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ં Ð રના મહતા

[1] અવાજના ભીના પડઘા – રના મહતા
‘નહ તો આપું નાક કપાઈ
‘એમાં નાક $ું કપાઈ

ય !’

ય ?’

ં ઈની કૉ-.પટશનમાં
‘આખી %&ૂલમાં )ો*ગ કૉ-.પટશનમાં ફ%ટ2 આ3યો ને હવે 4ુબ
નંબર ન લાવે તો ક6 ું ખરાબ દ ખાય. આ ફ%ટ2 ટ%ટમાં પણ ખાલી એક જ માક2 માટ
પહલો નંબર ગયો. એટલો :વ બ;યો… કટલી મહનત કરાવી… ફ%ટ2 નંબર તો
આવવો જ જોઈએ ને….’
‘અ<યારથી છોકરાના મનમાં ફ%ટ2-સેક@ડAું ચCર ન ચલાવ. એના મન પર
અવળ અસર પડશે. ભિવFયમાં નાની અમથી િનFફળતા પણ નહ પચાવી શક….’
*GHલશ મીડયમમાં િસિનયર ક.:.માં ભણતા એક બાળકની મહ<વાકાંIી મ.મી
સાથેનો આ મારો સંવાદ છે . આ િવષય આમ તો બKુ Lૂનો થઈ ગયો છે . MNે:-Oુજરાતી માPયમના લાભગેરલાભના ગરમ-ગરમ લેખો પણ બKુ લખાયા, વંચાયા ને Qુલાયા. માર તો વાત કરવી છે પેલી કાળ
પRથરયા %લેટ અને સફદ કS ૂતરનાં પ છાં Tવી નાLુક-નાનક-વહાલી પેનની. એક આખો Uુગ પલટાઈ ગયો
છે . મVઘાદાટ દફતરો, ચોપડાં, Uુિનફોમ,2 ફ, ટWુશન, ઍડિમશન, ડૉનેશન <યાર Yાં હZ ું ? હતી પ[પાના Lૂના
પે@ટમાંથી બાએ િસવડાવેલી ક ભરત ભર લી થેલી. થેલીમાં %લૅટ-પેન નાં]યાં ક સીધી દોટ બાળમંદર ભણી.
બાળમંદર એટલે ઘરડા-_ેમાળ બ`ુ મા%તર અને તેમનાં પ<નીAું ઘર. િપતાથી માંડને અમે aણે ભાઈ-બહનો
એમની પાસે જ એકડો શીખેલાં !

સbાવીસ વષન
2 ા Mતરાલ પછ પણ એ ઝાંખા લીલા રં ગના ઘરની દવાલો ઉપર બાળમંદરના _થમ
દવસની %4 ૃિત ચંચળ fખસકોલીની Tમ સરર…સરર… ફર છે . પાંચ વષન
2 ી થઈ એટલે એક દવસ મોટ
બહન અને બહનપણી મને એ ‘િશ$ુસદન’માં લઈ ગયાં. Kુ ં સંકોચાઈ-ગભરાઈને લાંબી પાથર લી શેતરં : પર
ુ બહને મને મણકાં ગણવાAું સાધન ક એ6ું જ કંઈ બતા3Uું ને એટલી વારમાં મોટ બહન અને
બેઠ. &ુhમ
ં ૂ ારો થયો. પણ રડ ન શક.
બેનપણી છાનામાનાં ચાiયાં ગયાં. થોડ જ વારમાં માjું Pયાન ગUુ.ં મને k ૂબ 4ઝ
અ lયાં વmચે એકલાં હોવાની લાગણી પહલી જ વાર અAુભવી. બહને સમ વી : એ લોકો હમણાં જ
આવશે… Kુ ં

ણી ગઈ હતી ક એમની વાત ખોટ હતી.

પણ પછ તો મને <યાં ગોઠ ગUુ.ં બપોર પડoે બહન અમને ઘરનો બનાવેલો ના%તો પણ આપતાં. સાવ
ન:વી ફમાં એમને કઈ રતે પોસાZ ું હશે ? ભણવાAું તો મને ગમZ.ું બપોર પડoે ઘણાં બાળકો ભ તે અઢલી
ઝોકાં ખાતાં. એમનાં માથાં આમથી તેમ ઢળતાં. મને કદ qઘ ન આવતી. પછ એકવાર મr પણ ખાલી-ખાલી
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sખ મ ચી ભ ત ઉપર આમથી તેમ માtું ઢાળ ઝોકાં ખાવાનો ખોટોખોટો, ર4 ૂ:-િનભuળ આનંદ માlયો.
ના%તામાં મમરા હોય તો ઘણાં છોકરાં :ભ લાંબી કર સીધાં જ ડશમાંથી ખાતાં. એક વાર મr પણ એમ કUુv તો
બહને મને ટોક. એક %લૅટમાં ઊભી અને આડ બે લીટ દોર લી ઘણીવાર મને દ ખાય છે . એની ઉપરના ક, ખ,
ંૂ
ંૂ
ગ, ઘ એના અ%%લ વળાંક સહત વંચાય છે . ભાઈએ લખી આપેલા એ અIરો મr હ ચકા ઉપર બેસી xટ-x
ટને
ં ૂ ાઈ નથી. પણ બKુ લાંબા સમય hુધી બાળમંદર
ડાં કયાv હતાં. એ Iણો મારા %મરણની કાળ %લૅટ કદ Qસ
મારા મનમાંથી આxું ચાiUું ગયેy.ું પેલા fબચારા મા%તર ક બહનને યાદ કરવાની તો કોને zરસદ ? પણ
દકર {| ને પહલે દવસે શાળામાં 4 ૂકવા ગઈ અને વગખ
2 ડં માં તેના ટચર ખંજર વગાડ ક તરત જ મારા
મનમાં ખણણણ… પડઘા પડoા.
એ બાળમંદર છોડવાAું ઝીું }ુ:ખ મારા બાળમનને થUું ક નહ તેની યાદ પર તો િવ%4 ૃિતના પહાડ ખડકાઈ
ગયા છે . પણ હવે માર થોડ મોટ શાળામાં જવાAું હZ.ું <યાં પહલા દવસે બા 4 ૂકવા આવી હતી. બધાં છોકરાં
ં ૂ ાળા ખોળામાં
રડતાં હતાં અને મને સહT રડ6ું આવZ ું નહોZ ું ! :વનભારતી… માર વહાલી શાળા… એના Kફ
મારાં ઊગતાં-ખીલતાં :વનનાં કટલાં અ4 ૂiય વષ~ વી<યાં ! એના Lૂના-ખખડધજ મકાનની જHયાએ તો
વષ~થી મોું ઍપાટ2મ@ે ટ ચણાઈ ગUું છે . <યાંથી પસાર થતી વેળા Yાર ક અચાનક એ ઍપાટ2મ@ે ટ ચણાઈ ગUું
છે . <યાંથી પસાર થતી વેળા Yાર ક અચાનક એ ઍપાટ2મ@ે ટ અદય થઈ

ય છે અને  ૂfળUું મેદાન, લાંબા

ઓટલા, લાકડાનો Lૂનો-પહોળો દાદર, વગખ
2 ડં ો, એની જરત દવાલો, મોટ બારઓ, િશIકોના _ેમાળ ચહરા,
કાં પાટUુ,ં બાળકોના હાથના %પશથ
2 ી લી%સી થઈ ગયેલી બે@ચો બું જ કોઈ fચaની માફક ઊQું થઈ

ય

છે .
અહ ચાર વષ2 તો sખના પલકારામાં વીતી ગયાં. પાંચમા ધોરણથી છે ક }ૂ ર જવાAું એની ઘરડાં દાદને બKુ
fચતા. ને મનેય મોટામસ પરસરવાળ શાળામાં પગ 4 ૂકતાં જ ઝળઝfળયાં આવી ગયાં. અહ કોઈ મને
ઓળખZ ું નહોZ.ું બું ન6ું અને વસ4ું લાગZ ું હZ.ું િસટ બસમાં Kુ ં ચીAુનો હાથ ઝાલી Tમતેમ ધCા4ુCમાં
ચઢતી-ઊતરતી. Yાર ક બસ ઊપડ જતી ને એકલી બસ%ટ@ડ પર રહ જતી. }ૂ બળ-પાતળ તે કદ હડફટમાં
આવી પડ પણ જતી ને ફર sખમાં પાણી આવી જતાં. પાંચ પૈસાની અડધી ટકટ લેતી, aણ િપયામાં
આખા મહનાનો પાસ કઢાવતી, ને કદ પાસ ઘેર Q ૂલી જવાયો હોય તો પાર વાની Tમ ફફડતી. મારાં કંપાસમાં
ંૂ
ક નવા િસવડાવેલાં xટણ
hુધીના લાંબા, કઢંગા ખાખી %કટ2માં આઠ આના ક િપયો પણ માંડ રહતો ! આ
શાળામાં પણ પછ ગોઠZું જZ ું હZ.ું સીવણ, સંગીત, fચa, ગરબા વગેર ઈતર _6 ૃિbઓમાં રસ પડતો. એક
પછ એક ધોરણ બદલાતાં, િશIકો બદલાતાં, સાદાઈ-િશ%ત-પરમ-સમાનતાના પાઠ શીખવાડાતાં, રસેસમાં
શાળામાંથી જ સરસ ના%તો મળતો. મોટો fચaકલા ખંડ, શાળા ટાં પછ fચa-પરIાના વગ~,
%વાPયાયપોથીના નવાં નCોર પાનાં, પે-@સલને બદલે મળે લી ઈ@ડપેનનો Q ૂરો-Q ૂરો રોમાંચ, રોજ વગ-2
ે ન, સંમલ
ે નમાં _ાથન
મેદાનની સફાઈ, કલાભવનમાં સંમલ
2 ા, સમાચાર, વાચન, ભાષણો, LુદાંLુદાં તાસ, નાની
રસેસ – મોટ રસેસ, ના%તાની લાઈન, ડશ ધોવાની લાઈન, પાણી પીવાની લાઈન… લાઈનમાંથી બહાર Yાર
નીકળ જવાUું ?
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એસ.એસ.સી.માં બKુ સારા માસ2 આ3યા તેથી બહને તેનો આખો પગાર ખચ મને સાઈકલ અપાવી ! પછ
બસની હાડમાર ટ. પણ પછ ધCા4ુC અને બસ મ;યાંના આનંદની વાત પણ ટ ગઈ. અfગયારમા
ધોરણમાં દ ખાદ ખીએ કોણ

ણે કમ મr વાfણયના િવષયો લીધા T મને કદાિપ ગમતાં ક ફાવતાં નહ. કોઈ

ંૂ
મને  ૂછે ક તમે $ું ભlયાં ? તો Kુ ં છડા
Tવી ડNી બોyું

ં ખર પણ મારા મનમાં હોય છે એસ.એસ.સી !

બસ, <યાં hુધી જ મને ભણાવવામાં, ભણવા જવામાં સાચો રસ પડoો. ટન ટન કરતો શાળાનો છે iલો ઘંટ Yાર
વાHયો ને Kુ ં ઘેર ચાલી ગઈ એની પછ કંઈ સરત રહ નહ . હ: Yાર ક કોઈ કારણસર <યાં જવાAું બને છે તો
ં
શાળાના એ hુદર
બાગમાં અમે વીણેલી ઝીણી સોપાર, માલ ભર માળએ આપેલાં મરવા, અમારા %પશથ
2 ી
fબડાઈ જતી લ મણી, &ુમળાં પગ નીચે કચડાZ ું ઘાસ બું fચaની Tમ દ ખાય છે ને પછ કલાભવનનાં
પગિથયાં પરની  ૂળ એની ઉપર ફર વળે છે . કલાભવનની બહારના નોટસ બોડ2 પર Yાર ક માjું fચa પણ
4ુકાUું હZ ું એ વાત Kુ ં એ ખાલી કાચની િતરાડની આરપારથી તાક રKુ ં

.ં

માર સાત ચોપડ ભણેલી મા પહલો નંબર લાવવા કદ માર પાછળ આ}ુ ખાઈને પડતી નહ . fચaકામની
_ેટસનો અથ2 એ કદ સમ: નહોતી. MNે: Nામર ક ગfણતના દાખલાની ભાંજગડ એણે કદ કરવી પડતી
નહ. Uુિનફોમન
2 ે ગડ કરને 4 ૂક ક ભયો ભયો ! ફ ભરવા િસવાય કદ એને શાળામાં આવ6ું નહોZ ું પડZ.ું
િપતાને તો એટલીયે ત%દ લેવી ન પડતી. આT ઘણી %&ૂલોમાં દર પંદર દહાડ-મહને મા-બાપે જઈ બાળકનો
રપોટ2

ણવો પડ છે . %વmછતા, S ૂટ પૉfલશ, ઈીટાઈટ Uુિનફોમન
2 ો દર મહને ર @ક મળે છે . દર અઠવાડયે

સર_ાઈઝ ટ%ટ થાય છે . મા-બાપ અને બાળક પર લટકતી તલવાર રહ છે . બાળક ઘરથી ટWુશન અને
ં ૂ ાવાનો પણ અવકાશ નથી. ગોખણપી કરતાં એ $ું ગોખે છે એય
ટWુશનથી શાળા વmચે ઠબાં ખાય છે . એને 4ઝ
Q ૂલી

ય છે ! એને પણ શેરમાં રમવાAુ,ં ગy ૂડયાં qચકવાAુ,ં Kર
ુ  ર કરતાં S ૂમ પાડવાAું મન થાય છે . પરં Z ુ

એ બું નોટSુકમાંના 4 ૃત પતંfગયાની Tમ કદ થઈ

ય છે .

આ બધાંમાં પેy ું નાના ઘરમાંA ું બાળમંદર, એના મા%તર, ઝોકાં ખાતાં બાળકો, મમરાનો ના%તો, ખણણ વાગતી
ખંજર… બું એક સદ Tટyું }ૂ ર ચાiUું ગUું છે . બે પીની સાદ %લીપરને બદલે ચકાચક S ૂટ ધમધમાટ દોડ
છે . શાળાનાં  ૂfળયાં મેદાનોમાં કોઈની નાની પગલીઓ પડતી નથી. ઘર2ર2ર2… કરતી રIા બકરાંની Tમ
બાળકોને ઠાંસી-ઠાંસીને આવે છે અને ઘર2ર2 કરતી
ને Yાં આઘે ફંગોળાઈ

ય છે <યાર તેની સાથે પRથરયા %લૅટ, પેન અને થેલી Yાં

ય છે . અ|ૈતAું અધમfણUું દફતર તો મારાથી ઉચકાZ ું યે નથી. થોડા સમય પહલા

અખબારમાં સમાચાર હતા ક દફતરનો પો ગળે ભરાવાથી ાસ jુંધાતા ક.:માં ભણZ ું એક બાળક 4 ૃ<Uુ પા.Uું
! બાળકના હાથમાંથી બાએ સીવેલી પેલી પકડ થેલી ફગાવી એને ગળે &ૂતરાના પાની Tમ દફતર
ભેરવવાનો Oુનો કોણે કય~ ? કોણે ? માર પાસે આનો જવાબ નથી. માa ખંજરના ખણણણ… અને ઘંટના
ટનન… અવાજના ભીના પડઘા ઊઠ છે .
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[2] રાઈ Tવું }ુ ખ:– રના મહતા
ઘરમાં લગભગ સતત ચાiયા કરતા માંદગીના ચCરથી કંટાળ Kુ ં એક યોિતષ િમaની ઑફસમાં
_તીIા ખંડમાં Kુ ં મારો વારો આવવાની _તીIા કરતી બેઠ હો



.ં

,ં <યાં જ બારું k ૂલે છે . Mદરથી એક પંદર-

સોળ વષન
2 ી છોકર બહાર આવે છે , બiક એને બહાર લાવવામાં આવે છે , એ જરાતરા ડગ ભર છે . બાક તો
ં ી ઝાઝી-ઝાલીને દસ-પંદર ડગલાં ભરાવે છે . છોકરને kુરશી ઉપર
એને એની માતા અને અ@ય સંબધ
બેસાડવામાં આવે છે . એAું માtુ,ં ખભો બું નીચે ઢ;યાં કર છે . મહાપરાણે એ એAું માtું સહજ qચક બધાંને
જોઈ શક છે . એની માતા સતત એને ખભેથી ઝાલી રાખે છે .
માતાની મર પણ ઝાઝી નથી. એ આયક
2 ારક રતે હસ4ુખી અને આનંદ છે ! છોકરને કારની ચાવી પકડવા
માટ કહ છે . છોકર Tમતેમ એક વrત Tટલો હાથ લંબાવી ચાવી પકડ છે . માતા kુશkુશાલ થઈ

ય છે .

‘ચાવી તાર છે ? કાર તાર છે ?’ Tવાં _ો માતા પાંચ-સાત વાર  ૂછે <યાર છોકરના મગજ hુધી પહVચે છે .
જો છોકર સાચો જવાબ આપે તો માતા રા: થઈ

ય છે . કદક છોકર માtું હલાવી હા ક ના કહ છે . કદક તે

તેની માતા જ સમ: શક તેવા ધીમા અવાT બોલે છે . ‘ભાઈ Yાં છે ? ભાઈ $ું ભણે છે ? ભાઈ મોટો ક Z ું ? Z ું
કટyું ભણી છે ?’ ડો&ું ઢળ જZ ું જZ,ું મોુ ં લાળ ટપકZ ું ટપકZ,ું ‘હા-ના’માં ક હોઠના ફફડાટથી ઉbર આ[યા
કર છે . માતા કહ છે , ‘થોડા મહનાથી જ એને આ6ું છે . એ તો એસ.એસ.સી. પાસ થઈ તે પછ કદક કદક
ં ઈમાં રહએ છએ. ડૉટરો
ચCર આવતા પડ જતી. છે iલે એને ખrચ આવી પછ આવી થઈ ગઈ ! અમે 4ુબ
ે થાય છે .’
કહ છે : મગજ ડમજ
મારા દયમાં fચરાડો પડ

ય છે . એસ.એસ.સી. hુધી ભણેલી, હસતી-રમતી ખીલતી કળ Tવી છોકર

અચાનક એક-બે વષન
2 ી બાળક Tવી થઈ
બાળકને

ય ! અને દય ઉપર પRથર 4 ૂક સતત હસતી આ માતા એની

ણે ફર નવેસરથી ઉછે ર રહ છે . એને મન એ ફર નાની, સાવ નાની બાળક છે . ફત એAું

શારરક કદ જ મોું છે . થોડ િમિનટો પછ માતા-િપતા-છોકર ધીમે ધીમે દાદર ઊતરતા ચાiયા

ય છે . અહ

એમને આશાAું કોઈ કરણ લાPUું ક કમ ખબર નહ , પણ મને થUું ક કfબનમાં ગયા િવના જ Kુ ં પાછ ફર
. Kુ ં અહ શા માટ આવી ? મારા રાઈ Tવડાં }ુ:ખના ઈલાજ માટ ?

બી Aું મોું }ુ:ખ જોઈએ <યાર આપણને આપું }ુ:ખ હળ6ું લાગે છે , એ વાત મr વારં વાર સાંભળ છે . માZ ૃ<વ
અને }ુ:ખ એ બંને -%થિત ધીરજ, સહનશ-ત, ઉદારતા, િવશાળતા, સમપણ
2 માગે છે . માતા ધરતી Tવી છે . એ
બળબળતા તાપમાં બળ શક છે . બફલી ઠંડમાં થી: શક છે . વરસાદમાં ઓગળ શક છે . એને વહાલના
ઝીણાં-ઝીણાં ફણગા ટ છે . એ 6 ૃI બની બું આ[યા કર છે . ન અપાય <યાર &ુહાડથી પોતાની જ શાખાઓ
કા[યા કર છે . બાળક માતાની મોટ નબળાઈ છે . બાળક સમI એ સૌથી શ-તવાન અને સૌથી લાચાર છે .
બાળક માટ એ પવત
2 Tવી કઠણ અને  Tવી પોચી બની શક છે . બાળકને એ કદક વઢ છે , માર છે <યાર ય
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એના ોધની પાછળ _ેમ રહલો છે . ઘણીવાર એ પોતાના બાળક માટ આળ થઈ

ય છે . બાળકની નાની

િનFફળતા અણઆવડત એ ખમી શકતી નથી. <યાર કોઈ અપંગ, િવકલાંગ મંદ Sુ{ ના બાળકની માતા તેના
બાળકના જતન-સંવધન
2 પાછળ આટલી બધી અk ૂટ ધીરજ, સહનશીલતા, કઈ રતે એકિaત કરને ટકાવી
રાખતી હશે એવો _ થાય.
માZ ૃ<વની _ાG[ત પીડા િવના, અસ¡ }ુ:ખ િવના શY નથી. પીડાની વેણની ચરમ સીમાએ જ માZ ૃ<વની
_ાG[ત છે . માતા બ@યા પછ ી  ૂણ<2 વ પામતી હોવાAું અમtું ક¢ું ન હોય. એમાં માa %t ૂળ શારરક
માZ ૃ<વની વાત નથી. એ6ું માZ ૃ<વ મેળ3યા િવના પણ ીAું દય માZ ૃ<વ અAુભવી શક. માZ ૃ<વ પા.યા પછ
ી બાળકના }ુ:ખે }ુ:ખી રહ છે . બાળક મોું થાય, એનાથી અલગ હોય તે છતાંય તે એના }ુ:ખે }ુ:ખી થતી રહ
છે . બલક તેની પીડા જ તેને માZ ૃ<વની સજલ અAુQ ૂિત કરાવતી રહ છે . તેમાંય બાળક જો િવકલાંગ હોય તો
માતા આજ@મ તેને છાંયડો આપતી ઊભી રહ છે . િવકલાંગ બાળકની માતાAું આkું અ-%ત<વ જ બદલાઈ

ય

છે .
ં ી ી, Uુવાન, આુિનક મહાનગરમાં રહ. _ેમલHન કર લાં બે દકરા. મોટો નૉમલ
અમાર એક સંબધ
2 અને નાનો
મંદ Sુ{ નો. T આT ચાર વષન
2 ો થયો. ચાલે-દોડ છે , પણ બીજો ઝાઝો િવકાસ નહ. નાનાના જ@મ પછ ીના
:વનAું ક@£fબ}ુ જ બદલાઈ ગUુ.ં ઘરમાં બધા _કાર hુખ-સ4 ૃ{ . ી બાળકને લઈ કલિનકોમાં

ય.

કસરતો કરાવે. એને સાવ ન:વી વાત શીખવાડવા થાYા િવના મRયા કર . રાત-દવસ નેપી બદલે.
લાળવાં મV y ૂછે . અમે બે દવસ એને <યાં ર¡ા. રાતે મારો દકરો શરદ-ઉધરસને કારણે k ૂબ રડવા લાHયો.
આkું ઘર qઘે, પણ પેલી ી ? T અ<યાર hુધી મને અતડ, અિત આુિનક લાગતી તે – વારં વાર આવી ખબર
જોઈ

ય. દવા પીવડાવી

ય. પછ કહ : ‘Kુ ં આમ તો રાતે

ગતી જ હો. નાનો આ3યો પછ મને આ6ું

ં બm`ું મધરાતે રડ તો Kુ ં વૉચમૅનને  ૂ ં
થઈ ગUું છે . આ મોટા fબiડ¤ગમાં કોઈAુયે
છે ? કોઈપણ બાળકના રડવાથી મને કંઈ કંઈ થઈ

ં ક કોણ રડ છે ? કમ રડ

ય છે !’ વૈય-તક માZ ૃ<વ એને વૈિક માZ ૃ<વ તરફ લઈ

ય છે .
એક દવસ એક નાની બાળક રમતી-રમતી અમાર ઘેર આવી ચઢ. Kુ ં

ું ક એને મા નથી. એ માસીને ઘેર

ઊછર . k ૂબ તં}ુર%ત, પરાણે વહાલી લાગે એ6ું મી¥ું બોલબોલ કયા2 કર . તમે એને લપ ગણી ઘર િવદાય કરવા
ચાહો તોય કર ન શકો. થોડવાર રમી એ માર પાસે હ ચક બેઠ. મr એને  ૂછWું : ‘તાર મ.મીAું નામ $ું ?’
એણે એની માસીAું નામ ક¢ુ,ં ‘તારા ગામમાં કોણ રહ છે ?’, ‘મારા પ[પા. મારા નાના ભાઈને મારા કાક રાખે.
માર મ.મી તો મર ગઈ !’ – માના મર જવાની વાત એણે એટલી સહજતાથી કહ ક એની અSુધતા પર
માર sખ ભરાઈ ગઈ. અર ! આટલી નાની છોકરની મા નથી ? મા નથી – એ શ¦દો જ કટલા ભયંકર છે .
પરં Z ુ એ નાનકને તો એની કંઈ જ અAુQ ૂિત નથી જણાતી. એ તો હસતી-&ૂદતી-રમતી રહ છે . યાં

ય <યાં

આનંદ મેળવે છે અને આપે છે . ઈર મા ન હોવાની ખાલી જHયામાં આનંદAું ઝરું 4 ૂક દું છે . મારા ુa
વેદાંગને મને ` ૂમી ભરતા જોઈને એ કહ છે : ‘મને પણ કરો ને !’ Kુ ં એના માથે હાથ ફર6ું

.ં આ બાળક કોઈ

પણ ીને એના માZ ૃ<વનાં 4 ૂળ યાદ કરાવી શકતી હતી.
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ઘરમાં Kુ ં સૌથી નાની, તેથી મને કોઈ બાળક રમાડવા ન મળે y.ું અઢાર ક વષન
2 ી હતી <યાર ભaીજો અ|ૈત
જ@.યો. એને જોઈ મને અ§Qુત આનંદ થતો, િવ%મય થZ.ું બે મહનાનો હતો <યાર એકવાર એની માતા એને
મારા ખોળામાં hુવાડ કોઈ કામ માટ ગઈ. મારા ખોળામાં કોઈ નવ ત િશ$ુ, લોહની સગાઈ ધરાવZ,ું sખ
મ ચીને _થમવાર એકyું h ૂZ ું હZ.ું Kુ ં કલાક hુધી એમ જ બેસી રહ. ઝા¨ં હાલી-ચાલી પણ નહ. રખેને એ
ગી

ય ને રડ તો ? થોડ વાર એની માતા પાછ આવી. હ: િશ$ુને આમ જ ખોળામાં hુવાડy ું જોઈ

આયપ
2 ામી બોલી : ‘નીચે hુવાડ દ વો તો ને ? નહ

ગતે.’ મારાં પગેય ખાલી ચઢ ગઈ હતી પણ એ એક

કલાક Kુ ં નવ ત બાળક સાથે _થમવાર એકલી હતી. મારા દયમાં 4ુHધ માZ ૃ<વની _થમ સરવાણી ટ
હતી ને Kુ ં એમાં તરબતર થતી બેસી જ રહ હતી.
માZ ૃ<વની કોમળતા હવે તો બાળકોને વઢવા ક કદક માર બેસવાની કઠોરતા hુધી ચાલી ગઈ છે . બાળને
કદ મારવા ન જોઈએ, એને ગમZ ું કામ કરવા દ 6 ું જોઈએ વગેર જોશભેર ચાલતી ચચા2માં Kય
ુ ં કદક ઝંપલા6ું
.ં પણ, વા%તવમાં કદક એનાથી િવપરત આચરણ મારાથી થઈ

ય છે . કલાકો ટ.વી. જોતાં, ન ભણતા

બાળક _<યે મને પારાવાર Oુ%સો આવે છે . એ fચaકળાને નામે આખા ઘરમાં કલર, પે-@સલ વેરિવખેર કર ,
કાતર વડ કાગળની ડઝાઈનો બનાવી અસં]ય કાપલીઓ અસં]યવાર ચાર તરફ વેર <યાર Kુ ં માર
%વભાવગત બધી જ ધીરજ Oુમાવી જોરથી ઘાંટા પાડ વુ ં

.ં બે હળવી થ[પડ માર દ

.ં બાળક એની

ં
લાંબી પાતળ-hુદર
sગળથી T કાતર વડ ડઝાઈન કાપે છે એ જ કાતર વડ ‘તાર sગળ કાપી નાંખીશ’
Tવા હસક શ¦દોય બોલી ઊ¥ું

ં ! <યાર અચાનક મને પેલી છોકરની હસ4ુખી માતા, રાતભર

Hયા કરતી

પેલી ી, પેલી નમાઈ છોકરની _ેમાળ માસી યાદ આવે છે . એ સાથે જ Kુ ં મનમાં Iોભ અAુભ6ું
તેમની પહાડ Tવી ધીરજ-સહનશીલતા ઉપરથી માjું રાઈ Tવું }ુ:ખ દડદડ દડ

.ં <યાર

ય છે !

[3] ખ ટ માણસને ગમે છે – રના મહતા
Lૂના ઘરની રં ગ અને પોપડા ઉખડલી ભ તો ઉપર ઠકઠકાણે ખ ટ જડલી રહતી. LુદLુદ ખ ટ ઉપર LુદLુદ
વ%Z ુઓAું %થાન. આગલા ખંડની એક મોટ ખ ટ ઉપર વષ~ પહલાં દાદાની લાલ ઝોળ, રાખોડ રં ગની
પાઘડ, લાલ-ઘસાયેલી છે ટ તથા અબોટUું ક પંfચUું લટકતાં રહતાં. ખ ટ મોટ એટલે એની ઉપર ઘણાં
થેલા-થેલી-કપડાં લટકાવી શકાતાં. થોડાં વષ~ પછ એ મોટ ખ ટ ઉપરથી ઝોળ, છે ટ, પંfચUું – અબોટUું
અદય થયાં અને એ ખ ટથી સહજ ઉપરની નાની ખ ટએ દાદાની તસવીર ©લતી થઈ ગઈ. હ: એ મોટ
ખ ટ છે . કપડાં લટકાવવાનો મ ચાyુ છે . પેઢ બદલાઈ છે .
વષ~ પહલાં આુિનક આકªટચરનો મહમા નહ. લ પણવાળો ઓરડો અને જરત દવાલો પર યાં Lુઓ
<યાં ખ ટ, ખીલી જડલાં ક$ુકં લટકાવ6ું હોય તો ઝ[પ દઈને લટકાવી દ વાય. કોઈ આધેડ-_ૌઢ ુjુષ બહાર
જઈને આવે ક તરત જ પોતાની થેલી, ટોપી ખ ટએ ભેરવે અને હાશ કરને હઠ બેસ.ે કોઈ છોકjું દોડZ ું અડવા
પગે િનશાળે થી હડ કાઢZ ું આવે ને ખ ટએ એની થેલી કમ દફતર 4 ૂક ને સીું
www.readgujarati.com

ય ખાવા. અમારા
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ચંદનબાની મંદર જવાની નાની-બ`ુકડ થેલી કોઈ ખ ટએ અ` ૂક લટકતી હોય. વળ, કોઈક ખ ટ તો ચાવી
માટ અલાયદ. અમારા ભાૂત વષ~નાં વષ~ hુધી ઉપર ચાવી ભેરવી ગયા અને Yાર લઈ ગયા એની સરત
પણ ન રહ એટલી સાહ«જકતા _વતત
2 ી. કોઈ સ¬જન ખ ટએ લાકડ લટકાવે, કોઈ છaી લટકાવી Q ૂલીયે

ય.

એકાદ ખ ટ વળ કાળ મrશ બાઝેલા ફાનસનીયે ખર. એક ખ ટ પર દળે લી ખાંડની િપbળની બરણી લટકતી
Kુ ં દાયકાઓથી જો

.ં એમાંથી કટલીય વાર ખાંડ ચોરને ખાધી હશે. વળ, એક ખીલે લટકતી બરણીમાં h ૂકો

મેવો, એલચી વગેર મVઘેર ચીજો સંઘરાયેલી. એ અમારા આકષણ
2 Aું ક@£ પણ ખર. કોઈ ખ ટ પર વષ~Lૂનાં
કલ@ે ડરો ©લે, કોઈ ખીલી પર Z ુલસીમાળાઓ -%થર થઈ બેઠ હોય, કોઈ પર fબલ-હસાબોના સrકડો નકામા
બની ગયેલા કાગળોનો તાર તેની વીતી ગયેલી છતાં બાક રહલી અગ<યતા દશા2વતો લટકતો હોય તો વળ
કોઈ ખ ટ પર િપbળની છણી પણ ©લતી હોય.

નવા ઘરમાં તો શોભા બગડ

ય તેથી Yાંય ખ ટ-ખીલા-Kકૂ રખાતાં નથી. %વmછ, ખાલી, કોરક દવાલો

hુઘડતા 3યત કર છે . ઘરના

ત-ભાતના અસબાબના કરચfલયાળા જરત અIરો િવનાની ભ તો Uુવાન

ં
અને hુદર
લાગે છે . નવા ઘરમાં ખ ટને ક$ું %થાન નથી પણ Lૂના ઘરમાં તો એકએક ખ ટ કટકટલા
ઈિતહાસને પોતાની ઉપર ભેરવે છે .
આ સાવ નગlય લાગતી ખ ટ એટલા માટ યાદ આવી ક હમણાં એક _સંગકથા વાંચી. ી શાંિતલાલ
ડગલીએ MNે:માંથી રLૂઆત કર છે . એક hુથારને ઘરમાં રપેરકામ માટ બોલાવાયો. કામના પહલા જ
દવસે ર%તામાં ટાયર પંચર થUુ.ં ચાyુ કામે તેની ઈલેક કરવત બગડ. ઘર પાછા ફરતાં એAું વાહન
ચાiUું નહ . Tમને <યાં કામ ચાલZ ું હZ ું એ સ¬જન hુથારને ગાડમાં 4 ૂકવા ગયા. ઘર આવતા જ hુથાર
સ¬જનને Mદર આવવા િનમંaણ આ[Uુ.ં ઘરમાં દાખલ થતાં પહલા hુથાર એક નાના ઝાડ પાસે રોકાયો. બંને
હાથ એણે ઝાડ પર 4 ૂYાં. બારણામાં દાખલ થતાં જ એનામાં અજબAું પરવતન
2 દ ખાUુ.ં તેના થાકલા ચહરા
પર -%મત ફર વ;Uુ.ં બાળકોને વહાલ કUુv અને પ<નીને ` ૂમી ભર. સ¬જન બહાર નીક;યા <યાર hુથાર કાર
hુધી 4 ૂકવા આ3યો. પેલા ઝાડ પરથી પસાર થયા <યાર સ¬જને &ુZ ૂહલથી  ૂછWું : ‘ઘરમાં દાખલ થતાં પહલાં
તમે ઝાડને શા માટ અડYાં ?’
hુથાર ક¢ું : ‘અર હા ! આ ઝાડ તો મારા મનની ખ ટ છે . Kુ ં કામે

 <યાં કોઈ ને કોઈ તકલીફ તો આવે જ.

