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S.S. WHITE Technologies Inc.
&

S.S.WhiteTechnologiesInc.US 
Headquarters: Piscataway, NJ, USA

S. S. White Technologies India Pvt. Ltd
Milton Keynes, UK 

S. S. White Technologies India Pvt. Ltd
Surendranagar, Gujarat, India

170 years of rich history in manufacturing innovations
S. S. White products are used in 98% of aircrafts fl ying today,

in millions of automobiles, on space stations
and have even gone to the moon.

“SHUKLA MEDICAL” manufactures orthopedic surgical 
instruments such as hip and knee implant extraction systems used 

at all major U. S. hospitals.

www.sswhite.net www.sswhiteaerospace.com www.shuklamedical.com

Rahul Shukla
President & CEO

151, Old New Brunswick Road, Piscataway, NJ 08854
Phone: (732) 474 1700
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P…≠˜©……≈ ~……UÔ… £Ì´……« l´……≠‡̃  •…÷±…‡̀ Ú ~……‡l……{…“ UÔ…l…“©……≈ ±…>{…‡ W +…¥´……
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eÙ…‡G`Ú≠˜ æ˙l…… l…‡o…“ l…‡ Xi…l…… æ˙l……, H‡Ì HÌ> WN……+‡ UÔ…l…“ ~…≠˜ N……‡≥“
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O……æ˙HÌ{…÷≈ {……©… 
ª…≠˜{……©…÷≈ 
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+…`Ú±…÷≈ ª……≈ß…≥l……≈ l……‡ +…H«Ì≠˜…<`Ú +{…‡ ¥……<{…•…N…« ©……o……≈
{…©……¥…“{…‡ S……±…¥…… ±……N´……. +{´……‡+‡ {…W≠˜…‡ £‡Ì≠˜¥…“ ±…“y…“. ª…©…W⁄l…“
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આ અંકના મુખપૃઠિ ઉપર મહામના સદગત અમૃતલાલજી 
વેગડ તથા એમનાં પત્ી કાનતાબહેન નમદિદામાં જ્ોણત અધ્દિ મૂકી 
રહ્ાં છે. ફોટો સૌજન્ : ણવજ્ પરમાર, જબલપુર. ગ્ા વષદિમાં મે 
માસનો અંક વેગડ સાહેબનાં ણચત્ો અને રેખાંકનોથી ખણચત હતો 
તે મુજબ આમાં પણ એમને અંજણલ તરીકે થોડાં વધુ ણચત્ો અને 
રેખાંકનો લેવાની ગણતરી હતી પરંતુ તે સુચારુ રીતે બન્ું નહીં 
એટલ ેતાબડતોબ અમદેરકા ણનવાસી કાટૂદિણનસટ મહેનદ્ર શાહ પાસથેી 
રેખાંકનો મંગાવી આ અંકને શોભાવ્ો છે. 

આ અંક ફરી પાછો ‘માઇરિોદફકશન’ ણવશેષાંક છે. તેમાં 
સમાવેલી રચનાઓનાં ણનમંણત્ત સંપાદક છે સુશ્રી નીલમ દોશી જે સવ્ં મેગાદફકશનનાં પણ 
લોકણપ્ર્ રચણ્તા છે. ગ્ા વષમે પ્રગટ થ્લે પ્રથમ માઇરિોદફકશન ણવશષેાકં વખત ેથ્લેુ ંતમે જ 
આ વખતે પણ અનેક લેખકો પાસેથી સામગ્ી મંગાવવી, તેમાંથી ચુનંદા રચનાઓ પસંદ કરવી 
અન ેત ેસવદિના લખેકોની છા્ાછબીઓ ઉઘરાવવી તથા તમેના ણમતાક્રી પદરચ્ સપંાદદત કરવા 
વગેરે �ણતધમવી કા્દિ પાર પાડવા બદલ ણનમંણત્ત સંપાદક નીલાબહેનને અને એમના સહ્ોગી 
તથા સજદિન માઇરિોદફકશન ગ્ૂપના સં્ોજક ણજઞિેશ અધ્ારુ સાધુવાદ. હજાર ચીવટ રાખવા 
છતાં ભાષાની સમ્ક�–તા તથા જોડણીની શુણચતા સચવાઈ નથી તથા અંકના અંતે લેખકોનો 
માઇરિોપદરચ્ લેવા્ો છે તેમાં કદાચ સવદિ લેખકો સમાવી શકા્ા નથી કે કદાચ જેનાં નામ છે 
તે સવદિની રચનાઓ લઈ શકાઈ નથી. આ બધી ભાગાદોડી છતાં ગુજરાતીમાં માઇરિોદફકશનનું 
નામ જીવતું રાખતી સંસથાની પ્રણતણનણધ રચનાઓના ણવશેષાંક પ્રગટ કરવાનો અવસર મળે તે 
બદલ ‘મમતા’ને ‘ફરિ’ છે.

બે માસમાં મમતાને સાત, અંકે ૭, સેવન! વષદિ પૂરાં થશે. તે ણનણમત્ે ‘મમતા’ના કલેવરમાં 
સહેજસાજ સાજસ�ની ટાપટીપ બદલવાના હેતથુી આ અકં ફરી એક વાર ‘આટદિમણણ’ સંસથાનાં 
મણણલાલ રાજપૂત તથા સશુ્રી રીટા ડાગંોદરાએ તૈ્ ાર કરેલ છે ત ેબનંને ેદીઘાદ્િ ષુ્ની શભુાકાકં્ા.

ણવશ્વસાણહત્ના ધુરંધરોના પદરચ્ના ણવભાગની બાગડોર સદગત ભાઈ બકલુ બક્ીના 
હાથમાંથી ભાઈ દદલીપ ગણાત્ાના હાથમાં જા્ છે. બકુલની શાલીન શૈલીના સથાને દદલીપની 
તણનક તજેાનાભરી ઇશટાઇલ પણ વાચકોન ેમોહી લશે ેએવી અપેક્ા છે. દર અકંની માફક પદંડત 
બાબુ સુથાર ફરી એક વાર અજીબોગરીબ ગદ્રચનાની ઝાંકી પેશ કરે છે. 

મમતા વાતાદિસપધાદિને અભૂતપૂવદિ પ્રણતસાદ મળેલ છે. સં્ોજકશ્રી ડોકટર કનૈ્ાલાલ ભટ્ટનું 
કહેવુ ંછે કે રોજના ંદસ-બાર દસ-બાર કવર આવતા ંહતા ંઅન ે૩૧ તારીખ સધુીમાં કુલ ૪૦૦ની 
આસપાસ સંખ્ામાં વાતાદિઓ આવી છે. તો એનજો્!

  

íktºke yu.ðe. Xkfh
MktÃkkËLk MknkÞ 
Mkw[e ÔÞkMk yLku ðÕ÷¼ LkktZk

yíkeíkhkøk / hsLkefw{kh Ãktzâk
hkøk økøkLkrðntøkk / Þþðtík {nuíkk

fBÃkkuÍ yLku rzÍkRLk
òöðe økúkrVõMk
{ku. 94260 60601

rð¿kkÃkLk “ykxo{rý”
{ku. 94286 12562

sLkMktÃkfo fLkiÞk÷k÷ ¼è

{w¾Ãk]c rðsÞ Ãkh{kh 
Mkwþku¼Lk hu¾ktfLk {nuLÿ þkn

ík{k{ ÃkºkÔÞðnkh {kxu
mamatamonthly@hotmail.com

• MktÃkkËfeÞ ÃkºkÔÞðnkh {kxu 
xÃkk÷Lkwt MkhLkk{wt
Madhu Rye
201 st Pauls Ave, Apt 17-W 
Jersey City, NJ 07306, USA 
+1 551 208 4157 

• ÷ðks{ {kuf÷ðkLkwt íkÚkk hðkLkøke 
ytøkuLke VrhÞkË {kxuLkwt  MkhLkk{wt
‘{{íkk’ ðkíkko{krMkf 
977/2 Mkuõxh 7-Mke 
økktÄeLkøkh 382 007
{ku. 97127 50565

MktÃkkËf {Äw hkÞ 

• ðkŠ»kf ÷ðks{
(12 ytf) Y.300 ÃkhËuþ{kt 
35 zku÷h ÷ðks{Lkku [uf fu 
zÙkVx ‘{{íkk ðkíkko {krMkf’Lkk 
Lkk{u {kuf÷ðku. {Lke ykuzoh 
Mðefkhkþu Lknª. ÷ðks{ 
‘{{íkk’Lkk çkuLf yufkWLx{kt 
MkeÄwt s{k fhkðe þfkÞ Au. 
yÚkðk MÚkkrLkf çkwfMxkuhku{kt 
Ãký YçkY MðefkhkÞ Au.

છેલ્ાં ૪૫ વષદિથી પીટસબગદિ, અમેદરકા ણનવાસી મહેનદ્ર  શાહ મૂળ આદક્કટેકટ 
છે. અેમને નાનપણથી દોરવાનો શોખ, રમૂજી સવભાવ, સાણહત્ પ્રત્ે રુણચ 
હોવાથી હાલ સોનરેી ણનવૃણત્મા ંકાટુદિનીંગ, પ�ેટીંગ અન ેરી્લ લાઇફ હ્મરસ 
સટોરીઝ રચવામાં મશગુલ છે. ફેસબુક પર એમના ફોલોઅસદિ ૫૦૦૦ ની 
લીમીટ વટાવી  ચૂક્ા છે. અમેદરકા, કેનેડા, ્ુરોપ, ઉપરાંત ભારતનાં ઘણાં 
સામણ્કોમાંએમનાં કાટુદિનસ પ્રગટ થતાં રહે છે. એમની બે કાટુદિન બુકો “અમે 
અમેદરકન અમદાવાદી” અને “I said it too!” સોલડ આઉટ છે.

mahendraaruna1@gmail.com, 412-780-6051.
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yLkw¢{ rLkÞ{kðr÷
F ‘{{íkk’ {kºk ðkíkko{krMkf Au. íku{kt Võík ðkíkko s Mðefkhðk{kt 

ykðþu.
F ‘{{íkk’ Ëh {kMkLke 11{e íkkhe¾u «rMkØ ÚkkÞ Au.
F ‘{{íkk’ fkuE MkðuíkLk f{o[khe LkÚke íkuÚke økúknfku yLku ðkíkkofkhkuLkk 

MknÞkuøkLke yÃkuûkk Au.
F ‘{{íkk’ ykðíkefk÷Lkk ðkíkko÷u¾fkuLkwt yksLkwt {krMkf Au íkuÚke 

íku{kt Lkðk ÷u¾fkuLku nkŠËf ykðfkh Au.
F ‘{{íkk’{kt fBÃÞqxh WÃkh ÷uxh MkkRÍ fu yu-Vkuh MkkRÍLkk fkøk¤ 

WÃkh xkRÃk fhu÷e, ðzo{kt yLku ÃkezeyuV Vku{uox{kt {kuf÷e ykÃkðk 
{kxu R-{uR÷Úke mamatamonthly@hotmail.com (sub: 
story for mamata) {kuf÷u÷e f]ríkyku ðnu÷e æÞkLk{kt ÷uðkþu. 
R{uR÷ fhu÷e f]ríkLke ÃknkU[ yLku rLkýoÞ R{uR÷Úke sýkðkþu.

