સ્વકેન્દ્રીથી સમકેન્દ્રી

પંખ

વવશ્વ તરફની
ઉડાન...
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હુ ું ક્યું કહુ ું છું આપની ‘હય’ હોવી જોઈએ,

પણ નય કહો છો એમયું વ્યથય હોવી જોઈએ.
-મરીઝ
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અનક્રુ મણણકય
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સંપાદકની કલમે

- કેયરુ દુધયત
પ્રેમ એટલે કે,

સાવ ખુલ્લી આંખોથી થતો મળવાનો વાયદો.
સ્વપ્નમાં પળાય એવો કાયદો...
પ્રેમ એટલે કે,
તારા ગાલોના ખાડામાં ડૂબી જતા મારા ચોયાાશી લાખ વહાણોનો કાફલો
-મુકલ
ુ ચોક્સી
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Catalyst

- અનુંત ગોહહલ

“It’s a slip,’ He said, “and not a fail!”

ઉ

ગયું હતુ,ં એને લાગતું હતું કે જીંદગીમાં જે કઈ પણ કયુું
છે એ બધું જ વનષ્ફળ ગયું છે . એવામાં એકાએક રસ્તામાં
થયેલા કાદવમાં એનો પગ લપસી ગયો. એક ક્ષણ તો

પરોક્ત શબ્દો જે મહાન વ્યક્ક્ત દ્વારા

એમની સમતુલા જતી રહી પણ બીજી જ ક્ષણે તેમણે

બોલાયેલ છે એ કરતા પણ વધુ

પોતાની જાતને સંર્ાળી લીધી. આ જ વાતથી એમના

આપણે એ શબ્દો કઈ પરરક્સ્થવતમાં બોલાયેલ છે એના

હૃદયમાં પ્રેરણા થઇ અને તેઓ બોલી ઉઠ્યા,” IT’S A

વવશે વાત કરીએ. કોઈ એક દે શમાં ચટ
ં ણીનો માહોલ

તો માત્ર એક વનષ્ફળતા છે પણ

મજબુત હતો અને બીજી બાજુના

પતન નથી- હાર નથી.

હરીફ પક્ષનો જે ઉમેદવાર હતો

આ શબ્દો છે અમેરરકાના

એમના વવશે ત્યાના પત્રકારો એટલી

મહાનતમ

હદ સુધી બોલતા હતા કે આ દે શના
પોલીટીવશયનોમાં
સૌથી

વધારે

આ

અને

લોકવપ્રય

પ્રમુખ

એવા “અબ્રાહમ લલિંકન”ના! ચટ
ં ણી

ઉમેદવાર

દુર્ાા ગ્યવાળો

આ

SLIP AND NOT A FAIL.”-

જામેલો હતો. એક બાજુનો પક્ષ

લડીને જેમને આશરે દોઢ ડઝન

છે ,

જેટલી હાર નોંધાવી છે અને છતાં

રાજકારણની કોઈ પણ બાબતમાં

પણ પોતાની રહિંમત હાયાા નથી એવા માત્ર એક લલિંકન

વનષ્ફળતા એનો પીછો કરતી જ રહે છે , આ કહેવાનું

જ છે ! એમના જેટલી વાર જો કોઈ માણસ ચટ
ં ણી લડીને

કારણ એટલું કે આ ઉમેદવાર આના પહેલા લડેલી બધી

હાયો હોય તો તેણે અત્યારસુધીમાં ક્ાં તો આત્મહત્યા

જ ચટ
ં ણીમાં ઘણી ખરાબ રીતે હાયો હતો.

કરી લીધી હોય અને ક્ાં તો ચટ
ં ણી લડવાનો વવચાર જ

ચટ
ં ણીનું પરરણામ જાહેર થવાનું હતું તે સમયે

માંડી વાળ્યો હોય. પણ લલિંકન કં ઇક અલગ જ માટીના

એ ઉમેદવાર મોડે સુધી તાર-ઓરફસમાં બેસી રહ્યા. આ

બનેલા હતા. જે માણસ પોતાની વનષ્ફળતામાં આટલું

વખતે એને લાગતું હતું કે કદાચ આ વખતે તે જરૂરથી

બધું સકારાત્મક રહી શકે એ માણસ સફળતામાં કઈ

ચટ
ં ણી જીતી જ જશે. અલગ-અલગ જગ્યાયેથી સમાચાર

બુલદ
ં ી હાંસલ કરે છે એ આપણને સૌને અબ્રાહમ

આવી રહ્યા હતા અને દરે ક સ્થળે તે હારી રહ્યા હતા.

લલિંકનની કારરકદી જોઇને અંદાઝ આવી જ ગયો હશે!

જયારે જીતવાની કોઈ જ આશા ના રહી ત્યારે મોડી રાતે

વનષ્ફળતા માંથી સફળતા તરફ પ્રયાણ કરવા

એમણે ર્ારે હૃદય અને દુુઃખ સાથે તાર-ઓરફસ છોડી.

માટે ના

રાત અંધારી હતી બરાબર એ ઉમેદવારના મનની જેમ

અજમાવી

જ. એનું મન વનષ્ફળતાના પરરણામોથી સાવ જ ર્રાઈ
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આપણે
લીધા

અત્યારસુધીમાં
છે ,

પછી

ઘણા

ર્લે

એ

બધા

રસ્તા

મોટીવેશનલ

ુ રી ૨૦૧૭
ફેબ્રઆ

“ પોતાની
ઘસી

પોતાની જાત ઘસી નાખ્યા વગર ખાલી પોઝીટીવવટી
રાખવાથી ક્ારે ક અપવાદરૂપ પરરણામ મળી પણ આવશે

મહેનત અને પોતાની જાત
નાખ્યા

પોઝીટીવવટી
અપવાદરૂપ

વગર

ખાલી

રાખવાથી

ક્ારે ક

પરરણામ

મળી

પણ જરૂરી નથી કે દરવખતે પાસા આપણી તરફેણમાં જ
પડે! (સાચી રદશામાં પોઝીટીવ એપ્રોચ રાખવાથી ‘કેન્દ્સર’
જેવા અસાધ્ય રોગ પણ મટી શકે છે એ વાત ડૉ. આઈ કે
વીજળીવાળા એ સાલબત કરી આપી છે .)

પણ

સકારાત્મકતા આપણો સાથ ત્યારે જ આપે જયારે
આપણે પુરા રઢ વનશ્ચયથી એ કામને પાર પાડવામાં આપણો

આવશે પણ જરૂરી નથી કે દરવખતે

“

પાસા આપણી તરફેણમાં જ પડે!

જીવ રે ડી દીધો હોય. આપણું સારહત્ય પણ કહે છે ને કે, “વસદ્ધિ
તેને જઈ વરે જે પરસેવે ન્દ્હાય!” વનષ્ફળતા એ સફળતાની
પહેલી સીડી છે પણ સાચી સકારાત્મકતા સફળ જીવનની
વનશાની છે !

સેમીનાર હોય કે પછી આત્મપ્રેરણા કરતા પુસ્તકો હોય, કોઈ
સાધુ-સંતના આશીવાચનો હોય કે પછી યોગ-પ્રાણાયામ જેવું

આફ્ટર-શોક :

કોઈ મેડીટે શન! પણ આજે આપણે વનષ્ફળતાથી સફળતા
તરફ નહીં પણ સફળતામાં સાચી સકારાત્મકતા કેવી રીતે

“

કેળવવી એના વવશે વાત કરવી છે .

એક નવયુવાન હતો. ખુબ જ આનંદી, ખુશ-

વમજાજી અને કદી પણ કોઈ પણ પરરક્સ્થવતમાં રહિંમત ના હારે
એવો એ યુવાન. એના હર-એક ‘મોમેન્દ્ટ’માં એની પોઝીટીવવટી
છલકાઈને બહાર આવતી બધા જ જોઈ શકે. પોઝીટીવવટીથી
એને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓમાંથી પોતાનો પીછો છોડાવ્યો હતો
અને

ઘણા

બધા

લોકોને

પણ

એને

પોતાની

સકારાત્કક્તાથી તેમના દુુઃખ દુર કરવાની શક્ક્ત
આપી હતી. પણ અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે શું કોઈ

આવી

”

પણ

છે ?

કોઈ

પરરક્સ્થવતના રરયાલલસ્સ્ટક એપ્રોચ વગર, માત્ર ને માત્ર

સકારાત્મકતાના

ર્રોસે

બેસી

રે હવું

યોગ્ય

પરરક્સ્થવતમાં પોતાની ‘એફટા ’ કયાા વગર માત્ર એમ કે હવું કે“અરે થઇ જશે! ના તો શું થાય! આપણા માટે કોઈ કામ
અસંર્વ છે જ નરહ! આપણી ‘ડીક્ષનરી’માં ઈકપોસીબલ
નામનો શબ્દ જ નથી!” હા! એક લેવલ સુધી આ શબ્દો ઘણી
જ હેલ્પ કરી શકે પણ એ પછી શુ?ં પોતાની મહેનત અને
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એક ઉઘડેલા ઘરને ન જોય ંુ મેં એટલે,
દીધા છે મેં ટકોરા ઘણા બંધ દ્વારને.
ુ ા,
દે એટલ ં ુ તો ચેન મને મારા ઓ ખદ
હું દઈ શકું રદલાસો કોઈ બેકરારને.
-મરીઝ
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પેરરસ્કોપ

છે

- યયણિક વઘયશસયય

ઘણા એવા કે જેઓ યુગને પલટાવી ગયા,

છે . બન્ને ચુબકનય
ું
શવજાતીય ધ્રુવો છે . એ જ કયરણથી

પણ બહુ ઓછા છે જેઓ પ્રેમમાં ફાવી ગયા.

બન્ને એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષયથ ય છે . ને રસપ્રદ વયત પણ

સૈફ પાલનપુરી

લ્યો બોલો. વેલેન્ટયઈન ડે આવી પણ ગયો.

લયખો વર્ષોથી લોકો પ્રેમને સમજવયની વ્યથથ કોશિિ કરી
રહ્યય છે , પણ એકવયર સમજાય જાય પછી એ પ્રેમ જ
રહેતો નથી, એ એક અશનચ્છયએ પણ સ્વીકયરવી પડતી
હકીકત છે . અત્યયરનય સમયમયું લોકોનય મોઢે સયુંભળવય
મળતી COMMON COMPLAINT એ છે કે, “મને કોઈ
સમજતુ ું જ નથી”

એ જ છે કે, બન્ને વચ્ચે ઝઘડય થવયનુ ું કયરણ પણ એ જ
છે કે એ બન્ને અલગ છે !

પહેલય કરતય અત્યયરે એરે ન્જડ મેરેજ થવયનુ ું

પ્રમયણ ઘટ્ુું છે ને લવ મેરેજનુ ું પ્રમયણ વધયુ ું છે . એનો

સ્ત્રી અને પુરુર્ષ જયયરે પ્રેમમયું પડે છે , ત્યયરે

અથથ એ થયો કે પશત-પત્ની બન્ને પહેલેથી જ એકબીજાને

ખરે ખર તો તેઓ અનુક્રમે ‘પુરુર્ષત્વ’ અને ‘સ્ત્રીત્વ’નય

ઓળખે છે ને બન્ને વચ્ચે પ્રેમ તો છે જ. એમનય લગ્ન

પ્રેમમયું પડે છે , એકબીજાનય અંદરનય વ્યક્તતત્વને તો

વડીલો દ્વયરય થોપી કે ઠોકી બેસયડેલય નથી. આથી એમનુ ું

તેઓ ખુબ મોડય મોડય ઓળખે છે . ને જયયરે ઓળખે છે ,

લગ્નજીવન સુખી હોવુ ું જોઈએ. પણ નય. એવુ ું નથી. એક

ત્યયરે તેઓને એવુ ું FEEL થયય છે કે, આ તો મેં પ્રેમ

તયરણ પ્રમયણે હડવોસથન ુ ું પ્રમયણ ઉલટુું લવ-મેરેજમયું જ

કયો હતો એ છે જ નહી અથવય સયમેવયળી વ્યક્તત હવે

વધુ છે . આવુ ું કે મ?

પહેલય જેવી નથી રહી, બદલયઈ ગઈ છે . ને ત્યયરથી જ
બધય ઝઘડયની િરૂઆત થયય છે .

કેમ કે કોઈ પણ સુંબધ
ું એ બે વ્યક્તતઓ
વચ્ચેનય પરસ્પર પ્રેમ કરતય પરસ્પર સમજણ, બે

જયયરે વ્યક્તત પ્રેમમયું પડે છે , ત્યયરે સયમેવયળી

વ્યક્તતઓ વચ્ચેની MUTUAL UNDERSTANDING

વ્યક્તતને ખુિ રયખવય મયટે ઘણી મહેનત કરે છે . પોતે

થી જ ટકી િકે છે . લગ્ન એ પયટથ નરિીપમયું ધુંધો જ છે .

જેવી છે , એ બહયર નથી આવવય દે તી. સયમે વયળી

ધુંધો કરતય ભયગીદયરો વચ્ચે પ્રેમ જરૂરી નથી, બન્ને

વ્યક્તતને અનુકુળ એવુ ું એક પ્રકયરનુ ું નકયબ પહેરીને ફરે

વચ્ચેન ુ ું BALANCE જરૂરી છે . પ્રેમમયું પણ આ વયત

છે . પછી ધીમે ધીમે રોજની આ ‘પ્રોસેસ’થી કુંટયળી જાય

લયગુ પડે છે . સ્ત્રી અને પુરુર્ષની પ્રકૃશત અને ઉછે ર અલગ
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છે , થયકી જાય છે અને પેલ ુું નકયબ ઢીલુું પડતુ ું જાય છે ને

આખુ ું વોિ-બેસીન એ ગુંધયરુ કરી મુકે છે , એની સયથે કોઈ

એક હદવસ સયવ ઉતરી જાય છે , ને ત્યયું સુધીમયું બન્નેનય

શનસ્બત નથી. ને પત્નીને કયો કલર સૌથી ફેવરીટ છે , એ

લગ્ન પણ થઇ ગયય હોય છે .

