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“સભંારવો તો તેને હોય જે એક ક્ષિ પિ હૃદયથી વવસરાય,
જે પે્રમને સભંારવો પડયો, તો તે વેળા જ વનરાધાર બન્દ્યો અને ગયો.”

- સરેુશ દલાલ

કનવ શ્રી સિેુશ દલાલની આ વાર્ સાથે હુ ં પિૂી િીર્ે સહમર્ છ.ં ‘પખં’ શરુ કયુું, ત્યાિથી અત્યાિ સધુી અમને ર્માિો હમંેશા
પ્રેમ મળ્યો છે, અમાિે ક્યાિેય ર્માિા પ્રેમને યાદ નથી કિવો પડયો. હમંેશા ર્મે પ્રેમ વિસાવ્યો અને અમને સાથ આપ્યો, એ માટે અમે
ર્માિા આભાિી છીએ.

કાલે કાળી ચૌદશ ગઈ. બે વષા પહલેા જયાિે ‘પખં’ શરુ કિવા માટેની જ પહલેી વહલેી નમકટિંગ થઇ, ત્યાિે કાળી ચૌદશ જ
હર્ી. એટલે આમ જોવા જઈએ ર્ો, ‘પખં’ના નવચાિને આજે બે વષા પિુા થયા. બે વષાની પણુાાહુર્ીએ અમે આપ સૌ સમક્ષ લઈને આવ્યા
છીએ, ‘ઓડીઓ-નવઝયઅુલ પખં’. અમાિી YouTube ચેનલ ને સબસ્રાઇબ કિીને માણો, ‘પખં’ના અમકુ નસલેક્ટેડ આટીકલ, વાર્ાાઓ અને
કનવર્ાઓ. સાથે સાથે ગજુિાર્ી સાકહત્યની અમકુ એવિગ્રીન િચનાઓ પણ અમે િેકોડા કિીને મકુીશુ.ં

‘ફડફડાટ’ના મોટાભાગના નવડીયો પણ અમે અમાિી YouTube ચેનલ પિ મકૂી દીધા છે. આનદંો. ‘ફડફડાટ’ની સફળર્ા
પછી અમે ‘સીિીઝ ઓફ ઈવેન્ટ્સ’ ઓગેનાઇઝ કિવાનું પ્લાનનિંગ કયુું છે. ર્મે એમાં અમને કોઈ િીર્ે મદદરૂપ થઇ શકો એમ હોય ચોક્કસ
સપંકા કિજો.

આ અંક અમાિા ગેસ્ટ ઓથસાને જ સમનપિર્ છે. અમાિી ટીમનો આમાં એક પણ આટીકલ નથી. નવેમ્બિ મકહનાનો િેગ્યલુિ
અંક એક અઠવાકડયા પછી િીલીઝ થશે. ત્યાં સધુી આ અંકની મજા માણો અને વધમુાં વધુ ભાવકો સધુી પહોંચાડો.

દીપોત્સવી અંક માટે લગભગ દોઢસો કિર્ા પણ વધુ એન્ટરીસ આવેલી. એમાથંી નસલેક્ટ કિવું અમાિા માટે કઠીન હત ુ.ં જે
લોકોએ વડા ફોમેટમાં ગજુિાર્ી ટાઈપ કિીને એમની િચનાઓ મોકલી હર્ી, એમની પસદંગી અમે પહલેી કિી છે. ને એમાં પણ જેમાં ટાઇપો
એિસા ઓછી હર્ી, એમને અમે ભાષાશદુ્ધિની દ્રષ્ટટએ પહલેા સ્થાન આપ્યું છે. અમને મેઈલ કિનાિ બધા ભાવકોના અમે આભાિી છીએ. આ
િીર્ે જ અમને મેઈલ કિર્ા િહો અને 'પખં'ની ઉડાનમાં સહભાગી બનર્ા િહો, એ જ અભ્યથાના સાથ,ે
સૌ વાચકનમત્રોને કદવાળી અને નવા વષાની શભુકામનાઓ

Youtube Channel :- https://www.youtube.com/channel/UCakmCpwf4oF2ZICl-YPlVDg

‘ટપકંુ’
અથા શોધવો હોય ર્ો જ શબ્દકોશ ફેંદવો.

મર્લબ ર્ો માનવીના મનમા ંજ મળી જશે.
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બેઠા-ંબેઠા ંચચિંર્ા થઇ ગઇ,

મચ્છિ માયુું, કહિંસા થઇ ગઇ !
કદલમા ંઆયાર્ોની મોસમ,

આંખો ભગવદગીર્ા થઇ ગઇ.
માણસથી મન મોટંુ થઇ ગ્યુ,ં
મનથી મોટી ઈચ્છા થઇ ગઇ.

છે કૈં માણસ જેવી ચચિંર્ા ?

કૂર્િાની પણ ઈષાા થઇ ગઇ !
બગલા કાકા બાવો થઇ ગ્યા,
મચ્છી કાકી નશટયા થઇ ગઇ !
વતુાળ બાિા આવો ર્ો કહુ,ં
કોની, કેવી નત્રજ્યા થઇ ગઇ.
કઈ િીરે્ સમજાવુ ંએને ?

બોલયા ંપહલેા ંકીટ્ટા થઇ ગઇ !
આંગળીઓને ખોટંુ લાગ્યુ,ં
અંગઠૂાથી નશક્ષા થઇ ગઇ.
વાસંલડીમાં ર્ાિ લગાવ્યા,ં
િાધા જાણે મીિાં થઇ ગઇ.
ચાલર્, ર્ો એ સામા મળરે્,

ખોટે-ખોટી િીક્ષા થઇ ગઇ.
'નનનાદ' એણે હકથી માગ્યુ,ં

મેં માગ્યુ ંર્ો ચભક્ષા થઇ ગઇ.
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નપિંચકુ દોડર્ો અગાસી પિ પહોંચ્યો.
“એ ટીટલી, ચાલ જલદી... પેલી એડ્વટાાઇઝમાં આવે છે ને મોટી પિુી જે આપણા ડાઇનનિંગ ટેબલ પાસે ગબડર્ી ગબડર્ી આવ,ે એવી મોટી 
પિુી મમ્મી ર્ળે છે. પિુીમાં એક નાનુ ંમિચુ ંઅને લીંબ ુનીચવી ખાવાની કેવી મઝા!”
“નપિંચકુ, મમ્મીએ કેિીની છીણ સકુાવવા મકૂી છે એ આપીને આવી. તુ ંગબડર્ી પિુી હોલડ કિી િાખજે માિા માટે.”
“જો પાચં નમનનટમા ંનકહ આવી ર્ો હુ ંખાઈ જઈશ.”

ટીટલી એના સુદંિ મોઢાને મચકોડર્ી ર્ોબિો ચઢાવી ગસુ્સામાં બબડર્ી ભાગી.
“ર્ોબિો ફુલાવી દાદાગીિી ખિી...! હા..હા..હા..”
નપિંચકુ કકચન ર્િફ દોડયો. થોડીવાિમાં ર્ો ટીટલી આવી ગઈ ને ટેિેસ પિથી બમુ પાડી. નપિંચકુ જલદીથી મોટી પિુી લઇ દોડયો અને ટેિેસ પિ
જુવે છે ર્ો ટીટલીની આજુબાજુ મીની મેજીક (ચબલાડી)અને ઝકાશ (ગલકુડયુ)ં ગોઠવાઈ ગયેલા.
“લે ટીટલી પિુી ખા. આ બનંે ક્યાિે આવી ચઢયા?”
“અિે, આ મીની કોઈ બાજુની માજંિી જોડે બાઝી હર્ી, જેમ ર્ેમ છોડાવી. બાજુમાં આ ઝકાશ ઉભો ઉભો ર્માશો જોર્ો હર્ો.”
“શું ટીટલી ત ું પણ હવ,ે આ ઝીણકા ઝકાશનો હુ કલાસ કે આ વાઘણ કોઈ જોડે બાઝે ર્ો એને છોડાવ.ે.! માજંિીને ર્ો ચોક્કસ લોહીલહુાણ કિી
નાખી હશે!”
“હા નપિંચકુ. માજંિીને ર્ો ગોટાકાકા હોસ્પીટલ લઇ ગયા. ને જો આ ર્ો ટેસથી શિીિ ર્ાણી સનબાથ લે છે!”
“ત ું આ બધી વાર્ છોડ, આપણી કટમ આજે નમકટિંગ ક્યાિે કિવાની છે?”
“આજે સાજંે અહીં ટેિેસ પિ જ બધા ભેગા થવાના છે.”
િાત્રે બધા બાળકો અગાસી પિ ભેગા થયા. ચગગ્સ આવ્યો અને સાથે જમમ્પિંગ જોલી એનાં ઝકાશ ગલકુડયાને સ્ટાિવાળો નાઈટડ્રેસ પહિેાવી
લાવેલો ને એ ગોળગોળ ફિર્ો હર્ો. એમાં આંખમાં લાઈટ જવાથી મીની મેજીક કૂદી કૂદીને ઘિૂકવા માડંી. માડં એને ટાકંી પિના કહિંચકે
બાસ્કેટમાં ઝૂલવા મકૂી, ત્યાં બેઠી બેઠી આકાશનાં ર્ાિા ગણવાની પ્રેષ્ક્ટસે લાગી, ર્ો જિા ગ્રપુને નનિારં્ થઇ.
એટલામાં ર્ાળી વગાડીને નવચકેલ વાદળે બધાનું ધ્યાન દોયુું ,
“નમત્રો, બધા શાનંર્થી માિી વાર્ સાભંળો. ર્મે બધાએ ઘિે પપ્પામમ્મી પાસેથી ‘બિમ્યડુા-ગેંગ’ નવષે ર્ો જાણયું જ હશે. સોસાયટી અને
આજુબાજુમાં ચોિી કિર્ી ન્ટયુ એસ્ટાબ્બ્લશ ટોળકી છે. એ લોકો છે આપણી જેમ બધા નમત્રો પણ કામ એ લોકોના કાળા છે. જો ર્મને માનવામાં
નહીં આવતું હોય ર્ો ર્મે આ બમ્બુ બટેુશને પછૂી જુઓ. એના કાકા કોઈ પોલીસનાં ફે્રન્ટડ છે ર્ે ખબિ લાવેલા. આપણી સોસાયટીમાં ચાિ
ઘિોમાં ઉપિાછાપિી ચોિીઓ થઇ છે અને દિેક વખર્ે આપણા ચોકીદાિ કાકા હથોડાનસિંહ એન્ટડ ટાઈમ પિ ઉંઘમાં ગિકી જર્ા.અને ર્પાસ થઇ
ત્યાિે સ્ટેટમેન્ટટ આપેલું કે, ‘ખબિ નહીં પણ એ વખર્ે મને ઘેન ચઢત ું અને કંઈ ખબિ નહીં પડર્ી. આવું કોઈ વાિ થયું નથી.’”
ત્યાં બગાસું ખાર્ા ખાર્ા ચગટાિ ગવન,

“આ વળી બિમ્યડુા ગેંગ શું છે?”

