નોકરી ર્ો

મળી જ, સાથે સુંકેર્ને

જુહસ્ુ કીમમાું ચાર બેડરુમવાળો વીશાળ ફ્લેટ પણ કુંપનીએ
ુ ન માટે રમેશભાઈ અને ઈંદીરાબહેન
આપ્યો. ઘરનાું વાસ્તુતજ
નાલાસોપારાથી આવેલાું. સાુંજ પડયે ઈંદીરાબહેન નજીકની
હવેલીમાું દશાન કરવા ગયાું, ત્યારે રમેશભાઈ પણ ચાલવા
ગયા છે એવુ ું સુંકેર્ અને સેજલે માની લીધેુ;ુું પણ રમેશભાઈ
હજી ઘરમાું જ હર્ા.
‘જો સુંકેર્, મમ્મી-પપ્પા આવ્યાું છે ર્ો ભલે થોડા
દીવસ રોકાઈ જાય; પણ હુંમેશ માટે ર્ો એમનુ ું નાલાસોપારાનુ ું
ઘર જ બરાબર છે .’
‘કેમ ?’
‘અરે કેમ શુ ું ? આપણી ને એની લાઈફસ્ટાઈલ જ ર્દ્દન
અલગ. આટલી બધી સાહ્યબી એમનાથી હજમ જ ન થાય. પછી
નકામા આપણી લાઈફમાું માથાકુટ કયાા કરે . એના કરર્ાું એ
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લોકો ત્યાું ખુશ ને આપણે અહીંયાું. હા, ટાઈમ મળે ત્યારે એમને
મળવા જરુર જઈશુ ું ને ફોનથી ખબર ર્ો રોજ તુછીશુ ું જ ને !’
‘પણ સેજલ, મને ભણાવવા પપ્પાએ કેટલી મહેનર્
કરી છે , ખબર છે ? ને બેંકમાુંથી લોન લીધી છે એ પણ
ભરપાઈ કરવાની બાકી છે અને મમ્મી….’
‘તુ ું ખોટાું બહાનાું ન કાઢ. પપ્પાને કહેજે, લોન આપણે
ચુકવી દઈશુ.ું બસ ?’
સુંકેર્ે ચુપચાપ સેજલની વાર્ સાુંભળી લીધી – કશાય
પ્રર્ીકાર વીના. બે દીવસ પછી ઈંદીરાબહેન અને રમેશભાઈ
નાલાસોપારા જવા ર્ૈયાર થયાું ત્યારે દીકરા-વહએ
‘આવર્ા
ુ
રહેજો હું, પાછાું ! ર્મે કહેશો ત્યારે ગાડી મોકલીશુ,ું લેવા’ એમ
કહીને વીદાય આપી.
‘જુઓ, ર્મે જરાય હીમ્મર્ નહીં હારર્ા. આપણે જે
લોન લીધી છે ર્ે આપણે જ ચુકવીશુ.ું ર્મારો ગણીર્, અંગ્રેજી
અને વીજ્ઞાન – ત્રણે વીર્યો પર કેટલો કાબુ છે ! ર્મે ટ્ુશન
કરવાનાું શરુ કરો.’
‘લો, બોલ્યાું, ટ્ુશન શરુ કરો. હવે આ બુઢ્ઢા પાસે કોણ
આવશે ટ્ુશન લેવા ?’
‘એક વખર્ પ્રયત્ન ર્ો કરી જુઓ ! ર્મારી પાસે
અનુભવની ર્ુડી છે . ને ચીંર્ા નહીં કરો. હુ ું પણ ર્મને તુરો સાથ
આપીશ. નોકરીએ જર્ા લોકોને સવારે કોઈ ટીફીન બનાવી
આપે એવી જરુર હોય છે ને ર્મે કહો છો ને કે, મારી રસોઈ
આજે પણ એટલી જ ટેસ્ટી બને છે ! વળી અડોશ-પડોશની

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 112
ઘણી બહેનોને મારી પાસે બુંગાળી મીઠાઈ બનાવર્ાું શીખવુ ું છે .
એ કામ પણ કરી શકાય.’
સાચે જ, ધાર્ુું હતુ ું એ કરર્ાુંય બુંનેનાું કામ સરસ
ચાલવા લાગ્યાું. આજે અચાનક જ સુંકેર્ અને સેજલ આવી
પહોંચ્યાું. કુંઈક ર્ુઝાયે
ું
લાું લાગર્ાું હર્ાું. વાર્ કરી ત્યારે ખબર
પડી કે, સમાચાર ર્ો બહુ સારા હર્ા. સેજલને ત્રીજો મહીનો
જર્ો હર્ો. હવે બેઉને ફીકર થવા લાગી હર્ી. આવનાર
બાળકને સાચવશે કોણ ? આટલી ધરખમ પગારવાળી નોકરી
છોડવાનુ ું પણ પોસાય એમ નહોતુ.ું સેજલનાું મા-બાપ હર્ાું
નહીં. એ કાકા-કાકી પાસે મોટી થઈ હર્ી. આઈ-બાબાના સહારા
વીના બાળકનો ઉછે ર શક્ નહોર્ો. એટલે જ, બન્ને, હવે ત્યાું
આવીને રહે એવી વીનુંર્ી કરવા સુંકેર્ અને સેજલ આવ્યાું
હર્ાું.
‘ર્ારી માને આવવુ ું હોય ર્ો ભલે આવે, મારી ના નથી;
પણ હુ ું નહીં આવુ.ું હુ ું અહીં એકલો રહીશ.’ રમેશભાઈ મોઢુ ું
ચઢાવીને આડુું જોઈને બોલ્યા. ઈંદીરાબહેન હસીને એમની સામે
જઈને ઉભાું રહ્યાું.
‘ર્મને સાવ એકલા ર્ુકીને હુ ું થોડી જ જવાની છું ? ને
હવે બે-જીવ સોર્ી વહન
ુ ે પણ સુંભાળવી જ પડે. મારી હાલર્
ર્ો સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી થવાની. સુંકેર્, મને એક ઉપાય
સુઝે છે . સુંકેર્, એમ કરજે કે, દર શુક્રવારે સાુંજે બાબાને
નાલાસોપારા પહોંચાડી દે વાના. શની-રવી એ ટ્ુશન કરશે ને
સોમવારે પાછા જુહુ આવી જશે.’ સુંકેર્ ગળગળો થઈ ગયો, ‘હુ ું
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સમજુ ું છું, કે ર્મને અમારા પર ભરોસો જ નથી રહ્યો; પણ
બાબા હવે હાડમારી ન ભોગવે ર્ો સારુું !’
સેજલે ઈંદીરાબહેનનો હાથ પકડી લેર્ાું કહ્ુ,ું ‘મા, હવે
જ્યારે હુ ું પોર્ે મા બનવા જઈ રહી છું ત્યારે મને સમજાય છે કે,
ર્મારી સાથેના વર્ાનમાું મેં કેટલી મોટી મુલ કરી છે ! પ્લીઝ,
અમને મુલ સુધારવાનો મોકો આપો.’ ઈંદીરાબહેને સ્નેહથી કહ્ુ,ું
‘હશે, જે થર્ુ ું ર્ે થર્ુ.ું મુલ્યા ત્યાુંથી ફરી ગણવાનુ.ું પણ અમે
અમારી શરર્ે જ ત્યાું આવીશુ.ું સૌથી પહેલી શરર્ એ કે, હુ ું ને
બાબા અમારી કમાઈમાુંથી જ દે વ ુ ું ચુકવશુ.ું બીજુ ું કે, અમારા
નાલાસોપારાનુ ું આ ઘર વેચીશુ ું નહીં અને ત્રીજી વાર્ એ કે,
આપણાું બાળકને ર્ો હુ ું ઉછે રીશ જ; પણ સાથે બીજાું બાળકો
માટે પારણાુંઘર ચલાવીશ. બોલો, છે મુંજુર ?’
સેજલની આંખો સજળ થઈ ગઈ. ‘મા, ર્મે અમને બાુંધી
લીધાું. પોર્ાના ઘરે આવવા માટે પણ આવી શરર્ો ર્ુકવાની ?
ખેર ! પણ મુંજુર, મુંજુર કહ્યા વીના અમારો છટકો જ નથી.’
(મનોહર જોગલેકરની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )
-

–આશા વીરે ન્ર
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20-305: 21-09-2014

