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उदास रहता है मोहल्ले में बाररशो का पानी आजकल,
सुना है कागज की नाव बनाने वाले बच्चे बड़ ेहो गए|

- अज्ञात
બાળપણના દિવસોમાાં પાછાં જવાન ાં કોને ના ગમ?ે ગઈ ચૌિ તારીખે આપણે ચાચા

નેહર નો બર્થડે મનાવ્યો. હકીકતમાાં તો ‘પાંખ’ના માધ્યમ દ્વારા આપણે એક અઠવાદડયા સ ધી બાળપણમાાં
ટહલેવા ગયા. ‘પાંખ’ના ફેસબ ક પેજ, ફેસબકૂ આઈડી અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાાં આપણે બાળસાદહત્યની કેટલીક
અમર કૃતતઓ માણી અને બાળપણમાાં ્કૂલમાાં ભણલેી આપણા માનસપટમાાં અત્યારે ઝાાંખી પડી ગયેલી
કતવતાઓ પરર્ી ધળૂ ખાંખરેી. સાર્ે સાર્ે બાળપણના એક બેંચ પર બસેતા તમત્રોને પણ યાિ કયાથ અને
અમ ક યાિો ફરી સજીવન કરી. જેની ‘ગ જરાત સમાચાર’એ પણ નોંધ લીધી.

ચ ૂાંટણીનો માહોલ ગમથજોશમાાં છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના સપોટથસથ એકબીજાને ટ્રોલ
કરવામાાંર્ી ઊંચા નર્ી આવતા. સોતશયલ મીદડયામાાં બસ આવ ાં જ જોવા મળે છે. તમત્ર મહને્સર
પોશીયાની એક પો્ટમાાં વાાંચ્ ાં હત  ાં કે, “ચ ૂાંટણી પત્યા પછી, ‘કયા પક્ષના કેટલા વોટ ઓછા ર્યા’, એની
સાર્ે ‘પોતાની યાિીમાાંર્ી કેટલા તમત્રો ઓછા ર્યા’, એનોય ક્યાસ કાઢજો.”

ર્ોડા દિવસ અમ ક ટેકનીકલ પ્રોબ્લમે્સને લીધે અમારી ્ ટય બ ચનેલ બાંધ હતી. હવે
ફરીવાર ચાલ ર્ઇ ગઈ છે અને હવે અમે રેગ્્ લર તવડીઓસ અપલોડ કરવાના છીએ, તો અત્યારે જ જો
ચનેલ સબ્રાઇબ ના કરી હોય તો, નીચનેી લલિંક પર જઈ કરી લો. અમારા મેઈલ પર સાંપકથમાાં રહો
અને આપના તવચારો અમને જણાવો.

અમે સતત કાંઇક નવ ાં આપવા માટે તત્પર છીએ. તમને ગમે તો અમને લબરિાવો અને
તમારા તમત્રો સ ધી અમને પહોંચાડો.
Youtube Channel :- https://www.youtube.com/channel/UCakmCpwf4oF2ZICl-YPlVDg

ટપક ં
જો તમે કોઈને કંઈ દેવા જ ઈચ્છો છો, તો એમને ‘સારો સમય’ આપો. કેમ કે, તમે બધી 
વસ્ત   પાછી લઇ શકો છો, પણ કોઈને આપેલો ‘સારો સમય’ પાછો લઇ શકતા નથી.
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- યાજ્ઞિક વઘાનસયા
yavaghasia.99@gmail.com

સપંાદકની કલમે

https://www.youtube.com/channel/UCakmCpwf4oF2ZICl-YPlVDg
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- મનોરી શાહ
manorishah@gmail.com

લપડાક

કોણ કહે છે કે આપણા િેશમાાં અજ્ઞાનતા છે? પોલીટીક્સ, દરકેટ અને દફલ્મો – આ ત્રણ
તવષયના એક્સપટથ તો િરેક ચાની લારીએ હોય છે! મને આ વાત એટલે યાિ આવી કે હમણાાં જ મારે
બે ખ બ સારા તમત્રો સાર્ે પોલીટીક્સ પર ચચાથ ર્ઇ. ્વાભાતવકપણે મ દ્દા એ જ હોય-િેશની અત્યારની
હાલત, આપણા માનનીય વડાપ્રધાન અને તવપક્ષ. હ ાં માન ાં છાં કે િેશની જનતાને તકલીફ પડી રહી છે,
અર્થતાંત્રને ઠોકર વાગી છે. મારે આજે િેશની અને સરકારની વાત નર્ી કરવી. િેશ કેવી રીતે ચલાવાય
એના માટેની સલાહ આપવાની મારી કોઈ સ્્ર્તત, અન ભવ કે પોઝીશન નર્ી. મારે તો અમ ક એકિમ
સામાન્સય કક્ષાનાાં મ દ્દા અને પ્રશ્નો પર વાત કરવી છે.

અત્યારની સરકારમાાં હવે એવા આક્ષપેો ર્વા લાગ્યા છે કે ખાલી મોટી-મોટી વાતો કરે
છે અને કાંઈ કામ નર્ી કરતા. તો શ ાં ક્યાાંક એ દિશામાાં ના તવચારવ ાં જોઈએ કે આપણે આવ ાં કહી શકીએ
છીએ કારણ કે આ સરકારનાાં પ્રતતતનતધએ વાતો તો કરી છે. શ ાં એવ ાં હત  ાં કે આગળની સરકાર વાતો પણ
નહોતી કરતી અને કાંઈ કરતી પણ નહોતી તો આપણે સૌને એટલો ફરક નહોતો પડતો? માન્સ્ ાં કે બધી
સરકાર વાયિાઓ કરી ને ફરી જાય છે, તો આપણે પણ હવે તો ટેવાઈ જ ગયા છીએ ન?ે

આપણે કોઈ કોલજેમાાં એડતમશન લઈએ, તો એવ ાં કહીએ છીએ કે, એક અઠવાદડયામાાં
મને બધ ાં જ્ઞાન આપી િો અને પછી હ ાં નોકરી લઈને પસૈા કમાવા લાગીશ? ઘરમાાં ઉધઈ લાગી હોય તો
આમ જઈને કહીએ કે, હ ાં ચા પી ને આવ ાં ત્યાાં સ  ધીમાાં બધ ાં કાઢીને દરપેદરિંગ કરી નાખજો? મને લાગે છે
કે સામાન્સય મધ્યમવગીય માણસો તરીકે આપણને આપણી તનષ્ફળતાઓ, મનમાાં રહલેી ચમત્કાર
ર્વાની લાલસાઓ સરકાર પર ઠોકી િેવાની ટેવ પડી ગઈ છે. માર ાં પહલે  ાં તો એ માનવ ાં છે કે બધી
અપેક્ષા સરકાર પાસરે્ી રાખવાની જ કેમ? અમ ક ફરજ તો આપણી પણ બને છે ન?ે- પણ આનાાં તવષે
ર્ોડ ાં હ ાં પહલેા લખી ચ કી છાં અને બાકી ફરી કોઈ દિવસ. શરૂઆતમાાં જ કહલે  ાં કે તમતનમમ િસ વષથ
જોઇશે િેશની તસકલ બિલવામાાં. ક્યાાંક આપણી ધીરજ પણ તો ખટૂી રહી છે ને?
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જયારે જયારે આ બધી સરકારની નીતતઓની, એમના તનણથયોન ાં િર ચાર ર્તે
તવશ્લષેણ ર્ાય છે ત્યારે એમાાંર્ી ખરેખરા જાણકાર કેટલા? અમ ક વ્ત  જે હ ાં મારા અત્યારનાાં ભણતર
દ્વારા સમજી છાં એ કહે છે કે અમ ક તનણથયો લવેા ખ બ અઘરા હોય છે, વળી અમ ક પરોક્ષ અસરો અને
પાસાઓ જે તરત એક સામાન્સય માણસ તરીકે આપણે સમજી નર્ી શકતા. ચલો એક સમયે માની
લઈએ કે સરકાર સાર ાં કામ નર્ી કરી રહી અને િેશ ખાડામાાં જઈ રહ્યો છે. (જે ખાડામાાં છે જ આમ તો!)
તો પણ જે આંતરરાષ્ટ્રીય સા્ં ર્ાઓ છે, જે તવદ્વાનો છે એ લોકો કેમ આશાવાિી છે? જો કોઈ ખ બ
અન ભવી અને જે તે સેક્ટરમાાં એક્સપટથ વ્યસ્ક્ત કૈક કહી રહ્ ાં છે તો હોઈ શકે ને આપણા કરતા એમને
વધારે ખબર હોય! અને હ ાં એમ નર્ી કહી રહી કે જે કૈક ટીવીમાાં કે છાપામાાં આવે છે એ માની લો (As

મીદડયા હવે તો સકથસ ર્ઇ ગ્ ાં છે), પણ એના માટે િલીલ કરવા કૈક વાાંચીને, સમજીને પ્રયત્ન કરીએ
તો? અને એના પહલેાના તસત્તરે વષથમાાં પણ આપણે પોતે તો િેશ માટે શ ાં કરી લીધ ાં છે? એને વાપયાથ
તસવાય? તો કોઈ કૈક કરી રહ્ ાં છે તો કેમ રાહ ના જોઈએ?