વયતનો કોઈ સુંબધ
ું એણે પોતયનય પશતનય ફેવરીટ િટથ પર
વોશિિંગ-મિીનમયું કપડય ધોતી વખતે શપિંક કલરનય ડયઘય

પણ એરે ન્જડ મેરેજમયું તો આવુ ું કોઈ નકયબ

પયડી દીધય એની સયથે સ્હેજ પણ નથી.

લગયવવયની કોઈ આવશ્યકતય જ નથી. કેમ કે બધુ ું
વડીલોએ જ

સુંબધ
ું ોને સયચવવયનય અને બચયવવયનય પ્રયત્નો

હફતસ કરી દીધુ ું હોય છે . એટલે વ્યક્તત

હુંમેિય બન્ને પક્ષે થવય જોઈએ. નયની વયતને નયની જ

પહેલેથી જ પોતયનય અસ્સલ રૂપ-રું ગમયું જ હોય છે . એટલે

રહેવય દે વી. કે મ કે સુંબધ
ું ો એક સીધી લીટીમયું ક્યરે ય

આમ જોવય જાવ તો એરે ન્જડ મેરેજ ગુણકયરી છે .

નથી ચયલતય. એમયું પણ પ્રેમ સયથે રકઝક, હરસયમણય

પણ હય. એવુ ું પણ નથી કે એરે ન્જડ મેરેજ

સયથે મનયમણય, સમજ સયથે ગેરસમજ અને ગુસ્સય સયથે

ગુણકયરી જ છે . જયયરે જોબ મયટે નય ‘હરઝયુમ’ની જેમ

ઠરયવતય ભળે અને ગથ
ું ૂ યય, ત્યયરે જ એ સુંબધ
ું કહેવયય છે .

તમયરો ‘બયયો-ડેટય’ મયકે ટમયું ફરતો થઇ જાય છે , ત્યયરે

ગુસ્સો કેટલો જલ્દી આવે છે , એનય કરતય કેટલો જલ્દી

તમે ઓહફશિયલી મયકે ટમયું આવી જાવ છો. હકીકતમયું

ઉતરી જાય છે , એનય પર જ સુંબધ
ું ો નભે છે .

એરે ન્જડ મેરેજ સયમેવયળી વ્યક્તત કરતય એનય ફેમીલી

છે લ્લે તો લવમેરેજ હોય કે એરે ન્જડ-મેરેજ,

સયથે વધુ થતયું હોય છે . મેઈન કેરેતટર એમયું સપોટીંગ

પ્રેમથી રહેવયમયું જ ભલયઈ છે . જાતે કરીને પ્રોબ્લેમ હક્રએટ

રોલમયું હોય છે . ખયલી પયુંચ-દસ મીનીટનય ઈન્ટરવ્યુ અને

કરીને ગયમને ગજાવવયનો કોઈ અથથ નથી. કેમ કે, પ્રેમ

એમયું જો પસુંદ આવે અને આગળ વયત વધે તો એ
પછીની

બે-ત્રણ

મુલયકયતોમયું જ

બન્નેનો

રોલ

કરવયનો નથી હોતો, જીવવયનો હોય છે . છે લ્લે ‘પ્રેમ’ શવર્ષય

પ ૂરો.

પર જ ‘હિથવી પટે લ’ની એક ગઝલ.

એકબીજાનય ફેવરીટ કલર, ફેવરીટ ડીિ, ફેવરીટ પ્લેસ

અઠ્ં ગ આંખ હોય પણ ફરક કળી શકો નહી,

અને હોબી- એટલુું જ જાણી િકયય છે .

“

મને મળ્યા પછી તમે તમે રહી શકો નહી.
શરત ગણો તો છે શરત, ને મમત કહો તો હા, મમત,

સંબધ
ં ોને

સાચવવાના

તમે તમે ન હોઉં, તો મને મળી શકો નહી.

અને

જો થઇ જશે લગાવ, તો સ્વર્ાવ થઇ જઈશ હું,

બચાવવાના પ્રયત્નો હંમેશા બન્ને પક્ષે

મથો છતાં પણ મને ત્યજી શકો નહી.
પ્રવેશબાધ કે વનયમ કશું નથી અહીં છતાં,

થવા જોઈએ. નાની વાતને નાની જ

કહું હું ત્યાં લગી તમે પરત ફરી શકો નહી.

રહેવા દે વી. કેમ કે સંબધ
ં ો એક સીધી

તરણકળા પ્રવવણ હો, તરી શકો સમંદરો,

“

ડબી ગયા જો આંખમાં, તમે બચી શકો નહી.

લીટીમાં ક્ારે ય નથી ચાલતા.

પડયા પછી જ પ્રેમમાં ખરે ખરી ખબર પડી,
સતત મરી શકો ખરા, સતત જીવી શકો નહી.
PACK UP :

વયસ્તવમયું લગ્નજીવન ટકયવી રયખવયમયું આ

મારા કહેવાથી તું સમજે એનો કોઈ અથા નથી,

ડીિ, કલર, પ્લેસ કે હોબી ક્યુંય કયમમયું આવતય નથી.

અથા તું એનો સમજાવ, જે મેં કહ્ું નથી.

કેમ કે પશત ચયઇનીઝ ડીિનો િોખીન છે કે પુંજાબી, એ

ધારરણી સોલંકી

વયતને જમીને એંઠય હયથ વોિ-બેશસનમયું ધોતી વખતે
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લ્યો...લખાઈ ગઈ કવવતા

- રશવ દવે 'પ્રત્યક્ષ'

હુ ં ક્યાં કહુ ં છુ ં તુજને કે મારી ધરાર થા,
દરરોજ બસ તું મારા ઘરેથી પસાર થા.
તું એકસાથ બેય રીતે નહહ રહી શકે,

પ્રણય નામક એ બીમારી મને માફક નહીં આવે;

કાં તો તું પાનખર થા, કાં તો તું બહાર થા.

બધા સામે ગુનેગારી મને માફક નહીં આવે.

તું છે અમીર તોય કાં ટાઢક થઈ નહીં?

પડી ગઈ છે મને તો ટેવ પથ્થર પૂજવાની કે -

તું જા પ્રથમ ગરીબનો તો ઓડકાર થા ?

હવે ઈશ્વર હનરાકારી મને માફક નહીં આવે.

હુ ં પણ તો તારી કલ્પના મારી રીતે કરં ,

હુ ં કાયમ જોઉં છુ ં એ રીતથી જોવા મળે તો ઠીક;

કે આવ થઈ શકે તો તું કોઈ હવચાર થા.

તમારી બંધ આ બારી મને માફક નહીં આવે.

કંટકની સાથ ફૂલની હાલતને જાણવા,

નહીં આવું હવે જ્યારે તમે બોલાવશો ત્યારે;

'પ્રત્યક્ષ' એકવાર બને તો તુષાર થા.

તમારી પ્રીત વ્યવહારી મને માફક નહીં આવે.

કરે છે હાસ્ય મુજ સામે ને ગુસ્સો પીઠની પાછળ;
સ્વજન તારી કલાકારી મને માફક નહીં આવે.
કહો તો હુ ં આ ઝંઝીરો પહેરી લઉં હવે હાથે;
કે ઝૂલ્ફોની હગરફ્તારી મને માફક નહીં આવે !!
એ આવી જાય જો ‘પ્રત્યક્ષ’ તો એને મળી લઉં હુ ં;
કે મારી મોત પરબારી મને માફક નહીં આવે.

હૈયા ઉપર તું હાથ લગાડે તો તું ખરો,
ખુદને તું મારી જે મ દજાડે તો તું ખરો.
એક ઝાડને તું ફટ કરીને ઓ ઉખાડનાર!!
ઘરમાં છે જે ઉદાસી, ઉખાડે તો તું ખરો.
અપાણ થશે પ્રભુને બધા ભોગ એ પછી,
ભૂખ્યા ગરીબ લોક જમાડે તો તું ખરો!!
એ શક્ય છે કે એ થકી સંગીત આવશે,
તૂટેલ તાર પકડી વગાડે તો તું ખરો.
'પ્રત્યક્ષ' ઉપનામ લગાડયું છે તે ભલે,
પણ એની સામે જોઈ બતાડે તો તું ખરો.
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વેંત-વાતાા

- યયણિક વઘયશસયય

પુત્રી v/s પુત્રવધુ
“એમ ચાલે જ નહી ને. એમ થોડી કંઈ અમારી છોકરી ઘરમાં બેઠી રેય! એટલા માટે કાઈ અમે એને એટલું ભણાવી છે કે એ
ઘરમાં બેહીને જ કચરા-પોતુ-ં વાસણ-કપડા કરે? ના પાડી દ્યો ઈ લોકોને. ને તમેય હવરજીભાઈ... આગળ આવા જોણ લઈને નો આવતા.
ખોટું તમારે ને અમારે બેયને શરમમાં મુકાવું પડે છે .... સારં ત્યારે મળ્યા પછી. આવજો.”
“વહુ બેટા. એક સરસ મસાલાવાળી નકરા દુધની ચા પીવડાવો. ખાંડ થોડી ઓછી નાખજો. આ મગજ ભમવા લાગયું છે . ”
પોતાના પુત્રની ઇન્ટીરીયર ડડઝાઈનર પત્નીને ઘરમાં જ ગોંધી રાખનાર માણેકભાઈએ ઓડાર કયો...!!
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નવલકથા ઐક્ોત્સવ ૧૩

- ડૉ. અવશન રશવ ચયુંગેલય

નવ વયગ્યયનો સમય થતયું કોઈ જાતનય ધમયલ

કરવયનો આગ્રહ કરતય હતય, થોડો ણચિંશતત એવો સશમધ

વગર આહશુ ત એકલી આવીને િયુંશતથી બેસી ગઈ. અનેક

પણ તે લોકોને બોલયવીને વયરું વયર કુંઈક ને કુંઈક

લોકો આજે અહી અવરજવર કરતય હતય. ઘણય તો મયત્ર

પ ૂછતો હતો. આ પરથી એક વયત તો સ્પષ્ટ હતી કે

વોટીંગ સીસ્ટમ જોવયનય બહયને આજે આવવયનય હતય.

આજે સો ટકય વોટીંગ થવયનુ ું હતુ.ું આ દરશમયયન આહશુ ત

આ બધી વયતથી પર એવી આહુશત પોતયનુ ું પસથ ખોલી

િયુંશતથી પોતયની જગ્યયએ બેઠી હતી.

તેમયુંથી કોઈ મેગેઝીન કયઢીને વયુંચી રહી, થોડીવયર બયદ
ઢોલ-

િરણયઈનય

અવયજો

સયથે

કોલયહલ

જેની સૌ કોઈ શવિેર્ષ તો સશમધ અને

કરતુ ું

આહુશત રયહ જોઈ રહ્યય હતય તે ઘડી આવી પહોંચી,

છોકરયઓનુ ું ટોળું આવી ચડ્ુ.ું અત્યુંત આત્મશવશ્વયસી

ઈલેકિન પ ૂરુું થવય જઈ રહ્ુું હતુ.ું બધય લોકો વોટીંગ

એવો સશમધ તેની સેનય સયથે પોતયનય શવજયની

કરી ચુક્ય હતય, શસવયય કે બે વ્યક્તત – આહશુ ત અને

ઉજવણી કરવય પ ૂવથથી જ ફૂલમયળયઓ, ગુલયલ તથય

શપ્રન્સીપયલ સયહેબ. વોટ બોડથ ની ક્સ્થશત હતી આહશુ ત-

ઢોલ-િરણયઈવયળય લયવ્યો હતો. આ જોઇને આહુતીને

૯૫૬ અને સશમધ -૯૫૬. બુંને ને એક સરખય જ વોટ

હસવુ ું આવ્યુ.ું અંતે ઇલેકિન કશમટીનય પ્રેશસડેન્ટ એવય

મળ્યય હતય. સશમધનય શમત્રો પયસે રહેલી મતદયરયયદીમયું

શ્રી શપ્રન્સીપયલ સયહેબ આવતય વોટીંગ સ્ટયટથ થયુ.ું

મયત્ર એક જ મતદયરનુ ું નયમ બયકી રહ્ુું હતુ.ું એ હતુ ું

સૌપ્રથમ વોટ સશમધે પોતયને આપ્યો,

‘આહશુ ત અધવયુ’થ . પ્રીન્સીપયલશ્રી ઈલેકિન કશમટીનય

અને એલ.ઈ.ડી. નય વોટ બોડથ મયું પોતયનુ ું ખયતુ ું ખોલ્યુ,ું

પ્રેશસડેન્ટ હોવયથી શનયમો અનુસયર તેને વોટીંગનો

તેનય આ વોટને તેનય ટોળયએ ઉત્સયહની ચીચીયયરી

અશધકયર ન હતો.

બોલયવી

વધયવી

લીધો.

બયદ

આહુતીએ

પોતયનય

અત્યયર સુધી મેગેઝીન વયુંચી રહેલી

પક્ષમયુંથી શિખયને પ્રથમ વોટીંગ કરવય મોકલી. સમય

આહુતીએ તે પસથમયું મુક્.ુ ું બયદ પોતયની બોટલમયુંથી

પસયર થતો ગયો તેમ તેમ અનેક વ્યક્તતઓ વોટીંગ

પયણી પી, શનરયુંતે ઉભી થઈને કી બોડથ તરફ વોટીંગ

કરતય ગયય. બુંને વચ્ચે ખયસ્સી હરીફયઈ હતી. ક્યરે ક

કરવય ચયલી. સમગ્ર હોલ મયણસોની મેદનીથી ભરયયેલો

સશમધ થોડય મતોથી આગળ નીકળી જતો, તો ક્યરે ક

હોવય છતયું વ્યયપેલી નીરવ િયુંશતને કયરણે આહુતીનય

આહશુ ત..આ સ્પધયથ ને મયણવય અનેક લોકો વોટીંગ કરીને

ચપ્પલ ટયઈલ્સને અથડયવયથી ઉત્પન્ન થતો

ત્યયું હોલમયું જ ઊભય રહ્યય. સૌની નજર પહરણયમ તરફ

અવયજ પણ બધયને સુંભળયતો હતો.