નામકરણનુું રાજકારણ
- આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

પત્નીના

અવસાન

પછી

શેઠ

દીનાનાથ

સાવ

એકલવાયા થઈ ગયા. પત્ની હર્ી ત્યાું સુધી બેઉને એકમેકનો
આધાર હર્ો. આમ ર્ો બબ્બે દીકરા હર્ા; પણ એક સ્થાયી થઈ
ગયો હર્ો અમેરીકામાું અને બીજો ઓસ્ટ્રેલીયામાું. દીનાનાથજી
હવે ઘણી વાર વીચારર્ા કે જો વરસો જુનો વીશ્વાસુ બુધીયો ન
હોર્ ર્ો પોર્ે શુ ું કરર્ ?
‘બુધીયા, તુ ું છે ર્ો હુ ું ટકી રહ્યો છું; નહીંર્ર હય
ુ ું ર્ારી
શેઠાણીની પાછળ જ ચાલી નીકળયો હોર્ !’
‘એવુ ું હુ ું બોલો છો હેઠ ! અમે ર્ો ર્મારા રોટલા ખાઈને
જ જીવર્ા છે .’ બુધીયો બે હાથ જોડીને ભક્ર્ીભાવથી શેઠને
કહેર્ો.
એવામાું એક દીવસ ગામમાુંથી સમાજસેવી સુંસ્થાના
કાયાકરો શેઠ પાસે પહોંચ્યા. ‘શેઠ, જમાનો કેવો આવ્યો છે ! જે
મા–બાપે મોંમાુંથી કોળીયો કાઢીને ખવડાવ્યો એમને છોડીને
જર્ાું આજકાલના જુવાનીયાઓ ઘડીભર માટેય વીચારર્ા
નથી.’
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પહેલાું ર્ો શેઠને લાગ્ર્ુ ું કે એ લોકો પોર્ાની જ વાર્
કરી રહ્યા છે . પણ હકીકર્માું ર્ેઓ એક વ ૃિાશ્રમની દરખાસ્ર્
લઈને આવ્યા હર્ા. આમેય શેઠ દીકરાઓના વર્ાનથી દુભાયેલા
ર્ો હર્ા જ ! મા જેવી મા ર્ ૃત્ર્ુ પામી ર્ોયે બેમાુંથી એક્કે ને ઘરે
આવવાની ફુરસદ નહોર્ી મળી. એમાું વળી કાયાકર્ાાઓની
રજુઆર્ સાુંભળીને શેઠનુ ું હૈર્ ુ ું મીણની જેમ પીગળવા લાગ્ર્ુ.ું
એમને થર્ુ ું કે, મારા જેવા બીજા કેટલાય હશે જેમને ઢળર્ી
ઉંમરે કોઈ સહારાની જરુર હશે. આ સત્કાયામાું સાથ આપીશ ર્ો
એવા કેટલાય વયોવ ૃિ લોકોના આશીવાાદ મળશે. ‘ફુલની
પાુંખડી’ની અપેક્ષાએ આવેલા કાયાકારોના હાથમાું એમણે
‘ફુલોનો આખો ગુચ્છો’ જ ર્ુકી દીધો !
‘ઠીક ચાલો, મારા મારા ફામા–હાઉસની પચાસ લાખની
જમીન હુ ું વ ૃિાશ્રમ બનાવવા માટે દાનમાું આતુ ું છું.’
શેઠનો જયજયકાર થઈ ગયો. મુંત્રીશ્રીને બોલાવીને
ખાર્ર્ુહર્
ુ ા કરવામાું આવ્ર્ુ,ું ભવ્ય કાયાક્રમ યોજાયો અને ખાલી
જમીન પર મોટ્ટુું બોડા લગાવી દે વામાું આવ્ર્ુ ું – ‘શેઠ દીનાનાથ
વ ૃિાશ્રમ માટેની જમીન.’
શેઠના નામનુ ું બોડા બીચારુું મહીનાઓ સુધી કે કદાચ
એકાદ વરસ સુધી ત્યાું ને ત્યાું ખોડાઈ રહ્ુ.ું ફક્ર્ જમીન
મળવાથી

શુ ું થાય ?

મકાન

બનાવવા

માટે

ફુંડ–ફાળા

ઉઘરાવવાની કાયાકર્ાાઓ મહેનર્ ર્ો કરર્ા હર્ા; પણ બે–પાુંચ
હજારના ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એમાું વાર ર્ો લાગે ને !
નાનાું નાનાું દાન ર્ો ઘણાું મળર્ાું હર્ાું; પણ જો કોઈ મોટી
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રકમ આપનાર દાનેશ્વરી મળી જાય ર્ો કામ ઝડપથી આગળ
વધે. ત્યાું ર્ો એક દીવસ –
‘સાુંભળર્ુ ું ર્મે ! ગઈ કાલે રાત્રે ઉંઘમાું જ દીનાનાથ
શેઠનુ ું અવસાન થઈ ગર્ુ ું !’
‘અરે રે, આપણી સુંસ્થાને ર્ો મોટી ખોટ પડી ગઈ.
આપણા એક જ બોલ પર એમણે આટલી બધી જમીન આપી
દીધેલી !’
હજી ર્ો શેઠના ગયાનો અફસોસ તુરો વ્યક્ર્ થાય ન
થાય ત્યાું ર્ો બીજા એક ખુશીના સમાચાર આવ્યા.
‘વ ૃિાશ્રમ માટે કનૈયાલાલ શેઠ પચીસ લાખ આપવા
ર્ૈયાર છે ; પણ એમનુ ું નામ બોડા પર લખાય ર્ો જ.’
‘આમેય જે જુન ુ ું બોડા કેટલા વખર્થી પડી ગર્ુ ું છે એની
કોઈને ખબરે ય નથી. આટલા રુપીયા મળર્ા હોય ર્ો નવા બોડા
પર લખી દઈએ એમનુ ું નામ ! એમાું શુ ું ?’
કારોબારીના સ્યોની સમ્મર્ીથી નવા ચીર્રાવેલા
બોડા પર લખવામાું આવ્ર્ુ,ું ‘શેઠ દીનાનાથ ર્થા શેઠ કનૈયાલાલ
વ ૃિાશ્રમ.’
હવે

મકાનનુ ું

કામ

જોરશોરથી

ચાલવા

લાગ્ર્ુ.ું

રહેવાસીઓ માટેના ઓરડા, રસોઈ–ઘર, ભોજનખુંડ, ટી.વી. અને
લાઈબ્રેરી રુમ, એક નાનકડુું મન્દીર – આ બધુ ું જેમ જેમ બનતુ ું
ગર્ુ ું ર્ેમ ર્ેમ વધુ ને વધુ નાણાુંની જરુર ઉભી થવા લાગી.
વળી પાછા કાયાકરો ખભે થેલો લટકાવી નીકળી પડયા ! આ
વેળા ર્ો રાધેબાબુને પકડવા જ પડશે.
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‘આટલા મોટા વેપારી થઈને સાવ ર્ુઠ્ઠી વાળી દો એ
થોડુું ચાલે ?’ રાધેબાબુએ કુંઈ વધુ રકઝક ન કરી. ‘દસ લાખ
આતુ ું ર્ો ખરો; પણ મારુું નામ ક્ાું ને કેવી રીર્ે ર્ુકશો ?’
‘અરે સાહેબ, ર્ુલાકાર્ીઓ માટેના ખુંડના દરવાજા પર
આરસની ર્ક્ર્ી લગાવીશુ.ું એમાું મોટા, સુવણા અક્ષરે લખાશે –
‘સૌજન્ય : રાધેબાબુ પરીવાર.’
રાધેબાબુ ખુશ થઈ ગયા. ચાલો, બે નુંબરનો પૈસો સારા
કામમાું વપરાશે. વળી મોટો ફાયદો એ કે મારુું નામ અમર થઈ
જશે. બધુ ું લગભગ તુણાર્ાને આરે પહોંચ્ર્ુ ું હતુ.ું માત્ર કલાત્મક,
ભવ્ય પ્રવેશદ્વારના પાુંચ લાખ જ ઉભા કરવાના હર્ા. જીલ્લાના
સાુંસદશ્રી માટે એ કુંઈ મોટી વાર્ નહોર્ી. એમને માટે ર્ો આ
ડાબા હાથનો ખેલ (કે મેલ ?) કહેવાય. એમ ર્ો ર્ેઓ ઉદાર
હૃદયના હર્ા. એમણે કહ્ુ,ું
‘સાુંસદ નીધીમાુંથી આ રકમ ફાળવવા હુ ું ર્ૈયાર છું.
પણ એ માટે મારી બે શરર્ો છે : એક ર્ો એ કે, ઉદ્ઘાટન મારા
શુભ હસ્ર્ે જ થવુ ું જોઈએ અને બીજુ,ું ર્ુખય પ્રવેશદ્વાર પર મારુું
નામ આવવુ ું જોઈએ.’
‘એ ર્ો એમ જ હોયને, કીશનસીંહજી ! આપે કહેવાની
જરુર જ ન હોય. ઉદ્ઘાટન આપના વરદ્ કર–કમળથી થાય
એમાું જ સૌની શોભા કહેવાય.’ કાયાકર્ાાઓએ લળી લળીને
સાુંસદશ્રીની ખુશામર્ કરી.
પ્રવેશદ્વાર ર્ો સુદર
ું
બન્ર્ુ ું જ હતુ;ું પણ એની પર
ચમકર્ા, રુપેરી અક્ષરોથી લખાયેુ ુું ‘માનનીય સાુંસદ શ્રી
કીશનસીંહજી’ બહુ ધ્યાનાકર્ાક લાગતુ ું હતુ.ું નીચે સાવ ઝીણા
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અક્ષરે લખેુ ુું હતુ ું ‘પ્રવેશદ્વાર-સાુંસદનીધી દ્વારા’. પણ એ અક્ષરો
એટલા ઝીણા અને ઝાુંખા હર્ા કે, એ ર્રફ કોઈનુ ું ધ્યાન જાય
એમ નહોતુ.ું એની નીચે એક કમાન બનાવીને એની પર
લખવામાું

આવ્ર્ુ ું

હતુ ું

–

‘કનૈયાલાલ

દીના

વ ૃિાશ્રમ.’