પણ ઘર મારા પ<ની-બાળકોને એની સાથે $ું લેવાદ વા ? એટલે સાંT યાર કામ પરથી ઘર પાછો આ6ું <યાર
તકલીફો આ ઝાડ પર લટકાવી દઈ ઘરમાં દાખલ થા
પાછ લઈ લ

.ં સવાર કામ પર જતાં આ ઝાડ પરથી તકલીફો

.ં પણ નવાઈની વાત તો એ છે ક રાતે 4 ૂકલી તકલીફોમાંથી ઘણીખર સવાર <યાં હોતી નથી.

ં ૂ વણ, ોધ વગેર કોઈક ને
માણસને કોઈપણ %વપે ખ ટ ગમે છે . પોતાના }ુ:ખ, તકલીફ, પીડા, 3યથા, 4ઝ
કોઈક ખ ટ પર ટગાડવા એ _ય<ન કરતો રહ છે . કોઈને આ hુથારની Tમ 6 ૃI Tવી :વંત ખ ટ મળ પણ
ય છે . ખ ટ વગરનો માણસ સતત આ બધો ભાર પોતાની ઉપર લઈને ફયા2 કર છે . કોઈકોઈ પોતે જ %વયં
ખ ટ Tવાં હોય છે . તેની ઉપર સતત બધાં
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ત તનો ભાર ટગાડતા હોય છે . Yાર ક એ માણસ ભાર ઝીલી-
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ઝીલી ભ તમાંથી હાલતી ખ ટ Tવો પણ થઈ
_માણ એટyું બું વધી

ય છે . છતાં એને પોતાAું ખ ટપું ગમે છે . લટકતી વ%Z ુઓAું

ય છે ક ખ ટ દ ખાતી પણ નથી.

એથી ઊલું, Yાર ક કંઈ મનગમZ ું વાંચતા હોઈએ <યાર તે િસવાયAું બાકAું બું hુખ પણ અને }ુ:ખ પણ,
પેલી ુ%તકની બહારની ખ ટએ લટકZ ું હોય છે . T6ું ુ%તક બંધ કરએ ક ખ ટ પરથી બું આપણા મન પર
ભેરવાય. ખ ટ તો fબચાર મૌન છે , 4 ૂક છે . તેની ઉપરની વ%Z ુઓ બોલક છે . પણ ખ ટ એનેય પોતાની Tમ
મૌન બનાવી દ છે . તેથી જ પેy ું 6 ૃI એની ડાળઓ પરનાં પણ~ Tટલી જ સહજતાથી પેલા માણસની તકલીફો
પહર લે છે – એ પણ~ પવનમાં ફરક એટલાં હળવાં હશે. સવાર hુધીમાં કટલાંક પણ~ આપમેળે જ ખર જતાં
હશે. બાકના સમયાંતર ખરશે અને નવાં પણ ટશે જ. પેલો hુથાર T 6 ૃIોના લાકડાં કાપી સન કર છે એને
માટ 6 ૃI કોઈ વ%Z ુ નહ પરં Z ુ પરમ સખા છે .
પરમ ત<વ સમીપે જતાં માણસે પોતાના }ુ:ખ અને hુખ, આનંદ અને પીડા, _ેમ અને |ેષ બું જ કોઈ અદFટ
ખ ટ પર લટકાવતા જવાAું છે . ખ ટ માણસને કટલો નરવો બનાવે છે ! આખા :વન દરિમયાન મAુFય
ખ ટ પર રોજબરોજ કટકટyું લટકાવતો રહ છે અને છે વટ પોતેય ખ ટએ લટક

ય છે , તસવીર બની.

[4] રમકડાંની }ુિનયા – રના મહતા
વષ~ પહલાં મેળામાંથી એક રમકું લીું હZ.ું એમાં સામસામે બે &ૂકડા હતાં. વmચે નાની વાડક હતી. નીચે
એક પતરાંની વાળે લી પી હતી. એ બે બાLુએ દબાવો એટલે બંને &ૂકડા વારાફરતી વાંકા વળ વાડકમાં ચાંચ
નાંખ.ે વારાફરતી ટક-ટક qચા થાય, નીચા થાય. મારા બાળ મનને એAું બKુ કૌZ ુક થZ.ું દવસો hુધી એ ર.યા
કUુ.v કમત તો એની બે િપયા હશે. પછ કોણ

ણે કમ એ રમકું મારાથી ક બી

કોઈથી બગડ ગUુ.ં કદ

ન ઝઘડતાં બે સમજદાર &ૂકડા હવે વારાફરતી ખાવાને બદલે એક સાથે વાંકા વળવા લાHયા. ગરબડ થઈ
ગઈ. બંનેનાં માથાં અથડાવા લાHયા. આમ કમ થUું તે Kુ ં સમ: ન શક. બંને &ૂકડાની દો%તી પર 4ુHધ બનેy ું
માjું મન જરક ભાંગી ગUુ.ં રમકું રપેર કરવાનો મr _ય<ન કય~ ને એ વધાર બગડ®ુ.ં પેલાં &ૂકડાં હવે સાથે
ડોકાં નમાવતાંયે બંધ થઈ ગયા ! છતાં વષ~ hુધી મr એ રમકું ભંગારમાં આપવા ન દુ.ં બે &ૂકડા પાછા
સમજદાર બની ટક ટક ચણવા માંડ એ બાળઆશા િવરમી <યાં hુધી !
બી:, માર પાસે એક ઢ ગલી હતી અમેરકાની. <યાર તો એવી સાચા વાળવાળ ઢ ગલી અહ ખાસ ન મળતી.
ં ઈ આવેલા. અમે એમને મળવા ગયા <યાર એ બહને મને આઠ-દસ
અમારા કોઈ }ૂ રના સગા અમેરકાથી 4ુબ
ં
ઢ ગલી કાઢને બતાવી. પછ કહ : ‘આમાંથી તને T ગમે તે રાખી લે.’ આવી hુદર
ઢ ગલીઓ પહલી જ વાર
જોઈ Kુ ં એટલી દH4 ૂઢ થઈ ગયેલી ક ઢ ગલીને અડકને જોવાનીયે માર હમત નહોતી. શરમાઈને બાની
સોડમાં Kુ ં ભરાઈ. બે-aણ ઢ ગલી k ૂબ નાની-બ` ૂકડ બેબી Tવી હતી. એ જોઈને મને બKુ આય2 થUુ.ં પણ
બાએ બધાંમાં મોટ દ ખાતી એક લાંબી ઢ ગલી લેવા ક¢ું ને મr લઈ લીધી. પણ, પેલી ટS ૂકડ ઢ ગલી યાદ
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રહ ગઈ. વષ~ hુધી Kુ ં અને માર બહનપણીઓ એ લાંબી ઢ ગલી ર.યા. પણ, એનો fબનભારતીય દ ખાવ
અમને જરા કઠતો. વષ~ hુધી એ ઢ ગલી રહ. પછ કોઈ રમનાર ન ર¢ું એટલે આમતેમ અટવાતી રહ.
ં ર.યાં. પછ એના ડોકાને વારં વાર ું પાડતાં એક બાLુ ફાટ ગUુ.ં પછ તો
અ|ૈતા-¯ુવા પણ એને થોુક
Yાંક ઢ ગલીAું એકyું ધડ અને Yાંક એકyું માtું ! બKુ વર6ું ને fબહામું લાગZ ું છે વટ એય ભંગારમાં ચાલી
ગUુ.ં

ં ૂ ી પડ રહતી. એક સાંT અ[ુ
એકવાર મને ગોબjું નીકળે y.ું દવસો hુધી તાવમાં બોiયા િવના પથારમાં 4ગ
એક પીળાશ પડતાં રં ગAું રમકડાAું સસyું લઈ આ3યા. મારા ફCાં હોઠ પર -%મત અને 4ુHધતા છવાઈ ગઈ.
લાંબા કાન, ગોળ sખો અને ગાજર ખાZ ું એ ર4 ૂ: દ ખાવAું સસyું મને બKુ જ ગમી ગUુ.ં માર વય તો <યાર
આઠ-નવ વષન
2 ી હશે. કંઈ સાવ સસyું રમવા Tવડ તો નહ જ. છતાં, દવસો ક વષ~ hુધી એ સસyું
ં
છાતીસરhું ચાંપી Kુ ં ર.યા કરતી. સસલાને Kુ ં ગાજરના ખેતરમાં લઈ જતી. જગલમાં
તેની સાથે સંતા&ૂકડ
રમતી, ઝાડમાં લપાઈ જતી… Yાર ક Kુ ં અને અ[ુ તેના બે લાંબા કાનની વmચે લાલ બોલપેનથી લાંબો
ચાંiલો કર k ૂબ હસતાં. સસyું પાળે લી fબiલી T6ું વહાyું હZ ું – હ: છે . હા, એ સસyું હ: મારા નવા ઘરના
ંૂ
માfળયાના એકાદ કોથળામાં લપાઈને h ૂઈ ગUું છે . એની નાની ચીતર લી 4 ૂછ, મV-ફાટ, નાની છડ,
Oુલાબી
કાન આ બધાનો %પશ2 હ: મારા ટરવે અકબંધ છે .
સસલાનો જ જોડદાર એક &ૂતરોય માર પાસે હતો. કાળો-બદામી, મોટ ડરામણી sખ અને

ડા વાળવાળો.

એકદમ કડક [લા%ટકનો. બી ં અ lયાં છોકરાં તો એ &ૂતરો જોતાં જ રડવા લાગતાં. એનો ફાયદો એ થયો ક
ં ઈ ગઈ હતી <યાંથી કદાચ એ લીધો હતો.
એ ડાિઘયો હ: aીસ વષ2 પછયે એવો ને એવો છે . Kુ ં પહલીવાર 4ુબ
એAું [લા%ટક એટyું

ું ને મજS ૂત હZ ું ક બાળક એના ઉપર આkું ઊQું રહ દબાવી અવાજ કર તોયે એ

ં ઈમાં
&ૂતરાને કંઈ ન થZ.ું પણ સ%સારાણા Tવો ભાવ &ૂતરાભાઈ જોડ ન જ બંધાયો. એ વરસોમાં 4ુબ
ડબલડકર બસ નીકળે લી. એની _િત&ૃિત Tવી પતરાંની એક લાલ બસ પણ માર પાસે હતી. એનાં ચાર પૈડાં
ઘસીએ તો ખર2ર2… અવાજ કરતી ચાલતી. એ બસમાં નાની બારઓ, નાની સીટો, ઉપર માળ, નાનો દાદર,
ે , પકડવાનો સfળયો બું હZ.ું એ બસ અમારા બધાનાં િવ%મયAું ક@£ હતી. અમે મનોમન એમાં
વmચેનો પેસજ
બેસતા, દાદર ચઢતાં, ટન-ટન ઘંટડ વગાડતાં ને Yાંના Yાં પહVચી જતાં. પછ ખબર નહ એ બસ Yાં
ચાલી ગઈ ખર2ર2 કરતી મારા બાળપણની Tમ !
એક શંખ-છપલાંવાળ ઢ ગલી પણ કાચના કબાટમાં ગોઠવાયેલી રહતી. પણ, એ કંઈ રમી શકતી નહ .
છપલાંA ું ઘેરદાર °ોક, છપલાની હટ, પછ બધાં છપલાં Z ૂટ ક ઊખડ ગયા. લાકડાની લાલ-પીળાં પૈડાવાળ
બે ગાડઓ પણ હતી. એક લાકડાંની બાઈ પણ હતી, વષ~ Lૂની. વષ~ hુધી રહ. પાછળના ઘરના કબાટમાં
િપbળનો કાળો પડ ગયેલો એક નાનો ડ¦બો રહતો. એમાં લાકડાAું બનાવટ fબ%કટ, બદામ, એલચી, £ાI,
કાLુ વગેર રહતાં. એકદમ સાચાં જ લાગે – ખાવાAું મન થઈ

ય એવાં. અમે સાચવીને એ દાબડ ખોલતાં,

રમતાં અને સાચવીને પાછાં 4 ૂક દ તાં. પછ એ Yાં ગયાં ખબર નથી. Kુ ં થોડ મોટ થઈ એ અરસામાં નવીનવી ‘ગૅઈમ’ નીકળે લી. એમાં ગોળ લ Tવાં લાલ-પીળાં-ધોળાં-Q ૂરાં ચકરડાં. બધાં જોડને LુદાંLુદાં આકાર
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ં .ે Kુ ં આઈ%મની વાટક-ચમચી-લ એ6ું બું બનાવતી. અઘરા
બનાવવાના. સાઈકલ, qટ, ઘર. કંઈ કટyુય
આકાર મેKલ
ુ બનાવી આપતો, કટલાયે વષ~ એ ‘ગૅઈમ’ સાચવીને અમે રમતાં. હ: અ<યાર hુધી એના થોડાં
ચકરડાં હતાં !
વળ, દર ગો&ુળ અFટમીએ લોખંડના કટાયેલાં ગોળાકાર ડ¦બાની કડ ખોલી એમાંથી કાચના રમકડાં બહાર
કાઢવામાં આવતાં. ભગવાનના પારણાની બાLુમાં qચા બાજઠ ઉપર એ કાચના િવિવધ રમકડાં ગોઠવાતાં.
દાદ અને બા ‘જો…જો… Z ૂટ નહ’ એમ કયાv કરતાં. અમે કોઈ એમાંથી એCે રમકું તોડતાં નહ. કાચની
એક-બે ધોળ  ૂતળઓ, તેનાં નાLુક ચહરાં, તરલ sખો, રં ગીન y ૂગું – એના સળ દશા2વતો કાચ બું મને
બરાબર યાદ છે . વષ~થી આ રમકડાં જોયાં નથી. એમાં એક સાવ નાAુ,ં કRથઈ-કાળા રં ગAું ગy ૂડUું હZ.ું મને
એ બKુ વહાyું હZ.ું એનો એક પગ Z ૂટલો હતો. એ બરાબર ઊQું રહ શકZ ું નહ. Kુ ં એને ઊQું રાખવા મRયાં જ
કરતી ! આવડા મોટા ઘરના આવડા મોટા અસબાબમાં ખબર નહ એ Yાં ખોવાઈ ગUું ? આ રમકડાં અમને
કદ રમવા ન મળતાં. એ ભગવાનનાં રમકડાં કહવાતાં. દર વષu ડ¦બામાંથી બહાર નીકળતાં અને છ દવસ
રહ પાછાં ડ¦બામાં ચાiયાં જતાં. એ છ દવસ એને હળવેથી જોઈ, અડક લેવાનાં. એટલે જ કદાચ એAું
આકષણ
2 હZ.ું
પછ, પાછળથી આ કાચના રમકડાં જોડ મ£ાસના વા ંવાળાં પણ ગોઠવાતાં. હલકા વજનના લાકડાનાં
વા ંવાળાં રં ગ-ે પે ર4 ૂજ ઉપ વે તેવાં હતાં. કોઈ શરણાઈ, કોઈ ઢોલક, કોઈ વાLુ ં વગાડતી 4ુ£ામાં હતાં.
એમનાં S ૂટ પગ સાથે પાતળ ખીલી વડ જોડલાં. Kુ ં Lુદાં Lુદાં આકારમાં એમના સરઘસને ગોઠવતી અને પછ
તો

ણે સરઘસ આગળ ચાલZુ.ં પછ તો પગની ખીલી ઢલી પડ જતાં બધાં વા ંવાળાં વારં વાર

ગબડ પડતાં. એક પડ તો પાછળનાં બધાં ધરાશાયી… એ પણ જ@માFટમી

તે જ

ય પછ ખોખામાં 4 ૂક દ વાતાં.

ં ૂ ા-4ગ
ં ૂ ા, વા ં વગાડતાં ! એ સરઘસ ઠઠ આટલે વષu ઘરની બહાર ગUુ.ં
કટલાં બધાં વષ2 એ ઘરમાં ર¡ાં ! 4ગ
આ િસવાય કટલાક િસઝનલ રમકડાં પણ મળતાં. ાવણ મહને કતારગામથી પોપટ લેવાતો. મેળામાંથી
વાંસળ મળતી. વાંસની ચીપનો સાપ આવતો, T લાંબો-ૂંકો પણ થતો. કોઈને થશે ક ઓહો ! માર પાસે
કટલાં બધાં રમકડાં હશે ક રમકડાંની લાંબી વાત માંડને બેઠ

.ં મારા બાળકોને ઘણીવાર કKુ ં

,ં તમાર પાસે

તો ઢગલો રમકડાં છે . અમાર પાસે કંઈ આટલાં બધાં રમકડાં નહોતાં. કોઈ અપાવZ ું નહ. aણ પૈડાની લાલ
સાઈકલ મને બKુ ગમતી. એ સાઈકલ

ણે બKુ મVઘી. કોઈ અપાવે એવી તો કiપના જ Yાં ? Kુ ં દુની

સાઈકલ પર Yાર ક Yાર ક બેસતી અને એ ચલાવવાનો અવણન
2 ીય આનંદ માણી લેતી. તે વખતે કોઈ પાસે
છે એ6ું રમકું આપણે પણ લે6 ું જ એવી :દ તો કોને પોષાય ? બધાં એકબી નાં રમકડાંને સહયાર રતે
રમી લેતાં, અડક લેતાં, ને રા: થઈ જતાં. અ<યાર થાય છે ક માર પાસે પણ કંઈ ઓછાં રમકડાં નહોતાં !
ઉપર વાત કર એ તો ખરાં જ, બાકના તો નકામાં ડ¦બા-ુબલી વગેરમાંથી રમકડાં સતા અમને Yાં નહોZ ું
આવડZ ું ? શાંતાકાક દાદાને  ૂ માં આવેલા લાલ કપડાંનો ઢ ગલો સીવી આપતાં ક અમે રા: રા:.
ભગવાનના  ૂપની નાની સગડયે છાનીમાની રમતાં. બંગડના કાચ, કાચની નાની શીશીઓ, [લા%ટકના S ૂચ,
ઢાંકણાં, લખોટ… પાર વગરની વ%Z ુઓ…
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બે-aણ દવસ પહલાં જ Kુ ં રમકડાંની }ુકાને ગઈ હતી. ઓહોહો…

ત- તનાં રમકડાં. નાના-મોટા ટડબેર,

નાની-મોટ બેબી Tવડ બોલતી ઢ ગલીઓ, મોટરો, ગૅઈ.સ, કચનસેટ, કબાટ, %ટ@ડ¤ગ કચન, °જ, ઢ ગલી
ં કંઈ ન6ું નથી ર¢ુ.ં બKુ ઝડપથી બું LૂA ું થઈ થઈ
ઘર… બું જ. હવે તો આ બુયે

ય છે . હવે બાળક કંઈ

પેલા સસલાને વષ~ hુધી છાતીસરhું રાખી શકZ ું નથી. એમના િવ સાથે એમAું રમકડાAું િવ પણ બKુ
ઝડપથી દોડ છે . એમાં પેy ું સસyું Yાંય પાછળ રહ

ય છે . છતાં બાળક એ બાળક છે . એ નવી પેઢAું હોય

ક Lૂની પેઢAુ.ં એને રમકડાં માaમાં આનંદ આવે છે . અર ! બKુ Lૂનાં, ભાંગલાં-Z ૂટલાં રમકડાં માfળયેથી
ઉતારએ તોય એમને નવાં લાગે છે ને રમવા મંડ પડ છે . {|

એની ફોઈની યે ફોઈનાં િપbળનાં નાનાં

વાસણ ઊલટથી રમે છે . િપbળનો %ટવ, સાણસી, ઝાર, પેણી, તપેલી, તાંબા&ુંડ, થાળ, ` ૂલો… બું આપણનેય
રમવાAું મન થઈ

ય એ6ુ.ં

બાળકને તો રમકું બે િપયાAું હોય ક બસો િપયાAું – બધામાં અપાર આનંદ મળે છે . આ આનંદ અને
િવ%મય જ નકામી વ%Z ુને રમકું બનાવી દ છે . યાં hુધી એમનામાં િવ%મય હોય <યાં hુધી તેઓ કોઈપણ
રમકડાંમાં ઈરની માફક :વ 4 ૂક શક છે . બસ, પછ કંઈ નહ.

[5] %4 ૃિતમાં ઝગમગતાં Z ુલસીિવવાહના દવા – રના મહતા
દવાળના ઘVઘાટયા પવન
2 ાં કટલાક સૌ.ય-શાંત %વપો મને ગમતાં ર¡ાં છે . Tમક સાિથયા  ૂરવા, દવા
_ગટાવવા, sગું વાળ પાણી છાંટ6ુ,ં x ૂઘરાની કોર વાળવી. બેસZ ું વષ2

ય એટલે આમ તો દવાળ  ૂર

થઈ લાગે. પણ, તે પછયે ભીતરમાં Z ુલસીિવવાહના દવસ માટ Z ુલસી-માંજર Tનો ઝીણો-ઝીણો રોમાંચ બાક
ર¡ો હોય. હમણાં એક દવસ કાગળ ઉપર મr {| ને Z ુલસી-િવવાહના દવસે ખાસ ુરાતો સાિથયો દોર
આ[યો. તે પછ Z ુલસી-િવવાહનો અથ2 સમ વવા માટ મr એક Z ુલસીAું &ૂંુ,ં Z ુલસીની ઝીણી પોપટ-લીલી
પાંદડઓ, શેરડના aણ સાંઠાનો મંડપ, એની ઉપર તાંબાAું ડોકUુ,ં તેની નીચે રાધા-&ૃFણની 4 ૂિત±ઓ, 4 ૂિત±
સમI હારબંધ નવ દવડા અને છે વટ સાિથયા ઉપર ભગવાનની લાલ કં&ુની નાની પગલીઓ – બું દોર
આ[Uુ.ં સમN fચa દોરતાં-દોરતાં મારા મન:ચ²ુ સમI એક આખો પરવેશ અકબંધ – યથાતથ fચતરાઈ
ં અને એકસામટા નવ-દસ દવાનો _કાશ છવાઈ ગયો.
ગયો. મારા મનમાં Z ુલસીની િવિશFટ hુગધ
એકાએક

ણે ક મr પગની પાની qચી કર અગાસીની પાળ ઉપરથી aીT ઘેર ડોકUું કUુ,v અને પંદર-વીસ

વષ2 પહલાંની રાતે દસ-અfગયાર વાHયે એ વાડામાં ઝાંખા પીળા બiબના _કાશમાં ³ા´ણ&ુુંબ |ારા થઈ
રહલી Z ુલસી-િવવાહની િવિધ મને દ ખાવા લાગી. જોક Kુ ં એ ઝાઝી વાર જોતી નથી ને પછ અગાસીની
ખરબચડ લાદ ઉપર મેKલ
ુ ે ` ૂના વડ દોર લા hુરખ Z ુલસી &ૂંડાને જોઈ નીચે જતી રKુ ં

.ં નીચે તો માર માટ

બું બKુ રાહ જોZ ું બે¥ું હોય. બપોરનો જ પલાળે લા ` ૂના વડ મેKલ
ુ ે ભગવાન આગળ સાિથયો દોર દધો હોય.
ં ર-પાણી ભેળવી રં ગ પણ કયાv હોય. સાિથયો કરવા સળમાં  ભેરવવાની યામાંયે
વળ એમાં કોરા રં ગમાં Oુદ
મને પારાવાર રસ પડતો. સાિથયાની વmચે બે નાની પગલી પણ દોર હોય. શેરડના aણ સાંઠાનો મંડપ પણ
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બની ગયો હોય. એ મંડપમાં સોળે -શણગાર સ: રાધા-&ૃFણ જ 4ુકાતા ! સાિથયા પરની પગલીઓમાં કં&ુ
ભરને તેની બરાબર ઉપર &ૃFણ ગોઠવાતા. &ૃFણ

ણે રાધા સાથે પરણવા જતાં હોય એવો ઉiલાસ 3યાપી

જતો.
ં મારા
ઓસરયા ઉપર દાદએ એમની લાલ કાચની બંગડઓના રણકાર સાથે ઘસેલાં ચંદનની આછ hુગધ
બાળ-fચbમાં 3યાપી જતી. બા જતન ૂવક
2 નવ કોડયાં તૈયાર કરતી. Kુ ં પણ આખો દવસ બધી તૈયારમાં
ં ૂ દ તી. દાદા લોકોmચાર સહત  ૂ
નાના પગે દોડ-દોડને મદદ કરતી. લપાંતર લઈ આવતી, દરોઈ `ટ
કરતાં. દાદાની જ લાકડ ઉપર ઢળતા રાખી નવ કોડયાં હારબ

4 ૂકવામાં આવતાં અને છે iલે એક aાંબાAું

કોડUું સાવચેતીથી મંડપ ઉપર, શેરડના aણ સાંઠા વmચે રચાયેલા k ૂણામાં 4ુકાZ.ું એ કોડUું નીચે ન પડ
ય તેની k ૂબ જ કાળ: લેવાતી. યાર એ સળગZું કોડUું મંડપની નીચે પડ

ય <યાર &ુુંબમાં કોઈAું

મરણ થાય એવી વષ~ Lૂની મા@યતા. દાદના મનમાં કોડUું પડવાની k ૂબ જ ફડક.

પણ, યાર નવ દવા _ગટાવવામાં આવતાં <યાર આખો ઓરડો, બું જ વાતાવરણ ઝળહળ થઈ ઊઠ®ુ.ં મને
એ નવ દવા, મંડપ, મંડપ ઉપરAું ભય _ગટાવZ ું કોડUુ,ં રં ગીન સાિથયો, કં&ુ-પગલી, રાધા-&ૃFણની લોથી
શોભતી 4 ૂિત± – એ આkું દય બKુ જ ગમZુ.ં  ૂ

થઈ ગયા પછ છે વટ આરતીનો સમય થતો. ઘરના અને

અડોશપડોશનાં બધાં હાજર રહતા. દાદા શેરડના નાના સાંઠામાં ચીરો પાડ એમાં દવાની વાટ ખોસી
સળગાવતા અને મેKલ
ુ પાસે ‘આજ દવાળ, કાલ દવાળ, દ વદવાળAું મેરUુ’ં ગવડાવી આરતી કરાવતા.
<યાર વાતાવરણ થોું બોલ&ું થઈ જZ.ું પછ એ મેરUું ઘરનાં બારણાં બહાર ખોસવામાં આવZ.ું અને પેલાં નવ
દવા ઘરનાં Lુદા Lુદા ગોખલે, ટોડલે, બર અમે ગોઠવી દ તાં. વળ, અગાસીમાં Z ુલસીના &ૂંડાને Z ુલસીના
ચીતર લાં સાિથયા આગળ ગોઠવવામાં આવZ.ું બા હાથના પં
કાપી, તેની

ઉપર h ૂતરનો દોરો 365 વાર વ ટાળ, તેને

ડ વાટ કરતી. તે દવો Z ુલસી પાસે 4 ૂકવામાં આવતો. આ દવો બKુ મોટો સળગતો. દાદ

અ` ૂક કહતાં, ‘જો ! જો ! અiયા, Z ુલસીમાતા દાઝી ન

ય !’ પછ અમે ભગવાન આગળ દવાળના વધેલાં

બે-ચાર તનકતારા સળગાવતાં, _સાદ ખાતાં.’
દાયકાઓથી ચાiયો આવતો આ રમણીય મ મr પણ ઘણાં વષ~ માlયો. પરં Z ુ, એકવાર મંડપ ઉપર 4ુકાતો
પેલો દવો કોઈનીયે ગફલત િવના નીચે પડ ગયો. ‘હાય ! હાય ! દવો પડoો !’ દાદ ફડકભયા2 અવાT બોલી
ઊઠoાં. નબળાં દયવાળાં દાદ વારં વાર માંદા પડ જતાં. એમણે ક¢ું : ‘અલી ! જhુ ! આવતી દવાળએ Kુ ં
નહ હો !’ પરં Z ુ બ@Uું એથી િવપરત. થોડા જ મહના પછ એકદમ તં}ુર%ત એવા દાદા દાદર પરથી
અચાનક નીચે પડ ગયા અને અવસાન પા.યા. બી: દ વદવાળએ તો શોક હતો. બા અને દાદએ આkું વષ2
ધોળાં y ૂગડાં પહર શોક પા;યો હતો. નવ-નવ દવાના અજવાળામાં ઝગમગી ઊઠતો દાદના ગોરાં કપાળ
ઉપરનો લાલ કં&ુનો ચાંદલો ખરને પેલી લાલ કં&ુ-પગલીમાં ભળ ગયો હતો. દવા િવનાના Mધારા Tવા
ગળગળા અવાT દાદએ ક¢ું : ‘જhુ ! Kુ ં નો’તી ક’તી ? દવો પડ <યાર અ$ુભ થાય છે . તે Kુ ં આજ મjું – કાલ
મjું Tવી :વતી રહને તારા બાપા સા -નરવાં fબચારા ચાiયા ગયા….!’
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પછનાં વષ~માં દાદા િવના Zુલસીિવવાહ થતાં ર¡ાં. મ એ જ ર¡ો, પણ સાંઠાના મંડપ ઉપર દવો 4 ૂકતી
વેળા બાના હાથ કદાચ વુ ¯ ૂ: જતાં. કોડUું બરાબર ગોઠવાUું છે ક નહ તેની ફરફરને ખાતર કર
લેવાતી. તે પછ પાંચ વષ2 બાદ aીT નોરતે દાદ 4 ૃ<Uુ પા.યાં તે પહલા આગલા Zુલસીિવવાહ કોડUું નીચે
તો નહોZ ું પડ®ુ.ં તે પછની દ વદવાળએ ઘરડાં કાક 4 ૃ<Uુ પા.યાં. પણ, બાએ દાદના કહવા _માણે એમના
4 ૃ<Uુ પછ બી

જ વષu Z ુલસીિવવાહનો રવાજ જ કાઢ નાં]યો. આ રવાજ કાઢ નાં]યાAું બધાંને જણાવતી

વેળાએ એકસાથે

ણે હળવાશ અને ખાલીપો અAુભવતી હતી. એને થZ ું : હાશ ! હવે કદ દવો પડશે જ નહ.

ને એ સાથે જ 4 ૃ<Uુની ફાળ પણ ! પછ લાકડના ટક ઢળતાં 4ુકાતાં નવ કોડયાંની હાર ફર કદ _ગટ જ
નહ. કવળ, Z ુલસી Yાર aણસો પાંસઠ તારવાળો મોટો દવો _ગટતો. Zુલસી ઉપર એકલા રહ જતાં અને
ભગવાન નીચે ગોખલામાં ! સાિથયાની Kુ ં બKુ શોખીન, પણ પેલો સળમાં  ભેરવી આલેખાતો ` ૂનાનો સાિથયો
મારાથી અમ%થોયે ચીતરાયો જ નહ . Lૂના કટલાયે િવિધ-િવધાન-રવાજને વળગી રહલી બાએ &ૃFણ
ં એવા આ પવન
જ@મો<સવ Tવા જ hુદર
2 ે કમ કાઢ નાં]યો એવો _ મને ઘણી વખત થતો ર¡ો.
ભગવાનના ગોખલા સમI મંડપ નીચે આલેખાતો એ ` ૂનાનો છે iલો સાિથયો ઘણા વખત hુધી ઝાંખો-ઝાંખો
ર¡ો. બા ન હોય <યાર  ૂ

ં ૂ ાઈ ગયેલી ર ખાઓને
કરતી વેળા Kુ ં એને જોતી અને તેની અડધીપડધી Qસ

મેળવવા મનોમન _ય<ન કરતી. હાથમાં સળ લઈ,  ભેરવી, તેને ` ૂનામાં ઝબોળ દોરવા જતી ને ફડક દઈ
પેy ું કોડUું

ણે નીચે પડ®ું ને મને નવ-નવ દવાનો Mધકાર ઘેર વળતો. પછ તો ` ૂનાના ેત રં ગની જરાં

સરખીયે ઝાંય ન રહ ! રહ કવળ મનમાં દાદએ ઘસેલા ચંદનની Z ુલસીYાર થતાં દવામાં ભળ-મળ જતી
પિવa hુવાસ !