F xÃkk÷ fu fwrhÞhÚke WÃkh {wsçk xkRÃk fhu÷e ðkíkkoyku íku ÃkAe 
æÞkLk{kt ÷uðkþu. nkÚku ÷¾u÷e ðkíkkoyku Ãký Mðefkhkþu, Ãký íkuLkk 
rLkýoÞ{kt rð÷tçk Úkþu. xÃkk÷ fhu÷e ðkíkko MkkÚku sðkçke ÃkkuMxfkzo 
nþu íkku ÃknkU[ sýkðe þfkþu.

F ðkíkkoLke MkkÚku yu f]rík Ãkqðuo fkuE «fkþLk{kt, RLxhLkux fu hurzÞku-
xeðe WÃkh fu çkesu õÞktÞ Ãký fkuE MðYÃku y«fkrþík yLku {kir÷f 
Au íkuðku Ãkºk, ÷u¾fLkku Vkuxku, 50 þçËku{kt Ãkrh[Þ íku{ s VkuLk 
Lktçkh, yLku nkuÞ íkku R-{uR÷ ykRze {kuf÷ðkt.

F	 yLkwðkË	fu	YÃkktíkh	MkkÚku	{q¤	÷u¾fLkwt	Lkk{,	50	þçËku{kt	Ãkrh[Þ	
íkÚkk nÞkík nkuÞ íkku íku{Lkku yLkw{ríkÃkºk yLku MkhLkk{wt, VkuLk 
Lktçkh íkÚkk R-{uR÷ ykRze {kuf÷ðkt yrLkðkÞo Au. 

F ÷¾kýkuLke òuzýe MkkÚko skuzýefkuþ {wsçk RåALkeÞ Au. 
F ðkíkko {éÞk çkkË yufkË - çku {kMk{kt ÷u¾fLku rLkýoÞ sýkððk{kt 

ykðþu. y{u rLkýoÞ sýkðeyu íku Ãknu÷kt yk ðkíkko çkesu {kuf÷ku 
íkku f]Ãkk fheLku y{Lku sýkðþku fu ðkíkko çkesu {kuf÷e ËeÄe Au. 
Ëhuf ðkíkkoLke yuf Lkf÷ Mkk[ððe. yMðef]ík ðkíkko ÃkkAe {kuf÷e 
þfkþu Lknª.

F «rMkØ ÚkÞu÷e Ëhuf f]ríkLkk «Úk{ «fkþLkLkku ÃkwhMfkh yÃkkÞ Au. 
íku ÃkAe «fkþLkLkk ík{k{ nf ÷u¾fLkk hnuþu.

08 rfþkuh {fðkýk
 økÞk ytfLke ðkíkkoyku rðþu
09 çkkçkw MkwÚkkh
 y©ØuÞ rçk÷kzku
11 nehk÷k÷ VkuVr÷Þk
 hkíku ðkík
13 rfþkuh Ãkxu÷
 W¾kýwt
17 su. yuMk. ^÷u[h
 çkeòu MkqÞo
20 MksoLk økúqÃkLkkt {kR¢kurVõþLk

• પારુલ મહેતા • ગોપાલ ખેતાણી • દીપાલી વ્ાસ 
• મણણલાલ વણકર • દદવ્ેશ સોડવદડ્ા • આરતી 
આંત્ોણલ્ા • શ્રદ્ા ભટ્ટ • મીરાં જોશી • મણણલાલ 
વણકર • ભગવતી પંચમણત્ા • હાદદદિક ્ાણઞિક  
• નીવારોઝીન રાજકુમાર • અજ્ ઓઝા • સુષમા 
શેઠ • લીના વછરાજાની • સંજ્ ગુંદલાવકર  
• રાજુલ ભાનુશાલી • ધમમેશ ગાંધી • ણનલ્ પંડ્ા 
• ણજઞિેશ અધ્ારુ • રાજુલ ભાનુશાલી • સંકેત વમાદિ 
• અનુજ સોલંકી • સવાણત શાહ • ભારતી ગોણહલ 
• દદવ્ેશ સોડવદડ્ા • આલોક ચટ્ટ • ણનણમષ વોરા  
• નીલમ દોશી • નીલમ દોશી • નીલમ દોશી  
• ણવજ્ રાજ્ગુરુ • લીના વછરાજાની • ભારતી 
ગોણહલ • શ્રદ્ા ભટ્ટ • દીપા સોની • ણજઞેિશ અધ્ારુ 
• પારસ હેમાણી • લતા સોની કાનુગા • શીતલ 
ગઢવી • ઝીલ ગઢવી • રાજુલ ભાનુશાલી • હાદદદિક 
પંડ્ા • પૂવવી બાબદર્ા • સવાણત શાહ • મીનાક્ી 
વખાદર્ા • ભારતી ગોણહલ • ભારતી ગોણહલ  
• આરતી સોની • પી્ૂષ શાહ • નટવર ટાંક  
• ગીતા પંડ્ા • વૈશાલી રાદડ્ા • મીરાં જોશી  
• સરલા સૂતદર્ા • પામવી દેસાઈ • મ્ુદરકા લેઉવા 
• મીતલ પટેલ • સોણન્ા ઠક્કર • સોણન્ા ઠક્કર 
• ણજઞિેશ કાનાબાર • સંજ્ થોરાત • પ્રણતભા ભટ્ટ 
• સરલા સૂતદર્ા • ણજઞિેશ અધ્ારુ • પ્રણતભા ભટ્ટ 
• ધવલ સોની
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્ુણધણઠિર (ણવનોદ ભટ્ટ) : સામાન્ 
માણસને ભ્રષ્ટ બનાવતી આપણી વ્વસથા 
પર કટાક્. શબનમ (બકુલ બક્ી) : કસટમ 
ખાતાની કામગીરીનું દસતાવેજીકરણ. એક 
રહસ્મ્ રમણી વત્ા એક થ્ીલરનો 
રોમાંચ. મની પલાનટ (મનીષ મેકવાન) : 
નોકરી-બકેારી-સવપા ં: ઉચ્ચ મધ્મવગવી્ 
પદરવારના સંઘષ દિનું  હુબહુ  ણચત્ણ. 
સવપમ્ અંત વાતાદિને ઉપકારક. લાઇફ 
સટાઇલ (પ્રફુલ આર. શાહ) : વૈભવી 
જીવનન ા  મ ોહમ ાં  નૈ ણ તક  મૂ લ ્ ો ને 
અભરાઈએ ચડાવતાં માણસોની વાત. 
પાત્ોના નામમાં ગોટાળા છે. સોણનકાનું 
સોનાલી થઇ ગ્ંુ. ચૂંટણીમાં ઊભી રહે 
અન ા ણ મ ક ા  ને  ચૂં ટ ા ્  સ ો ન ા લ ી ! 
વેશ્ાવ્વસા્માં બાપ-દીકરી સામસામાં 
આવી જા્ એ આંચકાદા્ક જરૂર છે પણ 
નવું નથી. મને ઉતાવળ હતી (જ્ કાંત) : 
હળવી શૈલીની વાતાદિમાં અપેણક્ત વળાંક. 
સંસકાર (કોમલ પટેલ) : સરસ વાતાદિ. પુત્ 
અન ેણપતા બનંનેુ ંમાનસ સમાતંરે ચાલ ેછે. 
પદરવતદિન પતુ્મા ંઅપણેક્ત હતુ ંપણ આવ્ું 
ણપતામાં. શીષદિક ણવનાની વાતાદિ (રણશ્ન 
વાતાદિ : મૂળ લે : ચેખોવ; અનુવાદ: કાનનત 
પટેલ) : સાધુઓના તકલાદી સં્મ ણવશનેી 
કટાક્કથા. કેવુ ંખનૂ (મૂળ બનેલજ્ન વાતાદિ; 
લેખક : જ્ોજદિ ણસમેનોંઅ, અનુવાદ : 
દદલીપ ગણાત્ા) : સાદ્ંત રસપ્રદ થ્ીલર. 
પ્રોજેકટ પ્રઞિા (મૂળ અંગ્ેજી વાતાદિ લેખક : 
જહોન ણરિસટોફર, અનવુાદ:્શવતં મહેતા) 
: આડઅસરોનો અભ્ાસ કે કલપના ક્ાદિ 
ણવના પ્રવૃત્ કરેલા નવા પ્રકલપનું ક ેવું 
ભ્ાનક પદરણામ આવી શકે એની રસપણૂદિ 
કરુણાંત ણવઞિાન-કથા.

કનૈ્ ાલ ાલ ભટ્ટ દ્ ાર ા  “મમતા 
વાતા્ન” ણવષે ણવસતૃત જાણકારી મળી. 
અન્ શહેરોમાં પણ આવી પ્રવૃણત્ પ્રસરે 
એવી ઉમેદ છે. બાસુસાહેબે બીજા પુરુષમાં 

લખા્ેલી એક અત્ંત રસપ્રદ નવલકથા 
ઔરા (લેખક : કાલલોસ ફૂએનતેસ)નો 
પ દ રચ્  આપ્ ો  છ ે.  ગ્ ા  અં કન ી 
વાતાદિઓની રજની પી.શાહ અને રાજેશ 
મકવાણાએ સમીક્ા કરી છે.  ચીચીચા અને 
ચીચીનચા વચ્ચેનો ભેદ ઘણી સરસ રીતે 
સમજાવી પ્ર્ોગશીલ વાતાદિ એટલ ેશુ ંએની 
વ્ાખ્ા બાસુસાહેબે બાંધી આપી છે. હું 
ધારું છું હવે પછી કોઈને પ્ર્ોગશીલ વાતાદિ 
એટલે શંુ એવો પ્રશ્ન થવો જોઈએ નહીં. 
આભાર બાસુસાહેબ. આશા રાખીએ કે 
બાસુસાહેબ મૂંઝાઈ જા્ એટલી ણવપુલ 
માત્ામા ંએમની પાસ ેપ્ર્ોગશીલ વાતાદિઓ 
ખડકા્. સવ. બકુલ બક્ીસાહેબ માટેના 
અનામત ત્ીજા મુખપૃઠિ પર સંપાદકશ્રીએ 
એમની સમૃણત વાગોળી છે. મુખપૃઠિ અને 
અન્ત્ એમના જીવન અને કા્દિની ઝાંખી 
કરાવતી છબીઓથી  અંક એક અનન્ 
સંભારણું બન્ો છે.

કિશોર પટેલ, મુંબઈ 
keyshorpatel@gmail.com

‘મમતા’મા ંઅન્ ભાષાઓની વાતાદિના 
અનુવાદો છપા્ છે, તે આવકા્દિ છે, પણ 
આ વાતાદિઓ મોટા – જાણીતા લેખકોની 
હોવાથી જ, સારી જ વાતાદિઓ છે, એમ 
એની છાપ ઊભી થા્/કરા્ છે, તે ્ોગ્ 
છે ખરું?  અનુદદત પૈકી ઘણી વાતાદિઓ 
સારી હો્ છે, એની ના નહીં, પણ આ 
વાતાદિઓ દર વખતે ઘણી જ સારી હો્ છે 
? ‘મમતા’માં છપાતી ગુજરાતી વાતાદિઓ 
હંમેશાં ઉતરતી કક્ાની અને અનુદદત 
વાતાદિઓ હંમેશાં સવલોત્મ, ધ બેસટ – એવો 
ધવણન વાતાદિઓની ‘મમતા’માં છપાતી 
પ્રણતણરિ્ાઓમાં /સમીક્ાઓમાં  સતત 
સભંળાતો રહે છે, ત્ારે એવુ ંસપષ્ટ લાગ ેછે 
કે, વાતાદિનાં મૂલ્ાંકનોનાં ધોરણો સુધારવા 
જોઈએ. સવદિગ્ાહી, પૂવદિગ્ંણથઓ રણહત, 

તટસથ અને સજદિનાતમક અણભગમવાળાં 
સાચાં ણવવેચનોની ખોટ વતા દિ્ છ ે. 
ગુજરાતી સાણહત્ના અગાઉના દદગગજ 
ણવવેચકોએ ણવવેચનની જે ઉજ્જવળ 
પરંપરા સથાપી હતી, તે નષ્ટપ્રા્ થતી 
પ્રતીત થા્ છે, જે ણનરાશાજનક છે.