“જા ત ું ઘિે જઈને બાટલીમાં દૂધ લઈને મચ્છિદાની વાળા પલગંમા લાબંો થઇ જા. બિમ્યડુા-ગેંગ ચડ્ડી-બનનયાન-ગેંગનું નવું જનિેશન છે
અને શિીિ પિ સગુનંધર્ એલોવેિા જેલ લગાવી લેટેસ્ટ ટેક્લોનોલોજીથી ચોિીઓ કિે છે.”
આ સાભંળી હસાહસ શરૂ. ચગટાિ ગવન અગાસીનાં ફ્લોિ પિ આળોટીને હસવા માડંયો. એટલામાં નવચકેલ વાદળ ગીન્નાયો,
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“જાવ આપણા નમશનની કેપ્ટનશીપ હું નથી કિવાનો...” કહી ઇંગ્લીશમાં બધાને ધમકાવર્ો દૂિ જઈ ઉભો િહી ગયો.
એટલે દોડર્ી જઈને ચીસા ચાલાક એને મનાવવા ગઈ. મોઢંુ ફુલાવી નવચકેલ વાદળે પાળી પિ જોિથી બેસી અધ્યક્ષર્ા
કષ્ન્ટટન્ટયુ િાખી. પણ... આ ધમાલમાં પાળી પિથી નાનું ર્ાજુ ં વાવેલું કંુડુ નીચે પડયું ને ઘેલાદાદીનો બિાડો સભંળાયો.
“આ કોણ કાકંિા ફેંકે છે?” બધા ગભિાઈને થોડી વાિ ચપૂ થઇ બેસી િહયા. ફિી ગગન ગભંીિ બેઠક શરુ થઇ.
“જો ટીટલી ર્ાિે આજુબાજુની સોસાયટીમાં ર્ાિા જે ફે્રન્ટડ્સ છે એ બધાને ભેગા -રૈ્યાિ કિવાના. અમકુ અમકુ કદવસનાં
અંર્િે ચોિી થાય છે.”
"નપિંચકુ હુ ં બે ત્રણ કદવસમાં મેં ‘બિમ્યડુા કેચિ’ વો્સઅપ ગ્રપુ સ્ટાટા કયુું એમાં બધાને જોડી દઉં, એટલે છે ને, ભાગે ર્ો
પણ દૂિની સોસાયટીમાયંે ઝડપાઇ જાય. ર્ને ર્ો ખબિ કે િજાઈની નીચે િાત્રે આપણા જેવા નવધાથીઓ બધા છપાઈને
મોબાઈલ પિ ‘કેન્ટડી સાગા’ ને ‘કફશડાયમડં’ ગેમ િમર્ા હોય કાં ર્ો યુ -ટયબુપિ ગીર્ જોર્ા હોય.”
“હમણાં ર્ો બ્લયુ વ્હલેને કાિણે પપ્પા મમ્મી બહુ જ ચેક કિે છે. ટીવી જોર્ા હોય પણ એ અવાજ વગિ જોવું પડે,
નહીંર્િ ર્િર્ આવીને મમ્મી બધં કિાવે.”
પાછી હસાહસ ....
અને આમ નમકટિંગ પર્વા આવી જ હર્ી કે ફિી ટીટલીની મમ્મીએ બમુ પાડી. બધા નવખિાઈને આજુબાજુની અગાસી
પિથી દાદિ ઉર્િી ઘિભેગા થઇ ગયા. ટીટલી અને ચીસા ચાલાક વાર્ો કિર્ાં કિર્ાં નીચે ઉર્યાા અને ‘બાય આંટી’
કહરે્ી ચીસા સામેનાં ઘિે દોડર્ી પહોંચી ગઈ. એન્ટટિન્ટસ પાસે હેંગીગ પાજંિામાનંા નસિંગિ ર્ો્સે મીઠું મધરંુુ ‘ગડુ નાઈટ’
કયુું. મીની મેજીક પણ દબાર્ે પગલે નીચે ઉર્િી ગાડાનમાનંા એનાં બેડરૂમમાં જર્ી િહી. ઝકાશે આ બધી વાર્થી
કંટાળીને ટેિેશનાં લેષ્ન્ટડિંગ પિની િેચલિંગને વીંટળાઈ યોગા કિી ઊંઘવાની ર્ૈયાિી કિી. સવાિમાં બધાએ સ્કુલે જર્ા
િાર્નાં નક્કી કિેલા ‘બિમ્યડુા કેચિ’ નમશન પિ નવી નવી સ્રેટેજી નવષે વો્સઅપ પિ નવચાિો વ્યકર્ કયાા.
કદવસો વીર્ર્ાં જર્ા હર્ા ને બાળકોને પિીક્ષાની પણ ર્ૈયાિી કિવાની હર્ી સાથે સાથે ‘પ્રાઇવેટ એલટાનેસ અચભયાન’
હઠેળ ‘બિમ્યડુા કેચિ’ વો્સઅપ ગ્રપુ ર્ીવ્ર ગનર્એ સગંકઠર્ થઇ િહ્ું હત ુ.ં ટીટલીનાં પપ્પામમ્મી અને ભાઈ લગ્નપ્રસગેં
મુબંઈ ગયા હર્ા.ં ટીટલી અને દાદી ઘિમાં અને નપિંચકુ સાથે બેસી જુના પેપિનું િીવીઝન કિી િહયા હર્ા.
ત્યાં દાદી, “એલા આ ર્મે બનંે આખું વષા િોજ ધમાચકિડી કિો છો અને હવે મોડી િાર્ સધુી વાચંવું પડે ર્ે િોજ
વાચંર્ા હોય ર્ો?”
“દાદી અમે ધમાલ નથી કિર્ા િાટરકહર્નું કામ કિીયે છે .આપણી સોસાયટીની સિુક્ષામાં અમાિે પણ કંઈ ફાળો
આપવાનો કે નકહ? ર્મે અમને કેવી ભાિર્ દેશની આઝાદીની ચળવળ વખર્ની વાર્ કિેલી? બધા ભેગા થઇ શારં્ રાનંર્
લાવેલા! અમે જિા ધમાલ રાનંર્ કિવાના છીએ. આ ર્ો ૨૦૧૭ નું વષા. જિા સ્ટાઇલ બદલાય કે નહીં?”
દાદી રૂમમાં ઊંઘવાની ર્ૈયાિી કિવા માડંયા. મીની મેજીક ગાડાનનાં બેડરૂમમાથંી લાઈટ ચાલુ બધં કયાા કિર્ી હર્ી ર્ેમાં
સામેના પીંજિામાથંી નસિંગિ ર્ો્સે ‘ર્ેિે મેિે ચબચમેં કેસા હૈ યે બધંન...’ ગીર્ ગાવાનું શરુ કયુું, એટલે બહાિ નીકળીને
ચીસા ચાલાકે 'શટઅપ ર્ોટસ'ની બમુ પાડી. ટેિેસ પિની પાળી પિથી ઝકાશ ખડખડાટ હસર્ા વાઉં વાઉં ભસવા માડંયો
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ડાબી બાજુના બગંલામાં આવેલા નવા બે સસલા ગલુ અને ગલુબીયા કુતહુલથી એના કેઇજનું ડોિ ખોલી મેઇન ગેટ
સધુી આંટો માિી પાછા જપંી ગયા.
નપિંચકુ થોડી વાિમાં ઘિે ગયો. રૂમમાં બેસી ટીટલી પાછી પ્રશ્નપત્રોનું િીવીઝન કિવા મડંી. દાદીની જૂની સ્ટાઇલ
પ્રમાણે બનંે ચોટલી ડ્રોઅિનાં હને્ટડલ સાથે બાધંી ઊંઘ નકહ આવે એની કાળજી લેર્ી વાચંર્ી ગઈ. બહાિનાં ફ્રીઝમાં
િાખેલું પડુીંગ યાદ આવ્યું રે્ લેવા ગઈ ને કંઈ ઝીણો અવાજ આવ્યો. નીચેનો હોલ સ્પટટ દેખાઈ િહ્યો હર્ો ડબલ
હાઈટ ફ્લોિ ને કાિણે. બાિીનાં કાચ પાસે બે પડછાયા દેખાયા. જલદીથી ગાયત્રી મતં્ર બોલર્ી ટેિેસ પિ ભાગી ને
અંદિથી દિવાજો બધં કિી જોિ જોિ થી ચીસો પાડી.
“ગોટા કાકા... આ... આ... નપિંચકુ...”...
ને ધડાધડ બધાની લાઈટો ચાલુ થવા માડંી. પાળી પિથી નીચે જોયું ર્ો બે બિમ્યડુા ગેંગનાં ચોિ દિવાજા ર્િફ
ભાગ્યા. મોબાઈલની કિિંગો િણઝણવા માડંી. મોટી ફેલશ લાઈટ ચાલુ થઇ ગઈ અને સાઇિન પણ વગાડી. ઝકાસ
ટેિેસની પાળી પિથી નીચે કદૂકો માિી એ લોકોની પાછળ ભાગ્યો. મીની મેજીક ર્ો અવાજ સાભંળર્ાની સાથે જ ગેટ
પિ પહોંચી ગઈ રે્ એક બિમ્યડુાની સાથે બિાબિ બાઝી. પેલો ચોિ ગભિાઈ ને નીચે પડી ગયો, ને બીજો ભાગર્ો
હર્ો ર્ેની પાછળ ઝકાસ, નપિંચકુ ને એના પપ્પા લાકડી લઈ મેઈન ગેટ પિ દોડયા. ત્યાં પેલાં બિમ્યડુાને ઝડપી
લીધો. આ બાજુ મીની સાથેનાં યિુમાં ઉઝિડાયેલો બીજો બિમ્યડુા લગભગ બેહોશ જેવો થઇ ગયો. બધા ભેગા થઇ
ગયા અને જલદીથી પોલીસને ફોન કયો. ને,વૉ્સઅપ પિ વાયવુેગે સમાચાિ પહોંચી ગયા. ઝડપી પોલીસ ર્પાસમાં
ગેંગનાં બાકીનાં સભ્યો પણ પકડાયા અને શહિેમાં હાશનું વાર્ાવિણ થઇ ગયું .
ટીટલીનાં પપ્પા-મમ્મી-ભાઇ ર્ો બહાિગામથી આવી એને વળગી િડી પડયા અને ખબુ વ્હાલ કિી શાબાશી આપી.
'પ્રાઇવેટ અવેિનેસ અચભયાન’ અને પોલીસ ર્િફથી ટીટલી-પીંચકુને સ્પેશીયલ માન-ઈનામ આપવામાં આવ્યું અને
આખી બાળટીમને બીિદાવવામાં આવી. સ્કલૂોમાં નર્ર્લી- નપિંચકુની બહાદુિીના લેક્ચિ િખાયા અને િાર્ોિાર્ ટીટલી
-નપિંચકુ શહિેમાં અને ટીવી પિ ફેમસ થઇ ગયા.
સોસાયટીમાં પિીક્ષા પછી મોટંુ ડીજે ફંક્શન િખાયું એમાં બધાએ મળી ને ‘હમ હૈ બેસ્ટ... હમ હૈ બેસ્ટ’નું ગીર્ ગાયુ.ં
શાહરુખના ગેટઅપમાં ર્ૈયાિ થયેલા નપિંચકુ અને દાદીનાં ચશમાં ચઢાવી ટીટલી એ જનાાલીસ્ટના ગેટઅપમાં પિફોમા
કયુું. ઝકાશ અને મીનીને નવા ડ્રેસ નસવડાવી આપ્યા અને બનંેને એનનમલ હોમસ્પટલનાં એસોનસએશનમાં મેમ્બિનશપ
મળી. બધા દોસ્ર્ોએ ખબુ ઉજાણી કિી .
બીજે કદવસે સવાિમાં બધા બાળનમત્રોને વો્સઅપ ગ્રપુ પિ એક મોટંુ સિપ્રાઈઝ મળ્યુ.ં કદલહીથી પ્રધાનમતં્રીશ્રીએ
શભુેચ્છા મેસેજ મોકલયો હર્ો એનો ફોટો હર્ો. આખા ગ્રપુને મળવા માટે આમતં્રણ હત ુ.ં ગ્રપુમાં આનદંનું મોજુ ં ફિી
વળ્યું અને િાત્રે ટેિેસ નમકટિંગમાં ધમાલ...ધમાલ...ધમાલ...
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ચાલ, આજની ક્ષણને ઝળહળ કિીએ,