હ ાં કોઈ એક વ્યસ્ક્ત કે પક્ષની અંધ સમર્થક નર્ી. નોટબાંધી પોતાન ાં કામ નર્ી કરી શકી
એવ ાં મને લાગે છે, સરકાર જે રીતે સમજીને G.S.T. માાં અમ ક ફેરફારો કરી રહ્યી છે, એ ના ર્યા હોતા તો
નાના ઉદ્યોગો એમાાં હરેાન ર્તા અને એ પણ સાર ાં નહોત  ાં, િેશનાાં જવાનોને છાપાની હડેલાઈન અને
ભાષણો તસવાય ્ર્ાન મળવ ાં જોઈએ જ. પણ એના તસવાય ઘણા કામ ર્ઇ રહ્યાાં છે જે પહલેા નહોતા
ર્તાાં. ‘આધાર’ તો UPA સરકાર વખતર્ી જન્સમેલ ાં હત  ાં, આજે સૌનાાં મોઢે છે, ‘Digital’ શબ્િ કેટલાાં
સામાન્સય લોકો રોજ-રોજ વાપરતા હતા? અને આપણા સૌ માટે શરમની વાત તો એ છે કે અત્યારની
સરકારની ખ બ મોટી અને મહત્વાકાાંક્ષી યોજના સફાઈ અલભયાન છે! ઘર અને ગલી સાફ રાખવાની સાવ
સામાન્સય વાત, મળૂભતૂ ફરજ જો યાિ કરાવી પડતી હોય તો એમાાં વાાંક આપણો પણ તો છે ન?ે

તવપક્ષ ના હોય એ લોકશાહી માટે ખ બ ખરાબ કેહવાય, તો આજે હવે એવો સીન છે કે
તવપક્ષ પણ પોતાની લક્ષતતજો તવ્તારી રહ્ ાં છે, ‘તવકાસ ગાાંડો ર્યો છે’ પર જે સોતશયલ મીદડયામાાં
Campaigns ચાલે છે, એ ક્યાાંક તવપક્ષનો પણ તવકાસ છે. ગયા ટમથની ચ ૂાંટણીમાાં આ બધ ાં ક્યાાં હત  ાં? તો
જો િેશન ાં પોલીટીક્સ જે સાવ અભણ, બોિા અને લાલચ ાં વ્યસ્ક્તઓનાાં હાર્માાં હત  ાં એ પણ જો તવ્તરી
રહ્ ાં હોય તો મને તો As a youngster આનાંિ છે. જેમ મેં કહ્ ાં મને કોઈ એક પક્ષર્ી પ્રમે નર્ી, જયારે
આમ આિમી પાટી શર ર્યેલી ત્યારે મને ખ બ સોલીડ એજેન્સડા લાગેલા એમના, પણ હવે બધ ાં ગયા
ખાતે છે. મને લાગે છે કે આપણે પક્ષ કે વ્યસ્ક્તઓ પર ચચાથ કરવાના બિલે િરેક ્તરે ર્ઇ રહલેા
બિલાવ અને આપણો એમાાં Positively શ ાં રોલ હોઈ શકે એ તવષે પેહલા તવચારવ ાં જોઈએ. કૈક કરીશ ાં
િેશ માટે તો જ હક મળશે જે કરી રહ્યા છે અર્વા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમને Criticize કરવાનો.
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- અનતં ગોહહલ
anantgohil19895@gmail.com

Catalyst

એક આદત, જો લાઈફ બદલ દે
એક સારી ટેવ તમારા જીવનને, તમારી જીવનપદ્ધતતને બિલી શકવા સક્ષમ છે તેવી જ

રીતે એક ખરાબ ટેવ તમને તર્ા તમારી આજ બાજ ના લોકોના જીવનને પણ બિલી શકે છે. મનોતવજ્ઞાન
મ જબ માણસને સારી વ્ત  ઓની કે દરયાઓની આિત પડતા જેટલો સમય અને મહનેત લાગે છે એના
કરતા ઓછો સમય અને મહનેત તેને ખરાબ વ્ત  ઓની અને દરયાઓની આિત પડતા લાગે છે.

અંગ્રેજીમાાં એક વાક્ય છે, “YOU WILL NEVER CHANGE YOUR LIFE UNTIL YOU CHANGE

SOMETHING YOU DO DAILY.” અર્ાથત કે જયાાં સ  ધી તમે પોતે રોજ જે દરયા કરતા હો તમેાાં બિલાવ
નહીં લાવો ત્યાાં સ  ધી તમે તમાર ાં જીવન બિલી નહીં શકો. રોજ વાાંચન કરવાની ટેવને લીધે આજે વોરન
બફેટ સૌર્ી ધનાઢય વ્યસ્ક્તઓની યાિીમાાં આવી ગયા છે, તેવી જ રીતે બીજા અનેકોનેક વ્યસ્ક્તઓ કે જે
પોતપોતાના ક્ષતે્રમાાં તશરમોર છે તેઓ પાછળ એક નાનકડી સારી ટેવનો મહત્વનો ફાળો રહલેો છે.

ચાલ્સથ ડય દહગ નામના લખેક પોતાના પ ્ તક ‘THE POWER OF HABIT’ માાં લલસા એલન
નામની એક મદહલાની વાત નોંધે છે. આ લલસા એલન એક ૩૪ વષથની મદહલા છે, જેને ૧૬ વષથની
ઉંમરર્ી જ િારૂ અને ્મોદકિંગન ાં વ્યસન લાગી ગ્ ાં હત  ાં. નાની ઉંમરર્ી જ એને મિે્વીતાની સાર્ે સાર્ે
બીજી ઘણી બીમારીઓ લાગ પડી ગઈ હતી. પોતાની ખરાબ આિતોને લીધે તે પોતાન ાં કામ પણ
વ્યવસ્્ર્ત રીતે કરી શકતી નહોતી, તનેા લીધે તેની કોઈ પણ જોબ ઝાઝાં ટકતી નહીં. એની લાાંબામાાં
લાાંબી જોબ એક વષથ સ ધી ટકી હતી, આ ઉપરાાંત આ ખરાબ આિતને લીધે તેના ઉપર િસ હજાર
ડોલરન ાં િેવ  ાં પણ ર્ઇ ગ્ ાં હત  ાં. એની આ આિતોર્ી કાંટાળીને એના પતતએ એક દિવસ એને દડવોસથ
આપવાન ાં નક્કી િીધા. લલસા આ બધ ાં ર્યા બાિ ધીમે-ધીમે દડપ્રેશનનો તશકાર ર્ઇ રહી હતી.
લલસાને હાંમેશાર્ી તપરામીડ જોવાની ખ બ ઈચછા હતી. એને સમજાત ાં નહોત  ાં કે એની લાઇફમાાં આખરે
ચાલી શ ાં રહ્ ાં છે? આટલી બધી મ ઝવણમાાં એ નક્કી કરે છે કે એક દિવસ એ ઈજીપ્તના પ્રવાસે જરૂરર્ી
જશે જ! સવારે પોતાના રૂમમાાં ઉઠીને જેવો તે તસગરેટ પીવા હાર્ લાંબાવે છે ત્યાાં તેને કાંઇક બળવાની
્મેલ આવે છે જોવે છે તો એને ભલૂર્ી તસગરેટની જગ્યાએ પેન સળગાવી હોય છે અને એ ્મેલ
પ્લાસ્્ટક બળવાની આવતી હોય છે, આ જોઇને તે વધ તણાવમાાં આવી જાય છે કે આખરે એના
જીવનમાાં આગળ જઈને શ ાં ર્વા ધા્ ું છે!

mailto:anantgohil19895@gmail.com
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એ રાત્રે તનેે એક સપન ાં આવે છે જેમાાં તે અખટૂ અને વેરાન રણમાાં ઉભી હોય છે અને
અચાનક એને પોતાની અંિર કાંઇક પીગળત ાં હોય એવ ાં લાગે છે જાણે કે એને ખબર પડી ગઈ હોય કે
એને જીવનમાાં શ ાં જોઈએ છે, એને આત્મજ્ઞાન ર્ાય છે કે એને જીવનમાાં એક ચોકકસ ધ્યેયની જરૂર છે,
એક સાચી દિશાની જરૂર છે જેનાર્ી તે પોતાનો આ તણાવ ઓછો કરી શકે. સપનામાાં જ એ કહે છે કે
એક દિવસ જરૂરર્ી હ ાં આ જગ્યાએ, આ રણમાાં, આ તપરામીડો વચચે પાછી ફરીશ અને ત્યારે આજે છાં
એના કરતા કાંઇક અલગ બનીને આવીશ!

સવારે લલસા જયારે જાગે છે ત્યારે તવચારે છે કે એ મેિ્વી છે, એકલી છે, એના પાસે
કોઈ પૈસા નર્ી, ઉપરર્ી એ ક્ ાં રણ ને કયા તપરામીડ હતા એ પણ એને ખ્યાલ નર્ી કે એ ત્યાાં જઈ
શકશે કે કેમ એ પણ એના મગજમાાં દ્વદ્વઘા હતી. પણ, હવે એના પાસે એક ‘ગોલ’ હતો, એક ધ્યેય હતો!

બીજા જ દિવસર્ી એને આ માટે મહનેત કરવાની શર કરી િીધી, પોતાના સવાથઈવલ
માટે તર્ા પૈસાની બચત માટે ર્ઈને તેને ‘્મોદકિંગ’ને અલતવિા કહી િીધ ાં. ‘્મોદકિંગ’ની જગ્યાએ તેને
રોજ ‘જોગીંગ’ કરવાન ાં શર ક્ ું. એને એક ખરાબ આિતને સારી આિતર્ી દરપ્લસે કરી નાખી. આ
જોગીંગ કરવાને લીધે હવે તેની આખી લાઈફ-્ટાઈલ બિલાઈ ચ કી હતી. હવે તે રોજ વહલેા જાગતી,
જોગીંગ કરવા જતી, પોતાની જાતને પહલેા કરતા વધ ફીટ મહસે  સ કરતી.

બરાબર એક વષથ પછી તે ઈજીપ્ત જાય છે, એ જ અખટૂ અને વેરાન રણમાાં જે તેન  ાં
સપન ાં હત  ાં, હવે તે એકિમ બિલાઈ ચ કી હોય છે, તેની સમગ્ર જીવન-પદ્ધતતને એક સારી આિતે
ધરમળૂર્ી ચને્સજ કરી નાખી હતી. ર્ોડાક વષોમાાં તેણે પોતાન ાં વજન પણ ઉતારી નાખ્્ ાં અને એક
જવાાંમિથ ્ વાન સાર્ે એન્સગેજમેન્સટ પણ કરી લીધી અને એક જ કાંપનીમાાં તે છેલ્લા ત્રણ વષથર્ી કામ કરી
રહી હોય છે. આ બધી જ વ્ત  માત્ર ને માત્ર એક સારી ટેવને કારણે ર્ઇ.
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કાંઇક આવી જ વાત મહશેની પણ છે, અત્યાંત સામાન્સય પદર્ર્તતમાાં રહનેારો છોકરો, આતર્િક રીતે પણ
કાંઈ સદ્ધર નદહ અને ભણવામાાં પણ એટલો બધો હોંતશયાર નહીં પણ એની એક જ સારી ટેવ એટલે કે
સવારમાાં વહલેા ૬ વાગે ઉઠીને બગીચામાાં ચાલવા જવાની આિત! એક વાર એ વહલેા ઉઠીને ચાલવા
જતો હતો એમાાં બે આધેડ વયની વ્યસ્ક્તઓની વાત સાાંભળે છે કે આ સવારમાાં ચાલીને અને કસરત
કયાથ પછી ઘરે જઈને કકડીને ભખૂ લાગે છે. આ વાત સાાંભળીને તેના મગજમાાં તવચાર આવે છે કે કેમ
ના અહીં કાંઇક હલે્ર્ી વ્ત  ઓન ાં વેચાણ કરવામાાં આવ!ે ઘરે જઈ તેને આ વાત પોતાની માતા અને
બહનેને કરી. એમને તરત જ આ વાત વધાવી લીધી, પોતાના અમ ક તમત્રો પાસેર્ી તેણે પસૈા ઉધાર
માાંગીને એને પોતાનો ધાંધો શર કયો. શર -શરૂમાાં એને બ-ેત્રણ જાતના હલે્ધી સપૂ વેચવાન ાં શર ક્ ું,
ધીમે-ધીમે જેમ કમાણી વધી તેમ-તેમ તે ઈડલી-વડા તેમજ ર્ેપલા વેચતો પણ ર્યો, તેને પોતાન ાં િેવ  ાં
પણ ઉતારી િીધ ાં હત  ાં, ર્ોડા જ વષોમાાં એનો ધાંધો એકિમ સેટ ર્ઇ ગયો અને એને એકમાાંર્ી બે લારી
કરી નાખી. રોજન ાં વેચાણ હવે પાાંચર્ી િર હજારન ાં ર્ાય છે. એક સારી આિતે મહશેન ાં આખ જીવન
બિલી નાખ્્ ાં.