કિરણ વી. મહેતા (પાલનપુર)
kiranvmehta18@gmail.com

આવતીકાલના વાતાદિકારોનંુ આજનંુ 
માણસક ‘મમતા’ હવે આવતીકાલના 
વાતાદિકારોનું માણસક રહં્ નથી. છેલ્ા 
બે અંકોથી એવું જોવા મળે છ ેકે નવા 
વાતાદિકારો ઓછા અને અનુવાદકો વધારે. 
જૂનના અંકની વાત કરીએ તો ત્ણ નવા 
વાતા દિકારો છે; જ્ંત રાઠોડ, અરણવંદ 
રા્ અને ગૌરાંગ અમીન. આ ત્ણે વાતાદિ 
સામાન્ કક્ાની છે . જ્તં રાઠોડની વાતાદિ 
ધ્ાન ખેંચે એવી છે, પણ થોડી મઠારવાથી 
હજી સારી બની શકી હોત. બાબુ સુથાર 
એક પ્ર્ોગશીલ સાણહત્કાર છે. એમની 
વાતાદિ ણવશ ેકશુ ંકહેવાનુ ંરહેતંુ નથી. એમણે 
સંપાદદત કરેલ અંકની રાહ જોઈએ છીએ. 
મૃતપ્રા્ ગુજરાતી સાણહત્ની પૂંછડીમાં 
હજી જીવ છે જેને સજીવન કરવાનું કામ 
‘મમતા’ કરી રહં્ છે એ સરાહની્ છે... 
આભાર...

મણણલાલ ધનોરીઆ, મુંબઈ 

Ãkt¾e™ku {u¤ku

તમને ગમેલી, ન 
ગમેલી વાતાતાઓ વવશે

‘પંખીનો મેળો’ વવભાગમાં 
પત્ર લખો ને,

 પંખીઓ ઓ પંખીઓ!
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જુલાઈ 2018નો નવમો 
અકં આવતીકાલના 

વાતાદિકારોનુ ંઆજનુ ંમાણસક ‘મમતા’ ગજુરાતી સાણહત્નું 
ણવણશષ્ટ માણસક છે, એટલા માટે કે તેમાં આવતી કાલના 
વાતાદિકારોની કલમની કસબ અને તેના લેખાજોખામાં વાંચવા 
મળ ેછે. ણવદ ેશની અનુવાદદત વાતા દિઓ 
ઉપરાંત ઘણુ ંબધંુ. દદર્ાપાર બઠેેલા માણસકના 
સંપાદકના સંપાદકી્માં ‘શીઘ્ર શા્રો, 
જોક રાઇટરો, ફોરવદડદિ્ા કલાકારો અને 
જનરલ પૂજંા પ્રષેકો’ પ્રત્નેા આરિોશન ેકારણે 
સજદિનાતમક લેખન પ્રત્ેની અવગણના સપષ્ટ 
દેખાઈ આવે છે જ. ભાષા સાથેની ણનસબત 
અને સજાગતાની બારીકાઈ જોઈને ગુજરાતી 
ભાષાના સજદિન તરીકે કે ગુજરાતી તરીક ે
એમના વરતારા ણવચાર કરતા કરી મૂકે એ 
ચોક્કસ છે.

આ અંકમાં ચાર વાતાદિઓ ‘આવતીકાલના વાતાદિકારો’ની 
છે. ‘હેપી ણરિસમસ એલી’ વાતાદિસંગ્હના કતાદિ મનીષ મેકવાનની 
‘મની પલાનટ’ વાતાદિમાં મૂળ સંદભદિ તો સામાન્ કુટુંબની આણથદિક 
સંકડામણ અને ભારતના અથદિતંત્માં અટવાતા કુટુંબની વાત 
વાતાદિકળાના કસબથી કરી છે. વાતાદિના્ક જ્ેશ તેની પત્ી 
શૈલજા અને બીજા ધોરણમાં અભ્ાસ કરતી તેની પુત્ી ણતજાદિની 
વચ્ચે ‘મની પલાનટ’ના છોડ પરની શ્રધધાને વાતાદિકાર ણનરૂપે છે. 
જ્શે મીદડ્ા કંપનીનો એનકઝક્ુટીવ એદડટર તરીકે કામ કરતો 
હતો. ઈ.સ. 2008ના વષદિમાં ભારતમાં અથદિતંત્ની મંદીને કારણે 
નોકરી ઘટે છે. જેને કારણે તેમનું ઘર દેવામાં ડૂબે છે તેની વાત 
કરી છે. ણવશ્વનું અથદિતંત્ જેના ભરોસે છે તે અમેદરકા અને તેના 
પ્રેણસડેનટ ઓબામાની એનનટ ઇનનડ્ા પોણલસીને કારણે સજાદિતી 
પદરનસથણતનું બ્ાન કરે છે. જ્ેશ પંદર દદવસમાં જ કામ શોધી 
લશે ેતવેા ણવશ્વાસ વચ્ચ ેપણ પાચં-દસ મણહના સધુી નોકરી નહીં 
મળતાં ત્ણ રિેદડટ કાડદિનું રૂણપ્ા છત્ીસ હજારનું ણબલ અને સામે 
પક્ે ગાડી અને મકાન માટેની લોનનો છવવીસ હજાર હપ્તો તથા 
અન્ ખચદિમાં ડૂબેલો વાતાદિના્ક, એક બાજુ પોતાનું સટેટસ અને 
બકેારીનો અનભુવ તને ેણનરાશ કરે છે. સામ ેતનેી પત્ી શલૈજાની 

નોકરી ચાલુ છે ત્ારે એક આશ્વાસન ચોક્કસ છે. એવામાં તેની 
પતુ્ી ણતજાદિ સકૂલમાથંી ‘મની પલાનટ’નો છોડ લાવે છે. એ છોડ પર 
જ્ેશને સવપમાં પૈસા દેખા્ છે. વાતાદિકારની ભાષા, અંગ્ેજી 
ણમણશ્રત શબદો, વાક્પ્ર્ોગો વાતાદિના્કના પદરવાર-વ્વસા્ 
સાથે બંધ બેસે છે.

‘અપેક્ા’ વાતાદિસંગ્હના વાતાદિકાર પ્રફુલ્ આર. 
શાહની ‘લાઇફ સટાઇલ’ વાતા દિમાં મંુબઈ જેવા 
મહાનગરોની મહામા્ા અને કાનનતભાઈનો પદરવાર 
તેની પત્ી સોનીકા અને પુત્ી ખ્ાણતનું જીવન 
મહાનગરની મોહઝાળમાં કેવી રીતે રફેદફે થા્ છે 
તેની વાત કરે છે. કાનતીભાઈની ઘર પ્રત્ેની ઉપેક્ા, 
પુત્ી રાત્ે ઘરે મોડી આવવાને કારણે માતા સાથેનો 
કા્મનો કકળાટ બાવીસમાં માળના 2202 નંબરના 
ફલેટમાં વોચમેનની નજરે અને કાને અથડા્ છે. 
સોનીકાબેનમાં આવતું પદરવતદિન, ખ્ાણતના પૈસા 
કમાવવા અને મોજશોખના જીવન જીવવામાં થતી 

પા્મલીનું તાáþ ણચત્ ઊભું કરી આપે છે. બે નંબરની આવક 
કેવી બરબાદી નોતરે છે તે સમોક�ગ, ડ્ીંક અને એવું ઘણું બધુંમાં 
અટવાતી ‘લાઇફ સટાઇલ’ વાતાદિકાર ઉપસાવી શકતા છે.

કોમલ પટેલની ‘સંસકાર’ વાતાદિમાં શહેરના જાણીતા વકીલ 
નવીનભાઈ શાહ તેના પુત્ વંશને જીવનણશક્ણ એટલે કે 
સંસકાર આપવામાં નબળા પૂરવાર થા્ છે તેનો વસવસો 
વાતાદિમાં બતાવવામાં આવ્ો છે. વંશમાં બાળસહજ કુતૂહલ 
અને ણજઞિાસા છે. નસવમીંગ કોનમપટીશનમાં જીતે છે. સકેટીંગનો 
પણ શોખ છે. ભણવામાં અને બોલવા-ચાલવામાં હોણશ્ાર છે. 
નવીનભાઈની સલાહ તો બરાબરી્ા સાથ ેઅન ેજ ેકામમા ંઆવે 
તથા આપણાથી આગળ હો્ એવા ણમત્ો બનાવવા એવી છે. 
વંશના મમમી શ્રદ્ાબેનનો માતૃભાવ ભાવનાતમક છે. પણ જ્ારે 
નવીનભાઈ ખુદ પાણી ભરેલા હોજમાં પડે છે ત્ારે બૂમો પાડે 
છે પણ પપપાની શીખ કોચની સલાહ મુજબ વંશને કશું સૂઝતંુ 
નથી કે શુ ંકરવુ?ં ત્ારે તનેો ણમત્ હેત તને ેઉતસાણહત કરે છે અને 
બંને થઈને નવીનભાઈને બચાવે છે. પણ વાતાદિકારની ‘ક્ારેક 
વધારે પડતી ખુશી અને ઉત્ેજનાથી માણસને ખ્ાલ નથી રહેતો 
કે એ જમીનથી ઉપર હવામાં ચાલવા લાગ્ો છે’ એ વાત અહીં 
નવીનભાઈ માટે સાચી ઠરે છે.

અનુસંધાન પેજ નં. 10 ઉપર

ગયા અંકની વાતાતાઓ
રકશોર મકવાિા
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બાબુ સુથાર/ સાંકડી શેરીની બહાર
™kí‚w{u ‚ku‚ufe/y©ØuÞ rƒ÷kzku

‘હું એક ણબલાડો છું. મારું કોઈ નામ નથી. 
હું ક્ાં જનમેલો એની પણ મને ખબર 

નથી.’ આ છે જાપાની લેખક નાતસુમે સોસેકે 
(Natsume Soseki)ની I am a 
Cat નવલકથાનાં આરંભનાં વાક્ો. ૧૯૦૪-
૧૯૦૬ની વચ્ચે ત્ણ ભાગમાં  લખા્ેલી 
આ નવલકથામાં લેખક ે ણબલાડાની નજરે 
માનવજગતની વાત કરી છે.

