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પખં 

સ્વકેન્દ્રીથી સમકેન્દ્રી 
   વવશ્વ તરફની 
    ઉડાન... 

અંક  ૧૩| ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

હુું ક્યું કહુું છું આપની ‘હય’ હોવી જોઈએ, 
પણ નય કહો છો એમયું વ્યથય હોવી જોઈએ. 

        -મરીઝ 
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 અનકુ્રમણણકય 
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  સપંાદકની કલમેસપંાદકની કલમે 

- કેયરુ દુધયત 

પ્રમે એટલ ેક,ે 
સાવ ખલુ્લી આખંોથી થતો મળવાનો વાયદો. 

સ્વપ્નમા ંપળાય એવો કાયદો... 
પ્રમે એટલ ેક,ે 

તારા ગાલોના ખાડામા ંડબૂી જતા મારા ચોયાાશી લાખ વહાણોનો કાફલો 
-મકુલુ ચોક્સી 
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 “It’s a slip,’ He said, “and not a fail!” 
 

 ઉ પરોક્ત શબ્દો જે મહાન વ્યક્ક્ત દ્વારા બોલાયેલ છે એ કરતા પણ વધ ુ
આપણે એ શબ્દો કઈ પરરક્સ્થવતમાં બોલાયેલ છે એના 
વવશે વાત કરીએ. કોઈ એક દેશમા ં ચ  ટંણીનો માહોલ 
જામેલો હતો. એક બાજુનો પક્ષ 
મજબતુ હતો અને બીજી બાજુના 
હરીફ પક્ષનો જે ઉમેદવાર હતો 
એમના વવશે ત્યાના પત્રકારો એટલી 
હદ સધુી બોલતા હતા કે આ દેશના 
પોલીટીવશયનોમાં આ ઉમેદવાર 
સૌથી વધારે દુર્ાાગ્યવાળો છે, 
રાજકારણની કોઈ પણ બાબતમાં 
વનષ્ફળતા એનો પીછો કરતી જ રહ ે છે, આ કહવેાનુ ં
કારણ એટલુ ંકે આ ઉમેદવાર આના પહલેા લડેલી બધી 
જ ચ  ટંણીમા ંઘણી ખરાબ રીતે હાયો હતો. 
 ચ  ટંણીનુ ંપરરણામ જાહરે થવાનુ ંહત ુ ં તે સમયે 
એ ઉમેદવાર મોડે સધુી તાર-ઓરફસમા ં બેસી રહ્યા. આ 
વખતે એને લાગતુ ંહત ુ ં કે કદાચ આ વખતે તે જરૂરથી 
ચ  ટંણી જીતી જ જશે. અલગ-અલગ જગ્યાયેથી સમાચાર 
આવી રહ્યા હતા અને દરેક સ્થળે તે હારી રહ્યા હતા. 
જયારે જીતવાની કોઈ જ આશા ના રહી ત્યારે મોડી રાતે 
એમણે ર્ારે હૃદય અને દુુઃખ સાથે તાર-ઓરફસ છોડી. 
રાત અંધારી હતી બરાબર એ ઉમેદવારના મનની જેમ 
જ. એનુ ંમન વનષ્ફળતાના પરરણામોથી સાવ જ ર્રાઈ 

ગયુ ંહત ુ,ં એને લાગતુ ંહત ુ ંકે જીંદગીમા ંજે કઈ પણ કયુું 
છે એ બધુ ંજ વનષ્ફળ ગયુ ંછે. એવામા ંએકાએક રસ્તામાં 
થયેલા કાદવમાં એનો પગ લપસી ગયો. એક ક્ષણ તો 
એમની સમતલુા જતી રહી પણ બીજી જ ક્ષણે તેમણે 
પોતાની જાતને સરં્ાળી લીધી. આ જ વાતથી એમના 
હૃદયમા ં પે્રરણા થઇ અને તેઓ બોલી ઉઠ્યા,” IT’S A 

SLIP AND NOT A FAIL.”- આ 
તો માત્ર એક વનષ્ફળતા છે પણ 
પતન નથી- હાર નથી. 
 આ શબ્દો છે અમેરરકાના 
મહાનતમ અને લોકવપ્રય પ્રમખુ 
એવા “અબ્રાહમ લલિંકન”ના! ચ  ટંણી 
લડીને જેમને આશરે દોઢ ડઝન 
જેટલી હાર નોંધાવી છે અને છતાં 

પણ પોતાની રહિંમત હાયાા નથી એવા માત્ર એક લલિંકન 
જ છે! એમના જેટલી વાર જો કોઈ માણસ ચ  ટંણી લડીને 
હાયો હોય તો તેણે અત્યારસધુીમા ંક્ા ં તો આત્મહત્યા 
કરી લીધી હોય અને ક્ા ંતો ચ  ટંણી લડવાનો વવચાર જ 
માડંી વાળ્યો હોય. પણ લલિંકન કંઇક અલગ જ માટીના 
બનેલા હતા. જે માણસ પોતાની વનષ્ફળતામા ં આટલુ ં
બધુ ં સકારાત્મક રહી શકે એ માણસ સફળતામા ં કઈ 
બલુદંી હાસંલ કરે છે એ આપણને સૌને અબ્રાહમ 
લલિંકનની કારરકદી જોઇને અંદાઝ આવી જ ગયો હશે!  
 વનષ્ફળતા માથંી સફળતા તરફ પ્રયાણ કરવા 
માટેના આપણે અત્યારસધુીમા ં ઘણા બધા રસ્તા 
અજમાવી લીધા છે, પછી ર્લે એ મોટીવેશનલ 

CatalystCatalyst 
- અનુંત ગોહહલ 
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સેમીનાર હોય કે પછી આત્મપે્રરણા કરતા પસુ્તકો હોય, કોઈ 
સાધ-ુસતંના આશીવાચનો હોય કે પછી યોગ-પ્રાણાયામ જેવુ ં
કોઈ મેડીટેશન! પણ આજે આપણે વનષ્ફળતાથી સફળતા 
તરફ નહીં પણ સફળતામાં સાચી સકારાત્મકતા કેવી રીતે 

કેળવવી એના વવશે વાત કરવી છે.  
 એક નવયવુાન હતો. ખબુ જ આનદંી, ખશુ-

વમજાજી અને કદી પણ કોઈ પણ પરરક્સ્થવતમા ંરહિંમત ના હારે 
એવો એ યવુાન. એના હર-એક ‘મોમેન્દ્ટ’મા ંએની પોઝીટીવવટી 
છલકાઈને બહાર આવતી બધા જ જોઈ શકે. પોઝીટીવવટીથી 
એને ઘણી બધી મશુ્કેલીઓમાથંી પોતાનો પીછો છોડાવ્યો હતો 
અને ઘણા બધા લોકોને પણ એને પોતાની આવી 
સકારાત્કક્તાથી તેમના દુુઃખ દુર કરવાની શક્ક્ત 
આપી હતી. પણ અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે શુ ં કોઈ પણ 
પરરક્સ્થવતના રરયાલલસ્સ્ટક એપ્રોચ વગર, માત્ર ને માત્ર 
સકારાત્મકતાના ર્રોસે બેસી રેહવુ ં યોગ્ય છે? કોઈ 
પરરક્સ્થવતમા ંપોતાની ‘એફટા ’ કયાા વગર માત્ર એમ કેહવુ ં કે- 
“અરે થઇ જશે! ના તો શુ ં થાય! આપણા માટે કોઈ કામ 
અસરં્વ છે જ નરહ! આપણી ‘ડીક્ષનરી’મા ં ઈકપોસીબલ 
નામનો શબ્દ જ નથી!” હા! એક લેવલ સધુી આ શબ્દો ઘણી 
જ હલે્પ કરી શકે પણ એ પછી શુ?ં પોતાની મહનેત અને 

પોતાની જાત ઘસી નાખ્યા વગર ખાલી પોઝીટીવવટી 
રાખવાથી ક્ારેક અપવાદરૂપ પરરણામ મળી પણ આવશે 
પણ જરૂરી નથી કે દરવખતે પાસા આપણી તરફેણમા ં જ 
પડે! (સાચી રદશામા ં પોઝીટીવ એપ્રોચ રાખવાથી ‘કેન્દ્સર’ 
જેવા અસાધ્ય રોગ પણ મટી શકે છે એ વાત ડૉ. આઈ કે 
વીજળીવાળા એ સાલબત કરી આપી છે.) 
 સકારાત્મકતા આપણો સાથ ત્યારે જ આપે જયારે 
આપણે પરુા રઢ વનશ્ચયથી એ કામને પાર પાડવામા ંઆપણો 
જીવ રેડી દીધો હોય. આપણુ ંસારહત્ય પણ કહ ેછે ને કે, “વસદ્ધિ 
તેને જઈ વરે જે પરસેવે ન્દ્હાય!” વનષ્ફળતા એ સફળતાની 
પહલેી સીડી છે પણ સાચી સકારાત્મકતા સફળ જીવનની 
વનશાની છે! 

આફ્ટર-શોક :  

 
 

“ 

” 

“ 

“ 

પોતાની મહનેત અને પોતાની જાત 
ઘસી નાખ્યા વગર ખાલી 
પોઝીટીવવટી રાખવાથી ક્ારેક 
અપવાદરૂપ પરરણામ મળી પણ 
આવશે પણ જરૂરી નથી કે દરવખતે 
પાસા આપણી તરફેણમા ંજ પડે!  

એક ઉઘડેલા ઘરને ન જોયુ ંમેં એટલે, 
દીધા છે મેં ટકોરા ઘણા બધં દ્વારને. 
દે એટલુ ંતો ચેન મને મારા ઓ ખદુા, 
હું દઈ શકંુ રદલાસો કોઈ બેકરારને. 
      

    -મરીઝ  
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છે 
 ઘણા એવા કે જેઓ યગુને પલટાવી ગયા, 
પણ બહુ ઓછા છે જેઓ પે્રમમાં ફાવી ગયા. 
સૈફ પાલનપરુી 

 લ્યો બોલો. વેલેન્ટયઈન ડે આવી પણ ગયો. 
લયખો વર્ષોથી લોકો પે્રમને સમજવયની વ્યથથ કોશિિ કરી 
રહ્યય છે, પણ એકવયર સમજાય જાય પછી એ પે્રમ જ 
રહતેો નથી, એ એક અશનચ્છયએ પણ સ્વીકયરવી પડતી 
હકીકત છે. અત્યયરનય સમયમયું લોકોનય મોઢે સયુંભળવય 
મળતી COMMON COMPLAINT એ છે કે, “મને કોઈ 
સમજતુું જ નથી” 
 

 પહલેય કરતય અત્યયરે એરેન્જડ મેરેજ થવયનુું 
પ્રમયણ ઘટ્ુું છે ને લવ મેરેજનુું પ્રમયણ વધયુું છે. એનો 
અથથ એ થયો કે પશત-પત્ની બને્ન પહલેેથી જ એકબીજાને 
ઓળખે છે ને બને્ન વચ્ચે પે્રમ તો છે જ. એમનય લગ્ન 
વડીલો દ્વયરય થોપી કે ઠોકી બેસયડેલય નથી. આથી એમનુું 
લગ્નજીવન સખુી હોવુું જોઈએ. પણ નય. એવુું નથી. એક 
તયરણ પ્રમયણે હડવોસથન ુું પ્રમયણ ઉલટુું લવ-મેરેજમયું જ 
વધ ુછે. આવુું કેમ? 
 

 કેમ કે કોઈ પણ સુંબ ુંધ એ બે વ્યક્તતઓ 
વચ્ચેનય પરસ્પર પે્રમ કરતય પરસ્પર સમજણ, બે 
વ્યક્તતઓ વચ્ચેની MUTUAL UNDERSTANDING 
થી જ ટકી િકે છે. લગ્ન એ પયટથનરિીપમયું ધુંધો જ છે. 
ધુંધો કરતય ભયગીદયરો વચ્ચે પે્રમ જરૂરી નથી, બને્ન 
વચ્ચેનુું BALANCE જરૂરી છે. પે્રમમયું પણ આ વયત 
લયગ ુપડે છે. સ્ત્રી અને પરુુર્ષની પ્રકૃશત અને ઉછેર અલગ 

છે. બને્ન ચુુંબકનય શવજાતીય ધ્રવુો છે. એ જ કયરણથી 
બને્ન એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષયથય છે. ને રસપ્રદ વયત પણ 

એ જ છે કે, બને્ન વચ્ચે ઝઘડય થવયનુું કયરણ પણ એ જ 
છે કે એ બને્ન અલગ છે! 
 

 સ્ત્રી અને પરુુર્ષ જયયરે પે્રમમયું પડે છે, ત્યયરે 
ખરેખર તો તેઓ અનકુ્રમે ‘પરુુર્ષત્વ’ અને ‘સ્ત્રીત્વ’નય 
પે્રમમયું પડે છે, એકબીજાનય અંદરનય વ્યક્તતત્વને તો 
તેઓ ખબુ મોડય મોડય ઓળખે છે. ને જયયરે ઓળખે છે, 
ત્યયરે તેઓને એવુું FEEL થયય છે કે, આ તો મેં પ્રેમ 
કયો હતો એ છે જ નહી અથવય સયમેવયળી વ્યક્તત હવે 
પહલેય જેવી નથી રહી, બદલયઈ ગઈ છે. ને ત્યયરથી જ 
બધય ઝઘડયની િરૂઆત થયય છે.  
 