ટક ટક

હતી. સશમધનય િયપથ મેનેજમેન્ટ મુજબ તેનય શમત્રો

આહુશત કી-બોડથ પયસે પહોંચી. બધયનુ ું

મતદયરયયદી હયથમયું લઈને ફરતય ફરતય એક-એક

ધયયન વોટ-બોડથ પરનય સ્કોર પર હતુ.ું અચયનક જ વોટ-

વ્યક્તતને

બોડથ ની ક્સ્થશત બદલયઈ. આહશુ ત- ૯૫૬ અને સશમધ-

િોધીને

તેને

સશમધની

ફેવરમયું

વોટીંગ
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૯૫૭. બધય લોકો અને સશમધ હજી કુંઈ સમજે તે પહેલય

પોસ્ટ તને મયરય કયરણે મળી છે . અને બીજી એક વયત પણ

આહુશત

યયદ રયખજે, એમ.એલ.એ. નો દીકરો છો તો ભશવષ્યમયું કયમ

વોટીંગ

કરીને

સશમધની

સયમે

ઉભી

રહી.

વયતયવરણમયું રહેલી નીરવ િયુંશતને ચીરતય તે બોલી.

પણ આ કયમ લયગિે..’સત્તયની સયથે જવયબદયરી પણ આવે

“કોન્ગ્રેચ્યુલેિન સશમધ અક્ગ્નહોત્રી...યુ વોન..”

છે ..’ આટલુું બોલી આહત
ુ ીએ સશમધની પયસે પડેલો પેલો

“વયય..આવુ ું તે િય મયટે કયુ.ું ?”

ઉજવણીનય સયમયનમયુંનય ગુલયલ ભરે લય કોથળયમયુંથી એક

“હુ ું તને હયરતય કે મ જોઈ િકુ ું !! મને ક્યું પયવર

મુઠ્ઠી ભરીને ગુલયલ લીધો અને સશમધનય ડયબય ગયલ પર

અને પોઝીિન જોઈએ છે . મયરે તો મયત્ર સયણબત કરવુ ું હતુ ું કે
સત્ય સ્વયું પ્રકયશિત- સુરણક્ષત હોય છે . અને અંતે તો શવજય

“હાઈલી

લગયવતય બોલી.
“કોન્ગ્રેટ્સ

વન્સ

અગેઈન..

ડુ

સેલીબ્રેટ

યોર

કોન્દ્સન્દ્રેટેટ આલ્કોહોલ પીધેલા ત ંુ મારી વાત પર

કોન્દ્સન્દ્રેશન કર....સાંર્ળ, મારી પાસે ટાઇમ નથી તારી આ
બકવાસ સાંર્ળવાનો, ઓલરે ડી બહુ બધો ટાઇમ વેસ્ટ કયો
છે મેં તારી પાછળ. જો નેકસ્ટ બે વમનીટ માં ત ંુ અહીંથી નરહ

“

જાયને તો હું પોલીસને બોલાવીશ અને મીરડયાને પણ..

ધમથનો જ થયય છે . તો હુ ું રીઝલ્ટ એવુ ું લયવી કે તને જે

શવકટરી ..” અને તે ચુપચયપ ત્યયુંથી નીકળી ગઈ. બધયજ

જોઈએ તે તને મળી ગયુ ું અને મને જે જોઈતુ ું હતુ ું તે મને

વ્યક્તતઓ બયઘય બનીને આ ઐશતહયશસક ઘટનયને જોઈ રહ્યય.

મળી ગયુ.ું હુ ું હયરીને પણ જીતી ગઈ અને તુ ું જીતીને પણ

સશમધનય શમત્રોને સમજાતુ ું નહોતુ ું કે આ ફૂલો, ગુલયલ, ઢોલ,

હયરી ગયો.”

િરણયઈ, નુ ું શુ ું કરવુ?ું તે આહત
ુ ીનય િબ્દો અને ગુલયલથી

સમગ્ર હોલ આં બુંનેની વયતચીતને સયુંભળી રહ્યો

અવયક બનીને બેઠેલય સશમધનય કુંઈક બોલવયની રયહ જોઈ

હતો. આટલુું બોલી આહશુ ત પોતયની ચેર પરથી પોતયનુ ું પસથ

રહ્યય. અને અંતે પ્રશ્ન પ ૂછતયું સશમધ કુંઈ જ બોલ્યય વગર

ઉઠયવીને જવયની તૈયયરી કરતી, ફરીથી તે સશમધની સયમે

ત્યયુંથી ચુપચયપ નીકળી ગયો, આહુતીની જેમ.

આવી.

આહશુ ત અને સશમધની વચ્ચે આ ‘ઈલેતિન ચેપ્ટર’
“યયદ છે , મેં કહ્ુું હતુ ું તને..આહુશત નયમ છે મયરુું,

પત્યય પછી એક નવુ ું ચેપ્ટર ખુલ્યુ ું હતુ ું ‘પ્રેમ-પ્રકરણ’. જી

તને રોિન-પ્રજવણલત કરવયની તયકયત ધરયવુ ું છું અને

હય..ખબર નહહ કે મ સશમધ આહુતીની આગળ-પયછળ ફરતો

ભસ્મીભ ૂત કરવયની પણ..જયયું સુધી તુ ું આ સ્ટુડન્ટ યુશનયનનય

તેને પટયવવય – મનયવવયની કોશિિો કરી રહ્યો હતો. બધય

પ્રેશસડેન્ટની પોસ્ટ પર રહીિ ત્યયું સુધી તુ ું યયદ રયખીિ કે આ

સ્ટુડન્ટસ મયટે આ ચચયથ નો શવર્ષય હતો કે ખરે ખર સશમધ
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આહુતીને પ્રેમ કરવય લયગ્યો છે કે આ તેની કોઈ નવી

રહ્યય હતય. તે શવચયરી રહી કે જો પોતે આ જ ક્સ્થશતમયું

ચયલ છે . બધય મયટે ચચયથ નો આ શવર્ષય આહશુ ત મયટે પણ

રહેિે તો ફેઈલ થિે. મયટે તેનય મગજે કુંઈક પ્લયન ઘડયો.

ખરે ખર શવચયરવય જેવો હતો. તેને સમજાતુ ું નહોતુ ું કે

એક હદવસ તે સશમધનય હોસ્ટે લ પરનય રૂમમયું

પોતયની સયથે આ શુ ું થઈ રહ્ુું છે . એકબયજુ સશમધનય

ગઈ. તે બેડ પર બેઠો બેઠો ખોળયમયું લેપટોપ રયખીને

આવય નખરય અને બીજી બયજુ તેની એતઝયમ નજીક

આરયમથી ગેમ રમતો હતો.તે કઈ સમજે કે પ ૂછે તે પહેલય

આવતી હોવયથી વયુંચવયનુ ું ટે ન્િન.

જ આહુતીએ પ ૂછ્ુ.ું “ડુ યુ રીયલી લવ મી?”

“જયયરથી તે મયરય ગયલ પર ગુલયલ લગયવ્યો છે
ને ત્યયરથી હુ ું તયરય રું ગમયું રું ગયઈ ગયો છું..” આ વયક્

“હય ડીયર..આઈ લવ યુ અલોટ.” લેપટોપ સયઈડ
મયું રયખતય તે બોલ્યો.

સશમધે આહુતીને પુરય પયુંચસો વખત કહ્ુું હિે છતયું
આહુતીને તેનય પર જરયય શવશ્વયસ આવતો ન હતો, પણ

“જો હુ ું નહહ મયનુ ું તો તુ ું સ્યુસયઈડ કરી લઈિ
ને ?”

તે ડીસ્ટબથ રહેતી. જેમ જેમ સમય પસયર થતો ગયો તેમ

“હય હુ ું મયરી જઈિ, તયરય વગર એક શમનીટ પણ

તેમ તેનય નવય નવય નખરય અને ડયયલોગ પણ વધતય

નહહ જીવી િકુ ું, મયરયથી આ સહન નહહ થયય “ અત્યુંત

ગયય. જેમ કે “તયરય પ્રેમને

દયયમણો ચહેરો કરીને તે બોલ્યો.

કયરણે મેં આલ્કોહોલ ડ્રીન્કીંગ

“ઓ.કે. બોલ...કેટલય કલયકમયું મરવુ ું છે ?

છોડી દીધુ ું છે અને રોજ રોજ

આઈ મીન કે મયરી પયસે વેરયયટી છે

તયરી જેમ બોનથશવટય પીવુ ું છું

પોઇઝનની. જો આ બોટલથી ચોવીસ

અને

કલયકમયું ડેથ,

મયરી

ગેંગને

પણ

તે

અને

આ

બીજી

ગ્રીન

પીવડયવુ ું છું, શુ ું કરુું યયર..તયરો

કલરની બોટલથી આઠ થી દસ કલયકમયું.

નિો જ એવો છે , જેની પયસે

આ ઓરે ન્જ ફ્લેવરવયળું પોઈઝનથી એક

આલ્કોહોલ

થઈ

પણ

હફક્કો

છે . ”

ત્રણ

કલયકમયું

અને

લયસ્ટ

આ

સશમધનય આવય ડયયલોગ પર

બોટલથી મયત્ર પયુંચ મીનીટમયું ડેથ. બોલ

આહુશત પેટ પકડીને હસતી.

તને કયુ ું આપુ?ું પોતયનય પસથમયુંથી અનેક

“પરું ત ુ હવે વયત જરય વધયરે સીરીયસ બની ગઈ

બોટલો કયઢી સશમધને આપતય તે બોલી.

હતી. સશમધ તેને છે લ્લય પુંદર હદવસથી દરરોજ અનેક

જવયબમયું સશમધ કુંઈ ન બોલ્યો. મયત્ર બધુ ું જોઈ

વયર મેસેજ કરતો કે “પ્લીઝ, મયની જા..નહહ તો હુ ું

રહ્યો. આથી આહત
ુ ીએ એક બોટલનુ ું ઢયુંકણ ખોલ્યુ ું અને

સ્યુસયઈડ કરી લઈિ.” આ મેસેજ પર આહશુ ત પેટ પકડીને

બોલી,”લે..આ તને મયરય હયથેથી પીવડયવુ,ું એક થઈ ત્રણ

હસી િકતી નહોતી, તેને જાણે -અજાણે આ છોકરયની ણચિંતય

કલયકમયું ડેથવયળું, મયરી ફેવરીટ ફ્લેવર ઓરે ન્્વયળું

થતી, તો ક્યરે ક તેન ુ ું મગજ તેને કહેત ુ ું કે “શુ ું ભરોસો આ

પોઈઝન મયરય જ હયથે.” અને તે બોટલને સશમધનય હોઠ

દગયબયજ અને ડ્રયમયબયજ છોકરયનો?” તો ક્યરે ક “નહહ ને

સુધી લઈ ગઈ.

ુ ું
તે જુ નનમયું
આવીને આડય-અવળું પગલુું ભરી લે તો તેનય

અત્યુંત ચીડયયેલો સશમધ તે બોટલનોઘય કરીને

ુ યુધધને કયરણે તે વયુંચી
મયું-બયપનુ ું શુ?ું ” શવચયરોનય તુમલ

દુ ર ફેંકતય બોલ્યો. શુ ું સમજે છે મને હય..? હુ ું પયગલ છું

પયન િકતી નહોતી. તેનય અનેક હદવસો આ રીતે બગડી

કુંઈ કે મયરી જાવ! એ પણ તયરય હયથે ઝેર પી ને,
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નેવર..આ તો મયરો પ્લયન હતો, તને પછયડવયનો..તને એક

આવતય

જ રીતે ભયુંગી િકયય, તોડી િકયય જો તુ ું એકઝયમમયું ફેઈલ

અધપતન કરતય, જેની પયસે આડુંબર શસવયય કશુ ું જ નથી

થયય અને તે મયટે મયરે અત્યયરે તયરય રીડીંગટયઇમમયું મયરે

તેને હુ ું પ્રેમ ન જ કરુું. ‘સયચો પ્રેમ’ શુ ું છે એ તને ક્યરે ય

તયરુું મયઈન્ડ ડીસ્ટબથ અને ડયયવટથ કરવુ ું હતુ ું એટલે મેં આવો

નહહ સમજાય, અને મળિે પણ નહી. ‘ખરીદવુ’ું અને

ડ્રયમય કયો.”

‘પયમવુ’ું વચ્ચેનય તફયવતને સમજાવવયનો મને ટયઇમ જ

“મેં પણ આ ડ્રયમય એટલે જ કયુ,ું આ બધી

સયત

જન્મો

સુધી

તયરય

જેવય

નૈશતકમ ૂલ્યોનુ ું

નથી.” આહશુ ત ઝુનુનમયું બોલીને ત્યયુંથી જતી રહી.

બોટલમયું િરબત છે કોઈ ઝેર નથી.મને ખબર હતી કે તુ ું

ત્યયુંથી જઈને તરત જ તે પોતયનય રૂમમયું વયુંચવય

આવુ ું ડ્રયમય જ કરતો હોઈિ. કયરણ કે તુ ું ક્યરે ય કોઈનો ન

બેસી ગઈ, રયતનય આઠ વયગ્યય છતયું તે વયુંચતી હતી.તેવયમયું

થઈ િકે, કોઈને પ્રેમ ન કરી િકે શસવયય કે તયરી જાત. તુ ું

તેને સશમધનો અવયજ સુંભળયયો. બયરી પયસે ઉભી રહીને

કોઈનય પ્રેમને પણ લયયક નથી અને કોઈને પ્રેમ કરવયને

જોતય નીચે ગયડથ નમયું ઉભેલો વધુ પડતુ ું ડ્રીંક કરે લો સશમધ

પણ.”