ણબલાડાનો માણલક એક ણશક્ક છે. એ અગં્જેી 
ભણાવે છે. જો કે, એ વાત પણ આપણને તો 
ણબલાડો જ કહે છે. એ ણશક્ક પણ સામાન્ 
ણશક્ક તો નથી જ. એને પેટની ગરબડ છે અને 
એને અવાર-નવાર એ માટે જાજરુ પણ જવું 
પડે છે. ણબલાડાએ આ બધું નોંધ્ું છે. જો કે, આ 
ણશક્કને આ ણબલાડાભાઈ માટે ઝાઝું માન નથી. 
એ જ રીતે, આપણા ણબલાડાભાઈને પણ એમના 
માણલક માટે કોઈ માન નથી. આ ણબલાડાભાઈ 
સાચે જ ખૂબ બુણદ્શાળી પ્રાણી છે. એ માને છે કે 
માણસ જેવંુ મૂખદિ પ્રાણી બીજે ક્ાં્ હો્ એવી 
શક્તાઓ ખબૂ ઓછી છે. લખેકે આ વાત એવી 
રીત ેમકૂી છે કે માણસ ેએની સાથ ેસમંતં થવુ ંપડ!ે 

નાતસુમેએ આ નવલકથા પહેલા પુરુષમાં 
લખી છે. પણ, એનો જ ેકથક છે એ, આપણ ેજોઈ 
શકીએ છીએ એમ, માણસ નથી. એક પશ ુછે. એ 
પશુ એની આસપાસનું જગત જુએ છે, અનુભવે 
છે અને એ જગત ણવશે આપણને વાત કરે છે. 
એમાં આપણે કતાદિ તરીકે નથી આવતા. કમદિ 
તરીકે આવીએ છીએ. એમ હોવાન ેકારણ ેજ્ારે 
પણ આપણે આ નવલકથા વાંચીએ ત્ારે આપણી જાતને ણબલાડા 
સાથે નહીં, પેલા ણશક્ક, એના ણમત્ો અને બીજા માનવપ્રાણીઓ 
સાથ ેસાકંળતા હોઈએ છીએ.લખેકે અહીં ઉપહાસ અન ેણવડબંનાની 
પ્ર્ુણતિઓ વાપરી છે અને એ રીતે એમણે એક એવું જગત ઊભું 
છે જેમાંથી પસાર થતાં આપણને આપણા પર, અથાદિત્ માનવજાત 
પર, દ્ા આવી જા્. 

ણશક્કની રોજની પ્રવૃણત્ઓની વાત કરતાં આ ણબલાડો કહે છે 
: ‘ણનશાળેથી ઘેર આવતાની સાથ ેજ એ (ણશક્ક) પોતાન ેઅભ્ાસ 

ખંડમાં બંધ કરી દેતો હો્ છે અને પછી આખો 
દદવસ એ ત્ાનં ેત્ા ંજ રહેતો હો્ છે. એ ભાગ્ે 
જ ત્ાંથી બહાર નીકળતો હો્ છે. એના ઘરમાં 
રહેતાં બીજા માણસો એવું માનતાં હો્ છે કે 
એ ભારે પદરશ્રમી મનુષ્ છે. હકીકત એ છે 
કે એ ભારે પદરશ્રમી હોવાનો ઢોંગ કરતો હો્ 
છે. એના ઘરનાં બીજો માણસો કરતાં તો એ 
સાચે જ ઓછંુ કામ કરતો હો્ છે. ક્ારેક હંુ 
દબાતે પગલે એના અભ્ાસ ખંડની પાસે જઈ 
કાણામાંથી જોતો હોઉં છું. એ મને ખુરશી પર 
બેઠો બેઠો ઘોરતો દેખાતો હો્ છ.ે’ પછી આ 
ણબલાડો કહે કે  ‘જો તમે મનુષ્ તરીકે જનમ્ા 
હો તો તમારે ણશક્ક જ બનવું જોઈએ. એના 
જેવો બીજો કોઈ વ્વસા્ નથી. તમે અભ્ાસ 
રૂમમાં બેઠા બેઠા ઊંઘી શકો અને તો પણ તમે 
એક ણશક્ક કહેવાઓ. એમાં શું મોટી ધાડ 
મારવાની છે? ભણાવવાનું કામ તો ણબલાડીઓ 
પણ કરી શકે.’ 

ઘણા ણશક્કો ન સમજા્ એવું બોલતા હો્ 
છે. કેટલાક કદાચ જાણી જોઈન ેએમ કરતા હશ.ે 
ણબલાડાભાઈ માને છે કે ણવદ્ાન દેખાવા માટે 
આ બધંુ કરવું પડે. એટલે જ તો એ કહે છ ેકે 
ણશક્ક હોવું એટલે બીજાની વાતનો બને એટલો 
અસવીકાર કરવો. એ કહે છે કે ણશક્કો સાચે જ 
મૂખદિ હો્ છે. એ લોકો બીજા લોકોના, ખાસ 
કરીને આપણે સમજી શકીએ એવા ણવચારોનો, 
અસવીકાર કરતા હો્ છે અન ેએન ેબદલે કોઈને 
પણ ન સમજા્ એવા ણવચારો રજૂ કરતા હો્ 

છે. જો કે, આ ણબલાડાભાઈ જરા દ્ાળુ છે. એટલે એ કહે છે કે 
આવું કેવળ ણશક્કો જ કરતા હો્ છ ેએવું નથી. બીજાઓ પણ 
કરતા હો્ છે.

આ ણબલાડાભાઈ ણશક્કના ઘરમા,ં એના છાપરે, એની આડોશ-
પાડોશમા ંબધ ેફરે અન ેબધાનંી ‘પંચાત કરે’. ક્ારેક ણશક્કન ેમળવા 
માટે એમના ણમત્ો આવ ેત્ારે એમની વચ્ચ ેથતી વાતચીત અને 
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નાત્સુમે  ્ો્ેકી (૧૮૬૭-
૧૯૧૬). જાપાની નવલકથાકાર. 
Kokoro, Botchan અને I Am 
a Cat એમની ખૂબ જાણીતી 
નવલકથાઓ. જાપાની ્રકારે 
૧૯૮૪થી ૨૦૦૪ની વચ્ ે૧૦૦૦ 
યેનની નોટ પર એમનસું ચિત્ર 
મૂકેલસું.
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લખેક જાણીતા વાતાદિકાર, કણવ, ભાષાશાસત્ી, સમીક્ક, પત્કાર 
અને ણવશ્વસાણહત્ના ણવદગધ વાચક છે.
basuthar@gmail.com

ણનદંાકુથલી પણ સાભંળેઅન ેએનો પણ આપણન ેઅહેવાલ આપ.ે
આ ણબલાડાભાઈ શૈક્ણણક સંસથાઓની પણ ટીકા કરે છે. 

એમને માણસ જાત ખૂબ સવાથવી લાગતી હો્ છે. એક વાર આ 
ણબલાડાભાઈના મોંઢામાં કશંુક ઊનંુ ઊનું ખાવાનું આવી ગ્ેલંુ 
ત્ારે માણસ જાત એમને મદદ કરવાને બદલે એમની સામે 
જોઈને હસતી હતી. ણબલાડાભાઈએ આ ઘટનાની સખેદ નોંધ 
લીધી છે. એ જ રીતે, બીજી એક ઘટનામાં, આ ણબલાડાભાઈએ 
એમના માણલકના પાડોશીની એક ણબલાડી મરી જા્ છે એની 
વાત પણ કરી છે. એ ણબલાડીના માણલક એના મોત માટે આપણા 
ણબલાડાભાઈને જવાબદાર ગણે છે. ણબલાડાભાઈ છાનાછપલા એ 
વાત સાભંળી જા્ છે ત્ારે ખબૂ ઉદાસ થઈ જા્ છે. એમન ેથા્ છે 
કે ખરી છે આ માણસજાત. એમન ેએ ણબલાડી ણવના હુ ંએકલો પડી 
ગ્ો એની ણચંતા નથી થતી. જો કે, ણબલાડાભાઈ કબૂલ કરે છે કે 
એમન ેઆડોશ-પાડોશમા ંરહેતી ણબલાડીઓની ઇષ્ાદિ આવતી હો્ 
છે. એ સતત એના માણલક અને બીજી ણબલાડીઓના માણલકની 
તુલના કરતા હો્ છે અને કહેતા હો્ છે કે બીજી ણબલાડીઓની 

સરખામણીમાં એમની કાળજી બરાબર લેવાતી નથી. એમને એનું 
દુ:ખ પણ છે. એક દદવસ આ ણબલાડાભાઈ એમના પાડોશીને 
એમની ણબલાડી જાણ ેકે માણસ ન હો્ એ રીત ેવાત કરતા ંસાભંળી 
જા્ છે. એમન ેએનાથી આશ્ચ દ્િ તો થા્ છે જ પણ સાથોસાથ એની 
ઇષ્ાદિ પણ આવતી હો્ છે.

કેટલાક લોકોએ આ નવલકથામા ંમાણસની બીંબાઢાળ છબી રજૂ 
કરવામા ંઆવી હોવાની અન ેકેટલકે ઠેકાણ ેલખેકે અણતશ્ોણતિ કરી 
હોવાનુ ંનોંધ્ુ ંછે. પણ આ ફદર્ાદ મન ેસાચી લાગતી નથી. કેમ કે 
અહીં બધુ ંએક ણબલાડીની નજરે કહેવામાં આવ્ંુ છે. 

આજકાલ કથા સાણહત્માં અશ્રદ્ે્ (unreliable) કથકપર 
પષુકળ સશંોધન થઈ રહં્ છે. એ સંજોગોમાં પણ આ નવલકથા એક 
મહત્વની કૃણત બની રહે છે. મ

અનુસંધાન પેજ નં. 8 પરથી
 આ વાતાદિમાં નાનપણથી જ માતા-ણપતા દ્ારા બાળકના 

સંસકાર ઘડતર કેવી રીતે કરવા એ બોધ મળી રહે છે.
હાસ્વાતાદિ લખવાનો શોખ ધરાવનાર મળૂ બારડોલી પાસનેા 

ઇસરોલીના વતની અને હાલ ્ુકેના જ્કાંતની ‘મને ઉતાવળ 
હતી’ વાતાદિમાં પણત-પત્ી શોપીંગ કરવા જા્ છે ત્ારે પણત 
પબમાં જઈ દારૂ પીવે છે. પત્ીના શોપીંગ પછી જ્ારે તેને 
લેવા માટે જા્ છે તો સામાન ગાડીમાં મૂકી દીધા પછી ગાડીનો 
દરવાજો બંધ થતાં જ દારૂના નશામાં ગાડી ચલાવી મૂકે છે. ઘરે 
આવ્ા પછી ખબર પડે છે કે પત્ીને તો એ ત્ાં જ ભૂલી ગ્ો! 
તેનો નશો તો ઊતરી જા્ છે પણ એ ફરી પત્ીને લેવા જા્ છે 
ત્ારે પત્ીનો ગુસસો સાતમા આસમાને છે. ‘સોરી મારી મા’ 
કહીને શાંત પાડે છે, પણ પ્રેમાનંદી અને સણવતાના જીવનની 
આવી હાસ્રણસક વાતાદિનો લેખનો પ્ર્ાસ સરાહની્ છે. સાચા 
અથદિમાં ‘શૂળીની સજા સો્થી પતી’ સાથદિક થા્ છે.