ચાલ, આજની ક્ષણને વ્હાલમ જીવી લઈએ,

આ ઉડર્ાં પેલા પર્ચંગયાની પાખંે,
આ ગલુાબની સૌ પાખંડીઓની શાખે,

આ ડાળડાળને ફૂલફૂલનાં નાચગાનને નનિખી લઈએ,

ચાલ, આજની ક્ષણને...

આ ખળખળ ઝિણાઓની સાથ,ે

આ ઉછળકુદ ને ઉડાઉડ સૌ પક્ષીની સગંાથે,
આ પવાર્ો પિ ચમક ટકમર્ા ચાદંા ર્ાિા ચોિી લઈએ,

ચાલ, આજની ક્ષણને…

આ અંધાિાનાં વાદળને ર્ો ઠેલો,
આ અવસિ આવ્યો અજવાળાનો પ્હલેો, ,

આ હ્રદય ગોખનાં દીપ જલાવી અક્ષિથી અવર્િીએ,

ચાલ, આજની ક્ષણને...
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“ત ુ હમંેશાથી સ્વાથી િહ્યો છે. ર્ે હમંેશા મથંનને છેર્યો છે. ર્ે કદીયે એને સાચો માગા નથી દેખાડયો.”
“અને ત ું પણ ક્યાં દુધે ધોયેલો છે! ર્ે પણ ક્યાં એને સાથ આપ્યો છે! ત ું ર્ો હમંેશા એને લાગણીઓના વહણેમાં ડુબવા માટે છોડી દે છે.”

આ આિોપ-પ્રત્યાિોપણ ચાલત ું હત ું મથંનના બે ખાસ નમત્રો વચ્ચે. આમ ર્ો એ સમગ્ર નવશ્વની દિેક વ્યમક્ર્ના ખાસ નમત્રો
છે. એમનાં નામ છે, ‘મન’ અને ‘મગજ’.

કદવનો એ શારં્ દકિયાકકનાિો. લોકોની પાખંી અવિજવિ. ઓફ નસઝન. ઠંડા પવનની લહિેોના મદં સગંીર્ના સાનનધ્યમાં
દકિયાની લહિેો પોર્ાની હાજિી પિુાવર્ી હર્ી. આ બનં્નેની જુગલબધંીના લીધે જે નવશ્રામનો અહસેાસ િેલાઈ િહ્યો હર્ો એને અનભુવીને
એવું લાગત ુ કે જાણે આ બનં્ને પવન અને દકિયાની લહિેો હજાિો જોજનો દુિથી આ નવશ્રાનંર્ના અહસેાસને માણવા આવર્ા હશે. આ ક્ષચણક
અનભુવને માણવા આ બનં્ને કેટકેટલી વેદના સહીને આ ક્ષણભગંિુ પળને પામવા ખેંચ્યા આવર્ા હશે અને કદાચ આનો ચેપ માણસજાનર્
ને પણ લાગ્યો હોવો જોઈએ!

મથંનના હાલ પણ કંઈક આવા જ હર્ા. એક મકહનો થયો નથી કે અનભુવને પોર્ીકંુ કિવા માટે ખેંચાઈ આવર્ો.
છેલલા કેટલાય સમયથી ર્ે પોર્ાની અંદિ ખેંચ-ર્ાણનો અનભુવ કિી િહ્યો હર્ો. મથંનની નનદ્રાધીન અવસ્થામાં આ

સવંાદ ચાલી િહ્યો હર્ો.
“બસ, ર્ને ર્ો આ જ જોઈત ુ હોય છે ન.ે હિવુ,ં ફિવું ને મોજ મજા. જવાબદાિી જેવુ ર્ો કંઈ છે જ નહી. બસ જ્યાિે ઈચ્છા થઈ ત્યાિે આ

નીકળી પડયા. આગળ-પાછળનુ કંઈ નવચાિવાનુ જ નહી.” મગજ આ વખર્ે ઉગ્રર્ાથી દલીલો કિી િહ્ુ હત.ુ
“અને જાણે ર્ાિી ર્ો બધી જ ગણર્િીઓ સાચી પડર્ી હોય એમ ર્ને લાગે છે. ર્ાિી જે આ આદર્ છે ને ર્ેની જ આ સજા ભોગવી િહ્યો

છે. જ્યાિે જ્યાિે ર્ાિી ગણર્િીઓ ખોટી પડી છે, ત્યાિે ત્યાિે આની આ જ હાલર્ થાય છે અને દિેક વખર્ે હુ ર્ેને ચરે્વુ છ, ઈશાિા કરુ છ.
પણ આ મથંનીયો સધુિવાનુ નામ સધુ્ધા નથી લેર્ો. એટલે ર્ને નવનરં્ી કરંુ છ મગજ, કે ત ું થોડું સધુિ, નહીર્ો એક કદવસ એવો આવશે કે
ત ુ બધુ જ ખાના-ખિાબી કિી નાખીશ.” મન એ ચચિંર્ાગ્રસ્ર્ સ્વિે જણાવ્ય.ુ

“બસ, આ જ ર્ાિી નબળાઈ છે દોસ્ર્. નાની સિખી બાબર્માં ત ુ લાગણીશીલ બની જાય છે. જીવનમાં થોડા ઉર્ાિ-ચડાવ આવે કે ત ુ
ચચિંર્ાતિુ વાર્ાવિણ ઉભુ ખિી દે છે. ક્યાિે સમજીશ તું કે એ વખર્ે કપાળમાં કિચલીઓ પાડી એ પકિમસ્થનર્ના ઉંડા ધિામાં ગિકાવ ન
થવાય. એને સમજી નવચાિીને યોગ્ય અને નક્કિ આયોજન કિીને એ ચચિંર્ારૂપી ખીણમાથંી સફળર્ાના નશખિ પહોચવાના પ્રયત્નો કિવા
પડે." મગજે મનની નબળાઈ છર્ી કિર્ા પોર્ાનો ર્કા િજુ કયો.