[6] આ વાદળો ઠક મ;યાં છે – રના મહતા
ફરથી kુiલા િવશાળ આકાશ નીચે, નદના યામ પાણીની માફક સર-સર વહતી આ શાંત રાતે અગાસીમાં
h ૂતી

ં ાર થઈ
.ં પથાર, ગોદું અને ઓશીકાની Tમ માjું મન અને શરર પણ આખી રાત દરિમયાન ઠંુગ

જશે. ઉનાળો ઝાઝો ગમતો નથી પરં Z ુ આવી ઉના રાિaઓના હળવા આલેષમાં વ ટળાઈ અડધાં

ગતાં-

અડધાં h ૂતાં પડoાં રહ6 ું મને વરસોવરસ ગમે છે . અગાસી બદલાઈ હશે, આ રાિaઓ એ6ું લાગે છે ક કદ નથી
બદલાતી. આ ધોળાંધોળાં ના ઢગ Tવાં વાદળાં પણ કદ નથી બદલાતાં. ફરફરને, એ આકાશનો િવશાળ
ચકરાવો  ૂરો કર માર છત ઉપરથી પસાર થયાં કર છે . આkું વષ2 છત નીચે ટપ-ટપ ટપકતાં Mધકારમાં Kુ ં
એમને જોવાAું વીસર



.ં એમને હાથ લંબાવી પસારવાAું વીસર



ં પણ ઉના રાિaઓમાં એ મને

નથી Q ૂલતાં. વષ~ પહલા માર Lૂની અગાસી પરથી ઉના રાિaઓમાં ટરર….ટરર કરતાં સફદ પંખીઓ
એકાએક ઊડ જતાં <યાર એ પંખીઓ પણ મને વાદળ Tવાં જ લાગતાં. વષ~ પછ હ:યે Kુ ં છત નીચે કોઈક
ઉના રાતે એમનો િવિશFટ અવાજ પારખી



ં ને મારામાં સફદ વાદળાં ઉના રાિaAું fચરં તન -%મત

_ગટાવી દ છે . આ વષu તો એ પંખીઓએ પણ મને સાદ ન પાડoો ક પછ મr ન સાંભ;યો !
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પહલી રાતે Kુ ં અહ આવી <યાર આકાશ એકદમ ખાલી હZ.ું ટમટમતાં તારાઓ અને અધચ
2 £ં િસવાય બીLુ ં કંઈ
ન હZ.ું k ૂબ }ૂ ર િવમાનની ઝS ૂકતી લાઈટ આઘેઆઘે સરકતી જતી હતી અને મારામાં કશીક }ૂ રપણાની લીટ
ચીતર ચાલી જતી હતી. ઉપર અગાસી, નીચે ઘર, ઓહો ! એક આખો સંસાર Kુ ં નીચે 4 ૂકને આવી હતી.
અગાસીએ આવી હતી ક આકાશમાં ? અહ બું શાંત અને -%થર થઈ ગUું હZ.ું એકદમ આપમેળે. આ બું
Uુગોથી આ6ું જ હZ.ું એક અલગ જ િવ હZ ું ઉપરAુ.ં ના, એને િવ પણ ન કહવાય. આ તો

ણે કંઈ જ

નહોZ.ું એક િવશાળ $ ૂ@યાવકાશ. ગમે તેવો $ ૂ@યાવકાશ. નીચે કોલાહલ જરા જરા વાર પડkું ફયા2 કરતો હતો.
ે ી કોઈ વાતે મટવાની નહોતી. Yાર ય મટવાની નહોતી.
એની બેચન
થોડવાર પહલાં એક qચો દાદર ચઢ Kુ ં અહ આવી હતી. બKુ લાંબા સમય પછ કદાચ એક વષ2 પછ.
કદાચ એક ચોમાસા, એક િશયાળા અને એક અધઉ
2 નાળા પછ. અહ આવતી વેળા જ માગમ
2 ાં દાદરના છે ક
ઉપરના પગિથયે Lૂઈ મળ હતી. aણ-ચાર વષથ
2 ી એને એCે લ લાગતાં નહોતા ને એકાએક ઉનાળાના
ંૂ
દઝાડ તેવાં આfલગનથી એની ચાર-પાંચ કળઓ ધોંધોં ઊઘડ ઊઠ હતી ! એને ન:ક ખrચી hઘી-`
ૂમી
અને ઉના રાતની શાંત hુવાસ મારામાં 3યાપી ગઈ. મારા હાથમાં Lૂના લોAું ©મkું હZ ું ક ટમટમ થતા
પેલા }ૂ રના તારકો ?
ં
ં લાગZ ું હZ.ું ઠંડ પથાર પણ, ઓશીકા પણ અને ચં£Aું અજવાં
આકાશ નીચેની પહલી રાતે બું જ ન6ુ-ન6ુ
ઝીલZ ું માjું શરર પણ. બKુ આછ ધોળ લકર T6ું – એક લાંબી પથરાયેલી ટકર T6ું વાદળ આ3Uુ.ં ન
વરતાય એમ પસાર થઈ ગUુ.ં વેદાંગ એને જોઈ આયમ
2 ાં ૂબી ગયો. ‘આ $ું છે ?’ મr ક¢ું : ‘બKુ આ -ં આ ં
વાદળ છે .’ ને એ સાથે જ મને વાદળના પેલાં ¨ંડનાં ¨ંડ યાદ આ3યાં. પેલી વીતી ગયેલી અને હવે પછ
વીતનાર ઉના રાિaઓ યાદ આવી. sખો ઉઘાડ રાખી આકાશને, ચં£ને, તારાઓને તાYાં કરતી Kુ ં યાદ
આવી. રાિaઓમાં ભળ િન£ાધીન થઈ જZું માjું મન યાદ આ3Uુ.ં
પણ Kુ ં અ<યાર પેલાં ધોળાં વાદળોની રાહ જોતી નહોતી. એમની રાહ જોવાનો મને ]યાલ પણ નહોતો આ3યો.
ચં£ના અજવાળાથી, તારાઓના ઝબકારાથી, Lૂઈની પિવa દµ વી kુS ૂથી તરબતર થઈ ઠંડ રાિaમાં
ં ગUું હZ.ું અડધી રાતે Kુ ં sખ ખોiયા િવના કટલીયે વાર
ઝબોળાયેy ું માjું મન જપી

ગી અને ફર qઘી

ગઈ. મળ%ક કોયલના મોટા ટKક
ુ ાથી માર sખ ઊઘડ ગઈ. જોUું તો આકાશ પણ ઊઘડવાની તૈયારમાં હZ.ું
એ સવાર અને રાતનો સંિધકાળ હતો. હમણાં જ MધારાAું પડ જરાક આ ં હZ.ું  ૂવમ
2 ાં નહ Tવી રતાશ
ઊભરવા માંડ હતી. ચં£ દ ખાતો નહોતો. બસ માa એક તારો  ૂવમ
2 ાં થોભી ગયો હતો – માર sખ
ઊઘડવાની _તીIામાં ! અધિ2 ન£ામાં એ તારાને જોઈ, કોયલ અને કાગડાના અવાજને કાનમાં લપેટ, ઠંડાગાર
ગોદડાંને શરર વધાર વ ટાળ મr ફર sખ મ ચી દધી અને

ગી <યાર તડકો ઝાકમઝોળ ! હ: સાત પણ

નહોતા વાHયા. ઝટ ઝટ નીચે ઊતરતાં LૂઈAું ©મkું હાથ લાHUુ.ં એ એCે ય ખયાv નહોતા. પણ રાિaના
Mધકારમાં એનાં 4ુખ Tટલાં ગોરાં લાગતાં હતાં એટલાં અ<યાર નહોતાં લાગતાં. દાદરના પગિથયાં એક પછ
એક ઊતરતાં Kુ ં ફર સંસારમાં _વેશતી જતી હતી.
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ફર રાત. બી:, aી:, ચોથી…. વાદળોને હવે મારા હોવાની ખબર પડ ગઈ હતી. આકાશ હવે વાદળ િવના
ઘડયે રહZ ું નહોZ.ું ઠંડ પથારમાં પડoાં પડoાં ચં£ અને તારાને જોવા કરતાં Kુ ં ધોળાં વાદળોના ઢગને જોવા
ણે એમ લાગવા માંડ®ું ક આ વાદળો િસવાય બીLુ ં કંઈ જ Kુ ં જોતી નથી. ચં£

લાગી. થોડ વારમાં તો મને
જો

ં તો આ વાદળોની પારથી, તારા જો

રાિaને ઓુ ં

ં તો વાદળની નીચેથી, Lૂઈને hxુ
ંૂ ં

ં તો વાદળના ાસથી,

ં તો વાદળની ગોદડથી. વાદળ-વાદળ-વાદળ વાદળ….. એક પછ એક પસાર થયાં જ કર છે .

}ૂ ર hુધી એમને જતાં જો

ં ને પછ aી

બી ં આવે છે અને ચાiયાં

ય છે . Tમ એક પછ એક Iણ આવે અને ચાલી

ઘરની qચી દવાલની પેલી પાર એ ગરક થઈ

ય છે . ફર

ય. કોઈ નાના ગભjું ધોળા

વાછરડા Tવા. કોઈ િવશાળકાય ડાયનાસોર ક 3હલ માછલી Tવા, તો વળ કોઈ Q ૂલી પડલી, આમતેમ
અટવાતી-કોઈને શોધતી જતી, આ }ુિનયાની ન હોય એવી નાની વાદળ ! આ વાદળો યાર ચં£ ઉપરથી
પસાર થાય <યાર અ§Qુત તેજવZળ
2 ુ રચાય. એ તેજવZળ
2 ુ પણ રચાય અને િવખરાય, રચાય અને િવખરાય.
aી: રાતે તો બાળકો પણ માર સાથે વાદળોના

ત તના આકાર શોધવા લાHયાં. કોઈ વાદળ અમને

હોડની માફક પસાર થZ ું લાગે, તો કોઈ કરચલા T6ુ.ં કોઈ નાના િનવ
2 બાળક T6ું qું પડy ું લાગે તો કોઈ
ઘરડા ડોસા Tવી આ&ૃિત રચે. કોઈ ભારતના નકશા T6ું લાગે તો કોઈ મગરના પહોળા થયેલાં જડબાં T6ું !
પણ ઘણી વાર એમને T આકાર દ ખાય તે મને ન દ ખાય અને મને T દખાય તે એમને ન પરખાય ! એમને
આ વાતની બKુ નવાઈ લાગી. એમ કમ ? એમના નાનકડા મગજમાં માર વાત ઝાઝી ઊતર નહ. મr ક¢ું આ
બધાં આકારો તો આપણી નજર રચે છે . વા%તવમાં એ6ું કંઈ નથી. વાદળ એ વાદળ છે . આકારોનો આપણને
ભાસ થાય છે . પણ વાદળોએ માર વાત સાંભળ નહ. એ તો પસાર થતાં ગયાં. ચોથી રાિaએ પણ.
પાંચમી રાતે Kુ ં દાદર ચઢ વાદળોના જ ]યાલમાં. Lૂઈનાં લો આTય રોજની માફક માર વાટ જોતાં ઊભાં
હતાં. એમને પસવાર લેતાં જ મને થાય છે ક આT અજવાં કમ ઝા¨ં નથી ? જો

ં તો આkું આકાશ

વાદળોથી ભરાઈ ગUું છે . મોટાંમોટાં વાદળોએ તેરસના ચં£ને ય ઢાંક દધો હતો. પથારમાં પડતાં જ મr જોUું
ક ચં£ના અજવાળાને લીધે વાદળોનો રં ગ આછો Oુલાબી પડતો થઈ ગયો હતો. મોટાંમોટાં આ વાદળો k ૂબ
ધીમાંધીમાં ખસતાં હતાં.  ૂવમ
2 ાં તો

ણે વાદળોની ભીડ

મી ગઈ હતી. આકાશનો યામ-Q ૂરો રં ગ પણ ઝાઝો

દ ખાતો નહોતો. આકાશ એક મહાકાય વાદળ બની ગUું હZ.ું Kુ ં િવખરાતાં-જોડાતાં વાદળને જોતાં જોતાં
આકાશને શોધવા લાગી હતી !
પડkું ફરને h ૂવાથી કાનમાં છત નીચે ઘરર-ઘરર ફરતાં પંખાનો અવાજ સંભળાતો હતો. કોલાહલનાં ઘસાતાં
પડખાંનો અવાજ સંભળાતો હતો. અને ચbાં થઈ આ વાદળોને જોતાં ?

ણે ક વાદળો મને જોતાં હતાં ! આ

વાદળો અ<યાર આકાશમાંથી નહ, મારામાંથી પસાર થયે જતાં હતાં. Kુ ં આકાશની માફક -%થર હતી. દય અને
Yાંક qડ qડ આખી રાત

ગતાં-ઝS ૂકતાં આ<મા પરથી આ વાદળોની માફક જ આ તમામ ઉના રાિaઓ,

આ વરસો-વરસ ટરર…. કર ઊડ જતાં ઉના પંખીઓ, આખી રાત દરિમયાન એક પછ એક િવલીન થતાં
ં , મારાં પગલાંની રાહ
તારાઓ પસાર થતાં જતાં હતાં. પેલાં માર _તીIામાં ઊભેલાં Lૂઈનાં ©મખાંની hુગધ
ં ,
જોતો દાદર, ઠઠ ઉપર વહ આવતી મુમાલતીની માદક hુગધ
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ભરને પથરાયેલી આ મોકળાશ, આકાશ ભરને ઊભેલી આ પરમ શાંિત, આકાશ Tવી અચાનક 3યાપી જતી
એકલતા, Tને Kુ ં નીચે 4 ૂકને આવી હતી એ આખો ને આખો સંસાર, એ સંસારની અિવરત ઘટનાઓ, એના
કોલાહલના ઘસાતાં પડખાંઓ, રાિaના એક પછ એક _હરો, મને ખબર ન પડ એમ ખરતા તારાઓ, મને
દ ખાય નહ એવો }ૂ ર જતાં િવમાનનો ઝબકારો, મારામાં ૂબી ગયેલાં તમામ કાળઝાળ દવસો, તમામ
ઉકળાટભર સાંજો, મળ%ક જગાડતી કોયલના તમામ ટKક
ુ ાઓ, મારાં અને આ કાળના તમામ ટKક
ુ ાઓ, મારાં
અને આ કાળના તમામ વરસો, માર આ તમામ «જદગીઓ – તમામ «જદગીઓ….
બું જ મારામાં વાદળની Tમ પસાર થZું હZ.ું પસાર થયા કરZ ું હZ.ું દર ક રાિaએ – ઠઠ સવાર hુધી. Kુ ં એમ
જ -%થર ઊભી હતી આકાશ Tવી. પેલા  ૂવમ
2 ાં મારા

ગવાની _તીIામાં થોભી ગયેલા તારા Tવી. તારો

ં તો આકાશ ખાલી નથી. યામ-રાખોડ રં ગનાં વાદળો

િવલીન થાય છે ને  ૂણ2 ઊઘડલી સવાર જો
}ૂ ર}ૂ રથી પાછાં ફર ર¡ાં છે – કદાચ પાણી ભરને.

[7] ઘરમાં ઘર ને એમાં ઘર – રના મહતા
આજકાલ અમાjું નાનકું ઘર અ@યોને ઘું પસંદ પડ ગUું લાગે છે . અ@યો એટલે માણસો નહ પણ ` ં ૂ ` ં ૂ
કરતાં દરમામા અને ચ ચ કરતી ચકલીબાઈને ! છે iલા બે-aણ મહનાથી મોટા દર આવે. નાની
દરડઓ તો અહ તહ આખો દહાડો દોડાદોડ કર નાસી

ય.

િવલન Tવાં મોટા દરો અડધી રાતે તરખાટ મચાવે. અભરાઈ ઉપરના ડ¦બા ખણણ… કરતાં ગબડાવે,
[લા%ટકના ડ¦બા કટર-કટર કોતર , ઢલાં ઢાંકણવાળા ડબલાં-ુબલી ખોલી મોજથી ના%તો કર . %વેટર-કપડાં
કાણાં કર 4 ૂક. રાતે બારથી ચાર એમનો આ ખેલ ચાલે. અમે વારાફરતી લાઈટ ચાyુ કર ડ¦બા ફર 4 ૂકએ,
ઝાુ ક લાકડ લઈ સ4 ૂહમાં ઝA ૂનભેર એની ઉપર aાટકએ, સંતા&ૂકડ ક પકડદાવ રમીએ, પાંજરામાં એને
પકડવાના િનFફળ _ય<ન કરએ, વે@ટલેટર ઢાંકવાની મથામણ કરએ. qઘ બગડતાં લગભગ રોજ રાતે Kુ ં
નC કjું ક કાલે તો }ુકાનમાંથી દર મારવાની દવા લઈ જ આ6ુ.ં છો ને બધા દર ટપોટપ મરતાં ! રોજનો
આ aાસ તો

ય ! પણ નજર આગળ બેચાર મોટા દરનાં શબ ગંધાતાં દખાય ને અરરર… થાય.

વળ, માfળયામાં ઝીણો ઝીણો ` ં ૂ ` ં ૂ અવાજ કટલાય દવસથી આવે છે . દર રહરહને <યાં જ

ય. નC

એણે <યાં જ બmચાં 4 ૂYાં હશે. થાય ક લાવ બmચાંને જ બહાર 4 ૂક દ. રાવ ક જગદશનની Tમ ઑપર શન
ડમોfલશન કરવા %ૂલ લઈ માfળયે ડોકUું કjું
બું એક પછ એક કાઢ નાkું

.ં માfળયાના મહાભંગારમાંથી કર પકવવાના ટોપલા, ઘાસ

.ં પણ બmચાં કશે દ ખાતા નથી. હાશ ! દરડા એની મેળે જ લઈ ગયા ક $ું ?

ં ીું ` ં ૂ ` ં ૂ સંભળાય છે . અથાણાની કદ ન વપરાતી ઉઘાડ બરણી aાંસી રાખીને ચ થરા,
પણ <યાં ફર ઝીુઝ
[લા%ટકની કરચો, ઘાસ વગેરA ું આવરણ રચી દર એAું ઘર બના3Uું છે ! એમાં લપાયેલાં ઝીણાંઝીણાં બmચાં
ંૂ
મારા િવકરાળ પં થી ગભરાઈને ` ં ૂ `-નો
આતન
2 ાદ કર છે . $ું કjું ? ફ¶ક દ ? ન રહ બાંસ ન બT બાંhરુ …
હાથ લંબા6ું અને પાછો વાં
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.ં 4ુકલી બંને બાLુ છે . જો દવાથી દરને માર નાkું તો બmચાં મા િવનાનાં
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થઈ મર

ય અને બmચાં ફગાવી દ તો દર રઘવાયા થઈ બmચાંને શોધે ! સાંT બધાંને  ૂછને T કર6ું

હોય તે કરશ એમ િવચાર %ૂલ પરથી ઊતર



.ં

દર હવે માટમાં દર બનાવતા લાગતા નથી. ઘરના આવા અવાવjું k ૂણામાં દર બનાવી દ છે . કટલાયે
વખતથી દર િનરIણ કયા2 કUુv હશે ક આ જHયા hુરfIત છે . Yા સમયે અહ બbી બંધ થાય અને પોતે
જઈ શકશે એની વગર ઘડયાળે એને ખબર પડ છે . &ુદરતે આવા 4 ૂક _ાણીનેય કવી અ§Qુત sતરક h ૂઝ
આપી છે . કટલીય રાત બું કટ-કટ કા[યા કરકરને, શોધીશોધીને બું બરણીમાં ભર તેણે પોતાનાં નવ ત
ં
બmચાં માટ પો`ુ-પો`ુ
,ં વાગે નહ એ6ું ગાદ T6ું ઘર બના3Uું છે . એમાં Oુલાબી કાન, Oુલાબી <વચા અને
બ` ૂકડ sખવાળા સાત-આઠ નાના-નાના :વો િનિત :વે પોઢ છે , ધક-ધક ધબક છે અને ધીમેધીમે મોટા
થાય છે .
આ6ું જ ચકલીAું છે . એકાદ મહનાથી એ વારં વાર ઘરની Mદર બહાર ફરરર-ફરરર કયા2 કરતી હતી. એક
દવસ જોUું તો

ૅ માં મીટરબોIની ઉપર એક ખોખાની આડશમાં એણે પોતાનો
ળ અને બારણાં વmચે પૅસજ

માળો બનાવી દધો છે . આ જHયા એવી છે ક ઘરને તાં હોય તોય ચકલીબાઈ બે સfળયા વmચેથી ફર2ર2 કરતા
આવ-

કર શક. હ: માળો અ ૂરો હશે તેથી આખો દવસ ચકા-ચક ઝાુની સળઓ, , દોરઓ વગેર નાની

ચાંચમાં લાવી-લાવી <યાં 4 ૂકવાની મથામણ કયા2 જ કર છે .
ચકલી મારા ઘરમાં એAું ઘર બનાવે તેથી મને Mદરથી એક _કારનો – ચકલી Tવો જ ફર2ર2 કરતો હળવો
ં ૂ ની
ં ૂ માફક ઝીુઝ
ં ીું ચ -ચ સંભળાશે. મr નાંખલ
ે ા દાણા ક ભાત
આનંદ થાય છે . એક દવસ <યાંથી પણ `-`
ં ૂ ું
ચકલી એનાં બmચાંને ખવડાવવા લઈ જશે. એ કiપનાને Kુ ં સળ અને તાંતણાથી Ot

.ં ચકલીના નાનકડાં

માથામાં પણ &ુદરતે કવી &ુદરતી h ૂઝ ભર છે . એ પણ જરયાત સમ તાં માળો બાંધવા માટની hુરfIત
જHયા જહમત ૂવક
2 શોધી કાઢ છે . કટલી મહનતથી એકએક સળ અને એકએક તાંતણા એકઠા કર છે અને
ં ૂ ે છે . -ચ થરા વગેરની પોચી ગાદ કર છે . મAુFયને ઘર બનાવવા માટ પૈસા, િસમે@ટ,
એને એકમેકમાં Oથ
ર તી, *ટ Tટલા કમતી લાગે છે એટલાં જ કમતી ચકલીને ઝાુની સળ, , તાંતણા લાગતાં હશે. આ બું
ં ૂ વામાં ચકલીએ એની ચાંચમાંથી Kફ
ં ૂ ની કટલી Oથ
ં ૂ ણી Oથ
ં ૂ ી હશે ! YાંYાં ઊડઊડને એણે એકએક સળ
Oથ
મેળવી હશે અને એAું ઘર બના3Uું હશે.
મAુFયAું ચાર દવાલ અને એક છતAું ઘર પણ _ેમ, વા<સiય, હત, ઝઘડા, ચકચક અને કચકચની
ં ૂ ણીમાંથી Oથ
ં ૂ ાય છે . એની એકએક *ટ ઉપર _ેમના, %નેહાળ વાતચીતના, રસામણા-મનામણાના કટલા
Oથ
પડઘા Mકાય છે . એ6ું એ ઘર  ૃRવીનો છે ડો લાગે છે તો કદક કદ પણ ! દર અને ચકલીના બmચાંની Tમ
ં ૂ ,ં ૂ ચ -ચ , વા-વા કર છે . બmચાં મોટાં થાય છે અને કદક ઊડ પણ
એમાં પણ મAુFયના બmચાં `-`
બી

ય છે

પોતીકા ઘરમાં.

પણ સૌથી મોું ઘર તો ઈર આ િવAું બના3Uું છે . યાં માથે આકાશની છત છે . પોચી ગાદ Tવાં ખેતર છે .
વહતી નદનાં નીર છે . ર તાળ રણ છે . }ૂ ર}ૂ ર નજર ન પહVચે એવી fIિતજ છે . એમાં આપણે સૌ સૌના અલગ
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ઘર બના3યાં છે . એ ઘરમાં વળ બી

:વો ઘર બનાવે છે . ઘરમાં ઘર અને એમાંય ઘર. એ ઘરના

રહવાસીઓ ` ં ૂ ` ં ૂ કર રાતે qઘ બગાડતા હોય ક ચ ચ કરતા સળઓનો કચરો કરતાં હોય. યાર િવના
ં ૂ -ચ
ં ૂ ચ Aું ઘર Kુ ં કઈ રતે છનવી શ&ું ?
માfલક મને એAું ઘર રહવા આ[Uું છે <યાર પેલાં ``

[8] આપણે સKુ સરખાં !–
! રના મહતા
શહરમાં ને શહરમાં Kુ ં અ@યોની માફક ઘણા _વાસ કjું

.ં Yાર ક લાંબા, Yાર ક ૂંકા. Yાર ક %&ૂટર પર, Yાર ક

રIામાં અને Yાર ક પગપાળા. આ ૂંકા, ઝડપી, કામસરના _વાસ દરિમયાન મને ઘણીવાર મનને %પશ

ય

તેવાં ઘણાં દયો જોવા મળે છે . આ દયો Yાર ક આહલાદક, Yાર ક ગમગીની_ેરક, તો Yાર ક િનરથક
2 હોય છે .
Kુ ં જો

ં માણસોના ટોળાંના ટોળાં. અપરfચત, એકસરખા, અલગ અલગ િવ આkું

ણે <યાર કડયારાંથી

ઊભરાZ ું લાગે છે . માjું kુદAું અ-%ત<વ પણ મને કડયારાંમાંના h ૂ·મ, ²ુ£ :વથી િવશેષ નથી લાગZુ.ં આ
અAુQ ૂિત Yાર ક િનરથક
2 તાની લાગણી ભણીય દોર

ય છે .

પણ બKધ
ુ ા આ6ું બનZ ું નથી. ટોળાને બદલે Kુ ં માણસોને િનર²ું

.ં આ િનરIણ પણ સાવ અ ણપણે થઈ

ય છે . જો રIામાં બેઠ હો તો Lુદાં, પગપાળા જતી હો તો Lુદાં અને %&ૂટર પર પાછલી સીટ બેઠ હો
તો Lુદાં માણસો મળે છે , Lુદા _કાર માણસો િનરIવા મળે છે . દાખલા તરક, Kુ ં મારા ઘરથી નાકા પરની
}ુકાને ચીજવ%Z ુઓ ખરદવા ક શાકભા: ખરદવા ચાલતી જો

.ં જો સાંજ ઢળ ગઈ હોય તો એ }ુકાને

ઘણી ભીડ હશે. અહ ઉmચ મPયમ વગન
2 ા માણસો કરતાં િન.ન વગન
2 ા માણસો વુ આવે. છતાં, }ુકાનદારના
સારા %વભાવને કારણે મને <યાં જ જ6ું ગમે. Kુ ં માર ચીજોAું લાંS ુ fલ%ટ એને આું એટલી વારમાં તો
:થરાળા વાળ, મેલાઘેલાં કપડાં, કાળા વાનવાળા કટલાય લોકો બે િપયાની ચા, બે િપયાની ખાંડ ક બે
િપયાAું તેલ લઈ

ય. શેર ચોખા ક શેર લોટ લઈ

ય. આ લોકો રોજAું કમાઈ રોજAું ખાનારા. પણ એ

દર ક ી-ુjુષ લગભગ છે iલે એક-બે િપયાAું OુટખાAું પડ&ું અ` ૂક ખરદ . મને થાય ક તેલ લેવા ઝાઝા
પૈસા નથી અને Oુટખો લે છે ? પાછ ફjું <યાર h ૂયા2%ત થઈ ગયો હોય છે . શાકભા:-ફળ વગેરની લારઓ પર
લોકો ખરદ કરતાં હોય છે . ઢળતાં h ૂયન
2 ાં કરણો એમને માળામાં પાછાં ફરતાં પંખી Tવા બનાવી દ છે .
કોઈવાર કોઈ ઘરડા દાદાને હઠ કર હાથ ખrચી તાણી જતાં ઘસડ જતાં બે તોફાની છોકરાઓય દ ખાય છે . કોઈ
વાર ઘરડો મોચી મ:વીની ચંપલ રસ ૂવક
2 રપેર કરતો જોવા મળે છે . ન:કના મંદરનો સાયંકાળની
આરતીનો ઘંટારવ કાનને ભર દ છે . એમાં ખરદ કરતાં, રકઝક કરતાં સrકડો લોકોના અવાજ ૂબી
h ૂયન
2 ાં

છે iલાં

કરણ

પછ

સૌ

પોતાના

Yાર ક અલપઝલપ દયો ર%તે મળ

ઘર

ચાiયા

જશે

– બી

દવસની

ય છે .

શઆત માટ.

ય છે . કોઈ ુjુષ સાઈકલ પાછળ પ<નીને અને આગળ બાળકને

બેસાડ જતો હોય છે . કોઈ સવાર સાઈકલનો રન લેવા નીકળે લો બાળક qચો ઢાળ ચઢાવી શકતો નથી. Kુ ં
પાછળથી એને ધCો મારવા



ં તો તે શરમાઈને ઊતર

ય છે અને Tમતેમ

તે જ સાઈકલ ચઢાવી

ંૂ
kુશ થતો માર પીઠને જોઈ રહ છે . Yાર ક ર%તે પાછલાં બે પગ ચગદાઈને છડ
Tવાં બની ગયાં હોય એ6ું
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ુCર પણ જો

.ં Yાર ક દાદાનો હાથ તાણતા છોકરાઓને કKુ ં

ં : ‘અiયા ! દાદા પડ જશે !’ દાદા બોખા

મોઢ હસતાં કંઈક બોલે છે T મને સંભળાZ ું નથી. Yાર ક ગામના લીમડાઓની ઘટાદાર છાંયા નીચેથી પસાર
થવાની મોજ માુ ં

.ં કોઈ ઘરમાંથી ભજનમંડળની રમઝટ મારા hુધી વહ આવે છે . Yાર ક મોડ સાંT કોઈ

ે ઘેર પા ં ફરZ ું મળે છે . એ શાળાએથી સીું જ ટWુશન
બાળક ખભે દફતરના ભાર સાથે ટWુશનેથી Uુિનફોમભ
2 ર
ગUું હશે ! એ િવચારનો મને થાક લાગે છે . આ બધાને મળતી-મળતી એમાં ભળતી-ભળતી Kુ ં ઘેર આ6ું
અને બર બહાર જ એમની %4 ૃિત 4 ૂક દ

.ં Kુ ં

ું

ં

ં ક આ બું કંઈ યાદ રાખવાAું હોZ ું નથી. છતાં એ

યાદ રાખ6ું મને ગમે છે .
}ૂ ર જવાAું હોય <યાર માર દસપંદર િમિનટનો રIા _વાસ કરવો પડ છે . રIાવાળાઓ મોટ ભાગે સારા હોય
છે . કોઈ ધીરગંભીર તો કોઈ મ%તમૌ: એ પોતાના 4 ૂડ _માણે રIા ચલાવે છે અને પેસ@ે જરોને લે છે . રIા
ચાલતી હોય છે <યાર Kુ ં બહાર તાYા કjું

.ં મારા િવચારમાં મHન હો

.ં Yાર ક Mદર પણ માjું Pયાન

ખrચાય છે . Yાર ક કોઈ ગરબ દાદમા તેની પૌaી ક દોહaીને લઈ, ભાવની રકઝક દયામણા કંઠ કરતી,
ે ી ગાંઠમાંથી બે-aણ િપયા કાઢ છે . દાદમાના 4ુખ પરની
રIામાં બેસે છે . Lૂનાં y ૂગડાંના છે ડ બાંધલ
લાગણીની કરચfલયાળ ર ખાઓ મારા દયને અડ

ય છે . Kુ ં તેના ખોળામાં બેઠલી પૌaીવત બની



.ં

Yાર ક કોઈ _ૌઢ નોકરયાત ુjુષ માર બાLુમાં બેસે છે . તેના ઑફસના પાકટ ઉપર તેણે કર લી વષ~ની
કાર&ુનીનો ભાર હોય છે . પાકટના હ@ડલ તેની હથેળ Tટલાં જ ઘસાઈ ગયાં છે . તેના ચમામાંથી દ ખાતી
િનF_ાણ sખો મને કોઈ વાતા2ના પાaની યાદ દ વડાવે છે . કવી હશે તેની «જદગી ? &ુુંબ ? Kુ ં વુ િવચાjું એ
પહલા તો એ રIામાંથી ઊતર અદય થઈ

ય છે . થોડ Iણ પછ Kુ ં એનો ચહરો Q ૂલી



ં – T મr

કદાચ બરાબર જોયો પણ નથી. પણ પેy ું ઘસાયેy ું પાકટ અને તેA ું ઘસાયેy ું હ@ડલ મને બરાબર યાદ રહ
ય છે !
Yાર ક કોઈ છે લબટાઉ રIાવાળો અ@ય મહલા ઉતાjુ સાથે મ%તીથી વાતો કર છે . એ મહલા સંભવત: કોઈ
બંગલે કામ કર રાતે પાછ ફર રહ હોય છે . જોડ એAું બાળક પણ છે . રIાવાળો મહલાને દર થોડા દહાડ
મળતો હશે. બીT દવસે મળવાનો સમય પણ તે નC કર લે છે . માર ક કોઈની હાજરની તેને પડ નથી. $ું
એ મહલા <યતા હશે ? T હોય તે, માર $ું ? રIાની Mદર બી: એક 6 ૃ ા બેસે છે . રIાવાળો હવે ` ૂપ થઈ
ય છે . રIાની બહાર તો દયો સડસડાટ દોડ ર¡ાં છે . માર એ જોવા થોભવાAું યે નથી. ગાડઓ, ગાડાંઓ,
%&ૂટરો, બસો, ટ@કરો…. 6 ૃIોની હારમાળા, }ુકાનોની હારમાળા, ટોળાંની હારમાળા.
કટલાયે મહના પહલા રIામાં માર સાથે એક નાનકડ છોકર બેઠ હતી. તે યાદ આવે છે . Oુજરાતી શાળાનો
ગણવેશ પહરલી એ છોકર પાસે ભાર દફતર, ઉપરાંત મોું ટફન, પાણીનો બાટલો વગેર પણ હતા. ટફન
જોઈ મને નવાઈ લાગી. પાણી ગળવાથી એની જોડ મારાં વો પણ થોડા પલળવા લાHયાં. અડધે ર%તે તેણે
રIાવાળાને રIા થોભાવવા ક¢ુ.ં પોતે ખભા પરના દફતર સાથે જ હાથમાં ટફનવાળ થેલી, પાણીનો બાટલો
લઈ ઊતર, ઝડપથી ાફકથી ધસમસતા રોડને ઓળંગી સામે પાર પહVચી. <યાં ટપાથ પર કટલાક ફરયા,
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લારવાળા વગેર હતા. તેમાંના કોઈકને ટફન આપી દોડતી એક ાસે પાછ ફર. એ એના િપતા હશે. માતાએ
મોકલેy ું ટફન એ આપી આવી હતી. એ બાળક પણ પેલા ુjુષની મા Tવી જ હતીને !
એકવાર એક 4ુ-%લમ ચાચા રIા ચલાવતા હતા. તેમના પ<ની પાછળ માર બાLુમાં બેઠલાં હતાં. પછ બી:
બે મહલા આવી, તેથી ચાચી-ચાચાની બાLુમાં આગળ બેસી ગયાં ને હસતાં હસતાં કહ, ‘એમાં $ું શરમ ?
નકામા પેસ@ે જર જવા દ વા ?’ પેલી બે મહલા ઊતર ગઈ. ચાચી પાછાં માર બાLુમાં આ3યાં. Kુ ં તાવથી
ધગતા શરરવાળા વેદાંગને લઈને બેઠલી. એAું મV જોઈ ચાચી સમ: ગયા. બહારથી તડકો વેદાંગ પર
આવતો હતો. ચાચીએ પોતાનો }ુપો આડો ઢાંYો. કહ : ‘fબચારાને તડકો લાગે છે . બKુ તાવ છે .’ રોડ પર
ઉતારતાં ચાચા કહ : ‘બહન, ઘર hુધી 4 ૂક

 ?’ મr ભરાઈ ગયેલા અવાT ક¢ું : ‘ના કાકા, ચાલશે. ઘર ઝા¨ં

}ૂ ર નથી.’ રIામાં બેઠલા ચાચી સામે હાથ હલાવી પીઠ ફરવતાં મને થUું Kુ ં Tમાં બેઠ હતી એય ઘર જ હZ ું
ને !
Yાર ક %&ૂટર પર }ૂ ર }ૂ ર hુધી



.ં કદક લાઈ³ેર તરફ, કદક }ૂ રના દવાખાના hુધી. લાઈ³ેર તરફ

ં
જવાનો ર%તો hુદર
હોય. વmચે qચાં qચાં આfલશાન મકાનો આવે. લીલાંછમ 6 ૃIો આવે. કસરયાળા
Oુલમહોર આવે. મન _zGiલત થઈ

ય. દવાખાને જવાનો ર%તો ઘણો લાંબો. પહલા પહોળા સરસ ર%તા

પરથી પસાર થા. T ધીમે ધીમે સાંકડ ગલીઓમાં પલટાતો

ય. ગીચ મકાનોની હાર પસાર થતી

ય.