આ અંકમાં ત્ણ વાતાદિઓ અનુવાદદત છે. જેમાં રણશ્ન 
વાતાદિકાર એનતન પાવલોણવચ ચેખોવની ‘શીષદિક ણવનાની 
વાતાદિ’નો કાનનત પટેલે કરેલો અનુવાદ બેનલજ્મના જ્ોજદિ 
ણસમેનોંઅની ‘કેવંુ ખનૂ!’ નામ ેદદલીપ ગણાત્ાએ કરેલો અનવુાદ 
અને ‘ધી ન્ૂ વાઇન’ના ણરિટીશ લેખક જહોન ણરિસટોફરની 
‘પ્રોજેકટ પ્રઞિા’ નામે ્શવંત મહેતાએ કરેલો અનુવાદ. આ 
ત્ણ વાતાદિઓ ઉપરાંત ‘સાંકડી શેરીની બહાર’ શ્રેણી અંતગદિત 
બાબુ સુથારે જાદુઈ વાસતણવકતાને વરેલા નવલકથાકાર કાલલોસ 

ફુએનતેસની ‘ઓરા’ નવલકથા ણવશે અને ‘આ વાતાદિ નથી’માં 
બાબુ સુથારે ‘પ્ર્ોગશીલ વાતાદિ કોને કહેવા્?’ ણવષ્ પર 
આગામી ‘મમતા’ના પ્ર્ોગશીલ વાતાદિ ણવશેષાંક બહાર પાડવા 
સંદભમે નાનકડો પણ સુંદર લેખ આપ્ો છે. ચીલે ચીલે ચાલતી 
વાતાદિઓ અને ચીલે ચીલે ન ચાલતી વાતાદિઓ ણવશે સુરેશ જોષી 
અને ણચનુ મોદીની વાતાદિનાં ઉદાહરણ આપી વાતાદિમાંથી કોઈ 
દશદિન પ્રગટ થવું જોઈએ અને સત્ની શોધ માટેની મથામણ 
પ્ર્ોગશીલ વાતાદિમાં હોવી જોઈએ તે દશાદિવ્ું છે.

આપણી ભાષાના સદ્દગત બે સજદિકો ણવશે ‘અતીતરાગ’માં 
રજનીકુમાર પંડ્ા દ્ારા ણવનોદ ભટ્ટનો પદરચ્ અને ‘્ુણધણઠિર’ 
નામનો તેનો પ્રસંગ તથા બકુલ બક્ીનો પદરચ્ અને તેની 
‘શબનમ’ નામની વાતા દિ ઉપરાંત મુખપૃઠિ અને અંદરના 
પાનાઓમાં બકુલ બક્ીના લાક્ણણક ફોટોગ્ાફસ મૂકવામાં 
આવ્ા છે. ‘પખંીનો મળેો’ અતંગદિત વાચકો ભાવકોના પ્રણતભાવો, 
કનૈ્ાલાલ ભટ્ટનો ગાંધીનગરમાં ઉજવાતા ‘વાતાદિ્ન’નો ટૂંકો 
અહેવાલ અને નવા વાતાદિકારો માટે એલમોર લેનડદિનું ણનવેદન 
સોળ મુદ્દાઓમાં આપવામાં આવ્ું છે.

નવોદદત વાતાદિકારોને કેનદ્રમાં રાખી પ્રકાણશત થતું ઼ ‘મમતા’ 
માણસક દરેકને વાતાદિ વાંચવા અને લખવા પ્રેરે તેવું છે. મ

સજં્ મકવાણા એસોણસએટ પ્રોફેસર, ગજૂરાત ણવદ્ાપીઠ ઃ અમદાવાદના 
રાંધેજા ગ્ામસેવા કેનદ્રમાં ગુજરાતી અધ્ાપનનું કામ કરે છે.
Mo. 94274 31670
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હીરાલાલ ફોફવલયા/ અતીતરાગ

hkŒu ðkŒ
ghghghghghghghghghgh

વાતાતાચયન અને પરરચય
રજનીકુમાર પંડ્ા
બી-૩/જી એફ-૧૧, આકાંક્ા ફલેટસ 
જયમાલા ચોક,મવિનગર-ઇસનપુર 
રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦
Mo.: 98980 15545
rajnikumarp@gmail.com

1950 ્ સુધી તો લગભગ પરંપરાગત શ્ેણીની ટૂંકી વાતાતાઓ લખાતી હતી.પણ એ પછી 
્મયના કારણ ેઅન ેચવશષે તો દેશકાળના પલટાતા પ્રવાહોને લીધ ેપ્રમાણમા ં‘નવી’કહેવાય 
તવેી વાતાતાઓનો ફાલ ્ ામચયકોમા ંદેખાવા માડં્ો.અતયારના પ્રચતચઠિત-સથાચપત થઈ િકેૂલા 
ઉત્તમવાતાતાકારોનસું ઘડતર 1950-55 પછીના ગાળે જ થયસું. અને એવસું ઘડતર પામનારા 
મોટે ભાગે ્ ાવ યસુવાન વયના હતા. પરંતસુ એમાં અપવાદરૂપ તાજી યસુવાનીને વટાવી ગયેલા 
પરંતસુ જીવનના િોથા દાયકામાં પ્રવેશી િૂકેલા કેટલાક લેખકપદપ્રાથથીઓએ વાતાતાકે્ત્રમાં 
િંિસુપાત શરૂ કરેલો અને વાતાતાક્ેત્રે ઠીક ઠીક પ્રદાન પણ કરેલસું.એવા થોડાવાતાતાકારોમાં 
એક હીરાલાલ ફોફલીઆ ( 1917-1992)નસુ ંનામ મકૂવસુ ંપડ.ેજો કે તે કાળે કળાનો કકંચિત 
િમકાર બતાવયા પછી વાતાતાક્ેત્રને એ લાંબો ્મય ્ેવી શકયા નચહ અને 1970 પછી તો 
્ાવ લખવાનસું જ એમણે બંધ કરી દીધસું.

હીરાલાલ ફોફલીઆ1934 માં મેટ્ીક થયા પછી તરત જ છત્રીના મશહૂર ઉતપાદકો  
શેઠ નાગજી પસુરુષોત્તમની કંપનીમાં એ જોડાઈ ગયા હતા એ વયવ્ાયમાં એટલા ઓતપ્રોત 
થઇ ગયા કે એના એ્ોચ્એશનના પ્રમસુખ થયા અને વષષો લગી રહ્ા. અલબત્ત, આ 
વયાવ્ાચયક વયસતતાઓ વચ્ ેપણ તેમનસુ ંટવરક-ટવરક લખેન તો જારી રહં્ જ. 1953થી 
1969 ્ સુધીમા ં‘રંગમળેો’ (1953),શ્ાવણ ભાદરવો (1962) અન ે‘રાત ેવાત(1969) એમ 
ત્રણ વાતાતા ્ ંગ્રહો આપયા.ઉપરાંત એક બાલ્ાચહતયનસું પસુસતક પણ આપયસું.પણ 1969 પછી 
તો એમણે લેખનપ્રવૃચત્ત ્ ાવ સથચગત જ કરી દીધી. 

આ વાતાતા ‘રાતે વાત’ કાિી વયનાએક કકશોરનો પોતાની મૃત મોટીબહેન તરફનો 
ઘેલા ઝસુરાપાનસું અને એના પકરણામે રિાતી રહેતી ભ્ામક મનોલીલાનસું હૃદયંગમ ચનરૂપણ 
છે. મનોલીલા માત્ર મન ્સુધી ચ્મીત ના રહેતાં તીવ્ર દૈચહક આભા્ ્સુધી પણ પહોંિે છે. 
આખી વાતાતા એવા આભા્ની ભચૂમકા ઉપર જ ટકેલી છે. ચનરૂપણમા ંટૂકંા ંટૂકંા ં્ વંાદાતમક 
વાકયો અને વણતાનનસું લાઘવ એ તેમનો ચવશેષ છે. ્ાવ પરંપરાગત એવી કથનશૈલીમાંથી 
છૂટીને કંઈક  નવસું ચનપજાવવાનો ્ ભાન પ્રયત્ન એમાં વરતાય છે.

‘મોટીબેન સાસરે ગઈ’ બધા કહે 
છે : ‘તું પલાશને ઘેર 

હતો ને ત્ારે.’
‘મને બોલાવવા’તો ને?’ મેં બાને કહ્ં, 

‘કહેત, કેવી જુઠ્ી!’
બા રોજ બનેન ેકે’તી, ‘તંુ મોટી થઈ. સાસરે 

જવું પડશે.’
એ અંગૂઠો બતાવતી. કહેતી, ‘જા્ મારી 

બલા!’
અને સાચોસાચ સાસરે ગઈ! ખોટાબોલી!
ભલે ગઈ. મારા વગર કેમ ગમશે? બે 

દી’મા ંદોડી ન આવ ેતો હુ ં એનો ભઈલો નણહ. 
એને પજવીશ... એ... વી પજવીશ...

થોડા દદવસ ગ્ા. મેં બાને કીધંુ, ‘મારી 
બેન પાસે જવું છે. મને નથી ગમતું.’

બા બોલી નણહ. મોં ફેરવ્ંુ. રસોડામા ંચાલી 
ગઈ.

હું હસ્ો. સાળુ ખેંચ્ો. કહં્ : ‘બેનને 
બોલાવી દે ને? કહ્ં નણહ, નથી ગમતું?’

બાએ ઊંચકી લીધો. બચ્ચી ભરી. બા 
રોતી’તી નક્કી. એને્ નથી ગમતંુ. ભલે ને 
બેનને વઢે. મારા વગર એને ગમે?

‘નથી ગમતું  ને? ક ેવો સમજી ગ્ો? 
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બાપુજીને કે’ તેડી આવે.’
‘એ નણહ આવે, બેટા. એ તો રીસાઈને ગઈ છે.’
સમજા્ું. ધમકાવી જ હશે. સાસરે એને ક્ાં જવું’તું! કહ્ં :
‘મને કાં નથી કે’તી? હું તેડી આવું.’
‘એ હવે નણહ આવે બેટા.’ બા રીસાઈ, પાલવ ઝૂંટવી દૂર ચાલી ગઈ. 

મન ેરીસ ન લાગ!ે આખો દી ન બોલ્ો. બાએ જમવા કહં્. ન ગ્ો. એની 
રીસે ન ઊતરી. હું રમવા ગ્ો પલાશને ત્ાં. ચેવડો ખાધો. પછી ઘેર 
આવ્ો. બાએ જમવા કહ્ં. પ... ટ... ના પાડી દીધી. સૂઈ ગ્ો.

સૂતો’તો ત્ાં બેન આવી. બચ્ચી ભરી. જગાડી દીધો. હું ખીજા્ો. તો 
બીજા ગાલે બચ્ચી ભરી. ને કહે : ‘બોલ ને ભઈલા!’ હું તો્ ન બોલ્ો. 
બહુ મઝા આવતી’તી. અમે હસાવવાની શરત રમતાં. હંુ ગાલ ફૂલાવી 
બેસું. થા્, નણહ જ હસું – પણ હસી પડાતું. હારી જતો.

બને ેમારે પગન ેતણળ્ે સળેકડુ ંફેરવ્ંુ. પટે પર પીન ફેરવી. બગલમાં 
આંગળાં ખોસ્ાં. હું ન હસ્ો.