સફળ ર્વાનો બસ આ જ એક ર્તો છે, પોતાની ખરાબ આિતો અને નબળાઈઓને
શોધીને તેને સારી આિતોમાાં બિલી નાખવી. એક નાનકડી એવી સારી આિત પણ ક્યારે આપણને
સફળતાની સીડી ચડતા કરી િેશે ને એ આપણને ખ િને પણ ખબર નદહ રહ!ે

આફ્ટર-શોક
THE DIFFERENCE BETWEEN SUCCESSFUL PEOPLE AND VERY SUCCESSFUL 

PEOPLE IS THAT VERY SUCCESSFUL PEOPLE SAY ‘NO’ TO ALMOST 

EVERYTHING.

- WARREN BUFFETT
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- યાજ્ઞિક વઘાનસયા
yavaghasia.99@gmail.com

ગ લાબજળ

એક જણની જજિંદગી બરબાદ છે,
એ નવષય બીજાને મનઆહલાદ છે.

“હા. મારી વાઈફ ડોક્ટર છે. સમજયો? મારા ઘરે જ તશફ્ટ ર્ઇ જા. આમેય ત  ાં તો ઘરવાળી વગરનો છે.
તારી સેવા કોણ કરશે ત્યાાં? અહીંયા અમારી િેખરેખમાાં ત  ાં જલ્િી સાજો ર્ઇ જઈશ.” નભયાાંશ પોરસાયો.
“ઓકે. જેમ તમને લોકોને ઠીક લાગે એમ. ચલ હવે મારી સાર્ે મારો ર્ોડા દિવસનો સમાન લવેા...”
“એ હ ાં લઇ આવીશ. ત ાં આરામ કર.”
“મારે હોસ્્પટલ તો જવ ાં જ પડશે. રીપોટથ કરાવવા માટે બ્લડ-સેમ્પલ લવેા માટે મારી પાસે કોઈ
વ્યવ્ર્ા અહીં નર્ી. હ ાં અરેન્સજ કરતી આવ ાં. ને પછી અહીંયાર્ી જ સેમ્પલ લઈને ડાઈરેક્ટ મોકલાવી
િઉં.”

*****
આરોહી, નભયાાંશ અને મનન. ત્રણયે ્કૂલટાઈમના તમત્રો. િો્તી કોને કહવેાય અને ચડ્ડી

કેમ પહરેાય, એની ખબર નહોતી પડતી, ત્યારના ત્રણયે સાર્ે હતા. એક બેંચ પર જ બસેતા. ત્રણયે
સાર્ે લાવેલા ના્તાના ડબ્બા પહલેા પીરીયડમાાં જ ખટૂવાડી િેતા અને પછી ના્તા માટેનો બ્રકે પડે
ત્યારે બહાર શાંભ કાકા લારી લઈને ઉભા રહતેા, એમની પાસેર્ી કોઠા, ચણીબોર અને ચીભડાાં લઈને
ખાતા. તશક્ષકોના નાકે િમ આવી જતો આ તત્રપ ટીન ાં ધ્યાન રાખવામાાં. ્કૂલની લોબીમાાં આંટો મારવા
નીકળો તો આ ત્રણયે ક્લાસની બહાર એમના તોફાનોના બિલામાાં તશક્ષકોએ આપેલી સજા ભોગવતા જ
જોવા મળે, ક્યારેક અંગ ઠા પકડીને વાાંકા ઉભા રહલેા, તો ક્યારેક ક કડો બનલેા. પણ તોય એમની
ધમાલ તો ચાલ જ હોય.

“તમે લોકો ટેન્સશન ના લ્યો. મામ લી તાવ છે. રીપોટથ
કરાવીને કન્સફમથ કરાવી લઈશ ાં કે, શેનો તાવ છે. એટલા માટે
હો્પીટલમાાં એડતમટ કરવાની કોઈ જરૂર નર્ી. તારી ડોક્ટર
ફે્રન્સડનો તારે ફાયિો તો ઉઠાવવો જ જોઇને ને મનનયા?!” ડૉ
આરોહી જૈનએ પોતાના પતત તમ્ટર નભયાાંશ અને પોતાના
કોમન ફે્રન્સડ મનનને કહ્ ાં.

mailto:yavaghasia.99@gmail.com
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જેમ ઉંમર મોટી ર્તી ગઈ, એમ ્વભાવમાાં ર્ોડો ચને્સજ આવતો ગયો. મનનમાાં ઉંમર પ્રમાણે ઠરાવતા
આવી. પણ નભયાાંશ અને આરોહી હજી એવા જ બદેફકર અને ધમાલી. નભયાાંશ તો સાર્ેસાર્ે અવળચાંડો
પણ બની ગયો.

એકવાર નભયાાંશ એના કઝીન્સસ જોડે બેંગકોક ટ્રીપમાાં ગયો હતો. આરોહી પણ
અમિાવાિમાાં જ હતી ત્યારે મનનએ આરોહીને કઠણ ર્ઈને કહી જ િીધ ાં,
“આર . ત ાં મને પણ ગમે છે. આઈ રીયલી લવ ્ . ને મને ખબર જ છે કે, તને પણ એ વાતની ખબર જ
છે. ત ાં નભને મ કીને મારી પાસે આવતી રહે ને.”
“બે મનનયા. ત ાં શ ાં બોલે છે, એન ાં તને ભાન છે સેજેય? ભલૂી જા બધ ાં. આપણી ત્રણયેની વષો જૂની
િો્તી તટેૂ નહી, એટલે હ ાં આ વાત નભને નહી કર ાં. પણ હવે આ વાત અહીંયા જ પરૂી કરી િે.”
મનન કાંઈ બોલી શક્યો નહી. એ ચ પચાપ જ રહવેા લાગ્યો. હતો એના કરતાાંય વધ ચ પચાપ. આરોહીને
જે ર્ઇ ગ્ ાં, એના તવષે મનમાાં બહ ખરાબ ફીલ ર્્ ાં અને એણે મનનને કીધ ાં,
“મનનયા. સોરી. પણ ત ાં મારો બે્ ટ ફે્રન્સડ જ છે. એના કરતા આગળ કાંઈ જ નર્ી. હવે આવા રોતડ ાં ફેસ
ના બનાવતો પ્લીઝ. ભલૂી જા ને બધ ાં જે ર્ઇ ગ્ ાં એ.”
“હા હવ.ે ભલૂી ગયો બસ? ખ શ?”
“અરે યાર મને પણ દ ુઃખ છે કે..”
“બસ હવે ચ પ ર્ઇ જા. આગળ કાંઈ બોલીશ નહી. ઇટ્સ ઓકે. જે નસીબમાાં ર્વાન ાં હોય, એ ર્ઈને જ
રહે છે. જે ર્ઇ ગ્ ાં છે, એ ના તવચાર. આપણે હાંમેશા લાઈફમાાં જે ર્વાન ાં છે, એનો જ તવચાર કરવો
જોઈએ.”

ઉંમર વધતી ગઈ, એમ િો્તી પ્રેમમાાં
ફેરવાતી ગઈ. ટીપીકલ બોલીવડૂ મસાલિેાર ્ટોરી. બન્ને
છોકરાઓને છોકરી ગમ,ે પણ છોકરીને કોઈ એક જ ગમે.
આરોહી નભયાાંશ તરફ વધ ઢળતી ગઈ. મનનએ એને
પોતાના તરફ ખેંચવાની બહ ટ્રાય કરી, પણ એ ખેંચી ના
શક્યો. પછી તો આરોહી ભાવનગર મેડીકલ કોલજેમાાં ગઈ
અને આ બન્નેની જ ગલબાંધી એન્સજીન્સયરીંગમાાં એક જ
કોલજેમાાં. પછી તો એ જયારે અમિાવાિ રજાઓમાાં આવતી,
ત્યારે ત્રણયે સાર્ે ટાઈમ ્પેન્સડ કરતા. પણ મનન હાંમેશા
એકલ ાં અને ‘ઓડ’ ફીલ કરતો. એ બન્નેને રોમાન્સસ કરતા
જોઇને એનો જીવ બળી જતો.



આરોહી હો્પીટલર્ી પાછી આવી. એણે બગેમાાંર્ી બ્લડ કલકે્ટ કરવાનો સામાન કાઢયો અને મનનના
મ ઠી વાળેલા હાર્ પર એક જેન્સટલ તપ્રક કરીને સેમ્પલ લઇ પણ લીધ ાં. વેક્ય ટીઝ લબેલ કરીને પાછી
બગેમાાં મકૂી િીધી.
“તાવ માટેન ાં એક ઇન્સજેક્શન પણ હ ાં આપી િઉં સાર્ેસાર્ે.” આરોહીએ પોતાની બગેમાાંર્ી એક અધ રી
વાઇલ કાઢી અને એમાાંર્ી ૨ એમ.એલ. ન ાં એક ફૂલ ઇન્સજેક્શન તૈયાર ક્ ું.
કૉલજે પછી બેંગકોક ટ્રીપમાાં ગયલેો નભયાાંશ. ત્યાાં કરેલી મોજમજાના બિલામાાં નભયાાંશન ાં
એચ.આઈ.વી. વાઈરસને પોતાના શરીરમાાં સાર્ે લઈને આવવ ાં, ને ખબર હોવા છતાાં આવી ઈમ્પોટથન્સટ
વાતન ાં નભયાાંશન ાં અને કોમન ફે્રન્સડ હોવા છતાાં મનનન ાં પણ આરોહીર્ી છપાવવ ાં અને આરોહી-નભયાાંશના
લગ્ન પછી આરોહીન ાં પણ એચ.આઈ.વી. પોઝીટીવ ર્ઇ જવ ાં - આ બધ ાં કોઈ દફલ્મની ફા્ટ ્રીનની
માફક આરોહીની નજર સામેર્ી ધડાધડ પસાર ર્ઇ ગ્ ાં.