લથડીયય ખયતો કુંઈક અસુંગત વયતો કરીને આહુતીને

“ મારા

ઉદે િીને કુંઈક ને કુંઈક બોલી રહ્યો હતો. તુ ું શુ ું સમજે છે
તયરી જાતને..શુ ું મજા આવે છે તને મને હરયવવયની...મને

બાપન ંુ નામ હવે મને ક્ાંય

એક શમનીટ પણ િયુંશત નથી મળતી, શસવયય કે આ

જેક લગાડવા તો કામ નથી આવત ંુ

ક્સ્થશતમયું..તયરયથી તો સયરો આ આલ્કોહોલ..મયરો સયચો

ુ પેપરની હેડલાઈન
પણ મને ન્દ્યઝ

સયથી, જે મને સુખ જ સુખ આપે...ઓન્લી હેપીનેસ..” આ
બોલતય તે નીચે પડતય પડતય રહી ગયો.

બનાવવામાં કામ આવે છે , જોઈ

આહુશત નીચે જઈને તેની સયમે જોઇને બોલી,

લઈશ તને હું, વપક્ચર અર્ી બાકી હે

“

મેરે દોસ્ત.

“હયઈલી કોન્સન્રે ટેટ આલ્કોહોલ પીધેલય તુ ું મયરી વયત પર
કોન્સન્રે િન કર....સયુંભળ, મયરી પયસે ટયઇમ નથી તયરી આ
બકવયસ સયુંભળવયનો, ઓલરે ડી બહુ બધો ટયઇમ વેસ્ટ કયો
છે મેં તયરી પયછળ. જો નેકસ્ટ બે શમનીટ મયું તુ ું અહીંથી નહહ

“ઓહ..જરયક કોલેજનય કેમ્પસમયું એક આંટો મયરીને
આંખો ખોલીને

જાયને તો હુ ું પોલીસને બોલયવીિ અને મીહડયયને પણ..

જોઈ લે, કેટલી બધી છોકરીઓ મયરય મયટે

આવતીકયલનય ન્ય ૂઝપેપરમયું હેડલયઈન હિે ‘એમ.એલ.એ.નય

પયગલ છે , મને મેળવવય તડપે છે .”
પગની પયનીએ હોય છે , ખબર નહહ એને તયરયમયું

“

“હય..હિે.., આમ પણ અમુક છોકરીઓની

પુત્રએ દયરૂ પીને ગલ્સથ હોસ્ટે લમયું રયત્રે કરે લ હોબયળો.’ તો જ
બુદ્ધિ

અહીંથી, યોર ટયઇમ સ્ટયટથ નયવ..”

શુ ું

“હય, ધમકી દે મને તુ,ું મયરય બયપનુ ું નયમ હવે મને

જોયુ ું હિે? કદયચ તયરી રોયલ લયઈફસ્ટયઇલ અને પૈસય.”

ક્યુંય જેક લગયડવય તો કયમ નથી આવતુ ું પણ મને

“હય..કદયચ એ જ. પણ તેથી શુ?ું હુ ું ગમે તેટલી

ન્યુઝપેપરની હેડલયઈન બનયવવયમયું કયમ આવે છે , જોઈ

છોકરીઓનો પ્રેમ આ રીતે ખરીદી િકુ ું છું? મને જરૂર નથી

લઈિ તને હ,ુ ું શપતચર અભી બયકી હે મેરે દોસ્ત.” કહેતો તે

તયરય જેવી સત્યની દે વીનય પ્રેમની..”

લથડીયય ખયતો ત્યયુંથી જતો રહ્યો.

“ભગવયને ઘણી બુદ્ધિ આપી છે મને, આ તો શુ ું
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ફોટો-સ્ટોરી

- ભયગ્યેિ પટે લ
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તથાગત સાથે ચીટ-ચેટ...

આ

- સ્વીટી પટે લ

જે મુલાકાત લીધી છે આપણે કાજલ

બનવું છે , પણ િુ ં સ્કુ લમાં મેથ્સમાં ફે ઈલ થયો અને પછી મેં

ઓઝા

વૈદ્યના

આ એનજીનીયર વાળું જવા દીધું કે મેથ્સ નહિ ફાવે

“રોકસ્ટાર” દીકરા તથાગતની. જેમને

આપણને. ભણવામાં મને પેિલેથી બિુ રસ નથી રહ્યો એ િુ ં

ગળથુથીમાં ભાષા અને સાહિત્ય મળે લું છે એવા તથાગતને

સ્વીકારં છું.િુ ં સ્કુ લમાં પણ બુક્સ નિોતો લઇ જતો, સ્કે ચ -

પોતાની મરજીની સાવ અલગ જ કારહકદી ઘડવામાં કોને

બુક લઇ જતો અને કૈ ક મન થાય એમ ચીતરતો.ટીચસસના

અને શેને ભાગ ભજવ્યો? અને તથાગત માત્ર

ફે સ બિુ બનાવ્યા છે મેં!!

ઓઝા

વૈદ્યનો

વૈદ્ય

દીકરો”

અને

સંજય

“કાજલ

તરીકે

ઓળખાવાનું કે મ નકારે છે ,એમને

સ્વીટી: તમારા સ્કલી ુંગ વવષે કઈ

પોતાની ઓળખાણ જોઈએ છે - આ

જણાવો.

બધા

હવષે

જાણવાનો

tryઆ

ચીટ-

ચેટમાં આપણે કરીશું.આ આખા

તથાગત:

section માટે

રહ્યું

પંખનો

સાથ

આપ્યો

છે .

સ્કુ લીંગ બિુ અપ-ડાઉન વાળું
મેં

શર

કરેલું

બાળ-ઘર

ખુબ મીઠાબોલા અને પ્રહતભાશાળી

માંથી,ચોથા સુધી ત્યાં રહ્યાં પછી મેં C.N.

સ્વીટી પટે લે.

જોઈન કરી,જ્ાં િુ ં આઠમાં સુધી રહ્યો
પછી હવશ્વભારતીમાં ટે નથ સુધી કયુું

સ્વીટી: તથાગત, હું શરુ કરવા ઈચ્છીશ આપના

એના પછી સ્ટુ ડનટ એક્ષચેન જમાં િુ ં જમસની ગયેલો, ત્યાં નવ

બાળપણથી. બાળપણ નો તથાગત કે વો હતો?અત્યાર ે

મહિના રહ્યા પછી મેં 11-12

જે રોકસ્ટાર તથાગતને જોઈએ છે એ પેહલા કે વો હતો?

ઓહડયો-એનજીનીયરીંગ નો કોસસ કરી રહ્યો છું.

તથાગત:

મને નથી લાગતું કે િુ ં અત્યારે રોકસ્ટાર છું,કદાચ

સ્વીટી: જે તમે એક્ષ્ચેન્ જની વાત કરી તો એ ખબ મોટો

નાનો િતો ત્યારે વધારે રોકીંગ િતો.નાનો િતો ત્યારે બસ

અને સારો ચાન્સ કે હવાય. તો એમાું શું શીખવા મળયું?

સાઈઝમાં ફરક િતો. િજી પણ િુ ં મનથી બાળક જ છું,

શું બદલાવ આવ્યો તથાગતમાું કે એની લાઇફમાું?

િજી પણ એટલો જ આળસું છું. પેિલા પેઈનટીંગ કરતો

આવી રીતે બહારના દે શમાું એકલા, પવરવાર વગર

િતો િવે હગટાર વગાડું છું.

રહે વાથી ઘણીવાર વ્યવિને પોતાનામાું કૈ ક જડી આવે.

AISમાં કયુું.અત્યારે િુ ં

તને એવું શું જડેલું?
સ્વીટી: તો જેમ દર ેક બાળકનું સપનું હોય કે મોટું થઈને
તથાગત:

માર ે આ બનવું છે તો તાર ે પેઈન્ટર બનવું હતું?

પેિલા તો ત્યાં જતાં વખતનું એટલે નક્કી થયેલું

કે મને મમ્મીએ કિેલું કે પાછો આવ્યા પછી એ મને નવું
િા, મને ગાડીઓનો પણ ખુબ શોખ િતો તો િુ ં

હગટાર અપાવશે. ફે મીલી વગરમાં તો મને ખાસ એવું નિોતું

એવું પણ કે િતો િતો કે મારે ઓટોમોબાઇલ એનજીનીયર

લાગયું કારણકે મારે મમ્મી-પાપા જોડે રોજ જ વાત થતી

તથાગત:
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િતી.ત્યાં જઈને મને ખ્યાલ આવેલો કે મને પ્રોડક્શન કરવું

સ્વીટી: ખબ ફે મસ લેવખકા કાજલ ઓઝા વૈદ્ય, ખબ

ગમે છે . કૈ ક નવી ધૂન, નવું મ્યુઝીક બનાવવું છે મારે એ મને

મોટા દરજ્જાનાું ફોટોગ્રાફર સુંજય વૈદ્યના સુંતાન, વળી

સૌથી પેિલા ત્યાં હફલ થયેલું.ત્યાં મેં સાવ સાદી રીતે,

તમારા નાના વદગુંત ઓઝા પણ ખબ પ્રખ્યાત પત્રકાર

માઈકના સ્લોટમાં વાયર નાખીને લેપટોપમાં રેકોડસ કરવાનું

હતા, તો આવા પવરવારના ભાગરૂપે ગજરાતી ભાષા

ચાલુ કરેલું.પછી ધીમે ધીમે િુ ં શીખ્યો કે કે વી રીતે એકદમ

અને સાવહત્ય તો તમારા લોહી માું છે એમ કહી

પરફે ક્ટ રેકોડસ કરાય અને િવે પાછા આવ્યા પછીનું મેં એ

શકાય.તો તારુું ગજરાતી સાથે કે વું કનેક્શન રહ્ું છે ?

ચાલુ જ રાખ્યું છે અને અત્યારે જેમ મેં કીધું ઓહડયો-

તથાગત:

એનજીનીયરીંગનો કોસસ ચાલુ છે .

િુ ં કિીશ કે િુ ં ગુજરાતીમાં હવચારં છું. આનાથી

વધારે કઈ પણ કે િવાની મને જરૂર નથી લાગતી.

સ્વીટી: તો ગીટારનો ક્રેઝ એ વખતથી જ છે એમ?

સ્વીટી: આમાું હું કે હવા ઈચ્છીશ કે કાજલ મે’મ ની જ

તમને પેહલું વગટાર ક્યાર ે અને કે વી રીતે મળે લું એ

એક લાઈન છે કે ‘તમારી ભાષા એ છે જેમાું તમે વવચારો

જાણવું અમારા માટે intresting ર ેહશે.

છો.’

તથાગત: મારં

તથાગત: િા તો આવી રીતે સોનગસમાં િુ ં ઘણી અલગ
અલગ ભાષાનાં સાંભળતો કે વગાડતો િોઉં, પણ જો િુ ં
કોઈ english સોંગ પણ લખતો િોઉં ને ક્યાંક તો એના

પેિલું હગટાર મેં શમાસ મ્યુઝીક માંથી

લીધેલું, જે ૧૫૦૦ રૂહપયાનું ટર ાઈ-સ્ટારનું હગટાર િતું અને
એ વખતે લગભગ ૧૪ વષસનો િોઈશ મને િજી પણ યાદ છે ,

શબ્દોમેં આમ ગુજરાતીમાં જ આડા-અવળા લખ્યા િતા.

મેં એના માટે ૬ મહિના સુધી મમ્મીને િેરાન કરેલા અને

અમારં િમણાં એક નવું સોંગ બનયું ‘co-incident’ એની

પછી એમને મને અપાવેલુ. મમ્મીને હવશ્વાસ નિોતો કે િુ ં

‘thought-process’ પણ ગુજરાતીમાં જ શર થયેલી.

હગટાર શીખીશ કારણકે એના પેિલા મેં તબલા અને કી-

સ્વાભાહવકપણે એ મારી ભાષા છે , એમાં જ મારી

બોડસ બંને લગભગ 6-6 મહિનામાં શીખવાનું છોડી

vocabulary વધારે છે , તો તમે એમાં જ શર કરવાના.

દીધેલું.અને ક્રે ઝ આમ એકદમ નથી એવી કોઈ મોમેનટ કે
જેમાં આમ થાય કે ના બસ આ જ કરવું છે . તમે ક્યારેક

સ્વીટી: તો તારા પાયા ગજરાતી સાથે જોડાયેલા છે

વગાડતા િોય ક્યારેક એમ જ પડયું િોય અને તમને ક્યાંક

એવું કહી શકાય?

લાગે કે ના મને આ instrument સાથે ટાઇમ spend કરવો

તથાગત: બધી જ વસ્તુના પાયા એની સાથે જ જોડાયેલા

ગમે છે . અને બસ એમ જ સંગીત સાથે મારો gradual

છે . છે લ્ લે ગમે તે િોય િુ ં વાત તો ગુજરાતીમાં જ કરં છું એ

સંબંધ છે .

જ મારી ભાષા છે . મારં જે બેનડ છે એમાં અમે બધા

સ્વીટી: જો તથાગત તમને એમ કહું હું કે દવનયામાુંથી

ગુજરાતી છીએ, મારા જે બીજા સોલો પ્રોજેક્્સ છે એના

વગટાર કે આખેઆખું મ્યઝીક અચાનક ગાયબ થઇ

મેમ્ બસસ ગુજરાતી છે , તો અમે વાતો પણ ગુજરાતીમાં જ

જાય તો તથાગત શું કર ે?

કરીએ છીએ.

મનોરી: તો વચ્ચે હું પૂછવા માુંગીશ કે તમે જે રીતના

તથાગત: જો મને સાંભળવા પણ ના મળવાનું િોય તો

માહોલમાું છો, રોકસ્ટાર અને બધું તો, હવે ઘણી

પછી તો તથાગત પણ નથી. કદાચ હગટાર વગર િુ ં ચલાવી

જગ્યાએ એવું થઇ ગયું છે કે englishમાું બોલવું is cool,

શકુ ં ,પણ મ્યુઝીક સાંભળ્યા વગર મારી કોઈ િસ્તીનો

તો તમને ક્યાર ેય એવું વફલ નથી થયું કે ગજરાતીમાું જો

સવાલ જ નથી.