ને એણ ેગધડેા જેવો ભેંકડો તાણ્ો. કાનમા ં‘કૂકડે... કૂ... ક’ કીધુ,ં ઘવુડ 
જેવું મોં કીધું. મોંમાં આંગળાં નાખ્ાં. હોઠ ખેંચ્ા. આંખો ફાડી. જીભડો 
કાઢ્ો. ‘ઉહુંહુંહું’ ત્ાડ પાડી. મેં આંખો મીંચી રાખી. જો’ત તો હસી પડત. 
હારી જાત. ઘણી બધી વાર મીંચી રાખી. થાકી ગ્ો. ખોલી તો ન મળે. 
સંતાઈ ગઈ. ‘લુચ્ચી, બનાવી ગઈ.’

દોડ્ો પકડવા. અંધારું હતું. બેન અંધારાથી બહુ બીએ. ચોકમાં તો 
જા્ જ નણહ – બા વઢે તો્. કબાટ પછવાડે નો’તી. પટારા પાછળ નો’તી. 
ગાદલાનું ખડકલંુ? ત્ાં હાથ ઘોંચ્ા. ન મળી. ઉતરડ અને ડામણચ્ા 
પાછળ ન જ હો્ – નહોતી. રાંધણણ્ામાં કદી ન સંતા્. જોઈ આવ્ો; 
હતી – પણ, એ નણહ, ણબલ્ીબાઈ હતાં. દૂધ જેવા ગોરાં. ઉંદરને મળવા 
આવ્ાં’તાં. મને જો્ો. સણળ્ામાંથી સરકી ગ્ાં. ્ાદ આવ્ુ કે મોટી 
બનેની આંખો માંજરી. ણખજાતો ત્ારે ‘ણબલ્ી’ કે’તો. ખબૂ ણચડાતી. એને 
જાદુ આવડતું. જાણે કે હાલને હાલ એ ણબલ્ી બની ગ્ાં!

ચોકમાં જો્ંુ. એવી બીક લાગી! ક્ાં્ નણહ. હા્લો. બૂમ પાડી. 
‘મોટીબને! મોટીબને!’ જવાબ નણહ. એવી ચીડ ચડી! રાડ પાડી. ‘ણબલ્ી! 
મીંદડી! ઉંદર ખાઉં!’

ચોકમાં બાકોરું હતંુ – પાણી માટે. એ ત્ાંથી સરકતી’તી. દોડ્ો. 
પૂંછડી પકડી. છટકી ગઈ. મેં બાને ઢંઢોળી. વાત કરી તો કહે :

‘કોઈ નથી. અમથા ભણકારા. સૂઈ જા.’
મને પડખામાં સુવાડી દાબ્ો. મેં જીદ કરી : ‘તને ખબર નથી, 

ઊંઘણશી! બેન આવી ગઈ. અમે સંતાકૂકડી રમતાં’તા. લપાઈ ગઈ છે. 
નથી જડતી. ગોતી દેને?’

મેં અદબ વાળી અવળા કાન પકડ્ા. કહં્ : ‘શોધી દેન,ે બા! એ કહેશે 
તો બેઠક કરીશ, કહેશે તો કૂકડો થઈશ.’

બા ન બોલી. રોઈ પડી. પછી મારે વાસં ેહાથ ફેરવ્ો, થાબડવા લાગી.
થ્ું, ‘અજવાળું થવા દે. તાણીને ચોટલો ન ખેંચું... વો્... વો્ની 

બૂમ ન પડાવું...’ ઊંઘ આવતી’તી – બહુ જ આવતી’તી... હું ઊઠ્ો. એ 
પાણણ્ારે હો્. પાણી ગાળ્ા જ કરે. પજવું તો લોટો રેડે. ભીંજવી નાખે.

પાણણ્ારે નો’તી. રાંધણી, ચોક, એકઢાણળ્ું, વંડી – ક્ાં્ નણહ. 

નક્કી, પાછી સાસરે ગઈ. મને જ મળવા આવી હશે. ગુપચુપ... મારા 
વગર કૈં ગમે?

મેં બાને કીધું. જવાબ ન દીધો. આંખ એવી લાલ... લાલ! બહુ બીક 
લાગી. જાણે બાપુજીની આંખ. બાને બીક લાગતી.

મેં દધૂ પીધંુ. રમવા દોડી ગ્ો. પલાશન ેઓત્ા.ં પલાશ બહ ુહોણશ્ાર 
છે. જરાક મોટો, પણ મારે નણહ. કહે : ‘મોટીબેન સાસરે નથી ગઈ. મરી 
ગઈ. બદુુ્! ઓલ્ા દામ ુસોની, શકરા ડોસા મરી ગ્ા ત ેકદી્ દેખા્ા?’

‘જા, જા.’ મેં કીધંુ.‘મરી ગ્લેા પાછા ન આવ.ે પણ મોટીબેન તો રાતે 
આવી’તી ને. બધાને ખબર છે. બાને પૂછી જોજે.’

‘સાચ્ચે?’ પલાશે ચીસ પાડી – સાચ્ચે સાચી!
પછી મારું માથું પકડ્ું. કાનમાં કહ્ં, ‘તો તો ભૂત!’
‘ભૂત? ભૂત શું?’
‘ખબર નથી?’ પછી પલાશે કેટલી બધી વાતો કરી! આંબલીના ંરડતાં 

ભૂત, સમશાનનાં ભડકા ભૂત! અધધધ... કેટલાં બધાં ભૂત! પલાશે બધાં્ 
જો્ાં’તાં. ભૂતની બહુ બીક લાગે. બધા બીએ. રાતે બાને પૂછ્ું : ‘બા! 
મોટીબેન મરી ગઈ?’

બા કહે : ‘હા.’
‘તો કે’તી કેમ નથી? લ્ો બોલ્ાં, ‘સાસરે ગઈ.’ જા, નણહ બોલું.’
પણ ઊંઘ, ન આવે. થા્, ભૂત અહીંથી નીકળશે – આ નીકળ્ું. એ 

આવ્ું... એ આવ્ું! દાંત કકડે. બા ઢબૂરતી રહી.
બાગને ફૂલ આવ્ાં.
ણબલાડીને બચ્ચાં આવ્ાં. સુંવાળાં, રૂપાળાં, ગણ્ાં ગણા્ નણહ. 

મોટીબેન બહુ ્ાદ આવતી. રડવાનું મન થતું. સૌ કહે : ‘ણબચારી! મરી 
ગઈ. શું થા્?’

...ને મોટીબેનનું ભૂત પાછું આવ્ું. ભૂત રાતે જ આવે, અંધારામાં. 
રોતું’તું. કહે, ‘ભઇલા! મને ભૂલી ગ્ો?’ નવાઈ! જરા્ બીક ન લાગી. 
હું રાજી થ્ો. કહ્ં :

‘ભૂલી તો તું ગઈ. એ તો કહે, તું મરી શું કામ ગઈ?’
એણે ડૂસકાં ભ્ાદિ. જવાબ ન દીધો. રોતી રહી.
મેં બૂચકારતાં કહ્ં : ‘ભલે મરી ગઈ. ભઈલાને મળવા તો આવી ને? 

ણબટ્ટા,બસ! પણ બેન, તું રોજ કાં ન આવે?’
એ રડતાં રડતાં હસી પડી. બોલી : ‘રોજ આવીશ, બસ! લે વચન.’
તાળી જેવો અવાજ થ્ો. એ બી ગઈ. બીવાનું નો’તું. એ તો ણબલ્ી. 

ઉંદર પર ચડી’તી. નાનકીક ફુલડી પાડી દીધી. થ્ું, કહું, ‘કાંઈ નથી, 
બીકણ સસલી!’

પણ, એ ઊઠી ગઈ. હું ન ઊઠ્ો. ભૂત આપણાથી પકડા્ નણહ.
બાને ન કહ્ં. આંખ લાલ કરે. કેવી બીક લાગે!
પલાશને બધી વાત કરી. તો કહે, ‘એ તો સપનું!’ બુદ્ુ!
પહેલાં કહ્ં, ‘ભૂત’ હવે કહે છે ‘સપનું!’ પૂછ્ું : ‘સપનું એટલે?’
તે હસ્ો – મૂરખ જેવું. ભાઈને પોતાને ખબર નથી. કેવી શેખી!
શું કરું? હું મોટો થાઉં તો પલાશ પણ મોટો થા્ છે. એમ થા્ છે કે 

પલાશથી મોટો થાઉં. કેમ થવા્ – આવડતું નથી.
રાતે વાત – બેને રોજ રાતે આવવાનું વચન આપ્ું છે ને?
બેનને જ પૂછીશ, ‘સપનું એટલે શું? કહે, ને સપનું એટલે શું? પણ 

ધીરેથી, હો! કાનમાં કે’જે. કોઈ ન સાંભળે.’ મ
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વકશોર પટેલ
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બી/૧૦૪, બ્લયુ બેલ સોસાયટી, આનંદ 
નગર, વલંક રોડ, ઉડ્ાિ પુલ નજીક, 
દહીંસર(પૂવતા), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૬૮. 
Mo. 98697 17010

ટૂંકી વાતાતાઓ વાંિવાનસું અને લખવાનસું પ્ંદ છે. શતરંજની રમતના આંતરરાષ્ટીય 
ક્રમાકંકત ખલેાડી છે. યોગચશક્ક છે. એક વાતાત્ા ગં્રહ, એક નવલકથા અન ેબે જીવનકથાનસું 
્ંપાદન એમ િાર પસુસતકો પ્રચ્દ્ધ થયાં છે.

સાંજે ઓદફસમાથંી બહાર નીકળતા ંમેં મોબાઈલ સવીચ ઓફ 
કરી નાખ્ો. ગમ ેત્ારે ફોન કરીન ેઅડધ ેરસતથેી પાછા 

બોલાવવાની બોસને આદત છે. કેટલી આદત! 
ટ્ેનમાં બેહદ ણગરદી હતી. છેક બોરીવલી સુધી ઊભું રહેવુ ં

પડ્ું. કોઈએ બે ણમણનટ માટે પણ સીટ ના આપી. ક્ાંથી આપે? 
માણસાઈ જેવું કંઈ રહ્ં હો્ તો ને? થાકી ગ્ો ઘેર પહોંચતાં. 

બેઠકખંડમાં કોઈ હતું નહીં તો્ ફલેટનો દરવાજો ખુલ્ો હતો. 
મને એ ગમ્ું નહીં. ડોરબેલ વગાડી મેં ઘરમાં પગ મૂક્ો.

‘કોણ છે?’ કરતી માલતી બહાર આવી. એ તૈ્ાર થતી હતી. 
મારા સવાગત માટે? હો્ નહીં! એ બહાર જવાની હશે, બજારમાં. 
કે પછી કોઈ આવવાનું હશે. એ બોલી, ‘ઓહ, તમે?’ 

એ જ ેરીત ે“ઓહ તમ?ે” બોલી એ મન ેગમ્ુ ંનહીં.  મેં મોટેથી 
કહ્ં, ‘દરવાજો ખુલ્ો હતો!’ 

એણે કંઈક ખુલાસો આપ્ો. મેં મોં ફેરવી લીધું. દીવાલ પરનું 
કેલેનડર હજી્ વીતેલો મણહનો બતાવતું હતું.  આંખ મીંચીને મેં 
પાણી પીધું.

‘થાકી ગ્ા છો?’
મન ેખબર નહોતી કે એ મારી આટલી નજીક ઊભી હશ.ે ખોટા 

સમ્ે આવો પ્રશ્ન પૂછવાની એની કુટેવ મને ગમતી નહોતી. મેં 
જો્ું કે એ સરસ મજાની તૈ્ાર થઈ હતી. નવી સાડી, એક હાથમાં 
ડઝનેક બંગડીઓ, વાળ છૂટા ને ફરફરતા! લાલચટક ણલપનસટક!