પણ હવે શર ર્યલેી મનનની લાઈફ તસમ્પલ નર્ી રહવેાની, એવ ાં જાણતી આરોહીએ આજે પ્રમેર્ી
મનન માટે ખીચડી બનાવી અને એક પ્લટેમાાં લઇને ચમચીર્ી ઠારતી ઠારતી મનન પાસે પહોંચી.
મનન એને જોઈ જ રહ્યો.
“ર્ેંક ્ આર . માર ાં આ રીતે ધ્યાન રાખવા માટે. મેં તારી સાર્ે આવ ાં ક્ ું છે, એ છતાાં મારી સાર્ે િો્તી
તનભાવવા માટે. આઈ એમ સોરી આર . મેં એ વાત તારાર્ી છપાવી. મારાર્ી ના છપાવવી જોઈએ. પણ
શ ાં કર ાં? મને ત  ાં ગમતી, પણ તે નભને તસલકે્ટ કયો. દરજેકશન મારાર્ી નર્ી સહન ર્ાત  ાં. ત ાં તો એ વાત
જાણે છે ને આર ? પણ નભએ પણ તને કહવે  ાં જોઈએ ને? એ પણ તને પ્રેમ કરતો હતો ને? ખાલી તારી
સાર્ે લગ્ન કરવા માટે એ આવ ાં કઈ રીતે કરી શકે?!”
“તમે બન્નેએ છપાવ્્ ાં મારાર્ી. આ તો મારા હાર્માાં એના દરપોર્ટથસ આવ્યા એટલે મને ખબર પડી, ને મેં
રોસચકે કરવા તને પછૂય ાં, ત્યારે છેક તે મને કીધ ાં, ને એય તે અમારા મેરેજના ત્રણ વષથ પછી. નભે તો
મને હજી કહ્ ાં નર્ી. પણ હવે મને એનાર્ી ફરક પડતો નર્ી. એન ાં એટલ ાં બધ ાં બગડી ગ્ ાં છે, કે હ ાં વધ 
બગાડી શક ાં એમ નર્ી...”
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ને બીજી ક્ષણે આરોહીની જજિંિગી બરબાિ કરેલા
એચ.આઈ.વી. વાયરસ મનનના શરીરમાાં પણ
િોડાિોડ કરવા લાગ્યા. એણે મનનના બ્લડ
સેમ્પલ્સ મોકલાવ્યા. કલાકમાાં રીપોટથસ પણ આવી
ગયા. રીપોટથસ નોમથલ હતા. આરોહીએ કહ્ ાં હત  ાં
એમ ખરેખર તસમ્પલ તાવ જ હતો.



SHUT DOWN

સ્ત્રી જયારે કોઈને પે્રમ કરે છે, ત્યારે છપ્પર ફાડીને કરે છે.
ને જયારે નફરત કરે છે, ત્યારે પત્તર ફાડીને કરે છે.

(શીષષક-પકં્તત : મહને્દ્ર પોનશયા)
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“મને ઘણીવાર એમ ર્્ ાં કે, તને હ ાં સાચ ાં કહી િઉં. ને પછી ત  ાં નભયાાંશને છોડીને મારી પાસે આવતી
રહીશ. પણ મને ત્યારે ખબર નહી કેમ, એમ ર્્ ાં કે, આ લાઈફ તે જાતે જ પસાંિ કરી છે. ને હ ાં શ ાં કામ
નભ સાર્ે ગદ્દારી કર ાં? મીન્સસ મેં ગદ્દારી કરી, નભ જોડે નહી તો તારી સાર્ે કરી. પણ આર ..”
“બસ હવે ચ પ ર્ઇ જા. આગળ કાંઈ બોલીશ નહી. ઇટ્સ ઓકે. જે નસીબમાાં ર્વાન ાં હોય, એ ર્ઈને જ
રહે છે. જે ર્ઇ ગ્ ાં છે, એ ના તવચાર. આપણે હાંમેશા લાઈફમાાં જે ર્વાન ાં છે, એનો જ તવચાર કરવો
જોઈએ.” આરોહી ધીમેર્ી બોલી.

આરોહી નક્કી ના કરી શકી કે, એ સોંગ બન્નેમાાંર્ી વધ રીલટે કોને ર્ાય છે. તનેી સાર્ે શ ાં ર્ઇ ગ્ ાં છે,
એ વાતર્ી અજાણ મનન ખ િને િોષી ઠેરવતો રહ્યો. ત્યાાં જ નભયાાંશ મનનનો સામાન લઈને આવ્યો.
સોંગ હજી વાગત ાં જ હત  ાં.
“અરે વાહ. માય ફેવરીટ સોંગ.”
એ ક્યાાંય સ ધી ગણગણતો રહ્યો અને પેલા બ?ે બસ એવા જ. ચ પચાપ.

ત્યારે એના ડ્રોઈંગરૂમની સીલીંગમાાં ફીટ કરેલા ્પીકરમાાંર્ી ધીમે ધીમે સોંગ વાગી રહ્ ાં હત  ાં,
“દ શ્મન ના કરે દોસ્ત ને વો કામ હકયા હૈ,
ઉમ્રભર કા ગમ હમેં ઇનામ હદયા હૈ...”
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- રાનધકા પટેલ

લ્યો... લખાઈ ગઈ કનવતા.

ગઝલ

્વપ્નમાાં એ આવવાની ના કહ ેછે.
એ મને જીવાડવાની ના કહ ેછે.

હ ાં જર્જદરત ડાયરીમાાં સાચવ ાં છાં;
િીવસો એ ફાટલાાં-જૂના કહ ેછે.

વાત એની સાવ સાચી,સાવ સાચી...
વાત-'એ',જો હ ાં કર ાં તો 'ના' કહ ેછે.

સાવ નફ્ફટ ર્ઇ મને તો 'ના' કહલેી;
અન્સયને હળવેક રહી "જી..ના" કહ ેછે.

સાર ાં,કે િદરયામાાં માર  નામ નહોત  ાં;
સહજે ખણૂા આંખના ભીના કહ ેછે.

એક ઓશીક ાં બળ્યા ની વાત આખી;
આંસ ઓને 'એ' જરા ઊના કહ ેછે.
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- અનતં ગોહહલ
anantgohil19895@gmail.com

લવ-ટેંક

દરટાયડથ મજેર જનરલ ભગીરર્તસિંહ ચૌહાણ પોતાની દરટાયરમેન્સટ પોતાના પ ત્ર તવશેષ
અને પ ત્રવધ પાંસ્ક્તની સાર્ે ખ શીર્ી તવતાવતા હતા. અને સૌર્ી વધારે મજા તો એમને પોતાના વ્યાજ
એટલે પોતાના પૌત્ર વેિાાંત સાર્ે આવતી. એના જોડે સમય ક્યાાં પસાર ર્ઇ જાય એ ખબર જ ના રહ!ે

આખી જજિંિગી આમીમાાં તવતાવ્યા પછી પણ ભગીરર્તસિંહ પથ્ર્રદિલ નહોતા ર્યા,
કારણ હત  ાં એમનો સૌને ગમે તેવો તર્ા નમ્ર ્વભાવ, હા પણ સાવ કાચા-પોંચા પણ નદહ, ભલૂ ર્ાય
ત્યાાં ભ ક્કા કાઢી નાખ.ે એમના જીવન ઉપર જો બાયોગ્રાફી લખાય તો ચોક્કસ એન ાં નામ ‘િેશપ્રેમ’ કે
‘િેશિાઝ’ જ આપવ ાં પડ!ે કોઈ માંદિરમાાં ઉતારવામાાં આવતી આરતીની આશકા જેવો જ તેમનો િેશપ્રમે
એકિમ ‘પતવત્ર’ હતો, પોતાના કાયથકાળ િરતમયાન ર્યેલા ્ દ્ધોમાાં તર્ા િેશમાાં સજાથયેલી કટોકટીઓમાાં
એમણે દિવસ-રાત જોયા વગર પોતાનો જીવ રેડી િીધો હતો. આમીની જોબ હતી એટલે એમના
સામાજજક તર્ા કૌર્ ાંલબક વ્યવહારો પ્રમાણમાાં ઘણા જ ઓછા હતા, એટલે તમેણે પ રતો ટાઇમ પોતાના
નાના અને સાંપણૂથ ખ શ પદરવાર સાર્ે તવતાવવા મળતો.

આમીની લાઈફ-્ટાઈલ જીવનમાાં વણાઈ ગઈ હતી એટલે ભગીરર્તસિંહન ાં જીવન પણ
ઘદડયાળના કાાંટે જ ચાલત ાં. બરાબર સવારે ૬ વાગે જાગી જવાન ાં, ત્યાાંર્ી નજીકના ગાડથનમાાં મોતનિંગ-
વોક માટે તર્ા કસરત માટે જવાન ાં, બરાબર સાડા સાત વાગે ઘરે આવી જવાન ાં અને િૈદહક દરયાઓ
પતાવીને પ રા પદરવારે એક સાર્ે બરાબર સવા આઠ વાગે ડાઈનીંગ ટેબલ પર સાર્ે ના્તો કરવા માટે
ભગે ાં ર્વાન ાં. એ પછી તવશષે અને ભગીરર્તસિંહ સોફા પર સાર્ે બસેીને વાત કરે ત્યાાં સ  ધીમાાં પાંસ્ક્તએ
તવશેષન ાં દટદફન રેડી કરી નાખ્્ ાં હોય અને સાર્ો-સાર્ વેિાાંતનો લાંચ-બોક્સ પણ. નવ વાગ્યે તવશેષ પ ત્ર
વેિાાંતને એની ડે-કેર ્કૂલમાાં ડ્રોપ કરીને પોતાની ઓદફસ જાય. એ પછી ભગીરર્તસિંહ ન્સ્ ઝ-પેપર લઈને
િેશ-તવિેશ સાર્ે સાંકળાયેલા ન્સ્ ઝ વાાંચ,ે ર્ોડો ટાઇમ ન્સ્ ઝ-ચનેલ જોવ.ે બરાબર બાર વાગીને િસ
તમતનટે તેઓ પોતાન ાં લ ાંચ કરે, એ પછી વામક ક્ષી અને સાાંજ પૌત્ર વેિાાંત સાર્ે તવતાવે. રાત્રે ૮ વાગે
ડીનર લઇ પછી ૯ વાગ્યે પોતાની રૂમમાાં આવે, પોતાના નામની ચરે પર બસેી કોઈ પ ્ તક હાર્માાં
લઈને તર્ા બકેગ્રાઉન્સડમાાં જગજીતતસિંહની ગઝલો અર્વા કોઈ જ ના સોંગ્સ વાગતા હોય અને બાજ ના
ટેબલ પર એમની ફેવરીટ હબથલ ગ્રીન ટી નો કપ પડયો હોય. ૧૦ વાગ્યે એમનો દિવસ પરૂો ર્ાય અને
બીજા દિવસે ફરી એન ાં એ જ!