કટલાક મકાન તો નાની ખોબો Tવડ ઓરડના હોય. કટલાકનો aાંસો ઓટલો-દાદર હોય. બધાં મકાનોનાં
બહાર ક Mદરનાં અલપઝલપ દયો દ ખાય અને દોડ

ય. ગીચ અને ગીચ, સાંકડા અને સાંકડા મકાનો

ચાલતાં ચાલતાં માર છાતી hુધી આવી મને ભ સવા લાગે. ગરબ, મPયમવગ લોકોનાં એ ઘરોની બહાર
માળની, પીપરિમ@ટ ચૉકલેટની }ુકાનો હોય. Yાંક વાંસના ટોપલા-ટોપલીનો Oૃહો¸ોગ હોય. Yાંક હાથસાળ ક
ં ૂ ી 4ગ
ં ૂ ી શાક `ટતી
ંૂ
સંચા હોય. બKુ આઘેથી એ મટમેલાં મકાનો Kુ ં જોતી રK.ુ ં ીઓ ઓટલે 4ગ
દ ખાય.
બbીઓના અજવાળામાં એ સાંકડા ઘરો અને એમાંની સાંકડ }ુિનયા મને વુ ને વુ સાંકડ થતી જતી લાગે.
આ બું કશા કારણ વગર મારામાં અપરં પાર Hલાિન સT2. $ું આ જ :વન છે ? ટોળામાં, સંકડાશમાં ખદબદZું
? Oૃહ:વનની મથામણમાં એક સાંધે <યાં તેર Z ૂટ એવાં તારને વlયાં કરZ ું ?
કંઈ કટલીયે વાર પછ Kુ ં એ જ ર%તેથી પાછ ફjું

.ં મકાનો તરફ હવે માર પીઠ હોય છે . પણ Kુ ં એ

મકાનોના, એ «જદગીઓના હારબંધ ચહરા ઓળખી શ&ું

.ં સાંકડા ગીચ ર%તા છે વટ પહોળા થતાં

ય છે .

એકાએક આકાશમાં ઊગેલા ચં£ ઉપર માર નજર પડ છે અને મારાથી મોકળાશભય~ હાશકારો 4ુકાઈ

ય છે .

છતાં પેલી Hલાિન સાવ ઓગળતી નથી. આ અને આવા _વાસો નના _વાસો Tવાં છે …. બેઠાં હોઈએ એટલી
વાર સહયાaીઓ, એમની વાતો સાથે હોય. ઊતર જઈએ એટલે બું નની Mદર રહ
દોડ

ય છે . પણ Yાર ક આપણી સાથે નમાંથી ઊતર

ે ાં sખ-કાન kુiલાં રાkું
ય છે . એ માટ Kુ ં હંમશ

ય છે . ન આગળ

ં કંઈક હોય છે . T ક$ુકં Mદરથી %પશ
ય એ6ુયે

.ં દાખલા તરક મr Tને છે લબટાઉ માનેલો એ રIાવાળો

એક 6 ૃ ાને બેસાડ છે . 6 ૃ ા પણ મ:વી છે . એને }ૂ રની બસ પકડવાની ઉતાવળ છે . ઊતરતી વેળા એ બેને
બદલે એક િપયાનો િસCો આપી ચાલવા માંડ છે . રIાવાળો S ૂમ પાડ છે . 6 ૃ ા પાછ આવે છે . ‘Mધારામાં
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િસCો ઓળખાયો નહ’, એમ કહતા ચોળમાંથી પોટક કાઢ બેનો િસCો ફંફોસે છે . રIાવાળો કહ છે , ‘કંઈ નહ
કાક. ન હોય તો ચાલશે.’ કાક ઝડપથી િસCો એના હાથમાં 4 ૂક ચાલી જતાં કહ છે , ‘ના ભાઈ ના, ન આું તે
ું મારા Tવો જ ને ભાઈ ?’
ચાલે ? Zયે
આ રIાના, બસના, %&ૂટરના, પગપાળા ક કોઈપણ _વાસમાં – અર ! «જદગીના _વાસમાંય, આપણે ભાઈ,
એકબી

Tવાં જ ને ?

ૂ ુ ં &
ૂ ું ગીત-– રના મહતા
[9] િશયા તડકાAુ ં &
ે ાં એકાદ પાળે લી fબલાડ તો sટા માયા2 કરતી જ હોય. ચોમાસામાં એના
વષ~ પહલાં અમારા ઘરમાં હંમશ
શરર પર બે-ચાર છાંટા પડતાં જ એ ગભરાઈને સંકોચાતી લપાઈ જતી. ઉનાળામાં એAું લયસભર શરર
ુ હોં કર હ ચકા નીચે એ ઘોરતી હોય અને આવા જ બરબર
લાંSપ

મેલા િશયાળામાં અડધી રાતે છાનીમાની

પગ આગળ ગોદડામાં ભરાઈ જતી. ઠંડના દવસોમાં અમાર ઘરની બારણાં Tવડ મોટમસ બારમાંથી આઠનવ વાHયે &ુમળો-&ુમળો તડકો હહ કરતો ઘરમાં આવતો. કડકડતી ટાઢમાં નહાયા પછ એ &ૂણા તડકામાં
બેસવાAું મન થZ.ું પણ પહલાં જ ઘું કરને પેલી fબiલીબાઈ <યાં અ¹ો જમાવીને બેસી ગઈ હોય.
ે ું વથ
ે ી માણતી fબલાડને જોવાનો-િનરIવાનો કવો hુખદ hુદર
ં
ં jું તો
h ૂય%2 નાનને jુંવj
અAુભવ હતો એ. ઘુખ
ંૂ
એ sખ મ ચીને qઘી ગઈ હોય. કદક ગેલમાં હોય તો મો ં પહરલા હોય એવા પં થી પોતાની છડ
પકડવાનો ર4 ૂજ ૂણ2 3યથ2 _ય<ન કરતી. કદક બારની

ળના ડઝાઈનવાળા પડછાયા સાથે પણ ખેલતી.

થોડથોડવાર બેસવાની 4ુ£ા પણ બદiયા કરતી. તડકામાં તડકતી માંજર sખ ઉઘાડ તડકા Tવી જ સોનેર
ંવાટ :ભ વડ ચાટ-ચાટને %વmછ કરતી. સાર પેઠ તપી ગયા પછ અને થોડ મીઠ ન દર માlયાં પછ
ે , છડ
ંૂ
આગળ-પાછળ લાંબી-ૂંક આળસ મરડને શરર ખંખર
qચી કર .યા બોલતીકને એ ફર રસોડાના
ં ભર સાºાયમાં ુન:_વેશ કરતી. તડકો પણ પછ સમેટાઈને છત પર પહVચી જતો.
hુગધ
fબલાડ અને િશયા તડકાની આ ર.ય ગોFઠમાં ભંગ પાડવાAું Kુ ં તો ઘું ખjું માંડ વાળતી, પણ દાદમા…
અમારા નાLુક શરરવાળાં ઘરડાં દાદની વા<સiયથી હરભર કરચલીઓમાં તો િશયાળો બોખા મોઢ હસી
પડતો. નાની અગાસીના જરત બાથમમાં નહાઈને દાદ ¯ ૂજતાં શરર ધોં y ૂગું સંકોરતા – માથે ઓઢતાં
આગલા મમાં આવતાં. એમની િ_ય એવી લાકડાના હાથાવાળ kુરશીમાં બેસવા જતાં Lુએ તો પેલાં
fબiલીબાઈ મોજથી તડકો ખાતાં હોય. ‘4 ૂઈ ઊઠ અહ થી…’ કહ &ૃિaમ Oુ%સો કરને દાદ fબલાડને <યાંથી
ઉઠાડ પોતે kુરશી પર બેસી માળા કરતાં હોઠ ફફડાવતાં. સોનેર તડકો દાદના ગોરા, કરચfલયાળાં સૌ.ય 4ુખ
ઉપર અ§Qુત આભા પાથરતો. fબલાડ નીચે લાલ-પીળ ટાઈiસ ઉપર શરર લંબાવતી અને કાણી sખે
દાદને કતરાઈને તાકતી. અfગયાર ક વાHયા પહલાં દાદની માળાના મણકા -%થર થતા. દાદ અને fબલાડAું
તડકા-%નાન લગભગ સાથે જ  ૂણ2 થZ.ું
દાદમા અને fબલાડની Tમ જ સવાર તડકામાં જઈ બેસવાAું મન થાય એવી મોસમ હમણાં ચાલી રહ છે .
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તડકો હવે Lૂના ઘરની બારને બદલે મારા વાડાના બારણામાંથી આવે છે . દાદમા અને પેલી fબલાડ બંને હવે
Yાંય નથી. રાત આખી ટાુ ં ટS ૂકyું મારા ઘરAું બારું ઠોકZ ું ર¢ું છે . દાદના અવાજમાં ¯ ૂજતી ટાઢા
ટS ૂકલાની વાતા2 મને અડધીપડધી જ યાદ છે . પણ બાળપણમાં બાુએ અપાવેલો લાલ કામીર કોટ – એમાં
ભર લાં ઝીણા ભરતના હતાળ %પશ2 Tટલો જ યાદ છે . એ લાલ કોટ પહર માથે પીળો %કાફ2 બાંધી Kુ ં સવારની
શાળાએ જતી. બાુએ મને <યાર ખા%સો મVઘો લાગે એવો કોટ અપાવેલો એAું છાAું ગૌરવ એના બ` ૂકડાં
fખ%સામાં હ: ધબકZ ું લાગે છે . વષ~ના વષ~ પછ ફરતોફરતો એ કોટ {| ને પહરવા કામ લાગે તેથી ફર
મારા ઘેર આ3યો અને શાળાની બે@ચ પર માર જોડ બેઠલા &ુમળા તડકામાં એના લાલ રં ગના ટતા zવારા
યાદ લા3યો. મનોમન તડકાની sગળ ઝાલી Kુ ં શાળાના મેદાનમાં દોડ



.ં

હવે તો વહલી સવાર અને ઢળતી સાંT િશયાળો %વેટર-ટોપી-મફલર-શાલમાં વ ટળાઈ-વ ટળાઈને kુદ ઊનના
દડા Tવો થઈ ગયો છે . દડાનો એક છે ડો મને મળતો જ નથી. 6 ૃIો, પણ~, લો અને શાળાAું મેદાન હ:
ઝાકળની ભીની શાલ ઓઢ ઠંડમાં ફરફરતા હસે છે પણ મારા બરડ મનને એની ખબર જ નથી પડતી.
બાળકોના ફાટ ગયેલા ગાલ ઉપર

હરખબરયા કોiડ મ લગા6ું

ં પરં Z ુ સવાર  ૂવ2 દશામાં મારા પેલા

લાલ કોટના _િતfબબાતા રં ગનો zવારો ટ છે એ જોવા Tટલી હામ મારામાં બચી નથી. કામની 3યથ2
દોડધામ વmચે પેલો વહાલો &ુમળો તડકો fબiલીપગે બારણામાંથી Yાર ઘરમાં _વેશી

ય છે અને આકરો

થઈ પાછો જતો રહ છે એની પણ સરત રહતી નથી.
છતાં કદક-કદક દાદની }ુખતી ક.મર તાપવા બાએ સળગાવેલી પેલી સગડનો ુમાડો અને કોલસાનો
લાલ-કસર રં ગ વષ~ને પાર કર મારા મનની ઠંડ રાત પાસે આવીને બેસે છે અથવા તો પેલા fબiલીબાઈ
ં
&ુમળા તડકામાં તપેy ું એAું hુદર
શરર મારા શરર સાથે ઘસે છે <યાર આkું િવ મને િશયા તડકા T6ું જ
ં ૂ ાં અને હતાળ લાગે છે . તડકલી લાગતી એ Iણોમાં Kુ ં fબલાડની hુવાળ
ં
Kફ
ંવાટ પહર લ

ં અથવા તો

ૂંકો પડ ગયેલો પેલો લાલ કામીર કોટ ! ઠંડથી ઠર ગયેલાં તન-મન-દય ઉપર એ Iણો પ છાની Tમ ફર
છે અને પીળાં-સોનેર h ૂરજ4ુખી ઉગાડ છે . િશયા તડકાAું &ુદરતે લખેy ું &ૂ-ું &ૂ ું ગીત યાર એ ગાય છે
<યાર મને ખબર ન પડ એમ માjું મન fબલાડની Tમ જરક ઝોલે ચઢ
છે અને તડકો આકરો બની

ય છે પણ પછ ગીત  ૂjું થઈ

ય

ય છે .

[10] વાડા પાછળ ચંપો વા3યો – રના મહતા
વુ ને વુ જરત બનતાં જતાં અમારા Lૂના ઘરના એવાં જ જરત – અવાવjું &ૂવા Tવા વાડામાં ઉપરથી
અગાસીએથી બાળકો શેરડના &ૂચા ફ¶ક છે . Kુ ં એકદમ S ૂમ પાડ ઊ¥ું

ં – ‘અiયા ઓ ! કમ &ૂચાં ફ¶કો છો ?

કડ આવશે !’ પણ આટલી વારમાં તો એમણે ઢગલો &ૂચા બેધડક વાડામાં નાખી દધા છે . Kુ ં દાદર ઊતર
વાડામાં



ં ને

 તો થાય છે ક કડ અહ કરડ તો કોને ? વાડો લગભગ કચરાપેટ Tવો થઈ ગયો છે .

અહ અવારનવાર કચરો તો વળાય છે . પણ Lૂની દવાલો પરથી કોઈને ન સંભળાય એવાં અવાT ખર-ખર,
ખર-ખર  ૂળ ખરતી રહ છે . અ%ત3ય%ત ખડકાયેલા સામાન,  ૂળ ઉપરાંત શેરડના &ૂચાને કારણે વાડો એવો તો
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ં 6 ું ય ઝાું વાળવા માંું
ગંદો લાગે છે ક Kુ ં ઝટપટ T6ુતે

.ં વાળતાં-વાળતાં કચરો એક k ૂણે ભેગો કરતાં જ

અચાનક વષ~ પછ Kુ ં આ જHયાનો સઘન %પશ2 અAુભ6ું

.ં Iણના એક જ ઝબકારમાં આ વાડો, તેની ભે«જલ-

િવિશFટ ગંધ અને ઉપરથી આવતો મંદ ઉ સ મને મારા ગમતીલા k ૂણામાં લઈ

ય છે .

ં પડ®ું છે . ર%તેથી વીણી ભેગાં કર લા બંગડના રં ગીન કાચના ઢગલી,
ઓહો ! એ k ૂણામાં તો કંઈ કટyુય

ત-

તના પRથર, ડબલા-ૂબલી….. અ<યાર સોસાયટનાં એકસરખાં બીબાંઢાળ મકાનો Tવાં ઘર <યાર નહ .
શેરના દર ક ઘરના Mદર-બહારના ચહરા Lુદા. એ જ રતે દર ક વાડાનો ચહરોયે અલગ. પણ, અમારા વાડાનો
ચહરો કંઈ સોહામણો તો <યાર ય નહ ! અ<યારની Tમ <યાર ય નકામો સરસામાન ભંગારમાં જવાની રાહ
જોતો પડoો રહતો. ઉબડખાબડ Z ૂટલા પRથર, વmચે Yાંક ર તી-માટ અને Lૂની દવાલો પરથી ખરતી કાંકર.
પરં Z ુ વાડાનો રો«જદો વપરાશ એ કાંકર- ૂળને પગલાં ભેળ Yાંની Yાં લઈ જતો ! દોરઓ પર hુકાતાં
કપડાં માણસની હાજરનો હVકારો ભણતાં !
ં ડ®ું &ૂંુય
ં ે યાદ
હા, અમારા વાડામાં ચંપો, કર ણ, મોગરો, ટગર ક પાર ત કદ ઊHયાં નહોતાં. Z ુલસીAું રડ®ુખ
નથી. કદક રમતમાં મr અને ચીAુએ રોપેલાં કરના ગોટલાને પહલા વરસાદ પછ ફણગો ટતો અને sબાના
એ નાનકડાં રોપ ઉપરના &ુમળાં, રતાશ પડતી ઝાંયવાળા પાંદડાં હવામાં _થમ ફરકાટ કરતાં, એ સાથે જ
અમારાં મનમાં એક sબો qચો વધી જતો ને એને કરના મરવા પણ લાગી જતાં. કમક, ઉનાળામાં માણેલી
ં ડ જ હોય, અથાું કરવા માટ નીચે શાંતાકાકએ y ૂગું ભરને હળદર-મીઠાવાળ કરના
કરની ગંધ હ: ૂક
ુકડા h ૂક3યાં હોય, આkું sબાવાડUું અમારા ાસોાસમાં આવ-

કરZ ું હોય, ખાટ કરના કટલાયે ુકડા

છાનામાના ખવાઈ ગયા હોય ને તે છતાંયે :ભ રવ-રવ થયા કરતી હોય ને <યાર ઉપરની નાની અગાસીના
કઠર ઝ»ંબી Kુ ં વાડાને ઘડ-ઘડ સાદ પાડતી હો.

ં ૂ Yાં હતો ? ચોમાસે પાણીના ધોધવા નીચે 4 ૂકલી ડોલની માફક ઊભરાયા કરતો.
આ વાડો <યાર આવો 4ગો
ં ૂ માણતો. ઉનાળે બહારની }ુિનયાના તાપને આઘો ઠલી
િશયાળે ગરમ પાણી માટ સળગાવેલાં લાકડાંની Kફ
અજબની ઠંડક વેરતો. વાડાની aણે બાLુ qચી દવાલ. તેમાંય એક તરફની દવાલ તો ઠઠ બે માળ qચી. એ
દવાલ પર ચોમાસે લીલAું નાAું મેદાન સ 2ઈ જZ.ું ઉપર પાણી ન ચઢZ ું <યાર પીપમાંથી કાથીની દોર વડ
ડોલ ખrચતી વેળા વાડો &ૂવો Tવો બની જતો.
ં
સવારથી જ વાડામાં અવાજ પથરાયાં કરતો ચોકડમાં ધબ-ધબ ધોકા મારતાં hુદરાબાઈ
આખા ગામની વાતો
કયાv કરતાં. બા અને દાદ એમને ઉપરની રસોડાની બારથી જવાબ આ[યાં કરતાં. સાંજ પડoે વાડામાં
ંૂ
ઍiUુિમિનયમની %&ૂલ બૅગ ઉપર નોટSુક 4 ૂક અમે સ4 ૂહમાં લેસન કરતાં. જોડાજોડ શાંતાકાક શાક `ટતાં
ક
Lુવાર અથવા ચોખા વીણતાં. ચ ….ચ … કરતાં ચકલાં દાણો લઈ ફરર… ઊડ જતાં. એકાએક સાંજAું Mધાjું
ે ાં
અમાર નોટSુકોમાં ઊતરવા માંડZ ું ને અમે નોટ બંધ કર રમવા દોડ જતાં. વાડા પછ બે લાલ રં ગલ
લાકડાના તોિતગ બારણાં. એની પાછળ જ અમે સંતા&ૂકડ રમતાં-રમતાં સંતાઈ જતાં. આ જ વાડામાં ક$ુકં
ઉગાડવાની અદ.ય ઈmછામાં ચી&ુ ખાધાં પછ તેનાં કાળાં fબયાં પRથર વગરની થોડ અમથી જHયા ખોદ
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રો[યાં હતાં. તેની ફરતે માટની સરસ મ ની Yાર પણ કર હતી. દવસો hુધી પાણી પાઈ-પાઈને ચી&ુA ું
ઝાડ ઊગવાની વાટ જોયા કર હતી.
આ િસવાય પણ આLુબાLુના બી ં કટલાંયે ઘરોના વાડાઓ મનમાં મંદ-શાંત અજવાં પાથરતાં ર¡ાં છે . કોઈ
વાડામાં ગણપિત ચોથે કર ણ લેવા દોડ જવાZ,ું તો કોઈ વાડામાં છાબ ભર પાર ત. કોઈ સાંકડા વાડાની
માટમાં બરફ ગોળાની સળનો માંડવોયે રોપાતો ને ઢ ગલા-ઢ ગલીના લHનોયે થતાં. કોઈ વાડામાં ય¼હવનની વેદ ક પાણી ગરમ કરવાના તાંબાના બંબાનો અ-Hન _½વલતો. કોઈ વાડામાં Z ુલસી-િવવાહ પણ
થતાં. એક બાળ-િવધવા ડોશી એના વાડામાં Z ુલસી ઉગાડ બધાંને રોપા વહ¶ચતી. એ ³ા´ણીAું બોડ&ું માtુ,ં
ં
ગોરા કપાળને ઢાંકતો ઘેરો લાલ સાડલો, k ૂબ ઊજળો વાન તથા તેના hુદર
વાડાAું fચa મારામાં અજબAું
અલપઝલપ િમણ પા.યાં છે . એમાંના ઘણા વાડાઓ હવે ર¡ા નથી. કોઈ વાડા પર બKમ
ુ ાળ મકાન ઊQું છે .
ં ૂ ાઈ ગUું છે . અમારો વાડો ર¡ો છે ! ર¡ો છે ખરો પણ એAું વાડાપું તેની
તો કોઈ વાડાAું LૂA ું પ Qસ
િનનતામાં, ખર-ખર ખરતી  ૂળની ઢગલી નીચે _ાચીન કાળના કોઈ નગરની માફક qડ-qડ દટાઈ ગUું છે .
શાંતાકાક ઘર ખાલી કર ગયાં તે સાથે વાડો પણ ખાલી થઈ ગયો. કપડાંની ખાલી દોરઓ પણ તડકો ખાઈખાઈ સડને Z ૂટ ગઈ. પેલી qચી દવાલે લીલના પોપડા બાઝી-બાઝીને hુકાતા ર¡ા. પેલાં લાલ તોિતગ
બારણાંને તાં વસાZ ું થUું અને બંધ બારણાં પાછળ અમારા સંતાવાના રોમાંચનોયે થ[પો પડ ગયો. ચી&ુનાં
fબયાં રોપવા Tવાં અSુધ-ભોળાં સપનાને તો હવે ફણગો Yાં ટ ? પછ તો ચોમાસાના પાણીથી ખવાઈખવાઈને પેલાં તોિતગ બારણાંયે ટાં પડ ગયાં. એ નીચેA ું ઘર બારણાં વગરAું થઈ ગUું !
 Tવા ઘરની ચોક કરતો વાડો હવે માa ચકલીના ચ ચ કારથી
બારણાં વગરના ખંડર

ગી- ગીને લાંબી

િન£ામાં q¾યા કર છે . Mદરના ઓરડામાં ચકલીનાં બે નાનાં બmચાં મારામાં હ: બે પણ ઝીણી પાંખનો ફરકાટ
જગાડ

ય છે . પણ Kુ ં

ું

ં ક આ બે બmચાં ફર કદયે આ ઘર, આ ઓરડા અને આ વાડો ક એમાંના

કશાને પણ પોતાના ચ ચીકારથી સ:વન કર શકવાના નથી. કમક, આ બે બmચાંને શાંતાકાકની થાળમાં
વીણાતા ચોખાનો દાણો ચણવા નથી મળવાનો !
Lૂનો વાડો છોડ મr Yારનો નવો વાડો વસાવી લીધો છે . આ વાડા વગર માjું આ ઘરમાં રહ6 ું શY જ નથી.
નવા વાડામાં લો મઘમ¾યા કર છે . ચકલાં, કાબર, કાગડા આવે છે . Yાર ક &ૂંડામાં Oુલાબ, મોગરો ક ખર લી
માંજરમાંથી નવા Z ુલસી ઊગવા Tવી સરસ ઘટનાયે બને છે . અહ h ૂય,2 ચં£, વાદળ, તારા ક %વયં આકાશ પણ
અડક શકાય છે . આ વાડો મારાં હોવા Tટલો િનકટ છે . છતાં અ<યાર વાડાની વાત કjું
મઘમઘતી વાતો વરસાદમાં ર ઈનકોટ પહરવા Tવી થઈ

ં <યાર આ તમામ

ય છે . Lૂનો વાડો – ઘરડા ડોસા Tવો, અવાવjું,

 ૂળ-કચરાંવાળો, શેરડનાં &ૂચાંયે ફ¶ક શકાય એવો નCામો, નગlય, િનજવ બની ગયો છે તે છતાં {|

યાર

હ ચક હ ચતી તેની પરIાAું ગીત – ‘વાડા પાછળ ચંપો વા3યો, ઝ.મ ર ઝાંઝરયાં iયો….’ મોઢ કર છે <યાર
મને મારો એ અને એ જ વાડો યાદ આ3યો છે . કોઈના વાડામાં મr ભલે ચંપો જોયો નથી પણ ક$ુકં ઉગાડવાની
બાળ મનમાં રોપાઈ ગયેલી ઝંખના ગીત ગાતાં ગાતાં પેલાં ચી&ુના fબયાંની માફક ચંપાAું સપAું રોપી ઉપર
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માટ પાથર દ છે . આ hુકાઈ ગયેy ું મન તેને સરસ મ ની Yાર પણ કર દ છે અને પછ sખની ઝાર
પાણી પાયા જ કર છે ….

[11] ‘સ
સ’ સગડનો ‘સ
સ’ – રના
રના મહતા
હવે કCામાં સગડના ‘સ’ને બદલે સફરજનનો ‘સ’ બોલાવાય છે . ગૅસ અને માઈોવેવના જમાનામાં આજના
બાળકો સગડ િવશે Yાંથી

ણે ? તેથી તો એક નાAું બાળક સગડમાં સળગતા લાલ કોલસાને પહલી વાર

દઠને બોલી ઊઠ છે : ‘માર લાલ-લાલ કોલછા ખાવા છે !’ સગડમાં

}ુથી મCાઈ બનતી હોય એમ બીLુ ં

બાળક કહ છે : ‘મCાઈ આપો ને !’ aીLુ ં તો વળ હાંડવાને માંડવો કહ બોલે છે : ‘જલદ માંડવો ખાવા આપો
ને !’
અલબb, અમનેય સગડ, કોલસા, તેની કાકડ, તડતડ ઊઠતાં તણખાં, વ ઝાતો પંખો, એAું સળગ6ું – ન સળગ6ું
વગેર િવશે પેલાં બાળકો કરતાં લગીર ઓ ં કૌZ ુક નહોZ ું ! હતો તો એ જ એકધારો રિવવાર. પણ, ગમZ ું
અખબાર Sુક%ટોલ પર લેવા જવાના દર વખતના મ વmચે લાકડાની વખાર અમારા Pયાનમાં આવી ગઈ.
‘કોલસા મળે ક ?’ લાકડાં ભેગાં લાકડાં Tવાં %વભાવના થઈ ગયેલા એક માણસે હા પાડતાં ક¢ું : ‘કોથળ લઈ
ં અમારા હાથ ખાલી હતા. ર%તા પર Yાંક કોથળ ઊડતી હોય એ જોવા નજર દોડાવી. અર !
આવો તો આુ.’
ં
ં જોઈ લીુ.ં કોલસા જ લઈ જવા હતાને ! છે વટ એક }ુકાનમાં ક$ું
[લા%ટકની પાળ ડ%ટબીનમાં છાAુમાAુ
ખરદને કોથળ મેળવી. કોલસા લીધા અને ભેગો કાળોકાળો રોમાંચ પણ લીધો. ઘર આવી ગૅસ પર ચઢવાની
તૈયાર કરતાં હાંડવાના વાસણને અટકા3Uુ.ં x ૂળ ખાતી એક સગડ બહાર કાઢ.
સગડ, માટલાAું qિધUુ,ં કોડયામાં કરાતાં વઘારવાળ દાળ, ` ૂલામાં શેકલો ર ગણનો ઓળો વગેરના ભાર
શોખીન િમa પણ સગડ સળગાવવાના અમારા ભગીરથ _યાસમાં જોડાયા. અડધો કલાક ચાર-પાંચ કાકડ,
ડઝનેક દવાસળ બા;યાં પછ સગડ બરાબર સળગી.  ૂળવાળા િપbળના તપેલાને માં: તેને સગડ પર
4 ૂ¿ુ.ં તેમાં વધાર 4 ૂYો. અર ! અહ તો બું સાવ િનરાંત6ું હZ.ું ગૅસ પર ઝપાટાભેર તડતડ કર રઘવાટ કર
4 ૂકતી રાઈ પણ આT એયને િનરાંત:વે ઝીુ-ં ઝીું તડતડ તતડ. હાંડવાAું ખીjું ર ડoા પછ ઉપર તાવી
ઢાંક થોડા કોલસા ઉપર પણ 4 ૂYા. બસ, હવે કલાક પછ જ એને જોવાનો. પડoોપડoો િનરાંતે થયા કર . પણ,
અમારા અધીરાં :વોને Yાં િનરાંત હતી ? થોડ થોડ વાર કોઈ પંખો વ ઝZુ.ં કોઈ કોલસા ચીિપયા વડ
ઉપરતળે કરZ.ું કોઈ નીચે બળ તો નહ

ય એની ફકર કરZ.ું પણ પછ ખા%સી વાર ઉપર Oુલાબી-Oુલાબી

પોપડો થયો.
મારા મનમાં એ જ Iણે વીસ વષન
2 ા પોપડા ઊખડ ગયા. Lૂના રસોડાની બાર પાસે સગડ સામે અબોટયાની
ર શમી પીળ સાડ પહર પાતળા ચીિપયા વડ રોટલી શેકતાં દાદ સમI નાની િપbળની થાળ

ણે મr ધર

દધી. ફ દઈને લેલા દડા Tવી રોટલે થાળમાં પડ. વરાળ નીકળ ગઈ. રોટલી સંકોરાઈ ગઈ. કોલસા
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ઉપરતળે કરતાં દાદના હાથ પર તડતડ તણખા ઝયા2 ને Kુ ં સહજ બીને આઘી ખસી ગઈ. વષ~નાં વષ~ એ
સગડ ઉપર હ રો રોટલીઓ થઈ હશે. સમજણી થઈ <યારથી જોતી આવતી એ બેઠા ઘાટની નાLૂક-નમણી
ં ગયાં હોય <યાર લ પણવાળ પાછલી ઓરડમાં
સગડ મને બKુ ગમતી, દાદની Tમ જ. બપોર બધાં જપી
ધોવાઈને એકલી બેઠલી એ સગડ પાસે Kુ ં પહVચી જતી. તાપ વઘધટ કરવા માટ વપરાતા નાનકા બારણાને
ધીમેધીમે ખોલબંધ કરતી. સગડ વmચે

ળ હતી એથી ક કોણ

ણે કમ, Kુ ં એની સાથે Tલ-Tલ રમતી !

Yાર ક Tલમાં ુરાઈ જતી તો Yાર ક બહાર નીકળ જતી. કોઈ આવવાનો ભાસ થાય ક ઝ[પ દઈને સગડ
પાસેથી ખસી જતી.
બીT દહાડ સવાર અગાસીમાં સળગવા 4 ૂકલી સગડને પંખો વ ઝતા આય
2 ૂવક
2 કોલસા વmચેની કાકડ Kુ ં
જોઈ રહતી. ભમભિમયા _ાઈમસને કાકડો અને નાLુકડ સગડને કાકડ ! ર શમી સાડ પહરલાં દાદ અ રથી
અમાર થાળમાં રોટલી નાખતાં, <યાર પાટલા પર અધગ
2 ોળાકાર બેઠલાં અમને aણેને વારાફરતી રોટલી
ઝીલવાની મ

પડતી. ખર-ખર, થોડ બળે લી રોટલી ખાવાની શોખીન બહન દાદને ‘હ: કડક, હ: કડક

કરો’ કયા2 કરતી. તે એક દહાડો દાદએ મીઠા Oુ%સામાં આ]ખી રોટલી કાળમrશ બાળને એની થાળમાં નાખતાં
ક¢ું : ‘લે 4 ૂઈ ! ખા હવે !’ એ બળે લી રોટલીનો કાળો રં ગ, દાદનો &ૃિaમ Oુ%સાવાળો ચહરો, બહનAું રડમસ
છોભીyું મોુ ,ં થાળમાં પડલી એ ન ખાઈ શકાય તેવી રોટલી – બું કાળના કાળા રં ગમાં સેળભેળ થઈ ગUુ.ં
સગડ ઉપર બા પણ દાદની Tમ જ રોટલી કરતી. એની એ બાર, એની એ સગડ, એની એ રોટલી – હાથ
બદલાયા. દાદની નમણાશ અને બાAું ખડતલપું રોટલીના બે પાતળા પડ વmચે આબાદ રતે હળમળ
જZ.ું ઘરમાં ગૅસ આ3યો છતાંય Yાંય hુધી સગડ પર માa રોટલી કરવાનો મ ચાyુ ર¡ો. દાયકાઓથી
વપરાઈ-વપરાઈને, તપી-તપીને, ધોવાઈ-ધોવાઈને પેલી નાLુક સગડ પણ હવે દાદના શરર Tવી ઘરડ
થઈ ગઈ હતી. તેA ું તfળUું કટાઈને કાું થUું હZ.ું T નાના બારણાને ખોલ-બંધ કરને Kુ ં રમતી હતી તે એક
 ી Z ૂટને નમી જતાં વસાZ ું જ નહોZ.ું સગડને ખબર ન પડ એમ Kુ ં એની Z ૂટલી
છે ડથ

ે ા માટ
ળમાંથી હંમશ

બહાર નીકળ ગઈ હતી. મારા મન અને શરરAું કદ હવે પેલી ગમતીલી Tલમાં સમાઈ શક એ6ું ર¢ું પણ
નહોZ.ું પથારવશ રહતા દાદના િનF_ાણ હાથની Tમ સગડ પણ ઠંડગાર રહવા લાગી. એની ઉપર િનરાંતે
શેકાતી ‘િનરાંત’ Yાર પેલી કાળ રોટલીની Tમ બળને ખાખ થઈ ગઈ તેની સરત પણ ન રહ. સગડ ઘરના
કદ ન વપરાતાં એક k ૂણે સર ગઈ. લ પણની ભVયનો T ભાગ કોલસાની Oુણી પડ રહવાને કારણે સદા
કાળોમેશ રહતો <યાં હવે કોલસાની કણી પણ લાધવી 4ુકલ બની. કદમદ બાને કંસાર બનાવવો હોય <યાર
સગડ સળગાવવાનો Lુ%સો ચઢતો. પણ પછ તો નૉન%ટકની બોલબાલામાં એય ચોમાસાના પલળ ગયેલા
કોલસા Tવો ટાઢો પડ ગયો.
સગડ સળગાવવાની, તેનો માફકસરનો તાપ રાખવાની અને તેમાં િનરાંતે રસઝરતી રસોઈ કરવાની કલા
ં ૂ ાઈ ગઈ. પરં Z,ુ સદનસીબે રિવવારની એ
વીસરાઈ ગઈ. કલા કડા&ૂટ બની ગઈ અને છે વટ કડા&ૂટ પણ Qસ
ં ાન આ બી: સગડ સાથે ન સધાUું
સાંT માર સમI એક સગડ સળગી. પેલી વહાલી સગડ T6ું અAુસધ
છતાં બીT દહાડ મr પણ દાદની માફક િવિશFટ રં ગ-પ-ગંધવાળ નમણી રોટલી બનાવી. રાતે ગૅસની ઉપર
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બનાવેલી ઊની ભાખરની જHયાએ દાદ સવારની વધેલી ટાઢ રોટલીનો આNહ કમ રાખતાં તે આટલા વષu
સમ Uુ.ં રોટલી કર લીધાં પછ િન<ય અ-Hનદ વને આKિુ ત આપતાં દાદને યાદ કર મr પણ લાલચોળ Mગાર
પર ઘી અને ભાત 4 ૂYાં. તડતડ અવાજ કરતો ુમાડો સગડમાંથી ટ નીક;યો. માર sખમાં પાણી આ3યાં.
ધીમે રહને કોલસા પણ હોલવાઈ ગયા. તેની ઉપર રાખોડ રં ગની રાખ રહ હતી. દોઢ દાયકામાં દાદના
દ હની રાખ તો Yાંની Yાં ઊડ ગઈ ?