કેટલી સુંદર દેખા્ છે! પણ એને એવું કંઈ કહેવાને બદલે મેં 
પૂછ્ું, ‘પપપુ ક્ાં છે?’

‘રમતો હશે ક્ાંક!’
આ એનો જવાબ! તેર વરસનો છોકરો ક્ાં રખડે છે બાઈને 

કોઈ ણચંતા નથી!
ક્ારેક પંખો ચાલુ થઈ ગ્ો હતો. હું આંખ મીંચીને પડી રહ્ો 

સોફામાં. 
‘પપપા આવી ગ્ા?’ બોલતો પપપુ ઘરમાં આવ્ો.
‘પપપુ, તું ક્ાં રખડે છે?’ પણ મારો પ્રશ્ન પૂરો થા્ એ પહેલાં 

એ ‘મમમી ભૂખ લાગી છે!’ કહેતો ઘરની અંદર અલોપ થઈ ગ્ો.   
ત્ાં જ દરવાજામાં મેં પાડોશી ણમ. વજીફદારની નાનકડી 

મજાની છોકરીને ઊભેલી જોઈ.
‘આવ આવ બેટા, ઘરમાં આવ!’ છોકરી ઘરમાં આવી. ‘શું 

નામ તારું?’
‘અંકલ, એક ઉખાણું પૂછું?’
‘પૂછો બેટા!’ હું એકદમ પ્રસન્ન થઈ ગ્ો.
‘એક વત્ા એક બરાબર એક. એક ઓછા એક બરાબર પણ 

એક. એનસર આપો, એ કેવી રીતે?’
‘આ ઉખાણુ ંછે?’ મન ેશકંા આવી. સોસા્ટીમાથંી કોઈકે એને 

મારી ફીરકી લેવા મોકલી હતી કે શું?
‘હા અંકલ, આ ઉખાણું છે! બોલો, હારી ગ્ા?’
‘હો્ કંઈ? ફરીથી કહે જોઉં?’  
છોકરી ઊછળીને સોફામાં બેઠી. મેં એને ગલગણલ્ાં કરી વાત 

ભુલાવવાની કોણશશ કરી પણ એ મક્કમ હતી. એણે બીજી-ત્ીજી 
વાર ઉખાણું કહ્ં.

મને કંઈ સમજાતું નહોતું.  એક વત્ા એક બરાબર એક ને એક 
ઓછા એક બરાબર પણ એક? 

હુ ંએની મોટી મોટી આખંોમા ંજોઈ રહ્ો. કઈ ભાષામા ંબોલતી 
હતી એ? કેમ મને કંઈ સમજાતું નહોતું?

‘હારી ગ્ા અંકલ?’
‘ના ના! હો્ કંઈ?’
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‘હવે બોલો અંકલ? હવે તો 
હારી ગ્ા ને?’

‘બટેા, મન ેથોડોક સમ્ આપ. 
મને ચા પીવા દે, જરા ફ્ેશ થવા દે! 
તું રમવા જા, તું પાછી આવે ત્ા ં
સુધીમાં હું તારા ઉખાણાનો જવાબ 
શોધી કાઢું છું!’

• • •
ચાની રાહ જોતાં જોતાં છાપું 

શોધ્ંુ પણ મળ્ું નહીં. માલતીના 
રાજમાં કોઈ વસતુ ઠેકાણે મળે તો 
એનું  નામ બદલી નાખવું  પડે. 
પોતાની ટાપટીપ માટે એ જેટલી 
મહેનત લેતી હતી એનાથી અડધી 
પણ ઘર માટે લેતી હોત તો?

માલતી મારા માટ ે ચા તો 
બનાવી લાવી પણ એ કંઈક બેચેન 
જણાતી હતી. ઘડી ઘડી ઘદડ્ાળમાં 
જોતી હતી. વારંવાર મોબાઈલ ચેક 
કરતી હતી. હુ ંએન ેકંઈ પછૂુ ંત્ા ંજ 
ડોરબેલ વાગી. જો્ંુ તો પાડોશની 
ચૌદ-પંદર વષદિની એક છોકરી. 
‘પપપુ ગ્ો છે નીચે રમવા.’ મેં કહ્ં. થોડી વાર પહેલાં જ મેં એને 
રોટલી ખાતો ખાતો બહાર નીકળતાં જો્ો હતો. 

તદ્દન ભાવહીન ચહેરે છોકરી મન ેજોઈ રહી. ‘અકંલ, મારા ડેડી 
તમને બોલાવે છે!’ 

હું ણવચારમાં પડ્ો. કોણ ડેડી? કોની હતી એ છોકરી?
‘જા, આવ ેછે અકંલ.’ માલતીએ એન ેરવાના કરી. ‘કોઈ જરૂર 

નથી નીચે જવાની!’ માલતીએ કહ્ં. 
‘આ કોની છોકરી હતી?’ મેં માલતીને પૂછ્ું.
‘પેલીની બહેન! હમણાં તમને ઉખાણું પૂછતી હતી એની મોટી 

બહેન!’
‘અચછા, વજીફદારની છોકરી! આ વજીફદારને કુલ છોકરાં 

કેટલાં?’ 
 ‘હજી આનાથી એક મોટો છોકરો છે, આપણા પપપુથી જરાક 

મોટો છે!’
માલતી હજી કંઈક કહેતી હતી પણ મારો રસ ઓછો થઈ ગ્ો. 

હું પેલા ઉખાણા ણવષે ણવચારવા માંડ્ો. આ ઉખાણું અને આવડી 
નાની છોકરીનો સંબંધ શું?

અચાનક એક ક્ીઝબકુમા ંવાચંલેી એક ક્ીઝ ્ ાદ આવી ગઈ. 

‘તદ્દન સહેલું!’ મારાથી બોલાઈ ગ્ું. 
‘આ વાત એટલી સહેલી નથી!’ 

માલતી મોટેથી બોલી હતી. કેમ એ 
આટલી બધી ણચડાઈ ગઈ છે? 

‘એકદમ સહેલી છે આ ક્ીઝ!’ મેં 
કહ્ં, ‘મારી પેલી ક્ીઝબુક આપ તો! 
હમણાં શોધી કાઢું છું આનો જવાબ!’

માલતી કંઈક બબડાટ કરવા માંડી. 
પણ એ મારી ક્ીઝબુક શોધવા લાગી 
હતી એટલે હું કંઈ બોલ્ો નહીં. 

અચાનક મને થ્ુ,ં માલતીથી મોટી 
ક્ીઝ આ દુણન્ામાં કઈ હોઈ શકે? 

મને સૂઝેલી જોક પર મનમાં ને 
મનમાં હસીને હું પૂરેપૂરો ખુશ થાઉં એ 
પહેલાં તો એણે મારી ક્ીઝબુક શોધી 
કાઢી. મારી સામે સોફામાં પછાડી. 
‘આ રહી તમારી ક્ીઝબુક! પોતાની 
કામની વસતુ ઠેકાણે રાખતા હો તો? 
એક દદવસ હું ગાંડી થઈ જઈશ તમારી 
જોડે રહીને!’

ક્ારે આવશે એ શુભ દદન એવું 
મનમાં જ ણવચારતાં મેં ક્ીઝબુકના 

પાનાં ફેરવવા માંડ્ા.
‘કહું છું, એક વાર નીચે જઈ આવો.’ મેં જો્ું કે માલતી ગંભીર 

હતી.
‘પણ શું કામ માલતી? હમણાં તો તેં મને ના પાડી નીચે 

જવાની!’ 
‘પછી પોલીસ આવ ેતો મન ેકંઈ કહેતા નહીં!’ બોલતા ંબોલતાં 

એ બાલકનીમાં જઈને પાછી આવી.
પોલીસ? પોલીસ શું કામ આવે? શું થઈ ગ્ું છે? માલતી શી 

વાત કરતી હતી? મારુ ંધ્ાન ક્ા ંહતુ?ં કોણ ેબોલાવી છે પોલીસન?ે 
પપપુએ કંઈ તોફાન ક્ુું છે? 

પાડોશના કોઈ છોકરા જોડે પપપુની મારામારી થઈ હતી. પેલો 
ખૂબ મોટેથી રડ્ો હતો. આખી સોસા્ટી ગજાવી હતી. છોકરો 
ભોં્તણળ્ે રહેતા વજીફદારનો હતો.  એ વજીફદારે જ મને નીચે 
બોલાવ્ો હતો. 

‘આટલી અમસતી વાત? એમાં આટલું બધું ગભરાવાનું શું છે? 
હમણાં મળી આવું છું એ વજીફડાને! સાલો સમજે છે શું એના 
મનમાં?’

‘હવે તમે શાંણત રાખોને ભાઈસા’બ!’ માલતી બોલી, ‘બેસી 
જાવ, સોફામાં બેસી જાવ જોઉં?’

‘ઠીક છે, સવારે ઓદફસે જતાં મળી લઈશ.’ ફરી સોફામાં 



15
ykuøkMx 2018

14
ykuøkMx 2018

ગોઠવાઈને હું ઉખાણું ઉકેલવા મચી પડ્ો. ઘણી વાર સુધી માલતી 
કોને ખબર શું બબડાટ કરતી રહી. વચ્ચે જ એણે ટીવી ચાલુ ક્ુું.  
બાલકની અને રસોડાની વચ્ચે આવજા કરતાં કરતાં એ વચ્ચે વચ્ચે 
ટીવી પર આવતી સીદર્લ પણ જોતી હતી ને મોબાઈલ પણ ચેક 
કરતી હતી.   

• • •
અચાનક લાઈટ ચાલી ગઈ. શહેરના આ ણવસતારમાં આવું 

બનવું સામાન્ હતું. પણ હું હજી ટેવા્ો નહોતો.
ક્ણાધદિમા ંઅધંકાર મન ેચોમરેથી ઘરેી વળ્ો. એવુ ંલાગ્ંુ કે કોઈ 

મને ભીંસમાં લેતું હતું. ‘માલતી! માલતી!’ મેં અસંખ્ પોકાર ક્ાદિ 
પણ માલતીનો એક વાર પણ હોંકારો મળ્ો નહીં.  

સોફામાં એમ જ બેઠા રહી મેં માલતીની રાહ જોઈ. પણ એનો 
કોઈ અણસાર જણા્ો નહીં.  છેવટે મેં અંધારામાં જ ઊઠીને હાથ 

ફંફોસીન ેમાલતીન ેશોધવાની કોણશશ કરી. પણ મન ેકંઈ કરતા ંકંઈ 
જ મળ્ું નહીં. રસોડંુ ક્ાં હતું, બાથરૂમ ક્ાં હતો, માલતી ક્ાં 
હતી, હું ક્ાં ઊભો હતો મને કંઈ જ ખબર પડી નહીં. 

ધીમે ધીમે મને કોઈની વાતચીતનો અવાજ સંભળા્ો. હંુ 
અવાજની દદશામાં આગળ વધ્ો. એમ કરતાં કરતાં હું બાલકનીમાં 
આવી ગ્ો.  નીચ ેએક અજબ દૃશ્ દેખા્ુ.ં સત્ી-પરુુષના બ ેઓળા 
એકમેકને બાથમાં લઈ ઊભા હતા. કોણ હતાં એ બંને? એમાંની 
સત્ી માલતી જેવી કેમ દેખાતી હતી? કે પછી એ માલતી જ હતી? 
ના હો્!