"એ જ ર્ો, સફળર્ાના નશખિ પહોચવા માટેના જે કદવાસ્વપ્ન બર્ાવી ત ુ આ સમગ્ર માનવજાનર્ જોડે છેર્િનપિંડી કિી િહ્યો છે, એવુ નથી
લાગત ુ ર્ન.ે ર્ારંુ આયોજન ઝાઝંવાના જળ સમાન સાચબર્ થતુ હોય છે. એને પામવા માટે દિેક માનવ એવી ર્ે આંધળી દોટ મકેુ છે કે ર્ે
એને પામી ર્ો લે છે પણ એને માણી નથી શકર્ો કેમ કે ર્ે વખર્ે એવી ગણર્િીઓની માયાજાળ ઉભી ખિી હોય છે કે માનવ પોર્ે
છેર્િાઈ જાય છે અને એ વખર્ે બમૂો પાડી પાડીને અટકાવર્ો હોઉ છ, પણ ર્ેમની આંખોમાં ર્ાિી ગણર્િીઓ અંકકર્ થઈ ગઈ હોય છે
અને જ્યાિે એ લોકો આખા ચરવ્યહૂને સમજી લે છે, ત્યાિે ઘણુ મોડુ થઈ ગયુ હોય છે” મન એ પોર્ાનો પક્ષ િજુ કયો.
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“ર્ને શુ ખબિ લા. આ સફળર્ાનો નશો શુ હોય? આયોજનની સફળર્ા કેવી હોય? એની જે કીક હોય ને એ ર્ને નહી સમજાય. કેમ
કે ત ુ હમંેશા લોકોને િોદડા િોવડાવે છે. લાગણીઓની આંટીઘુટંીમાં લોકોને ફસાવી િાખે છે. એમને એ જગ્યાએથી બહાિ લાવવાની
જગ્યાએ ત્યાં જ કેદ કિી િાખે છે. સફળ થવા અને સપંણુા જીવન જીવવા માટે આ લોકો એ માિો સહાિો લેવો પડશ,ે મગજનો.. ધી
ગે્રટ મગજ...” મગજ એ પોર્ાની સવોપકિર્ા સાચબર્ કિવા દલીલ કિી.

“એક વાર્ મને જણાવ દોસ્ર્, આ તુ સફળર્ા સફળર્ા કિે છે એ ત ું ર્ાિા આયોજન માિફર્ે મેળવે પછી શ?ુ” મન એ મગજની
ભાષામાં સવાલ કયો.

“ખશુ થાઉં, આનકંદર્ થાઉં, એન્ટજોય કરંુ, મજા કરંુ.” મગજ એ ઉત્સાહભેિ જવાબ આપર્ો હર્ો ત્યા જ મન એ એને અટકાવ્યો.

“પણ ખશુ થવુ,ં આનકંદર્ થવુ,ં મજા કિવી; આ બધા ર્ો માિા નવષયો છે. ર્ાિે ર્ો ફક્ર્ આયોજન કિવ,ુ ર્કા કિવો અને
ગણર્િીઓ કિવી... બસ આ જ કામ કિવાનુ હોય ન.ે..”

“શું મર્લબ ર્ાિો?” મગજ એ આશ્ચયા સાથે પછૂય ુ.ં

“આપણે બનં્ને એકબીજાના પિુક છીએ. એકબીજા વગિ અધિુા છીએ. ર્ારંુ કામ વ્યમક્ર્ને સફળર્ા સધુી પહોંચાડવાનું ર્ો મારંુ કામ
એ સફળર્ાનો ઉત્સવ ઉજવવાનુ.ં ર્ારંુ કામ નનિાશાની ખીણના અંધાિામાથંી આશાની પ્રકાશમા લઈ જવાનુ અને મારંુ કામ એ
અજવાળામાં પણ સાચી કદશા બર્ાવવાનુ.ં ર્ારંુ કામ ર્ાકકિક દલીલો થકી પ્રગનર્ કિવાનું અને મારંુ કામ એ પ્રગનર્ને યોગ્ય
આકાિ આપવાનુ.ં.. જો આપણે બનં્ને એકબીજાના પિુક બન્ટયા ર્ો આપણે પોર્ાની ભનુમકા ઉત્તમ િીર્ે અદા કિીશુ પિંત ુ જો હિીફ
બન્ટયા ર્ો બધું ખેદાન-મેદાન થર્ા વાિ નહી લાગે.” મન એ આખી વાર્નો અકા િજુ કયો.

“ર્ો પછી ચાલ આપણે બનં્ને ભાઈબધં બની જઈએ.” મગજ એ મનની વાર્ને સ્વીકૃનર્ આપીને દોસ્ર્ીનો હાથ આગળ કયો.

બીજા કદવસે મથંન ક્ષણભગંિુ ક્ષણોને માણીને અમદાવાદ ર્િફ આવી િહ્યો હર્ો, ત્યાં િસ્ર્ામાં એનો ફોન િણક્યો. સામેના છેડેથી
ફક્ર્ એક સલાહ આવી કે, જેટલો માલ હોય એટલો શેિમાકેટમાં લગાવી દે, જબિદસ્ર્ ર્ેજીની સકકિટ છે, થોડા જ સમયમાં ૩૦
ટકા કિટના મળશે.

આ સવંાદ સાભંળીને મન ર્િર્ જ સાવધાન થઈ ગયું અને આનો અમલ કિવાની સખર્ ના પાડી. અને મગજ?! એણે ર્િર્
દલીલ કિી કે આ ર્ો કેલક્યલુેટેડ કિસ્ક છે, કંઈ વાધંો ના આવ.ે...

અને... ફિી પાછ એ જ શરુ.......
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તને ખબર છે?

મારી વમલકતમા ંશુ ંછે?

એ બ્લેન્દ્કેટ
જેમા ંહજુ પિ
તારી હ  ંફ

મને વીંટળાય છે
એ કોફીનો કપ
જેમા ંહજુ ં પિ
છલકે છે

તારા હોઠની ભીનાશ
બાલ્કનીમાં બેસવાની

તારી એ જીદ
હજુ પિ

જીદે ચડેલી છે,

તેં રોપેલા
મોગરામાં

અવાર-નવાર
ઉગતાં ફૂલ
આજે પિ
મારા શ્વાસ
મહકેાવે છે
અને

તેં ખરીદેલી
મોંઘીદાટ ખશુીઓ

જેનુ ંકોઈ
વારસદાર નથી
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સકેુતએુ કોલેજમાં પ્રથમ ડગ માડંયો, એ કદવસ ફે્રન્ટડશીપ ડે હર્ો. કોલેજ-પ્રાગંણમાં ફે્રન્ટડશીપ બેલટ બાધંવાની અને ગલુાબ
આપવાની મોસમ ખીલી હર્ી, પિૂબહાિમા.ં કોલજીયનોમાં એક અનેિો ઉત્સાહ છવાયો હર્ો. કોલેજમાં આ કદન નનનમર્ે શહિેના જાણીર્ા
કફલમ નાટય કલાકાિ કદલીપસિને નમત્રર્ા પિ વક્ર્વ્ય આપવા માટે બોલાવ્યા હર્ા. હોલનો માહોલ એમના શબ્દોથી શોભર્ો હર્ો. સકેુત ુ
હોલમાં દાખલ થયો ત્યાિે લેક્ચિ ચાલુ હર્ો.

“સાિા નિસા પ્રસગેં જાન છે નમત્રો, ઈશ્વિ સ્વરૂપે અવર્યુું વિદાન છે નમત્રો. નમત્રર્ામાં ઋજુર્ા હોવી જોઈએ. સગા જયાિે
વ્હાલા નથી થર્ા ત્યાિે નમત્રો વ્હાલા થાય છે. દોસ્ર્ી વગિ જીવન સપંણૂાપણે છે અપણૂા. દોસ્ર્ીનો હાથ આપીને ર્મે પણૂાર્ા આપજો.” અને
હોલ ર્ાળીઓથી ભિાઈ ગયો. સકેુત ુ એ કદલીપસિના આ શબ્દો પોર્ાના મનમાં અંકકર્ કિી લીધા અને નમત્રર્ાના પાઠને જીવનમાં
ઉર્ાિવાનો શભુ સકઁલપ કયો.

સકેુતએુ કોલેજની ઓકફસમાં ફી ભિવા પગ ઉપાડયા. કોલેજનો પહલેો કદવસ હર્ો ફી ભિવાની લાબંી લાઈનમાં સકેુત ુ
અને ભાગ્યેશ આગળ પાછળ હર્ા. જેવો ભાગ્યેશનો નબંિ ફી ભિવાનો આવ્યો કે કોલેજના કલાકે ૭૫૦ રૂનપયા માગં્યા અને ભાગ્યેશ પાસે
૫૦૦ રૂનપયા જ નીકળ્યા. અને જો આજે ફી નહી ભિે ર્ો એડનમશન િદ થાય ર્ેમ હત ુ.ં
એણે કલાકાને કહ્ુ,ં “કાલે ફી ભરંુ ર્ો નહી ચાલ?ે આજે માિી પાસે ૫૦૦ રૂનપયા જ છે.”
કલાકે કહ્ુ,ં “નહી ચાલ,ે નનયમ એટલે નનયમ...” અને ભાગ્યેશનો ચહિેો િડમસ થઈ ગયો.

સકેુત ુ એ કહ્ુ,ં “દોસ્ર્, હું ભિી દઉં છં ર્ાિા વધાિાના પૈસા. કાલે મને આપી દેજે. આ િહ્ું મારંુ સિનામુ.ં” અને ભાગ્યેશ
ની આંખમાં આભાિની લાગણી ઝળઝચળયાં સ્વરૂપે ડોકાઈ. બીજે કદવસે બાકીના પૈસા એણે આપી પણ દીધા. અને આમ સકેુત ુ અને
ભાગ્યેશ કોલેજના પહલેા કદવસથી જ ગાઢ નમત્રો બની ગયા. બનંે ના નવચાિોમાં ઘણી સામ્યર્ાઓ હર્ી. એકબીજાની ગમા-અણગમાની
વાર્ો કિર્ા નમત્રો બન્ટયા. સાજંે કોલેજ છૂટવાના સમયે કોલેજના ગેટ પિ એક આલીશાન કાિ ડ્રાઈવિ સાથે આવીને ઉભી િહી.

સકેુતએુ ભાગ્યેશને કહ્ુ,ં “ચાલ દોસ્ર્ આજે સાથે જ ઘિે જઈશુ.ં ર્ને ર્ાિા ઘિે ઉર્ાિી દઈશ. એ બહાને ર્ારંુ ઘિ પણ
જોઈ લઈશ.” આ સાભંળર્ા જ ભાગ્યેશ આડું જોઈ ગયો. એની આંખમાં ભીનાશ છવાઈ ગઈ એ સકેુત ુ એ જોઈ જોઈ લીધી. સકેુતએુ કહ્ુ,ં
“ઓકે, કાલે મળીયે છીએ.” અને એ ગાડીમાં બેસી જર્ો િહ્યો.