 જયયરે વ્યક્તત પે્રમમયું પડે છે, ત્યયરે સયમેવયળી 
વ્યક્તતને ખિુ રયખવય મયટે ઘણી મહનેત કરે છે. પોતે 
જેવી છે, એ બહયર નથી આવવય દેતી. સયમે વયળી 
વ્યક્તતને અનકુુળ એવુું એક પ્રકયરનુું નકયબ પહરેીને ફરે 
છે. પછી ધીમે ધીમે રોજની આ ‘પ્રોસેસ’થી કુંટયળી જાય 

 પેરરસ્કોપપેરરસ્કોપ 
- યયણિક વઘયશસયય 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 
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છે, થયકી જાય છે અને પેલુું નકયબ ઢીલુું પડત ુું જાય છે ને 
એક હદવસ સયવ ઉતરી જાય છે, ને ત્યયું સધુીમયું બને્નનય 
લગ્ન પણ થઇ ગયય હોય છે.  
 

 પણ એરેન્જડ મેરેજમયું તો આવુું કોઈ નકયબ 
લગયવવયની કોઈ આવશ્યકતય જ નથી. કેમ કે બધુું 
વડીલોએ જ  હફતસ કરી દીધુું હોય છે. એટલે વ્યક્તત 
પહલેેથી જ પોતયનય અસ્સલ રૂપ-રુંગમયું જ હોય છે. એટલે 
આમ જોવય જાવ તો એરેન્જડ મેરેજ ગણુકયરી છે. 
  

 પણ હય. એવુું પણ નથી કે એરેન્જડ મેરેજ 
ગણુકયરી જ છે. જયયરે જોબ મયટેનય ‘હરઝયમુ’ની જેમ 
તમયરો ‘બયયો-ડેટય’ મયકેટમયું ફરતો થઇ જાય છે, ત્યયરે 
તમે ઓહફશિયલી મયકેટમયું આવી જાવ છો. હકીકતમયું 
એરેન્જડ મેરેજ સયમેવયળી વ્યક્તત કરતય એનય ફેમીલી 
સયથે વધ ુ થતયું હોય છે. મેઈન કેરેતટર એમયું સપોટીંગ 
રોલમયું હોય છે. ખયલી પયુંચ-દસ મીનીટનય ઈન્ટરવ્ય ુઅને 
એમયું જો પસુંદ આવે અને આગળ વયત વધે તો એ 
પછીની બે-ત્રણ મલુયકયતોમયું જ બને્નનો રોલ પરૂો. 
એકબીજાનય ફેવરીટ કલર, ફેવરીટ ડીિ, ફેવરીટ પ્લેસ 
અને હોબી- એટલુું જ જાણી િકયય છે. 

 

 વયસ્તવમયું લગ્નજીવન ટકયવી રયખવયમયું આ 
ડીિ, કલર, પ્લેસ કે હોબી ક્યુંય કયમમયું આવતય નથી. 
કેમ કે પશત ચયઇનીઝ ડીિનો િોખીન છે કે પુંજાબી, એ 
વયતને જમીને એંઠય હયથ વોિ-બેશસનમયું ધોતી વખતે 

આખુું વોિ-બેસીન એ ગુંધયરુ કરી મકેુ છે, એની સયથે કોઈ 
શનસ્બત નથી. ને પત્નીને કયો કલર સૌથી ફેવરીટ છે, એ 
વયતનો કોઈ સુંબ ુંધ એણે પોતયનય પશતનય ફેવરીટ િટથ  પર 
વોશિિંગ-મિીનમયું કપડય ધોતી વખતે શપિંક કલરનય ડયઘય 
પયડી દીધય એની સયથે સ્હજે પણ નથી.  
 

 સુંબુંધોને સયચવવયનય અને બચયવવયનય પ્રયત્નો 
હુંમેિય બને્ન પક્ષે થવય જોઈએ. નયની વયતને નયની જ 
રહવેય દેવી. કેમ કે સુંબ ુંધો એક સીધી લીટીમયું ક્યરેય 
નથી ચયલતય. એમયું પણ પે્રમ સયથે રકઝક, હરસયમણય 
સયથે મનયમણય, સમજ સયથે ગેરસમજ અને ગસુ્સય સયથે 
ઠરયવતય ભળે અને ગ ૂુંથયય, ત્યયરે જ એ સુંબ ુંધ કહવેયય છે. 
ગસુ્સો કેટલો જલ્દી આવે છે, એનય કરતય કેટલો જલ્દી 
ઉતરી જાય છે, એનય પર જ સુંબ ુંધો નભે છે. 
 

 છેલ્લે તો લવમેરેજ હોય કે એરેન્જડ-મેરેજ, 
પે્રમથી રહવેયમયું જ ભલયઈ છે. જાતે કરીને પ્રોબ્લેમ હક્રએટ 
કરીને ગયમને ગજાવવયનો કોઈ અથથ નથી. કેમ કે, પે્રમ 
કરવયનો નથી હોતો, જીવવયનો હોય છે. છેલ્લે ‘પે્રમ’ શવર્ષય 
પર જ ‘હિથવી પટેલ’ની એક ગઝલ. 

અઠં્ગ આંખ હોય પણ ફરક કળી શકો નહી, 
મને મળ્યા પછી તમે તમે રહી શકો નહી. 

શરત ગણો તો છે શરત, ને મમત કહો તો હા, મમત, 
તમે તમે ન હોઉં, તો મને મળી શકો નહી. 

જો થઇ જશ ેલગાવ, તો સ્વર્ાવ થઇ જઈશ હંુ, 
મથો છતાં પણ મને ત્યજી શકો નહી. 

પ્રવેશબાધ કે વનયમ કશુ ંનથી અહીં છતા,ં 
કહંુ હંુ ત્યા ંલગી તમે પરત ફરી શકો નહી. 
તરણકળા પ્રવવણ હો, તરી શકો સમદંરો, 

ડ બી ગયા જો આંખમા,ં તમે બચી શકો નહી. 
પડયા પછી જ પે્રમમા ંખરેખરી ખબર પડી, 
સતત મરી શકો ખરા, સતત જીવી શકો નહી. 

 
PACK UP : 
મારા કહવેાથી ત ુ ંસમજે એનો કોઈ અથા નથી, 
અથા ત ુ ંએનો સમજાવ, જે મેં કહ્ુ ંનથી. 

   ધારરણી સોલકંી 

“ 

સબંધંોને સાચવવાના અને 
બચાવવાના પ્રયત્નો હંમેશા બને્ન પકે્ષ 
થવા જોઈએ. નાની વાતને નાની જ 
રહવેા દેવી. કેમ કે સબંધંો એક સીધી 
લીટીમા ંક્ારેય નથી ચાલતા. 

“ 
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- રશવ દવે 'પ્રત્યક્ષ' 

લ્યો...લખાઈ ગઈ કવવતાલ્યો...લખાઈ ગઈ કવવતા 

હું ક્યાં કહું છંુ તુજને કે મારી ધરાર થા, 

દરરોજ બસ તંુ મારા ઘરેથી પસાર થા. 
 

તંુ એકસાથ બેય રીતે નહહ રહી શકે, 

કાં તો તંુ પાનખર થા, કાં તો તંુ બહાર થા. 
 

તંુ છે અમીર તોય કાં ટાઢક થઈ નહીં? 

તંુ જા પ્રથમ ગરીબનો તો ઓડકાર થા ? 
 

હું પણ તો તારી કલ્પના મારી રીતે કરં, 

કે આવ થઈ શકે તો તંુ કોઈ હવચાર થા. 
 

કંટકની સાથ ફૂલની હાલતને જાણવા, 

'પ્રત્યક્ષ' એકવાર બને તો તુષાર થા. 

હૈયા ઉપર તંુ હાથ લગાડે તો તંુ ખરો, 

ખુદને તંુ મારી જેમ દજાડે તો તંુ ખરો. 

એક ઝાડને તંુ ફટ કરીને ઓ ઉખાડનાર!! 

ઘરમાં છે જે ઉદાસી, ઉખાડે તો તંુ ખરો. 

અપાણ થશે પ્રભુને બધા ભોગ એ પછી, 

ભૂખ્યા ગરીબ લોક જમાડે તો તંુ ખરો!! 

એ શક્ય છે કે એ થકી સંગીત આવશે, 

તૂટેલ તાર પકડી વગાડે તો તંુ ખરો. 

'પ્રત્યક્ષ' ઉપનામ લગાડયું છે તે ભલે, 

પણ એની સામે જોઈ બતાડે તો તંુ ખરો. 

પ્રણય નામક એ બીમારી મને માફક નહીં આવે; 

બધા સામે ગુનેગારી મને માફક નહીં આવે. 

પડી ગઈ છે મને તો ટેવ પથ્થર પૂજવાની કે- 

હવે ઈશ્વર હનરાકારી મને માફક નહીં આવે. 

હું કાયમ જોઉં છંુ એ રીતથી જોવા મળે તો ઠીક; 

તમારી બંધ આ બારી મને માફક નહીં આવે. 

નહીં આવું હવે જ્યારે તમે બોલાવશો ત્યારે; 

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 હું આ ઝંઝીરો પહેરી લઉં હવે હાથે; 

કે ઝૂલ્ફોની હગરફ્તારી મને માફક નહીં આવે !! 

એ આવી જાય જો ‘પ્રત્યક્ષ’ તો એને મળી લઉં હું; 

કે મારી મોત પરબારી મને માફક નહીં આવે. 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 
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ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

વેંતવેંત--વાતાાવાતાા 

પતુ્રી v/s પતુ્રવધ ુ
  

 “એમ ચાલે જ નહી ને. એમ થોડી કંઈ અમારી છોકરી ઘરમાં બેઠી રેય! એટલા માટ ેકાઈ અમે એન ેએટલંુ ભણાવી છે ક ેએ 

ઘરમાં બેહીન ેજ કચરા-પોતુ-ંવાસણ-કપડા કરે? ના પાડી દ્યો ઈ લોકોને. ન ેતમેય હવરજીભાઈ... આગળ આવા જોણ લઈન ેનો આવતા. 

ખોટું તમારે ન ેઅમારે બેયને શરમમાં મુકાવુ ંપડે છે.... સારં ત્યાર ેમળ્યા પછી. આવજો.” 

  

 “વહુ બટેા. એક સરસ મસાલાવાળી નકરા દધુની ચા પીવડાવો. ખાંડ થોડી ઓછી નાખજો. આ મગજ ભમવા લાગયંુ છે.” 

પોતાના પતુ્રની ઇન્ટીરીયર ડડઝાઈનર પત્નીને ઘરમાં જ ગોંધી રાખનાર માણેકભાઈએ ઓડાર કયો...!! 

- યયણિક વઘયશસયય 
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નવ વયગ્યયનો સમય થતયું કોઈ જાતનય ધમયલ 
વગર આહશુત એકલી આવીને િયુંશતથી બેસી ગઈ. અનેક 
લોકો આજે અહી અવરજવર કરતય હતય. ઘણય તો મયત્ર 
વોટીંગ સીસ્ટમ જોવયનય બહયને આજે આવવયનય હતય. 
આ બધી વયતથી પર એવી આહુશત પોતયનુું પસથ ખોલી 
તેમયુંથી કોઈ મેગેઝીન કયઢીને વયુંચી રહી, થોડીવયર બયદ 
ઢોલ- િરણયઈનય અવયજો સયથે કોલયહલ કરત ુું 
છોકરયઓનુું ટોળું આવી ચડ્ુું. અત્યુંત આત્મશવશ્વયસી 
એવો સશમધ તેની સેનય સયથે પોતયનય શવજયની 
ઉજવણી કરવય પવૂથથી જ ફૂલમયળયઓ, ગલુયલ તથય 
ઢોલ-િરણયઈવયળય લયવ્યો હતો. આ જોઇને આહુતીને 
હસવુું આવ્યુું. અંતે ઇલેકિન કશમટીનય પે્રશસડેન્ટ એવય 
શ્રી શપ્રન્સીપયલ સયહબે આવતય વોટીંગ સ્ટયટથ  થયુું. 

 સૌપ્રથમ વોટ સશમધે પોતયને આપ્યો, 
અને એલ.ઈ.ડી. નય વોટ બોડથમયું પોતયનુું ખયત ુું ખોલ્યુું, 
તેનય આ વોટને તેનય ટોળયએ ઉત્સયહની ચીચીયયરી 
બોલયવી વધયવી લીધો. બયદ આહુતીએ પોતયનય 
પક્ષમયુંથી શિખયને પ્રથમ વોટીંગ કરવય મોકલી. સમય 
પસયર થતો ગયો તેમ તેમ અનેક વ્યક્તતઓ વોટીંગ 
કરતય ગયય. બુંને વચ્ચે ખયસ્સી હરીફયઈ હતી. ક્યરેક 
સશમધ થોડય મતોથી આગળ નીકળી જતો, તો ક્યરેક 
આહુશત..આ સ્પધયથને મયણવય અનેક લોકો વોટીંગ કરીને 
ત્યયું હોલમયું જ ઊભય રહ્યય. સૌની નજર પહરણયમ તરફ 
હતી. સશમધનય િયપથ મેનેજમેન્ટ મજુબ તેનય શમત્રો 
મતદયરયયદી હયથમયું લઈને ફરતય ફરતય એક-એક 
વ્યક્તતને િોધીને તેને સશમધની ફેવરમયું વોટીંગ 

કરવયનો આગ્રહ કરતય હતય, થોડો ણચિંશતત એવો સશમધ 
પણ તે લોકોને બોલયવીને વયરુંવયર કુંઈક ને કુંઈક 
પછૂતો હતો. આ પરથી એક વયત તો સ્પષ્ટ હતી કે 
આજે સો ટકય વોટીંગ થવયનુું હત ુું. આ દરશમયયન આહશુત 
િયુંશતથી પોતયની જગ્યયએ બેઠી હતી. 