કોઈ સાથે વાત કરશો તો એ આમ તમારી image ને
સટે બલ નવહ ર ેહ?
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િોઈશ અને એમને છોડી દે વું પડયું, પછી થોડા સમય
તથાગત: ના મને એવું નથી લાગતું. અમારં બેનડ જે છે

બાદ લગભગ એક મહિના માટે જ જતીનકાકા પાસે થી

એ ખાલી instrumental વગાડે છે, તો અમને એટલી

શીખ્યો અને એના પછી મારા એક દોસ્ત િનીલ પાસે

સ્વતંત્રતા રિે છે કે કઈ ભાષામાં હવચારવું કે બોલવું.

શીખ્યો જે િુ ં અત્યારે જે રીત નું વગાડું છું એવું મ્યુઝીક

જયારે અમે સ્ટે જ પર િોઈએ ત્યારે અમે કોઈ હદવસ નક્કી

િતું. બાકી અમુક થોડું જાતે એક્ષ્પપ્લોર કયુું. મેં શર કરેલું

કરીને નથી જતા કે શું કરીશું શું નહિ, એ તો spontaneous

એક બેનડ સાથે જેનું નામ મેં Indian Ocean ના જ એક

જ િોય, અને trust me, જયારે આમ કોઈની પણ સાથે

ગીત પર થી રાખેલું અને અમે અમદાવાદ સેનટર લ જેલમાં

કામ કરતા િોઈએ તો બધા તરફ થી હવચારવું ખુબ

વગાડનાર પેિલાં બેનડ િતા. એ બેનડમાં અમે બધા એક

જરૂરી િોય છે . તો અમે સ્ટે જ પર કદાચ ના પણ બોલીએ

જ ક્લાસના િતા.લગભગ ૧૫ વષસનાં િોઈશું અમે બધા.

પણ અંદર-અંદર તો ગુજરાતીમાં જ વાત કરીએ છીએ.

પછી મેં ઉડાન બેનડ સાથે કામ કયુું છે . મારો એક મ્યુહઝક
હવડીયો આવેલો જેમાં પૃથ્વી સાથે મારં િતું feature.

સ્વીટી: કોઈ ગજરાતી કવવતા કે ગઝલ પરથી મ્યઝીક
બનાવ્યું હોય એવી કોઈ ઘટના?

સ્વીટી: હવે જો આપના parents ની વાત કરીએ તો
એમનો approach કે વો રહ્ો છે તમારા મ્યઝીક માટે ?

તથાગત:

અમારં જે આલ્બમ આવી રહ્યું છે એમાં ક્યાંક

મારી મેઈન પ્રેરણા િષસ બ્રહ્મભટ્ટના કાવ્યસંગ્રિ છે . -

તથાગત: એ આધાર રાખે કે િુ ં ખરેખર શું કરી રહ્યો છું?

‘સમય’(૧ થી ૧૧ ) . વચ્ચે એવો ટાઇમ િતો કે િુ ં બિુ

જો િુ ં એમ જ વગાડતો િોઈશ કે માંચેડતો િોઈશ તો

અટવાયેલો િતો, ત્યારે મમ્મીની ઓફીસ ગયેલો અને િષસ

મમ્મી આવીને એક આંટો મારી જશે કે બેસે કે મળવા

બ્રહ્મભટ્ટની અમુક બુક્સ પર નજર પડી અને મને આકષી

આવે, પણ જો િુ ં રેકોડીંગ કરવા બેઠો છું તો કોઈ disturb

ગયેલી. ખાસ “મૌનની મિેહફલ” મને ગમી ગયેલી. મારા જે

ના કરે. એ લોકોને બસ િુ ં ખરેખરી મિેનત અને passion

સાઉનડ-સ્કે લ છે એ તો એના પર જ આધાહરત છે પણ

થી કામ કરં એ જ જોઈએ છે . તો કામના મામલે એમનો

િજી િુ ં sure નથી કે કહવતાને કે એની પંહિઓને િુ ં

પુર ેપુરો support રહ્યો છે.પણ િા એ બંને ને એક ફોમસલ

વાપરીશ. ખાસ

ડીગ્રી જોઈએ છે . તો િોઈ શકે કે િુ ં અમુક સમય પછી િુ ં

અમે

english

સોનગસ

પણ

વગાડીએ

છીએ, મારી વાત કરં તો pink-floyd, rolling stones અને

કોઈ મ્યુઝીક કોલેજમાં જઈશ.

70s અને 90s ના મ્યુઝીક પરથી અમે શર કયુું છે
વગાડવાનું, મારા જો કે હપ્રય બેનડસ છે આ, પણ િુ ં મારી

સ્વીટી: તમારા પવરવારમાું તમારી પ્રેરણા કોણ રહ્ું

ભાષાને

છે ? મ્યઝીક માટે નવહ તો એમ જ, પણ તથાગત કોના

મારા

મ્યુઝીકમાં સમાવવાનો

try કરં

છું.તો

ગુજરાતી હસંહગંગ કે folk music સાથે િુ ં જોડાયેલો નથી

સાથે ખબ attached છે ?

પણ આ રીતે અમે ગુજરાતીને tunesમાં સમાવવાનો બસ

નાનો-મોટો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

તથાગત: મારા દાદા અને નાના સાથે મને ખુબ
attachment રહ્યું છે. એ બંને સાથે િુ ં ખુબ રહ્યો છું અને

સ્વીટી: ગીટારીસ્ત તરીકે ની તમારી journey વવષે થોડું

બંને એકદમ “chilled” િતા. મારામાં જે કઈ છે એ એમની

જણાવશો?

જોડે થી ઘણું આવેલું છે . મારા માટે એ લોકો ફ્રેનડ,ટીચર,
અને “grand” parents િતા.

તથાગત: જેવું 8thમાં હગટાર મળ્યું કે તરત શીખવાનું
ચાલુ કરેલું,પણ એ સર સાથે માંડ એક મહિનો શીખ્યો
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ુ રી ૨૦૧૭
ફેબ્રઆ
સ્વીટી: અત્યાર ે જે ગજરાતી નવા મવીસ અને

તમને નવું ગીત શીખવું પડશે કે જોઇશે.તો જો સ્કે લ

મ્યઝીકનો ટર ે ન્ડ ચાલે છે , એમાું પણ ખબ સ્કોપ અને

શીખેલા િશો તો ઈચ્છો એ કરી શકો.

ઓપ્શન્સ દે ખાઈ રહ્ા છે . even વહન્દી વફલ્મમ્સમાું પણ
જના ગીતો કે ગઝલ recreate થઇ રહ્ા છે. તો તમારો
કોઈ પ્લાન કે comment?

અને આપનો future plan શું

છે ?
તથાગત:

મનોરી: છે લ્મ લે એક સવાલ તથાગત,કે એક વાર તમે
પોતાની જાતને આમ મ્યઝીક માટે સ્થાવપત કરી દીધી,
આ જે બધી tours અને all,પછી શું આપ નવા

future-planમાં તો બિુ બધા આલ્બમ રેકોડસ

કરવા છે, tours કરવી છે અને એક ગ્રેમી એવોડસ જીતવો છે

ગજરાતી યવાનો કે મ્યઝીક જે શીખવા માુંગતા હોય
એમને સીખ્વાડવાનું પસુંદ કરશો?

જો થઈ શકે તો..અને રિી વાત ગુજરાતી જુ ના ગીતો કે
ગઝલની તો મને નથી લાગતું કે એ રીતનાં મ્યુઝીકમાં મારં
મ્યુઝીક સેટ થશે કે જે બનાવી રહ્યા છે એમને ગમશે. મને
ચોક્કસ બિુ બધી કહવતાઓને recreate કરવી ગમશે. પણ
એના માટે પેિલા મારે એમને વાંચવી અને માણવી પડશે.
િુ ં પિેલાથી જ સારો રીડર નથી. િુ ં મ્યુઝીકના માધ્યમથી
ગુજરાતીને સમજવાનો અને એની સાથે જોડાયેલા રિેવા
માંગતો માણસ છું. તો કહવતાઓ વાંચી,જાણી સમજીને

તથાગત: િુ ં એ બાબતે િજી sure નથી. િમણાં મારો એક
પ્રોજેક્ટ છે જેમાં એક મ્યુઝીક વકસ શોપમાં િુ ં એક સેશન
લેવાનો છું. એના પછી કદાચ મને પોતાની જાત પર એક
ટીચર તરીકે હવશ્વાસ બેશે. પરં તુ િા ક્યાંક અમુક સમય
પછી િુ ં ચોક્કસ મારા અનુભવ અને knowledge વિેંચવા
ઈચ્છીશ.

એમને ક્યાંક વાપરવી કે કૈ ક નવું રૂપ આપવું મને ચોક્કસ
ગમશે.

સ્વીટી: અત્યાર ે જે બધા ટીન-એજેસસ છે , એમાું
મોટાભાગનાનું ક્યાુંક જીવનના એક તબક્કા પર સપનું
હોય છે કે હું વગટાર વગાડું કે બેન્ડમાું પેફોમસ કરુું. પણ
સમય જતા એ છૂટી જાય છે અથવા જાળવી નથી
શકતા.તો એ બાબતે આપનું શું કે હવું છે ?
તથાગત:

િુ ં કિીશ કે એમનામાં ધીરજનો અભાવ છે. તમે

ગઈકાલે હગટાર ખરીદ્યું તો આજે તમે એના પર સોલો
પરફોમસ નહિ કરી શકો.સ્કે લ, tuning અને બીજી ઘણી
વસ્તુઓ શીખવાની િોય છે અને એના માટે સમય જોઈએ
જ.જરૂરી નથી કે તમે કોઈ જોડે થી શીખો, કદાચ જાતે પણ
એક્ષ્પપ્લોર

કરો,પરં તુ

ધીરજ

વગર

કોઈ

મતલબ

નથી.ક્લાસમાં અને એમ જઈને અત્યારે મોટા ભાગે બધા
ડાયરેક્ટ સોંગ જ શીખે છે ,પણ એમાં લાંબા સમય સુધી
મઝા નથી.તમે બે-ત્રણ હદવસ સુધી ખુશ રેિશો.પણ પછી
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તથાગત વૈદ્ય

ુ રી ૨૦૧૭
ફેબ્રઆ

ુ ાબજળ
ગલ

- યયણિક વઘયશસયય

“લાંબી છે જજિંદગી છતાં ટં કી બનીને રહી ગઈ,

આવે એવો મજબુત સ્વયદ દોઢસો મયણસની રસોઈમયું પણ
આવતો!

બે ત્રણ પ્રસંગોમાં અહીં આખા જીવનનો સાર છે .”

મયરે સોળમુ ું બેઠુું પછી એક સવયરે મને આ પ્રીશુનય પપ્પયને

“ગોળ વઈણ ને હરખી. આ હુ ું ભયરતનય

એ લોકો પહેલીવયર જોવય આવ્યય. હવે ગયમડય-

નકસય જેવી કરી સે! બધી બયઝુથી હરખુ ું

ગયમમયું તો ત્યયરે કોઈ મે’મયનને ખયધયું વગર

વેલણ ફેરય્વ. એ હયય્સ રયમ... સીખ કુંઇક

પયછય મોકલે કયઈ? બધય બપોરુું કરવય રોકયયય.

ભૈસયબ. તયરય હયહરે જઈસ તો ઈ લોકો હુ ું
કેહ?
ે

આ

ભુન્દરીને

એની

મયએ

બય મયરી સયથે જ હતી રસોડયમયું. મને થયુ ું કે

કયઈ

આ જોવયવયળય મે’મયન છે ને ખયવયમયું કુંઇક

સીખ્વયડ્ુું ઝ નહી હોય હેં?! અમને લઝ્વીસ

મીઠુ ું-મરચુ ું વધઘટ થઇ જાિે તો? એટલે મેં બય

તુ ું હયળી. હયય્લ હવે ખોટો સુલો બયળતી. બેય

ને પ ૂછ્ુ,ું

કયમમયું સયથે ફયવટ હોવી ઝોઇ. એક રોટલી

“બય. મીઠુ ું કેટલુું નયખુ?”
ું તપેલય પર િયકની

સુલયમયું ચડે તયું હધ
ુ ીમયું તો બીઝી વણયઈ

મીઠય ભરે લી ચમચી રયખીને હુ ું બેઠી રહી. બય

ઝવી ઝોઈ... હયલ હયલ હવે સોય્પ રયય્ખ.

કુંઈ નય બોલી.

તયરય બયપય હમણયું આવી જાહે ને થયળી

“બય... એ બય... કે ને....” બય હજી ચુપ જ હતી.

પસયડસે...”

મને થયુ ું કે વળી બયને શુ ું થયુ.ું કે મ જવયબ
નથી દે તી?! મેં મને ઠીક લયગ્યુ ું એટલુું મીઠુ ું

બય મને રોજ આ રીતે જ ટોકતી. મને નય

નયખી દીધુ.ું

ગમતુ ું એ. પણ હુ ું બય સયમે કુંઈ બોલી નય િકતી. બયએ મને

રસોઈ બની ગઈ.. પ ૂરી-િયક, ભજીયય, બયસુદી,
ું
દયળ-ભયત.

આ રીતે જ ટોકી-ટોકીને બધય કયમ િીખવયડયય. વયસણપોતુ-હું
ું જવયરી.

બધુ ું

જ.

િીંગની

ચીક્કીથી

પયપડ પણ તળી દીધય. બધયને જમવય બેસયડયય. મેં મયથે

લઈને

દુ પટ્ટો રયખીને બધુ ું પીરસ્યુ.ું સરખય જોવયયય પણ ન્હોતય

અડહદયયની ઢે ફલી ને મોતીચુરનય લયડવય પણ બયએ જ

પ્રીશુનય પપ્પય!

મને િીખવ્યય. બય પયસે કોઈ પયકિયસ્ત્રની ચોપડીયુ ું નોતી.

મેં ઝટપટ રસોઈ બનયવી લીધી ને બધયને જમવય બેસયડયય.

પણ એની રસોઈ ચયખીને બધય આંગળય ચયટવય મુંડે, એવી

થોડુ ું ખયઈને પ્રીશુનય પપ્પયનય બયપુ એટલે કે મયરય સસરયએ

સરસ રસોઈ બનયવતી બય. મને હુંમેિય એમ થતુ ું કે હુ ું બય

કીધેલ ુું કે,

જેવી રસોઈ તો ક્યરે ય નો બનયવી િકુ ું. વધયરે મયણસોનુ ું

“હયરુું બનયવ્યુ ું સે હોં...”