સકેુત ુ મુબંઈમાં િહરે્ા ધનાઢય પકિવાિનો એકનો એક દીકિો હર્ો. નપર્ા િઘવુીિ સઘંવી અને માર્ા સનુમત્રાનો એકનો
એક લાડકવાયો દીકિો હર્ો. માબાપ ધનમિટઠ અને કમાનનટઠ. દીકિો પણ આ જ વાિસો લઇ જન્ટમ્યો. પ્રામાચણકર્ા અને વફાદાિી નપર્ાએ
વાિસામાં આપ્યા હર્ા. એ િાત્રે સકેુતનુે પોર્ાના દોસ્ર્ની આંખોની ભીનાશે સવુા ન દીધો.

જયાિે બીજી બાજુ ભાગ્યેશ?! એનું ભાગ્ય કોશો દુિ હત ુ.ં ભાગ્યેશ એક એવો યવુક હર્ો, કે જેના માબાપે યવુાનીમાં કિેલી
ભલૂનું એ પકિણામ હત ુ.ં ર્ેને અનાથાશ્રમના દિવાજે મકુીને જ એના માબાપ જર્ા િહ્યા હર્ા. એટલે જ સકેુતનુી ‘ઘિ પણ જોઈ લેવાશે’,
એ વાર્ થી એની આંખો ભીની થઇ ગઈ હર્ી.

સમય જર્ાં સકેુતનુે બધી જ વાર્ ભાગ્યેશે જણાવી છર્ાં એમની દોસ્ર્ીમાં કોઈ ફકા ન આવ્યો. પણ સકેુત ુ ર્ો વધાિે
ગહિેાઈથી દોસ્ર્ી નનભાવવા લાગ્યો. સકેુત ુ કોલેજના બીજા વષે નીર્ાના પકિચયમાં આવ્યો. કોલેજના વાનષિકોત્સવ વખર્ે નમત્રો બન્ટયા.
નીર્ા મધ્યમવગીય પકિવાિની સસં્કાિી દીકિી હર્ી. ભણવામાં હોનશયાિ હર્ી. ધીમે ધીમે દોસ્ર્ી પ્રેમમાં પકિણમી. સકેુતએુ નીર્ાની
ઓળખાણ ભાગ્યેશ સાથે કિાવી અને પ્રેમની પણ વાર્ જણાવી. ત્રણે જણા સાિા નમત્રો બની ગયા. જ્યાં જાય ત્યાં નત્રપટુી સાથે જ હોય.
જોર્જોર્ામાં ત્રણ વષા પિુા થઇ ગયા. ત્રણેય ફસ્ટાક્લાસ આવ્યા.
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સકેુત ુ નપર્ાના ધધંામાં જોડાઈ ગયો. નીર્ા સાથે માબાપની સમંનર્થી લગ્નગ્રનંથથી પણ જોડાઈ ગયો. ભાગ્યેશે નક્કી
કયુું કે એ લગ્ન નહી કિે. એણે અનાથાશ્રમમાં જ મેનેજિ ર્િીકે નોકિી કિવાનું મનુાસીબ માન્ટયું અને અનાથ બાળકોને ભણાવવાનો
ભેખ ધયો. સમય ઝડપથી પસાિ થર્ો િહ્યો .અનાથાશ્રમથી થોડે દુિ વિૃાશ્રમનું નનમાાણ થઈ િહ્ું હત ુ.ં પાચં વષામાં ઘણા ર્િછોડાયેલા
વડીલો ત્યાં આવી આશિો લેવા લાગ્યા. ભાગ્યેશ ઘણી વાિ આવા વિૃોની મલુાકાર્ લેર્ો હર્ો. એમની વ્યથા ને કથા સાભંળર્ો હર્ો.
બસ નનજાનદંમાં જ પોર્ાનું જીવન એ વ્યર્ીર્ કિવા લાગ્યો.

સમય વહરે્ો િહ્યો. સકેુતનુા મા-બાપ જાત્રા કિવા ગયા અને અકસ્માર્માં પાછા ન આવ્યા. સકેુતનુે ખબુ દુખ થયું
ભાગ્યેશ આવીને મળી ગયો. હવે મળવાનું ઓછં થત ુ.ં ભાગ્યેશના નશિે અનાથાશ્રમની ઘણી જવાબદાિી હર્ી. સાર્ વષાના વહાણા વહી
ગયા. છર્ાં સકેુતનુે નીર્ા માર્ા-નપર્ા ન બની શક્યા. મા-બાપના મતૃ્યથુી હવે જીવનમાં એકલર્ા અને સનુકાિ વ્યાપી િહ્યો. બનંે સમજુ
હર્ા. દુ:ખી હર્ા, છર્ાં પણ એકબીજા સાથે આ બાબર્ે ચચાા કિવાનું ટાળર્ા હર્ા. સરં્ાનની ઝખંના હર્ી. પણ ઈશ્વિે એમના નસીબમાં
સરં્ાન-સખુ લખયું નહોત ુ.ં શેિ માટીની ખોટ હર્ી. નીર્ા કદી પણ મા નહી બની શકે એવું ર્બીબી નનદાન હત ુ.ં ડોક્ટિના નનદાન પછી
બનંે જણની મસ્થનર્ કફોડી બની ગઈ છર્ાં વાસ્ર્નવકર્ા સ્વીકાિી લીધી.

બનંે જણા બાળક દત્તક લેવાના દ્રઢ નનશ્ચય સાથે ભાગ્યેશના અનાથાશ્રમમાં આવ્યા. ભાગ્યેશે બનંેને આવકાયાા.
પહલેીવાિ અનાથાશ્રમમાં આવેલા દોસ્ર્-દંપર્ીને પ્રેમથી પોર્ાના રૂમ પિ લઈ ગયો. ત્રણે જણ સાથે જમ્યા. પછી પોર્ાના અનાથ
બાળકોની ઓળખાણ કિાવી. એમાથંી એક ૨ વષાના છોકિાને પસદં બનંે જણાએ કિી દત્તક લેવાનો નનણાય કયો. કાનનૂી કાયાવાહી
કિીને બાળકને પોર્ાના ઘિે લાવ્યા. બાળકના આવવાથી બગંલામાં િોશની આવી ર્ો નામ પણ દીપક િાખયુ.ં

સમય વીર્ર્ો ગયો. દીપકને મોટો કિવામાં બનંે જણ પોર્ાને ભાગ્યશાળી માનવા લાગ્યા. સાિા સસં્કાિ આપવા
લાગ્યા. દીપક પણ માર્ા નપર્ા સાથે ર્ોફાન-મસ્ર્ી કિર્ો મોટો થર્ો ગયો. ર્ેની શૈક્ષચણક કાિકકદી ર્ેજસ્વી િહી. ધોિણ ૧૨માં નવજ્ઞાન
પ્રવાહ લઈને એ-વન ગે્રડ પ્રાપ્ર્ કિી મેડીકલમાં પ્રવશે મેળવી લીધો. ખબુ જ હોનશયાિ એવો ‘દીપક’ જોર્જોર્ામાં ‘ડૉ દીપક’ બની
ગયો. માબાપની જાણ બહાિ જ એ પોર્ાની સાથેજ ભણર્ી કદપાલી સાથે લગ્નગ્રથંીથી જોડાઈ ને માબાપને પગે લાગવા આવ્યો, ત્યાિે
સકેુત ુ અને નીર્ા આઘાર્થી કદગ્મઢૂ થઈ ગયા. પહલેી વાિ એમના કદલમાં કઈક ખટક્યુ.ં કદપાલી દેખાવમાં અને ભણવા માં ખબુ
હોનશયાિ હર્ી, પણ પૈસાદાિ નપર્ાની અચભમાની દીકિી હર્ી. માર્ા ૫ વષાની કદપાલીને મકુીને મતૃ્યુ પામી હર્ી. નપર્ા એ પોર્ાની
દીકિીને ખબુ લાડ લડાવીને મોટી કિી હર્ી. રૂપ અને પૈસા ર્થા કોઈની િોકટોક નકહ હોવાને કાિણે કદપાલી ર્ોછડી અને અચભમાની
બની ગઈ હર્ી.

દીકિો અને વહુ સવાિથી જ નીકળી જર્ા અને િાત્રે મોડા આવર્ા. સમય વહરે્ો ચાલયો.. સકેુત ુ અને નીર્ા પિ હવે
ઉમિની અસિ થવા લાગી.

એકવાિ સાસુ નીર્ાએ વહુ કદપાલીને કહ્ુ,ં “બેટા ત ું અમને ઘિમાં કંપની આપી શકે? નોકિચાકિ ર્ો છે જ ,પણ અમને
દીકિી નથી. ર્ો ર્ો ત ું દીકિી બની થોડો સમય આપશે ર્ો અમને ગમશે.” આ સાભંળર્ા જ કદપાલી નો નમજાજ છટક્યો. એણે સાસનુે
ર્ો કંઈ કીધું નહી, પણ એ િાત્રે દીપકને કહ્ું કે, “આ ઘિમાં હુ ં િહીશ અથવા ર્ાિા માર્ાનપર્ા.” દીપકે પછૂયું કે, “શું થયુ?ં” ર્ો એણે કહ્ું
કે, “ર્ાિી મા મને એની સાથે િહવેાનું કહે છે. કંપની આપવાનું કહે છે. હું ર્ાિી માની ગલુામ નથી. હું નહી િહી શકંુ આ ઘિમા.ં હું જાવ
છં માિા માર્ાનપર્ાની પાસ.ે” દીપકે એને પ્રેમથી કહ્ુ,ં “ત ું શું કામ જાય છે? માિા માર્ા નપર્ા જ જશે આ ઘિમાથંી.”
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અને બીજા કદવસે સવાિે દીપકે માબાપની બેગ ભિી ર્ૈયાિ કિી. નપર્ાએ પછૂયુ ંકે, “બેટા અમે ક્યા ંજઈએ
છીએ?” ર્ો એણે કહ્ુ ંકે, “ર્મે અહી નહી િહી શકો. હુ ંર્મને નજીક જ આવેલા વિૃાશ્રમ માં મકુવા જઈ િહ્યો છ.ં 
ર્ૈયાિ થઈને નીચે ગાડીમા ંઆવીને બેસો.”