કનૈયાલાલનુ ું નામ ર્ો આગળ લખવુ ું જ પડે કેમ કે, ર્ેઓ
હયાર્ હર્ા ને દીનાનાથનુ ું ‘દીના’ થઈ જાય એનો વાુંધો નહીં,
એ ર્ો હવે ‘નાથ’ પાસે પહોંચી ગયા હર્ા.
આ બધુ ું નામનુ ું કમઠાણ જે હોય ર્ે; પણ લોકો ર્ો એને
‘કીશનસીંહજી આશ્રમ’ના નામથી જ જાણે છે . આ આખી વાર્ાા
સાુંભળયા પછીય શુ ું ર્મે કહી શકો કે, ‘વોટ ઈઝ ધેર ઈન એ
નેમ ?’
(ડૉ. શશી ગોયલની હીન્દી લઘુકથાને આધારે )

–આશા વીરે ન્ર
@
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21-312 : 28-12-2014

નાનીયો આઈસફ્રુટવાળો
- આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

ટન્…. ટન્…. ટન્…. ટન્…. નીશાળનો ઘુંટ ધણધણયો.
સાથે નીશાળની ઈમારર્ પણ. બાળગોપાળો દોડયાું – કોઈ
ડબ્બો બુંધ કરર્ાું, કોઈ ચુંપલ પગમાું સેરવર્ાું, કોઈ દડો
ઉછાળર્ાું, કોઈ લુંગડી કરર્ાું.
કોઈ હીંચકે હીંચકવા માુંડ્ુ.ું કોઈ લસરણીએ લસરવા
ુ ત
ુ ન
ુ ી રમર્ માુંડી. કોઈએ ગીલ્લીદુંડા લીધા.
માુંડ્ુ.ું કોઈએ હત
ુ ત
કોઈ ક્રીકેટ રમવા માુંડ્ુ.ું કોઈ નાસ્ર્ાનો ડબ્બો ઉઘાડી ખાતુ ું હતુ.ું
બપોરની છટ્ટી બધાું માણી રહ્યાું હર્ાું. આનુંદની છોળો ઉડર્ી
હર્ી.
એ છોળો વચ્ચેયે કોરોકટ નાનીયો નીશાળના મેદાનમાું
આઈસફ્રુટ વેચર્ો બેઠો હર્ો. ફાટેલી ચડ્ડી અને કાકાના જુના
લબડર્ા પહેરણમાું એ ફક્કડ લાગર્ો’ર્ો. વધી ગયેલા વાળ
આંખો પરથી હઠાવર્ાું બોલર્ો –– ‘મીઠુું મીઠુું આઈસફ્રુટ....
પાવલીનુ ું આઈસફ્રુટ.... બાબા માટે.... બેબી માટે....’
નાનીયો હશે દસ-બાર વરસનો. માબાપ વીનાનો,
કાકા-કાકીને ત્યાું ઉછરર્ો. કાકીને બે ટુંકના રોટલા સાટે એક
સરસ નોકર મળી ગયો હર્ો. ઢોરોને ચરાવર્ો, ગભાણ સાફ
કરર્ો, છાણાું થાપર્ો. બારના સુમારે કારખાનેથી આઈસફ્રુટ
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લઈ બે વાગ્યાની છટ્ટી સુધીમાું સયાજી વીદ્યાલય પહોંચી જર્ો.
કાકી ધમકાવર્ાું કહેર્ાું : ‘જોજે ચાર વાગે નીશાળે થી સીધો ઘરે
આવી જજે ! નહીં ર્ો ચામડાું ઉર્રડી નાખીશ. અને પૈસામાું
કાુંઈ ગરબડ કરી ર્ો હાથે ડામ જ દઈશ.’
સાુંજે મીઠા-મરચાુંની ચટણી સાથે રોટલો મળર્ો.
દીવસભરની હડીયાપાટુ બાદ એય ભારે મીઠો લાગર્ો. ત્યાર
પછી આંગણાની સફાઈ, પાણી ભરવાનુ,ું ફાનસ સાફ કરવાનાું,
વાસણ માુંજવાનાું…. પથારીમાું પડર્ાુંવેંર્ આંખ મળી જર્ી, ર્ે
સવારના પહોરમાું કાકીની હાકથી ઉઘડર્ી…. ‘એય ગધેડા ! ઉઠે
છે કે સાુંબેુ ુું લઉં ?’
નાનીયાને થતુ,ું નીશાળમાું આ બપોરની છટ્ટી લાુંબીલાુંબી હોર્, ર્ો કેવ ુ ું સારુું ! નાનીયો શરીરથી નહીં ર્ો મનથી,
એ છટ્ટી ભરપેટ માણર્ો. એનુ ું બાળપણ બાળગોપાળો સાથે
રમવા દોડી જતુ.ું પેલી લસરણી પર લસરી પડવાની કેવી મજા
પડર્ી હશે ! પવન સાથે હીંચોળો લેર્ા હીંચકા ખાવાની ર્ો કેવી
લહેર ! જો, જો, પેલા બેટવાળાએ કેવો ફટકો માયો ! હુ ું પણ
ુ ાળા
દોડી જઈને લગાવુ ું કે ર્ેનાથીયે ઉંચો ! અને આ હત
ુ ુતુતવ
ટુંગડી પકડવાને બદલે હાથ શુ ું કામ પકડર્ા હશે ? હુ ું હોંઉ ર્ો
ઘડીકમાું ચીર્ કરી દઉં….
નાનીયાની

મનોસ ૃષ્ટીમાું

ભુંગ

પડયો…

‘એય

આઈસફ્રુટવાળા ! પાવલી-પાવલીની બે આપ….’
છે લ્લી પાુંચ-સાર્ કાુંડી વેચી ભારે પગલે એ ઘેર ગયો.
પણ આજે એનુ ું મન કામમાું લાગતુ ું નહોતુ.ું આ બધાુંય છોકરાું
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રમે છે , ર્ે એકાદ દીવસ હય
ુ ું રર્ુ ું ર્ો ? એક દીવસ હય
ુ ું મજા
માણુ.ું મનોમન નીશ્ચય થર્ો ગયો કે કાલે છટ્ટીમાું હય
ુ ું રમવાનો.
બીજે દીવસે સવારે એ કાકીની હાક વીના જ ઉઠી ગયો.
એનુ ું મન ઠેકડા મારતુ ું હતુ….
ું
ક્ારે સયાજી વીદ્યાયલ પહોંચુ ું
અને ક્ારે ત્યાું બપોરની છટ્ટીનો ઘુંટ પડે !….
ટન્…. ટન્…. ટન્.… ટન્….
આઈસફ્રુટનો ડબ્બો ખુણામાું ર્ુકી દોડયો. લસરણી ઉપર
આઠ-દસ વાર લસરી લીધુ.ું પેટ ભરીને હીંચકા ખાઈ લીધા.
ુ ત
ુ ન
ુ ી ટોળીમાું ભળી એકનો પગ પકડી ભોંય ભેળો કયો.
હત
ુ ત
છોકરાુંઓએ ર્ાળી પાડી. ગીલ્લી-દું ડામાું ગીલ્લી એટલી બધી
દુર ગઈ કે છોકરાુંએ ‘નાનીયા આઈસફ્રુટવાળાની જય….’
બોલાવી દીધી ! તુરા પાુંચસો દું ડા ગણી લો !
ટન્…. ટન્…. ટન્…. ટન્….
છટ્ટી તુરી થઈ. બધાું છોકરાું દોડયાું વગા ભણી. નાનીયો
ભાનમાું આવ્યો. એણે જઈને ડબ્બો ખોલ્યો. પણ આ શુ ું ? ડબ્બો
ખાલી ! છોકરાુંવ ઝાપટી ગયેલાું ! નાનીયાએ ખીસ્સામાું હાથ
નાખયો. એય ખાલી ! થોડાઘણા પૈસા આવેલા, ર્ેય પડી ગયા
હર્ા. નાનીયો ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી પડયો.
ઘરે કાકીના હાથે મેથીપાક મળયો. મુખયા રહેવાની સજા
થઈ. હાથે ડામ દે વાયા. ગાળોનો વરસાદ વરસ્યો.
બસ, એક દીવસમાું નાનીયો મોટો થઈ ગયો ! ઘણો
બધો મોટો ! ઘણો બધો શાણો ! એને સમજાઈ ગર્ુ ું કે આ
રમવા-કરવાનુ ું આપણે નહીં. પાુંખ હોવા છર્ાું ઉડવાનુ ું આપણે
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નહીં. કુંઠ હોવા છર્ાું અને અંદર ગીર્ ગુજ
ું તુ ું હોવા છર્ાું ગાવાનુ ું
આપણે નહીં. આપણે ર્ો આઈસફ્રુટ વેચવાનાું.... આપણે ર્ો....
બીજે દીવસે ભારે પગલે એ નીશાળે પહોંચ્યો. રોજ
મીઠો લાગર્ો છટ્ટીનો ઘુંટ આજે ર્ેને ભારે કકા શ લાગ્યો.
છોકરાુંઓ દોડર્ાું આવ્યાું. મેદાનમાું ધમાચકડી મચી ગઈ. ‘એય,
મને બે કાુંડી આપ !.... મને કેસરી !.... મને પેુ ુું પીળું !.... મને
લાલ !....’
નાનીયો રોજની જેમ આજેય આઈસફ્રુટ વેચી રહ્યો હર્ો.
પણ આજે ર્ે મેદાન ભણી મોં રાખવાને બદલે મેદાન ભણી પીઠ
કરીને બેઠો હર્ો. કેવળ મેદાન ભણી જ નહીં; ઉછળર્ા-કુદર્ા
બાળપણ ભણી પણ !
(શ્રી યોગીની જોગળે કરની મરાઠી વાર્ાાને આધારે )
–આશા વીરે ન્ર
@
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22-318 : 22-03-2015