12

mailto:anantgohil19895@gmail.com


પખં magazine

1અંક ૨૨ નવેમ્બર, ૨૦૧૭

ભગીરર્તસિંઘના ધમથ-પત્ની સરલાન ાં તનધન ચારેક વષથ પહલેા જ ર્્ ાં હત  ાં. તેઓ એમને
ખ બ જ પ્રેમ કરતા હતા, પણ આમીની જોબ હોવાને કારણે તેઓ પોતાનો પ્રેમ ખાસ િશાથવી શક્યા નહીં,
વારે-તહવેારે જયારે પણ તેઓ આવતા ત્યારે સરલાની મનગમતી વ્ત  ઓ લતેા જ આવતા પણ
તેઓને ખબર જ હતી કે સરલાની સાચી ખ શી એ વ્ત  ઓમાાં નહીં પણ પોતાની હાજરીમાાં હતી. એમને
પોતાનો આખો પ્લાન બનાવી રાખ્યો હતો કે દરટાયરમેન્સટ પછી ના વષોમાાં સરલા સાર્ે અલગ-અલગ
્ર્ળોએ ફરવા જશે અને સમગ્ર ટાઇમ એના સાર્ે જ ્પેન્સડ કરશે. પણ ૫૮ વષે તેઓ દરટાયર ર્યા
અને એના એક વષથ બાિ જ સરલાબા ન ાં તનધન ર્્ ાં, જાણે કે સરલા સાર્ે તેમના બધા સપનાઓ પણ
રાખ ર્ઇ ગયા, એ ઘટનાની કળ તો એમને હજ સ  ધી નહોતી જ વળી પણ પોતે આમી ઓદફસર રહ્યા ને
એટલે લાગણીઓ હૃિયના એક ઊંડા ખણૂામાાં સાંઘરીને મકૂી િીધી હતી, એ પછી તો એ પરૂો સમય
પદરવાર સાર્ે જ તવતાવતા.

પાંસ્ક્તને કિાચ આ વાતનો ર્ોડો ઘણો અંિાઝ આવી ગયો હતો. આમ પણ સ્ત્રી પ ર ષના
મનન ાં એકાાંત એની આંખો વડે પારખી જ લતેી હોય છે. એને એક દિવસ મોકો જોઈ તવશેષને વાત કરી
કે આપણે પપ્પાજી માટે કોઈ જોડીિાર લઇ આવીએ તો? પહલેા તો તવશેષને આ વાત મજાક લાગી
પણ પાંસ્ક્તના હાવભાવ જોતા એ આ મ દ્દામાાં ગાંભીર છે એ પારખી લીધ ાં. એને હળવેર્ી પાંસ્ક્તને કહ્ ાં કે
તારી ભાવના સાચી છે પણ પપ્પા આ વાત માટે ક્યારેય નહીં માને કેમ કે એ મારી માાંને ખ બ જ
ચાહતા હતા, એમના જ ના તમત્રો પણ એવ ાં કહતેા કે પપ્પા તો રામ જેવા હતા, બીજી કોઈ સ્ત્રી સામે
નજર ઉઠાવીને પણ એમણે કિી જો્ ાં નર્ી તો બીજા લગ્ન, કિી નહીં! આ તો કોઈ રીતે શક્ય ના બન.ે
ત્યારે તો પાંસ્ક્તએ આ વાત જવા િીધી, પણ એના બકે ઓફ ધ માઈન્સડમાાં તો આ વાત હતી જ!

ર્ોડા દિવસોમાાં જ પાંસ્ક્તના ભાઈ તસદ્ધાર્થના
છોકરાન ાં બર્થડે સેલલબ્રશેન ગોઠવ્્ ાં હત  ાં, પાંસ્ક્ત આખા ક ર્ ાંબ
સાર્ે અહીં આવી ગઈ હતી. પાંસ્ક્તના મમ્મી-પપ્પા તો બીજા
શહરેમાાં રહતેા હતા પણ ભાઈની જોબ અહીં હોવાના કારણે
એ અહીં તશફ્ટ ર્ઈને પોતાની પત્ની તર્ા છોકરા સાર્ે અહીં
જ રહતેા હતા. અલગ શહરેના લીધે અહીં પાટીમાાં પણ બધા
યાંગ એજના જ લોકો હતા, અમ ક પાંસ્ક્તના ભાઈના કલીગ્સ

અને અમ ક રીલટેીવ એટલે ભગીરર્તસિંહ એકલા ઉભા-ઉભા કોઈ હમઉમ્ર હોય એવા વ્યસ્ક્તનો સર્વારો
શોધતા હતા. એવામાાં પાંસ્ક્તએ આવીને એમની ઓળખાણ સર્વતીબા સાર્ે કરાવી. તઓે પાંસ્ક્તના
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ર્ોડ ાં અજ ગત  ાં લાગ્્ ાં પણ ભગીરર્તસિંહના નમ્ર ્વભાવે અને સર્વતીબાની વાત કરવાની રીતે
એકબીજા માટે ઘણ ાં જ અન ક ળ કરી નાખ્્ ાં હત  ાં. એ પાટી પછી ઘરે આવીને ભગીરર્તસિંહને કાંઇક અલગ
જ દફલ ર્ઇ રહ્ ાં હત  ાં, એમની અંિરના એક ખણૂે નાનકડી એવી વાિળી વરસી હતી અને સ કા ર્ઇ
ગયેલ ભાગને અંિર સ ધી ભીંજવી ગઈ હતી. આજે એમને પ ્ તક સાર્ે દકશોરક મારના ગીતો લગાવ્યા
હતા. પાંસ્ક્તએ બીજા દિવસે પોતાના સસરાનો મડૂ તરત જ પારખી લીધો, કાલની પાટી પછી તે વધ 
પ્રફુલ્લ્લત જણાતા હતા. એ પછી તો પાંસ્ક્તએ ભગીરર્તસિંહ અને સર્વતીબા કઈ રીતે મળી શકે એવા
પ્રયત્નો કરવાના વધારી િીધા. એ પછીના વષથમાાં લગભગ સાતેક વાર તેઓની મ લાકાત ર્ઇ. એ પછી
પાંસ્ક્તએ તવશેષની સાર્ે તર્ા પોતાના ભાઈ-ભાભી સાર્ે સર્વતીબાના ઘરે જઈને એમની લાગણી
જાણી લીધી. પહલેા તો એમને આનાકાની કરી પણ પાંસ્ક્ત અને તવશેષનો ભગીરર્તસિંહ પ્રત્યનેો પ્રેમ
જોઈ એ પીગળી ગયા.

પાંસ્ક્ત માટે ભગીરર્તસિંહને મનાવવા એ સૌર્ી કપર ાં કામ હત  ાં. એક દિવસ તેને લાગ
જોઈ ભગીરર્તસિંહને આ વાત કરી જ િીધી, એ પછી ભગીરર્તસિંહ કાંઈ પણ બોલ્યા વગર પોતાની રૂમમાાં
ચાલ્યા ગયા હતા. એ દિવસ એ મોટા ભાગે પોતાની રૂમમાાં જ રહ્યા. પાંસ્ક્તને ર્્ ાં કે એમને તવચારવા
માટે સમય તો જોઈએ એટલે એને પણ સસરાજીને તવચારવા પ રતો સમય આપ્યો પણ છેક રાત્રે ડીનર
ટાઈમે પણ તેઓ આવ્યા નહીં તેર્ી પાંસ્ક્ત મનમાાં મ ૂાંઝાઈ. એને ર્્ ાં કે ઉતાવળમાાં અને જીિમાાં એને
પોતાના િેવ સમાન સસરાન ાં દિલ દ ભાવ્્ ાં છે. એણે જાતે જ સસરાજીના રૂમમાાં જઈને બોલાવવા જવાન ાં
નક્કી ક્ ું.

ત્યાાં જઈને જ વે છે તો ભગીરર્તસિંહ બાલ્કનીમાાં ઉભા-ઉભા ઊંડા તવચારમાાં હોય છે અને
બડે પર ઘણા-બધા ઉઘડેલા પત્રોનો ઢગલો! પાંસ્ક્તને જોઈ ભગીરર્તસિંહ કહે છે આવ બટેા બસે તારા
સાર્ે ર્ોડી વાત કરવી છે. એ કહે છે કે બટેા તને જે આ પત્રોનો ઢગલો િેખાય છે ને એ મારા અને તારી
્વગથ્ર્ સાસ ના સપનાનો મહલે છેઆ પત્રોમાાં અમે જેટલ ાં જીવ્યા છીએ, જેટલ ાં સાર્ે રહ્યા છીએ, જેટલો
.

ભાઈની કાંપનીના મેનેજરના પત્ની હતા,

તસદ્ધાર્થને મન મનેેજર ગ ર સમાન હતા, તેઓ

નો િેહાાંત ર્યે ૨ વષથ ગ જરી ચ ક્યા હતા પણ

સર્વતીબા સાર્ે તણેે સબાંધ સાચવી રાખ્યો

હતો. પછી તો ભગીરર્તસિંહ અને સર્વતીબા

એ એકબીજા સાર્ે ઘણી વાતો કરી, હા પહલેા
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પ્રેમ કયો છે એટલો તો કિાચ જોડે રહ્યા-રહ્યા પણ નર્ી કયો. આ એના પત્રો જયારે બોડથર પર હોવ
ત્યારે વાાંચતો’ને ત્યારે એવ ાં લાગત  ાં કે જાણે ભર ઉનાળામાાં ગ લાબી ઠાંડીનો એહસાસ ર્યો. બટેા તારી
ઈચછા શ ાં છે એ મને ખબર છે, અને એ અત્યારર્ી નહીં ક્યારની છે એ પણ ખબર છે. આખરે આમીવાળો
રહ્યો ને, નાનકડી દહલચાલ પર પણ કડક નજર હોય અમારી! અને સાચ ાં કહ ાં હ ાં એ દિશામાાં તવચારવાની
કોતશશ પણ કરતો હતો પણ િર વખતે હ ાં સરલાને તવચાર ાં અને માર ાં મન પાછાં પડી જત  ાં, કેમ કે એના
વગરના ઘડપણન ાં તો મેં કિી તવચા્ ું જ નર્ી. પણ આજે એનો આ પત્ર હાર્માાં આવ્યો. લે ત  ાં જ વાાંચી
જો.