સકેુત ુ અને નીર્ા બનંે સ્ર્બ્ધ થઈ ગયા. અચાનક આ શુ ંથઈ ગયુ?ં પણ બનંે એ કાિણ પણ ના પછૂયુ ંઅને 
ર્ૈયાિ થઈને નીચે આવી ગયા.

અનાથાશ્રમથી થોડે દુિ જ વિૃાશ્રમ હર્ો. અનાથાશ્રમ પાસેથી ગાડી પસાિ થઈ, ત્યાિે સજંોગોવસાર્ ભાગ્યેશ
વધૃાશ્રમ ના દિવાજે જ ઉભો હર્ો. અને વિૃાશ્રમ મા ંકોઈ વડીલને દવા આપવા જઈ િહ્યો હર્ો. એણે દુિથી
સકેુત ુ અને નીર્ાને જોયા . પાછળથી દીપક અને કદપાલી ગાડી માથંી ઉર્યાા. સકેુત ુ અને ભાગ્યેશની નજિ મળી. 
બનંે જણા દોડીને એકબીજાને ભેટી પડયા. દીપક અને કદપાલી પણ ત્યા ંઆવી પહોચ્યા. ર્ેમની સામે જ સકેુતએુ
હસર્ા-હસર્ા અશ્ર ુછપાવર્ા ભાગ્યેશને કહ્ુ,ં “દોસ્ર્, આજે માિો દીકિો મને વિૃાશ્રમમાં મકુવા આવ્યો છે. હુ ંઅને 
નીર્ા હવેથી અહીજ િહીશુ.ં” જયાિે પહલેીવાિ કોલેજમા ંમળ્યા ત્યાિે ભાગ્યેશની આંખમા ંભીનાશ હર્ી, આજે 
વષો પછી સકેુતનુી આંખમા ંચોમાસુ ંબેઠું.

ભાગ્યેશે દીપકને કહ્ુ,ં “ બેટા આ ત ુ ંશુ ંકિી િહ્યો છે, ર્ને ખબિ છે?” ર્ો એણે ર્ોછડાઈથી કહ્ુ,ં “અમે એમની 
સાથે નહી િહી શકીએ.” ત્યાિે ભાગ્યેશે જીવનમા ંપહલેીવાિ કોઈની ઉપિ હાથ ઉપાડયો. દીપકને કહ્ુ,ં “ જે માબાપે 
ર્ને આ સામે દેખાર્ા અનાથાશ્રમમાથંી લાવીને ર્ને કુળદીપક બનાવ્યો, એને ત ુ ંઆજે વિૃાશ્રમમાં મકુવા
આવ્યો? દીપક અને કદપાલી સ્ર્બ્ધ થઈ ગયા. ભાગ્યેશે કહ્ુ,ં “હા બેટા. તુ ંઅનાથ હર્ો, તુ ંકોઈની ભલૂનું પકિણામ 
હર્ો, ત્યાિે ર્ાિા આ મા-બાપ ર્ને પોર્ાનો સગો દીકિો બનાવી ઘિમા ંલાવ્યા ને પોર્ાનો વાિસદાિ બનાવ્યો. 
ત ુ ંએમની નમલકર્નો વાિસદાિ બન્ટયો, પણ ર્ેમના સવુાનસર્ સસં્કાિનો વાિસદાિ ના બની શક્યો. 

દીપક અને કદપાલી ને ભલૂ સમજાઈ, પણ હવે ખબુ મોડુ ંથઇ ગયુ ંહત ુ.ં સકેુત ુ અને નીર્ાએ પોર્ાની જજિંદગીનો 
શેષ સમય વિૃાશ્રમમાં જ નવર્ાવવાનુ ંનક્કી કિી લીધુ ંહત ુ.ં
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1)

એ મા ની આંખો
ત્યાિે

કાિણ વગિ ર્િલ થઈ જાય છે!
જ્યાિે,

શહિેમા ંિહરે્ા કદકિાની આંખો
નપત્ઝાના િોટલાની કોિપિ આંગળાની છાપ જોવા મથે છે..!

2)

આજે આઠવાળી ગાડીનુ ંકિઝિવેશન હત ુ,ં
મા ભાત ુ ંબનાવી િહી હર્ી.

એ ચપુચાપ િાધંણીયામાં જઈને ઉભો િહ્યો..
"અબઘડી થઈ જાશે હો ભઈલા" બોખુ ંમોં બોલયુ.ં

અને
કિચલીવાળા હાથ ઝટપટ ચાલવા લાગ્યા..

એ
હસીને બહાિ નીકળ્યો,

ને
ઝડપભેિ

હાથમા ંપકડી િાખેલી
કાચની શીશીનું બચુ બધં કિી દીધુ.ં.

ઝડબેસલાક!
િખેને

એક પળનોય નવલબં થાય
અને

શીશીમાં પેસી ગયેલી,
માના હાથે શેકાર્ા િોટલાની સગુધં

પાછી વળી જાય..!
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સોનલથી લાબંો નનસાસો નખંાઈ ગયો. ફિીવાિ કૂંપણ ફૂટવાની આશા ઠગાિી નીવડી. હવે
ર્ો એ ટેસ્ટ કિાવીને પણ થાકી. બધું જ ર્ો નોમાલ હત ુ.ં એને થયુ,ં એ આ મોટી ગાયનેક હોસ્પીટલમાં જ
બેસી િહે અને ઘિે ન જાય, જઈને કિવાનું પણ શુ?ં

ફિી એનું એ જ સાભંળવાનુ,ં એ જ મોઢા જોવાના, એ જ નીિવનું વર્ાન સહન કિવાનુ.ં..
શાિીકિક કિર્ા માનનસક થાક વધુ લાગર્ો હર્ો હવે. એણે નીિવને કેટલીય વાિ કીધું કે

ડોકટિે રે્ને પણ ટેસ્ટ માટે બોલાવ્યો છે પણ એ કદી એ માટે રૈ્યાિ થર્ો નહોર્ો. એ થોડા ઉદાસ મને
પાછી ઘિે ફિી.

સાજંે ડાઈનીંગ ટેબલ પિ જમર્ી વખરે્ રે્ના સાસુ હમેંશની આદર્ મજુબ રે્ને બોલવા
લાગ્યા. એ નીચું જોઇને આંખમાં ધસી આવેલા આંસુ િોકીને પીિસી િહી. એના સાસનુ ું બોલવાનું વધી
ગયુ.ં
“મમ્મી, બસ કિ હવે.. મેં નનણાય લઇ લીધો છે કે બાળક દત્તક લેવુ.ં અને આ માિો અફિ નનણાય છે.
કાલથી એની કાયાવાહી હું શરુ કિીશ.”
“પણ બેટા, આપણું પોર્ાનું બાળક હોય...”
“મમ્મી, બાળક હિ હાલમાં દેવનું દીધેલ હોય છે, પછી એ ભલે ગમે રે્નું હોય...” નીિવે એના મમ્મીની
દલીલ વચ્ચેથી જ ફગાવી દીધી.

મમ્મી અવાક! અને સોનલ આશ્ચયાથી નીિવને ર્ાકી િહી. કોઈ કશું બોલયું નકહ. િાર્
અજપંામાં આટોપાઈ ગઈ. સોનલ કે નીિવ કંઈ વાર્ જ ન કિી શક્યા.

નીિવ ઓફીસ ગયો. બધું કામ પર્ાવી એ કબાટમાં કપડાં મકૂી િહી હર્ી, ત્યાં જ એની
નજિ વચ્ચે દબાવેલા લેબોિેટિીના કવિ પિ પડી. એણે કુતહુલવશ એ ખોલયુ.ં

નીિવનો ટેસ્ટ િીપોટા બર્ાવર્ો હર્ો કે, રે્ ક્યાિેય નપર્ા બની શકે એમ નહોર્ો.
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એમ એ ઉભા છે પ્હિેી ઘિચોળં,

હુ ંબેઠો હૈયે ઉછેિી ઘિચોળં.

િાર્ આખી ચાદં ઓઢીને આવી,
ચાદંનીમા જાણે વેિી ઘિચોળં.

સ્પશા એ િીર્ે મકુી ગ્યા શ્ચાસોમા,
લયો, હથેળીમા ંઉમેિી ઘિચોળં.

િાર્ નાગણ થઈને ડખંે છાર્ીએ,

અંગ ભીંસે કેવુ ંઘેિી ઘિચોળં.

ચાિ કાધંે એ સતુ ુ સન્નાટો થઈ,

શ્ચાસના ર્ાિાને ખેિી ઘિચોળં.

હાથ જોડી સૌ ઉભા થયા એ િીર્,ે

ઘિનુ ંમાિા બસ નવખેિી ઘિચોળં.
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લગ્ન પછી પહલેી કદવાળી હર્ી ર્ોય નપયિ જવાને બદલે આશા બા 
પાસે ગામડે ગઈ. આનશષ પછી આવશે ત્યા ંસધુી પોર્ે અહી િોકાશ,ે એ 

બા ને ગમ્યુ.ં 
આશાએ આવર્ાવેંર્ જ બધ ુસભંાળી લીધુ.ં સાફસફાઇ કિર્ા એને એક 
થેલી હાથ લાગી, જેમા ંઆનશષને કોઈ છોકિીએ લખેલા પત્રો હર્ા.ં જેમ 
જેમ પત્રો વાચંર્ી ગઇ એમ પોર્ાના સપનાનો મહલે જમીનદોસ્ર્ થર્ો 

ગયો. પત્રમા ંલખયુ ં‘ત ુ ંકે, 
“ત ુ ંજ માિી પત્ની. આવનાિી ર્ો માત્ર ઉપવસ્ત્ર જ બની િહશેે...” 