 જેની સૌ કોઈ શવિેર્ષ તો સશમધ અને 
આહુશત રયહ જોઈ રહ્યય હતય તે ઘડી આવી પહોંચી, 
ઈલેકિન પરુૂું થવય જઈ રહ્ુું હત ુું. બધય લોકો વોટીંગ 
કરી ચકુ્ય હતય, શસવયય કે બે વ્યક્તત – આહશુત અને 
શપ્રન્સીપયલ સયહબે. વોટ બોડથની ક્સ્થશત હતી આહશુત- 
૯૫૬ અને સશમધ -૯૫૬. બુંને ને એક સરખય જ વોટ 
મળ્યય હતય. સશમધનય શમત્રો પયસે રહલેી મતદયરયયદીમયું 
મયત્ર એક જ મતદયરનુું નયમ બયકી રહ્ુું હત ુું. એ હત ુું 
‘આહશુત અધવયુથ’. પ્રીન્સીપયલશ્રી ઈલેકિન કશમટીનય 
પે્રશસડેન્ટ હોવયથી શનયમો અનસુયર તેને વોટીંગનો 
અશધકયર ન હતો.  

 અત્યયર સધુી મેગેઝીન વયુંચી રહલેી 
આહુતીએ તે પસથમયું મકુ્ુું. બયદ પોતયની બોટલમયુંથી 
પયણી પી, શનરયુંતે ઉભી થઈને કી બોડથ તરફ વોટીંગ 
કરવય ચયલી. સમગ્ર હોલ મયણસોની મેદનીથી ભરયયેલો 
હોવય છતયું વ્યયપેલી નીરવ િયુંશતને કયરણે આહુતીનય 
ચપ્પલ ટયઈલ્સને અથડયવયથી ઉત્પન્ન થતો  ટક ટક 
અવયજ પણ બધયને સુંભળયતો હતો. 

 આહુશત કી-બોડથ પયસે પહોંચી. બધયનુું 
ધયયન વોટ-બોડથ પરનય સ્કોર પર હત ુું. અચયનક જ વોટ-
બોડથ ની ક્સ્થશત બદલયઈ. આહશુત- ૯૫૬ અને સશમધ- 
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- ડૉ. અવશન  રશવ ચયુંગેલય 
નવલકથાનવલકથા  ઐક્ોત્સવ ઐક્ોત્સવ ૧૩૧૩  
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૯૫૭. બધય લોકો અને સશમધ હજી કુંઈ સમજે તે પહલેય 
આહુશત વોટીંગ કરીને સશમધની સયમે ઉભી રહી. 
વયતયવરણમયું રહલેી નીરવ િયુંશતને ચીરતય તે બોલી. 

“કોન્ગે્રચ્યલુેિન સશમધ અક્ગ્નહોત્રી...ય ુવોન..” 
“વયય..આવુું તે િય મયટે કયુું.?” 
“હુું તને હયરતય કેમ જોઈ િકુું !! મને ક્યું પયવર 

અને પોઝીિન જોઈએ છે. મયરે તો મયત્ર સયણબત કરવુું હત ુું કે 
સત્ય સ્વયું પ્રકયશિત- સરુણક્ષત હોય છે. અને અંતે તો શવજય 

ધમથનો જ થયય છે. તો હુું રીઝલ્ટ એવુું લયવી કે તને જે 
જોઈએ તે તને મળી ગયુું અને મને જે જોઈતુું હત ુું તે મને 
મળી ગયુું. હુ ું હયરીને પણ જીતી ગઈ અને ત ુું જીતીને પણ 
હયરી ગયો.” 

સમગ્ર હોલ આં બુંનેની વયતચીતને સયુંભળી રહ્યો 
હતો. આટલુું બોલી આહશુત પોતયની ચેર પરથી પોતયનુું પસથ 
ઉઠયવીને જવયની તૈયયરી કરતી, ફરીથી તે સશમધની સયમે 
આવી.  

“યયદ છે, મેં કહ્ુું હત ુું તને..આહુશત નયમ છે મયરુું, 
તને રોિન-પ્રજવણલત કરવયની તયકયત ધરયવુું છું અને 
ભસ્મીભતૂ કરવયની પણ..જયયું સધુી ત ુું આ સ્ટુડન્ટ યશુનયનનય 
પે્રશસડેન્ટની પોસ્ટ પર રહીિ ત્યયું સધુી ત ુું યયદ રયખીિ કે આ 

પોસ્ટ તને મયરય કયરણે મળી છે. અને બીજી એક વયત પણ 
યયદ રયખજે, એમ.એલ.એ. નો દીકરો છો તો ભશવષ્યમયું કયમ 
પણ આ કયમ લયગિે..’સત્તયની સયથે જવયબદયરી પણ આવે 
છે..’ આટલુું બોલી આહતુીએ સશમધની પયસે પડેલો પેલો 
ઉજવણીનય સયમયનમયુંનય ગલુયલ ભરેલય કોથળયમયુંથી એક 
મઠુ્ઠી ભરીને ગલુયલ લીધો અને સશમધનય ડયબય ગયલ પર 
લગયવતય બોલી. 

“કોન્ગે્રટ્સ વન્સ અગેઈન.. ડુ સેલીબ્રેટ યોર 

શવકટરી ..” અને તે ચપુચયપ ત્યયુંથી નીકળી ગઈ. બધયજ 
વ્યક્તતઓ બયઘય બનીને આ ઐશતહયશસક ઘટનયને જોઈ રહ્યય. 
સશમધનય શમત્રોને સમજાતુું નહોત ુું કે આ ફૂલો, ગલુયલ, ઢોલ, 
િરણયઈ, નુું શુું કરવુું? તે આહતુીનય િબ્દો અને ગલુયલથી 
અવયક બનીને બેઠેલય સશમધનય કુંઈક બોલવયની રયહ જોઈ 
રહ્યય. અને અંતે પ્રશ્ન પછૂતયું સશમધ કુંઈ જ બોલ્યય વગર 
ત્યયુંથી ચપુચયપ નીકળી ગયો, આહુતીની જેમ. 

આહુશત અને સશમધની વચ્ચે આ ‘ઈલેતિન ચેપ્ટર’ 
પત્યય પછી એક નવુું ચેપ્ટર ખલુ્યુું હત ુું ‘પે્રમ-પ્રકરણ’. જી 
હય..ખબર નહહ કેમ સશમધ આહુતીની આગળ-પયછળ ફરતો 
તેને પટયવવય – મનયવવયની કોશિિો કરી રહ્યો હતો. બધય 
સ્ટુડન્ટસ મયટે આ ચચયથનો શવર્ષય હતો કે ખરેખર સશમધ 

“ 

“ 

હાઈલી કોન્દ્સન્દ્રેટેટ આલ્કોહોલ પીધેલા ત ુ ં મારી વાત પર 
કોન્દ્સન્દ્રેશન કર....સારં્ળ, મારી પાસે ટાઇમ નથી તારી આ 
બકવાસ સારં્ળવાનો, ઓલરેડી બહ ુબધો ટાઇમ વેસ્ટ કયો 
છે મેં તારી પાછળ. જો નેકસ્ટ બે વમનીટ મા ંત ુ ંઅહીંથી નરહ 
જાયને તો હું પોલીસને બોલાવીશ અને મીરડયાને પણ.. 
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આહુતીને પે્રમ કરવય લયગ્યો છે કે આ તેની કોઈ નવી 
ચયલ છે. બધય મયટે ચચયથનો આ શવર્ષય આહશુત મયટે પણ 
ખરેખર શવચયરવય જેવો હતો. તેને સમજાતુું નહોત ુું કે 
પોતયની સયથે આ શુું થઈ રહ્ુું છે. એકબયજુ સશમધનય 
આવય નખરય અને બીજી બયજુ તેની એતઝયમ નજીક 
આવતી હોવયથી વયુંચવયનુું ટેન્િન. 

“જયયરથી તે મયરય ગયલ પર ગલુયલ લગયવ્યો છે 
ને ત્યયરથી હુું તયરય રુંગમયું રુંગયઈ ગયો છું..” આ વયક્ 
સશમધે આહુતીને પરુય પયુંચસો વખત કહ્ુું હિે છતયું 
આહુતીને તેનય પર જરયય શવશ્વયસ આવતો ન હતો, પણ 
તે ડીસ્ટબથ રહતેી. જેમ જેમ સમય પસયર થતો ગયો તેમ 
તેમ તેનય નવય નવય નખરય અને ડયયલોગ પણ વધતય 
ગયય. જેમ કે “તયરય પે્રમને 
કયરણે મેં આલ્કોહોલ ડ્રીન્કીંગ 
છોડી દીધુું છે અને રોજ રોજ 
તયરી જેમ બોનથશવટય પીવુું છું 
અને મયરી ગેંગને પણ તે 
પીવડયવુું છું, શુું કરુું યયર..તયરો 
નિો જ એવો છે, જેની પયસે 
આલ્કોહોલ પણ હફક્કો છે.” 
સશમધનય આવય ડયયલોગ પર 
આહુશત પેટ પકડીને હસતી. 

“પરુંત ુહવે વયત જરય વધયરે સીરીયસ બની ગઈ 
હતી. સશમધ તેને છેલ્લય પુંદર હદવસથી દરરોજ અનેક 
વયર મેસેજ કરતો કે “પ્લીઝ, મયની જા..નહહ તો હુું 
સ્યસુયઈડ કરી લઈિ.” આ મેસેજ પર આહશુત પેટ પકડીને 
હસી િકતી નહોતી, તેને જાણે-અજાણે આ છોકરયની ણચિંતય 
થતી, તો ક્યરેક તેનુું મગજ તેને કહતે ુ ું કે “શુું ભરોસો આ 
દગયબયજ અને ડ્રયમયબયજ છોકરયનો?” તો ક્યરેક “નહહ ને 
તે જુનુુંનમયું આવીને આડય-અવળું પગલુું ભરી લે તો તેનય 
મયું-બયપનુું શુું?” શવચયરોનય તમુલુ યધુધને કયરણે તે વયુંચી 
પયન િકતી નહોતી. તેનય અનેક હદવસો આ રીતે બગડી 

રહ્યય હતય. તે શવચયરી રહી કે જો પોતે આ જ ક્સ્થશતમયું 
રહિેે તો ફેઈલ થિે. મયટે તેનય મગજે કુંઈક પ્લયન ઘડયો.  

એક હદવસ તે સશમધનય હોસ્ટેલ પરનય રૂમમયું 
ગઈ. તે બેડ પર બેઠો બેઠો ખોળયમયું લેપટોપ રયખીને 
આરયમથી ગેમ રમતો હતો.તે કઈ સમજે કે પછેૂ તે પહલેય 
જ આહુતીએ પછૂ્ુું. “ડુ ય ુરીયલી લવ મી?” 

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

“જો હુું નહહ મયનુું તો ત ુું સ્યસુયઈડ કરી લઈિ 
ને ?” 

“હય હુું મયરી જઈિ, તયરય વગર એક શમનીટ પણ 
નહહ જીવી િકુું, મયરયથી આ સહન નહહ થયય “ અત્યુંત 

દયયમણો ચહરેો કરીને તે બોલ્યો. 
“ઓ.કે. બોલ...કેટલય કલયકમયું મરવુું છે? 
આઈ મીન કે મયરી પયસે વેરયયટી છે 
પોઇઝનની. જો આ બોટલથી ચોવીસ 
કલયકમયું ડેથ, અને આ બીજી ગ્રીન 
કલરની બોટલથી આઠ થી દસ કલયકમયું. 
આ ઓરેન્જ ફ્લેવરવયળું પોઈઝનથી એક 
થઈ ત્રણ કલયકમયું અને લયસ્ટ આ 
બોટલથી મયત્ર પયુંચ મીનીટમયું ડેથ. બોલ 
તને કયુું આપુું? પોતયનય પસથમયુંથી અનેક 

બોટલો કયઢી સશમધને આપતય તે બોલી. 
જવયબમયું સશમધ કુંઈ ન બોલ્યો. મયત્ર બધુું જોઈ 

રહ્યો. આથી આહતુીએ એક બોટલનુું ઢયુંકણ ખોલ્યુું અને 
બોલી,”લે..આ તને મયરય હયથેથી પીવડયવુું, એક થઈ ત્રણ 
કલયકમયું ડેથવયળું, મયરી ફેવરીટ ફ્લેવર ઓરેન્્વયળું 
પોઈઝન મયરય જ હયથે.” અને તે બોટલને સશમધનય હોઠ 
સધુી લઈ ગઈ. 

અત્યુંત ચીડયયેલો સશમધ તે બોટલનોઘય કરીને 
દુર ફેંકતય બોલ્યો. શુું સમજે છે મને હય..? હુું પયગલ છું 
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 
જ રીતે ભયુંગી િકયય, તોડી િકયય જો ત ુું એકઝયમમયું ફેઈલ 
થયય અને તે મયટે મયરે અત્યયરે તયરય રીડીંગટયઇમમયું મયરે 
તયરુું મયઈન્ડ ડીસ્ટબથ અને ડયયવટથ કરવુું હત ુું એટલે મેં આવો 
ડ્રયમય કયો.” 

“મેં પણ આ ડ્રયમય એટલે જ કયુું, આ બધી 
બોટલમયું િરબત છે કોઈ ઝેર નથી.મને ખબર હતી કે ત ુું 
આવુું ડ્રયમય જ કરતો હોઈિ. કયરણ કે ત ુું ક્યરેય કોઈનો ન 
થઈ િકે, કોઈને પે્રમ ન કરી િકે શસવયય કે તયરી જાત. ત ુું 
કોઈનય પે્રમને પણ લયયક નથી અને કોઈને પે્રમ કરવયને 
પણ.” 

“ઓહ..જરયક કોલેજનય કેમ્પસમયું એક આંટો મયરીને 
આંખો ખોલીને  જોઈ લે, કેટલી બધી છોકરીઓ મયરય મયટે 
પયગલ છે, મને મેળવવય તડપે છે.” 