પાંસ્ક્ત પત્ર હાર્માાં લે છે. સરલાબા લખે છે, “મને ખબર છે તમે એકાકી નર્ી. એકલા
રહવે  ાં તમને નર્ી ગમત ાં. તમે તો બધાને ખ શ કરીને ખ શ રહો એવા છો, એટલે જ તમને કહવેાન ાં મન
ર્ાય છે કે ના કરે નારાયણને હ ાં ના હોવ તો ક્યાાંય મ ૂાંઝાતા નહીં, મને મારા તવશેષ પર પરૂો તવશ્વાસ છે
કે એ તમને સાચવી જ લશેે પણ તમને મનગમતો સહારો મળે તો એમાાં ક્યાાંય અટવાશો નહીં. હ ાં દ ુઃખી
નદહ ર્ાવ. તમે એમ સમજજો કે હ ાં એ પાત્રમાાં હાંમશેને માટે હોઈશ જ.” પાંસ્ક્તની આંખો પોતાની
્વગથ્ર્ સાસ ની સમજણભરી વાતો વાાંચીને જ ભરાઈ આવી હતી. ભગીરર્તસિંહ એ પાંસ્ક્તને કહ્ ાં કે જો
તવશેષ અને ત  ાં એમાાં ખ શ હોવ તો મને વાાંધો નર્ી. એ રાત્રે ડીનર પછી તવશેષ અને પાંસ્ક્ત
સર્વતીબાના ઘરે ગયા અને બધ ાં નક્કી કરી આવ્યા. એ પછી તો સર્વતીબા ભગીરર્તસિંહ સાર્ે તશફ્ટ
પણ ર્ઇ ગયા.

ભગીરર્તસિંહના રૂટીનમાાં આમ તો કાંઈ બિલાવ નર્ી આવ્યો પણ, હવે ડીનર પછી
ભગીરર્તસિંહના નામની ચરે સાર્ે સરલાબા ના નામની ચરે પણ ઉમેરાઈ ગઈ છે. હા, સર્વતીબા એ
પોતાન ાં નામ બિલી સરલા કરી િીધ ાં છે. જેર્ી એ હાંમેશા ભગીરર્તસિંહની નજીક રહી શકે. હા, હબથલ
ગ્રીન ટીની સાર્ો-સાર્ હવે કેસર દ ધનો એક પ્યાલો પણ જ ગલબાંધી કરી લે છે. દકશોરક મારના ગીતો
સાર્ોસાર્ હવે ક માર સાન અને ઉદિત નારાયણ પણ સાાંભળવા મળી જાય છે.

પે્રમ-અજ્ઞભષેક :
રાત હદવસનો રસ્તો વ્હાલમ નહીં તો ખટેૂ 

કેમ?
તમે પે્રમની વાતો કરજો, અમે કરીશ  ંપે્રમ.

- સ રેશ દલાલ
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- યાજ્ઞિક વઘાનસયા
yavaghasia.99@gmail.com

વેંત-વાતાષ

હલે્થ-એડવાઈસ
“ગ ્ સા પર કાબ નહી રાખો, તો આ તકલીફ વધતી જ જવાની તમ્ટર તનસગથ. વધ ગ ્ સાર્ી તમારા
હાટથ પર તકલીફ વધશે. જેટલ ાં મગજ શાાંત રાખશો, એટલો તમારા હ્રિયને અને સરવાળે તમને આરામ
મળશ.ે ને તસગારેટ ્મોદકિંગ પણ તમે ધીમેધીમે કરતા સાવ છોડી િો, એ જ તમારી હલે્ર્ માટે સાર ાં છે.”

પોતાના લ્ક્લતનકમાાં આવેલા એક પેશન્સટને આવી હલે્ર્-એડવાઈસ આપીને ડૉ સત્યમ જયારે પોતાના
ઘરે પાછા આવ્યા ત્યારે તમેણે દડનરમાાં પોતાની ના-પસાંિ વ્ત  જોઇ લાલપીળા ર્ઇને પોતાની
તમસીસને એક લાફો પણ ઝીંકી િીધો. પછી જમ્યા વગર જ બાલ્કનીમાાં જઈને પોતાના પોકેટમાાંર્ી એક
તસગારેટ કાઢી.
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- મીરા જોશી
meerajoshi1993@gmail.com

અસ્પશ્યષ

હૃિયમાાં અકબાંધ એક ભાવ ને,
“ત  મ હો.. પાસ મેરે.. સાથ મેરે ત  મ ય .ં.

જીતના મહસે  સ કર ં  ત  મકો ઉતના હી પા ભી લ ૂ.ં.”

કોઈ મોટા શહરેની પ્રતતસ્ષ્ઠત લબલ્ડીંગના તવશાળ રેકોડીંગ હોલમાાં કોઈએ આ ગીત ગા્ 
હશ.ે. ક્યાાંક લાગણીર્ી, વેિનાર્ી અર્વા અવાજમાાં જ ઠ્ઠી વેિના ઓઢીને..! ગીત પરૂ ાં ર્યા પછી
ગાનારને ખશૂી ર્ઈ હશે કે મનમાાં કાંઇક તવષાિ જન્સમ્યો હશ?ે બધ ાં જ કહી િીધા પછી, હૃિયને પરેૂપરૂ ાં
ખાલી કરી િીધા પછી આવતો તવષાિ. આપણી પાસે આપણ ાં માત્ર આપણા મન સ ધી હોય એવ ાં કાંઈ
રહતે  ાં નર્ી, એ હકીકતનો ખ્યાલ આવે અને એ હકીકત પીડા આપ.ે! કાંઇક છીનવાઈ ગયાની પીડા.

આ ગીતના શબ્િો તારા, મારા, આ દ તનયાના હજારો લોકો સ ધી પહોંચયા હશ.ે કોઈ તેને
સાાંભળીને ભલૂી ગ્ ાં હશ,ે તો કોઈક પોતાની ખાલી સાાંજમાાં આ શબ્િોના મમથને વાગોળત  ાં રહ્ ાં હશ.ે એવી
જ કોઈક સાાંજે દ તનયાના કોઈક ખણૂે કિાચ તારા કાને પણ આ ગીત અર્ડા્ ાં હશ!ે હૃિયના ધબકારાની
ગતત ધીમી પડી હશ,ે મન દૂર.. દૂર.. મારા શહરેમાાં, આપણી યાિના શહરેમાાં પહોંચ્ ાં હશ.ે પછી આંખના
ખણૂે નાન ાં એવ ાં આંસ બાઝય ાં હશ,ે બની શકે મારો ચહરેો પણ એ ઘડીમાાં તારી આસપાસ, તારા હૃિયની
ખ બ નજીક પહોંચયો હોય! બની શકે કોઈ બીજો ચહરેો, જેને માત્ર ત  ાં જાણે છે, એ તારા દિલના એ
ખણૂામાાં આ્તેર્ી ખલૂ્યો હોય જયાાં ક્યારેક મારો ચહરેો સચવાયેલો હતો..!

શક્યતાઓ અને અશક્યતાઓની આ દ તનયામાાં એક ‘ખાલી’ સાંબાંધમાાં પણ બધ ાં જ બની
શકે છે ને.?

આ ગીત, મને તારી ખ બ નજીક લઈ જાય છે. ત્યાાં, જયાાં આ શરીર કે મન નર્ી પહોંચી
શકત  ાં. માત્ર આત્મા પહોંચે છે, એક મારો અને એક આપણો, આ બે જ િા સમયખાંડને એક ગીત જોડે છે.

આજે સવારે ઊંઘ વહલેી ઉડી ગઈ હતી. જજિંિગીન ાં વધ એક પત્ ાં ફાડવા કેલને્સડર જોઉં છાં
ને એક તારીખ નજર સામે આવે છે, ૫ નવેમ્બર. વષો પહલેા આજના દિવસે કાંઇક બન્સ્ ાં હત  ાં, અમ્તા
જ બન્સ્ ાં હત  ાં, ને એ ઘટના આજ પયુંત સમયના લાાંબા પટ પર વહતેી રહી છે, મને ભીંજવતી.
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આજે વષો બાિ તવચાર ાં છાં તો લાગે છે એ ભાવ ના પ્રગટયો હોત તો શ ાં ર્ાત? તો માર ાં જીવન એક
સીધી લીટીમાાં જ ચાલ્્ ાં હોત? તો હ ાં, ત ાં, બાંને શ ાં જીવનના કોઈક ર્કૂડાઓમાાં સાર્ે જીવ્યા હોત?
પ્રેમભાવ વ્યસ્ક્તએ વ્યસ્ક્તએ અલગ જીિાંગી બનાવે છે.. તારી સાર્ે બાંધાયેલ પે્રમના સગપણે મને આ
જીવન આપ્્ ાં છે, ભરપ ર સાંવેિનાઓર્ી સભર જીવન..!
કાંઇક એવ ાં હોય છે, જેના હોવાર્ી આધાર રહે છે કે કાંઈ જ બિલા્ ાં નર્ી, કશ ાં પરૂ ાં નર્ી ર્્ ાં. આપણી
વચચે માત્ર ખાલી સમયના ર્કૂડાઓએ જગ્યા બનાવી લીધી છે. ઘરની બહાર વસતા શહરેના
કોલાહલમાાં એક ગીત તારી હાજરી જેવ ાં છે...
‘ત  મ હો મેરે લલય.ે. મેરે લલયે ત  મ ્ ાં..
ખ િ કો મેં હાર ગયા ત  મ કો મેં જીતા હ ાં..’
ઘરની બહાર ઠાંડી રાતનો સ્્નગ્ધ અંધકાર છે. ર્ોડો અંધકાર ઘરની અંિર છે. હાર્માાં કલમ છે, આંખોમાાં
તારો ચહરેો છે, અને હૃિયમાાં ઉજાસ છે..!

(સાંવેિનાઓના પ્રિેશમાાં ‘અ્પશ્યથ’ પત્ર દ્વારા પર્રાતી જાજમ જો આપના હૃિયને ્પશી હોય તો આ
પત્રની સફરને વધ જીવાંત બનાવવા આપના તવચારો, માંતવ્યો કે સચૂનો આપ મને
meerajoshi1993@gmail.com પર જણાવી શકો છો.)
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- યાજ્ઞિક વઘાનસયા
yavaghasia.99@gmail.com

પેહરસ્કોપ

“તમારી લાઈફમા ંવધારેમા ંવધારે શ  ંખરાબ થઇ શકે?”

જયારે લાઈફ એના સૌર્ી ખરાબ ્ટેજ પર આવીને ઉભી રહી જાય, ત્યારે શ ાં કરવ ાં? 
ત્યારે જે ર્ઇ ગ્ ાં છે, એના તવષે તવચારવ ાં? કે જે નર્ી ર્્ ાં, એના તવષે તવચારવ ાં?

અમ ક લોકોએ એમની લાઈફ-્ટોરી તવષે સાાંભળેલ ાં હશે. પણ છતાાંય મારે એમની વાત
એક રેફરન્સસ તરીકે ્ ઝ કરવી છે.