આશાનો કદવાળી નો આનદં ગમુ! બા બોલયા,
“વહુ માળીયામાં એવુ ંર્ે શુ મળ્યુ ંકે આટલી વાિ લાગી?”

આશા નવચાિી િહી, 
મળ્યુ ંર્ો કાઇં નહીં, બસ બધુ ંગમુાવ્યુ.ં
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માઉન્ટટ આબમુાં ફિર્ાં ફિર્ાં આિર્ી નકી ર્ળાવ પાસે ટોળં જોઇને ઉભી િઇ ગઇ. ર્ેની પાછળ ર્નેી ૧૦ વષાની 
નાનકડી સીમા અને પનર્ મીર્ પણ ઉભા િહી ગયા.ં

ટોળામાં એક સાઇકલવાળો સાઇકલ પિ જૂદા-જૂદા ખેલ બર્ાવી િહ્યો હર્ો. ક્યાિેક એ સાઇકલની સીટ પિ ઉભો િહી 
જર્ો ર્ો ક્યાિેક સાઇકલને એક હાથે સીધો ઉપાડી લેર્ો. જાર્જાર્ના ખેલ કિી િહ્યો હર્ો એ સાઇકલની સાથ ેઅને સાથેસાથે જૂનાં
કહન્ટદી ગીર્ો પણ વગાડી િહ્યો હર્ો, 

“જજિંદગી હસકે ચબર્ાયેંગે, હાલે કદલ ગાકે સનુાયેંગે...”
નાનકડી સીમાને ર્ો મજા પડી ગઇ. આિર્ી અને મીર્ પણ સાઇકલવાળાની કિામર્ જોઇ િહ્યા.ં ખેલ પિૂો થયો અને 

પેલો સાઇકલવાળો બધા પાસે ડબ્બો લઇને આવ્યો. ડબ્બાપિ સુદંિ અક્ષિે લખયુ ંહત ુ ં- PLEASE HELP.

આિર્ી બે નમનીટ થોભી અને પછી ૫૦૦ની નોટ કાઢીને ડબ્બામા ંમકૂી દીધી. મીર્ કશુ ંબોલયો નહી. સાઇકલવાળો
આભાિવશ બનીને જોઈ જ િહ્યો. સાઇકલવાળાએ નાનકડી સીમાને માથે હાથ મકૂ્યો અને આિર્ી ને મીર્ સામ ેહાથ જોડી આગળ 
વધ્યો. ર્ેની સાથે ર્ેના િેકડયોમાં વાગત ુ ંગીર્ પણ ધીમુ ંધીમું સભંળાયુ,ં
“મસુાકફિ હો યાિો...”
“આિર્ી....”
“હા મીર્!”

મીર્ના પછૂવા પહલેાજ જાણે એનો પ્રશ્ન સમજી ગઇ હોય એમ આિર્ી કહવેા માડંી...
“ચાલો ર્મને બનંેને એક વાર્ાા કહુ.ં મીર્ ર્માિો જવાબ આ વાર્ાામાં જ છપાયેલો છે...”

અને નકી ર્ળાવની એ પાળી પિ બેઠેલી ૩૦ વષાની આિર્ી ક્યાિે ૧૫ વષાની બની સિુર્ના ગોપીપિુાના
ટેનામેન્ટટની યાદોમાં ખોવાઇ ગઇ એનો એને ખયાલજ ના િહ્યો.

સ્કૂલેથી આવેલી આિર્ીએ એક ર્િફ દફર્િ ફેંક્યું અને બીજી ર્િફ ગળામા ંભેિવેલી વોટિબેગ. ત્યાજં એને અવાજ 
સભંળાયો.

“સાઇકીલ કી કિામર્ દેખો.
બદેંકી ર્ાકર્ દેખો.

પાચં કદનકી ચેલેન્ટજ.
સાઇકીલ પે િહુગંા.

સાઇકીલ પે સો જાઉંગા.
સાઇકીલ પિ સે ઉર્રંુગા નહી.”

અને સાઇકલ ફેિવર્ો ફેિવર્ો એ સાઇકલવાળો ટેનામેન્ટટના બિાબિ વચ્ચે આવીને ઉભો િહ્યો. થોડી જ વાિમા ંબધા 
લોકો ભેગા ંથઇ ગયા.ં આિર્ી કૂતહુલર્ાથી એ સાઇકલવાળાને જોઇ િહી.
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પાચં કદવસ હુ ંસાઇકલ પિ િહીશ દોસ્ર્ો.
ઉર્િી ગયો ર્ો ચેલેન્ટજમાં હાિ સ્વીકાિ.

ને પાિ ઉર્યો ર્ો ર્મારંુ કદલ જીર્ી લઇશ.
અને એના પાસે િહલેા ટેપ-િેકોડાિમાં ગીર્ વાગી િહ્ુ,ં

“હસર્ે હસર્ે કટ જાયે િસ્ર્ે... ઝીંદગી યુહંી ચાલર્ી િહ.ે..”
એ કદવસથી એ કમ્પાઉન્ટડમાં બિાબિ વચ્ચે સાઇકલ પિ બેસી ગયો. એનો પાચં વષાનો નાનકડો છોકિો 

સાઇકલની આસપાસ ગોળગોળ ફિી િહ્યો હર્ો.એની પત્ની એનો ઉત્સાહ વધાિવા એની બાજુમા ંઉભી િહી ગઇ. સમય વીર્ર્ો ગયો. 
આકાશમા ંસિૂજ ર્પી િહ્યો. પણ પેલો સાઇકલવાળો ર્ો સાઇકલ ઉપિ જ િહરે્ો.

િાર્ પડી પણ સાઇકલવાળો ર્ો ટસનો મસ ના જ થયો. ધીમે ધીમે લોકોને નવાઇ જાગી. લોકો સવાિ-સાજં-િાર્ 
જમવાનું આપી જર્ા. આખો કદવસ એ સાઇકલ પિ જ િહરે્ો. વચ્ચે વચ્ચે સાઇકલ પિ ખેલ પણ બર્ાવર્ો.પણ સાઇકલ પિથી ઉર્િર્ો 
નહી.
“મમ્મી, હવે ર્ો આવા સાઇકલવાળા કેમ નઇ આવર્ા!” નાનકડી સીમાના પ્રશ્નથી આિર્ી એકદમ ભરૂ્કાળમાથંી વર્ામાનમાં આવી ગઇ.
“બેટા! એ જમાનો અલગ હર્ો. લોકો આવો શાિીકિક શ્રમ કિી મનોિંજન કિી પૈસા કમાર્ા અને લોકોને આવુ ંમનોિંજન ગમતુ.ં પણ હવે 

એ કદવસો નથી િહ્યા..
“પછી શુ ંથયુ ંમમ્મી...?!”
આિર્ીએ વાર્ આગળ વધાિી.

અમને બધાને નાના બાળકોને એ સાઇકલવાળા સાથે બઉ મજા આવર્ી. એમને જમવાનું આપવાનુ,ં પાણી આપવાનુ.ં 
એની સાથે િમવાનુ,ં એના છોકિા સાથે િમવાનુ ંઅને એના િેકડયો પિ કાયમ સિસ મજાના ગીર્ો સાભંળવાના... લોકો હવે એને માનથી 
જોવા લાગ્યા હર્ા. લગભગ ચાિ કદવસ વીર્ી ચકૂ્યા સાઇકલ પિ. હવે છેલલો કદવસ હર્ો, પાચંમો કદવસ.. ભયકંિ ગિમી હર્ી એ કદવસે. 
ચબચાિા એ સાઇકલવાળાને ગિમીમા ંસખર્ ર્ાવ આવી ગયો. નાક માથંી લોહી પણ નીકળી ગયુ પણ એેણે સાઇકલ પિથી ઉર્િવાનો 
નવચાિ સધુ્ધા ના કયો. સૌ કોઇએ એને બઉં સમજાવ્યુ ંપણ એ અડગ િહ્યો...
“અંકલ ર્મે આવુ ંશા માટે કિો છો?” નાનકડી આિર્ીએ િમર્ા ંિમર્ાં પછૂય ુ.ં

“બેટા, માિો આ કદકિો બોલી નથી શકર્ો. એના ઓપિેશન માટે પૈસા ભેગા કિવાના છે! બસ માિા કદકિા માટે આ કરંુ છ”ં.
અને કાયમ હસર્ા-હસાવર્ા ગીર્ ગણગણર્ા એ સાઇકલવાળાની આંખમા ંઆિર્ીએ પહલેીવાિ આંસું જોયા.ં નાનકડી
આિર્ીએ જયાિે બધાને આ વાસ્ર્નવકર્ા જણાવી ત્યાિે સૌ કોઈ ની આંખ મા આંસુ આવી ગયા અને સાઇકલવાળા માટે માન બમણું થઇ 
ગય.ુ બધાએ એને કદલ ખોલીને પૈસા આપ્યા. હસર્ો હસાવર્ો એ સાઇકલવાળો પોર્ાની બીજી મજંજલ ર્િફ નીકળી પડયો. એના િેકડયોમાં
ત્યાિે ગીર્ વાગી િહ્ુ,ં 
“જીવન ચલને કા નામ..ચલર્ે િહો શભુહ શામ....”

આજે આ સાઇકલવાળા ને જોઈને મને એ સાઇકલવાળો યાદ આવી ગયો ને એની મજબિૂી પણ. 
આિર્ી બોલી િહી. 

નકી ર્ળાવની પાળી પિ બેઠેલા ંઆિર્ી, મીર્ અને સીમા પણ ડબૂર્ા સિૂજની સાથે પક્ષીઓને પોર્ાની મજંજલ ર્િફ 
જર્ા ંજોઇ િહ્યા.ં
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ઇશકના દકિયે,સિૂજ ડૂબર્ો જોયો છે,

ર્ાિી ભીર્િ શ્રધ્ધા કિર્ો જોયો છે.

િારે્ ચાન્ટદ, નસર્ાિાને હિખાર્ાં જોઈ,

સિૂજને મહકેફલમા ંબળર્ો જોયો છે.