“હય..હિે.., આમ પણ અમકુ છોકરીઓની બદુ્ધિ 
પગની પયનીએ હોય છે, ખબર નહહ એને તયરયમયું શુું 
જોયુું હિે? કદયચ તયરી રોયલ લયઈફસ્ટયઇલ અને પૈસય.” 

“હય..કદયચ એ જ. પણ તેથી શુું? હુ ું ગમે તેટલી 
છોકરીઓનો પે્રમ આ રીતે ખરીદી િકુું છું? મને જરૂર નથી 
તયરય જેવી સત્યની દેવીનય પે્રમની..” 

“ભગવયને ઘણી બદુ્ધિ આપી છે મને, આ તો શુું 

આવતય સયત જન્મો સધુી તયરય જેવય નૈશતકમલૂ્યોનુું 
અધપતન કરતય, જેની પયસે આડુંબર શસવયય કશુું જ નથી 
તેને હુ ું પે્રમ ન જ કરુું. ‘સયચો પ્રેમ’ શુું છે એ તને ક્યરેય 
નહહ સમજાય, અને મળિે પણ નહી. ‘ખરીદવુું’ અને 
‘પયમવુું’ વચ્ચેનય તફયવતને સમજાવવયનો મને ટયઇમ જ 
નથી.” આહશુત ઝુનનુમયું બોલીને ત્યયુંથી જતી રહી. 

ત્યયુંથી જઈને તરત જ તે પોતયનય રૂમમયું વયુંચવય 
બેસી ગઈ, રયતનય આઠ વયગ્યય છતયું તે વયુંચતી હતી.તેવયમયું 
તેને સશમધનો અવયજ સુંભળયયો. બયરી પયસે ઉભી રહીને 
જોતય નીચે ગયડથનમયું ઉભેલો વધ ુપડતુું ડ્રીંક કરેલો સશમધ 
લથડીયય ખયતો કુંઈક અસુંગત વયતો કરીને આહુતીને 
ઉદેિીને કુંઈક ને કુંઈક બોલી રહ્યો હતો. ત ુું શુું સમજે છે 
તયરી જાતને..શુું મજા આવે છે તને મને હરયવવયની...મને 
એક શમનીટ પણ િયુંશત નથી મળતી, શસવયય કે આ 
ક્સ્થશતમયું..તયરયથી તો સયરો આ આલ્કોહોલ..મયરો સયચો 
સયથી, જે મને સખુ જ સખુ આપે...ઓન્લી હપેીનેસ..” આ 
બોલતય તે નીચે પડતય પડતય રહી ગયો. 

આહુશત નીચે જઈને તેની સયમે જોઇને બોલી, 
“હયઈલી કોન્સન્રેટેટ આલ્કોહોલ પીધેલય ત ુું મયરી વયત પર 
કોન્સન્રેિન કર....સયુંભળ, મયરી પયસે ટયઇમ નથી તયરી આ 
બકવયસ સયુંભળવયનો, ઓલરેડી બહ ુબધો ટયઇમ વેસ્ટ કયો 
છે મેં તયરી પયછળ. જો નેકસ્ટ બે શમનીટ મયું ત ુું અહીંથી નહહ 
જાયને તો હુું પોલીસને બોલયવીિ અને મીહડયયને પણ.. 
આવતીકયલનય ન્યઝૂપેપરમયું હડેલયઈન હિે ‘એમ.એલ.એ.નય  
પતુ્રએ દયરૂ પીને ગલ્સથ હોસ્ટેલમયું રયતે્ર કરેલ હોબયળો.’ તો જ 
અહીંથી, યોર ટયઇમ સ્ટયટથ  નયવ..” 

“હય, ધમકી દે મને ત ુું, મયરય બયપનુું નયમ હવે મને 
ક્યુંય જેક લગયડવય તો કયમ નથી આવતુું પણ મને 
ન્યઝુપેપરની હડેલયઈન બનયવવયમયું કયમ આવે છે, જોઈ 
લઈિ તને હુું, શપતચર અભી બયકી હ ેમેરે દોસ્ત.” કહતેો તે 
લથડીયય ખયતો ત્યયુંથી જતો રહ્યો. 

“ 

“ 

મારા બાપનુ ં નામ હવે મને ક્ાયં 
જેક લગાડવા તો કામ નથી આવતુ ં
પણ મને ન્દ્યઝુપેપરની હડેલાઈન 
બનાવવામા ં કામ આવે છે, જોઈ 
લઈશ તને હું, વપક્ચર અર્ી બાકી હ ે
મેરે દોસ્ત. 

“ 
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- ભયગ્યેિ પટેલ 

ફોટોફોટો--સ્ટોરીસ્ટોરી  
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આ 
જ ે મુલાકાત લીધી છે આપણે કાજલ 

ઓઝા વૈદ્ય અને સજંય વૈદ્યના 

“રોકસ્ટાર” દીકરા તથાગતની. જમેને 

ગળથુથીમાં ભાષા અને સાહિત્ય મળેલંુ છે એવા તથાગતને 

પોતાની મરજીની સાવ અલગ જ કારહકદી ઘડવામાં કોન ે

અને શેને ભાગ ભજવ્યો? અને તથાગત માત્ર  “કાજલ 

ઓઝા વૈદ્યનો દીકરો” તરીકે 

ઓળખાવાનું કેમ નકાર ે છે,એમને 

પોતાની ઓળખાણ જોઈએ છે- આ 

બધા હવષ ે જાણવાનો try આ ચીટ-

ચેટમાં આપણે કરીશું.આ આખા 

section માટે પખંનો સાથ આપ્યો 

ખુબ મીઠાબોલા અને પ્રહતભાશાળી 

સ્વીટી પટેલે. 

 

સ્વીટી: તથાગત, હ ું  શરુ કરવા ઈચ્છીશ આપના 

બાળપણથી. બાળપણ નો તથાગત કેવો હતો?અત્યાર ે

જ ેરોકસ્ટાર તથાગતને જોઈએ છે એ પેહલા કેવો હતો? 

 

તથાગત:  મન ેનથી લાગતંુ કે િંુ અત્યાર ેરોકસ્ટાર છંુ,કદાચ 

નાનો િતો ત્યાર ેવધાર ેરોકીગં િતો.નાનો િતો ત્યાર ેબસ 

સાઈઝમાં ફરક િતો. િજી પણ િંુ મનથી બાળક જ છંુ, 

િજી પણ એટલો જ આળસંુ છંુ. પેિલા પેઈનટીગં કરતો 

િતો િવે હગટાર વગાડંુ છંુ. 

 

સ્વીટી: તો જમે દરકે બાળકન ું સપન ું હોય કે મોટ ું  થઈને 

માર ેઆ બનવ ું છે તો તાર ેપેઈન્ટર બનવ ું હત ું? 

 

તથાગત:  િા, મન ેગાડીઓનો પણ ખુબ શોખ િતો તો િંુ 

એવું પણ કેિતો િતો કે માર ેઓટોમોબાઇલ એનજીનીયર 

બનવું છે, પણ િંુ સ્કુલમાં મેથ્સમાં ફેઈલ થયો અને પછી મેં 

આ એનજીનીયર વાળું જવા દીધંુ કે મેથ્સ નહિ ફાવ ે

આપણને. ભણવામાં મન ેપેિલેથી બિુ રસ નથી રહ્યો એ િંુ 

સ્વીકારં છંુ.િંુ સ્કુલમાં પણ બુક્સ નિોતો લઇ જતો, સ્કેચ-

બુક લઇ જતો અને કૈક મન થાય એમ ચીતરતો.ટીચસસના 

ફેસ બિુ બનાવ્યા છે મેં!! 

 

સ્વીટી: તમારા સ્ક લી ુંગ વવષે કઈ 

જણાવો. 

 

તથાગત: સ્કુલીગં બિુ અપ-ડાઉન વાળું 

રહંુ્ય છે. મેં શર કરલંુે બાળ-ઘર 

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

જોઈન કરી,જ્ાં િંુ આઠમાં સુધી રહ્યો 

પછી હવશ્વભારતીમાં ટેનથ સુધી કયુું 

એના પછી સ્ટુડનટ એક્ષચેનજમાં િંુ જમસની ગયેલો, ત્યાં નવ 

મહિના રહ્યા પછી મેં 11-12  AISમાં કયુું.અત્યાર ે િંુ 

ઓહડયો-એનજીનીયરીગં નો કોસસ કરી રહ્યો છંુ. 

 

સ્વીટી: જ ેતમે એક્ષ્ચેન્જની વાત કરી તો એ ખ બ મોટો 

અને સારો ચાન્સ કેહવાય. તો એમાું શ ું શીખવા મળય ું? 

શ ું બદલાવ આવ્યો તથાગતમાું કે એની લાઇફમાું? 

આવી રીતે બહારના દેશમાું એકલા, પવરવાર વગર 

રહેવાથી ઘણીવાર વ્યવિને પોતાનામાું કૈક જડી આવે. 

તને એવ ું શ ું જડેલ ું? 

 

તથાગત:  પેિલા તો ત્યાં જતા ંવખતનુ ંએટલે નક્કી થયલંુે 

કે મને મમ્મીએ કિેલંુ કે પાછો આવ્યા પછી એ મને નવું 

હગટાર અપાવશે. ફેમીલી વગરમાં તો મને ખાસ એવું નિોતું 

લાગયું કારણકે માર ે મમ્મી-પાપા જોડે રોજ જ વાત થતી 

 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

- સ્વીટી પટેલ 

તથાગત સાથે ચીટતથાગત સાથે ચીટ--ચેટ...ચેટ...  
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િતી.ત્યાં જઈને મને ખ્યાલ આવલેો કે મન ેપ્રોડક્શન કરવું 

ગમે છે. કૈક નવી ધૂન, નવું મ્યુઝીક બનાવવું છે માર ેએ મન ે

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

માઈકના સ્લોટમાં વાયર નાખીને લેપટોપમાં રકેોડસ  કરવાનું 

ચાલુ કરલંુે.પછી ધીમે ધીમે િંુ શીખ્યો કે કેવી રીતે એકદમ 

પરફેક્ટ રકેોડસ  કરાય અને િવે પાછા આવ્યા પછીનું મેં એ 

ચાલુ જ રાખ્યું છે અને અત્યાર ે જમે મેં કીધંુ ઓહડયો-

એનજીનીયરીગંનો કોસસ ચાલુ છે.  

 

સ્વીટી: તો ગીટારનો કે્રઝ એ વખતથી જ છે એમ? 

તમને પેહલ ું વગટાર ક્યાર ે અને કેવી રીતે મળેલ ું એ 

જાણવ ું અમારા માટે intresting રહેશે. 

 

તથાગત:  મારં પિેલંુ હગટાર મેં શમાસ મ્યઝુીક માથંી 

લીધેલંુ, જ ે ૧૫૦૦ રૂહપયાનું ટર ાઈ-સ્ટારનું હગટાર િતંુ અને 

એ વખતે લગભગ ૧૪ વષસનો િોઈશ મને િજી પણ યાદ છે, 

મેં એના માટે ૬ મહિના સુધી મમ્મીને િેરાન કરલેા અને 

પછી એમને મને અપાવેલુ. મમ્મીને હવશ્વાસ નિોતો કે િંુ 

હગટાર શીખીશ કારણકે એના પેિલા મેં તબલા અને કી-

બોડસ બંને લગભગ 6-6 મહિનામાં શીખવાનું છોડી 

દીધેલંુ.અને કે્રઝ આમ એકદમ નથી એવી કોઈ મોમેનટ કે 

જમેાં આમ થાય કે ના બસ આ જ કરવું છે. તમે ક્યારકે 

વગાડતા િોય ક્યારકે એમ જ પડયું િોય અને તમને ક્યાંક 

લાગ ે કે ના મન ે આ instrument સાથ ે ટાઇમ spend કરવો 

ગમે છે. અને બસ એમ જ સંગીત સાથે મારો gradual 

સંબંધ છે. 

 

સ્વીટી: જો તથાગત તમને એમ કહ ું  હ ું  કે દ વનયામાુંથી 

વગટાર કે આખેઆખ ું મ્ય ઝીક અચાનક ગાયબ થઇ 

જાય તો તથાગત શ ું કર?ે 

 

 તથાગત: જો મને સાંભળવા પણ ના મળવાનું િોય તો 

પછી તો તથાગત પણ નથી. કદાચ હગટાર વગર િંુ ચલાવી 

શકંુ,પણ મ્યુઝીક સાંભળ્યા વગર મારી કોઈ િસ્તીનો 

સવાલ જ નથી. 

 

સ્વીટી: ખ બ ફેમસ લેવખકા કાજલ ઓઝા વૈદ્ય, ખ બ 

મોટા દરજ્જાનાું ફોટોગ્રાફર સુંજય વૈદ્યના સુંતાન, વળી 

તમારા નાના વદગુંત ઓઝા પણ ખ બ પ્રખ્યાત પત્રકાર 

હતા, તો આવા પવરવારના ભાગરૂપે ગ જરાતી ભાષા 

અને સાવહત્ય તો તમારા લોહી માું છે એમ કહી 

શકાય.તો તારુું  ગ જરાતી સાથે કેવ ું કનેક્શન રહ્ ું છે? 

 

તથાગત:  િંુ કિીશ કે િંુ ગજુરાતીમા ંહવચારં છંુ. આનાથી 

વધાર ેકઈ પણ કેિવાની મને જરૂર નથી લાગતી. 

 

સ્વીટી: આમાું હ ું  કેહવા ઈચ્છીશ કે કાજલ મે’મ ની જ 

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

છો.’ 

 

તથાગત: િા તો આવી રીતે સોનગસમાં િંુ ઘણી અલગ 

અલગ ભાષાનાં સાંભળતો કે વગાડતો િોઉં, પણ જો િંુ 

કોઈ english સોગં પણ લખતો િોઉં ન ે ક્યાકં તો એના 

શબ્દોમેં આમ ગજુરાતીમાં જ આડા-અવળા લખ્યા િતા. 