રસોડુ ું હોય ને બીજુ ું કોઈ રસોઈ બનયવે તો તરત સ્વયદમયું

હુ ું રસોડયમયું ઉભી ઉભી બધુ ું સયુંભળતી હતી. મેં બયને પુછ્ુું

ફરક પડી જાય. પણ બયની રસોઈમયું બે જણની રસોઈમયું
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કે

ખવડયવી.

“હેં બય. કોઈએ કે મ પ ૂછ્ુું નહી કે કોણે બનયવી છે રસોઈ

પછી તો મયરય લગન નક્કી થઈ ગયય. આ પ્રીશુનય પપ્પય

એમ?!”

જોડે જ.

“એ લોકને ખબર ઝ હોય કે ઝે સોડીને ઝોવય આયવય હોય

બયને પછી મેં ઘણીવયર રડતી જોઈ. મને એનય ખોળયમયું

એ સોડીએ ઝ બનયય્વી હોય....”

મયથુ ું રયખીને સુવડયવતી ને મયથે ધીમેધીમે હયથ ફેરવતી.

હુ ું કુંઈ સમજી નહી.

એની આંખોમયુંથી દડદડ થતયું આંસુડય મયરય ગયલેથી પણ
રસ્તો કરી જતય. મયરયથી બયને રડતી ન’તી જોવયતી એટલે
હુ ું આંખો બુંધ કરીને પડી રે ’તી.
મેં બયને સૌથી વધયરે રડતય ત્યયરે જોઈ જયયરે બયએ મને
ગયડયમયું બેસીને વળયવી. હુ ું અહીં આવતી રહી એ પછી એ
કેટલુું રડી, એનો હહસયબ નથી મયરી પયસે. હુ ું કરી િકુ ું એમ

“ બાને

પછી મેં ઘણીવાર રડતી જોઈ.

મને એના ખોળામાં માથ ંુ રાખીને
ુ ડાવતી ને માથે ધીમેધીમે હાથ
સવ

“બય... પણ મેં છોકરયને સરખો જોયોય નથ...”
“તયરે હરખો જોઇને હુ ું કરવુ ું સે? તયરય બયપુ નક્કી કરસે.

ફેરવતી. એની આંખોમાંથી દડદડ

એણે ઝોઈ લીધો. તયરે ઝોવયની ઝરૂર નથી કયઈ... અમયરી

થતાં આંસડુ ા મારા ગાલેથી પણ

ઘ ૂમટો

તયણ્યો

હોય.

હયયલી

મળી

સે

લે.

રસ્તો કરી જતા.

હરખય

“

વખતે તો સીધય મુંડપમયું ઝ જોવયતય ને ઈય તે આડો
ઝોવયવયળી...”
મે’મયન જતય રહ્યય પછી બય ને મેં પયછું પ ૂછ્ુું કે,

પણ નથી!

“બય. તમે મને કીધુ ું કે મ નહી કે મીઠુ ું કે ટલુું નયખુ ું એમ?!”

**********

બય આ વખતે પણ કુંઈ નય બોલી.

બયને ગયય એનય નવ વર્ષથ થઇ ગયય. આજે પણ જયયરે

જયયરે અમે જમવય બેઠય ત્યયરે બધુ ું ચયખીને બયએ મયરય

જયયરે રોટલી વણુ,ું ત્યયરે મયરય ભીતરમયું સુંઘરયયેલી મયરી

મયથય પર હયથ ફેરવ્યો ને બોલી,

બય બોલી ઉઠે કે,

“બટય. તને મયરી ઝેવ ુ ું રયુંધતય આવડી ગ્યુ ું હોં...”

“ગોળ વણઝે હરખી....”

બય રીતસરની રડવય જ લયગી. એને અહુંત્રે ગ્યુ.ું મેં પયણી

રોટલી ઝયુંખી પડતી જાય ને હુ ું હયથમયું રહેલય વેલણ સયથે

આપ્યુ.ું મયરયથી પણ રોવયઇ ગયુ.ું બયએ મને એ હદવસે

જ આંખનય ખ ૂણે રહેલો ભેજ હયથનય કયુંડયથી દુ ર કરી દઉં.

એનય હયથેથી જ ખવડયવ્યુ!ું

હવે મયરી પ્રીશુ પણ વીસ વર્ષથની થઇ ગઈ. પ્રીશુ મયરુ

રોન્ઢે મને બય બસમયું બેસયડીને તયલુકે બજારમયું લઇ ગઈ

એકનુ ું એક સુંતયન હતી. લગ્નનય બયર વર્ષથ થયે મોડે મોડે

ને મને નવી ચુદડી,
ું
બુંગડી ને લયલી લઇ દીધી. કુ લ્ફી પણ

આવેલી.
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“જો બેટય. રોટલી તો િીખવી જ પડે. બીજુ ું કુંઈ નવીન નય

ત્યયુંથી અમે ગરમ-ગરમ સમોસય તૈયયર જ રયખ્યય હતય ને

આવડે તો ચયલે. પણ રોટલી તો પયયો છે . એ તો આવડવી

ચય સયથે એ ખયઈને અડધી કલયકમયું તો એ લોકો જતય

જ જોઈએ. સમજી?”

પણ રહ્યય.

“શુ ું તુય
ું હવે! કયય જમયનયમયું જીવે છે તુ?ું મયરે કુંઈ િીખવુ ું

મયરે પણ જવુ ું તુ ું આજે મયરી બયની જેમ જ, પ્રીશુને લઈને

નથી આવુ ું રોટલુ-ું ફોટલુ.ું ”

મયકે ટમયું એનય મયટે કુંઇક લેવય. પણ પછી એ મોબયઈલમયું

“પણ બેટય કયલે સવયરે તુ ું સયસરે જઈિ તો એ લોકો શુ ું કે િે

કુંઇક બતયવતી હતી ને ઓનલયઈન-ઓનલયઈન, એ યયદ

હેં? કે આને તો રોટલીય નથી આવડતી....”

આવ્યુ.ું એટલે મયુંડી વયળ્યુ.ું

“પણ હુ ું ત્યયું સયસરે રોટલી કરવય થોડી જાઉં છું. ને એ

ને હય... પેલય સમોસય સયથે ચય પણ મેં જ બનયવી હતી,

મયરી સયસુની છોકરીને પણ નય જ આવડતી હોય રોટલી

પ્રીશુએ નહીં. પ્રીશુથી ચયમયું પણ ક્યરે ક ખયુંડ વધુ પડી

બનયવતય. ને કોઈ કુંઈ તો જાય. એમ િેનય કોઈ કુંઈ

જાય છે ને એટલે...

જાય...”

મયરય કયનમયું મયરી બય ગુજ
ું તી રહી.

“પણ બેટય......”

“બટય. તને મયરી ઝેવ ુ ું રયુંધતય આવડી ગ્યુ ું હોં...”

“મોમ....પ્લીઝ. આવી શુ ું ઝફયમયરી. THIS IS REALLY

એ હદવસે હુ ું સૌથી વધુ રડી. હુ ું સયસરે આવી ત્યયરે બય રડી

INTOLERENT યયર.... જો હુ ું તને એક વસ્તુ બતયવુ....”
ું

‘તી, કદયચ એ કરતયુંય વધયરે .

પ્રીશુએ એનો મોબયઈલ કયઢયો ને કુંઇક અંદર ઘુમેડ્ુ.ું
“જો આ સ્મયટથ -ફોન અને ઈન્ટરનેટની કમયલ. TAKE A

SHUT DOWN :

LOOK MOM. જો ઓનલયઈન િોશપિંગની આ વેબસયઈટ.
આ રોટલી કરવયનુ ું મિીન છે . આમયું ખયલી તમયરે લોટ
બયુંધીને નયખી દે વયનો. ગરમ રોટલી રે ડી, ને એ પણ
અસ્સલ ગોળ.”

“ગગલ

એ હસવય લયગી. હુ ું થોડી મઝવયઈ
ું ૂ
ગઈ.
“પણ બેટય.... આમયું લોટ તો બયુંધીને નયખવો પડે ને?!

કદાચ બધા જવાબ આપી

શકે,પણ ઘરડાંની જેમ ગાડા વાળી
શકે?

“ઓહ. COME ON MOM... જો આ બીજુ ું મિીન છે , એમયું
લોટ પણ બુંધયઈ જાય. ઈલેતરોશનક આટય-મેકર...”

“

ચલ. હુ ું તને લોટ બયુંધતય િીખવયડુ .ું ..”

પારસ. એસ. હેમાણી

હુ ું જોઈ જ રહી.

( શીર્ાક-પંક્ક્ત : મરીઝ )

મિીન બગડી જાય કે લયઈટ જતી રે ય તો શુ ું કરવયનુ?!
ું ને
એમયું જાતે બનયવેલી રોટલી જેવો સ્વયદ આવે?! ઘણય
સવયલો હતય મનમયું. પણ હુ ું પ ૂછી જ નય િકી...
પછી તો પ્રીશુએ જાતે જ ફયઈનલ કરી નયખેલો છોકરો
એનય મમ્મી-પપ્પયને લઈને ઘરે પણ આવ્યો. એ લોકો
જમવય પણ નય રોકયયય ને અમે આગ્રહ પણ નય કયો!
ફ્લેટની સયમે પેલો ‘ભગવતી’ સમોસયવયળો ઉભો રે ય છે
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લપડાક

યં

- મનોરી િયહ

ગસ્ટસસમાં જે ટર ે નડસ િોય છે એમાં એક

લગભગ મે મહિનામાં બોલીવુડ કલાકાર ઈરફાન

“cool” અને મિત્વનો ટર ે નડ કયો છે ? આના

ખાને એક ઈનટરવ્યુંમાં કીધેલું કે એ દુ ુઃખની વાત છે કે હફલ્મ-

જુ દા જુ દા જવાબ િોઈ શકે પણ મારા આજનાં આહટસ કલ માટે

કલાકારો અને હક્રકે ટના ખેલાડીઓને આપણે ત્યાં “યુથ-

છે ટીવી શો કે હસરીઝનો. નવા એહપસોડસ માટે આમ

આઇકોન” તરીકે જોવાય છે . િુ ં કોઈની મદદ લઇ, ક્યાંકથી

આતુરતાથી રાિ જોવાની, એ શો કે એના પાત્રો માટે ના

કનટે નટ લઇ, થોડી વાર માટે આપણી સમક્ષ રજુ કરં છું, તો

સ્લોગન, ક્વોટસ, કે ડાયલોગ શોધવાના, રોજની વાતચીત માં

માત્ર િુ ં ફે મસ છું અને તમે મારા જેવા બનવા માંગો છો એ

ટાંકવાના, એમને લગતા marchandise, ટી-શટસ અને બીજી

cool નથી, એ ધૃણાસ્પદ છે. આ મુદ્દા પર શ્રી ભવેન કચ્છીએ

આઈટે મ્સ ખરીદવાની કે આમ પેિરી ને “flaunt” કરવાની અને

પણ લેખ લખેલો. લેખનો સાર તો મને અત્યારે યાદ નથી, પણ
તેમણે પણ આ હવચારને હબરદાવ્યો િતો.

એકદમ ગજબના જુ સ્સા સાથે એહપસોડની
ચચાસઓમાં ઉતરી જવાનું...આ બધું જ

આ મને એટલે યાદ આવ્યું કે

અત્યારના કોલેજ કે મ્પસમાં નવું નથી.

િમણાંનું રઈસ, કાહબલ અને ઈંગલેંડ સાથે

ની મેચ વગેર ે પાછું મુદ્દા બનવા લાગયું છે

આ જે બધી િોલીવુડની હસરીઝ છે
એમની સામે મને કોઈ વાંધો પણ નથી.

કારણકે

infact, આપણા કરતા એ લોકો વધારે સારા,

ગુમાવી દીધો છે . લોકો પોતાના હપ્રય

લોજીકલ( ચચાસ નો મુદ્દો) અને જકડી રાખે

“સ્ટાસસ”ને મળવામાં જીવ ગુમાવી રહ્યા છે .

એવા શો બનાવે છે એ વાત િુ ં પણ સ્વીકારં

બધા બંને હફલ્મ્સની કમાણીની ચચાસ કરી

છું. મારે આજે કોણ વધારે સારં અને કોના

રહ્યા છે . આપણે સમજવાની જરૂર છે કે આ

કનટે નટમાં કે ટલી ક્વોહલટી છે એ બધી વાત

બધામાં એ બંને “િીરો”ને કોઈ ફરક નથી

નથી કરવી. મારો મુદ્દો છે એના આપણે સૌ

પડવાનો. એમને તો એમની રોટલીઓ શેકી

demonitizationએ

િવે

ચામસ

નવજવાનો પર પડતા ઈમ્પેક્ટનો. હફલ્મો કે શોમાં બતાવતા

જ લીધી છે . અને મારા મતે તો બંને હફલ્મો કં ઈ એવી પણ

સ્ટં ટ કે એક્શનને જાતે ક્યાય પણ ટર ાય ના કરો એવી ચેતવણી

ક્વોલીટી વાળી નથી કે આટલું બધું deserve કરે.એક બુટલેગર

તો બધા આપે છે , છતાં આપણે અમુક હકસ્સા સાંભળ્યા છે

કે ગેંગસ્ટરના જીવન પર થી હફલ્મ બનાવીને એને ખાલી એક

જ્ાં કોઈ સ્ટં ટ કરવામાં કોઈ યુવાને જીવ ગુમાવ્યો િોય. મારી

રાજ્ કે શિેરનો ફાયદો એના વતન તરીકે મળે છે તો એમાં

આસપાસ મારા જ અમુક દોસ્તો છે જે કોઈ એક શો કે

હફલ્મકાર તરીકે તમારી કોઈ ખૂબી નથી.વળી બીજી પણ

હફલ્મના પાત્રને પોતાની સાથે જોડી શકે છે અને પછી એનું

રોમાનસ અને એક્શનની ખીચડી છે .એ જ રીતે ધોની કે કોિલી

પાત્ર જે રીતે અથવા જે હફલસુફીથી પડદા પર વતસન કરતું િોય

બંનેમાં કોણ સારા કપ્તાન છે એના પર ઝગડીને ના તો ટીમ

કે હનણસય લેતું િોય એને પોતાના જીવનમાં પણ લાગુ કરવાના

બદલવાની છે ના તમને એ બંનેની કમાણીનો ભાગ મળવાનો

પ્રયત્ન કરે છે .જો એમને કોઈ શોનાં પાત્ર કે એમના હપ્રય

છે . તો પછી કામકાજ મૂકીને આ બધાની ચચાસ કે મ? જો કે જ્ાં

કલાકારના નામ થી બોલાવો તો એમને ગવસ મેિસૂસ થાય છે .