માને સુવા દો..
– આશા વીરે ન્ર

અનુક્રમણીકા

આઠ મહીના પહેલાું શીવાનીના બાતુજીની બીમારીનુ ું
નીદાન થર્ુ ું હતુ ું કે એમને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર છે . આમ પણ, અત્યાર
સુધી આખા પરીવારમાું કેન્રરુપ ‘બાતુજી’ જ રહ્યા હર્ા ને એમાું
આવી આટલી મોટી માુંદગી ! ઘરના, બહારના મીત્રો કે
સગાુંવહાલાું સૌને મોઢે બસ, બાતુજીનુ ું જ નામ. ‘એમની
ર્બીયર્ કેમ છે ?’; ‘બધા રીપોટા સ આવી ગયા ?’; ‘ડૉક્ટર શુ ું
કહે છે ?’; ‘કીમો થેરાપી લેવી પડશે ?’ બધા જાણે આ બધી
બાબર્ોના નીષ્ણાર્ હોય એ રીર્ે વાર્ો કરર્ા. આ સૌમાું જો
કોઈ ર્ુગ
ું ે મોઢે પોર્ાનુ ું કામ કયાા કરતુ ું હોય ર્ો એ હર્ી એની
મા.
પહેલેથી એ ર્ો હાુંસીયામાું ધકેલાયેલી જ હર્ી, ને હવે
વળી એને તુછવાની શી જરુર કે એણે બે કોળીયા મોંમાું નાખયા
કે નહીં ? બપોરના એ ઘડીક આડે પડખે થઈ કે નહીં ? રાર્ના
એ સુઈ શકી કે બાતુજીની સેવામાું જ રાર્ તુરી થઈ ગઈ ? જો
કે કોઈ આવુ ું તુછે એવી એને અપેક્ષા જ નહોર્ી.
‘કેમ, સારુું રાુંધી ને ખવડાવર્ાું જોર પડે છે ? ઘરમાું
કોઈ દીવસ કોઈ ચીજનાું ઠેકાણાું જ ન હોય ! કરે છે શુ ું તુ ું આખો
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દીવસ ? આમ ફુવડ ને ફુવડ જ રહી ! આળસ અને
એદીપણાનીયે કોઈ હદ હોય ને ?’
વર્ોથી

બાબુજીનાું આવાું વાક્બાણો

સહન કરર્ી

આવેલી મા એમના ડરથી થરથર ધ્રુજર્ી રહેર્ી. વળી
માુંદગીએ બાબુજીને વધુ ચીડીયા બનાવી દીધા હર્ા.
‘હવે મારે બ્રશ કરવાનુ ું છે કે આમ સુવડાવી જ
રાખવાનો છે ?’; ‘ચા–નાસ્ર્ો કુંઈ મળશે કે મુખયા જ રહેવ ુ ું
પડશે ?’
‘આખી રાર્ પગ દુ:ખે છે , પગ દુ:ખે છે બુમો પાડી;
પણ ર્ને થર્ુ ું કે લાવ, પગ દબાવી દઉં ?’
પથારીનો

ત્યાગ કરે

ત્યારથી

મા ચાવી દીધેલા

રમકડાની માફક ફેરફુદરડી ફયાા કરર્ી. બાબુજીને કે બીજા
કોઈનેયે કદી વીચાર ન આવ્યો કે હવે એની પણ ઉમ્મર થઈ
છે , એને પણ જરાક આરામની જરુર હોઈ શકે. હા, શીવાનીનો
જીવ મા માટે બળર્ો; પણ બાતુજીને પોર્ાનુ ું કોઈ કામ કરવા
માટે મા સીવાય બીજા કોઈની સેવા ફાવર્ી નહીં. એટલે ધીમે
ધીમે કરર્ાું એણે પણ પીયર આવવાનુ ું થોડુું ઓછું કરી નાખર્ુ ું
હતુ.ું દે ખવુયે
ું નહીં ને દાઝવુયે
ું નહીં.
નાનો ભાઈ અને ભાભી મા–બાતુજીની સાથે જ રહેર્ાું
એટલે એમની થોડી સેવા મળર્ી ખરી. બાકી મોટા ભાઈને
એમનો પરીવાર ર્ુમ્બઈ અને એમનાથી નાની બહેન શીલા
અમદાવાદ. બન્ને દુર રહ્યે રહ્યે જાણે મા–બાપની બહુ ફીકર
કરર્ાું હોય એમ સલાહ–સુચનો આપ્યા કરર્ાું.
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મોટો કહેર્ો, ‘ડૉક્ટરને સરખુું તુછી જુઓ ને ! એ કહેર્ા
હોય ર્ો બાબુજીને હૉસ્પીટલમાું દાખલ કરી દો. ખરચાની
ચીન્ર્ા નહીં કરર્ાું. હુ ું અહીંથી મોકલી દઈશ.’
ર્ો વળી શીલા કહેર્ી, ‘શીવાની, માને કહેજે, બાબુજીની
બરાબર કાળજી રાખે. બીચારા કેવા થઈ ગયા છે ! મા એમને
ર્ુકીને જરાયે આઘીપાછી ન થાય હું !’ શીવાનીને થતુ ું : અહીં
આવીને જુઓ ર્ો ખબર પડે કે બપોરે ત્રણ વાગી જાય ર્ોય
માને બીચારીને જમવાનુ ું યાદ નથી આવતુ.ું રાર્–દીવસ
બાતુજીને ગરમ ર્ેલનુ ું માલીશ કરી કરીને એના હાથમાું ફોલ્લા
પડી ગયા છે . એનુ ું ધ્યાન કોણ રાખશે ?
છે લ્લા અઠવાડીયાથી બાબુજીને નસીંગ હોમમાું દાખલ
કયાા હર્ા. શીવાનીને થર્ુ ું કે હાશ, હૉસ્પીટલમાું ર્ો નસા દદીની
દે ખરે ખ રાખે એટલે માને થોડોક ર્ો આરામ મળશે ! પણ નસા
પાસે ઈન્જેક્શન અને દવા લેવાનાું, બી.પી. ચેક કરાવવાનુ.ું એ
સીવાય બધુ ું મા જેમ ઘરે કરર્ી એ જ રીર્ે એણે હૉસ્પીટલમાું
કરવાનુ ું એવુ ું બાબુજીનુ ું ફરમાન હતુ.ું ‘ઘરનુ ું માણસ કરવાવાળું
હોય ર્ો પછી ભાડુર્ી માણસોની મદદ શા માટે લેવી,’ એમ
ર્ેઓ સૌને કહેર્ા.
બે દીવસ પહેલાું સાુંજે ચાર–સાડાચારે શીવાની મા માટે
આદુ–ફુદીનાવાળી ચા લઈને ગઈ ત્યારે એણે જોર્ુ ું કે હજી ર્ો
માનુ ું ટીફીન એમનુ ું એમ પડેુ ુું હતુ ું અને એ બાબુજીના શરીરે
હળવે હાથે માલીશ કરી રહી હર્ી. શીવાનીએ તુછ્ુ,ું ‘આ શુ ું મા
? હજી સુધી જમી નથી ?’
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ફીક્કુું હસીને માએ કહ્ુ,ું ‘ખાવાનુ,ું ટીફીનમાું હોય કે
પેટમાું, શો ફરક પડે છે ? પણ ર્ારા બાબુજીને મારા માલીશ
કરવાથી ફરક પડે છે . જો એમને ઉંઘ પણ આવી ગઈ છે .’
બે દીવસ પછી બાબુજીને હમ્મેશને માટે ઉંઘ આવી
ગઈ. મોટાભાઈ અને શીલા સમાચાર સાુંભળીને દોડી આવ્યાું.
શીલાએ રડી રડીને ઘર માથે લીધુ ું ર્ો મોટાભાઈએ માને વાુંસે
હાથ ફેરવીને આશ્વાસન આપ્ર્ુ.ું શીવાનીએ આખો વખર્ માની
ચીન્ર્ા સર્ાવી રહી હર્ી.
‘મા, ભાવે કે ન ભાવે પણ બે કોળીયા ર્ો ખાઈ લે !
જરા પગમાું જોર રહે !’
‘મા, બેઠા બેઠા કમર દુ:ખી જશે. થોડીવાર લાુંબો વાુંસો
કરી લે ને !’
પણ માએ બે હાથ જોડી ધરાર ના પાડી દીધી. સાુંજ
સુધી લોકોની અવર – જવર એકધારી ચાુુ જ હર્ી.
આવનારાને પાણીનુ ું ર્ો તુછવુ ું પડે ને ! શીવાની પાણી લેવા
રસોડામાું ગઈ ત્યાું પાછળ જ શીલા આવી.
‘શીવાની મા પણ કમાલ છે ! આ સમય છે સુવાનો ?
આડોશી–પાડોશી ખરખરે આવ્યા છે ને એ બેઠી બેઠી ઝોકાું ખાય
છે ! મને ર્ો એવી શરમ આવી ! એ ર્ો સારુું થર્ુ,ું કોઈનુ ું ધ્યાન
નહોતુ ું ત્યારે મેં એને ઢુંઢોળીને કહ્ુું કે, ર્ારાું નસકોરાુંનો અવાજ
આવે છે .’
શીવાનીએ આ સુંભભળર્ાું જ કુંઈક ખુશ થઈને કહ્ુ,ું ‘હેં
? માને ઉંઘ આવે છે ?’
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એ ભાગીને ગઈ. એણે અને નાની ભાભીએ ટેકો દઈને
માને ઉભી કરી. ર્ેને બેડરુમમાું લઈ જઈ ધીમે ધીમે માથે હાથ
ફેરવી એણે માને સુવડાવી. થાક, ઉજાગરા અને રડી રડીને
થાકેલી માની આંખો ઘડીભરમાું મીંચાઈ ગઈ. શીલા ધમધમાટ
કરર્ી આવી, ‘શીવુ, મેં ર્ને માને જગાડવાનુ ું કહ્ુું ને ર્ેં ર્ો એને
સુવડાવી દીધી !’
શીવાનીએ રુમનુ ું એ.સી. ચાુુ કર્ુું ને ધીમેથી શીલાને
બહાર લઈ આવીને કહ્ુ,ું ‘આઠ આઠ મહીનાથી માએ ધરાઈને
બે ટુંક ખાધુ ું નથી ને રાર્ોની રાર્ો સુર્ી નથી. આજે એ
શાન્ર્ીની નીંદર માણે છે ત્યારે હુ ું પ્રમુને પ્રાથાના કરીશ કે માને
નીરાુંર્ની ઉંઘનુ ું વરદાન આપે. બલકે, હુ ું ર્ો કહીશ કે મારા
ભાગની નીંદર પણ માને મળે .’
બોલર્ાું બોલર્ાું શીવાનીનો કુંઠ ભરાઈ આવ્યો.
(મન્નુ ભુંડારીની હીન્દી વાર્ાાને આધારે )
@
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જીવર્રનો નીચોડ
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