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

‘thought-process’ પણ ગજુરાતીમાં જ શર થયેલી. 

સ્વાભાહવકપણ ે એ મારી ભાષા છે, એમાં જ મારી 

vocabulary વધાર ેછે, તો તમે એમાં જ શર કરવાના. 

 

સ્વીટી: તો તારા પાયા ગ જરાતી સાથે જોડાયેલા છે 

એવ ું કહી શકાય? 
 

તથાગત: બધી જ વસ્તુના પાયા એની સાથે જ જોડાયેલા 

છે. છેલ્લે ગમે તે િોય િંુ વાત તો ગજુરાતીમાં જ કરં છંુ એ 

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

ગજુરાતી છીએ, મારા જ ેબીજા સોલો પ્રોજકે્્સ છે એના 

મેમ્બસસ ગજુરાતી છે, તો અમે વાતો પણ ગજુરાતીમાં જ 

કરીએ છીએ. 
 

મનોરી: તો વચ્ચે હ ું  પૂછવા માુંગીશ કે તમે જ ે રીતના 

માહોલમાું છો, રોકસ્ટાર અને બધ ું તો, હવે ઘણી 

જગ્યાએ એવ ું થઇ ગય ું છે કે englishમાું બોલવ ું is cool, 

તો તમને ક્યારયે એવ ું વફલ નથી થય ું કે ગ જરાતીમાું જો 

કોઈ સાથ ે વાત કરશો તો એ આમ તમારી image ને 

સ ટેબલ નવહ રહે? 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 
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તથાગત: ના મને એવું નથી લાગતંુ. અમારં બેનડ જ ેછે 

એ ખાલી instrumental વગાડે છે, તો અમન ે એટલી 

સ્વતંત્રતા રિે છે કે કઈ ભાષામાં હવચારવું કે બોલવું. 

જયાર ેઅમે સ્ટેજ પર િોઈએ ત્યાર ેઅમે કોઈ હદવસ નક્કી 

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

જ િોય, અન ે trust me, જયાર ે આમ કોઈની પણ સાથ ે

કામ કરતા િોઈએ તો બધા તરફ થી હવચારવું ખુબ 

જરૂરી િોય છે. તો અમે સ્ટેજ પર કદાચ ના પણ બોલીએ 

પણ અંદર-અંદર તો ગજુરાતીમાં જ વાત કરીએ છીએ. 

 

સ્વીટી: કોઈ ગ જરાતી કવવતા કે ગઝલ પરથી મ્ય ઝીક 

બનાવ્ય ું હોય એવી કોઈ ઘટના?  

 

તથાગત:  અમારં જ ેઆલ્બમ આવી રહંુ્ય છે એમા ંક્યાકં 

મારી મેઈન પે્રરણા િષસ બ્રહ્મભટ્ટના કાવ્યસંગ્રિ છે.- 

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

અટવાયેલો િતો, ત્યાર ેમમ્મીની ઓફીસ ગયેલો અને િષસ 

બ્રહ્મભટ્ટની અમુક બુક્સ પર નજર પડી અને મને આકષી 

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

સાઉનડ-સ્કેલ છે એ તો એના પર જ આધાહરત છે પણ 

િજી િંુ sure નથી કે કહવતાન ે કે એની પહંિઓન ે િંુ 

વાપરીશ. ખાસ અમ ે english  સોનગસ પણ વગાડીએ 

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

70s અન ે 90s ના મ્યઝુીક પરથી અમ ે શર કયુું છે 

વગાડવાનું, મારા જો કે હપ્રય બેનડસ છે આ, પણ િંુ મારી 

ભાષાન ે મારા મ્યઝુીકમા ં સમાવવાનો try કરં છંુ.તો 

ગજુરાતી હસહંગગં કે folk music સાથ ે િંુ જોડાયલેો નથી 

પણ આ રીતે અમે ગજુરાતીને tunesમાં સમાવવાનો બસ 

નાનો-મોટો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. 

 

સ્વીટી: ગીટારીસ્ત તરીકેની તમારી journey વવષે થોડ ું 

જણાવશો? 

 

તથાગત: જવેું 8thમાં હગટાર મળ્યું કે તરત શીખવાનું 

ચાલુ કરલંુે,પણ એ સર સાથે માંડ એક મહિનો શીખ્યો 

િોઈશ અને એમને છોડી દેવું પડયું, પછી થોડા સમય 

બાદ લગભગ એક મહિના માટે જ જતીનકાકા પાસે થી 

શીખ્યો અને એના પછી મારા એક દોસ્ત િનીલ પાસે 

શીખ્યો જ ે િંુ અત્યાર ે જ ે રીત નું વગાડંુ છંુ એવું મ્યુઝીક 

િતંુ. બાકી અમુક થોડંુ જાતે એક્ષ્પપ્લોર કયુું. મેં શર કરલંુે 

એક બેનડ સાથ ે જનેુ ં નામ મેં Indian Ocean ના જ એક 

ગીત પર થી રાખેલંુ અને અમે અમદાવાદ સેનટરલ જલેમાં 

વગાડનાર પેિલાં બેનડ િતા. એ બેનડમાં અમે બધા એક 

જ ક્લાસના િતા.લગભગ ૧૫ વષસનાં િોઈશંુ અમે બધા. 

પછી મેં ઉડાન બેનડ સાથે કામ કયુું છે. મારો એક મ્યુહઝક 

હવડીયો આવેલો જમેાં પૃથ્વી સાથે મારં િતંુ feature. 
 

સ્વીટી: હવ ે જો આપના parents ની વાત કરીએ તો 

એમનો approach કેવો રહ્ો છે તમારા મ્ય ઝીક માટે? 
 

તથાગત: એ આધાર રાખે કે િંુ ખરખેર શું કરી રહ્યો છંુ? 

જો િંુ એમ જ વગાડતો િોઈશ કે માંચેડતો િોઈશ તો 

મમ્મી આવીને એક આંટો મારી જશે કે બેસે કે મળવા 

આવે, પણ જો િંુ રકેોડીંગ કરવા બેઠો છંુ તો કોઈ disturb 

ના કર.ે એ લોકોને બસ િંુ ખરખેરી મિેનત અને passion 

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

પરુપેરુો support રહ્યો છે.પણ િા એ બંન ે ન ે એક ફોમસલ 

ડીગ્રી જોઈએ છે. તો િોઈ શકે કે િંુ અમુક સમય પછી િંુ 

કોઈ મ્યુઝીક કોલેજમાં જઈશ. 
 

સ્વીટી: તમારા પવરવારમાું તમારી પ્રેરણા કોણ રહ્ ું 

છે? મ્ય ઝીક માટે નવહ તો એમ જ, પણ તથાગત કોના 

સાથે ખ બ attached છે ? 

 

તથાગત: મારા દાદા અને નાના સાથે મને ખુબ 

attachment રહંુ્ય છે. એ બંન ે સાથ ે િંુ ખુબ રહ્યો છંુ અન ે

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

જોડે થી ઘણું આવેલંુ છે. મારા માટે એ લોકો ફે્રનડ,ટીચર, 

અને “grand” parents િતા. 
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સ્વીટી: અત્યાર ે જ ે ગ જરાતી નવા મ વીસ અને 

મ્ય ઝીકનો ટરેન્ડ ચાલે છે, એમાું પણ ખ બ સ્કોપ અને 

ઓપ્શન્સ દેખાઈ રહ્ા છે. even વહન્દી વફલ્મમ્સમાું પણ 

જ ના ગીતો કે ગઝલ recreate થઇ રહ્ા છે. તો તમારો 

કોઈ પ્લાન કે comment?  અને આપનો future plan શ ું 

છે? 

 

તથાગત:  future-planમાં તો બિુ બધા આલ્બમ રકેોડસ  

કરવા છે, tours કરવી છે અન ે એક ગ્રમેી એવોડસ જીતવો છે 

જો થઈ શકે તો..અને રિી વાત ગજુરાતી જુના ગીતો કે 

ગઝલની તો મન ેનથી લાગતંુ કે એ રીતનાં મ્યુઝીકમા ંમારં 

મ્યુઝીક સેટ થશે કે જ ેબનાવી રહ્યા છે એમને ગમશે. મન ે

ચોક્કસ બિુ બધી કહવતાઓન ે recreate કરવી ગમશ.ે પણ 

એના માટે પેિલા માર ેએમને વાંચવી અને માણવી પડશે. 

િંુ પિેલાથી જ સારો રીડર નથી. િંુ મ્યુઝીકના માધ્યમથી 

ગજુરાતીને સમજવાનો અને એની સાથે જોડાયેલા રિેવા 

માંગતો માણસ છંુ. તો કહવતાઓ વાંચી,જાણી સમજીન ે

એમને ક્યાંક વાપરવી કે કૈક નવું રૂપ આપવું મને ચોક્કસ 

ગમશે.  

 

સ્વીટી: અત્યાર ે જ ે બધા ટીન-એજસેસ છે, એમાું 

મોટાભાગનાન ું ક્યાુંક જીવનના એક તબક્કા પર સપન ું 

હોય છે કે હ ું  વગટાર વગાડ ું  કે બેન્ડમાું પેફોમસ કરુું . પણ 

સમય જતા એ છૂટી જાય છે અથવા જાળવી નથી 

શકતા.તો એ બાબતે આપન ું શ ું કેહવ ું છે? 

 

તથાગત:  િંુ કિીશ કે એમનામા ંધીરજનો અભાવ છે. તમ ે

ગઈકાલે હગટાર ખરીદ્યું તો આજ ે તમે એના પર સોલો 

પરફોમસ નહિ કરી શકો.સ્કેલ, tuning અન ે બીજી ઘણી 

વસ્તુઓ શીખવાની િોય છે અને એના માટે સમય જોઈએ 

જ.જરૂરી નથી કે તમે કોઈ જોડેથી શીખો, કદાચ જાતે પણ 

એક્ષ્પપ્લોર કરો,પરંતુ ધીરજ વગર કોઈ મતલબ 

નથી.ક્લાસમાં અને એમ જઈને અત્યાર ે મોટા ભાગે બધા 

ડાયરકે્ટ સોગં જ શીખે છે,પણ એમાં લાંબા સમય સુધી 

મઝા નથી.તમે બે-ત્રણ હદવસ સુધી ખુશ રિેશો.પણ પછી 

તમને નવું ગીત શીખવું પડશે કે જોઇશે.તો જો સ્કેલ 

શીખેલા િશો તો ઈચ્છો એ કરી શકો. 

 

મનોરી: છેલ્મલે એક સવાલ તથાગત,કે એક વાર તમે 

પોતાની જાતને આમ મ્ય ઝીક માટે સ્થાવપત કરી દીધી, 

આ જ ે બધી tours અને all,પછી શ ું આપ નવા 

ગ જરાતી ય વાનો કે મ્ય ઝીક જ ેશીખવા માુંગતા હોય 

એમને સીખ્વાડવાન ું પસુંદ કરશો? 

 

તથાગત: િંુ એ બાબતે િજી sure નથી. િમણા ં મારો એક 

પ્રોજકે્ટ છે જમેાં એક મ્યુઝીક વકસશોપમાં િંુ એક સેશન 

લેવાનો છંુ. એના પછી કદાચ મને પોતાની જાત પર એક 

ટીચર તરીકે હવશ્વાસ બેશે. પરંતુ િા ક્યાંક અમુક સમય 

પછી િંુ ચોક્કસ મારા અનુભવ અને knowledge વિેંચવા 

ઈચ્છીશ.  
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“લાબંી છે જજિંદગી છતા ંટ ંકી બનીને રહી ગઈ, 
બે ત્રણ પ્રસગંોમા ંઅહીં આખા જીવનનો સાર છે.” 
 
“ગોળ વઈણ ને હરખી. આ હુું ભયરતનય 
નકસય જેવી કરી સે! બધી બયઝુથી હરખુું 
વેલણ ફેરય્વ. એ હયય્સ રયમ... સીખ કુંઇક 
ભૈસયબ. તયરય હયહરે જઈસ તો ઈ લોકો હુ ું 
કેહ?ે આ ભનુ્દરીને એની મયએ કયઈ 
સીખ્વયડ્ુું ઝ નહી હોય હેં?! અમને લઝ્વીસ 
ત ુું હયળી. હયય્લ હવે ખોટો સલુો બયળતી. બેય 
કયમમયું સયથે ફયવટ હોવી ઝોઇ. એક રોટલી 
સલુયમયું ચડે તયું હધુીમયું તો બીઝી વણયઈ 
ઝવી ઝોઈ... હયલ હયલ હવે સોય્પ રયય્ખ. 
તયરય બયપય હમણયું આવી જાહ ે ને થયળી 
પસયડસે...” 
 

બય મને રોજ આ રીતે જ ટોકતી. મને નય 
ગમતુું એ. પણ હુું બય સયમે કુંઈ બોલી નય િકતી. બયએ મને 
આ રીતે જ ટોકી-ટોકીને બધય કયમ િીખવયડયય. વયસણ-
પોત ુું-હુંજવયરી. બધુું જ. િીંગની ચીક્કીથી લઈને 
અડહદયયની ઢેફલી ને મોતીચરુનય લયડવય પણ બયએ જ 
મને િીખવ્યય. બય પયસે કોઈ પયકિયસ્ત્રની ચોપડીયુું નોતી. 
પણ એની રસોઈ ચયખીને બધય આંગળય ચયટવય મુંડે, એવી 
સરસ રસોઈ બનયવતી બય. મને હુંમેિય એમ થતુું કે હુ ું બય 
જેવી રસોઈ તો ક્યરેય નો બનયવી િકુું. વધયરે મયણસોનુું 
રસોડુું હોય ને બીજુ ું કોઈ રસોઈ બનયવે તો તરત સ્વયદમયું 
ફરક પડી જાય. પણ બયની રસોઈમયું બે જણની રસોઈમયું 

આવે એવો મજબતુ સ્વયદ દોઢસો મયણસની રસોઈમયું પણ 
આવતો! 
 