અર ણીમા ફૂટબોલ પ્લયેર અને નેશનલ લવેલની વોલીબોલ પ્લયેર હતી. ‘Central

Industrial Security Force (CISF)’ની એન્સટ્રન્સસ એક્ઝામ િેવા માટે એ લખનૌર્ી ટે્રનમાાં બઠેી. રાત્રે ડબ્બામાાં
કેટલાક લ ાંટારા આવી ચડયા અને અર ણીમાની બગે અને સોનાની ચને લ ાંટીને એને ચાલ ટે્રને બહાર ફેંકી
િીધી. ઇન્સજરી ર્ઇ હોવાર્ી એ ત્યાાંર્ી હલી પણ શકી નહી. ને બાજ ના ટે્રક પરર્ી પસાર ર્યેલી બીજી
ટે્રન એના પગને છાંિતી નીકળી ગઈ. એ સવાર સ ધી ત્યાાં જ પડી રહી. લોહી નીકળત  ાં શરીર અને મોટા
મોટા ઉંિરડા. એ િિથભરી ચીસો નાખતી રહી. પણ ત્યાાં એન ાં સાાંભળવાવાળાં કોઈ નહોત  ાં. સવારે ત્યાાંર્ી
એક ભાઈ પસાર ર્યા અને એને નજીકની હોસ્્પટલ લઇ જવામાાં આવી. ડોક્ટરોએ એનો એક પગ કાપી
નાખ્યો. પછી એને દિલ્હીમાાં AIIMS હોસ્્પટલ લઇ જવામાાં આવી અને એને ‘પ્રો્ર્દેટક લગે (કૃતત્રમ પગ)
ફીટ કરવામાાં આવ્યો. તમને રીયલાઈઝ ર્્ ાં કે અર ણીમાની આ ્ટોરીનો ખરાબમાાં ખરાબ પાટથ કયો
હતો? એન ાં એક્સીડન્સટ ર્્ ાં, એટલે એ ‘CISF’ની એક્ઝામ ના આપી શકી એ?

અર ણીમા તસન્સહા. ભારતની પહલેી ‘એમ્પ્્ ટી’
વ્યસ્ક્ત અને તવશ્વની પહલેી મદહલા ‘એમ્પ્્ ટી’
વ્યસ્ક્ત, કે જે માઉન્સટ એવરે્ટની ટોચ પર
(૮૮૪૮ મીટર ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્સડ લવેલ) પહોંચી
ગઈ. ‘એમ્પ્્ ટી’ એટલે એવી વ્યસ્ક્ત, કે જેના
હાર્ કે પગ જેવા અવયવોમાાંર્ી એક કે એક
કરતા વધારે અવયવ કોઈ કારણસર જેણે
ગ માવી િીધા હોય.
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એની બગે અને સોનાનો ચને લ ાંટાઈ ગયો એ? કે પછી એક્સીડન્સટને લીધે એ હવે લાઈફટાઈમ
વોલીબોલ કે ફૂટબોલ નદહ રમી શકે એ? ના. આમાાંર્ી એકપણ નહી. ખરાબમાાં ખરાબ પાટથ હવે
આવવાનો બાકી હતો. ને એ એ હતો કે, પોલીસ ઈન્સકવાયરીમાાં એવ ાં લખવામાાં આવ્્ ાં કે, એના જીજ જોડે
એન ાં અફેઈર હત  ાં. પણ કાંઈ મેળ ના પડતા એણે આત્મહત્યા કરવાની કોતશશ કરી.

આવી વાદહયાત વાતર્ી એ દહિંમત હારી જ ગઈ હોત. પણ એણે દહિંમત નહી હારવાન ાં
નક્કી કરેલ ાં. અર ણીમાએ નક્કી ક્ ું કે, એને કાંઇક એવ ાં કરવ ાં છે કે, જેર્ી લોકો એને યાિ રાખ.ે અલગ
અલગ ટે્રઈનસથની ચોખ્ખી ના હોવા છતાાં, એ પોતાના તનણથય પર વળગી રહી અને માઉન્સટ-એવરે્ટની
ટોચ પર પહોંચી.

ગયા વષે સાબરમતી ફે્ટીવલમાાં મે ‘ઉડાન’ નામન ાં એક ગ જરાતી નાટક જોયેલ ાં. ત્યારે
એ નાટકનો એ પાાંચમો શો હતો અને એમાાં અર ણીમાની લાઈફ વણી લીધેલી છે. ભલે અમે એ ફ્રીમાાં
જોયેલ ાં. પણ ક્યારેક મોકો મળે તો, ભલે ગમે એટલા રૂતપયા ખચથવા પડ,ે પણ અચકૂ જોવા જેવ ાં એ
નાટક છે. નાટકમાાં એવરે્ટનો સેટ બનાવવો, એ અઘર ાં કામ છે, ને એમાય જયારે અર ણીમાના કૃતત્રમ
પગ અને ઓરીજીનલ પગ વચચરે્ી જે લોહી નીકળવાનો સીન છે, એ આજે પોણા બે વષથ પછી પણ
મને એવો ને એવો યાિ છે.

એવરે્ટ ચડવાન ાં શર કરનાર બધા એની ટોચ પર પહોંચી શકતા નર્ી. તમે જયારે
ચડતા હોઉં છો, ત્યારે ર્તામાાં તમને ર્ોડા ર્ોડા અંિરે ર્ીજી ગયેલી લાશો પણ જોવા મળે. એ લાશોને
જોઇને તમને એવો તવચાર તો આવે જ કે, “હ ાં ટોચ પર પહોંચી શકીશ? કે મારી હાલત પણ આ લાશો
જેવી જ ર્શે?!”

જો એ અગાઉર્ી દહિંમત હારી ગઈ
હોત તો? તો આજે એ ઘરમાાં બસેીને રડીરડીને
પોતાની સડેલી જજિંિગીની િા્તાાં બધાને સાંભળાવતી
હોત. પણ એક્ચ્ લીમાાં એ આજે શ ાં કરે છે? એ કરોડો
લોકોને એની લાઈફ પરર્ી પ્રેરણા આપે છે.

પણ તનષ્ફળતાઓનો ફાયિો એ છે કે,
તમારી પાસે આનાર્ી વધ ગ માવવાન ાં
કાંઈ નર્ી. ને જેની પાસે કાંઈ ગ માવવા
જેવ ાં નર્ી, એ ઘણ બધ ાં એચીવ કરી શકે
છે.
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જયારે તમારી પાસે એક જ ચોઈસ હોય, ત્યારે તમે એમાાં જીવ રેડી િેતા હોઉં છો. એક
વાતાથ દ્વારા સમજાવ ાં.

“આપણા ટાપ પર આપણા જેટલા જહાજો અને હોડકાઓ છે, એને સળગાવી નાખો.” સૈન્સયને કાંઈ
સમજા્ ાં નહી. પણ રાજાનો ઓડથર હોય, એટલે માનવો જ પડે. એમણે ટાપ ની બહાર લઇ જતી
ટ્રાન્સસપોટથની બધી લાઈનો કટ કરી નાખી. ટાપ પરર્ી ભાગવાના બધા માગો હવે બાંધ ર્ઇ ગયા.
ર્ૂાંકમાાં સૈન્સયને ્ દ્ધ કયાથ તસવાય કોઈ છૂટકો જ ન’તો. જો ્ દ્ધ જીતે નહી, તો જીવ ગ માવવો પડ.ે એટલે
જીત્યા તસવાય પણ કોઈ ર્તો નહતો.

રાજાએ એ પછી પોતાના સૈન્સયને ઉદે્દશીને કહ્ ાં કે, “હવે જીતવ ાં એ જ તમારા માટે જરૂરી
છે. કેમ કે હારની દકિંમત તમારો જીવ છે.” િરેક સૈતનક પોતાની જજિંિગીન ાં અંતતમ ્ દ્ધ હોય એમ લડયો
અને છેલ્લે જીતીને બતાવ્્ ાં.

એ વાત તો જાદહર જ છે કે, નોમથલી િોડતા હોય અને ક તર ાં પાછળ પડય ાં હોય તો ્પીડ
તો ક તર ાં પાછળ પડય ાં હોય, ત્યારે જ વધ આવ.ે બીજે દિવસે એક્ઝામ હોય, તો જ વાાંચવાનો મડૂ આવે.

જયારે તમારી લાઈફ સીધી લીટીમાાં ચાલવાની બાંધ ર્ઇ જાય, ને તમે કોઈક
પ્રોબ્લમેમાાં ફસાઈ જાવ, ત્યારે તવચારવ ાં કે, આનાર્ી વધ ખરાબ પદરસ્્ર્તત બીજી કઈ હોઈ શકે? તમારી
લાઈફની સૌર્ી ખરાબ પોઝીશનની કલ્પના કરો અને તવચારો કે, ર્ેંક ગોડ. હાશ. આવ ાં તો મારી સાર્ે
નર્ી ર્્ ાં ને. જલસા કરો. કેમ કે, ખરાબ સમય એ પણ મળૂ તો સમય જ છે. ને સમય તો િો્ત વહી
જ જાય છે. ખર ાં ને?

PACK UP

Sometimes you have to go through the worst days of life, 

only then you can set and achieve your goals.

- Arunima Sinha

એકવાર એક િેશે એક ટાપ પર હ મલો કયો. આ ટાપ 
પાસે એટલ ાં બધ સૈન્સયબળ કે હતર્યાર નહોતા, કે એ
આરમણ કરનાર િેશ સામે જીતી શકે. આ ટાપ ના રાજાને
ર્્ ાં કે, હારી ગયા પહલેા હાર શ ાં કામ માની લઈએ?
એણે આખ ાં સૈન્સય ભગે ાં ક્ ું અને બધાને ઉદે્દશીને કહ્ ાં કે,
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- રાજ લા શાહ
rds_369@yahoo.co.in

નવચાર-વટંોળ

પે્રમના હહિંચકે ઝૂલે જે...
એ નાનપણર્ી દહિંચકા પર બસેતા ખ બ જ ડરતી. આજ સ ધી એ કોઇપણ રાઈડમાાં પણ

બઠેી ન હતી. એને ગતત – ્પીડ ડરાવતી. પોતાના કાંટ્રોલમાાં ન રહે એવી ્પીડર્ી એ કાયમ ડરતી.
ક્યારેક એ દહિંચકામાાં બસેતી ખરી પણ જો એની ્પીડ જરા પણ વધવા લાગે તો એ તરત જ પગને
જમીન સાર્ે ઢસડી લતેી. ઉછાળો આવી જતો એને પેટમાાં અને દિલ ધબકારા ચ કવા લાગત  ાં.
નાનપણર્ી લઈને આજ સ ધી એ હાંમેશા દહિંચકા પર બસેવાન ાં ટાળતી જ. ને આજે જયારે આટલા વરસે
એ દહિંમતભરે ઝૂલામાાં બઠેી ત્યારે એ ધીમે ધીમે ્પીડ પકડીને ઝૂલવા લાગી. પેટમાાં ઉછાળો પણ
આવ્યો. ધબકારા પણ વધવા લાગ્યાાં. પણ એ ચ પચાપ ઠેસ લગાવતા લગાવતા એની અંિરની આ
અશાાંતત શમે એની રાહ જોવા લાગી. ઝૂલાએ જયારે એકધારો લય પકડયો ત્યારે એને લાગ્્ ાં કે એન 
હ્રિય ધીમે ધીમે લયબધ્ધ ર્વા લાગ્્ ાં છે. એની ગભરાહટ ધીમે ધીમે શમવા લાગી છે. ધીમે ધીમે એ
શાાંત ર્વા લાગી છે. એણે ્પીડ વધારી. અને એને આ ગતત, આ લય, આ ઝડપ, આ કાબ બહારની
ગતત પણ અચાનકર્ી ગમવા લાગી. એને લાગત  ાં આ એકધારી ગતતમાાં પણ પોતે એકિમ જ શાાંત અને
સ્્ર્ર છે.