ડૉ. પ્રકાશસીંહ એટલે સૌને વહાલા દાદાજી. કુટુમ્બીજનો
હોય કે મીત્રો, સગાું-સ્નેહી હોય કે એમના દદીઓ – દરે કને
એમને

માટે

ભારોભાર

સ્નેહ

અને

આદર.

ડૉકટરસાહેબ

આર્ુષ્યનાું 75 વર્ા તુરાું કરીને 76માું પ્રવેશવાના હર્ા. આખા
પરીવારે મળીને આ પ્રસુંગ યાદગાર બની રહે એ રીર્ે
ઉજવવાનુ ું નક્કી કર્ુું હતુ.ું પૌત્ર આકાશ અને એની પત્ની રુચી,
બેઉ ડૉક્ટરસાહેબ માટે જાણે ડાબી-જમણી આંખ. ર્ેથી જ
દાદાજી માટે કુંઈક અનોખી ભેટ લાવવાની જવાબદારી એ
બન્નેને સોંપાઈ હર્ી.
‘ના, ના, શટા -પેન્ટ નથી લેવાું. એ ર્ો સાવ ઓડીનરી
લાગે. દાદાજી માટે કુંઈક ‘ર્ુનીક’ ગીફ્ટ લેવી જોઈએ.’ રુચીએ
કહ્ુ.ું
‘શાલ, શટા -પેન્ટ બધી વસ્તુની ના પાડે છે ર્ો લઈશુ ું શુ ું
?’ આકાશ અકળાયો હર્ો. અચાનક રુચીની નજર સામેની
ગીફ્ટશૉપ ર્રફ ગઈ. દરે ક ચીજ આકર્ાક રીર્ે સજાવીને ર્ુકેલી
હર્ી. દુકાનદાર પણ હસર્ુખો અને ગ્રાહકની વાર્ ર્રર્ સમજી
લે એવો હર્ો. એણે એક એકથી ચડીયાર્ી પેન બર્ાવવા માુંડી.
રુચીએ જોર્ુ ું કે કઈ પેનથી વધુ સારુું લખાય છે . એ જોવા માટે
રફ પેપર પર લખર્ી વખર્ે આકાશ R.Y.P એમ ત્રણ અક્ષરો
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 129
જ દર વખર્ે લખર્ો હર્ો. અન્ર્ે બન્નેએ ‘ક્રોસ’ની એક પેન અને
સુન્દર કોર્રણીવાળી એક ફોટોફ્રેમ પસુંદ કયાું.
‘જુઓ સાહેબ, ફ્રેમમાું ર્મે કોઈનો ફોટો કે કશુકું લખાણ
ર્ુકવા માગર્ા હો ર્ો કહો. બે દીવસમાું ર્ૈયાર કરી આપીશ.’
રુચીનુ ું સુચન હતુ,ું ‘દાદાજીનો ફોટો ર્ુકાવીને નીચે
‘75’નો આંકડો લખાવીએ.’
‘હા, પણ ફ્રેમમાું સૌથી ઉપર R.Y.P. અક્ષરો સોનેરી
રું ગમાું લખજો. અને હા, આ પેન પર પણ R.Y.P. લખી શકાય
ને ?’ આકાશે દુકાનદારને તુછ્ુ.ું
‘હા હા, ચોક્કસ લખી શકાય, સર ! બન્ને વસ્તુ બે દીવસ
પછી આતુ ું ર્ો ચાલશે ?’
રસ્ર્ામાું રુચીએ તુછ્ુું : ‘આકાશ, આ R.Y.P. અક્ષરોનો
અથા શો છે ?’
આકાશે માથુ ું ખુંજવાળર્ાું કહ્ુું : ‘રુચી, સાચુ ું કહુ ું ર્ો
એની પાછળનુ ું રહસ્ય મને પણ ખબર નથી. દાદાજીએ એમનાું
બધાું તુસ્ર્કોના પહેલા પાને R.Y.P. લખર્ુ ું છે . પપ્પા પણ
કહેર્ા હર્ા કે , આ અક્ષરો પાછળનો ભેદ શો છે એ દાદાજીએ
હજી સુધી કોઈને કહ્ુું નથી.’
ડૉક્ટરસાહેબની વર્ાગાુંઠની પાટી બરાબર જામી હર્ી.
આવનારા

મહેમાનો

ડૉક્ટરને

ર્ુબારકબાદી

આપવામાું,

એકમેકને મળવામાું અને વાર્ો કરવામાું મશગુલ હર્ા ત્યારે
મોકો જોઈને રુચીએ ધડાકો કયો :
‘હવે દાદાજી આપણને એમના જીવન વીશે, એમના
અનુભવો વીશે, થોડી પ્રેરણાદાયી વાર્ો ર્ો કરશે જ; પણ સાથે
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સાથે R.Y.P. અક્ષરો સાથે એમનો શો સમ્બન્ધ છે એની વાર્
પણ કરશે.’
પ્રકાશસીંહના પ્રભાવશાળી ચહેરા પર એક ભરતુર અને
અથાસભર જીન્દગી જીવ્યાનો સુંર્ોર્ છલકાર્ો હર્ો. કુંઈક સુંકોચ
સાથે એમણે શરુઆર્ કરી :
‘આજે જીન્દગીમાું હુ ું જે ર્ુકામ પર પહોંચ્યો છું એનુ ું
મોટા ભાગનુ ું શ્રેય આ R.Y.P. અક્ષરોને આપી શકુું. જો કે, આ
વીશે કાુંઈ કહેર્ાું પહેલાું મારે 1948ની સાલના યાર્નાભયાા
અને લોહીયાળ દીવસોમાુંથી પસાર થવુ ું પડશે જ્યારે ચારે બાજુ
મારો, કાપો અને આ હીન્દુ, આ ર્ુસ્લીમ એવા આગ ઝરર્ા
શબ્દો

સુંભળાર્ા

પાકીસ્ર્ાનના
છોડીને

હર્ા.

ભાગલાના

પુંજાબમાું ઘર-બાર,

અમારો

પરીવાર

ચાલી

એ

કપરા

માલ-મીલકર્
નીકળયો

હર્ો.