મયરે સોળમુું બેઠુું પછી એક સવયરે મને આ પ્રીશનુય પપ્પયને 
એ લોકો પહલેીવયર જોવય આવ્યય. હવે ગયમડય-
ગયમમયું તો ત્યયરે કોઈ મે’મયનને ખયધયું વગર 
પયછય મોકલે કયઈ? બધય બપોરુું કરવય રોકયયય. 
બય મયરી સયથે જ હતી રસોડયમયું. મને થયુું કે 
આ જોવયવયળય મે’મયન છે ને ખયવયમયું કુંઇક 
મીઠુું-મરચુું વધઘટ થઇ જાિે તો? એટલે મેં બય 
ને પછૂ્ુું, 
“બય. મીઠુું કેટલુું નયખુું?” તપેલય પર િયકની 
મીઠય ભરેલી ચમચી રયખીને હુું બેઠી રહી. બય 
કુંઈ નય બોલી.  
“બય... એ બય... કે ને....” બય હજી ચપુ જ હતી. 
મને થયુું કે વળી બયને શુું થયુું. કેમ જવયબ 
નથી દેતી?! મેં મને ઠીક લયગ્યુું એટલુું મીઠુું 
નયખી દીધુું.  

રસોઈ બની ગઈ.. પરૂી-િયક, ભજીયય, બયસુુંદી, દયળ-ભયત. 
પયપડ પણ તળી દીધય. બધયને જમવય બેસયડયય. મેં મયથે 
દુપટ્ટો રયખીને બધુું પીરસ્યુું. સરખય જોવયયય પણ ન્હોતય 
પ્રીશનુય પપ્પય!  
મેં ઝટપટ રસોઈ બનયવી લીધી ને બધયને જમવય બેસયડયય. 
થોડુું ખયઈને પ્રીશનુય પપ્પયનય બયપ ુએટલે કે મયરય સસરયએ 
કીધેલુું કે, 
“હયરુું બનયવ્યુું સે હોં...” 
હુું રસોડયમયું ઉભી ઉભી બધુું સયુંભળતી હતી. મેં બયને પછુ્ુું 

 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

  ગલુાબજળગલુાબજળ  
- યયણિક વઘયશસયય 
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કે  
“હેં બય. કોઈએ કેમ પછૂ્ુું નહી કે કોણે બનયવી છે રસોઈ 
એમ?!” 
“એ લોકને ખબર ઝ હોય કે ઝે સોડીને ઝોવય આયવય હોય 
એ સોડીએ ઝ બનયય્વી હોય....” 
હુું કુંઈ સમજી નહી. 

“બય... પણ મેં છોકરયને સરખો જોયોય નથ...” 
“તયરે હરખો જોઇને હુું કરવુું સે? તયરય બયપ ુ નક્કી કરસે. 
એણે ઝોઈ લીધો. તયરે ઝોવયની ઝરૂર નથી કયઈ... અમયરી 
વખતે તો સીધય મુંડપમયું ઝ જોવયતય ને ઈય તે આડો 
ઘમૂટો તયણ્યો હોય. હયયલી મળી સે લે. હરખય 
ઝોવયવયળી...” 
મે’મયન જતય રહ્યય પછી બય ને મેં પયછું પછૂ્ુું કે, 
“બય. તમે મને કીધુું કેમ નહી કે મીઠુું કેટલુું નયખુું એમ?!” 
બય આ વખતે પણ કુંઈ નય બોલી. 
જયયરે અમે જમવય બેઠય ત્યયરે બધુું ચયખીને બયએ મયરય 
મયથય પર હયથ ફેરવ્યો ને બોલી, 
“બટય. તને મયરી ઝેવુું રયુંધતય આવડી ગ્યુું હોં...” 
બય રીતસરની રડવય જ લયગી. એને અહુંતે્ર ગ્યુું. મેં પયણી 
આપ્યુું. મયરયથી પણ રોવયઇ ગયુું. બયએ મને એ હદવસે 
એનય હયથેથી જ ખવડયવ્યુું! 
રોન્ઢે મને બય બસમયું બેસયડીને તયલકેુ બજારમયું લઇ ગઈ 
ને મને નવી ચુુંદડી, બ ુંગડી ને લયલી લઇ દીધી. કુલ્ફી પણ 

ખવડયવી. 
પછી તો મયરય લગન નક્કી થઈ ગયય. આ પ્રીશનુય પપ્પય 
જોડે જ.  
બયને પછી મેં ઘણીવયર રડતી જોઈ. મને એનય ખોળયમયું 
મયથુું રયખીને સવુડયવતી ને મયથે ધીમેધીમે હયથ  ફેરવતી. 
એની આંખોમયુંથી દડદડ થતયું આંસડુય 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 િકુું એમ 

પણ નથી! 
********** 
બયને ગયય એનય નવ વર્ષથ થઇ ગયય. આજે પણ જયયરે 
જયયરે રોટલી વણુું, ત્યયરે મયરય ભીતરમયું સ ુંઘરયયેલી મયરી 
બય બોલી ઉઠે કે, 
“ગોળ વણઝે હરખી....” 
રોટલી ઝયુંખી પડતી જાય ને હુું હયથમયું રહલેય વેલણ સયથે 
જ આંખનય ખણૂે રહલેો ભેજ હયથનય કયુંડયથી દુર કરી દઉં. 
હવે મયરી પ્રીશ ુ પણ વીસ વર્ષથની થઇ ગઈ. પ્રીશ ુ મયરુ 
એકનુું એક સુંતયન હતી. લગ્નનય બયર વર્ષથ થયે મોડે મોડે 
આવેલી. 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

“ 

“ બાને પછી મેં ઘણીવાર રડતી જોઈ. 
મને એના ખોળામા ં માથુ ં રાખીને 
સવુડાવતી ને માથે ધીમેધીમે હાથ  
ફેરવતી. એની આંખોમાથંી દડદડ 
થતા ં આંસડુા મારા ગાલેથી પણ 
રસ્તો કરી જતા.  
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“જો બેટય. રોટલી તો િીખવી જ પડે. બીજુ ું કુંઈ નવીન નય 
આવડે તો ચયલે. પણ રોટલી તો પયયો છે. એ તો આવડવી 
જ જોઈએ. સમજી?” 
“શુું ત ુુંય હવે! કયય જમયનયમયું જીવે છે ત ુું? મયરે કુંઈ િીખવુું 
નથી આવુું રોટલુું-ફોટલુું.” 
“પણ બેટય કયલે સવયરે ત ુું સયસરે જઈિ તો એ લોકો શુું કેિે 
હેં? કે આને તો રોટલીય નથી આવડતી....” 
“પણ હુું ત્યયું સયસરે રોટલી કરવય થોડી જાઉં છું. ને એ 
મયરી સયસનુી છોકરીને પણ નય જ આવડતી હોય રોટલી 
બનયવતય. ને કોઈ કુંઈ તો જાય. એમ િેનય કોઈ કુંઈ 
જાય...” 
“પણ બેટય......” 
“મોમ....પ્લીઝ. આવી શુું ઝફયમયરી. THIS IS REALLY 

INTOLERENT યયર.... જો હુું તને એક વસ્ત ુબતયવુું....” 
પ્રીશએુ એનો મોબયઈલ કયઢયો ને કુંઇક અંદર ઘમેુડ્ુું.  
“જો આ સ્મયટથ-ફોન અને ઈન્ટરનેટની કમયલ. TAKE A 
LOOK MOM. જો ઓનલયઈન િોશપિંગની આ વેબસયઈટ. 
આ રોટલી કરવયનુું મિીન છે. આમયું ખયલી તમયરે લોટ 
બયુંધીને નયખી દેવયનો. ગરમ રોટલી રેડી, ને એ પણ 
અસ્સલ ગોળ.” 
એ હસવય લયગી. હુ ું થોડી મ ૂુંઝવયઈ ગઈ.  
“પણ બેટય.... આમયું લોટ તો બયુંધીને નયખવો પડે ને?! 
ચલ. હુું તને લોટ બયુંધતય િીખવયડુું...” 
“ઓહ. COME ON MOM... જો આ બીજુ ું મિીન છે, એમયું 
લોટ પણ બુંધયઈ જાય. ઈલેતરોશનક આટય-મેકર...” 
હુું જોઈ જ રહી. 
મિીન બગડી જાય કે લયઈટ જતી રેય તો શુું કરવયનુું?! ને 
એમયું જાતે બનયવેલી રોટલી જેવો સ્વયદ આવે?! ઘણય 
સવયલો હતય મનમયું. પણ હુું પછૂી જ નય િકી... 
પછી તો પ્રીશએુ 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 રેય છે 

ત્યયુંથી અમે ગરમ-ગરમ સમોસય તૈયયર જ રયખ્યય હતય ને 
ચય સયથે એ ખયઈને અડધી કલયકમયું તો એ લોકો જતય 
પણ રહ્યય.  
મયરે પણ જવુું ત ુું આજે મયરી બયની જેમ જ, પ્રીશનેુ લઈને 
મયકેટમયું એનય મયટે કુંઇક લેવય. પણ પછી એ મોબયઈલમયું 
કુંઇક બતયવતી હતી ને ઓનલયઈન-ઓનલયઈન, એ યયદ 
આવ્યુું. એટલે મયુંડી વયળ્યુું.  
ને હય... પેલય સમોસય સયથે ચય પણ મેં જ બનયવી હતી, 
પ્રીશએુ નહીં. પ્રીશથુી ચયમયું પણ ક્યરેક ખયુંડ વધ ુ પડી 
જાય છે ને એટલે... 
મયરય કયનમયું મયરી બય ગુુંજતી રહી.  
“બટય. તને મયરી ઝેવુું રયુંધતય આવડી ગ્યુું હોં...” 
એ હદવસે હુું સૌથી વધ ુરડી. હુ ું સયસરે આવી ત્યયરે બય રડી 
‘તી, કદયચ એ કરતયુંય વધયરે. 
 
 
SHUT DOWN : 
 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

“ 

“ 

ગ  ગલ કદાચ બધા જવાબ આપી 
શકે,પણ ઘરડાનંી જેમ ગાડા વાળી 
શકે? 
પારસ. એસ. હમેાણી 
( શીર્ાક-પકં્ક્ત : મરીઝ ) 
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 યં ગસ્ટસસમાં જ ે ટર ેનડસ િોય છે એમાં એક 

“cool” અને મિત્વનો ટર ેનડ કયો છે? આના 

જુદા જુદા જવાબ િોઈ શકે પણ મારા આજનાં આહટસકલ માટે 

છે ટીવી શો કે હસરીઝનો. નવા એહપસોડસ માટે આમ 

આતુરતાથી રાિ જોવાની, એ શો કે એના પાત્રો માટેના 

સ્લોગન, ક્વોટસ, કે ડાયલોગ શોધવાના, રોજની વાતચીત મા ં

ટાકંવાના, એમન ે લગતા marchandise, ટી-શટસ અન ે બીજી 

આઈટેમ્સ ખરીદવાની કે આમ પેિરી ને “flaunt” કરવાની અને 

એકદમ ગજબના જુસ્સા સાથે એહપસોડની 

ચચાસઓમાં ઉતરી જવાનું...આ બધંુ જ 

અત્યારના કોલેજ કેમ્પસમાં નવું નથી. 

 

 આ જ ેબધી િોલીવુડની હસરીઝ છે 

એમની સામે મન ે કોઈ વાંધો પણ નથી. 

infact, આપણા કરતા એ લોકો વધાર ેસારા, 

લોજીકલ( ચચાસ નો મુદ્દો) અને જકડી રાખે 

એવા શો બનાવે છે એ વાત િંુ પણ સ્વીકારં 

છંુ. માર ેઆજ ેકોણ વધાર ેસારં અને કોના 

કનટેનટમાં કેટલી ક્વોહલટી છે એ બધી વાત 

નથી કરવી. મારો મદુ્દો છે એના આપણે સૌ 

નવજવાનો પર પડતા ઈમ્પેક્ટનો. હફલ્મો કે શોમા ં બતાવતા 

સ્ટંટ કે એક્શનને જાતે ક્યાય પણ ટર ાય ના કરો એવી ચેતવણી 

તો બધા આપે છે, છતાં આપણે અમુક હકસ્સા સાંભળ્યા છે 

જ્ાં કોઈ સ્ટંટ કરવામા ંકોઈ યવુાને જીવ ગુમાવ્યો િોય. મારી 

આસપાસ મારા જ અમુક દોસ્તો છે જ ે કોઈ એક શો કે 

હફલ્મના પાત્રને પોતાની સાથે જોડી શકે છે અને પછી એનું 

પાત્ર જ ેરીતે અથવા જ ેહફલસુફીથી પડદા પર વતસન કરતંુ િોય 

કે હનણસય લેતંુ િોય એને પોતાના જીવનમાં પણ લાગુ કરવાના 

પ્રયત્ન કર ે છે.જો એમને કોઈ શોના ં પાત્ર કે એમના હપ્રય 

કલાકારના નામ થી બોલાવો તો એમને ગવસ મેિસૂસ થાય છે. 