બીગ-બોસ જેવા કાયસક્રમો ૧૦-૧૦ સીઝન સુધી ચાલતા િોય
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ત્યાં કોઈ પણ કોમેનટ કરવામાં ધ્યાન રાખવું પડે!!

હવચારસરણીથી સારા, સ્વસ્થ હવચારો અને જીવન
તરફ વાળવું પણ હિરોઈઝમ જ છે .તો શાંહતથી

આપણે ખરેખર કોને પ્રેરણામૂહતસ બનાવી એ

બેસીને હવચારો અને નક્કી કરો કે તમારે કે વા વ્યહિ

નક્કી કરવું પડશે. અને એ તમારે પોતેજ નક્કી કરવું

બનવું છે ? કારણકે કે વા વ્યહિ બનવાની clarity

પડે,તમને કોઈ બીજું કિી ના શકે . ખરેખર િીરો એ

િોવી એ કોના જેવા વ્યહિ બનવા જેટલી જ અથવા

લોકો છે જેમને ક્યાંક બીજાની જરૂરીયાતને પોતાની

એનાથી પણ વધારે મિત્ત્વની છે .

આગળ consider કરી છે. એના માટે ક્યાંય બિાર
જવાની

જરૂર

નથી,તમારા

માતા-હપતાએ

જ

અનેકવાર કયુું િશે. ખરેખર િીરો એ છે જેને કોઈ પણ
પ્રકારની અક્ષમતાને ગણકાયાસ વગર કૈ ક કરી ને
બતાવ્યું છે , જેને સમાજનાં બધા હનયમો સાથે પણ
સફળતા મેળવી છે અને હનયમો તોડીને ક્રાંહત કરી
છે .અને િુ ં તો કારહકદી કે માક્સસ કે પૈસા માટે પ્રેરણા
લેવાની પણ નથી કે િતી.જો તમને કોઈ પણ વસ્તુ કે
પહરહસ્થહત ક્યાંક પેિલા કરતા સારા માણસ બનવા
માટે પ્રેર ે છે તો એ િીરો છે . ભલેને એ કોઈ એકલા

અને છે લ્ લે એ પણ ઉમેરવા ઈચ્છીશ કે

દાદા પાસે રોજ સાંજ ે આવીને બેસતું શેરીનું કુ તરં કે મ

જયારે એકદમ નવરા િોવ ત્યારે જોયેલી સીઝનસ ફરી

ના િોય.

વખત જોવી એના કરતા કોઈ પુસ્તક વાંચવાનું ચાલુ
કરીએ તો કે વું? ભલે જે નવો એહપસોડ આવે એ સૌથી
પેિલા રાતે જાગીને પણ જોવો, પણ જયારે રીપીટ

“ શાંવતથી બેસીને વવચારો અને નક્કી

કરો કે તમારે કેવા વ્યક્ક્ત બનવ ંુ છે ?
કારણકે કેવા વ્યક્ક્ત બનવાની clarity
હોવી એ કોના જેવા વ્યક્ક્ત બનવા
જેટલી જ અથવા એનાથી પણ વધારે

“

મહત્ત્વની છે .

કરો ત્યારે એની જગયાએ કૈ ક વાંચીએ કે હવચારીએ તો
એમાં ખોટું તો નથી જ.
આપના માટે ‘િીરો” કોણ છે અને કે મ છે તે
મને

જણાવો

manorishah@gmail.com પર.

આપણા પ્રહતભાવોનું સદાય સ્વાગત છે .

આપણા સૈહનકો, વૈજ્ઞાહનકો, સારા હશક્ષકો
અને કુ દરત ખરેખરા “િીરો” છે . બનવું િોય તો એવું
બનવાની ઈચ્છા સેવો જે આગળ જઈને ક્યાંક
આપણા દે શને મદદરૂપ થઇ શકે , અને એના માટે
કોઈ બિુ મોટા માણસ બનવાની જરૂર પણ નથી.
એક સમજદાર સંતાનને આકાર આપવો પણ દે શની
જ મદદ છે . ક્યાંક કોઈ ને ખરાબ કે સામાનય
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લવ-ટેંક

- અનુંત ગોહહલ

હુ ું

વ્હોટ્સએપ અને ફેસબુક કરતય પણ એ વખતે રચયતો એ
એક “પત્ર” બોલી રહ્યો છું.

૧૯૯૩નય

વર્ષથમયું

પ્રેમનો સયગર જાણે કે હહલોળય લેતો હોય એમ એ પ્રેમી

ુ રી
ફેબ્રઆ

હૈયય એ મયરય પર પ્રેમમયું ધગધગતય લયવયરસ જેવય એ
િબ્દોનો અણભર્ષેક િરુ કયો.

મહહનયની ૧૪મી તયરીખનો એ હદવસ કે જયયરે હુ ું લખયઈ
રહ્યો હતો. મને આજે પણ એ હદવસ બરયબર યયદ છે કે

એને લખ્યુ ું હતુ ું કે, “મયરી આકયુંક્ષયઓ અને

જયયરે એ સ્યયહીવયળી પેનથી મયરય

અપેક્ષયઓને હુ ું તયરયમયું પ ૂરી થતી

િરીર પર લજ્જજાનય િેરડય પડતય
હતય.

ખરે ખર

નવોઢયની

કહુ ું

મયફક

ને

તો

િરમયઈ

જોઉં છું. હય, કદયચ ઘણય બધયને તુ ું

હુ ું

પસુંદ હોઇિ અને ઘણય બધય એ

રહ્યો

એમની લયગણીઓ તયરય સમક્ષ મયરય

હતો. આમ તો મયરુું િરીર સહેજ

કરતય પણ સયરી રીતે બતયવી હિે.

પીળયિ પડતય સફેદ રું ગનુ ું હતુ ું

પણ, એ બધુ ું જ હોવય છતયું હુ ું મયરી

પણ આ િબ્દોને મયરય અંગ પર

લયગણી તને કહેતય પોતયને રોકી

ધયરણ કરી હુ ું નખશિખ ગુલયબી
થઇ

ગયો

હતો.

અતીતનય

િકતો નથી.

એ

હદવસો આજે પણ મયરય મયનસપટ

પહેલી નજરનો પ્રેમ થયય

પર પ્રેમનુ ું મેઘધનુષ્ય રચી જાય

એવુ ું તે સયુંભળ્યુ ું હિે પણ મને તો

છે !

તયરી સયથે પહેલી ‘ઝલક’નો – પહેલી

કદયચ તમે નહીં સમજી

‘પળ’નો પ્રેમ થઇ ગયો છે . તને જોયય

િકો કે જયયરે તમયરી િરૂઆત

પછીનુ ું જે શવશ્વ રચયય છે એને જ

‘મરીઝ’ નય િેરથી થયય ત્યયરની

કદયચ લોકો ‘સ્વગથ’ કહેતય હિે એવુ ું મને ખયતરીપ ૂવથક લયગે

એ લયગણી કે વી હોય છે !

છે . તયરી સયમે હુ ું મયરય પ્રેમનો મયત્ર એકરયર જ નથી કરતો

તયરુું સૌન્દયથ અનુપમ, તયરુું લયવણ્ય અસીમ,

પણ મયરય પ્રેમનુ ું સોગુંદનયમુ ું રજુ કરુું છું અને તયરી મરજી

તયરય યૌવનનો એ દે ખયવ કે જોવયય નહીં;

હિે તો કદયચ આ પ્રેમનુ ું જાહેરનયમુ ું પણ રજુ કરવય હુ ું

તયરી કયયયની ખુમયરીમયું બધય મુગ્ધ રહ્યય,

ઉત્સુક છું.

ક્યું હિે સયચી મહોબ્બત તને દે ખયય નહીં.

કદયચ તને આ બધુ ું ‘ફ્લટથ ’ લયગતુ ું હિે, તુ ું

તમયરય બધયનય ઝમયનયમયું આવી ગયેલ આ

શવચયરતી હોઇિ કે આ ભયર્ષય- આવુ ું તો કશવઓ લખતય
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હોય છે તો પછી હુ ું કે વી રીતે ?, એનો મયત્ર એટલો જ જવયબ
છે મયરય પયસે કે, કશવ કશવતયની રચનય નથી કરતો પણ

લયગે છે કે કોઈ કબયટમયું મને િોધે છે હુ ું તમને થોડી
વયર પછી વયત કરુું હયું!

કશવતય “કશવ”ને કશવ બનયવે છે એવી જ રીતે તુ ું મયરય

“અરે નીમુ,ું શુ ું િોધે છે ?”

જીવનમયું કોઈ કશવતયની જેમ પ્રવેિી છે અને હવે એ કશવતયએ

“ફરીથી ભ ૂલી ગયયને મયરય ભુલક્કડ પશતદે વ! આજે

આ ‘મનુષ્ય’નુ ું કોઈ કશવમયું પહરવતથન કરવયનુ ું િરુ કરી દીધુ ું
છે .

કઈ તયરીખ છે એ તો યયદ છે કે એ પણ નથી યયદ?”
“અફકોસથ ડયણલિંગ આજે તો ૧૪મી થઇ, પણ હુ ું

આ બધુ ું કોઈ નવલકથય હોય તેવ ુ ું લયગવય લયગ્યુ ું છે .

સમજયો નહીં તુ ું શુ ું કહેવય મયુંગે છે .”

બધી જ જગ્યયએ તયરો ચેહરો દે ખયય છે . તયરય જ સપનય આવે

“અરે બયબય, આજે વેલેન્ટયઇન ડે અને એ પહેલય પણ

છે . કોઈ બોલયવે તો પણ એવો આભયસ થયય કે એ તયરો જ

તમે મને કરે લય તમયરય એકરયરનો હદવસ. આજનય હદવસમયું

અવયજ છે . હુંમેિય શનયશમત રહેતય વ્યક્તતનુ ું બધુ ું જ કયમકયજ

મયરુું મયત્ર એક જ કયમ હોય છે અને એ છે તમે આપેલો એ

અશનયશમત થઇ ગયુ ું છે . તયરય શવિે શવચયરી-શવચયરીને હુ ું પણ

‘પત્ર’ વયુંચવો. સો તમયરે કુંઈ કયમ હોય તો હમણયું જ કઈ દે જો

‘તયરય’મય થઇ ગયો છું!

પછી મને વયુંચતી વખતે ‘હડસ્ટબથ’ નહીં કરતય હો!”

હુ ું એમ તો નહીં કહુ ું કે તયરય વગર જીવી નહીં િકયય
પણ મયરય જીવનનો ધયેય તયરય સયથે ઘરડયું થવયનો છે . મયરે
તયરી

આંગળીઓમયું આંગળી

પરોવી

ચયલવુ ું છે .

તયરય

વ્હયલસોયય હયથોથી બનેલી રસોઈ જમવી છે અને તને જો
કદયચ રસોઈ કરતય નહીં આવડતુ ું હોય તો તયરી સયથે એ
અશનયશમત આકયરવયળી રોટલી બનયવવયની રમત રમવી છે .
તયરય વયળની એ લટોને મયરય હયથેથી તયરય કયન પયછળ
ખોસવી છે . તયરય સયથે સયગરનય તટે જઈ રે તીમયું હદલ
બનયવી આપણુ ું નયમ લખવુ ું છે . તયરય બધયજ સપનયઓને
‘તયરય’મયુંથી ‘આપણય’ બનયવવય છે .

“અરે પણ જેને એ લખ્યુ ું છે એ તયરય સયમે ઉભો છે
તો પણ તયરે વયુંચવો તો એ પત્ર જ છે નહીં?”
“હયસ્તો વળી! એ પત્ર તો મને તમયરય કરતય પણ
વધુ શપ્રય છે . સમય સયથે એની ચમક થોડી ઓછી જરૂર થઇ

છે પણ એની અંદરનય િબ્દો હજુ પણ ફૂલની પયુંખડી જેવય
તયજા અને સુગધ
ું ીદયર છે !”
(હય,તો હવે મને આખો હદવસ ટયઈમ નહીં મળે કે મ
કે આ બુંને હવે આખો હદવસ મયરય સયથે જ શવતયવિે અને
એમની જ વયતો કયયથ કરિે તો હવે તમયરે વધુ કુંઇક જાણવુ ું
હોય તો મને પછી મળજો બધુ ું શવસ્ત ૃતમયું કહીિ પણ ત્યયું

આવુ ું તો કુંઈ કેટલુય મયરયમયું લખેલ ુું છે , એ બધુ ું જ
જો વયુંચવય બેસિો તો સમયનો ખ્યયલ જ નહહ રહે. એટલે
આગળનુ ું હુ ું જ ટૂુંકમયું કહી દઉં. આવી તો કુંઈ કે ટલીય

સુધી તમયરી રજા લઉં છું!)

પ્રેમ-અલર્ર્ેક :

ઉપમયઓ તથય પ્રેમનય પ્રદિથન બયદ એ પ્રેમી હૈયય એ

એક જ જવાબ દે મારો એક જ સવાલ છે ,

સવયરથી લઈને સયુંજ સુધી મને એનય િટથ નય ડયબી બયજુ નય

આ મારા પ્રેમ વવશે તારો શં ુ ખયાલ છે ?