સમયમાું
સઘળુંય
ભાગીને

હીંદુસ્ર્ાન આવ્યા પછી, નીરાશ્રીર્ોની છાવણીમાું કાઢેલા દીવસો
ખુબ કપરા હર્ા; પણ ફક્ર્ ને ફક્ર્ મારા પીર્ાજીની હીમ્મર્
અને ધીરજને સહારે જ અમે ટકી ગયા. આ પ્રસુંગે હુ ું એમને
યાદ કરીને નમન કરુું છું.’ દાદાજીનુ ું ગળું રુુંધાઈ ગર્ુ.ું રુચી
દોડીને પાણીનો ગ્લાસ લઈ આવી.
‘જેમ ર્ેમ કરર્ાું અમે નવા વાર્ાવરણમાું ગોઠવાયા ર્ો
ખરાું; પણ હુ ું બરાબર સમજર્ો હર્ો કે, પીર્ાજી પર અસહ્ય
બોજો આવી પડયો છે . ત્રણ ત્રણ સુંર્ાનોને ભણાવવાું-ગણાવવાું
અને હમ્મેશાું બીમાર રહેર્ી પત્નીની કાળજી રાખવી એ ર્ો ખરુું
જ; ઉપરાુંર્ ર્દ્દન અજાણી જગ્યામાું નવેસરથી જીન્દગી શરુ
કરવી. ર્ોય હમ્મેશાું હસર્ાું હસર્ાું માને કહેર્ા, આજે ભલે
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ર્ુસીબર્ વેઠવી પડે; પણ કાલે આપણા છોકરાઓ હીરાની
માફક ઝળકી ઉઠશે.
‘મને અર્ ૃર્સરની મેડીકલ કૉલેજમાું એડમીશન મળર્ુ.ું
મેં રાર્-દીવસ જોયા વીના સખર્ મહેનર્ કરવા માુંડી. મીત્રો
હૉટેલમાું જમવા કે આઈસ્ક્રીમ ખાવા બહાર જર્ા હોય કે
સીનેમાની મજા માણવાના હોય, હુ ું સર્ર્ મારા મનને
સમજાવર્ો કે, ‘ર્ને આ બધુ ું ન પોર્ાય’ – ‘રીમેમ્બર ર્ુ આર
તુઅર – R.Y.P.’ મેસનુ ું બેસ્વાદ ભોજન ખાઈ ખાઈને કુંટાળે લા
અને થાકેલા મનને હુ ું કાગળ પર R.Y.P લખી લખીને
સમજાવર્ો. હુ ું વીચારર્ો કે, પીર્ાના અથાક પરીશ્રમથી
કમાયેલી એક પાઈ પણ વ્યથા ખચાવાનો મને અધીકાર નથી.
એવા સુંજોગોમાું મનને સમજાવવાનુ ું અઘરુું જરુર હતુ;ું પણ
અશક્ ર્ો નહોતુ ું જ.’
સૌ આમુંત્રીર્ો પ્રશુંસાભરી નજરે પ્રકાશસીંહ સામે જોઈ
રહ્યા હર્ા અને એમનો એક એક શબ્દ ધ્યાનથી સાુંભળી રહ્યા
હર્ા. ‘ડૉક્ટર થયા પછી ભલે મેં મારી પોર્ાની હૉસ્પીટલ
બનાવી અને ખુબ ખયાર્ી પ્રાપ્ર્ કરી; પણ પેલા R.Y.P. ને હુ ું
એક દીવસ માટે પણ મુલ્યો નહીં. એ અક્ષરોએ જ મને નમ્ર,
દયાળ અને સુંવેદનશીલ બનાવ્યો અને મારા સાથીઓ અને
દદીઓએ આ અક્ષરોને કારણે જ મને અઢળક પ્રેમ આપ્યો.
એમણે જ હમ્મેશાું મને મારા ર્ુળ સાથે જોડેલો રાખયો છે . હુ ું ર્ો
માનુ ું છું કે આ અક્ષરો જાણે મારા જીવર્રનો નીચોડ છે .’
પ્રકાશસીંહે પોર્ાની વાર્ તુરી કરી ત્યારે ત્યાું બેઠેલા
બધા સ્ર્બ્ધ થઈ ગયાું હર્ાું. આકાશ અને રુચીએ દાદાજીને
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પગે લાગીને એમના હાથમાું પેન અને ફોટોફ્રેમ ર્ુક્ાું ત્યારે
ડૉક્ટર સાહેબ ભાવવીભોર થઈ ગયા. એમની આંગળીઓ
મમર્ાતુવાક R.Y.P. અક્ષરોને એક એક કરીને સ્પશી રહી.
(રણજીર્સીંહ સહેગલની અંગ્રેજી વાર્ાાને આધારે ..)

–આશા વીરે ન્ર
@
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24-330 : 06-09-2015

મસ્ર્ીકી પાઠશાલા
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

રક્ષા અને મીર્ા બન્ને બાળપણની સખીઓ. લગ્ન થયાું
પછી પણ નજીક નજીક રહેર્ી; પણ મળવાનુ ું બહુ ઓછું બનતુ.ું
ઘર,

વડીલો,

પર્ી,

બાળકો—બધાુંની

સુંભાળ

રાખવામાું

શરુઆર્નાું 17-18 વર્ો વીર્ી ગયાું. એક દીવસ અચાનક બન્ને
બહેનપણીઓ બજારમાું મળી ગઈ ત્યારે કુંઈ કેટલીય વાર્ો
નીકળી.
‘તુ ું શુ ું કરે છે ? કોઈ ખાસ પ્રવ ૃત્તી?’
‘ના રે ના, કુંઈ નહીં ! ઘરસુંસારની જજાળમાું
ું
હમણાું
સુધી કુંઈ કર્ુું નહીં અને હવે જ્યારે સમય જ સમય છે , ત્યારે શુ ું
કરવુ ું કુંઈ સમજ પડર્ી નથી. એટલો ખાલીપો લાગે છે કે…’
મીર્ાએ કહ્ુ.ું
‘મારુું પણ એવુ ું જ છે ; પણ હમણાું હમણાું મને એવો
વીચાર વારું વાર આવે છે કે, આમને આમ કુવામાું દે ડકાની જેમ
જીન્દગી તુરી થઈ જશે અને આપણે કોઈને માટે કશુ ું કરી ન
શક્ાું.’
‘એમ ! ર્ો હજી ક્ાું મોડુું થઈ ગર્ુ ું છે ? ચાલ, આપણે
બન્ને મળીને આપણને કુંઈક કયાાનો સુંર્ોર્ થાય અને સમાજને
ઉપયોગી થાય એવુ ું કશુકું કામ કરીએ.’