 

 લગભગ મે મહિનામા ં બોલીવુડ કલાકાર ઈરફાન 

ખાને એક ઈનટરવ્યુંમાં કીધેલંુ કે એ દુુઃખની વાત છે કે હફલ્મ-

કલાકારો અને હક્રકેટના ખેલાડીઓને આપણે ત્યાં “યુથ-

આઇકોન” તરીકે જોવાય છે. િંુ કોઈની મદદ લઇ, ક્યાંકથી 

કનટેનટ લઇ, થોડી વાર માટે આપણી સમક્ષ રજુ કરં છંુ, તો 

માત્ર િંુ ફેમસ છંુ અને તમે મારા જવેા બનવા માંગો છો એ 

cool નથી, એ ધૃણાસ્પદ છે. આ મદુ્દા પર શ્રી ભવને કચ્છીએ 

પણ લેખ લખેલો. લેખનો સાર તો મને અત્યાર ેયાદ નથી, પણ 

તેમણે પણ આ હવચારને હબરદાવ્યો િતો. 

 

 આ મને એટલે યાદ આવ્યું કે 

િમણાંનું રઈસ, કાહબલ અને ઈંગલેંડ સાથે 

ની મેચ વગેર ે પાછંુ મુદ્દા બનવા લાગયું છે 

કારણકે demonitizationએ િવે ચામસ 

ગુમાવી દીધો છે. લોકો પોતાના હપ્રય 

“સ્ટાસસ”ને મળવામાં જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. 

બધા બંને હફલ્મ્સની કમાણીની ચચાસ કરી 

રહ્યા છે. આપણે સમજવાની જરૂર છે કે આ 

બધામાં એ બંને “િીરો”ને કોઈ ફરક નથી 

પડવાનો. એમને તો એમની રોટલીઓ શેકી 

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

ક્વોલીટી વાળી નથી કે આટલંુ બધંુ deserve કર.ેએક બુટલેગર 

કે ગેંગસ્ટરના જીવન પર થી હફલ્મ બનાવીને એને ખાલી એક 

રાજ્ કે શિેરનો ફાયદો એના વતન તરીકે મળે છે તો એમાં 

હફલ્મકાર તરીકે તમારી કોઈ ખૂબી નથી.વળી બીજી પણ 

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

બંનેમાં કોણ સારા કપ્તાન છે એના પર ઝગડીને ના તો ટીમ 

બદલવાની છે ના તમને એ બંનેની કમાણીનો ભાગ મળવાનો 

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

બીગ-બોસ જવેા કાયસક્રમો ૧૦-૧૦ સીઝન સુધી ચાલતા િોય 

 

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

  લપડાકલપડાક  
- મનોરી િયહ 
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ત્યાં કોઈ પણ કોમેનટ કરવામા ંધ્યાન રાખવું પડે!! 

 

 આપણે ખરખેર કોને પે્રરણામૂહતસ બનાવી એ 

નક્કી કરવું પડશે. અને એ તમાર ેપોતેજ નક્કી કરવુ ં

પડે,તમને કોઈ બીજંુ કિી ના શકે. ખરખેર િીરો એ 

લોકો છે જમેન ેક્યાંક બીજાની જરૂરીયાતને પોતાની 

આગળ consider કરી છે. એના માટે ક્યાયં બિાર 

જવાની જરૂર નથી,તમારા માતા-હપતાએ જ 

અનેકવાર કયુું િશે. ખરખેર િીરો એ છે જનેે કોઈ પણ 

પ્રકારની અક્ષમતાને ગણકાયાસ વગર કૈક કરી ન ે

બતાવ્યું છે, જનેે સમાજનાં બધા હનયમો સાથે પણ 

સફળતા મેળવી છે અને હનયમો તોડીને ક્રાંહત કરી 

છે.અને િંુ તો કારહકદી કે માક્સસ કે પૈસા માટે પે્રરણા 

લેવાની પણ નથી કેિતી.જો તમને કોઈ પણ વસ્તુ કે 

પહરહસ્થહત ક્યાંક પેિલા કરતા સારા માણસ બનવા 

માટે પે્રર ે છે તો એ િીરો છે. ભલેને એ કોઈ એકલા 

દાદા પાસે રોજ સાજં ેઆવીને બેસતંુ શેરીનું કુતરં કેમ 

ના િોય. 

 

 આપણા સૈહનકો, વૈજ્ઞાહનકો, સારા હશક્ષકો 

અને કુદરત ખરખેરા “િીરો” છે. બનવું િોય તો એવું 

બનવાની ઈચ્છા સેવો જ ે આગળ જઈને ક્યાકં 

આપણા દેશને મદદરૂપ થઇ શકે, અને એના માટે 

કોઈ બિુ મોટા માણસ બનવાની જરૂર પણ નથી. 

એક સમજદાર સંતાનને આકાર આપવો પણ દેશની 

જ મદદ છે. ક્યાંક કોઈ ન ે ખરાબ કે સામાનય 

હવચારસરણીથી સારા, સ્વસ્થ હવચારો અને જીવન 

તરફ વાળવું પણ હિરોઈઝમ જ છે.તો શાંહતથી 

બેસીને હવચારો અને નક્કી કરો કે તમાર ેકેવા વ્યહિ 

બનવું છે? કારણકે કેવા વ્યહિ બનવાની clarity 

િોવી એ કોના જવેા વ્યહિ બનવા જટેલી જ અથવા 

એનાથી પણ વધાર ેમિત્ત્વની છે. 

 

  

 અને છેલ્લે એ પણ ઉમેરવા ઈચ્છીશ કે 

જયાર ેએકદમ નવરા િોવ ત્યાર ેજોયેલી સીઝનસ ફરી 

વખત જોવી એના કરતા કોઈ પુસ્તક વાંચવાનું ચાલ ુ

કરીએ તો કેવું? ભલે જ ેનવો એહપસોડ આવે એ સૌથી 

પેિલા રાતે જાગીને પણ જોવો, પણ જયાર ે રીપીટ 

કરો ત્યાર ેએની જગયાએ કૈક વાંચીએ કે હવચારીએ તો 

એમાં ખોટંુ તો નથી જ. 

 

 આપના માટે ‘િીરો” કોણ છે અને કેમ છે તે 

મન ે જણાવો manorishah@gmail.com પર. 

આપણા પ્રહતભાવોનું સદાય સ્વાગત છે.        

ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

“ 

“  શાવંતથી બેસીને વવચારો અને નક્કી 
કરો કે તમારે કેવા વ્યક્ક્ત બનવુ ંછે? 
કારણકે કેવા વ્યક્ક્ત બનવાની clarity 

હોવી એ કોના જેવા વ્યક્ક્ત બનવા 
જેટલી જ અથવા એનાથી પણ વધારે 
મહત્ત્વની છે. 

mailto:manorishah@gmail.com
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 હુું  એક “પત્ર” બોલી રહ્યો છું. 
 ૧૯૯૩નય વર્ષથમયું ફેબ્રઆુરી 

મહહનયની ૧૪મી તયરીખનો એ હદવસ કે જયયરે હુ ું લખયઈ 
રહ્યો હતો. મને આજે પણ એ હદવસ બરયબર યયદ છે કે 
જયયરે એ સ્યયહીવયળી પેનથી મયરય 
િરીર પર લજ્જજાનય િેરડય પડતય 
હતય. ખરેખર કહુું ને તો હુું 
નવોઢયની મયફક િરમયઈ રહ્યો 
હતો. આમ તો મયરુું િરીર સહજે 
પીળયિ પડતય સફેદ રુંગનુું હત ુું 
પણ આ િબ્દોને મયરય અંગ પર 
ધયરણ કરી હુું નખશિખ ગલુયબી 
થઇ ગયો હતો. અતીતનય એ 
હદવસો આજે પણ મયરય મયનસપટ 
પર પે્રમનુું મેઘધનષુ્ય રચી જાય 
છે! 
 કદયચ તમે નહીં સમજી 
િકો કે જયયરે તમયરી િરૂઆત 
‘મરીઝ’ નય િેરથી થયય ત્યયરની 
એ લયગણી કેવી હોય છે! 
 તયરુું સૌન્દયથ અનપુમ, તયરુું લયવણ્ય અસીમ, 
 તયરય યૌવનનો એ દેખયવ કે જોવયય નહીં; 
 તયરી કયયયની ખમુયરીમયું બધય મગુ્ધ રહ્યય, 
 ક્યું હિે સયચી મહોબ્બત તને દેખયય નહીં. 
 

 તમયરય બધયનય ઝમયનયમયું આવી ગયેલ આ 

વ્હોટ્સએપ અને ફેસબકુ કરતય પણ એ વખતે રચયતો એ 
પે્રમનો સયગર જાણે કે હહલોળય લેતો હોય એમ એ પે્રમી 
હૈયય એ મયરય પર પે્રમમયું ધગધગતય લયવયરસ જેવય એ 
િબ્દોનો અણભરે્ષક િરુ કયો. 
 

 એને લખ્યુું હત ુું કે, “મયરી આકયુંક્ષયઓ અને 
અપેક્ષયઓને હુું તયરયમયું પરૂી થતી 
જોઉં છું. હય, કદયચ ઘણય બધયને ત ુું 
પસુંદ હોઇિ અને ઘણય બધય એ 
એમની લયગણીઓ તયરય સમક્ષ મયરય 
કરતય પણ સયરી રીતે બતયવી હિે. 
પણ, એ બધુું જ હોવય છતયું હુ ું મયરી 
લયગણી તને કહતેય પોતયને રોકી 
િકતો નથી. 
  

  પહલેી નજરનો પે્રમ થયય 
એવુું તે સયુંભળ્યુું હિે પણ મને તો 
તયરી સયથે પહલેી ‘ઝલક’નો – પહલેી 
‘પળ’નો પ્રેમ થઇ ગયો છે. તને જોયય 
પછીનુું જે શવશ્વ રચયય છે એને જ 

કદયચ લોકો ‘સ્વગથ’ કહતેય હિે એવુું મને ખયતરીપવૂથક લયગે 
છે. તયરી સયમે હુું મયરય પે્રમનો મયત્ર એકરયર જ નથી કરતો 
પણ મયરય પે્રમનુું સોગુંદનયમુું રજુ કરુું છું અને તયરી મરજી 
હિે તો કદયચ આ પે્રમનુું જાહરેનયમુું પણ રજુ કરવય હુું 
ઉત્સકુ છું.  
  

 કદયચ તને આ બધુું ‘ફ્લટથ ’ લયગતુું હિે, ત ુું 
શવચયરતી હોઇિ કે આ ભયર્ષય- આવુું તો કશવઓ લખતય 
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  લવલવ--ટેંકટેંક  
- અનુંત ગોહહલ 
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હોય છે તો પછી હુું કેવી રીતે ?, એનો મયત્ર એટલો જ જવયબ 
છે મયરય પયસે કે, કશવ કશવતયની રચનય નથી કરતો પણ 
કશવતય “કશવ”ને કશવ બનયવે છે એવી જ રીતે ત ુું મયરય 
જીવનમયું કોઈ કશવતયની જેમ પ્રવેિી છે અને હવે એ કશવતયએ 
આ ‘મનષુ્ય’નુું કોઈ કશવમયું પહરવતથન કરવયનુું િરુ કરી દીધુું 
છે. 
  

 આ બધુું કોઈ નવલકથય હોય તેવુું લયગવય લયગ્યુું છે. 
બધી જ જગ્યયએ તયરો ચેહરો દેખયય છે. તયરય જ સપનય આવે 
છે. કોઈ બોલયવે તો પણ એવો આભયસ થયય કે એ તયરો જ 
અવયજ છે. હુંમેિય શનયશમત રહતેય વ્યક્તતનુું બધુું જ કયમકયજ 
અશનયશમત થઇ ગયુું છે. તયરય શવિે શવચયરી-શવચયરીને હુ ું પણ 
‘તયરય’મય થઇ ગયો છું! 
  

 હુું એમ તો નહીં કહુું કે તયરય વગર જીવી નહીં િકયય 
પણ મયરય જીવનનો ધયેય તયરય સયથે ઘરડયું થવયનો છે. મયરે 
તયરી આંગળીઓમયું આંગળી પરોવી ચયલવુું છે. તયરય 
વ્હયલસોયય હયથોથી બનેલી રસોઈ જમવી છે અને તને જો 
કદયચ રસોઈ કરતય નહીં આવડતુું 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 રેતીમયું હદલ 
બનયવી આપણુું નયમ લખવુું છે. તયરય બધયજ સપનયઓને 
‘તયરય’મયુંથી ‘આપણય’ બનયવવય છે. 
  

 આવુું તો કુંઈ કેટલયુ મયરયમયું લખેલુું છે, એ બધુું જ 
જો વયુંચવય બેસિો તો સમયનો ખ્યયલ જ નહહ રહ.ે એટલે 
આગળનુું હુ ું જ ટૂુંકમયું કહી દઉં. આવી તો કુંઈ કેટલીય 
ઉપમયઓ તથય પે્રમનય પ્રદિથન બયદ એ પે્રમી હૈયય એ 
સવયરથી લઈને સયુંજ સધુી મને એનય િટથનય ડયબી બયજુનય 
ણખસ્સયમયું સયચવી રયખ્યો. જયયરે પણ એ એની શપ્રયતમયને 
જોતો ત્યયરે એનુું હૃદય તીવ્ર ગશતથી ધબકવય લયગતુું. એ 
વયતનો એકમયત્ર સયક્ષી એટલે હુ ું. અને પછી એને હહિંમત કરીને 
એનય પયસે જઈને મને એનય હયથમયું મકુ્ો... 
  

 લયગે છે કે કોઈ કબયટમયું મને િોધે છે હુ ું તમને થોડી 
વયર પછી વયત કરુું હયું! 
 “અરે નીમુું, શુું િોધે છે?” 
 “ફરીથી ભલૂી ગયયને મયરય ભલુક્કડ પશતદેવ! આજે 
કઈ તયરીખ છે એ તો યયદ છે કે એ પણ નથી યયદ?” 
 “અફકોસથ ડયણલિંગ આજે તો ૧૪મી થઇ, પણ હુું 
સમજયો નહીં ત ુું શુું કહવેય મયુંગે છે.” 
  