ટેન્ટકો, ર્ોપો, યધુ્ધો, લશકિ વચ્ચે 'બાળ',

હાથો જોડી મા..મા.. ક્હરે્ો જોયો છે.

એક ખણુામા ઘિની અંદિ લજ્જજાની,
આંખે ગમના જામ છલકર્ો જોયો છે.

ઘિમાં વ્હલેા સૌનું મળસ્કુ થૈ જાત ુ,ં
એક સિૂજને પાિણે ઉગર્ો જોયો છે.

દુશમન કિર્ાં દોસ્ર્ની આદર્ સાિી છે,

મર્લબથી મેં જ્યા-ંત્યા ંમળર્ો જોયો છે.

ગચણર્ અને નવજ્ઞાન શીખવર્ા નશક્ષકન,ે

કંટાળ્યો ર્ો પી.ટી.શીખવર્ો જોયો છે.

‘નસદ્દીક’ પસુ્ર્ક રૂપે પ્રગટે એ પહલેા,ં
ફેસબકુ પિ મેં ખદુને ફિર્ો જોયો છે.
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ડૉ ચચિંર્ને બેલ દબાવ્યો, ને કહ્ુ,ં “નેક્સ્ટ?”

કેબીનમાં એક વિૃ દાખલ થયા. એમને જોર્ા જ ચચિંર્ન ખિુશીમાથંી ઉભો થઇ ગયો. “દા ર્મ?ે કનપલદા ક્યાં હર્ા આટલા વષો? એની
આંખમાં ઝળઝચળયાં આવી ગયા.
કનપલદાએ કહ્ુ,ં “જો આવી ગયો ને? મેં કહ્ું હત ું ને કે માિી જરૂકિયાર્ ઉભી થશે એટલે સામે ચાલી ને આવીશ. મોનર્યાની સાિવાિ
ર્ો માિે ર્ાિી પાસે જ કિાવવાની ને માિા દીકિા?” ચચિંર્નને જોઇને એમની આંખમાં પણ ઝળઝચળયાં આવી ગયા. આંખોમાથંી
હષાાશ્ર ુ સિી પડયા અને કનપલદા ૨૫ વષા પહલેાના સમય ખડંમાં પહોંચી ગયા.
સવાિનો સમય હર્ો. કનપલદા િાબેર્ા મજુબ ગણેશજીના દશાન કિવા ગયા હર્ા. ર્ેઓ પિર્ ફિર્ા હર્ા અને ગાડીમાં બેસી ને હજુ
જવા જ જર્ા હર્ા ત્યાં એમની કાિના કાચ પિ ટકોિા પડયા. એમણે કાચ ઉર્ાિી જોયું ર્ો એક અંધ બાળક ફૂલનો હાિ લઇ ને ઉભો
હર્ો. એની એક અંધ આંખમાં આદ્રાર્ા અને બીજી માં અમી હર્ી. અને નનદોષ ચહિેો બોલી ઉઠયો.” સાહબે હાિ લઇ લયો ને ? ૧૦
રૂનપયા નો જ છે.”
કનપલ દા એ ગજવામાથંી ૧૦ રૂનપયા કાઢીને એને આપી દીધા અને કાચ ચડાવવા જર્ા હર્ા, ત્યાં ફિી ટકોિા પડયા..
“શું છે હવે?”
“હાિ ર્ો લઇ જાઓ...”
“હાિ લઇ ને શું કરંુ? મકંદિ ર્ો જઈ આવ્યો. તું િાખ ર્ાિી પાસ.ે બીજાને વેચી દેજે...”
“ર્માિા ઘિે મકંદિ નથી?”

“છે ને...”
“ર્ો ઘિના ગણેશજીને ચડાવજો. સાહબે... હું ભલે અંધ િહ્યો, પણ હું ભીખ નથી માગંર્ો.”
“શું નામ છે ર્ારંુ?”

“ચચિંર્ન.” અને એ બીજી કાિ ર્િફ હાિ વેચવા દોડી ગયો.
કનપલદા ઘિે પહોચ્યા. એમની પત્ની ની સાિવાિ રે્ઓ જાર્ે જ કિર્ા. એમની પત્ની હમેા છેલલા પાચં વષાથી કોમામાં હર્ી. સેિેબ્રલ
હમેિેજ થયું હત ુ.ં વધુ પડર્ા ડાયાબીટીસ અને બ્લડ પ્રેશિના કાિણે અને દવા નકહ લેવાની ટેવના કાિણે ગભંીિ માદંગીમાં પટકાઈ
ગયા. ડોક્ટિોએ એમને ‘બ્રેઈન ડેડ’ જાહિે કયાા હર્ા. ઘિે આવી ને એમણે ગણેશજીને હાિ ચડાવ્યો. િાબેર્ા મજુબ બે કપ ચા લઈને
હમેા પાસે આવ્યા અને વાર્ો કિવા લાગ્યા. એટલામાં એમનો નમત્ર સલીમ આવ્યો. એમને આશ્ચયા થયું કે કનપલ દા કોની સાથે વાર્
કિે છે?

એણે પછૂયુ,ં “દા કોની સાથે વાર્ કિો છો?
દાએ કહ્ુ,ં “હમેા સાથ.ે”
સલીમે કહ્ું કે, “એ ર્ો સમજર્ા જ નથી ર્ો શું કામ વાર્ કિો છો? એ જવાબ થોડા આપવા ના છે? અને િોજ સમયસિ ર્મે બે
ચા કપ લઇ ને આવો છે પણ એને ર્ો સમજ પણ પડર્ી નથી ર્માિા આ પ્રેમની...”
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કનપલદા એ કહ્ુ,ં “ગાડંા... એને ખબિ નથી પડર્ી પણ મને ર્ો ખબિ પડે છે ને ?” અને પછી એમણે મદંીિમાં ચચિંર્ન
ની મલુાકાર્ થઇ ર્ે વાર્ કિી.

સલીમે એક સઝુાવ આપ્યો, “ભાભીને વધુ િીબાવા દેવા નકહ જોઈએ એમના અંગોનું દાન કિી ભાભીને અન્ટય
વ્યમક્ર્ના શિીિમાં જીવર્ા િાખવા જોઈએ.”
કનપલદાને આ વાર્ સાચી લાગી. અને એમણે હમેાના અંગ દાન આપવાનું નક્કી કયુું. આંખો માટે ર્ેમની સમક્ષ
ચચિંર્નનો ચહિેો ર્િવિી ઉઠયો અને બીજે કદવસે ર્ે ચચિંર્ન ને ઘિે લઇ આવ્યા. એની કથની જાણી.
એના માબાપ કોણ છે ર્ેની ર્ેને જ ખબિ નહોર્ી. કચિા પેટી પાસે કોઈ કઠોિ અથવા મજબિુ જનની ર્ાજો જન્ટમ
આપીને છોડી ગઈ હર્ી અને કચિાપેટીની સામે જ િહરે્ા િહીમ ચાચા એ એને ઘિે લઇ જઈને ઉછેિ કયો હર્ો. એ
પોર્ે નન:સરં્ાન હર્ા. અને એક કદવસ કદવાળીની િાર્ે જ ફૂટેલા ફટાકડામાથંી દારૂગોળો કાઢી ને એક કાગળમાં ભેગો
કિીને ફોડવા જાય છે અને ફટાકડાનો ર્ણખો એની બન્ને આંખમાં પડે છે અને એ અંધ બની જાય છે. ગિીબ િહીમ
ચાચા પાસે પૈસાના અભાવે સાિવાિ નહોર્ા કિાવી શક્યા. અને એમણે મદંીિમાં જઈને ભીખ માગંવા કિર્ા એને
ફૂલોના હાિ બનાવવાનું શીખવી ને પોર્ાના પગ પિ ઉભા િહવેાના સસં્કાિ આપ્યા હર્ા.
ચચિંર્ન ની વાર્ સાભંળીને કનપલદાએ નક્કી કયુું કે એ હમેાની આંખો ચચિંર્નને દાન કિશે. ચચિંર્નને નવી દ્રષ્ટટ મળી
એટલું જ નહી, પણ એની નશક્ષણની પણ ર્મામ જવાબદાિી એમણે ઉપાડી લીધી. આમ એમણે કીડની અને આંખોનું
દાન કિીને એમની પત્નીને જીવીર્ િાખી. ચચિંર્ન ભણવામાં ખબુ હોનશયાિ નીકળ્યો અને શહિેનો જાણીર્ો આંખનો
ડોક્ટિ બની ગયો..કનપલદાનો પતુ્ર ર્થાગર્ અમેકિકામાં સ્થાયી હર્ો. એટલે ર્ેણે હમેાના અંગદાન પછી કનપલદાને
અમેકિકા બોલાવી લીધા હર્ા..
એમની આંખોમાં મોનર્યો આવવાથી ર્ેઓ ખાસ આજે ઓપિેશન કિાવવા ચચિંર્ન પાસે આવ્યા હર્ા. ચચિંર્ન અને
કનપલદા એક્બીજા ને જોઇને ભેટી પડયા. ર્ેમની આંખોમાં આજે ચોમાસું બેઠું હત ુ.ં
કનપલદાએ ચચિંર્નનો ચહિેો પોર્ાના હાથમાં લઇ લીધો અને એની આંખોમાં એમને હમેાની આંખો દેખાઈ, જાણે કહરે્ી
ના હોઈ કે, “હુ ં હજુ જીવું છ.ં જાવ માિા માટે ચા લઇ આવો.”
એ હસર્ા હસર્ા ધ્રસુકે ધ્રસુકે િડી પડયા અને ચચિંર્ન ને એટલું જ કહ્ુ,ં “દીકિા ત ું માિો માનસ પતુ્ર છે. તું માિી
આંખોનું અમલુય િર્ન છે...”
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“છોડ દીવાને, પહલેા ત ુ ંમને પ્રગટાવને,
આવવા તૈયાર છં, રસ્તો જરા બદલાવને.
પે્રમની વ્યાખ્યા કરે છે એક માિસ ક્યારનો,
તુ ંજરા એિે ખ  િામા ંલઇ જઈ સમજાવને.”

- અવનલ ચાવડા