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 134
બન્ને બહેનપણીઓએ આસપાસની ઝુુંપડપટ્ટીમાું રહેર્ાું
બાળકોને ભેગાું કરીને એમને સ્વચ્છ રહેર્ાું શીખવવાનુ,ું રમર્
રમાડવાનુ,ું થોડુું થોડુું અંગ્રેજી ભણાવવાનુ ું એવાું કામ શરુ કયાું.
સાવ નાના પાયાથી શરુ થયેલાું કામોનો ધીમે ધીમે વીસ્ર્ાર
થર્ો ગયો. પહેલાું બે-પાુંચ બાળકો માુંડ આવર્ાું એને બદલે
હવે 40-50 પર આંકડો પહોંચી જર્ો.
‘મીર્ા, અમારા મીત્ર નરે ન્રભાઈનાું લગ્નને 5 વર્ા ત ૂરાું
થાય છે . એ નીમીત્તે એમણે આપણાું બાળકો માટે વાપરવા
5000 રુપીયા આપ્યા છે .’
‘અરે વાહ ! મારી પાસે પણ થોડા થોડા કરીને પાુંચ-છ
હજાર ભેગા થયા છે . મારે પણ એ પૈસા બાળકો માટે જ
વાપરવા છે . શુ ું કરીએ ર્ો બાળકોને મજા પડે ?’
‘મેં સાુંભળર્ુ ું છે કે, આ રીર્ે કોઈ ગ્રુપને લઈ જતુ ું હોય
ર્ો ડેરીવાળા પોર્ાની બસ લેવા-ર્ુકવા મોકલે છે . બાળકોને
ત્યાું દુધ પણ પીવા મળશે.’
‘એ ર્ો ઘણુ ું સારુું કહેવાય. બસનો ખચા બચી જાય ર્ો
આપણે એમને માટે જમવાનુ ું બનાવડાવી લઈએ અને રસ્ર્ામાું
એમને આઈસ્ક્રીમ પણ ખવડાવી શકીશુ.ું ’
‘હા, આઈસ્ક્રીમ ર્ો જરુર ખવડાવવો છે . એક દીવસ
એમને તુછ્ુું હતુ ું એટલે મને ખબર છે કે, મોટાભાગનાું
બાળકોએ આજ સુધી આઈસ્ક્રીમ ચાખયો પણ નથી.’
મીર્ાએ નીસાસો નાખર્ાું કહ્ુ,ું ‘સમાજનાું બે વગો
વચ્ચે કેટલી મોટી ખાઈ છે , નહીં રક્ષા ? આપણાું બાળકોને
મેવા-મીઠાઈ મળે છે ર્ોયે એ લોકો આ ભાવે છે ને આ નથી
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ભાવતુ;ું એવા નખરા કરે અને આ લોકો એટલા અભાવો વચ્ચે
જીવે છે કે બે ટુંક પેટ ભરીને ખાવાય નથી મળતુ.’ું
‘ચાલ, આટલી સીરીયસ ન થઈ જા. જે થોડુઘ
ું ણુ ું શક્
છે એ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એટલી વાર્નો સુંર્ોર્
માનવાનો. બરાબરને ?’ પછી ર્ો ચાલીસેક નાનાું-મોટાું
બાળકોને ફરવા લઈ જવાની ર્ૈયારી ચાલી. જે બાળકો આ
ગ્રુપમાું નહોર્ાું આવર્ાું એ પણ પીકનીકનુ ું નામ સાુંભળીને
ર્ૈયાર થઈ ગયાું. ‘દીદી, અમને લઈ જશો ? અમારે પણ
આવવુ ું છે .’
કોઈને ના કહેવાનો જીવ ન ચાલ્યો એટલે આંકડો
પહોંચ્યો પચાસે. મીર્ાના પર્ી રાકેશે કહ્ુ,ું ‘આ ર્મે બહુ સારો
વીચાર કયો છે . માટે હવે કોઈ વાર્ની કચાશ ન રાખશો ને
ખચાા સામે ર્ો જરાય નહીં જોર્ાું.’
ર્ો વળી રક્ષાના પર્ીએ એને કહ્ુ,ું ‘મને લાગે છે કે,
આ બાળકોની સાથે ર્મારે આપણાું અને મીર્ાનાું છોકરાુંઓને
પણ લઈ જવાું જોઈએ. એ લોકોય બધુ ું જુએ ર્ો એમને ખયાલ
આવે કે, આપણા પર પ્રમુની કેટલી કૃપા છે !’
‘આપણાું છોકરાુંઓ ! ને વળી આ બાળકો સાથે આવે ?
રામ, રામ ભજો ! સૌથી પહેલાું ર્મારી લાડકી રીંકી જ નાકનુ ું
ટીચકુું ચઢાવશે.’
પણ શી ખબર કેમ, રક્ષાનાું બે અને મીર્ાનો એક એમ
ત્રણે છોકરાુંઓ પણ પીકનીકમાું જોડાવા ર્ૈયાર થઈ ગયાું. વળી
મીર્ાના ઘરે પરદે શથી આવેલા મહેમાનનો દીકરો જય કહે, ‘હુ ું
પણ આવવાનો !’ બસમાું બેઠાું ત્યારથી જય પાસેના સસલાના
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સોફ્ટ–ટૉય ર્રફ બાજુમાું બેઠેલો સુંદીપ એકીટસે જોયા કરર્ો
હર્ો. જયે સસુુું એના ખોળામાું ર્ુકી દીધુ ું અને કહ્ુ,ું ‘લે, આ તુ ું
રાખ, બસ ?’
સુંદીપ ર્ો ખુશખુશાલ. સસલાને પુંપાળે , બચીઓ ભરે
અને ખાવાનુ ું ખવડાવવાનોય પ્રયત્ન કરે . ધીમે રહીને વીરલ
એની પાસે આવીને બેસી ગયો અને એણે ધીમેકથી સુંદીપને
તુછ્ુ,ું ‘મને થોડી વાર આ સસુુું આપે છે ? રમીને પાછું આપી
દઈશ.’ સુંદીપે જરાય આનાકાની વીના એને સસુુું આપી દીધુ ું
અને કહ્ુ,ું ‘સારુું, લે રમ.’ પછી ર્ો સાુંજ સુધી સસુુું વીરલ
પાસે જ રહ્ુ.ું સુંદીપ બીજી રમર્ રમર્ાું રમર્ાું એની પર નજર
નાખી લેર્ો, એટુુું જ. પાછાું ફરવા માટે બધાું બસમાું ગોઠવાવા
લાગ્યાું. રક્ષા અને મીર્ા બન્નેને થર્ુ ું કે, ‘ખલાસ ! સસલાભાઈના
કબજા માટે બન્ને વચ્ચે નક્કી ઝઘડો થવાનો!’ પણ વીરલે
આવીને સસુુું સુંદીપના હાથમાું ર્ુકી દીધુ ું અને ‘થેન્ક-ર્ુ’ કહ્ુ.ું
જો કે, હજી પણ એની નજર પોર્ાના પ્રીય રમકડા પરથી
ખસર્ી નહોર્ી અને એની આંખોમાું પોર્ાની પ્યારી ચીજથી
છટા પડવાની ઉદાસી પણ ડોકાર્ી હર્ી. સુંદીપે વીરલને માથે
પ્રેમથી હાથ ફેરવર્ાું કહ્ુ,ું ‘ર્ને આ સસુુું બહુ ગમે છે ને, ર્ો તુ ું
રાખી લે ! આમ પણ, તુ ું મારા કરર્ાું નાનો છે ને, એટલે ર્ારો
હક પહેલો કહેવાય. ફરી એક વાર સુંદીપને થેન્ક્ુ કહેર્ી વખર્ે
વીરલની આંખોમાું હરખનાું આંસુ હર્ાું.
ઘરે પહોંચ્યા પછી પપ્પાને આજની આખા દીવસની
વાર્ો કરર્ાું રીંકીએ ખાસ યાદ રાખીને સુંદીપ અને વીરલની
વાર્ કરી અને કહ્ુ,ું ‘પપ્પા, સારુું થર્ુ.ું હુ ું આ બધાું સાથે આજે
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પીકનીક પર ગઈ, ર્ો મને સમજાર્ુ ું કે, પોર્ાની પાસે થોડુ-ું ઘણુ ું
જે કુંઈ છે એમાું આ લોકો કેટલાું ખુશ છે ! આજે મને જીન્દગીનો
સૌથી ઉપયોગી પાઠ શીખવા મળયો કે, સાચો આનુંદ ‘મારુું,
મારુું’ કરીને બધુ ું આપણી પાસે રાખી ર્ુકવામાું નહીં પણ
બીજાને આપવામાું છે .’
રક્ષાને સ્નેહથી ભેટર્ાું એણે કહ્ુ,ું ‘થેન્ક્સ મમ્મી ! આજે
હુ ું ર્મારી સાથે ન આવ્યો હોર્ ર્ો ઘેર બેઠાું મને શી રીર્ે ખબર
પડર્ કે મારી મમ્મી આટુુું સુદર
ું
કાયા કરી રહી છે !’ જરાક
વીચાર કરર્ાું વળી પાછું કુંઈક યાદ આવર્ાું એણે મમ્મીને કહ્ુ,ું
‘મમ્મી ! ર્મારા આ ગ્રુપ માટે ર્મારે નામ જોઈતુ ું હતુ ું ને ? હુ ું
સજેસ્ટ કરુું ? – ‘મસ્ર્ી કી પાઠશાલા’