[12] કોઈ પણ Iણે – રના મહતા
આ દવસો જ કંઈક એવાં છે ક કારણ િવના ભીતર Hલાિન છવાઈ

ય છે . ન:વી વાતે અથવા કોઈ વાત

િવનાયે :વ બ;યાં કર છે . દય અને મન કોઈ અ ણ ઉદાસીAું બ]તર પહર દ છે . મન કશે ઠરZ ું નથી,
બેસZ ું નથી. બસ, ઉભડક :વે બધે ફયા2 કર છે . કલમ તો
આ બું અહ લખવા બેઠ
જ ! કટલાકને
રહનેય

ું ઓળkું

ણે હાથમાં પકડવાનીયે હમત નથી ચાલતી ને

.ં આ શ¦દોને વાંચનારા Mગત િમaો હોય એમ માની લ
.ં કટલાકને

.ં હા, િમaો તો ખરાં

ણતી ઓળખતી નથી. છતાં એ નામ િવનાના ચહરાઓ આઘે રહ

ણે મારાં દો%ત થઈ ગયાં છે . મારો આનંદ, માર પીડા, માર સભરતા, માર એકલતા બું જ એમની

સમI ઉઘાડ બેh ું

.ં

ં ૂ વણ પણ લખી દ
એટલે જ આ qડ-qડ sખોમાં કચરાની Tમ કંઈક ખટYા કર એવાં દવસોની 4ઝ
જો

ં તો માર આસપાસ બું શાંત-%વ%થ છે . અહ ક$ું બ@Uું નથી. પણ કોણ

મન $ું ઝંખે છે ? બKુ qડqડ જો

.ં Kુ ં

ણે ખબર નથી પડતી માjું

ં તો માjું ઘું બું હમણાAું ખોવાઈ ગUું છે . કટલાયે દવસોથી હ ચક

બેસવા છતાં હiલોળાઈ ઊઠતી નથી. h ૂની બપોર કલબલતા પIીને શોધવાને કાT છાAું ડોકUું કરવા આ
શરર ઊઠ જ શકZ ું નથી. વહલી સવારAું મુર દશન
2 ક ધોધમાર વરસતો વરસાદ બું માર Mદરની કોઈ
દવાલની પેલે પાર ચાiUું ગUું છે .
બાળકો સાથે ર4ું

ં }ું પણ
,ં એમના આનંદથી ના`ુ-&ૂ

ં ! પણ, એ આનંદની Mદર, મને ચોCસ ખબર છે ક

રાખની Mદર, પેલી Hલાિનની ઝીણી લાલ કોલસીઓ હLુ ધગે છે . એ ઝીુ-ં ઝીું મને બાળે છે . આ અ-Hન મને
ં ૂ આપે છે . પણ
નથી ગમતો એ6ું પણ Yાં છે ? આ અ-Hન જ કડકડતી કાળ રાતોમાં તાપણાની Tમ મને Kફ
આમ કમ ? Kુ ં મને જ sખ નીચેના Mધકારમાં શોધી  ૂ ં
થરના થર કોઈ પાથયu

.ં આમ કમ ? માર ઉપર

ણે કાળ માટના

ય છે . આ ‘કોઈ’ વળ $ું છે ? વતમ
2 ાન ? Q ૂતકાળ ? ક સનાતન શાત સમય ? માર

ચેતનાAું બી: હ: કટyું ને કટyું Mદર દટાઈ ર¢ું છે . હા, હવે સમ ય છે ! આ Mધકારમાં, ગાઢ Mધકારમાં
કંઈક આfગયા T6ું ઝS ૂક છે . મને સમ ય છે ક Hલાિન અને ઉદાસીમાંથી Kુ ં િનરથક
2 તામાં સર પડ

.ં

ં ૂ ળામણ પણ અAુભવાય છે .
Hલાિન ક ઉદાસી ઉપરાંત મને કશીક Oગ

.ં

Mદર ને Mદર ઊતર રહ

ણે ક Kુ ં કચડાઈ રહ

,ં દબાઈ રહ

.ં પણ એક ઊગેy ું 6 ૃI કંઈ પા ં જમીનમાં ઊતર જઈ શક ? આ શY નથી. મને

ઘણીવાર થાય છે ક માર Yાંક }ૂ ર જ6ું છે . અ ણી જHયાએ….. અ<યાર એ લાગણી _બળ બને છે . Kુ ં
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%વ[નમાં ને %વ[નમાં }ૂ ર ઊડ



ં કમ ક માર કોઈ અ ણી નદના શીતળ પાણીમાં નહા6ું છે . પેલી

Hલાિનને િનરમાળની Tમ વહાવી દ વી છે . અથવા કોઈ qચો પવત
2 પણ મને ગમશે. Kુ ં મોટથી સાદ પાડoા
કરશ. પણ કોને ? કોને ?  ૃRવીને ? આકાશને ? પવત
2 પરથી છમ-છમ વહતાં ઝરણાંને જોવા મળે તો ? તો
એના પર Kુ ં મારા બાળક T6ું વહાલ ઢોળશ. પણ આ બું તો Kુ ં મનોમન િવચાjું

.ં બંધ sખે જો

.ં જોક

હવે મને સપનાં જોવાની ટવ નથી રહ. પણ મારા Hલાિનમાં ૂબી જડ બની ગયેલાં દયને સ:વન કરવા
માટ, કોઈ અ ણ-નરવાં આનંદને તે %પશ શક એ માટય Kુ ં બંધ sખે નદ, પવત
2 , ઝરુ,ં ખીણ, બરફ
આmછાદત િશખરો, 6 ૃIો, પIીઓ કંઈ પણ જો

ં ોું
.ં હવે મન થોુથ

ગવા માંડ®ું છે . ૂંટUું વાળને

દવસોથી h ૂZ ું હZ ું એ થોડવારમાં જ બે¥ું થવા માંડ®ું છે . બારના કાચની બહાર પવનથી મુમાલતીની
વેલીની ડાળખી ©મી રહ છે . તેનાં આછાં Oુલાબી લો કટલાય દવસોથી મને હસાવવા _ય<ન કર ર¡ાં છે .
Kુ ં છે ક આT તેમને જો

.ં આ Yાર, આ &ૂંડાં કટલાયે દવસોથી મારા %પશ2 િવના ર¡ાં છે . ગાય ક &ૂતરાની

ં ૂ અAુભવે એમ માર દFટથી તેઓનો આનંદ Kુ ં વાંચી શ&ું
પીઠ પસવારતા તેઓ આનંદ અને Kફ
આ નાનકડ Yાર પાસે ઊભી રહ અચાનક }ૂ ર એક %વ[ન પાસે દોડ



.ં

.ં અર ! આ જHયા તો ઘણી

મોટ છે ! અહ _વેશ|ાર આસોપાલવ પણ રોપીશ જ. કાAુડાના પારણે તોરણ બાંધવા કોઈ ઘર બહાર –
ઊભેલા આસોપાલવનાં પાંદડાં તોડતાં જ મr િવચાર લીું હZ.ું માર પેલી કપાઈ ગયેલી દાડમડ પણ કોઈ
k ૂણે સમાઈ જશે. એને કંઈ ઝાઝી જHયા ન જોઈએ સાવ પાતળાં થડવાં ઝાડ ! Lૂઈ, મુમાલતીના છૉડ તો
આ Yારમાંથી જ લઈ જઈશ. પાર તનો છોડ પણ Yાંકથી મેળવી લઈશ. kુiલી જHયામાં Z ુલસી પણ k ૂબ
મહોર ઊઠશે.
કવી મ

h ૂદ, બારમાસી મારાં વફાદાર Lૂનાં દો%ત ! Oુલાબ પણ ખાતર નાંખી ઉગાડશ જ. આહા !

આવે છે . આ ધરતી િવનાની, વા%તવ િવનાની જHયા પર ચાલવામાં, આ6ું સરસ મ Aું %વ[ન

જોવામાં !
iયો ! Lુઓને ! એટલામાં આ બું ઊગી ગUુ.ં પેલાં આસોપાલવના &ુમળાં, રZ ૂમડાં ચળકતાં પાન મને ન6ું
:વન આપી ર¡ાં છે . દાડમના કસરયાળાં લો મને એની છાલક છાંટ ગયાં છે . મારા ાસમાં દાડમની Lૂઈ,
ં ભરાઈ
પાર તની, મુમાલતી, મોગરાની, લીમડાની કંઈ કટકટલીય ગંધ-hુગધ
થઈ

ય છે . મારો ાસ ભાર -ભાર

ં ો સીધી મારા ફફસામાં, દયમાં અને લોહમાં ભળવા માંડ છે . માર િશરાઓમાં આનંદય છે . આ hુગધ

િનતાંત આનંદ વહવા માંડ છે . _&ૃિતથી }ૂ ર ગયેલી Kુ ં Hલાિનમાં ૂબી મjું
જતાં િનતાંત-નર6ું હા%ય પા4ું

.ં તો %વ[નમાંય _&ૃિતની પાસે

.ં માર ઉપર ધરબાયેલા માટના પડના પડ એકાએક ખસતાં

ય છે .

લાગે છે – કોઈપણ Iણે બીજને ફણગો ટશે ! અ<યાર તો બસ, પેલા લાલ 4ુિનયા પIીની Tમ માટમાં
ં ૂ ાઈને શોPયા કjું
ધરબાઈ ગયેલાં બીજને 4ઝ

.ં આ લાલ 4ુિનયાની બાળવાતા2 તેનાં fચaો સહત મને બKુ

ગમે છે . Kુ ં વારં વાર બાળકોને એની વાતો કKુ ં

.ં વાતા2A ું શીષક
2 છે : 4ુિનયાને સોAું મ;Uુ.ં 4ુિનયા નામAું એક

પIી હZ.ું બKુ વરસાદને કારણે 4ુિનયા બે-aણ દવસથી Yાંય જઈ શ¿ું નહોZ.ું આT વરસાદ અટકતાં તે
ખોરાક શોધવા }ૂ ર ગUુ.ં <યાં સોનેર ચેરના 6 ૃI પરથી તેને એક ચેરAું ફળ મ;Uુ.ં kુશ થઈ તે ચાંચમાં લઈ
એક ઝાડ પર બે¥ુ.ં પણ અચાનક ચાંચમાંથી પેy ું મહામહનતે મેળવેy ું ચેર નીચે પડ ગUુ.ં વરસાદને કારણે
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ં ૂ ગUુ.ં 4ુિનયાએ ચેર ઘું શોPUું પણ જડ®ું નહ. 4ુિનયા પછ રોજ
પોચી થયેલી જમીનમાં ચેરAું ફળ kપી
આ જHયાએ આવીને ચેરAું ફળ શોધZ.ું એક દવસ એ જHયાએ એણે નાનો છોડ ઊગેલો જોયો. પછ તો
4ુિનયા રોજ એ છોડને જોવા આવZ.ું છોડની સંભાળ રાખZ.ું સસલા ને હરણ ખાઈ જવા આવે તો ચાંચ માર
નસાડZ.ું છોડની આસપાસ ડાળખીઓ ઝાંખરાં ગોઠવી એAું રIણ કરZ.ું એકવાર ભાર પવન આવે છે . ડાળઝાંખરાંય ઊડ

ય છે . પછ 4ુિનયા એના દો%તો સાથે મળ છોડની આસપાસ મજS ૂત આડશ ગોઠવે છે . છોડ

ધીમે ધીમે મોટો થાય છે . 4ુિનયા અને દો%તો <યાં જ રમે છે . છોડ એક દવસ ઝાડ બની

ં
ય છે . ઝાડને hુદર

લ આવે છે અને 4ુિનયા એક દવસ Lુએ છે તો એ લોમાંથી સોનેર રં ગના ચેર ઊHયાં છે . ©મખે-©મખાં
ચેર ! 4ુિનયાની ચાંચમાંથી ખોવાઈ ગયેલા ચેર Tવાં જ. 4ુિનયાને
થઈ

ણે ક સોAું મ;Uું ! 4ુિનયા રા:ના ર ડ

ય છે . એ પોતાના દો%તોને બોલાવી લાવે છે . બધાં રોજ આનંદથી ચેર ખાય છે .

[13] એકાંતAુ ં અAુસધ
ં ાન
આખા ઘરમાં Kુ ં એકલી

!ં ત§ન એકલી! આ કોઇ મોટ વાત નથી. પણ, માર માટ તો રોમાંચક જ છે . આ6ું

એકાંત ઘણા વખત પછ સાંપડ®ું છે . િવ આkું

ણે qડા મૌનમાં ૂબી ગUું હોય તેમ ચાર બાLુ શાંિત જ

શાંિત છે . ઘરમાં મારા પગરવ િસવાય બીજો કોઇ જ અવાજ નથી. કવળ ઘડયાળAું લોલક ટક-ટક અવાજ કયા2
ં વણ થાય છે ક Kુ ં $ું કjું? કોઇ સરસ કસટ
ે સાંભં ક વાં` ુ ક કંઇક લkું ક કોઇને ફોન કjું
કર છે . મને મીઠ 4ુઝ
ક ઘસઘસાટ ઘી જઉ? $ું કjું? $ું કjું? ક કંઇ ન કjું? Kુ ં હો – હો કરને હસવા જ
ઠકડો લગાવી બાળકોના ¨લે ¨લી લઉ
છે iલે વાડામાંયે ફર આ6ું

.ં એક ઓરડામાંથી બી

ં ને પછ નાનો અમથો

ઓરડાંમાં ને પછ aી

ઓરડામાં જ

.ં

.ં

કટલાંક જણ આમ જ વષ~નાં વષ~ એકલાં જ રહતા હશે. એમને ઢગલે ઢગલાં એકાંત મળZ ું હશે. પછ એક
એકાંત કદાચ એકલતામાં પણ પરણમZ ું હશે. ઘણાને એકલાં રહ6 ુ ગમે છે . તેઓ આનંદથી એકલા :વે છે . તો
વળ કટલાકને એકલા રહવાનો ડર લાગે છે . તેઓ ઝાઝો સમય એકલા રહ શકતાં નથી. હકકતમાં કોઇ ત§ન
ને ત§ન એકyું રહZ ું નથી, તો કોઇ એધાjું લોકો વmચે રહZ ું નથી. આપણને એકાંત ગમે છે અને નથી પણ
ગમZ.ું આ aી

_કારનાં લોકોમાં આપણામાંથી ઘણાંનો સમાવેશ થાય છે . Tઓ બધાંની સાથે :વતા હોય છે ,

છતાં કટલીક પળો ટક – ટક એકલા :વી લેતા હોય છે . માછલી Tમ ાસ લેવા પાણીની બહાર સપાટ પર
આવતી હોય અને Mદર ચાલી

ય, એમ આપણે આવો એકાંતનો ાસ ભર લેતાં હોય છે . પણ, માછલીમાં

અને આપણાંમાં ફરક એ છે ક માછલી જળસપાટ એ આવે છે , યાર આપણે તfળયે ૂબક લગાવીએ છએ.
પણ, દર વખત આપણને આમાં સફળતા નથી પણ મળતી. કટલીક વખત બહાર કરતાં Mદર વુ ભીડ ને
કોલાહલ હોય છે . <યાર એકાંત પરપોટાની Tમ ટ

ય છે .

ં
6 ૃIોથી ભરચક જગલમાં
એકાંત કવા લીલા ટKક
ુ ા કરZ ું હશે ? માઇલોના માઇલો વહ જતી નદ સાથે તેA ું
એકાંત પણ વહ જZ ું હશે. ચાંદનીથી તરબતર રાિaએ xુઘવતો દરયો પણ એAું એકાંત અકબંધ

ળવી

રાખતો હશે. કiલો પોતાની Mદરના એકાંતને ચોકપહરો ભરતો હશે? કાબર એની પીળ ચાંચમાં કલબલ
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કરતી એકાંતનો દાણો લઇ ઉડ

ય છે <યાર મને પIીઓ, _ાણીઓ, પતંfગયાઓ, 6 ૃIો, પણ~, નદ, હવા, ચં£

સવન
2 ાં Mતિનહªત એકાંતની ઇFયા2 આવે છે . એમનાં એકાંતના 4 ૂળ એમનાં બીજમાં જ

પાયેલાં છે . એમAું

એકાંત એમણે બહારથી પહરy ું નહ પણ Mદરથી ઉગેy ું છે . ચં£ એAું ધવલો¬½વલ એકાંત ચાંદની |ારા
ં
સમN ધરા પર _સરાવી દ છે . પતંfગUું લો પર બેસીને ઘડક જપી

ય છે <યાર પોતાના પીળા એકાંતને

પીએ છે . હવા બધે પોતાના એકાંતની પાંખ હલાવતી ફર વળે છે . આ બધાંના એકાંતમાં કોઇ ખલેલ પહVચાડ
શકતાં નથી. કમક એમAું એકાંત Mદર અને બહાર બંને તરફ સધાયેy ું હોય છે .
સાવ નાAું બાળક હસે છે <યાર તેની Mદર થી _ગટ થZ ું અણસમLુ એકાંત પણ હસે છે . એકાંતAું આ6ું _સÁ
ે ા _સÁકર જ હોZ ું નથી. ઘેરા િવષાદમાં ૂબલ
ે ી સાંજ યાર મનની રગહા%ય મને ગમે છે . પણ, એકાંત હંમશ
રગમાં _સર

ય છે <યાર એકાંત shુભીAું ગીત ગાય છે . મનની સપાટ પર ધીમે ધીમે એકાંતનાં ટપ-ટપ

પડતાં ટપા વડ ઉદાસીની નાની તળાવડ ભરાઇ

ય છે , <યાર એ નાની તળાવડમાં ઝાકળભીના લાલ

Oુલાબી કમળ ઊગે છે .કમળનાં મોટા પાંદડાઓ જળ-સપાટને ઢાંક દ છે અને કમળની બંધ પાંખડમાં
ઉદાસીથી સભર એકાંત, fબડાયેy ું રહને મંદ-મંદ હસે છે .
પણ, આ બપોર માjું એકાંત વાડામાંથી Mદર આવતાં – _િતfબબાતા નમતા પહોરનાં અજવાળાં T6ું -%થર
હોય છે , %વ%થ છે . એને ન સવારની _સÁતા છે , ન સાંજની ઉદાસી. આખી આ બપોર એકાંતના ©લે ઘડક
અમથી ©લે છે . એ મને નાની ચકલીની Tમ ©લાવે છે . ચાર તરફ Mદર – બહાર બધે જ શાંિત જ શાંિત છે .
ં
6 ૃIો, વેલીઓ અને પાંદડાઓ અ<યંત ધીમી હવામાં ધીjું ધીjું, નહ T6ું હાલીને જપી
કલબલાટ Q ૂલી ગયાં છે . પવનની આછ લહરમાં 6 ૃIો, પાંદડાઓ, પIીઓને

ય છે . પIીઓ પણ

ણે ઝો&ું આવી ગUું છે . એ6ું જ

એકલતાAું ઝો&ું, એકાંતAું ઝો&ું, એકલાં હોવાAું નાAું અમtું ઝો&ું મારા મનને, માર Âદયને, મારા સમN
અ-%ત<વને આવી ર¢ું છે .
બાળપણમાં સવારની શાળા હોય અથવા ર

હોય <યાર બા બપોર h ૂઇ જવાAું કહતી. બા qઘી

ય એÃલે

ં ૂ ી4ગ
ં ૂ ી કંઇક
એનાં પડખેથી હળવેથી fબiલીપગે ઊઠને Kુ ં પાછલી લ પણવાલી ઓરડઓમાં ચાલી જતી. 4ગ
ં એ એકાંત ધીમે ધીમે ઊતર જતાં.
ખાંખાંખોળા કરતી, <યાર આkું ઘર શાંત રહZ.ું માર Mદર એ શાંિત, એ જપ,
ઓરડમાંથી Kુ ં રસોડામાં આવતી, <યાં પણ વાસણોનો ખખડાટ, સગડનો દ વતા બું શમી ગUું હોય.
ં એ જ એકાંતમાં લસોટાઇ-લસોટાઇને મને લેપ
ભગવાનના ગોખલાંમાંથી ચંદન અને લોની ઠંડકભર hુગધ
કયા2 કરતી. Kુ ં હચકા પર બેઠ કંઇક ગડમથલ કરતી. સfળયાવાળ બાર પર બેસીને ફડફડ કરતી ઉડ ગયેલી
ચકલી જોતી. પછ કંઇ ન સમ તાં વmચેની કઠરાવાળ નાની અગાશીએથી નીચે વાડામાં ©કને જોતી, એ
સાથે જ

ણે અસીમ શાંિત ક એકાંતમાં ઝ»ંબતી. નીચેના આખા ઘરમાં એ6ું જ ભે«જલ Mધાjું-અજવાં ને

શાંિત 3યાપી ગયા હોય. ઉપર-નીચે આગળ-પાછળ Mદર-બહાર બધી જ દશાઓમાથી મારામાં એટલી બધી
શાંિત અને એટyું બું એકાંત _વેશી ગયાં હોય ક રમવા માટ બહનપણીને S ૂમ પાડવા જતો મારો અવાજ
એકાએક અટક જતો. મને મળવા આવેલા એકાંતને Kુ ં ભેટ પડતી.
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ણે બાની સોડમાં ભરાઇ qઘી જતી.
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ં ાન મને છે ક આટલાં વષu આ બપોર મળે છે . Kુ ં એ બપોરની
વષ~ પહલાંની એ બપોરAું એકાંતAું અAુસધ
ં
સોડમાં ભરાઇ ૂંટUું વાળ જપી

.ં

ંઉ

[14] લીલોછમ િનાસ:
મનમાંથી એદમ લીલોછમ િન:ાસ નીકળ

ય છે . િન:ાસ અને તેય લીલોછમ ? હા%તો! ચાર તરફ- માa

ઉપર આકાશ િસવાય બધે જ લીલાશનો દરયો-ના, નદ વહતી હોય <યાર એનાથી િવkુટા પડવાની વાતે
િન:ાસ નીકળે તે લીલોછમ જ હોયને !
લીલાંછમ ખેતરો, 6 ૃIો ,કોતરો, પRથરો, નદ, ર તાળ પટ ,હોડ-બધે જ રહ રહને મને એક જ _ થતો ર¡ો –
માણસ _&ૃિતથી આટલો }ૂ ર શી રતે જઈ શકયો? મને તો આ બધે માર હયાતીનાં 4 ૂળ દ ખાતા હતાં. qચી
ભેખડ ઉપર વાંસ –લાકડાના ક ગાર-માટના નાના-નાના ઘર ક ©ંપડાં જોઇ થZ ું ક અહ એક રાત ક આkું
:વન ન રહ શકાય? શામાટ ? $ું kુટ છે એમાં?
બKુ વખતે ઘરથી }ુર નમદ
2 ાના િવધિવધ તટ ફરવા નીકળ પડયાં છએ.ચાલતાં- ચાલતાં ક ગાડમાં કોઇ
©ંપડા આગળથી પસાર થઈ

.ં પણ મન તો <યાં જ હાશ કરZ ું પલાંઠ વાળ બેસી



ડોશીના માથેથી લાકડાનો ભારો નીચે ઉતાર છે , ` ૂલો ચેતવે છે ,
પ સો બાંધે છે , હાથ ઉપર ટપ ટપ ટપ મોટો રોટલો ઘડાતો
ય છે . મારાં શહર હાથ રોટલાને
કટલાં બધાં fચaો મનમાં આલેખાઇ
ચમકારથી માર sખો M ઇ

ડા ચોખાAું sધણ 4 ૂક છે , રોટલાનાં લોટનો
ય છે અને રોટલો તડ દઇને અધવmચે જ Z ૂટ

ળવી શકતાં નથી. મોટર બધાં દયો પાર કરતી આગળ દોડoે

ય છે .

ે ી પાણી ભરને જતી ીઓના બેડાંના પીળાં
ય છે . નદકાંઠ અથવા &ૂવથ

ય છે . ગાયો-ભrસોને લઇ જતાં ભરવાડ ક તેમનાં બાળકો અનેકવાર ર%તામાં

મળે છે . માર «જહવા ફણ-ફણવાલા તા
વારં વાર મારા રોમરોમમાં _સર

ય છે .એ કોઇ ઘરડાં

}ૂ ધ માટ વલવલી ઊઠ છે . ગાયોની ગમાણની છાણ-માટની ગંઘ

ય છે . કોઇ મને ગાય દોહતાં શીખવાડો !

નીક;યાં છએ નદતટ જવાં અને વmચે

ણે લીલાછમ ર%તાઓ પર હોડ હંકારવા T6ું લાગે છે . વળ,

ગલગોટાનાં કસરયાળાં ખેતરો sખોમાં એવો તો પીળો – કસર રં ગ s: દ છે ક બું જ સોનાના
h ૂરજસરkું ! ર%તા પરના 6 ૃIો શહર 6 ૃIો Tવાં નથી લાગતાં. એ સીધાં-સટ, ડા¡ાંડમરાં નથી ઉHયાં. તેનાં
થડના વળાંકમાં અદQુત વનસÄદય2 _ગટ છે . કવડયામાં નમદ
2 ા ડમ જોઇ sખો િવ%ફારત થઇ

ય છે . તો

 રમાં સાંજ પછના ખાલીખમ આકાશની પાQ
વળ ગjુડ
2 ૂમાં એ જ નમદ
2 ા િવષાદમય અને ધીરગંભીર લાગે
છે . નમદ
2 ાનાં નીર .લાન થતાં

ય છે . એક લાંબો ઢાળ ઊતર જયાં અવ ૂત મહારાT તપયા2 કર હતી <યાં

ં
જઇએ છએ. આ ¬Hયાએ પહલાં ક6 ું તો ગાઢ જગલ
હશે? ઢાળ ચડને પાછા ઉપર જઇએ છએ <યાર જો
ખાલી આકાશમાં નદની ઉપર ચં£ ઊગી નીક;યો છે . Yાંક ક$ું સહT ખાલી નથી રહZ.ું 6 ૃIની પછતે
Mધકાર વ ધીને જોઉ
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ં તો નદનો યામ રં ગ, ચં£નો ઊજળો ચહરો અને પાણીમાં કોઇક તરતાં 4 ૂકલાં દપ
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ં

ં
બKુ hુદર
દય રચે છે . દપAું અજવાં ધીમેધીમે માર સમીપ આવZ ું
પહલા તો મારાં પગલાં આગળ નીકળ

ય છે . પણ, એ ઠઠ િનકટ આવે એ

ય છે .

એ પહલાં h ૂળપાણીરના મંદરમાં નમતી બપોર એકસાથે િવશાળતા અને સામી[યનો અAુભવ થયો હતો.
મંદરના એક k ૂણે 4 ૂકy ું માટyું

ણે માર જનમોજનમની તરસ છપાવવા બે¥ું છે . નાનાં માટલામાં નમદ
2 ાના

સઘળાં નીર સમાયાં છે !
બKુ વષ~ પહલા એક વાર ચાણોદ – કરનાળ ગઇ હતી <યારની શાંત છબી મનમાં કંડારાઇ ગઇ હતી. <યાર
કદાચ પહલી જ વાર હલેસાંવાળ હોડમાં બેઠ હતી. પારદશક
2 પાણીમાં સરતી હોડ

ણે માર Mદર સરકતી

જતી હતી. પણ હવે આ જ %થળ િવિધિવધાનની લોકિ_યતાને કારણે થોું ભીડભUુv બ@Uું છે . િનતાંત Nામીણ
વાતાવરણમાં શહરકરણનાં થ ગડાં ઠર – ઠર લાગી ગયાં છે . આમનાં એક સાુ અમને વારં વાર સંસાર
હોવાAું .હ¶ ું માયા2 કર છે . સાુ હોવાની અિતસભાનતા તેમને સંસારના સંસાર-મોહ Tવી જ વળગેલી લાગે
છે . એમની કટાIભર બોલી રમણીય આમના સÄદયન
2 ે %પશવા2 દ તી નથી. બાક તો િવશાળ વાડમાં કળ
ઉપર yુ.બે ને ¨.બે કળાં લટક છે ! Oુલાબનાં છોડ ઉપર કટલાંયે મોટાં – મોટાં લાલચટક Oુલાબ ખીiયાં છે .
અહ માનવે જતન ૂવક
2 રચેy ું _&ૃિતસÄદય2 છે .
આમમાં ર¡ાં છતાં નદ Yારની સાદ પાડતી હતી. }ૂ રથી હાથ ફલાવતી હતી. પગિથયાં ઊતર ઘાટ પર
જવાAું અને પછ સામે પાર જવાAું હZ.ું આટલા વષ~માં તો બું છે ક જ બદલાઇ ગUું હZ.ું હલેસાંવાળ હોડને
બદલે ુમાડો છોડતી યાંિaક હોડ નદ પાર ચાલી

ય છે . હોડમાં બેસતાં જ બધાં રોમાંfચત થઇ

ય છે .

બું બદલાUું છે , છતાં નદ તો એની એ જ છે . સામે ર તાળ પટ પર પહVચતાં જ બધાં ગાંડાZ ૂર બની નદ
તરફ દોટ 4 ૂક છે . નદના ખોળામાં બેસતાં જ નદ રગરગમાં 3યાપી

ય છે . બધાં પોતીક જલડામાં

રમમાણ છે . સૌ સાથે છે છતાં અલગ છે . કટલાંક &ુશળતાથી તરને બાકનાને આયચ
2 કત કર દ છે .
કટલાકને તરતાં ન આવડવાનો વસવસો થાય છે . કોઇ બે-aણ કલાક તરવાAું શી]યાં કર છે . કોઈ નદના
પેટાળમાંથી ઘસાઇ-ઘસાઇને લી%સા બનેલા

ત તના પ<થર શોધી લાવે છે .કોઇ નદમાં ૂબક માર નદમય

બની ય છે . કોઇ ઘડ-ઘડ કનાર ચાiUું

યછે .ને બાળકો? તેઓ તો

ણે ½ળને બદલે અગાધ િવ%મયના

ંૂ
વારમાં તર છે . માર -%થિત પણ બાળકોથી સાવ Lુદ નથી. જળ ઝાઝાં qડાંનથી. જરાક તરવા જતાં xટણે
પRથર અથડાય છે .તેથી જળની સપાટ ઉપર Kુ ં ચbીપાટ તjું .ં hુયન
2 ાં કરણોથી sખો મ ચાઇ

ય છે .<યાર

જળ અને આકાશ સીવાય કશાAું અ-%ત<વ જ ન હોવાની અAુQ ૂિત થાય છે .આ ½ળ મને YાંA ું Yાં તાણી જશે?
એવા ભય સાથે Kુ ં વારં વાર નદમાં ઊભી રહ એની સપાટ ચકાસી લ

. હોડવાળા કટલીયે વાર અમને

બહાર આવવા કહ છે . છે વટ છે iલી ખેપ હોવાAું કહ છે <યાર જ બધાં બહાર નીકળે છે બહાર નીક;યાં પછય
શરર

ણે પાણીમાં તરZ ું હોય એમ લાગે છે ! નહાવાની આવી જ મ

કબીરવડમાં છે . નદ એક જ, પણ

એનો િમ જ અલગ છે . પટ અહ પહોળો અને વહણ ઝડપી લાગે છે . હોડમાં સામે તીર ગયાં પછ થોું
ચાiયાં બાદ કબીર વડનો િવશાળ, ઘેx ૂર લીલોછમ 3યાપ ઘેર વળે છે . વડ અને વડવાઇઓ અહ એકમેક થઇ
ય છે . આ િવશાળ વટ6 ૃI િવ%મયની વડવાઇએ હ ચોળે છે . અહ અગાધ શાંિત અને ઠંડક છે . વડ નીચે માtુ
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4ુકને ગાઢ િનદરમાં h ૂઇ જવાAું મન થાય છે . કબીરવડ પાસે સદઓની િનરાંત છે . યાર અમાર પાસે તેની
નીચે બેસવાનો અડધો કલાક પણ ર¡ો નથી. એક તરફ વડના છાંયામાં બેસવાની, તો બી: તરફ નદમાં ફર
નહાવાની લાલચ છે . સાહ«જક રતે જ, નહાવાની લાલચ :તી

ય છે .

બી:વાર નદમાં નહા6ું નથી- નો િનય નદતટ થોડવાર ઊભા ર¡ા પછ તરત જ પીગળ
નદમાં ચાલતી-ચાલતી આગળ જઇ બેસી જઉ
એની પાસે એકલી લઇ

ય છે . Kુ ં

.ં બધાં ફર નહાવાની મ%તીએ ચઢાં છે . નદ વાર વાર મને

ય છે . પાણીનો િવશાળ _વાહ જરા ડરાવી દ છે . એક કલાક નહાયા પછયે મન

ધરાZ ું નથી. સાંજના ૂબતા h ૂયન
2 ાં કસર કરણો, આસપાસની હરયાળ, સફદ ચમકતી ર તી, }ૂ ર સળગતી
fચતા બું જ મનમાં ભરાઇ

ય છે .