 “અરે બયબય, આજે વેલેન્ટયઇન ડે અને એ પહલેય પણ 
તમે મને કરેલય તમયરય એકરયરનો હદવસ. આજનય હદવસમયું 
મયરુું મયત્ર એક જ કયમ હોય છે અને એ છે તમે આપેલો એ 
‘પત્ર’ વયુંચવો. સો તમયરે કુંઈ કયમ હોય તો હમણયું જ કઈ દેજો 
પછી મને વયુંચતી વખતે ‘હડસ્ટબથ’ નહીં કરતય હો!” 
  

 “અરે પણ જેને એ લખ્યુું 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 
વધ ુશપ્રય છે. સમય સયથે એની ચમક થોડી ઓછી જરૂર થઇ 
છે પણ એની અંદરનય િબ્દો હજુ પણ ફૂલની પયુંખડી જેવય 
તયજા અને સગુ ુંધીદયર છે!” 
  (હય,તો હવે મને આખો હદવસ ટયઈમ નહીં મળે કેમ 
કે આ બુંને હવે આખો હદવસ મયરય સયથે જ શવતયવિે અને 
એમની જ વયતો કયયથ કરિે તો હવે તમયરે વધ ુકુંઇક જાણવુું 
હોય તો મને પછી મળજો બધુું શવસ્તતૃમયું કહીિ પણ ત્યયું 
સધુી તમયરી રજા લઉં છું!) 

 

  પે્રમ-અલર્રે્ક :   
એક જ જવાબ દે મારો એક જ સવાલ છે, 
આ મારા પે્રમ વવશ ેતારો શુ ંખયાલ છે? 
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  Shine in the MineShine in the Mine…!!!…!!!  
-  હરકીન ધડુક 

બીફોર રયયોલોજી 
 

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. 
 

લગભગ બયવીસ વર્ષથ પહલેય, હુું જન્મ્યો એ પહલેય 
હરચયડથ ણલિંકલેટરે શનદેશિત કરેલી હફલ્મ રજુ થઇ - 

બીફોર સનરયઈઝ. ત્યયુંથી િરુ થઇ એક 
રયયોલોજીની.એક એવી રયયોલોજી જે શસનેમયનય 

અણીશિુ પે્રમનુું પ્રદશિિત સ્વરૂપ છે. 
 

 એક હફલ્મ તરીકે એ એટલે મયટે સશવિેર્ષ છે 
કે ત્યયુંથી જ હરચયડથની હફલ્મ કહરયર અને શસદ્ધિઓનો 
ફણગો ફૂટેલો.એની અનેક િયખયઓમયું બીફોર શસરીઝ 
સો ટકય મકૂી િકયય. બીફોર સનરયઈઝ, શનશ્વયથથ અને  
ચહકત, છતયું ગ ૂુંચવયયેલ બે જજિંદગીઓની શવખરયયેલી 
વયતો અને અહદિ રખડપટ્ટીથી ઉપજેલો આનુંદ. 
બીફોર સનસેટ, આ જ ણચત્રને આગળ વધયરતય એમયું 
પખુ્તતયનય અંિ ઉમેરે છે જે અંતે મળે છે બે અલગ 
વ્યક્તતઓનય સુંગયથ સ્વરૂપે - બીફોર શમડનયઇટ. 
 ત્રણેયનય િીર્ષથક આત્યુંશતક ઉણચત કહી 
િકયય એટલય મયટે કે એ સમયને સયથથક કરે છે. 
કોલેજમયું આવેલય નવય-સવય શવદ્યયથીઓ જજિંદગી શવરે્ષ 
વયત કરતય હોય એવી આ વયતયથની િરૂઆત છે. 

જેમજેમ આગળ વધે, તેમ ક્રમિઃ તેનય ફ્લેવરનો 
આસ્વયદ ક્સ્નગ્ધ થઈને તયળવે ચોંટી જાય. તેમનય 
મયટે, ગલીઓમયું અને શવએનયની કેડીઓમયું ભમવુું એ 
સફરનો એક નયનકડો હહસ્સો હોઈ િકે, અને તેઓ એક 
ખબુસરુત અજનબી સયથે સમયને મયટે આપીને ખિુ 
થઇ રહ્યય હોય. તેઓ એક-બીજા સયથે ઘણી સરસ 
રીતથી કમ્પૅહટબલ છે પણ એ કોલેજકયળમયું હમ્મેિય 
હોવયનુું. એ સમયની સયથ સમ્બન્ધમયું બદલયય એ 
સનજોગ નક્કી કરે, મનષુ્ય નહીં. પણ એ એક નિો 
છે, કોઈને મળવયનો-જાણવયનો- જે તમે રોજ મળો છો
-જાણો છો એનયથી અલગ છે.  
 આ ત્રણેયમયુંથી કોઈ એક ફેવહરટ ચસુ 
કરવયની ભલૂ તો નય જ થઇ િકે કેમકે દરેક વખતે 
આ કપલને યથયથથ થતય જોવયની મજા જ અલગ છે. 
તે મળે છે, ઉગે છે, પે્રમમયું પડીને ઉછળીને પટકયઈને 
વયસ્તશવકતય સધુી પહોંચે છે. બીફોર સનરયઇસની 
ઈમોિનલ પખુ્તતય અને મીઠયિ મને ગમે છે, અને 
બીફોર મીડનયઇટની સુંપણૂથ પ્રશતબિતય અને લગ્નને 
તયત્ક્ષણણક સનજોગ મજુબ અપણૂથ દિયથવવયની હહિંમત 
કયણબલેદયદ છે. વચમયું બીફોર સનરયઇસની સયદગી, 
રોમયુંચક સ્ટોરીટેણલિંગ, અને પે્રમની પ્રયમયણણકતય એને 
હ્ર્દયસ્પિી બનયવે છે. એની હડમયન્ડ વધયરે છે કયરણ 
કે એ બુંને કેરેકટસથને પકડીને દોરતી હફલ્મ નથી, પણ 
એ બને્નને પોતપોતયની લચકથી વળવયની સ્વતુંત્રતય 
બક્ષે છે. તેઓ પરસ્પર શનદથય અને ખલુ્લી ઈમોિનલ 
વયતો કરે છે જે મોટય ભયગની રોમેન્ન્ટક-મસયલય 
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મવુીઝમયું જોવય નથી મળતી. અહીં સૌથી નોંધપયત્ર છે 
બીફોર સનસેટમયું રહલેો ૧૧ શમશનટ લમ્બો સીન- જે 
હફલ્મયવતય એમને ૧૫ હદવસ લયગ્યય હતય. કેમકે એ 
અનહદ િયુંત, અને નેચરલ છે. 
 

 ૨૦૧૩મયું આવેલ અંત 
ભયગમયું શવલુંણબત થતુું નગ્ન 
સત્ય કે પરફેતટ એન્ન્ડિંગ ક્યરેય 
નય હોઈ િકે. હરતપુણો ઘોર્ષ કહ ે
છે એમ અપણૂથ પે્રમ સૌથી સુુંદર 
હોય છે. કે્રહડટઝ રોલ થતય હોય 
ત્યયરે રોમેન્ન્ટક મવૂીસમયું હયથમયું 
હયથ નયખીને ચયલતય પે્રમીઓ 
જોયય છે? તેઓ આગળ વધીને 
લડિે-ઝઘડિે અને અણગમતી 
બયબતો એતસચેન્જ પણ કરિે. કેટલયક તેમયુંથી 
હફશનતસની જેમ ઉભય થિે અને કેટલયક એમનય સુંબ ુંધોની 
ઉષ્મયથી સળગીને નષ્ટ થિે. બીફોર મીડનયઇટનો એક 
હટશપકલ અંત આપણે કલ્પી િકીયે જે કદયચ ડયયરેતટર 
હરચયડથની કલયત્મક િૈલીની રજૂઆતથી આપણને ગમી 
પણ જાય. પણ આપણને એ વયત જરીક ખ ૂુંચે, કે શુું જેસ 
એની ફ્લયઇટ ચકુી ગયો હિે? એ લોકો ફરીથી મળિે કે 
કેમ? કદયચ આ જ શવચયરથી હરચયડથ આપણને આટલુું 
સરળ સયદુરુપ આપવય નહીં મયુંગતય હોય.આ કપલને 
૧૮ વર્ષથ સધુી જોવયમયું એક લહજેત છે કેમકે આટલો 
મજબતૂ પે્રમ હમેિય રસ્તો કરી જ લેતો હોય છે. હય, 
મોટયભયગે મવૂીઝ લોકોની સ્રગલને સયદી અને સરળ 
રીતથી બતયવે છે. એટલે જ બીફોર રયયોલોગી આ 
ઝુંઝયળમયુંથી અલગ ઉતરી આવે છે. નયનરમ્ય 
લેન્ડસ્કેપને કોરયણે મકુતય - તે બે વ્યક્તતનય પે્રમને 
સમયની સયપેક્ષે સયમે મકેૂ છે, નહીં કે પે્રમીઓને.  
 

 જેસ્સી અને શસણલનનય પે્રમને જે વયત મજબતૂયઈ 
બક્ષે છે એ છે એટેંિન.તેઓ પરસ્પર સમ્ભયલ રયખવયનુું 
મકૂી િકતય નથી, એ લયુંબય રસ પછી, બયળકો થયય પછી 

પણ અશવચણલત રીતે વતયથય છે. અને 
એ જ કદયચ કોઈકને આપવય મયટે 
સૌથી વધ ુમોહક પદયથથ હોઈ િકે. 
 

 અને, એક અન્ય વયત જે 
કહવેી છૂટે કે, આ મવૂીઝ અનહદ 
રોમેન્ન્ટક છે. નહીં કે િયહરૂખનય સીટને 
જકડી રયખે એવય સુંવયદ કે મયધરુીની 
મોહક અદયઓ- પણ રોમેન્ન્ટક એ રીતે 
જેમ બને્ન એકબીજા સયથે એતચ્યલુી 
કનેતટ કરે છે. જેમ બુંને સુંવયદથી 
પરસ્પર ઇન્ટેલેતચઅુલી ઈરોહટક છે. 

તેઓ ફતત વયતો કરે છે. બહ ુ બધી. અને કેર કરે છે. 
તેઓ ગરમયનીનય પેહરસ પર આક્રમણની ચચયથ કરે છે, 

કલય તેમનય મયટે શુું છે  અને ઘણય બધય સેલેણબ્રટીઝની. 
અને એ જ અવયુંશછત પરુયવો છે કે તેઓ એકબીજાને 
સમશપિત છે. આ કોઈ સરુીલય અવયજમયું બેકગ્રયઉન્ડમયું 
વયગતય કોઈ પણ રોમેન્ન્ટક સોન્ગ કરતય વધયરે રોમેન્ન્ટક 
છે. 
 બેય જણય સનસેટ જોવય બેસે છે એ ક્ષણ બીફોર 

મીડનયઇટમયું છે. બે અજનબીઓ, જેઓ લગભગ બે 

દયયકયઓથી એકબીજાને પે્રમ કરે છે, તેઓ વચ્ચેની એક 

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

ત્રણેય મવૂીઝમયું સૌથી  રોમેન્ન્ટક સીન. અને જેમ 

સીલીન કહ ેછે એમ -  
“Isn't everything we do in life a way to be loved a 

little more?”  
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  બાળ ગીતબાળ ગીત  

પવન કરે તોફાન.  

 

પવન કરે તોફાન... 

એની પાછળ જાય દોડતાં 

               લુચચાં પીળાં પાન !  

 

વાદળીઓની  છૂક છૂક  ગાડી... 

જાય  પકડવા  ચકલી  ગાંડી ! 

એ  દેખીને  ખા ખા  ખી ખી... 

હસતી પેલી  હબલ્લી  બાંડી ! 

 

ચાંદામામા ' હાઉક ' કરે ત્યાં  

                   દડરયો  ભૂલ ે ભાન ! 

        કેવો  પવન કરે તોફાન..... 

 

સસલાને  તો  સન્ડે  રોજ... 

નહહ સ્કૂલ, બસ મોજે-મોજ ! 

ભોલુન ે  દફતરનો  ભાર... 

ને પાછો હોમવકાનો બોજ ! 

 

કોઇ ન એની વાત સાંભળે; 

                કયાં આપે કોઇ ધ્યાન ?  

       પેલો  પવન કરે તોફાન..... 

-ડકરીટ ગોસ્વામી  

- હકરીટ ગોસ્વયમી  
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    ખલુ્લા દ્વારખલુ્લા દ્વાર  
- ધૈયથ  હહરયણી    

કરચલીઓ ના વધવા સાથે ખદુ ઉપર એ હસવા લાગે; 
અઢી અક્ષર જો પચે નહી તો માણસ આખો ત  ટવા લાગે,  
 
લાગણીઓ નુ ંઘર છે સુદંર ઇન્દ્રપ્રસ્થ ના મહલે સમુ;ં 
પણ આગ જો લાગી સહજે તો ચેતજો તરત એ ર્ડકે બળવા લાગે, 
 
આખી દુવનયા ના પાપો ને વહાવુ ંછં હું ખદુ મા ંરોજ; 
મકુો હથેળી મા ંચીરો તો આખી ગગંા વહવેા લાગે,  
 
કાલે સાજંે છાયેં એના બેસી ને કોઈ ખ  બ રડય'ુત ુ;ં 
છે બધા ને અચરજ એ જ કે વસતં મા ંકેમ વકૃ્ષ ખરવા લાગે,  
 
હસતા ચેહરા ના નકાબો સાથે લઇ ને ફયાા કરંુ છં;  
લોકો આવે, તરત ચડાવે, ને દુવનયા પર એ હસવા લાગે.   
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ફેબ્રઆુરી  ૨૦૧૭ 

    KnowtaminKnowtamin  

 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 teen-

ager 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.  
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