–આશા વીરે ન્ર
@
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@

25-342 : 21-02-2015

એ સોનેરી ક્ષણ
– આશા વીરે ન્ર
અનુક્રમણીકા

ભલે

હુ ું અમેરીકન

માર્ાપીર્ાનો,

અમેરીકામાું જ

જન્મેલો અને ત્યાું જ ઉછરે લો એકમાત્ર દીકરો છું; પણ શી ખબર
કેમ, હુ ું સ્વભાવે અત્યુંર્ લાગણીશીલ છું. ફક્ર્ હુ ું જ શા માટે ?
મારાું માબાપ પણ એકમેકને એટલો જ પ્રેમ કરે અને
એકબીજાની એટલી કાળજી કરે કે આ ભૌર્ીકર્ા પાછળ
દોડનારા દે શ માટે ર્ો નવાઈની જ વાર્ કહેવાય !
મમ્મી હુંમેશાું મારી અને ડૅડીની પસુંદ–નાપસુંદો,
અગવડ–સગવડનો ખયાલ રાખર્ી. કદી એણે કોઈ પાસે કશુ ું
માગ્ર્ુ ું નથી કે નથી કુંઈ અપેક્ષા રાખી. પણ મને કોઈક રીર્ે
ખબર પડી ગયેલી કે મમ્મીને સ્ટ્રૉબરીઝ બહુ ભાવે છે . દરે ક
વીક એન્ડમાું હુ ું મમ્મી–ડૅડીને મળવા અચુક જર્ો અને જાઉં
ત્યારે ખાસ યાદ રાખીને સ્ટ્રૉબરીઝનુ ું બૉક્સ ર્ો લઈ જ જર્ો.
‘બેટા, તુ ું ગઈ વખર્ે લાવેલો ર્ેમાુંથી કેટલી બધી
સ્ટ્રૉબરીઝ હજી ફ્રીજમાું પડી છે . દર વખર્ે શા માટે લાવે છે ?’
મમ્મી ભલે આમ કહેર્ી હોય; પણ હુ ું જાણુ ું છું કે,
પોર્ાનો દીકરો યાદ રાખીને એને માટે કોઈ ચીજ લાવે, એનાથી
એને કેટલો ઉંડો સુંર્ોર્ મળે છે ! ડૅડી પણ આ અમારો કાયમનો
સુંવાદ સાુંભળીને ધીર્ુ ું ધીર્ુ ું મલકાયા કરર્ા.
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એક શનીવારે હુ ું એમને મળવા ગયો ત્યારે ડૅડીએ કુંઈક
નીરાશાભયાા સ્વરે કહ્ુ,ું ‘બેટા, અમે બન્ને હવે વધુ ને વધુ વ ૃિ
થર્ાું જઈએ છીએ. ઘરની બધી વ્યવસ્થા અમારાથી સુંભાળાર્ી
નથી. મને લાગે છે કે અમે કોઈ સારા નસીંગ હોમમાું રહેવા
જર્ાું રહીએ ર્ો વધુ ું સારુું પડે.’ મારાું માર્ાપીર્ા જીવનના
ઉત્તરાધા ર્રફ ધકેલાઈ રહ્યાું છે એ હકીકર્નો સ્વીકાર કરવાનુ ું
મને ગમ્ર્ુ ું ર્ો નહીં; પણ મેં એમને કહ્ુ,ું ‘સારુ. ઈન્ટરનેટ પર
સચા કરીને કોઈક સરસ જગ્યા શોધી કાઢીશ. ર્મે ચીન્ર્ા ન
કરશો.’
પછી ર્ો ર્ેઓ બન્ને ‘જીવનસુંધ્યા નીવાસ’માું રહેવા
ગયાું. દર રવીવારે સ્ટ્રૉબરીઝ લઈને ર્ેમને મળવા જવાનો
મારો ક્રમ ચાુુ જ હર્ો. ત્યાુંથી પાછા ફરર્ી વખર્ે મને ઉદાસી
ઘેરી વળર્ી. હુ ું જોઈ શકર્ો હર્ો કે ડૅડી કરર્ાું પણ મમ્મી પર
ઘડપણ વધુ ઝડપથી પોર્ાનો પુંજો ફેલાવી રહ્ુું હતુ.ું એ વધુ
વાુંકી વળી ગઈ હર્ી. મોઢા પર કરચલીઓ વધી રહી હર્ી અને
ખુબ મુલકણી થર્ી જર્ી હર્ી. પણ એનુ ું માયાળ હાસ્ય એવુ ું ને
એવુ ું અકબુંધ રહ્ુું હતુ ું ર્ેનો મને ખુબ આનુંદ હર્ો.
‘હજી ગઈ કાલે જ ર્ો તુ ું ગુલાબનુ ું ફુલ લઈને આવ્યો
હર્ો. આજે ફરી શા માટે લાવ્યો ?’ એ મને તુછર્ી.
લાગણીતુવાક, કોમળર્ાથી ર્ેને માથે હાથ ફેરવી હુ ું કહેર્ો,
‘મમ્મા, ગઈ કાલે નહીં; હુ ું ગયે અઠવાડીયે આવ્યો હર્ો અને
ગુલાબનુ ું ફુલ નહીં; પણ ર્ને ભાવર્ી સ્ટ્રૉબરીઝ લાવ્યો હર્ો,
યાદ આવ્ર્ુ?’
ું
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‘હું..હું...’ કહેર્ાું હસીને એ કુંઈક વીચારમાું પડી જર્ી.
એકની એક વાર્ નાના બાળકની માફક એને વારું વાર
સમજાવવી પડે અથવા વારે ઘડીએ એને એક જ જવાબ આપ્યા
કરવો પડે, ર્ોયે મને કોઈ દીવસ કુંટાળો કે ગુસ્સો નહોર્ો
આવર્ો. જો કે એ હર્ી જ એવી, કે કોઈ એની પર ગુસ્સે થઈ જ
ન શકે.
થોડા મહીનાઓ પછી ડૅડીએ કરે લી વાર્ે મને ઉંડો
આઘાર્ આપ્યો. ‘ગઈ કાલે ડૉક્ટર રાઉંડ પર આવ્યા હર્ા.
ર્ારી મમ્મીના થોડા ટેસ્ટ કરાવ્યા હર્ા. એ જોઈને અને ર્ારી
મમ્મીને ર્પાસીને એણે કહ્ુું કે... કે..’
‘કે શુ.ું . ?’ હુ ું એકદમ અધીરો થઈ ગયો.
‘એને અલ્ઝાઈમર(સ્ર્ ૃર્ીભ્રુંશ) છે . એની યાદશક્ર્ી બહુ
જ ઝડપથી નાશ પામર્ી જાય છે . કદાચ એવો સમય પણ
આવે કે એ ર્ને અને મને સુધ્ધાું ઓળખી નહીં શકે.’ આ
બોલર્ી વખર્ે ડૅડી મહાપરાણે પોર્ાની આંખોને કોરી રાખવા
મથર્ા હર્ા; પણ હુ ું મારાું આંસુઓને રોકી ન શક્ો.
મારુું મન કેમેય કરીને માનવા ર્ૈયાર નહોતુ ું કે મારી
જન્મદાર્ા, મારાું ઝાઝેરાું જર્ન કરનારી મા, એનાું જ
હાડમાુંસથી ઘડાયેલા એના દીકરાને એક દીવસ ઓળખશે પણ
નહીં ! ધારવા કરર્ાું એ દીવસ જલદી જ આવ્યો.
એક અઠવાડીએ હુ ું એમને મળવા ગયો. મમ્મીને ભેટીને
મેં તુછ્ુ,ું ‘કેમ છે ?’ એના જવાબમાું એ જે રીર્ે હસી, એમાું
મારી ઓળખાણનો કોઈ અણસાર મને જણાયો નહીં. હુ ું ર્રર્
સમજી ગયો કે, એણે મને ઓળખયો નથી. આ પરીસ્થીર્ીમાું શુ ું
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કરવુ ું ર્ે નહીં સુઝર્ાું, મેં પાસે જ પડેલી સ્ટ્રૉબરીઝ એકએક
કરીને ર્ેના મોંમાું ર્ુકવા માુંડી. દર વખર્ે ર્ો એ ‘થેન્ક–ર્ુ’
કહીને મીઠુું હસર્ી; પણ અત્યારનો એનો વ્યવહાર કોઈ અજાણી
વ્યક્ર્ી સાથેનો હોય એવુ ું લાગતુ ું હતુ.ું
હુ ું ચુપચાપ એની બાજુમાું બેઠો અને એનો હાથ મારા
હાથમાું લઈને પુંપાળવા લાગ્યો. અચાનક મારી હથેળી એણે
ત્રણ વાર દબાવી ને પછી હસવા લાગી ! આ સાથે જ એક
વખર્ ડૅડીએ કહેલી એક વાર્ મને સાુંભરી આવી :
‘દીકરા, ર્ને જાણીને નવાઈ લાગશે; પણ લગ્ન પછીના
શરુઆર્ના દીવસોમાું અમે એકબીજા સાથે બહુ ઓછું બોલર્ાું.
અમારો પ્રેમ એટલો પરીપક્વ હર્ો કે એને શબ્દોના સહારાની
જરુર નહીં પડર્ી. અમારા બન્ને વચ્ચે મૌનનો સુંવાદ રચાર્ો.’
‘એ કેવી રીર્ે શક્ છે ?’ મેં તુછ્ુ.ું
‘ઘણી વખર્ સુયાાસ્ર્ ટાણે અમે દરીયાકીનારે કલાકો
સુધી ચુપચાપ બેઠાું હોઈએ; ત્યારે ર્ારી મમ્મી મારી હથેળી ત્રણ
વખર્ દબાવર્ી.’
‘એટલે શુ ું ? મને સમજાર્ુ ું નહીં !’
‘એનો અથા ‘આઈ લવ ર્ુ–હુ ું ર્ને ચાહુ ું છું.’ હવે
સમજ્યો ?
‘વેરી ઈન્ટરે સ્ટીંગ, ડૅડી; પણ પછી ર્મે એનો જવાબ
કેવી રીર્ે આપર્ા?’
‘હેય..યુંગ મૅન ! આજે ને આજે બધી ટીપ્સ લઈ લેવી
લાગે છે , કેમ ? ર્ો સાુંભળ, જવાબમાું હુ ું બે વખર્ એની હથેળી
દાબીને એને જણાવર્ો કે, ‘મી ટુ–હુ ું પણ.’
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અત્યારે મને ડૅડીની કહેલી એ વાર્ યાદ આવી. મેં
મમ્મીની હથેળી જેવી બે વાર દબાવી કે ર્રર્ એનો ચહેરો
ખીલી ઉઠયો.
એણે કહ્ુું : ‘માણસની જીન્દગીમાું સૌથી વધુ જરુરી શુ ું
હોય છે , ખબર છે ? એને કોઈ ચાહતુ ું હોય. કોઈ ભરતુર પ્રેમ
કરતુ ું હોય. સમજાય છે મારી વાર્ ?’
હુ ું એને ભેટી પડયો અને એના ગાલ ચુમર્ાું ચુમર્ાું
કહેવા લાગ્યો, ‘સમજાય છે , મને ર્ારી વાર્ બરાબર સમજાય
છે . ને તુ ું પણ સમજી લે કે હુ ું ર્ને ચાહુ ું છું. ર્ને ખુબ.. ખુબ..
ખુબ.... પ્રેમ કરુું છું.’
અમારી અન્ર્ીમ ર્ુલાકાર્ની એ સોનેરી ક્ષણ સદાને
માટે હૈયે જડાઈ ગઈ છે .
(લેરી જેમ્સની અંગ્રેજી વાર્ાાને આધારે )
(‘મુમીતુત્ર’ પાક્ષીકના દરે ક અંકના છે લ્લે પાને નીયમીર્
પ્રકાશીર્ થર્ી વાર્ાાઓમાુંની એક વાર્ાા)
–આશા વીરે ન્ર
‘હરીશ્ચન્ર’ બહેનોના નીધન બાદ, વડોદરાથી પ્રકાશીર્
થર્ા પાક્ષીક ‘મુમીતુત્ર’ના છે લ્લા પાન પર આવર્ી વાર્ાાઓ,
હવેથી બહેન આશા વીરે ન્ર લખે છે . ર્ે અંર્ગાર્ પ્રકાશીર્ થઈ
ચુકેલી વાર્ાાઓમાુંથી પસુંદ કરે લી ચાળીસ વાર્ાાઓનો બીજો
વાર્ાાસગ્ર
ું હ ‘ર્પાણ–૨’ : (પ્રકાશક : પારુલ દાુંડીકર, યજ્ઞ
પ્રકાશન, હીંગળાજ માર્ાની વાડીમાું, હઝ
ુ રાર્પાગા, વડોદરા–
390 001 ફોન : 0265-243 7957 પાનાું : 128, ર્ુલ્ય
રુપીયા–60), ઑક્ટોબર 2014માું પ્રકાશીર્ થયો. ર્ેમાુંથી આ
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પરવાનગીથી સાભાર.. ..ઉત્તમ ગજ્જર..
સર્જક–સમ્પકા :
–આશા વીરે ન્ર, બી–401, ‘દે વદશાન’, પાણીની ટાુંકી પાસે,
હાલર , વલસાડ– 396 001
ફોન : 02632-251 719 મોબાઈલ : 94285 41137 ઈ–મેઈલ :
avs_50@yahoo.com
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