અમારા _વાસAું આ Mિતમ %થાન છે . હોડની છે iલી ખેપમાં સામે પાર જઇએ છએ <યાર એક આખેઆખી
નદ અહ રહ

ય છે અને એક આખેઆખી નદ અમારામાં હોય છે . સામે પાર પહVચીએ છએ <યાર fચતા

બળ રહવા આવી હોય છે . સભર મનમાં કવળ ખાલીપાનો ુમાડો છવાઇ

ય છે .

ં આમમાં વહલી પરોઢ ઊઠતાવrત એક િમaે [લા%ટકની કોથળ ધર હતી. Kુ ં &ુZ ૂહલથી
ચાણોદના પેલા hુદર
Mદર જોઉ તો કસર દાંડવાળા કોમળ, hુગિં ધત પાર ત…%વયં પરોઢ Tવાં વષ~ પછ માર સામે મરકમરક હસી ર¡ાં છે . પાર તAું 6 ૃI તો સાંTય <યાં ઊQું હZ.ું પણ રાતાં-ખીલેલાં Oુલાબ જોવામાં કોAું Pયાન
ંૂ
ં ૂ ા લ ખેરવી દધાં ! લોની નાનકડ ચાદર પથરાયેલી જોઇ Kુ ં <યાં
ય? એણે તો પરોઢ 4ગા4
ગ
નીચો ઓટલો ઊતર 6 ૃI નીચે વાંક વં
જોયાં કjું

.ં આઠ-દસ લો વીણીને હથેળમાં 4 ૂ&ું

ંઉ

.ં

.ં પછ અડધી Iણ એને

.ં બાળપણનાં, લો માટના લાલ`ુ 4ુÅી Yારની k ૂલી ગઇ છે . એને લઇ જઇને $ું કjું? 6 ૃI T

િનલuપભાવે લ ખેરવી દ છે , એમ જ Kુ ં હળવેકથી હથેળમાંનાં લ <યાં જ ઠાલવી દ
નથી. એ સહજ ભાર તો થઇ જ

.ં છતાં મન કંઇ 6 ૃI

ં તો Yાંય hુધી કદાચ પેલી fચતા બળ
ય છે . ખાલી હથેળમાંય એની hુગધ

રહ <યાં hુધી ચVટલી રહ છે . પછ અમે ઘરની િનકટ અને _&ૃિતથી }ૂ રનો વળતો _વાસ આદરએ છએ.

[15] સનAુ ં િવશાળ આકાશ – રના મહતા
કટલાક માણસોને ઝીણામાં ઝીણી બાબતોમાં qડો રસ હોય છે . આપણને ઘણીવાર આય2 થાય છે ક સાવ
ન:વી વાતમાં એમને આટલો અઢળક રસ કઈ રતે પડતો હશે. T વ%Z ુ ક િવષય ઉપર આપણને અછડતી
નજર નાંખવા T6ું જ લાગે <યાં તેઓ પોતાAું સમN અ-%ત<વ ઝબોળ દ તા હોય છે . ઉદાહરણ તરક અમારા
એક િનકટના %વજન બહનની વાત કjું તો એમને બધી જ વાતમાં qડો રસ. તેઓ યાર રસોઈ કરતાં હોય
<યાર દાયકાઓ અગાઉ પોતાનાં માZ ુીએ ઘડલી પ િતનો અણીથી પણી hુધીનો અમલ કર . બનાવેલી વ%Z ુ
અવારનવાર ચાખે ! અ<યંત કાળ:થી વણેલી દર કદર ક રોટલી લે <યાર તેમને આનંદ આનંદ થઈ
જો એકાદ રોટલી ન લે તો મન કચવાઈ
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ં ૂ ં પાણી, 4ુર¦બો હોય ક મોળ દાળ – બું જ સવ
qિધUું હોય ક Oુવાર, શીરો હોય ક hઠAુ
2 Fે ઠ બન6ું જોઈએ.
ચા આT જરા ગળ તો નથી બની ગઈ ને ? ભાતમાં ચાંગક પાણી વધાર પડ ગUું ક $ું ? }ૂ ધી બરાબર
ગળ તો ગઈ છે ને ? વગેર fચતા _ો પે 3યત કરતાં જ રહ !
ં રતે પીરસવી, કપડાં સારા-%વmછ ધોવડાવવાં-hુકાવડાવવાં, અ4ુક _કાર
આ ઉપરાંત મહમાનોની થાળ hુદર
જ ગડ કરાવવા વગેર OૃહલIી વાતોમાં તો એમનો રસ સોળે કળાએ ખીલી ઊઠ. આ ઉપરાંત આPયા«<મક
ચચા2 હોય ક સામા«જક, રાજકારણના સમાચાર હોય ક પડોશીની દકરને hુવાવડ આવવાની હોય, ફલાણાઢ કણાને ક@સર થUું હોય ક &ૂંડામાં Oુલાબ ઊગUું હોય, Lૂઈના લ ઊગતા ન હોય ક ઘરમાં દરડા દોડાદોડ
કરતાં હોય, દકરાની દકરની પરIા હોય ક રIાની હડતાળ…. બધામાં જ એમને :વંત રસ. એમના
રોમરોમમાંથી

ણે રસના zવારા ટ ! સામા@યપણે આપણે આમ કર શકતાં નથી. કદક જ ચા િવશેષપણે

સાર બની હોય તો વખાણ અથવા  ૃmછા કરએ. બાક aણના ટકોર ચા ગટગટાવી જઈએ. Oુવાર-વrગણ-}ૂ ધી
ં ભર મીઠાશ વડ
ઈ<યાદ શાકમાં આપણી, ખા¸jુfચ સીિમત _માણમાં જ qડ ઊતર શક ! ભાત એની hુગધ
આપણી Æાણે@£ય ક %વાદ¶ @£યનાં |ાર ખટખટા3યા િવના જ જઠરમાં પહVચી

ય. ફલાણા-ઢ કણાની દકરની

ડલીવરમાં આપણને $ું ? Oુલાબ ઊHUુ.ં જોUુ.ં ઠક છે મારા ભાઈ ! ચા જરા ગળ-મોળ થઈ એમાં $ું ? પણ,
હકકતમાં આપણને Tમાં આય2 થાય છે એ બધી નાની નાની વાતોમાંનો એમનો રસ જ એમને અુએ
અુથી «જવાડ છે . :વન _<યે પળપળ વહતો :વંત, અ§Qુત રસ જ એમને દાળ બનાવવામાં fચa દોરવા
Tટલી કાળ: ત@મયતા દાખવવા _ેર છે . આ :વનરસ દર ક કાયમ
2 ાં િસચાતો રહ છે . આપણને ²ુiલક લાગZ ું
દર ક કામ એમને મન સન બની

અમારા બી

ય છે !

ં ી મહલા છે . તેઓ પચાસ વષન
એક સંબધ
2 ી મર પણ સÄદય2 જતન સંવધન
2 પર<વે વીસ વષન
2 ી

કોઈ ક@યકા Tવી જ fચ રસ ધરાવે છે ! રોજ સવાર ચહરા ઉપર ચણાનો લોટ, }ૂ ધ, મધ વગેરA ું િમણ
લગાવ6ુ,ં વારં વાર ¦Uુટપાલર
2 માં જ6ુ,ં નવી ફશનનાં વો પહરવા વગેર બાબતો Pયાન ખrચr એવી છે . અમે
કદ એમને લઘરવઘર ક તૈયાર થયા િવનાના જોયાં નથી. અહાહા…. રોજ સવાર ચણાના લોટAું મદ2ન…. કદ
એમને કંટાળો નહ આવતો હોય ? સÄદય2 _<યેની તેમની સભાનતા, સÄદય_
2 ીિત પચાસની મર પણ અકબંધ
છે . કટલાક તો પાંaીસેકની વયે જ

ણે ઘરડાં થયાની માનિસક અAુQ ૂિત કર છે . હવે $ું ? કહ :વનની બધી

બાબતોમાંથી રસ Oુમાવી દ છે . યાર આ બહનમાં એક રતે Lુઓ તો :વનની :વંતતા ટકલી લાગે છે . T
મર દાઢ }ુ:ખતી હોય ક ઢ ચણ રહ ગયા હોય એ મર qચી હલના ચંપલ પહર ફર શકો એ
ં
બ@યા કરો એ $ું h ૂચવે છે ? દપણ
સદનસીબની વાત છે ! તમે દપણ
2 માં ચહરો જોયા કરો, hુદર
2 પર  ૂળના
થર બાઝી ગયા છે એ $ું h ૂચવે છે ? %વમાંથી ઊડ ગયેલો રસ આપણને બી

કશામાં કટલો રસ પાડ શક ?

હકકતમાં દર કને Lુદ Lુદ બાબતોમાં રસ હોય છે . સંગીતમાં, કટમાં, ફiમોમાં, રાજકારણમાં, સાહ<યમાં,
fચaમાં, ફશનમાં, ફરવામાં, પૈસામાં, Oૃહ3યવ%થામાં…. દર ક પોતાના રસના Iેaમાં યાર સાચેસાચો રસ લે છે
<યાર તેની સકતા નીખર છે . એAું અ-%ત<વ પણ ખેતરમાં પાક લહરાતો હોય એમ લહરાઈ ઊઠ છે .
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થોડા વખત પર િવિશFટ _કારના આવતા ભિવFયકથનમાં મr માjું ભિવFય વાંmUુ.ં ‘હમણાં સનશીલ બનવા
ૂ સમય છે . કોઈપણ Iેaમાં રચના<મક બનશો તો આનંદ પડછાયાની Tમ તમાર પાછળ આવશે.’
માટ અAુ&ળ
સનનો હZ ુ સાંસરક ન હોવો જોઈએ, નહ તો એ સન નહ રહ. બી ઓ તમારા સનની _શંસા કર એવી
આશા h ૂ·મ લ·ય ન બની

ય એની સાવધાની રાખો. સન પોતે જ એક  ૂણ2 કાય2 છે . અથવા તો T કાય2

%વયં પોતે  ૂણ2 છે એ સન છે . એ કાય2 કUુv છે એમાં કોઈ ફરક નથી પડતો. ઝાુ વાળ6ું અને રોટલી શેકવી
પણ સના<મક બની શક. િસતાર વગાડવી અને fચaકામ કર6ું પણ તનાવN%ત બની શક. બું તમારા પર
િનભય
2 છે .’
નાAું બાળક ર તીના ઢગલામાં ઘર બનાવે છે અથવા સાવ નકામી વ%Z ુને રમકડાંની Tમ રમી શક છે <યાર
એAું સક<વ એના ગાલની Oુલાબી િનદ~ષ ઝાંય T6ું લાગે છે . આપણે પણ કોઈ કાય2 સાચા રસથી કરતાં
હોઈએ <યાર સનનો િન નંદ પામતા હોઈએ છએ. નાનીનાની વાતોમાં

પાયેલાં સનત<વની આપણને

ખબર પડતી નથી એટલે આપણે એવાં િન નંદથી બKધ
ુ ા વંfચત રહએ છએ. બાક તો સનહારની
સનલીલા તો સતત ચાલતી જ રહ છે . એને હર પળ નવાં M&ુર િવકસાવવાનો, Oુલાબી કળઓ
ખીલવવાનો, ખળખળ નદ ક ઝરણાં વહાવવાનો, આકાશમાં કસર રં ગો ચીતરવાનો, વાદળ થઈ વરસવાનો,
કાળા Mધકારમાં ટમટમવાનો, આદવાસી ક@યાના ઉદરમાં ધબકવાનો કદ કંટાળો આવતો જ નથી !! નાનકું
પIી તેના માળામાં *ડા 4 ૂક અથવા ુCર નવ દસ બmચાં જણે એ પણ એક સન જ છે . કોઈ લાકડાના ` ૂલા
ઉપર અ§Qુત મીઠાશભયા2 રોટલા બનાવે એ પણ સન જ છે . કોઈ ડાંગરના ધjુ રો[યા કર , કોઈ નદમાં હોડ
ં
ં હ%યા કર , એ પણ સન જ છે .
તરા3યા કર , કોઈ ખેતરમાં લીલીછમ ઓઢણી ફરકા3યાં કર , કોઈ અમtુઅમtુ
સનAું આકાશ િવશાળ કોરા ક@વાસ T6ું છે . આપણી પાસે પ છ અને રં ગ પોતીકાં હોવા જોઈએ.

[16] ઝાડને કોણ માર છે ? – રના મહતા
હ ચકા ઉપર ©લતાં નીરવ એકાંત વmચે થોડ }ૂ રથી એકધારો ઠ&્ ઠ&્ ઠ&્ અવાજ સંભળાય છે . નાનો વેદાંગ
 ૂછે છે : ‘મ.મી, ઝાડને કોણ માર છે ?’ Kુ ં જો

ં તો થોડ }ૂ ર બાવળના 6 ૃI ઉપર કોઈ માણસ &ુહાડ વ ઝી

ર¡ો છે .
ઝાડને કોણ માર છે ? – કવો વેધક _ ! મારાથી પmચીસેક ટ }ૂ ર જ એક ઝાડ કશાં કારણ િવના કપાઈ ર¢ું
છે . માણસને બું જ નડ શક. માણસ પણ, 6 ૃI પણ ! થોડવારમાં તો આકાશનો એક લીલોછમ k ૂણો
ખાલીખમ થઈ ગયો. રાત પડતાં તો 4 ૃ<Uુ પામેલા 6 ૃIના દ હમાંથી કોઈ િવિશFટ ગંધ પણ આવવા માંડ. કાળા
Mધકારમાં

ણે લીલો સોપો પડ ગયો.

હZ ું તો એ બાવળAું કાંટાં ઝાડ ! આપણી

ણ બહાર આપણને ઘણાંના સહવાસની ટવ પડ

ય છે . િનજવ

વ%Z ુઓ, _ાણીઓ, માણસો…. બસ, એમ જ આ 6 ૃIને જોયા કરવાની અમથી આદત પડ ગઈ હતી મને. કોણ
ણે માર Tમ કોયલને પણ આ કાંટાં 6 ૃI ગમZ ું હZ.ું હવે ઉનાળો આ3યાની ગામ પહલી ખબર અમને નહ
પડ. કોયલ તો બીLુ ં 6 ૃI શોધી લેશ,ે પણ અમે ? ટKક
ુ ાથી ભર લો વાસંતી સા ફર ફર લહરાતો-વ ટળાતો –
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Yાં શોધી$ું ? વરસાદમાં આમતેમ ડોલZ,ું વાવાઝોડામાં બેવળ વળ જZું – ટક જZ,ું સવાર-સાંજ અ ણપણે
ં ુ ં બની ગUું છે . T હાથ-પગ અને માથા િવનાના ધડ
અમાર નજરને હરભર રાખZ ું એક 6 ૃI સાવ નાનકું ¥ૂ¥
T6ું લાગે છે !

6 ૃIો બKુ ગમે છે . ગણવા Tવા માણસ સમાં લાગે છે . પણ આમ તો, નથી કોઈ sબો મ;યો ક કર તોડવાના
રસભયા2 iહાવા લઈએ, નથી કોઈ sબલી મળ ક કાતરાં પાડએ, નથી કોઈ વડલો મ;યો ક વડવાઈએ
આકાશ hુધીના હ ચકા ખાઈએ ! બાળપણ તો લગભગ સાવ 6 ૃIિવહન. ડામરની સડકો પર 6 ૃIો Yાંથી ?
માa થોડ }ૂ ર એક પાર તAું ઝાડ હZ.ું લગભગ રોજ સવાર વહલા ઊઠ નાનકડ ટોપલી લઈ પાર ત
Tવી જ કોમળ બાળસખી ઈના સાથે લો વીણવા દોડ જતી. સવારની રમણીય હવામાં કસર દાંડલીવાળા એ
દ3ય hુગિં ધત ુFપોની ઓઢણી અમે બંને હળવેકથી ઓઢ લેતાં.
વરસાદ હોય ક કડકડતી ટાઢ, અમે રોજ લ વીણવા જતાં જ. લના ગજરા ને હાર બનાવતાં. પાર તનાં
ઢગલાથી દ વ4 ૂિત± પણ ઢંકાઈ જતી. ભગવાનને તો આઠ-દસ લોય ચાલે – બા ક દાદ ટકોરતાં. પણ અમાjું
લોfભUું બાળમન ખર લાં બધાં જ લ વીણી લાવZ.ું પછ ઈના બીT રહવા ચાલી ગઈ. લો તો <યાં ટપ ટપ
ખરતાં ર¡ા, પણ એ વીણવા જવાની માર વય ચાલી ગઈ. વષ~ hુધી એ 6 ૃI <યાં ર¢ુ.ં પણ મારાથી એની
પાસે ન જ જવાUુ.ં કોઈવાર બપોર ક સાંT રડoાંખડoાં ચીમળાયેલાં એક-બે લ દ ખાઈ જતાં. ને એક દવસ
<યાંથી પસાર થતી વેળા હમેશની Tમ q`ું જોUું તો <યાં ન 6 ૃI હZ,ું ન ડાળ. ખાલીખમ આકાશ કરમાયેલાં
ુFપોની િનરમાળ T6ું દસZ ું હZ.ું
પણ અહ આ3યા પછ 6 ૃIો મારાં %વજન બની ગયાં. Tમ ભરવાડ પાસે વીસ-પmચીસ ઘેટાં-બકરાં ક બે-પાંચ
ગાય-ભrસ હોય એમ માર પાસે એક લીમડો, એક દાડમડ, મુમાલતી-Lૂઈની લતા, સાત-આઠ Z ુલસી, બે
Oુલાબ, બે બારમાસી અને એક ટગર છે . વળ, પાર તનો [લા%ટકની કાળ કોથળમાં 4 ૂકલો રોપો પણ છે .
ણે સદ હ  પાર તAું 6 ૃI માર <યાં આ3Uું છે ! હ: એને Yારમાં રો[Uું નથી છતાં મારા મનમાં ને મનમાં
મોું થવા માંડ®ું છે . છે ક વાદળને અડ છે . હવામાં એનાં પણ~ ફરફર છે . પIીઓ એની ઉપર માળા બાંધે છે .
સવાર પડતાં આખા વાડામાં પાર તની ેત ચાદર પથરાય છે . ટોપલી લઈ નાની બાfલકા બની Kુ ં ફર એ
લો વીું

ં ને માર sખમાંથી ટપ ટપ પાર તનાં %મરણો ખર છે . 6 ૃIને ભેટવાAુ-વ
ં ટળાવાAું મને બKુ

મન થાય છે . લીમડાના ખા%સા qચા 6 ૃIAું થડ ઠક ઠક

ું પણ છે પરં Z ુ એને વળગીને ઊભા રહવાય

એવી જHયા નથી. Yાર ક જ એની પર હથેળ પસરાવાય છે . દાડમડAું થડ તો હ: થડ જ બ@Uું નથી ! છતાં
એની પર પાંચ-સાત દાડમ અને એના કસરયાળાં લ ©મતાં હોય છે . મહને એકાદ વાર પીં-રતાશ પડZ ું
દાડમ %ૂલ ઉપર ચઢ મારા પોતાના હાથે તોું

.ં એક ફળAું આપણે ઘેર ઊગ6ું – એ રોમાંચથી ભરભર

ં લાલચટક લાગે છે . ઝા¨ં ન ભાવZ ું દાડમ ભાવZ ું બની
Iણો દાડમના દાણા Tવી જ hુદર
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‘ઓશો ટાઈ.સ’ માં રજનીશ:ના બાળપણની %4 ૃિતકથા આવે છે . બાળપણમાં ઓશો એક વટ6 ૃI પાસેથી
વારં વાર પસાર થતાં પણ એમAું ખાસ કંઈ Pયાન નહ. એકવાર ઉનાળામાં <યાંથી પસાર થતાં અચાનક જ
6 ૃI નીચે ઠંડક લાગતા <યાં બેઠા. પછ તેના થડને %પશ2 કય~ અને એકદમ જ આનંદત થઈ ઊઠoા ! 6 ૃI
ં બંધાઈ ગયો. રોજ એ 6 ૃI પાસેથી
અને એમની Mદર ક$ુકં બ@Uુ.ં બસ, એ દવસથી બંને વmચે ગાઢ સંબધ
પસાર થતી વેળા એને %પશ2 કરતા. પછ, વુ અÈયાસાથu ઓશોને બી

શહરમાં જવાAું થUુ.ં માતા-િપતા

ં ન આ3Uુ.ં ઓશો કહ છે : ‘Kુ ં
અને %વજનોની િવદાય લેતી વેળા ઓશોની sખમાંથી shુA ું એક પણ ટુયે
કદ રડતો નહ . કોઈવાર િશIા થતી તો હાથમાંથી લોહ નીકળે છતાં sખમાંથી એક ટું ન નીકળZ.ું મને
k ૂબ વહાલી નાની બહન ક મને લાડથી ઉછે રનાર નાના:ના મરણ વખતેય Kુ ં રડoો નહોતો. પરં Z ુ :વનમાં
ફકત એક જ વાર રડ6ું આ3Uું – તે આ 6 ૃIની િવદાય લેતા. Kુ ં રડતો હતો <યાર મને લાHUું ક 6 ૃIનાં shુ
પણ વહ છે . મr એને %પશ2 કય~ તો મને એની ઉદાસી અAુભવાઈ. વા%તવમાં Kુ ં એ 6 ૃIને છે iલીવાર મળ ર¡ો
હતો. એક વષ2 પછ Kુ ં પાછો ફય~ <યાર કોઈ %મારક બનાવવા માટ એને કાપી નાંખવામાં આ3Uું હZ ું !
એકવાર ભયંકર વાવાઝોડામાં કડડડ…. કડાકાભેર અમારો વહાલો લીમડો Z ૂટ પડoો હતો. કાળ ડબાંગ
મેઘલી રાતે એનો fચ<કાર અમારા દય સVસરવો, વીજળની Tમ ઊતર ગયો હતો. અ<યાર ય માર નાનકડ
6 ૃI }ુિનયા ઉપર &ુહાળ તોળાઈ રહ છે . ગટર યોજનાના ભાગ પે અિનવાયપ
2 ણે આ 6 ૃIો કદાચ ધરાશયી
ે ા કટલાયે માળા શીણિ2 વશીણ2 થઈ જશે,
થઈ જશે ! અને તે સાથે જ મનોમન એની ઉપર પIી બની મr બાંધલ
કટલાંયે *ડાં ટ જશે, કટલીયે પાંખોનો ફફડાટ પ છામાં તરતો તરતો હવામાં ઓગળ જશે….
બાળકો લ ક પાંદડાં આડધડ તોડ છે <યાર એમને સમ 6ું

ં ક ઝાડમાં પણ :વ હોય છે , એને પણ }ુ:ખ

થાય. તમને કોઈ માર <યાર ક6 ું વાગે ? એ6ું જ એમનેય વાગે…. {|

એની છાતી પર હાથ 4 ૂક  ૂછે છે :

‘એનામાં પણ આવા ધક-ધક થતાં ભગવાન હોય ?’ Kુ ં હા પાડતાં કKુ ં

ં – ‘એની ડાળઓ એ એના હાથ છે .

4 ૂfળયાં એના પગ છે . kુશ થાય <યાર એ તાર Tમ ડોલે છે .’ ને {|
છતાં Kુ ં

ણે બોલતી જ રKુ ં

ડોલતી ડોલતી <યાંથી ચાલી

ય છે

ં – એના હાથને પણ~પી, લોપી sગળઓ ટતી રહ છે . sગળઓ એ

હલાવે છે અને હવાને રમાડ છે , hુરfભત કર છે , કોયલ સાથે આkું આભ ભરને એ ગીત ગાય છે , ચકલીની
ં વાઈ માળામાં જપી
ં
નાની પાંખમાં એ ઊડZ ું ઊડZ ું વાદળને મળ આવે છે , િશયા સાંT ઠંડમાં ¥ૂઠ

ય છે .

સવાર h ૂયન
2 ા કરણમાં @હાય છે . વરસતા વરસાદમાં એનાં પણ~ છબછfબયાં કર છે . ઓશોની Tમ મારો %પશ2
પણ એ પામી શક છે . એકyું હોય <યાર મને ભેટને રડ છે , હસે છે , માર વાત સાંભળે છે . &ુહાડના %પશu એને
પણ લોહની ટશર ટ છે . કોઈના ખભા િવના એ માટ પર ઢળ

ય છે – પેલા પાર ત ક બાવળ ક

ં ાને પણ નવી
ઓશોના 6 ૃIની Tમ. પણ મારા વહાલા લીમડાની Tમ એના રહ ગયેલાં – બચી ગયેલાં ¥ૂઠ
&ૂંપળ ટ શક છે . ફર એ આકાશનાં ગીત ગાઈ શક છે .
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ં ૂ ના ટાંકા – રના મહતા
[17] માર ગોદડને Kફ
આ ટાઢ-ટS ૂકલાં Tવી વાદળ છાઈ બપોર સૌથી ગમતી વાત કઈ ? ગોદડામાં ગોટમોટ ઢSુરાઈ જ6ું તે. બેaણ દવસથી k ૂબ ઠંડો પવન ંકાઈ ર¡ો છે . પાછળ }ૂ ર }ૂ ર hુધી kુiyું મેદાન છે , તેથી અહ િશયાળાની
અAુQ ૂિત સઘન છે .
મને

ડા, શરરથી અPધર રહતાં ગોદડાં પહલેથી જ ન ગમે. વષ~થી Kુ ં Lૂનાં hુતરાઉ y ૂગડામાંથી હાથે

ં ૂ ાળો, hુવાળો,
ં
સીવેલી ગોદડ જ ઓુ .ં પરણીને આ ઘેર આવી <યાર અહ આવી એCે ગોદડ નહ. હા, Kફ
નવા
જ _કારનો અમેરકાનો ધાબળો ખરો. તેની ઉપર h ૂય,2 પIી વગેરA ું આકષક
2 fચa પણ ખjું. થોડક વખત એ
ઓઢવાનો રોમાંચ પણ માlયો. પણ Tવો િશયાળો ગયો ક એ ય ગડ કર 4 ૂક દ વાયો. પછ બા આપમેળે જ
સમ: ગઈ હશે તે એણે એની ગોદડ સીવવાની સવ2 કળા વાપરને એક અ§Qુત ગોદડ બનાવી. આ
ગોદડમાં એCે ય

ું કપું ન લેતાં Lૂની ર શમી – ગરમ શાલો જ વાપર. વળ, તેની ઉપર દાદાAું એમના

લHન સમયAું કસબી કોરવાં કરમ: રં ગAું ર શમી અબોટUું લઈ ખોળ ચઢાવી. હ:  ૂરા ટાંકા દ વાય એ
ં
પહલા જ Kુ ં ‘ટાંકા ઘેર મારશ’ કહ એ લઈ આવી. એની ર શમ Tવી hુવાળપ
એટલી લોભામણી ક ટાંકા દધાં
િવના જ એને ઓઢ લીધી. પણ પેy ું દાયકાઓ LૂA ું જરત અબોટUું થોડા જ વખતમાં સાવ જરત થઈ
ફાટવા લાHUુ.ં મr ગોદડ પર બી: ખોળ કર. આઠ વષમ
2 ાં તો એ ગોદડ પર ખબર નહ કટલી ખોળ ચઢાવી ?
ં
પણ આયન
રહ !
2 ી વાત તો એ હતી ક આટલી ખોળો ચઢ છતાં ગોદડ એવી ને એવી હલકને hુવાળ

ગોદડ બનાવવાનો રવાજ અમાર <યાં પરં પરાગત છે . અમારા ચંદનબાએ આખી «જદગીમાં કટલી ગોદડ
બનાવી હશે ! યાર નવરાં પડ <યાર કંઈક સીવતા જ હોય ! તેઓ અને બાુ ઘરમાં બે જ જણ તોયે આખો
ે
ડામfચયો ભર લો ! એમાંયે વધાર તો દાદએ સીવેલી ગોદડઓ જ. દાદ અડોશ-પડોશમાં ક સગાવહાલાંનય
ગોદડ સીવી આપે. એ ઘર ખાલી થUું <યાર જ મr સીસમના લાકડાનો ખાલીખમ ડામfચયો જોયો. વાળ
ર ઈઓ ને ગાદલાં તો અમે hુરત લઈ આ3યાં પણ દાદએ સીવેલી ગોદડઓ વહ¶ચી દધી ને ખાલી
ડામfચયો ય વેચી દધો.
પણ તો $ું થUું ? hુરત આ3યાં ને થોડાં જ દવસમાં તેમણે સોય-દોરો હાથ ઝાiયો. બા કદક ગોદડ સીવતી
ખર પણ દાદ તો રોજ નમતે પહોર Kુ ં ઑફસથી આ6ું <યાર મોિતયાવાળ sખે ચમાં ચઢાવી સીવવાનો
પથારો પાથર કોઈ પણ ખંડમાં મHન બેઠાં હોય.

ણે મારા આવવાની જ રાહ જોતાં બેઠાં હોય એમ ચ[પ દઈ

માર તરફ લાંબી-મોટ સોય અને પતંગનો ધોયેલો,

ડો દોરો ધર કહ, ‘લે ને Sુન ! આ પરોવી આલ ને…’

થોડ વાર રહને પાછ એમની પાસેથી પસાર થા ક ફર સોય-દોરો ધર . કદક

ણે મને એટલો સોય-દોરો

પરોવવાનોય સમય ન હોય એમ Kુ ં સહજ કંટાળાથી કKુ ં : ‘આ $ું આખો દવસ સીવ-સીવ કયા2 કરો છો ?’
<યાર એ

ડાં અવાT હસતાં, લાંબે રાગે કાંઈક જવાબ આપવા માંડ તે પહલા તો Kુ ં ખંડ વળોટ ગઈ હો. મને

ં ર પર ચઢવાની – &ૂદવાની
એ પણ યાદ ન આવે ક એમણે ડામfચયા ઉપર ગોઠવેલાં ગોદડઓના પોચા ુગ
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કટલી મ

મr માણી હતી. એ ડામfચયા પાછળની જરક અમથી જHયામાં Mધાjું રહZ.ું Kુ ં <યાં ઘણીવાર

સંતાઈ જતી.
hુરત આ3યા પછ વરસ પણ ન થUું અને દાદ દાદર પરથી પડ ગયાં. સાવ પથારવશ થઈ ગયાં, પણ પછ
%વબળે લાકડના ટક ચાલતાં થયાં. જરા ઠક લાHUું ક ફર એમના હાથમાં સોયદોરો ! હવે $ું સીવે ? પોતાના
ઓશીકાAું કવર, સાiલા ને થ ગડા, કબ ને બટન વગેર…. કમક હવે કદ તેમનાથી જમીન ઉપર તો બેસાવાAું
જ નહોZ.ું બે%યા િવના ગોદડ પાથરને કઈ રતે સીવે ? હવે ઉપરને બદલે નીચેના મોટામસ મમાં સાવ
ે ાં કદક િશIાપaી વાંચ,ે કદક માળા કરતાં હોઠ ફફડાવે, કદક
એકલાં, લાકડાની kુરશી ક પલંગ પર બેઠાંબઠ
પોતાની જમવાની થાળ ભગવાનની છબીને ધર આરતી ગાય, તો કદક સીવે. ઘણીવાર દોરાની રલ ક
ં ૂ ં નીચે પડ
Oચ

ય તે લેવા વાંકા વળ હાથ લંબાવે. તેમનો હાથ નીચે રલ hુધી પહVચે નહ. લાચાર

લટYાં કર . એવામાં મારાં ક કોઈનાં પગલાં સંભળાય ક ચપ દઈને કહ, ‘જો તો દોરો Yાં દડ ગયો છે ?’
તેમણે સીવેલી કટલીય નાની ગોદડઓમાં Kુ ં h ૂતી હોઈશ. કટલીય મોટ ગોદડઓ મr ઓઢ હશે. છે વટ આ મ
માર દકર hુધીયે ચાiયો. {|

આવવાની હતી એ પહલા મr અને બાએ હરખભેર ઘણી ગોદડઓ સીવી હતી.

અમે ઉપર અને તેઓ નીચે એકલાં હોય. Kુ ં નીચે

 ક અ` ૂક ખબર-Mતર  ૂછે . એક દહાડો કહ, ‘લે, આ દોરો

પરોવીને આપને ?’ રાતની બbીના અજવાળામાં મr  ૂછWું : ‘હવે $ું સીવ6ું છે ?’ તો મલકાતા મોઢ કહ :
‘ગોદડ.’
મr ક¢ું : ‘અમે સીવી છે . ના સીવતા.’
આ વાત Kુ ં તો Q ૂલી ગઈ. પણ, બે દવસ રહને એમણે Kુ ં નીચે ગઈ ક ¯ ૂજતા હરખાતા હાથે મારા હાથમાં બે
ં ૂ નો ૂમો ભરાઈ ગયો.
નાની નાની ગોદડઓ 4 ૂક. માર Mદર એકદમ Kફ

તે માંડ ઊભા થતાં, સંડાસ જતાં ક

નહાઈ શકતા એવાં એમની પલંગની થોડાક ટની લંબચોરસ જHયામાં જ બધી }ુિનયા હતી. ગોદડ સીવવા
ં ે માHUું નહોZ.ું પોતાના ઓશીકાના Lૂના કવર વગેર ધોવડાવી એને ¯ ૂજતે
માટ એમણે અમાર પાસે કંઈ કપુય
ં ૂ ટાંકા દઈ બે ગોદડ તૈયાર કર હતી. આ બે દવસ એમણે એમની િશIાપaીએ
હાથે – ઝાંખી sખે વાંકા-`કા
વાંચી નહ હોય. બાએ હસતાં હસતાં ક¢ું : ‘ઘણી ગોદડઓ છે , $ું કામ સીવી ?’ ફરએ જ
સીવેલી નવ ત િશ$ુ માટની hુઘડ ગોદડઓ આગળ આ લીલાં,

ું હા%ય. અમે

ડાં કપડાંવાળ ગોદડઓ તેમની અિતિ_ય

છ કણીની ગંધથી આવરાયેલી હતી. વળ તૈયાર, આકષક
2 %પનની ગોદડઓય હતી. છતાં Yાંય hુધી મr પેલી
લીલી ગોદડઓ પર {| ને hુવડાવી. પછ Lૂની થયે એની ઉપર ખોળ પણ ચઢાવી અને ‘દાદએ સીવેલી
ગોદડ’ ની તેની ઓળખ પણ ઢંકાઈ ગઈ. Tમ Kુ ં મોટ થઈ ને એમની સીવેલી નાની ગોદડની બહાર ચાલી
ગઈ એમ એ ગોદડની બહાર {|

ંૂ
પણ xટfણયા
કાઢ ચાલી ગઈ. પછ ગોદડયે કોઈને આપી દધી.