યાિ આવી ગ્ ાં એને અચાનક જ. એક લાગણી યાિ આવી ગઈ અને લાગણી
પાછળનો એનો ડર પણ. એને હાંમેશા ર્ત  ાં કે પ્રેમ પણ કાંઇક એવી જ વ્ત  છે. કાબ બહારની. તમે એને
મ ઠ્ઠીમાાં પકડી ન શકો ક્યારેય પણ. પણ હા, તમે એના પાસામાાં જરૂરર્ી સપડાઇ જાવ. અને એવા
સપડાવ કે તમને એની બહાર નીકળવાનો કોઇ ર્તો જ ના જડે. તમારી આખી જજિંિગી આ પ્રેમ નામના
તત્વની ગ લામ બનીને રહી જાય. અને આખી જજિંિગી આ પ્રેમ તમને નચાવ્યા જ કરે. પ્રેમને એ પોતે
એક બાલલશ હરકત, ઘલેછા કે ગાાંડપણભયાથ શોખર્ી તવશેષ એ કશ ાં જ માનતી ન હતી. કાબ બહારનો
પ્રેમ તો એની પોતાની જ સમજની બહાર હતો. અને અત્યાર સ ધીની એની પ રી જજિંિગી માત્ર ’પ્રેસ્ક્ટકલ
અપ્રોચ’ર્ી જ જીવતી એને પ્રેમ શબ્િ જ અકળાવતો. એ એને એક જર દરયાત માત્ર ગણતી.

પણ અચાનક જ ખ લ્લા ચોખ્ખા આકાશમાાં જેમ એકાએક જ ક્યાાંકર્ી કાળા વાિળાઓ
છવાઇ જાય એમ એની જજિંિગી આ પ્રેમ સાર્ે હડફેટે ચડી ગઈ. એને ખ્યાલ પણ ન રહ્યો અને એ આ
લાગણીમાાં બખબૂીર્ી તણાતી ગઈ. ખચકાટ હતો છતાાંયે એણે પહલે કરવાની દહિંમત કરી.
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ખબર નહીં ક્ય ાં પદરબળ એને એવી દહિંમત આપી ગ્ ાં. એણે લાગણીઓને આપોઆપ જ સરકવા િીધી.
એ ધીમે ધીમે સમય આપવા લાગી એની લાગણીઓને, ્વીકારવા લાગી નવા નવા ્પાંિનોને. એના
મનમાાં પડેલી બધી જ ગાાંઠોને એણે ઉકેલવાની કોતશષ કરવા માાંડી. શર આતમાાં એને ખ બ જ ગભરાટ
ર્તો. મીઠ ાં પણ જીરવી ના શકાય એવ ાં િિથ ર્વા લાગ્્ ાં. લોહી ગરમ ર્ઈને એની નસોમાાં િોડત  ાં. એ
ક્યારેક તો સમજી જ ના શકતી આ બધી લાગણીઓન.ે પણ સમય આપ્યો એણે જાતને અને ધીમે ધીમે
એની અંિર બધ ાં જ શાાંત ર્વા લાગ્્ ાં. પ્રમે પણ. પ્રેમ કે જે એક ગાાંડીત  ર નિી બનીને એની રગે રગમાાં
વહતેો હતો એ હવે શાાંત અને ઉંડી નિી બનીને વહવેા લાગ્યો. એને સમજાવા લાગ્્ ાં કે ખરેખર પ્રમે એ
કોઇ બાંધન નર્ી. અલણશ ધ્ધ લાગણી છે માત્ર. જયાાં બાંધન હોય છે ત્યાાં તો પ્રેમ હોઇ જ છે ક્યાાં? આ
શાાંત, ખળખળ વહતેી નિી જેવો પ્રેમ તો તમને હાર્ ઝાલીને એનામાાં તરતા શીખવે છે. તમે એના
વહણેર્ી ડરતા નર્ી પણ એની સાર્ે વહો છો. આંખમાાં આંખ નાખીન.ે એ ક્યાાંય પણ જકડી રાખીને
તમારો પ્રવાહ ર ાંધાવા નર્ી િેતો. એ તમને તમારા વ્યસ્ક્તત્વર્ી પણ ક્યાાંય આગળ લઈ જાય છે. પ્રેમ
હાંમેશા તમને કાંઇ ને કાંઇ આપ્યા જ કરે છે. તમે ક્યારેય ના માાંગ્્ ાં હોય એ પણ. તમારા મળૂ સ ધી જઈને
એ તમને જગાડે છે અને તમને એક નવી જ ઊંચાઈએ લઈ જાય છે. જયાાં કોઇ જ ડર નર્ી. પરમ શાાંતત
છે. સાંતોષ છે. જયાાં તમે તમારી જાતને નગ્ન કરીને જોઇ શકો છો. જેવા છો તેવાાં જ રહી શકો છો. પ્રેમ
પરમ સ્્વકાર શીખવે છે. જે છે એનો સ્્વકાર અને જે નર્ી એનો પણ સ્્વકાર. પરમ સ્્વકારની આ જ
ક્ષણ કિાચ તમને પરમ ચતૈન્સય સ ધી લઈ જાય છે.

હવે એ તનતચિંત ર્ઈને મનચાહા સમયે ઝૂલા પર ઝૂલ્યા કરે છે. એને હવે ગતત કે
કાંટ્રોલની કોઇ જ બીક લાગતી નર્ી. કશ ાં જ બકેાબ ૂ લાગત  ાં નર્ી કેમકે હવે એ જાણે છે કે કાબમૂાાં ક્યારેય
કશ ાં હોત  ાં જ નર્ી. હવે એનો તાલમેલ સધાય ગયો છે દહિંચકા સાર્ે. એની ગતત સાર્ે. એ ઝૂલે છે ત્યારે
જાણે એના ધબકારા અને ઝૂલાની ગતત જાણે એક સરખા લયર્ી ચાલતા હોય એવ ાં અન ભવે છે. હવે
એને વારેવારે પગ જમીન પર ટેકવવાની જર ર નર્ી પડતી. એ જોરર્ી એકવાર ઠેસ િઈને પછી બન્ને
પગ ઝૂલા પર લઈને આરામર્ી ઝૂલી શકે છે. આંખ બાંધ કરીને સમય વીતાવી શકે છે. પ્રમેમય બનીને
શાાંતત અને સમાતધના ્તરે.
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- રાનધકા પટેલ

લ્યો... લખાઈ ગઈ કનવતા.

ગદ્યકાવ્ય : માયાવી જાદ ગર

અચાનક ખ લી ગયેલી બારીમાાંર્ી ઘસી આવ્્ ાં
સોનેરી દકરણોન ાં સૈન્સય;

ડબામાાં કેિ સયૂથને છોડાવવા...!

ટે્રનના ખડી પડેલા પાટા
છોડપર ઉગી નીકળેલા લીલાછમ પાાંિડાને જોઈ

બઠેા ર્ઇ ગયા છે
ફરી.

ને કાન સરવા કરી સાાંભળી રહ્યા છે
ડાળીપર કોઈ ફૂલ ઉગી નીકળવાની સીટી...!

તે કાગળપર ચીતરેલી નિીમાાં
મેં

મારા ચહરેાપરનો ર્ાક ધોઈ નાખ્યો છે
અને તાકી રહી છાં તારા શબ્િોના એ તસિંહાસનને.

આખરે તો ત્યાાં બસેી મારે રક્ષણ કરવાન ાં છે એક હૃિયન ાં...!

તારી બ ેઆંખોના છેિનલબિંદ પર રચાતાાં અરીસામાાં ઉભી છે
એક ્વપ્નસ ાંિરી...!

જે મર્ામણ કરી રહી છે-અરીસાની રેખાઓને ઉકેલવાનો.
ત્યાાં જ અચાનક અરીસો આંચકી લીધો,

એક માયાવી જાદ ગરે..
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- શૈલેષ જોશી ‘આયષન’

ખ લ્લાદ્વાર - રંગમચં

A small tribute to BIG B on his 70th birthday

પડિો ખલૂ ેત્યારે એ આવે? એવ ાં ક્યારેય નર્ી બન્સ્ ાં.
એ આવે ત્યારે જ પડિો ખલૂ!ે

રાંગબરેાંગી રોશનીની ઝાકઝમાળ વચચ ેરાંગમાંચ પર જેના પ્રવેશમાત્રર્ી
આખ ાં ઓદડટોદરયમ ઊભ ાં ર્ઈ જાય.

હજારો હાર્ની તાળીઓ એની સમદૃ્વદ્ધની સાક્ષી પરૂી જાય,

એના મ ખમાાંર્ી વહતેી શબ્િ ગાંગા
કેટલાાંય કાનને કાનજીની કક્ષાએ મકૂી િે.

ઓદડટોદરયમની બહાર
દટદકટવાંલચત માણસની આંખમાાંર્ી વહી રહલેી

તનરાશાની નિીના પેટાળમાાં
વલખા મારતી ઝાંખનાઓ

એની રાંગમાંચની બાિશાહતની ચાડી ખાતી હોય એવ ાં લાગે.
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અંતે એ રાંગમાંચ છોડે, પડિો પડી જાય.
ને આખ ાં ઓદડટોદરયમ જોતજોતામાાં આર્મી જાય,

ને પછી...
અડધી રાતે, સન્નાટા વચચ,ે ઘોર અંધારમાાં,
રાંગમાંચનો રાજા, ઓદડટોદરયમનો આફતાબ,
રાંગમાંચ પર પોતાના વેરતવખરે ર્યેલાાં

અસ્્તત્વના ર્કૂડઓને ભગેા કરવા વ્યર્થ વલખા મારે છે.

ઓદડટોદરયમની એક ખ રશીને બાર્ ભરી એના અસ્્તત્વની
ભીખ માગતા માગતા ધ્ર સકે-ધ્ર સકે રડી પડે છે.

પણ એના ધ્ર સકાાં સાાંભળે કોણ?

ભીની ર્ઈ બાંધ એલોઝનની આંખો,
ભીની ર્ઇ કર ણાસભર બાંધ કેમેરાની કીકી,

છેવટે ઓદડટોદરયમનાાં ધ્ર સકાાં
ખ  રશીની ઓર્ લઈ પોઢી જાય છે!
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