ણખસ્સયમયું સયચવી રયખ્યો. જયયરે પણ એ એની શપ્રયતમયને
જોતો ત્યયરે એનુ ું હૃદય તીવ્ર ગશતથી ધબકવય લયગતુ.ું એ
વયતનો એકમયત્ર સયક્ષી એટલે હ.ુ ું અને પછી એને હહિંમત કરીને
એનય પયસે જઈને મને એનય હયથમયું મુક્ો...
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Shine in the Mine…!!!
Mine…!!!

- હરકીન ધડુક

બીફોર રયયોલોજી

જેમજેમ આગળ વધે, તેમ ક્રમિઃ તેનય ફ્લેવરનો

You are both stars, don’t forget.
When the stars exploded billions of
years ago, they formed everything
that is this world. The moon, the
trees, everything we know is
stardust. So don’t forget. You
are stardust.

મયટે , ગલીઓમયું અને શવએનયની કે ડીઓમયું ભમવુ ું એ

આસ્વયદ ક્સ્નગ્ધ થઈને તયળવે ચોંટી જાય. તેમનય
સફરનો એક નયનકડો હહસ્સો હોઈ િકે , અને તેઓ એક
ખુબસુરત અજનબી સયથે સમયને મયટે આપીને ખુિ
થઇ રહ્યય હોય. તેઓ એક-બીજા સયથે ઘણી સરસ
રીતથી કમ્પૅહટબલ છે પણ એ કોલેજકયળમયું હમ્મેિય
હોવયનુ.ું એ સમયની સયથ સમ્બન્ધમયું બદલયય એ

લગભગ બયવીસ વર્ષથ પહેલય, હુ ું જન્મ્યો એ પહેલય

સનજોગ નક્કી કરે , મનુષ્ય નહીં. પણ એ એક નિો

હરચયડથ ણલિંકલેટરે શનદે શિત કરે લી હફલ્મ રજુ થઇ -

છે , કોઈને મળવયનો-જાણવયનો- જે તમે રોજ મળો છો

બીફોર સનરયઈઝ. ત્યયુંથી િરુ થઇ એક

-જાણો છો એનયથી અલગ છે .

રયયોલોજીની.એક એવી રયયોલોજી જે શસનેમયનય

આ ત્રણેયમયુંથી કોઈ એક ફેવહરટ ચુસ

અણીશુિ પ્રેમનુ ું પ્રદશિિત સ્વરૂપ છે .

કરવયની ભ ૂલ તો નય જ થઇ િકે કે મકે દરે ક વખતે
આ કપલને યથયથથ થતય જોવયની મજા જ અલગ છે .

એક હફલ્મ તરીકે એ એટલે મયટે સશવિેર્ષ છે

તે મળે છે , ઉગે છે , પ્રેમમયું પડીને ઉછળીને પટકયઈને

કે ત્યયુંથી જ હરચયડથ ની હફલ્મ કહરયર અને શસદ્ધિઓનો

વયસ્તશવકતય સુધી પહોંચે છે . બીફોર સનરયઇસની

ફણગો ફૂટે લો.એની અનેક િયખયઓમયું બીફોર શસરીઝ

ઈમોિનલ પુખ્તતય અને મીઠયિ મને ગમે છે , અને

સો ટકય મ ૂકી િકયય. બીફોર સનરયઈઝ, શનશ્વયથથ અને

બીફોર મીડનયઇટની સુંપ ૂણથ પ્રશતબિતય અને લગ્નને

ચહકત, છતયું ગચ
ું ૂ વયયેલ બે જજિંદગીઓની શવખરયયેલી

તયત્ક્ષણણક સનજોગ મુજબ અપ ૂણથ દિયથ વવયની હહિંમત

વયતો અને અહદિ રખડપટ્ટીથી ઉપજેલો આનુંદ.

કયણબલેદયદ છે . વચમયું બીફોર સનરયઇસની સયદગી,

બીફોર સનસેટ, આ જ ણચત્રને આગળ વધયરતય એમયું

રોમયુંચક સ્ટોરીટે ણલિંગ, અને પ્રેમની પ્રયમયણણકતય એને

પુખ્તતયનય અંિ ઉમેરે છે જે અંતે મળે છે બે અલગ

હ્ર્દયસ્પિી બનયવે છે . એની હડમયન્ડ વધયરે છે કયરણ

વ્યક્તતઓનય સુંગયથ સ્વરૂપે - બીફોર શમડનયઇટ.
ત્રણેયનય

િીર્ષથક

આત્યુંશતક

ઉણચત

કે એ બુંને કે રેકટસથને પકડીને દોરતી હફલ્મ નથી, પણ

કહી

એ બન્નેને પોતપોતયની લચકથી વળવયની સ્વતુંત્રતય

િકયય એટલય મયટે કે એ સમયને સયથથક કરે છે .

બક્ષે છે . તેઓ પરસ્પર શનદથ ય અને ખુલ્લી ઈમોિનલ

કોલેજમયું આવેલય નવય-સવય શવદ્યયથીઓ જજિંદગી શવર્ષે

વયતો કરે છે જે મોટય ભયગની રોમેન્ન્ટક-મસયલય

વયત કરતય હોય એવી આ વયતયથ ની િરૂઆત છે .

26

ુ રી ૨૦૧૭
ફેબ્રઆ
મુવીઝમયું જોવય નથી મળતી. અહીં સૌથી નોંધપયત્ર છે

જેસ્સી અને શસણલનનય પ્રેમને જે વયત મજબ ૂતયઈ

બીફોર સનસેટમયું રહેલો ૧૧ શમશનટ લમ્બો સીન- જે

બક્ષે છે એ છે એટેં િન.તેઓ પરસ્પર સમ્ભયલ રયખવયનુ ું

હફલ્મયવતય એમને ૧૫ હદવસ લયગ્યય હતય. કે મકે એ

મ ૂકી િકતય નથી, એ લયુંબય રસ પછી, બયળકો થયય પછી

અનહદ િયુંત, અને નેચરલ છે .

પણ અશવચણલત રીતે વતયથ ય છે . અને
એ જ કદયચ કોઈકને આપવય મયટે
સૌથી વધુ મોહક પદયથથ હોઈ િકે.

૨૦૧૩મયું આવેલ અંત
ભયગમયું શવલુંણબત

થતુ ું નગ્ન

સત્ય કે પરફેતટ એન્ન્ડિંગ ક્યરે ય

અને, એક

અન્ય

વયત

જે

નય હોઈ િકે. હરતુપણો ઘોર્ષ કહે

કહેવી છૂટે

છે એમ અપ ૂણથ પ્રેમ સૌથી સુદ
ું ર

રોમેન્ન્ટક છે . નહીં કે િયહરૂખનય સીટને

હોય છે . ક્રેહડટઝ રોલ થતય હોય

જકડી રયખે એવય સુંવયદ કે મયધુરીની

ત્યયરે રોમેન્ન્ટક મ ૂવીસમયું હયથમયું

મોહક અદયઓ- પણ રોમેન્ન્ટક એ રીતે

હયથ નયખીને ચયલતય પ્રેમીઓ

જેમ બન્ને એકબીજા સયથે એતચ્યુલી

જોયય છે ? તેઓ આગળ વધીને

કનેતટ કરે છે . જેમ બુંને સુંવયદથી

લડિે-ઝઘડિે અને અણગમતી

પરસ્પર ઇન્ટે લેતચુઅલી ઈરોહટક છે .

બયબતો

એતસચેન્જ

પણ

કરિે.

કેટલયક

કે , આ મ ૂવીઝ અનહદ

તેમયુંથી

તેઓ ફતત વયતો કરે છે . બહુ બધી. અને કે ર કરે છે .

હફશનતસની જેમ ઉભય થિે અને કેટલયક એમનય સુંબધ
ું ોની

તેઓ ગરમયનીનય પેહરસ પર આક્રમણની ચચયથ કરે છે ,

ઉષ્મયથી સળગીને નષ્ટ થિે. બીફોર મીડનયઇટનો એક

કલય તેમનય મયટે શુ ું છે

હટશપકલ અંત આપણે કલ્પી િકીયે જે કદયચ ડયયરે તટર

અને એ જ અવયુંશછત પુરયવો છે કે તેઓ એકબીજાને

હરચયડથ ની કલયત્મક િૈલીની રજૂઆતથી આપણને ગમી

સમશપિત છે . આ કોઈ સુરીલય અવયજમયું બેકગ્રયઉન્ડમયું

પણ જાય. પણ આપણને એ વયત જરીક ખચે
ું ૂ , કે શુ ું જેસ

વયગતય કોઈ પણ રોમેન્ન્ટક સોન્ગ કરતય વધયરે રોમેન્ન્ટક

એની ફ્લયઇટ ચુકી ગયો હિે? એ લોકો ફરીથી મળિે કે

છે .

કેમ? કદયચ આ જ શવચયરથી હરચયડથ આપણને આટલુું

બેય જણય સનસેટ જોવય બેસે છે એ ક્ષણ બીફોર

સરળ સયદુ રુપ આપવય નહીં મયુંગતય હોય.આ કપલને

મીડનયઇટમયું છે . બે અજનબીઓ, જેઓ લગભગ બે

૧૮ વર્ષથ સુધી જોવયમયું એક લહેજત છે કેમકે આટલો

દયયકયઓથી એકબીજાને પ્રેમ કરે છે , તેઓ વચ્ચેની એક

મજબ ૂત પ્રેમ હમેિય રસ્તો કરી જ લેતો હોય છે . હય,

પળ, જે મળી છે તેમની ખુબ જ બીઝી લયઈફમયું થી.

મોટયભયગે મ ૂવીઝ લોકોની સ્રગલને સયદી અને સરળ

ત્રણેય મ ૂવીઝમયું સૌથી રોમેન્ન્ટક સીન. અને જેમ

રીતથી બતયવે છે . એટલે જ બીફોર રયયોલોગી આ
ઝુંઝયળમયુંથી

અલગ

ઉતરી

આવે

છે .

અને ઘણય બધય સેલેણબ્રટીઝની.

સીલીન કહે છે એમ -

નયનરમ્ય

“Isn't everything we do in life a way to be loved a
little more?”

લેન્ડસ્કે પને કોરયણે મુકતય - તે બે વ્યક્તતનય પ્રેમને
સમયની સયપેક્ષે સયમે મ ૂકે છે , નહીં કે પ્રેમીઓને.
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બાળ ગીત

- હકરીટ ગોસ્વયમી

પવન કરે તોફાન.
પવન કરે તોફાન...
એની પાછળ જાય દોડતાં
લુચચાં પીળાં પાન !
વાદળીઓની છૂ ક છૂ ક ગાડી...
જાય પકડવા ચકલી ગાંડી !
એ દેખીને ખા ખા ખી ખી...
હસતી પેલી હબલ્લી બાંડી !
ચાંદામામા ' હાઉક ' કરે ત્યાં
દડરયો ભૂલે ભાન !
કેવો પવન કરે તોફાન.....
સસલાને તો સન્ડે રોજ...
નહહ સ્કૂલ, બસ મોજે -મોજ !
ભોલુને દફતરનો ભાર...
ને પાછો હોમવકાનો બોજ !
કોઇ ન એની વાત સાંભળે;
કયાં આપે કોઇ ધ્યાન ?
પેલો પવન કરે તોફાન.....
-ડકરીટ ગોસ્વામી
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ખલ્ુ લા દ્વાર

- ધૈયથ હહરયણી

ુ ઉપર એ હસવા લાગે ;
કરચલીઓ ના વધવા સાથે ખદ
અઢી અક્ષર જો પચે નહી તો માણસ આખો તટવા લાગે ,
લાગણીઓ ન ંુ ઘર છે સદ
ંુ ર ઇન્દ્રપ્રસ્થ ના મહેલ સમ;ંુ
પણ આગ જો લાગી સહેજ તો ચેતજો તરત એ ર્ડકે બળવા લાગે ,
ુ માં રોજ;
આખી દુવનયા ના પાપો ને વહાવ ંુ છં હું ખદ
ુ ો હથેળી માં ચીરો તો આખી ગંગા વહેવા લાગે ,
મક

કાલે સાંજે છાંયે એના બેસી ને કોઈ ખબ રડય'ુ ત;ંુ
છે બધા ને અચરજ એ જ કે વસંત માં કેમ વ ૃક્ષ ખરવા લાગે ,
હસતા ચેહરા ના નકાબો સાથે લઇ ને ફયાા કરં ુ છં;
લોકો આવે, તરત ચડાવે, ને દુવનયા પર એ હસવા લાગે .
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Knowtamin


Kissing releases OXYTOCIN in the brain, a hormone that strengths the
emotional bond between two people.



CLINOMAINA is the Excessive desire to stay in bed all day.



Research suggests that laziness is just a common part of being a teenager and doesn’t reflect bad behavior.



70% people enjoy old songs because of the memory they’ve attached
to them.



Psychology says that playing fame makes you more Creative.



Researchers say that you can fool your mind in to thinking that you
are happy and smiling if you put a pencil in between your teeth.



Most people text faster when its someone they like.

30

પુંખ’ની ઉડયનમયું સહભયગી પયુંખો

યયણિક વઘયશસયય
અનુંત ગોહહલ

હરકીન ધડુક

મનોરી િયહ

ભયગ્યેિ પટેલ

ધૈયથ હહરયણી

કેયરુ દુધયત

સહ્રદય આભયર
ડૉ. અવવન રવવ ચાંગેલા (નવલકથા)
રકરીટ ગોસ્વામી (બાળ ગીત)

રવવ દવે (કવવતા)

ધૈયા રહરાણી (ખલ્ુ લા દ્વાર)

જય લીંબાસીયા (Videography)

તથાગત વૈદ્ય (ગોષ્ઠ્ી)

સ્વીટી પટેલ (ગોષ્ઠ્ી)

અમારી સાથે ઉડવાના આકાશી માગો

pankhemagazine@gmail.com
http://www.facebook.com/pankhemagazine

+91 9904918168
https://twitter.com/pankh_emagazine
https://www.youtube.com/channel/UCakmCpwf4oF2ZICl-YPlVDg
31