આ બું યાદ કરતી હતી <યાં જોUું ક બાએ મને લHન પછ આપેલી પેલી પોચી ગોદડ ઉપર દાદનાં જ
y ૂગડાંની ખોળ છે . દાદ મરણ પા.યાં પછ થોડાં જ વખત બાદ બાએ એમAું આ સાjું y ૂગું આ[Uુ,ં તેની મr
ખોળ કર હતી. એ ઓઢને પહલી વાર h ૂતી <યાર
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ખોળ ફાટ જશે એટલે એની ઉપર નવી ખોળ કરશ. પછ Mદર દાદના y ૂગડાંની યાદ પણ ઢંકાઈ જશે.
બાળપણમાં ઘણીવાર ગોદડનાં પોલાં થયેલાં ટાંકા ક ફાટલી ખોળમાં Mદર કપું ખrચી જોતી ક આમાં કUું
y ૂગું ક કUું કપું છે . <યાર ઘણીવાર પારવાર આય2 થZ ું ક અર ! આમાં તો આ y ૂગું છે ! આ માં તો આ
કપું છે ! આના પહલાં આ ખોળ હતી ?
આપણે પણ એક પછ એક પડ-ખોળ ચઢાવી દધેલી ગોદડ Tવા નથી હોતા ? Yાર ક પોલા ટાંકાની Mદર
ડોકUું કરએ તો આય2 ક }ુ:ખ કંઈ પણ થાય ક આ હZ ું ? આ હZ ું ? Yાર ક એ જોવાની હમત નથી ચાલતી
તો પોલો ટાંકો સોય-દોરો લઈ સીવી નાંખીએ છએ.

[18] તાં અને ચાવી – રના મહતા
ઘરની દાયકાઓ Lૂની પરં પરા 4ુજબ લોખંડના મોટા પીપડામાંથી ચોખા કાઢ મોટ-પહોળ ચાવી ફરવી તાં
માjું

ં ૂ ળ વડ ંક માર ઉડાવાતા
ં ને કોઇ બોલી ઉઠ છે : ‘અનાજને તાં ? અરરર…’ સાSુવાળા પાણીમાં Qગ

પરપોટાઓની Tમ એ અરરર.. ઉદગારોના પડઘા માર આસપાસ ફયા2 કર છે . ચાવીને ખ ટએ લટકાવી ટાઢ
કલેT મારો હાથ બી

કામમાં પરોવાઇ

ય છે . પીપડાની MદરAું અનાજ, એનાં સrકડો કણ કશી ફરયાદ

નથી કરતાં. કડને કણ અને હાથીને મણ તો ઉપરવાળો આપતો જ રહ છે . પણ આપણને મAુFયોને એની
ઉપર િવાસ નથી તેથી અÁદ વતાને તાળામાં  ૂરએ છએ.
તાં કંઇ બKુ ગમે એ6ું તો નથી જ હોZુ.ં ઘણાને તો એનો ખા%સો અણગમોય હોય છે . કોઇના ઘેર હVશભેર
જઇએ અને તાં લટકZ ું હોય તો આપણને કવી લાગણી થાય? અમાર સોસાયટમાં તો ઘરમાં માણસો હોય
તોય Mદરથી

ળએ તાં મારવાનો ચાલ છે . શાંત સોસાયટમાં બપોર બધે તાળાં લટકતાં ચોક કરતાં હોય.

કોઇ આવે એટલે ઝટઝટ ચાવી લઇ દોડએ. ‘કમ તાં માર રાખો છો?’ એ6ું આવનાર  ૂછે <યાર છોભીલા
પડવા T6ું પણ થાય.

હમણાં એવાર Lૂનાં વાસણો ભેગાં િપbળના એક બેડામાંથી સrડો ચાવીઓના ©મખાંના ©મખાં મારા હાથમાં
આવે છે . નાની-મોટ, k ૂબ નાની- k ૂબ મોટ, પહોળ-Mદરથી પોલી
આયમ
2 ાં ગરકાવ થઇ



ત તની-ભાતભાતની ચાવીઓ જોઇ

.ં ર4 ૂજની વાત તો એ હતી ક આટલી બધી ચાવીઓમાંથી એકકA ું તાં અમાર

પાસે નથી. જોક એ સાjું જ હZ,ું નહ તો કયા તાળાની કઇ ચાવી હશે તેની અનંત મથામણમાં અમે ૂબી

ત.

પણ આટલી બધી ચાવીઓ આવી Yાંથી? કદાચ પચાસ-સો વષ2 પહલાંના સંUુ ત નાગર &ુંુંબના િવશાળ
ઘરનાં િવિવધ |ારોની, કોઠારોની, પેટ-પટારાઓની, કબાટોની આ &ૂંચીઓ સચવાતી-સચવાતી પેલા બેડામાં
ભેગી થઇ હશે. ભંગાર તરક કાઢ નાંખતા કોઇનો :વ ન ચાiયો હોય. રખેને એનાથી કોઇ તાં ઉઘડ

ય?

રખેને કોઇ તાં મળ આવે !

www.readgujarati.com

Page 40

તાં ઊઘડ

ય. અહાહા…..કવી હળવાશ થઇ

ય ! તાં ઊઘડ ને કટyું બું ઊઘડ

ય. તાળાં – T કંઈક

ઊઘડવા માટ છે – કંઇક બંધ કરવા માટ છે . ચાવી િવના તાળાં નCામાં. તાળાં િવનાની ચાવીયે નCામી. તાળાં
કટલો સીધોસાદો શ¦દ. પણ છે કવાં અટપટાં. એની પોતાની ચાવી મળે તો જ k ૂલે, નહ તો હઠલા થઇ બંધ
જ રહ. મોટાંમસ તાળાંયે હોય અને સાવ રમકડાં Tવાં તાળાંયે હોય. પણ નાનાં ક મોટાં, તાળાં એટલે તાળાં.
તાળાં એટલે બંધ. તાં ન ગમZું હોય છતાં માયા2 િવના ચાલZ ું નથી. કટલાકને તાળા-ચાવી k ૂબ િ_ય છે .
ુ%તકોના કબાટને પણ કાળ:થી નાAું તાં મારવાની એમને મ

આવે. કટલાક મAુFયોય તાં માર લા

Tવા બંધ હોય છે અને કjુણતાની વાત તો એ છે ક પોતાની ચાવી પોતે પણ ખોઇ બેઠા હોય છે .
ં ક યાં બધાં જ ઘરોના રમણીય |ાર સદાય ઉઘાડા
રામરાયમાં કશે તાળાં મારવાની જર નહોતી. ક6 ું hુદર
રહતાં હોય ! માa ઘરને જ શા માટ, આપણે તો ભલભલાને તાળાં મારએ. સાવ નાનકડા મનને પણ આપણે
કટકટલા તાળાં માયા2 કરએ છએ ! મનનાં એક પછ એક |ાર ઉપર નાનાં-મોટાં તાળાં મારતા રહએ છએ.
વળ આ બધાં તાળાં ની ચાવી સચવાય તો સચવાય. કદક ુ[લીકટ ચાવી પણ રાખવી પડ. પણ મનAું તો
એ6ું છે ક તમે એના એક બારણે તાં મારો તો બીLુ ં બારું ઉઘાુ.ં બી

બારણે તાં માર હાશ કર બેસો

<યાં aીLુ ં બારું kુiyુ.ં વળ, કટલાંક બારણાં તો બંધ જ ના થાય તેવા અને કટલેક ઠકાણે તો બારણાં જ નહ
હોય. kુiyું સપાટ મેદાન હોય, <યાં કઇ રતે તાળાં મરાય ? કટલેક તો મેદાન પણ નહ, અનંત fIિતજ દ ખાય.
તમે તેની પાછળ ચાવી લઇ લઇ Yાં hુધી દોડો ?
વળ, આ ચાવીઓ પણ પેલા િપતળનાં બેડાં Tટલી વધતી જ

ય. મનના કયા બારણાંના કયા તાળાની કઇ

ચાવી છે તે ઢગલોક ચાવીઓના ¨મખાંમાથી આપણે લગા3યા જ કરએ. પણ કટલાક વળ િનરાંત :વવાળા
હોય. આ તાં માUુ2 એટલે માUુ.v પછ ખોલવાની શી fચતા? છોને રહZ ું બંધ ! કટલાક વળ કડા&ૂટયા તે
ભળતીસળતી ચાવીથી ભળતાસળતાં તાળાં ખોલવાની કડા&ૂટ કયાv જ કર …. શી જર છે તાળા અને ચાવીની
ં વાસવાની જર શી? ઉઘાડાફ રાખો ક પવન
મનને? છોને બારણાં ખાલી વાસી રાખો. પણ એટyુય
સરર….કરતો આવે ને

ય. આવે ને

છે ? ને ચાવી લઇને બું ઊઘડ થોું

ં ૂ ળામણથી તો બચાય અને તાળાં દધે બું બંધ થોું થઇ
ય. Oગ

ય

ય છે ?

ઇર આપણને  ૃRવી પર કવા િનવ2 – તાળાં િવનાના તન અને મનવાળા મોકiયાં. ઇર કયાં કશે તાં
માUુv છે ? એની આવડ મોટ ધરતી, એના આવડા મોટા – મોટા દરયા, }ૂ ર-}ૂ ર વહતી નદઓ, ઝરણાં,
અનાજથી ભયાvભયાv લહરાતાં ખેતરો બું જ ઉઘા}ુંફ છે . મAુFયAું ચાલે તો ખેતર ફરતે કાંટાળ વાડને બદલે
દવાલ ચણાવી <યાંયે બારણાં કર તાળાં માર .
પણ ઇર કશે તાળાં માર શકતો નથી. h ૂય2 અને ચં£ની ઝળહળતી તેની જણસથી માંડને માટના નાના કણ
ક હવાની ઝીણી લહરખી ઉપર પણ તેણે તાં માUુv નથી. આકાશના અસીમ િવ%તારમાં પIીઓ ઊડoાં જ કર
છે . જમીન પણ ઇર h ૂ·માિતh ૂ·મ િછ£ોવાળ કર છે તે નવાં નવાં ફણગાં ટાં જ કર છે . અર ! પRથર
તોડનેય તરું ટ છે , છતાં k ૂબીની વાત એ છે ક વગર તાળે બધાની ચાવી એના હાથમાં છે . અબજો
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ચાવીઓથી ભર લાં અનંત કદનાં િપbળનાં બેડાંમાંથી પલકવારમાં એ કોઇ ચાવી કોઇ અદય તાળાંને લગાવે
ં કમળ ખીલી ઊઠ છે . સાવ ટ` ૂકડ ચાવી ફર છે અને
છે અને શાંત સરોવરનાં જળમાં ધીર રહને કોઇ hુદર
ધરતીના ખોળામાં ઝીણ&ું Z ૃણ હાથ – પગ હલાવી નાચવા માંડ છે . Éું Z ુટ છે ને ગભjું બm`ું બહાર આવે છે .
ગભન
2 ા Mધકારને ભેદને બાળક જ@મે છે . વળ, પાછ ચાવી ઉલટ ફર છે અને માણસના ાસને તાં લાગી
ય છે . એ પછ કદાચ ઇર એ ચાવી ફ¶ક દ છે . Yાર ક એ ચાવી કોઇ મAુFયના હાથમાં આવી

ય તો એ

અનંત અપાર આકાશના ન દ ખાતાં અનંત|ારોને એક જ ચાવીથી ઉઘાડતો- ઉઘાડતો, કાળા _કાશમાં
ઝળહળતા િનબીડ $ ૂ@યાવકાશમાં સરતો-સરતો, છે વટ ઇરના પેલા િવશાળ કદના િપbળના Lૂના બેડા પાસે
પહVચી

ય છે અને હળવેકથી પોતે પણ બેડામાંની જ એક ચાવી બની <યાં ગોઠવાઇ

ય છે .

[19] ખો6ું અને શોધ6ું – રના મહતા
દર થોડાં કલાક અથવા રોજ, રોજ નહ તો દર બે-ચાર દહાડ, એમ નહ તો પાંચ-સાત દહાડ માjું કંઈક ને
કંઈક ખોવાઈ

ય છે . માjું નહ તો ઘરના કોઈક સÈયAું પણ એ શોધ6ું તો માર જ પડ એવી -%થિત સ 2ય

છે . હવે, એ ખોવાયેલી વ%Z ુ ગમે તેટલી ન:વી, નકામા Tવી હોય, પણ ખોવાવાની Iણે, ઘરમાં એની
આવયકતા સ 2ય <યાર તો તે અિત તાકદની, અિત અગ<યની વ%Z ુ બની

ય છે .

વ%Z ુ ખોવાવાની પણ ચોCસ અવિધ હોય છે . Yાર ક વ%Z ુ બે-aણ િમિનટ માટ ખોવાઈ

ય છે , તોYાર ક

ે માટ ! અ4ુક વ%Z ુAું તો નામ
અડધો-પોણો કલાક માટ. Yાર ક તે દવસો hુધી જડતી નથી, તો Yાર ક હંમશ
પડતાં જ મને ફાળ પડ છે : ‘અર ગઈ ! ખોવાઈ ગઈ !’ કોઈ બKુ કમતી અથવા અગ<યની વ%Z ુ જડતી ન
હોય અને તેના હોવાના સંભિવત શકમંદ %થળોએ તેની  ૂર તપાસ થઈ ` ૂક હોય તો Kુ ં માર માતા ક તેની
માતાની Tમ %વબચાવ કjું

.ં મારાથી જ Yાંક qચે 4ુકાઈ ગઈ છે . સાચવીને કશેક ચોCસ ઠકાણે 4 ૂક છે .

પણ, યાદ જ નથી આવZ ું ક Yાં…..
આમ તો Kુ ં ખોવાયેલી વ%Z ુને એની તાકદ 4ુજબ શોધવાની ત%દ લ
લ

.ં યાદ કરવા મગજ કhું

Êુટક શોું

.ં પહલાં ચીજ ઉપર-ઉપરથી શોધી

.ં પણ ક$ુકં યાદ આવતાં-આવતાં અટક

.ં પછ યે ન જડ તો એક-બે કલાકનો િવ%Z ૃત શોધ-ય¼ આદjું

મનાવીને થોડો િવરામ લ

.ં જો એ વ%Z ુ િવના ચાલી

ય છે . પછ સમય મ;યે Êુટક.ં પછયે ન જડ તો મન

ય એ6ું હોય તો આ િવરામ થોડાં દવસોનો ક થોડા

મહનાઓનો ક થોડાં વષ~નોય નીવડ છે .

અલબb આ બધી િવગતોનો અથ2 એ નથી ક Kુ ં સાવ અ3યવ-%થત
કjું

ં અને સતત બું ખોયા અને શોPયા જ

.ં હકકતમાં, Kુ ં દવસનો કટલો બધો સમય તો ઘર અને ચીજોને સમીનમી કરવામાં ગાં
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વ%Z ુઓ ખોવાતી અને સમયાંતર મળતી રહ છે . વળ, આ ખોવાયેલી વ%Z ુ મ;યાનો આનંદ પણ જોડાજોડ
મળતો રહ છે . માjું િનરIણ છે ક ઘણીખર 3ય-ત આ _યામાંથી પસાર થતી રહ છે . કટલાંકનાં ઘર અને
તેની તમામ ચીજો એટલાં બધાં 3યવ-%થત અને ચોCસ હોય છે ક થાય ક આમાં કોઈ વ%Z ુને ખોવા6ું હોય તો
Yાં અને કવી રતે ખોવાય ? તેથી િવપરત, કટલાકનો તમામ અસબાબ એવો તો અ%ત3ય%ત હોય છે ક
આમાંથી કંઈ જડ તો કઈ રતે જડ ?
વ%Z ુ ખોવાઈ

ય એટલે કંઈ એને પગ નથી ક Yાંક ચાલી

ય. પણ, 3ય-તને તેA ું %થાન યાદ ન આવે.

aી: 3ય-ત તરક યાર ખોવાયેલી વ%Z ુ શોધવાની _યાAું િનરIણ કરએ <યાર ર4 ૂજ જ થાય. વ%Z ુ
ં ૂ વાતી, ધવાતી
ંૂ
શોધનાર 3ય-ત પરસેવે ર બઝેબ, અકળાયેલી, તાણ ક Oુ%સાથી ફાટ-ફાટ, 4ઝ
ક ન સમ ય
તેવો બબડાટ કરતી, કદક બી: વ%Z ુઓની ફ¶કાફ¶ક કરતી, કબાટ ફ¶દ કાઢતી અને છે વટ હાંફને-હારને ધ¦બ
દઈ પંખા નીચે બેસી જતી જોવા મળશે. ‘વ%Z ુ ઠકાણે 4 ૂકતાં હો તો ? યાંથી ચીજ લીધી <યાં પાછ 4 ૂકવાની
ટવ નહ તેથી આમ થાય…’ વગેર ઉ-તઓ શોધનાર 3ય-તને ખોવાયેલી ચીજ શોધવા માટ વુ ચાનક
ચઢાવે અથવા Oુ%સો કર .
કટલીક વ%Z ુઓ તો ઈર – ના, મAુFયે ખોવાવા માટ જ સજ છે . દાખલા તરક સોય-દોરો, પેન, પે-@સલ-રબર,
ં રની શીશી, અગ<યના કાગળો, fબલો, રસીદો, ચમાં, ચ[ુ, કાતર, સેફટપીન, ટાંકણી
ચાવી, પાકટ, સૅલોટપ, Oુદ
વગેર…. ખોવાઈ જનાર વ%Z ુઓ પણ તેના માfલક – ઉપયોગકતા2ના Lુદા Lુદા વગ2 અAુસાર હોય છે . Tમ ક,
ુjુષોના ચમા, પાકટ, પેન, માલ, મો ં, ફાઈલ, કાગળ વગેર ખોવાઈ

ય. ીનો તો સંસાર જ એટલો મોટો

છે ક એમાં એના િસવાય બું જ ખોવાઈ જઈ શક છે . વળ, એને માટ 4ુસીબતની વાત તો એ છે ક બી ઓની
ખોવાયેલી વ%Z ુ શોધવાની જવાબદાર પણ સિવશેષ એને િશર હોય છે . સાડ પહરવા માટ એ કબાટ ખોલે
અને મેfચગ ¦લાઉઝ શોધતા એને કલાકો થઈ

ં બને. જો ક એનાંયે પેન, ુ%તક, પાસSુક, ચમાં,
ય એ6ુયે

માલ વગેર ખોવાઈ જઈ શક છે . 6 ૃ ોને તપખીરની દાબડ, લાકડ, છaી, રોજ વાંચવાની ધાિમ±ક ચોપડ,
માળા, ચમાં, દવાની શીશી વગેર ખોવાઈ

ય. બાળકોના નોટ-ચોપડ-રબર-પે-@સલ વગેર ખોવાઈ

ય.

આ ખોવાયેલી ચીજોનાં ખોવાવાનાં અથવા હોવાનાં અનેક %થળો હોઈ શક છે . ઠાંસોઠાંસ ભર લાં કબાટો, તેનાં
અનેક ખાનાંઓ, પેટ-પટારાં, h ૂટકસો, મોટામસ માfળયાઓ, ગોખલા, ડ¦બા-ુ¦બી, કોથળાં, કોથળ, થેલાં, શો-કસ,
°ઝની ઉપરની જHયા, અભરાઈ, પથારની નીચે, તકયા નીચે – ગમે <યાં પેલી ઝીણી અમથી વ%Z ુ સંતાયેલી,
મરક મરક હસતી બેઠ હોય છે . તમે પરસેવે ર બઝેબ બની

વ, થાકને ઠ¶ થઈ

જતાં ગબડ પડો…તોયે પેલી વ%Z ુ TAું નામ ! બોલશે જ નહ ક Kુ ં અહ

વ, %ૂલ લઈ માfળયે ચઢવા

.ં Yાંથી બોલે ? એને કંઈ :ભ છે ?

પછ યાર શોધવાAું માંડ વાળો તોય રહ-રહ મનમાં થાય ક Yાં હશે ? છે વટ યાર એ વ%Z ુની જર જ ન
રહ હોય <યાર તે અચાનક કોઈ k ૂણેથી પટ દઈ સામેથી મળ આવશે. તમે મોટથી ઉ§ગાર બેસશો : ‘અર !
આ તો અહ છે ! Kુ ં નો’તી ક’તી ક છે ચોCસ !’

www.readgujarati.com

Page 43

વળ, દર કની ખોવાની અને શોધવાની યા fભÁ છે . કટલાંક વ%Z ુઓ વારં વાર ખોઈ કાઢ છે અને શોધવાની
સહT ત%દ લેતાં નથી. મળશે એની મેળે, કહ િનરાંત :વે બેસે છે . તેથી િવપરત કટલાંક Tવી વ%Z ુ ખોવાય
ક ચીલઝડપે શોધવા મંડ પડ છે . અહ , <યાં, ઉપર, નીચે બધે જ તેમના હાથ, sખ સવ2 શરર ફર વળે છે . તો
વળ કટલાંક િનરં તર કંઈ ને કંઈ શોPયા કરતાં દ ખાય છે . માર બા અને મારાં સાhુ, બંને જણ દવસમાં
અગfણત વાર કબાટ ખોલે છે . એમાંના અઢળક વ%Z ુભંડારમાંથી કંઈક ને કંઈક કામAું અથવા કામ ન પડ®ું
ું શોધે છે , પા ં 4 ૂક છે . બાAું કબાટ તો Yાર ક કલાકો hુધી ઉઘાુ,ં વ%Z ુઓ શોધવાAું 4 ૂક સાIી બની
હોય તે6યે
રહ છે . એ બાટAું ચાલે તો
શોધે છે એય Q ૂલી

તે જ એનાં |ાર બંધ કર દ . Yાર ક તો વાતો કરતી બા પોતે શોધતાં શોધતાં $ું

ય છે અને મને  ૂછે છે : ‘Kુ ં $ું શોધતી હતી ?’

યાર મારાં સાhુA ું કબાટ અિતઝડપે k ૂલે અને અિતઝડપે બંધ થઈ

ય ! આ અiપસમય ગાળામાં તેઓ

વ%Z ુ લે અને 4 ૂક છે . કટલીક વાર તો વ%Z ુ ખોવાઈ ગઈ હોવાની શંકા પડતાં જ વ%Z ુને શોધવા મંડ છે અને
પછ પેલી ન ખોવાયેલી વ%Z ુ મળ જતાં મોટો હાશકારો ક સંતોષ 3યકત કર લે છે . આમ તેઓ અિત ચોCસ.
બધી વ%Z ુઓ તેના ચોCસ %થાને 4 ૂકવાનાં £ઢાNહ. વ%Z ુ યાર જોઈએ <યાર Mધારામાં હાથ 4 ૂકો તોય જડ
જવી જોઈએ એવો એમનો િસ ાંત ! ‘અલી ! ફલાું Yાં ગUું ?’ એવા તેમના અણધાયા2 _ાથu ઘણીવાર Kુ ં
નવી વKન
ુ ી માફક ઘાંઘી થઈ



ં ને વ%Z ુ શોધવા મંડ પું

.ં એમની ચોCસતાના માપદંડમાં આ

જગતમાં એમના િસવાય બીLુ ં કોઈ મને જડZ ું નથી. પણ, જો એમના Tવી 3ય-ત પણ વ%Zુ-શોધ _6 ૃિતમાં
વારં વાર જોડાય તો આપણા Tવા સામા@યનો તો શો ટકો ? તેઓ શોધવા બેસે <યાર
ય, માંદા થઈ

ણે :વ પર આવી

ં ! એમની શોધ-_યા ઉપર તો
ય, અમે ઘરનાં વઢએ, પણ ના ! એ તો શોધે <યાર જ જપે

Kુ ં શોધ-િનબંધ પણ લખી શ&ું !
સંઘર લો સાપ પણ કામનો, ચપટ  ૂળનોયે ખપ પડ – આ બધી કહવતો માણસની સંNાહક 6 ૃિbને 3યકત કર
છે . Tમ વ%Z ુઓ વધાર , એમ એ વધાર ખોવાય. ખોવા6ું અને શોધ6ુ,ં શોધ6ું અને ખોવા6ું – બંને એકમેક સાથે
ં ે ખોતાં રહએ છએ. માણસો, સંબધ
ં ો, મનગમતી Iણો,
અfભÁપણે જોડાયેલા છે . :વનભર આપણે કટyુય
મનગમતાં સપનાં, બાળપણ, Uુવાવ%થા, ચહરાં-મહોરાં… કટyુકં આપણે
કટyુકં સમય ખોઈ નાખે છે . કટyુકં આપણે આપણી

ણી જોઈને ખોઈ નાંખીએ છએ, તો

ણ બહાર ખોઈ દઈએ છએ. કટyુકં પેલી અગ<યની

વ%Z ુની Tમ બKુ qચે, સાચવીને 4 ૂકવા જતાં ખોઈ નાખીએ છએ. આપું આ બું Yાર ક કલાકો, દવસો,
અઠવાડયાંઓ, મહનાઓ, વષ~ hુધી જડZ ું નથી. T ખોઈએ છએ એ જ શોધીએ છએ એ6ું પણ નથી. T નથી
ખોતાં એ પણ બીકના માયાv શોધી લઈએ છએ. વળ Yાર ક $ું શોધતાં હતાં એ પણ Q ૂલી જઈએ છએ.
હયાતીના આરં ભથી Mત hુધી માણસ hુખ-}ુ:ખ, આનંદ-શોક, િ_યજન, રો:-રોટ વગેર શોધે અને ખોવે છે .
અPયા<મમાગઓ પરમ આનંદ શોધે છે . કટલાક પોતાના ‘%વ’ ની શોધમાં હોય છે . એ ‘%વ’ પણ કદક એનાથી
એવો qચે, ચોCસ ઠકાણે સાચવીને 4ુકાઈ ગયો હોય છે ક જડતો જ નથી.
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[20] ખર પડ છે પ

ં – રના મહતા

ઢળતી સાંT માર પાસે ચકલીની પાંખમાંથી ખર પડy ું પ

ં આવે છે . Kુ ં એને હાથમાં લ

પ છાને અડYો નથી, તેથી તે આય2 અને થોડક બીક અAુભવે છે . પ છાને Kુ ં ંકથી ઉડાું
qચે જઈ પા ં નીચે આવે છે . પ છા પાસે પાંખ નથી, ચકલી નથી, આકાશ નથી. પ
છે . એની પાસે Kુ ં

ં

ં એકyું નથી છતાં એકyું

ણે કશાકની રાહ જોઈને બે¥ું છે પણ ચકલી

તો અ<યાર માળામાં એનાં બmચાંને ચણ ખવડાવતી હશે. એને તો પોતાAું એક પ
હોય કમક પ

ં પરં Z ુ એ સહજ

ં પણ ચકલી નથી. પ છાને માર ંકની નહ, ચકલીની પાંખની જર છે . માર સફદ-

Oુલાબી, સપાટ હથેળમાં બદામી-કRથાઈ રં ગની ઝાંયવાં પ
નહ પડ હોય. પ

.ં વેદાંગ કદ

ં ઓ ં થયાની ખબર પણ

ં ખર પડoા પછ પાંખમાં રહ ગયેલી જરાક અમથી ખાલી જHયા ચકલીને વતા2ઈ નહ

ં તો હZ ું જ સાવ હળ6ું લ ! હળ6ું એટલે આ અPધર ઝ»ંબલ
ે ા આકાશ T6ું ક હવા T6ું ક કંઈ

નહ T6ું ! નાનક ચકલીને એનાં હોવા – ન હોવાની ખબર જ Yાંથી પડ ? કમક ચકલીને તો પોતાના
હોવાનીયે ઝાઝી ખબર Yાં છે ? એ તો હળવીલ ઊડoા કર , બસ ! ઊડoા કર .
માર sગળઓ વmચે પકડાયેy ું પ

ં Iણ પહલાં તો ચકલીની પાંખમાં લપાઈને વરસાદમાં પલળને

ં વાZ ું હશે. કદક  ૂળની ઢગલીમાં ફડફડ zવારા ઉડાડ
થરથરZ ું હશે. કદક ઠંડના ઘેરાયેલા ુ..સમાં ¥ૂઠ
ં ાથી ભયાv-ભયાv ખેતરમાં તડકાને ચક-ચક ચણZું હશે. ચકારાણાની ચાંચ એને ટોચતી હશે.
નહાZ ું હશે. ૂડ
વહલી સવાર એ h ૂય~દયનાં કસર ગીતો ગાZ ું હશે. ઝીણાં-ઝીણાં :વડાં ક ઈયળ ખાZું હશે. નાનાં-નાનાં
*ડાને હાથ પસવારZ ું હશે. એમાં પાતળા ાસ સરકાવZ ું હશે.

હવે ચકલીની પાંખનો તંZ ુ નથી. ચકલીની sખનો સેZ ુ નથી. ચકલીના પગના ઠ.મક-ઠ.મક ઠકડા નથી.
ચકલીની ચાંચનાં ટરવાં નથી. માળાના લટકતા તાંતણે હ ચકા નથી. ફર2ર2-ફર2ર2 ટતો સમય નથી. સવાર
નથી, સાંજ નથી, રાત નથી, દવસ નથી. ેત સળમાં ઊતર જZ ું h ૂયA
2 ું કરણ નથી. MધકારAું રણ નથી.
સાંજAું ફરફરZ ું ધણ નથી. ચણવા મળે લો ઝીણેરો કણ નથી. હવાની આરપારની Iણ નથી. છે કવળ સાંજ
અને સફદ-સપાટ હથેળ. છે કવળ ંક અને જરાક અહ તહ ફંગોળા6ુ.ં
ખUુv છે પ

ં સહજપણે. ખર છે સાંજ રો«જદા મમાં. પ છાનાં ઝીણાં-ઝીણાં રોમ હવામાં જરાક-જરાક હાલે છે .

મારા હાથમાં આkું આકાશ ©લે છે . પ

ં લઈને Kુ ં પહjું

.ં ધરતીમાં જડલા મારાં 4 ૂfળયાં વહjું

.ં એક જ
ં

પળમાં પ છાને ટ છે પાંખ. પાંખને ટ છે આકાશ. બી: પળે પ છાને ટ છે ચાંચ અને ટ છે ચ ચ કાર. પ
ં
ં ઊડતાં શીખેલા બmચાનેએ Tમ બ` ૂકડા ઠકડા ભjું
પહરને Kુ ં ન6ુ-ન6ુ
&ૂણી

ર. ચકચક ચણતાં, ચ ચ કરતાં, ખેતરમાં લહરાતો લીલોછમ સા ઓુ ં

હ ચકો તો મારો એ
મ `ું

ં અને ટ` ૂકડ ચાંચથી ચું

ં &ૂણી –

ં ને વાયરાના હ ચક હ `ું

.ં

ય પેલા kુiલા આકાશે…… યાં ઝીણેર sખથી વાદળની બાર Kુ ં ઘડ-ઘડ ખોyું ને

ં!
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સાંજ પડ Mધાjું ભેટવાને આવે ને ટોળાબંધ કલરવમાં માળા ભણી Kય
ુ ં ે qું
બmચાં ભેળ લપાઈને કટલાયે જ@મોની ન દર માું

ં ૂ ાળ પથારમાં
.ં માળાની Kફ

.ં ન દરમાં આવે છે શમણાં ને ભડભાંખું થાતાં તો ઊઘડ

છે આકાશ. આકાશ ઊઘડ છે <યાર માર ઊઘડ છે પાંખ. વાદળનાં ©ંડનાં ©ંડ મને હળવે રહને પસવાર હાથ.
એનો ઝાyું ઝાyું ને ઓગળે , બાપ ર બાપ ! આ આભ તો કવું મોું ને ઊઘડoા કર , બસ, ઊઘડoા કર ! પાંખ
માર નાની તે ફફડoા કર , બસ ! ફફડoા કર ! નાની-નાની પાંખથી Kુ ં qચે ને qચે ઊું
.ં આગળ ને આગળ ઊું

,ં પાછળ ને પાછળ ઊું

Yાંય પહVચ6ું નથી તોયે ઊું
થા&ું

.ં Mદર ને Mદર ઊું ,ં બહાર ને બહાર ઊું

ં ે શોધ6ું નથી તોયે ઊું
.ં ક$ુય

.ં ઊડતાં ઊડતાં Kુ ં હાંzં

.ં ને આકાશનાં એક પછ એક પડ ઓળંગતા-ઓળંગતા ખરતી

ચ ચ કાર. ખરતી

,ં નીચે ને નીચે ઊું
.ં

.ં ઊડતાં-ઊડતાં Kુ ં

ય છે માર ચાંચ ને ખર પડ છે

ય છે માર sખ ને ખર પડ છે ફર2ર2 ઠકડા ને હર2ર2 હiલોળ. ખરતી

ય છે એક પછ

એક પાંખ…. એક પછ એક પાંખ…
ને ઊડતાં-ઊડતાં Kુ ં પહVચી



ં આકાશની બી: તરફ. <યાર ખર પડ છે આkું આકાશ. રહ

ું
ું એક પી …
ં ..આમ ખર પડ છે પ
હવામાં તરZ-તરZ

ય છે $ ૂ@ય

ં ….
…

[21] વા<સiયના
વા<સiયના હ%તાIર – રના મહતા
એક દવસ ઘર કોઈ વડલનો પa આ3યો. આમ તો એમના ઔપચારક લખાણમાં રસ પડ એ6ું કંઈ નહોZ.ું
છે વટની થોડ બચેલી જHયામાં એમણે ‘રના ને યાદ, Q ૂલકાંને રમાડજો’ એ6ું લ]Uું હZ.ું પરં Z ુ ઓછ જHયા
અને ઉપરનીચે લખાણને કારણે એક પળ માર sખને ‘રનાને રમાડજો’ એ6ું વંચાUુ.ં પહલા તો ર4 ૂજ થઈ.
પરં Z ુ વળતી પળે ધીમે રહને માર sખમાં ભીનાશAું વાદળ ઊમટWુ.ં Q ૂર શાહથી ¯ ૂજતા હાથે લખાયેલા,
એક સરખા લખાણવાળા અનેક પa એ ભીના વાદળની આરપારથી માર નજરમાં સમાઈ ગયા.
દર વીસ-પmચીસ દહાડ ક મહને ¯ ૂજતા હ%તાIરવાળો એક પa અ` ૂક આવતો. Kુ ં થોુ-ં થોું વાંચતા શીખી
<યારથી એ પa અવય વાંચતી. શઆતમાં ‘રા.રા. ી ફલાણા-ઢ કણા’ લખેy ું હોય તે વાંચી બાને  ૂછતી –
‘રા. રા.’ એટલે $ું ? પછ હોય ‘કપડવંજથી ગૌરશંકર ગટોરભાઈ િaવેદના જય %વામીનારાયણ’ પછ બધાંના
ખબર-Mતર, સમાચાર હોય અને છે વટ સૌથી છે iલી ‘રનાને રમાડજો’ – એવા બે શ¦દ અ` ૂક હોય જ હોય.
ઘરમાં Kુ ં સૌથી નાની એટલે માjું નામ નાની પડ ગયેy,ું વળ, મોટો અને મોટ પણ ખરાં જ. Kુ ં k ૂબ નાની
હોઈશ – કદાચ જ@મી <યારથી જ બાુ આમ મને રમાડવાAું લખતા હશે. Kુ ં વાંચતાં શીખી <યાર કંઈ ઝાઝી
રમાડવા Tવી તો ન જ હો. પણ }ૂ ર ર¡ે ર¡ે બાુના મનમાં Kુ ં હ: નાની જ હતી. પછ તો આઠ દસ ક બાર
વષન
2 ી થઈ તોય ‘રમાડજો’ વાં લખાણ ચાyુ રહતાં, યાર પa આવે <યાર મોટો અને મોટ મને ‘રનાને
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રમાડજો, રનાને રમાડજો’ કહ ખાલી ખાલી ચીઢવી રમાડવા T6ું કરતાં. મને શરમ લાગતી, હસ6ું આવZ ું અને
ગમZ ું પણ ખjું. પછ તો પaના અIર વુ ને વુ ¯ ૂજતા બનતાં બનતાં, સરળતાથી વંચાય નહ એવા થતા
ગયા. અIરોની વધતી જતી ¯ુ ર બાુના હાથમાં કંપવાના રોગના વધેલા _માણને દશા2વતી ગઈ. પહલાં
એ માઈલોના માઈલો ચાલતા, તે હવે ચાલવા ઉપર પણ કંોલ નહોતો રહતો. }ૂ ર રહ રહને, અમારા સવન
2 ી
fચતા કર કરને Tના થક સrકડો પa લ]યા હતા તે હાથ મોઢામાં કોfળયોય માંડ ભર શકતો, પછ કલમ તો
Yાંથી કાગળમાં માંડ શક ? છે વટ પાછળથી તેઓ કોઈ અ@ય પાસે પa લખાવતાં, પણ <યાર પછ મને
‘રનાને રમાડજો’ Tવાં, એમના બે હાથોમાં નાની થઈ ઊછળતી હો એવા વા<સલયથી ભયાvભયાv શ¦દ વાંચવા
મ;યા નહ.
એમના કંપાતા હાથ પર<વે મને બાળસહજ &ુZ ૂહલ થZ.ું પછ એ કંપ ધીમે ધીમે એમના આખા શરરમાં
3યાપતો ગયો. એ વાત કર તોય ઝટ સંભળાય નહ . હાથમાં કોfળયો ઝાiયો હોય અને મોઢા આગળ આવે ક
હાથ એકદમ ¯ ૂજવા લાગે. મV અને કોfળયા વmચેA ું એક sગળ Tટyું Mતર પણ એમનાથી ઓળંગાય નહ .
પછ દાદ એમને મદદ કરતા, પાછળથી Yાર ક એમનો કંપતો હાથ મને મારા હાથ વડ ઝાલીને -%થર કર
ં
હાથને પકડતા
દ વાની તીÌ ઈmછા થતી. પણ તેઓ યાર એમના _ેમભયા2 ¯ ૂજતા હાથે મારા &ુમળા-hુવાળા
<યાર મારો હાથ પણ ¯ ૂજવા માંડતો !
થોડ મોટ થયા પછ Kુ ં પણ બા ભેગો એમને પa લખતી. વૅકશનમાં જઈને જો તો કાચના કબાટના એક
ખાનામાં અમારા પaો ! એ ફરથી વાંચવાની મ

પડતી. મr લખેy ું લખાણ મને કોઈ બી એ લ]Uું હોય એ6ું

લાગZ.ું અમારાં વષ~Lૂનાં દવાળકાડ2 પણ એ કબાટના કાચ પાછળ ગોઠ3યા કરતા. મોટા થયા પછ Kુ ં
ું A ું રા]યા કરો છો ?’ જવાબમાં એ ઘોઘjું હસતાં કંઈક અ%પFટ શ¦દો
 ૂછતી, ‘આ $ું આટyું બું LૂA-Lૂ
ઉmચારતાં. પaો ગમે <યાંથી મળ આવતાં. તેલની શીશીના ઓઘરાળાવાળા કાચના એ કબાટમાંથી, ભાHયે જ
ઊઘડતાં કાળા બારણાવાળા બી

કબાટોમાંથી, Mદરના ખંડનાં કપડાં વગેર સામાનવાળા કબાટમાંથી,

પીપડાઓ ઉપર 4ુકાયેલાં જમન
2 -િપbળનાં ખાલી બેડાઓમાંથી, લાકડાના મોટામસ પટારામાંથી, પથાર
નીચેથી….
આT થાય છે ક પa લખવો એ એક સામા@ય બાબત છે પણ અમને પa લખવો એ એમને માટ કવી તો
મહ<વની વાત હશે ? :વનનો, :વનના સંચારનો એક માa તંZ ુ આ પaો થક જોડ રાખતા. અમારા પaો
મળતાં, અમારા &ુશળ-સમાચાર મેળવતાં તેઓ કટલો આનંદ પામતા હશે ! પછથી, યાર પa ન લખી શકાતો
અને એ બી

પાસે લખાવવાAુ,ં એમને ક6 ું આકjું લાગZ ું હશે !

પહલાં અમે બધાં સાથે ર ઓમાં <યાં જતાં. પાછળથી એ શY ન હZુ.ં એકવાર Kુ ં અને બા એકલાં ગયેલાં.
<યાંની માર બધી બહનપણીઓ પણ બીT ચાલી ગયેલી. ઘર રપેર કરાવાAું કામ ચાલZ ું હZ.ું બાની હાજર
િવના તે શY પણ નહોZુ.ં સાવ એકલાં મને ગમે નહ. દર વૅકશનમાં માણેલી મ

યાદ આ3યા કર તેથી

ં ૂ ા. છે વટ એકવાર અચાનક રડવા લાગી.
Mદર-Mદર 4ઝ
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બા-દાદ-બાુ મને  ૂછવા લાHયા ક કમ રડ છે . રડતાં-રડતાં મr ક¢ું : ‘hુરત જ6ું છે ….’
બાુનો ચહરો એકદમ ઓઝપાઈ ગયો. કદાચ, એમનો કંપતો – મારા માથે ફરતો હાથ અટક ગયો. એ બોiયા :
‘કમ નથી ગમZ ું ?’ Kુ ં જવાબ આપી ન શક. ‘ઘરAું કામ ચાલે છે એ  ૂjું થાય એટલે જજો’ એ બોiયા. મr
અ ણપણે એમને કોઈક }ુ:ખ પહVચાડ®ું હોવાનો આછો-પાતળો ]યાલ મારા મનમાં ઊપસી આ3યો.
મને k ૂબ ગમZું %થળ બાળકમાંથી મોટા થઈ જવાની દોટમાં મનથી આxું જZ ું ર¢ું હશે. બાુને તે જ Iણે
ે ો સહયારો Íમ Z ૂટ ગયો હશે.
મારા મોટા થઈ જવાની વાત સમ ઈ હશે. મારા નાના હોવાનો અમારા બંનન
‘રનાને રમાડજો’ શ¦દ હવે તેઓ ¯ ૂજતે હાથે લખી શક એમ નહોતા અને લખે તોય મને ઉકલાઈ શક એમ
નહોતા.

[22] ખાટ આમલી અને મીઠાં %મરણો – રના મહતા
હમણાં એક દવસ આમલી સાફ કરવા બેઠ. આમલીમાંથી ક` ૂકા નીક;યા અને તે સાથે જ મારા મનમાંથી
પંદર-વીસ વષ2 પહલાનો સમય નીકળ પડoો. પહલાનાં વખતમાં બધા જ ઘરોમાં આમલી વધાર વપરાતી.
મા ક દાદએ માટલામાં મી¥ું લગાડને ભર લી આમલી બાળકોને સદાયે લલચાવતી રહતી. આમલીની ખાટ
ં અને તેના તગતગતા કાળા-કRથાઈ રં ગવાળા ક` ૂકાનો fલ%સો %પશ2 પંદર-વીસ વષ2 પહલાની માર
hુગધ
ં ૂ ાળા-ઉ સભયા2 ઘરની ખડક hુધી લઈ ગયો.
નાનકડ sગળ ઝાલીને મારા મોસાળના ગામ, <યાંના Kફ
દર ક %થળની, કાળની, માહોલની કોઈક અલગ જ ગંધ હોય છે . હ: આTય મોસાળના એ ગામની સવારં ૂ શક છે . વૅકશન પડતાં પહલાં જ અમે
બપોર-સાંજ-રાતની અલગ અલગ ગંધાAુQ ૂિત માjું મન તંતોતંત hધી
ભાઈ-બહનો મોસાળ જવા થનગનતાં. ઉના ર ઓમાં ખા%સો દોઢ મહનો રહતા. જઈએ ક તરત ‘આઈ ગયાં
બેટા ?’ કહ દાદ અમને ભેટ પડતાં. તેમનાં y ૂગડાંનો શીતળ %પશ2 તથા કંપવાને કારણે સતત ¯ ૂયા કરતી
બાુની sગળઓમાંથી અમારા પર છલકાતા વહાલના છાંટા હ: એ જ ઘરમાં Yાંક પડoા હશે. અમાર સગા
મામા-માસી કોઈ નહ તેથી કદાચ બાુ-દાદ આkું વષ2 અમાર વાટ જોતાં ગાળતાં. અમે hુરત પાછા જઈએ
<યાર સામાન માથે ઉપાડ બસ hુધી 4 ૂકવા આવતાં દાદની રાતીચોળ sખોમાં નવી ઊગી રહલી _િતIા
આT મને દ ખાય છે .
દાદ સવારમાં _ાઈમસ પર ચા બનાવતાં. <યાંની ચાનો %વાદ કંઈ બKુ સારો નહ પણ પેલી નાના ઝખા Tવી
લાકડાની બારમાં બેસીને પીવાની લહજત જ કંઈ ઓર. એવી સરસ, સગવડદાયી બાર મr hુરતમાં નથી જોઈ.
ં એ
બાર પર બહનપણીઓ સાથે Oુસુસ, બાર પર ના%તો અને કદક બાર પર ૂંટUું વાળ h ૂઈ પણ જ6ુ…
બાર જો થોડા દવસ બંધ રહ તો કS ૂતર <યાં અ` ૂક માળો કર દ તાં અને પછ જોઈએ તો ટલા *ડામાંથી
પીળ ંવાટવાળાં નાનાં બmચાં ચાંચ પહોળ કરતાં હોય. કાગડાઓ તેમને ખાવા માટ ટાંપીને જ બેઠાં હોય.
અમે ગમે તેટલી ચોક કરએ તો પણ એક-બે બmચાં તો હડપ કર જ

ય. તે સાંT વીજળના તાર પર બધાં

કS ૂતર Oુમhુમ અને મૌન બેઠાં હોય. કવળ રાખોડ સÁાટો તાર ઉપર એકલો ©iયાં કરતો હોય.
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ં ઈ ક પરદ શથી ગામ ગયાં હોઈએ એટલો અમારો વટ. ‘આ માર ભોણી ક ભોણો છે ’, – ના ગવલા
ણે 4ુબ
શ¦દો વારં વાર સંભળાતા. તે વખતે <યાં રIા નહ . અમે રોજ સાંજ પડoે આમતેમ રખડવા જતાં, k ૂબ જ
મTદાર બરફનો ગોળો ખાતાં, બ રમાં sબોfળયા-વરયાળના લલચામણાં ઢગલાં જોતાં અને કદક બપોર
પડતાં ર<નાકર માતાએ ઉ ણી કરવા જતાં. એ મંદર ઘું }ૂ ર પણ ચાલતા થાક Yાં લાગે ? ર%તો લાલ
માટવાળો અને k ૂબ જ રfળયામણો. ર%તાની બંને કોર ખેતરો. કોઈવાર મોર પણ ટKકૂ . માંડ કોઈક ગાડાં ક
સાઈકલ જતાં હોય. અમાjું આkું ટોં – મામાઓ-માસીઓ-ભાઈ-બહન-બહનપણીઓ, ધમાલમ%તી કરZ ું જZ ું
હોય. એકવાર પાછાં ફરતાં એક બળદ-ગાડાંવાળાએ અમને તેના ગાડામાં બેસાડoાં, એ :વનનો પહલો ને
છે iલો iહાવો. “ગાiલી માર ઘરરર….

ય બળદ િશગડાં ડોલાવતો

ય….” {|

એની શાળાAું આ ગીત

ગાય અને મારાં મનમાં લાલ માટવાળા ર%તે એ જ ગાડાંના x ૂઘરાં ઘમઘમ ઘમક ઊઠ છે !
‘પોણી પી6ું છે ?’ કયાર ક ચરોતર બોલીમાં હ: Kુ ં બોલી પું

ં ને દાદના એ પfણયાર જઈ ઊભી રહ



.ં મને થાય છે ક દાદ-બાુ એકલાં અને આટલાં ચાર-પાંચ માટલાં કમ ? માર નજર અભરાઈ પરનાં LુદાંLુદાં આકાર-કોતરણીવાળા િપbળના [યાલાં ઉપર ફરતી ફરતી ડોયા તરક વપરાતાં Lુદાં જ ઘાટના
કળિશયા પર અટક

ય છે . Kુ ં એ કળિશયા વડ [યાલામાં પાણી ર ું

ડાભ.મ

ં અને ઘટ-ઘટ-ઘટ. કપડવંજ T6ું મી¥ું

પાણી મr બીT Yાંય પીું નથી. કદાચ એ મીઠાશ મારો પIપાત હોય. અર ! અર ! પેલો @યાતમાં જમવા
જતી વેળા લઈ જવાતો િપbળનો પેચવાળો લોટો – ચંS ુ મારામાં િવ%મયની ઝીણી – ઝીણી કોતરણી કર છે .
કોઈ એનો પેચ તો ઉઘાડ આપો.
આ કોણ ચાiUું પbાં, ઘર-ઘર, અમદાવાદબા: રમવા ? hુકાયેલાં રાયણની કોકડ, sબોfળયા, Oુલાબી રં ગની
ં  ખાવા ? દાદ જોડ %વામીનારાયણના મંદર ભજન ગાવા અને સાકર-વરયાળAું શરબત પીવા ?
પાક Oુદ
મંદરનો કચરો વાળવા ક ભગવાનને ચંદનબા ચંદનનો લેપ કરતાં એ રસ ૂવક
2 જોવા ? માર sખે કોણે ચંદન
ચોપડ દું ? અને ાસમાં તો ખાખરાંનાં પાનાંની ભીની ગંધ આવે છે . ખાખરાંનાં પાનાંને ડ ચી તેની ઉપર
ંૂ
પાણી છાંટ એની થ[પીઓની થ[પીઓ કઈ sગળઓ કર છે ? પાનાં ઉપર ટmચ દઈ kપતી
લીમડાની સળ
ને પતરાળ તૈયાર ! અર ! એ તો મr હમણાં જ બનાવી આપી છે {| ને – મુમાલતીના પાંદડાની અને એ
હરખાતી  ૂછે છે : આમાં જ4ું ?
ગોળાકાર બધાં જમવા બેઠાં છએ. પેy ું નાAું માટyું નીચે ઉતાUુv છે – માર બાLુમાં જ. Kુ ં પાણી લેવા
ને અચાનક આkું માટyું નમી



ં

ય છે . બધે પાણી…પાણી…. ગભરાટથી માર sખમાં પણ પાણી આવવા

T6ું – ‘કશો વVધો નહ .’ આ કોણ બોiUું ?
પરોપકાર, િન:% ૃહ, -%થત_¼ દાદ કશો પણ મોટો વાંક હોય તોયે વઢતાં નહ ! એમનો એક જ :વનઉ§ગાર : કશો વVધો નહ . અમે બધાં એમની નકલ પણ કરતાં પરં Z ુ એ fબચારાંને એનોય કશો વાંધો નહોતો
! કપડાં, વાસણ, રસોઈ, ખરદ, ધીમે ધીમે પથારવશ થતાં જતાં બાુની ચાકર – આ બું જ એકલપંડ હસત
મોઢ કરતાં. બાુના 4 ૃ<Uુ પછ એ અમાર પાસે આ3યાં ને એ ધરને તાં મરાUું – કાયમ માટ. પછ તો એ
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ઘર વેચાUુ.ં સદા ©લતો છ[પરખાટ -%થર લાકું થઈ ગયો – બાુના શરર Tવો. પાfણયારાંનાં ઝાંખાં થઈ
ગયેલાં બેડાં,  ૂળના થરવાળા વાસણો, પેટ-પટારાં-પીપ વેચાયાં. કદક હVશભેર ભ તે લટકાવેલી અમારાં
ં ૂ ભર ગોદડઓ વહ¶ચી
aણેયની બાળપણની છfબઓ નીચે ઉતારાઈ. દાદએ ફાટલાં y ૂગડાંમાંથી સીવેલી Kફ
દ વાઈ. છત પર કડાંમાં લટકતી ડોલો, ખાલી માળા, બું જ ઉતારાUુ.ં મને બKુ ગમતી બારઓના કમાડ બંધ
થયાં તે થયાં ! <યાં કS ૂતરોએ માળા બના3યાં ક બmચાં ખવાયાં કંઈ ખબર નથી. કવળ પેલો સÁાટો તાર પર
–
કોણ

ણે કમ ઘર વેચાUું <યાર બા ક દાદ િસવાય કોઈને ખાસ }ુ:ખ ન થUું ! બા રડ, પણ સહનશીલ દાદને

તો આમાં ય કશો વાંધો નહોતો ! અમે aણે બાળપણથી એટલા }ૂ ર હડ કાઢ ગયેલાં ક એ ધરની હાંક પણ ન
સંભળાઈ !
ે પર સાંભળને શીખેy ું ‘મામાAું ઘર કટલે ?’ વાં ગીત તોતડ બોલીમાં ગાય છે <યાર }ૂ ર
વેદાંગ હવે કસટ
}ૂ ર, માર sખોનાં ઝળઝfળયાંની આરપાર હ: અડખમ ઊભેy ું એ ઘર દ ખાય છે ! ને લાકડાની 3હરની
દાદની સગડનો ુમાડો મારા ાસમાં ભરાઈ

ય છે . રોટલી કયાv પછ દાદ કદક આમલીના ક` ૂકા પણ

શેક આપતાં. એAું કRથઈ પડ કાં બની જZ.ું અને ઉખેડતાં ક ધોળો-બદામી રં ગનો ક` ૂકો દૂક દઈને &ૂદતો.
કÅણ ક` ૂકો ઝટ ચવાતો નહ . એને ધીમે ધીમે ચગળતાં. અમાર લાળથી ભ

ઈભ

ઈ એ પોચો થતો ને

પછ Z ૂટતો.
તે દવસે આમલી સાફ કયાv પછ સાત-આઠ ક` ૂકા કચરાની ડોલમાં નાખવા ગઈ ને ઘડક હાથ થંભી ગયો.
થUું ક લાવ, બાળકોને શેક આુ.ં પણ એ સગડ, એ દ વતા, એ હતાળ હાથ ને એવાં લાળ ઝરતાં િનદ~ષ મોઢાં
ં
ંૂ
Yાંથી લા6ું ? ચૉકલેટ-mUુ*ગ
ગમના જમાનાનાં આ બાળકો તો કદાચ tકયે
કાઢ !
ક` ૂકાં મr ડોલમાં પધરાવીને ઢાંકણ બંધ કર દુ.ં પણ ઢાંકણ અધkુiyું જ રહ ગUુ.ં

[23] હ ચક બે¥ું મન ©iયા કર – રના મહતા
 ૂનમનો ચં£ોદય હમણાં જ થયો છે . આ ચં£ પીળાશ પડતા ધોળા રં ગનો છે . ઉના આકાશ ધોળ
વાદળઓથી છવાઈ ગUું છે . ચં£ના કરણો વાદળઓની પાછળ ઢંકાઈ અÎત તેજવલયો રચે છે . નીચે વાડામાં
થોડવાર પહલાં ખીલેલાં મુમાલતીનાં સફદ લો આકાશમાં Sુાં ભયાv હોય તેવાં લાગે છે . લોનાં ©મખાં
ચાંદની પીને હ ચકા ઉપર ઝ»ંબી ર¡ાં છે . Kુ ં હ ચકા પર બેઠ ચાંદનીનો, લોનો અને આ રfળયામણી રાતનો
©લો ખા

.ં હ ચકો ધીમો ધીમો, અિવરત ચાiયા જ કર છે . દવસે પણ થોડ થોડવાર હ ચકા પર બેસી

લેવાની મને ટવ પડ ગઈ છે . Tમ કોઈ પIી માળાની બહાર નીકળ ડાળ ઉપર ©લી લે એમ જ. Yાર ક તો
એકધાર કલાક hુધી હ ચક બેh ું
અડધી પળ હવામાં ઊડ શ&ું
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.ં <યાર હ ચકો મારામાં અને Kુ ં હ ચકામાં ©yું

.ં આકાશ અને વાદળને અડવા હાથ લંબા6ું

.ં હ ચકો ©લે છે અને Kુ ં

,ં હ ચકો હાલી-હાલીને <યાં જ
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હોય છે પણ Kુ ં Yાં ને Yાં જઈ આ6ું
કહતી એ વાત પણ હ ચકો જ

ં ! હ ચકો 4ગ
ં ૂ ો 4ગ
ં ૂ ો માર બધી વાત સાંભળે છે . T Kુ ં કોઈને નથી

ણે છે .

કોઈ ને કોઈ હ ચકો મારો Mતરં ગ િમa ર¡ો છે . સૌથી Lૂનો તો પેલો પાતળા Q ૂરા પાટયાવાળો હ ચકો. કોઈ
}ુબળ
2 -_ેમાળ ડોસી T6ું પ. Lૂના રસોડા પર માfળUુ.ં તેની ઉપર પતરાં. કાળા- ડા લાકડા ઉપર હ ચકાનાં
કડાં. હ ચકાના સfળયા પણ પાતળ સોટ Tવા. હ ચકા પાછળ પાટશન તેથી બKુ મોટો ન ખવાય. કોઈ Mગત
મહમાન આવે તો <યાં બેસીને, કામ કરતી બા જોડ વાતો કર . દાદ <યાં પગ qચા વાળને બેસી માળા કરતાં
હોઠ ફફડાવે ને હ ચકો પણ એટલો જ હાલે. રસોું પરવાયા2 પછ હ ચકો નવરો થઈ જતો. ઉનાળામાં એની
નીચે ઠંડા પRથર પર fબલાડ એકદમ લાંબી થઈને h ૂતી હોય. Kુ ં રમતાં રમતાં વારં વાર એ હ ચક બેસતી,
ઉપર માfળયામાંથી દ ખાતાં માટલાં, વાસણ, ટોપલી વગેર જોતી. પેલાં કાળા મોભ પર ઊધઈએ કર લા પોપડા
ં ૂ ાળો _કાશ, પાfણયાર
પણ દ ખાઈ જતાં. બારઓની બહારનો તડકો હ ચકા પર આવતો નહ . છતાં આછો Kફ
ભર લા તાંબા-િપbળનાં બેડાંનો ઝગમગાટ, ઊડ-ઊડ કરતી નવર ચકલીનો ચ ચ કાર હ ચકા પર ©iયાં કરતો.
વષમ
2 ાં એકાદ વાર ફોઈ અમદાવાદથી આવતાં <યાર હ ચકો સભર થઈ જતો. ફોઈને ઘેર હ ચકો નહ ને અહ
તેઓ

ણે આખા વષA
2 ું સામું હ ચક બેસી લેતાં. સવારની ચાથી માંડને રાતની છે iલી ચા પણ હ ચક. શાક

સમાર6ુ,ં ના%તો કરવો, લાંબી-લાંબી વાતો કરવી પણ હ ચક. કદક તો જમવાની થાળ પણ હ ચક ગોઠવતાં.
એમને હ ચક જમતાં જોઈ મને ર4 ૂજ, આનંદ અને આય2 થતાં. બપોર આગલાં ખંડનાં હ ચક જ qઘી જતાં
અને રાતે પણ જો qઘ ન આવે તો આખી રાત હ ચક જ ગાળ લેતાં. થોડા દવસ પછ ફોઈ ચાiયાં જતાં.
હ ચકા પર કોઈક ખાલીપો બેસી જતો.
પાછyું ઘર વધાર LૂA ું થતાં <યાંA ું રસોું બંધ કર દ વાUુ.ં સગડ, ગેસ, વાસણો, માટલાં, પાટલા, બધો
અસબાબ નવાં રસોડ ચાiયો જતાં હ ચકો h ૂનો પડ ગયો. એનાં કડાં યાં લટકતાં હતાં એ મોભને ઊધઈ વુ
ં
ને વુ ખોતરતી રહ. છે વટ એ હ ચકો ૂંટUુવાળ
એક k ૂણે h ૂઈ ગયો. હવે ઘરમાં એક જ આગલા ઓરડાનો
હ ચકો ર¡ો. ઘરનાં બધાંની _ીિત તેની ઉપર ક¶@£ત થઈ. કોઈ ને કોઈ તો <યાં બેઠy ું જ હોય. પાળે લી fબલાડ
પણ એની ગાદ પર મોજથી h ૂવે. ચાyુ હ ચક પણ છલાંગ માર લાડકા બાળકની Tમ અમારા ખોળે ભરાય.
હ ચકાની વાત કjું ને બહનAું નામ ન લ તો વાત અ ૂર રહ. ફોઈની હ ચકા_ીિત એનામાં ઊતર. એને
હ ચકા વગર જરાક ન ચાલે. ભણવાAું હોય ક નવલકથા બું <યાં જ વાંચ.ે કોઈ આવે ને એAું વાંચવાAું બગડ
તો પણ એ બીT ન વાંચ.ે આવનાર 3યકત ઝટ હ ચકથી ન ઉઠ તો અકળાય. અમે ગ.મત કરતાં ક આ હ ચકો
સાસર લઈ જT.
એ ગઈ, ને માર Tમ હ ચકો અહ એકલો રહ ગયો. લHન પછ બીT જ દવસે Kુ ં તેને સાસર એને મળવા
ગઈ. <યાં મr એક નવા, અ lયા હ ચકા પાસે એને ઊભેલી જોઈ. Kુ ં એકદમ ¯ુસક ને ¯ુસક રડવા માંડ. માjું
રડ6ું કમે કર અટક જ નહ. ઘર આવી ધબ દઈ બેસી પડ. ઠંડા સfળયાને મારા હાથને %પશ2 થયો. હ ચકાના
હiલોળમાં હ: અમાર વાતોના પડઘા ઊઠતા હતા. આ એ જ જHયા હતી યાં મોટ રોજ િનશાળે જતાં મને
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માtું હોળ આપતી, કદક ગજરો નાંખી આપતી, MતાIર રમતી, ફiમોની %ટોર 4ુHધ કંઠ કહતી, એક
ડશમાંથી ના%તો કરતી, Yાર ક ખડખડાટ હસતી, Yાર ક રસાઈને રડતી, સrકડો વાર પગની ઠસ દઈ માર
સહપંfખણી થઈ ઊડતી. એ જ જHયાએ તેણે લHનની મહ¶દ 4ુકાવેલો ફોટો પડા3યો. બહરાશ પકડલાં કાન માંડ
કલાકો hુધી પથારમાં પડયાં પડયાં અમાર વાતો સાંભળતાં દાદ પણ નહોતાં ર¡ાં. અને પેલી fબiલી તો
Yારની હ ચકથી છલાંગ માર આકાશે પહVચી ગઈ હતી.
પહલા તો હ ચકાને પણ માjું એકલાં બેસ6ું ગ.Uું નહ. ધીમે ધીમે અમાર વmચે 4 ૂક સંવાદ વધતો ગયો. એક
દવસ મr પણ બહનની માફક એની ઉપર બેસી ફોટો પડા3યો.
વષ~નાં વષ~ વીતી ગયાં. હ:યે <યાં

 ને હ ચક બેh ું <યાર જ ઘરમાં આ3યા T6ું લાગે છે . Kુ ં અને બહન

<યાં અલપઝલપ મળયે તોય ઘડક સાથે હ ચક બેસી પડએ છએ. ફોઈ વષ~થી Mહ આ3યા નથી. એમના
પગમાં હ ચકાને ઠસ મારવાની તાકાત પણ બચી નથી. બધાં જ સમયાંતર આ હ ચકાને છોડ ચાiયાં ગયાં છે .
દાદા-દાદ, અમે બે બહનો, ભાઈ-ભાભી, બાળકો. હ ચકો ઘર Tટલો જ ઘરડો થયો છે . પણ એના પ-રં ગ
બદલી કાઢયાં છે . લોખંડના સfળયાને બદલે િપbળની

જરમાન સાંકળો અને x ૂઘર બંધાઈ છે . રં ગ ઊખડલી

દવાલો અને બે 6 ૃPધજનો વmચે એ x ૂઘર જરા જરા રણYા કર છે . છતાં, બધાં ભેગાં મળે <યાર હ ચક જ ટોળે
વળે છે . બાળકો એની કોટ વળગી એને હચમચાવી કાઢ તો યે એ ઘરડા દાદા T6ું હ%યા કર છે . હ ચકો અમને
બધાંને જોડ રાખતી કડ છે . ઘરના કોઈ બે જણ બેસે અથવા એક ઊઠ ને બીLુ ં બેસે <યાર એ કડ જોડાઈ

ય

છે .
બે હ ચકાની વાત કર પણ પેલો છ[પરખાટ મને હ: ખડખડાટ હસાવે છે . મોટો મસ, તોિતગ ખાટલા Tવો.
મોસાળના ઘરમાં હમેશાં k ૂબ ગમતો. એની મજS ૂત ઈસ ઉપર પાટ ભર લી અને એની ઉપર પથાર-ઓિશકાં.
ર માં અમે બધાં હારબંધ આડાં h ૂઈ ધમાલ કરએ. બાુના 4 ૃ<Uુ પછ એ અહ લવાયો. પણ એને અમાjું ઘર
બKુ ગોઠUું નહ. મારા લHનની પીઠ ટાણે ભેગાં થયેલાં ડઝનેક બાળકો એને જોરજોરથી હ ચકતાં હતાં ને
અચાનક જ એ Z ૂટ પડયો !
મારા નવા ઘર હ ચકો નહોતો. એકાદ વષ2 પછ વાડામાં અમે આ હ ચકો 4ુકા3યો. આ હ ચકો કંઈ નવો નહતો.
વષ~થી એ લાકું થઈ પડયો ર¡ો હતો. આT એને sગળ ફરવી અડ&ું

ં ને થાય છે ક દસ વષ2 ©લી©લીને

મr એને ડાળ બનાવી દધો છે . વરસાદAું પાણી પીને એAું લાું લી ગUું છે . બાળકોના &ૂદકા-Q ૂસકાથી એની
વmચેની ફાટ મોટ થઈ ગઈ છે . એ ફાટમાં માટ ભરાય તો ચોમાસે તણખyું ઊગી નીકળે છે ! હ ચકાની
ં ૂ ાUું નથી. – hુલોચનાબહન. કોણ હશે
નીચલી બાLુએ એના 4 ૂળ માfલકAું સફદ રં ગથી રં ગાયેy ું નામ હ: Qસ
એ hુલોચનાબહન ? કવાં હશે ? એમAું નામ હ ચકા પર શા માટ લખા3Uું હશે ? હ ચકો Yાં, કયે ગામ, કયે ઘર
બંધાયો હશે ? તે અહ ઠઠ અમારા ઘર hુધી શા માટ આ3યો હશે ? ઉbર માa એક – માર ©લવા ! આ હ ચકા
િવના દવસ ને રાત, સવાર ને સાંજ Kુ ં Yાં ©yું ? કઈ રતે આ પાળા ચં£ સાથે સંતા&ૂકડ ર4ું ? કવી રતે
ંૂ
વાદળોની Mદર માjું માtું kપાવી
દ ? ને આકાશના નાના ુકડામાં અસીમ િવ%તર
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રોજ સવાર ક બપોર હ ચક બેસીને જ ચા પી

.ં રાતે અમે બે હ ચક ન બેસીએ તો

ણે દવસ  ૂરો નથી

ં આ ં ગમZ ું
થતો. હ ચકો અમારા દાંપ<યAુ,ં સ]યAું અિનવાય2 Mગ બની ગUું છે . તો હ ચક એકલાં બેસવાAુયે
નથી. આ હ ચક બેઠ હો <યાર દર વખત એની પર જ ©લતી હો એ6ું થોું છે ? ઘડકમાં પેલો Q ૂરા
રં ગવાળો, નાLૂક હ ચકો વાદળ બનીને મને ©લાવે છે , તો ઘડકમાં પેલો અડધી સદથી એક જ %થળે ©લતો
હ ચકો મને એની ગોદમાં fબલાડની Tમ qચક લે છે . તો વળ, પેલો છ[પરખાટ પણ મને િનરાંત:વે hુવાડ
દ છે . Kુ ં આ ક તે ક પેલા હ ચક અગfણત દવસો, અગfણત રાિaઓ િવતાવતી, અગfણત તારાઓ ગણતી,
અગfણત ુFપો જોતી, અગfણત ગીતો ગણગણતી, અગfણત હા%ય વેરતી, અગfણત અÏુ વહાવતી ©iયા જ
કjું

ં . ©iયાં જ કjું
…
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ં .માર Mદર અને બહાર ! Mદર અને બહાર !
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