મેં ‘માલતી! માલતી!’ એવો સાદ ક્લો.  માલતીએ હોંકારો 
આપવાની વાત જવા દો, ઉપર જો્ું સુધધાં નહીં. પણ પછી મન ે
ખ્ાલ આવ્ો કે  મારા ગળામાંથી અવાજ નીકળતો જ નહોતો! 

ગભરાઈને મેં ચીસાચીસ કરી મૂકી. કોઈ ઉપર જોતું નહોતું. મેં 
દીવાલમા ંમકુ્કા મા્ાદિ. ડર અન ેગસુસો વધતો જ જતો હતો. મેં ફરી 
દીવાલમા ંમુક્કા મા્ાદિ. મારી હથળેીઓમાથંી લોહી નીકળવા માડં્ુ.ં 
હું અંદર જઈ સોફામાં બેસી ગ્ો.   

અચાનક લાઈટ પાછી આવી ગઈ. પણ લાઈટ ઝાંખી હતી. 
નીચેથી આવતા અવાજ બંધ થઈ ગ્ા હતા. હું ઊઠીને બાલકનીમાં 

ગ્ો. કોણ હતો એ આદમી? વજીફદાર? 
ધીમે ધીમે ચીજ-વસતુના આકાર ઉપસવા માંડ્ા. મારા હાથ 

લોહીથી ખરડાઈ ગ્ા હતા. મેં હાથ ધો્ા. આ્નામા ંનજર ગઈ. 
હુ ંચોંકી ઉઠ્ો. મારો ચહેરો ઓળખી ના શકા્ એટલી હદે ડાઘાડુઘી 
અને કરચલીવાળો થઈ ગ્ો હતો. મેં મોં ધો્ું.

બાલકનીમાં જઈ મેં મોટેથી બૂમ પાડી, ‘માલતી, ઉપર આવ!’
મારી પાછળથી જવાબ આવ્ો, ‘બૂમાબૂમ ના કરો, હું ઘરમાં 

જ છું.’
હું ડઘાઈ ગ્ો. માલતી ક્ારે ઉપર આવી?
‘કહું છું ચૂપચાપ રહેજો! એ લોકો કંઈ કરી નાખશે!’ માલતી 

બોલી. એ ઉપરાંત પણ એણે ઘણો બબડાટ ક્લો. પપપુએ કરેલા 
તોફાન ણવષે એ મને ણવસતારથી કહેતી હતી. તેર વષદિના પપપુએ 
વજીફદારના પંદર વષદિના છોકરાને મા્લો હતો.  એ લોકોએ 
પોલીસમાં ફદર્ાદ આપી હતી. માલતી મને એમ કહેતી હતી કે 
આખો મામલો રફેદફે કરાવવાની એ કોણશશ કરે છે ને મારે કોઈ 
ડહાપણ કરવાનું નથી. 

મારે એન ેકહેવુ ંહતુ ંકે થોડી વાર પહેલા ંલાઈટ ગ્લેી. પણ એ 
કંઈ અલગ જ વાત કરતી હતી. લાઈટ ગ્ેલી ત્ારે મને ખૂબ ડર 
લાગલેો એ પણ મારે એન ેકહેવુ ંહતુ.ં  પણ માલતીનો અવતાર કંઈ 
અલગ જ હતો. હું કંઈ બોલી શક્ો નહીં. 

મેં ઊઠીને શટદિ પહેરવા માંડ્ું. એ જોઈને માલતી બોલી, ‘આ 
શું? ક્ાં ચાલ્ા?’

મેં કહં્, ‘જઈ આવુ ંનીચ!ે બતાવી દઉં એ વજીફડાન!ે સમજ ેછે 
શું એ સાલો એના મનમાં?’

‘જરૂર નથી! તમે ચૂપ રહેજો કહ્ંને? બેસો, ક્ાં્ જવાનંુ 
નથી!’ માલતી બોલી.

કહે છે મારે ચપૂ રહેવુ.ં શા માટે ચપૂ રહેવુ?ં કેમ મન ેકંઈ સમજ 
નથી પડતી?

મોટેથી હું બોલ્ો, ‘પપપુ, અહીં આવ!’
પપપ ુરડમસ અવાજે દરૂથી જ બોલ્ો, ‘પપપા, મેં કંઈ ક્ુું નથી!’
હુ ંજોઈ રહ્ો. પપપ ુણનદલોષ હતો? મોટેથી મેં એન ેપછૂ્ંુ, ‘પપપ,ુ 

તેં મા્લો એને?’
‘એણે મને ગાળ આપી!’
માલતીએ પપપનુ ેસોડમા ંલીધો. ‘બસ હવે. તમ ેશાણંત રાખજો. 

હું જોઉં છું ને શું કરવાનું?’ એ બોલી.
પછી ધીમેથી એણે ઉમે્ુું, ‘તમે સમજો છો એટલી સીધી ને 

સરળ વાત આ નથી.’
ના, લગ્નનાં પંદર વષદિ પછી પણ હું માલતીને સમજી શક્ો 

નહોતો. કે એ મને સમજી શકી નહોતી? અથવા કદાચ એણે મને 
બરાબર સમજી લીધો હતો અને હું બેવકૂફ-

માલતી મારા માટે િા તો બનાવી લાવી પણ એ 
કંઈક બેિેન જણાતી હતી. ઘડી ઘડી ઘકડયાળમાં 
જોતી હતી. વારંવાર મોબાઈલ િેક કરતી હતી. 
હસું એને કંઈ પૂછસું તયાં જ ડોરબેલ વાગી. જોયસું તો 

પાડોશની િૌદ-પંદર વષતાની એક છોકરી. 
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કંટાળીને મેં કહ્ં, ‘જમવાનું લાવો!’
માલતી ડાઈનીંગ ટેબલ પર ડીનરની સામગ્ી ગોઠવવા માંડી. 

થાળી-વાટકાનો આટલો બધો ખખડાટ શા માટે થવો જોઈએ? 
ટીવીમાં પણ ખૂબ ઘરઘરાટી થતી હતી. કેબલવાળાને ત્ાં કદાચ 
હજી લાઈટ આવી નહોતી. નીચેથી વજીફદારની બૂમાબૂમ 
સભંળાઈ. મારો ણપત્ો ગ્ો. બાલકનીમા ંજઈ મેં બમૂ પાડી, ‘ણમસટર 
વજીફદાર, હવે તો હદ થા્ છે!’

વજીફદાર નામના એ વહેંણત્ા માણસ ેમન ેઉદે્દશીન ેજાતજાતનું 
કહ્ં. જવાબમાં મેં પણ ખબર નહીં શું શું સંભળાવ્ું. થોડી વારે 
માલતી મને ખેંચીને અંદર લઈ ગઈ.

હવ ેલાઈટ ફુલ પાવરમા ંઆવી. બધુ ંઊજળુ ંઅન ેસપષ્ટ દેખાવા 
લાગ્ું. પપપુ ણનદલોષ હતો. વજીફદાર દાદાગીરી કરતો હતો. મારી 
પત્ી મને ચૂપ રહેવાનું કહેતી હતી.

મારી પત્ી અને વજીફદાર વચ્ચેના સંબંધનંુ સમીકરણ મને 
બરાબર સમજાતું હતું. એક વત્ા એક બરાબર એક કઈ રીતે થા્ 
એ મને હવે સપષ્ટપણે સમજાઈ ગ્ું.

રિોધથી હું ધ્ૂજવા લાગ્ો.
હું બે ગલાસ પાણી ગટગટાવી ગ્ો. જમવાનું મને ભાવ્ું 

નહીં. રાત્ે બરાબર ઊંઘી શક્ો નહીં. સવારે જાગ્ો ત્ારે અંગમાં 
સસુતી હતી. ભારે આળસથી હુ ંઓદફસ જવા તૈ્ ાર થ્ો. ઘરમાથંી 
નીકળતો હતો ત્ારે માલતીએ મને સૂચના આપી, ‘મગજ ઠંડુ 
રાખજો.’ 

કંઈ બોલ્ા ણવના હુ ંઘરમાથંી નીકળ્ો. દાદરો ઉતરતી વખત ેમેં 
મોબાઈલ સવીચ ઓન ક્લો.  કમપાઉનડમાથંી બહાર નીકળતી વખતે 
ત્ાંસી નજરે મેં વજીફદારના ઘર તરફ જો્ું. એના ઘરની બારીમાં 
કોઈક ઊભું હતું.

હું થંભી ગ્ો. ઉપર મારા ઘર તરફ નજર કરી. બાલકનીમાં 
માલતી નહોતી.

વજીફદારના ઘરની બારીમા ંએની પત્ી પ્રગટ થઈ હતી. સંુદર 
અને અપ્રણતમ સત્ી. એક સણળ્ો પકડીને ખૂબ અદાથી ડોક સહેજ 
વાંકી કરીને મને જોતી હતી. એના ચહેરા પર પેલું નસમત હતું, 
મોનાલીસાનું ગૂઢ નસમત.  

એની નાની દીકરીએ પૂછેલું ઉખાણું હું કદાચ ઉકેલી શકું. એક 
ઓછા એક બરાબર પણ એક થઈ શકે.

મન ેખબર નહોતી કે એ મારી આટલી નજીક ઊભી હશ.ે ખોટા 
સમ્ે આવો પ્રશ્ન પૂછવાની એની કુટેવ મને ગમતી નહોતી. મેં 
જો્ું કે એ સરસ મજાની તૈ્ાર થઈ હતી. નવી સાડી, એક હાથમાં 
ડઝનેક બંગડીઓ, વાળ છૂટા ને ફરફરતા! લાલચટક ણલપનસટક!

• • •
‘અકંલ, એક ઉખાણુ ંપછૂુ?ં’ ‘પછૂો બટેા!’ હુ ંએકદમ પ્રસન્ન થઈ 

ગ્ો.‘એક વત્ા એક બરાબર એક. એક ઓછા એક બરાબર પણ 
એક. એનસર આપો, એ કેવી રીતે?’

• • •
ક્ણાધદિમા ંઅધંકાર મન ેચોમરેથી ઘરેી વળ્ો. એવુ ંલાગ્ુ ંકે કોઈ 

મને ભીંસમાં લેતું હતું. ‘માલતી! માલતી!’ મેં અસંખ્ પોકાર ક્ાદિ 
પણ માલતીનો એક વાર પણ હોંકારો મળ્ો નહીં.  

• • •
ધીમે ધીમે મને કોઈની વાતચીતનો અવાજ સંભળા્ો. હું 

અવાજની દદશામાં આગળ વધ્ો. એમ કરતાં કરતાં હું બાલકનીમાં 
આવી ગ્ો.  નીચ ેએક અજબ દૃશ્ દેખા્ુ.ં સત્ી-પરુુષના બ ેઓળા 

એકમેકને બાથમાં લઈ ઊભા હતા. કોણ હતાં એ બંને? એમાંની 
સત્ી માલતી જેવી કેમ દેખાતી હતી? કે પછી એ માલતી જ હતી? 

• • •
વજીફદારના ઘરની બારીમા ંએની પત્ી પ્રગટ થઈ હતી. સુદંર 

અને અપ્રણતમ સત્ી. એક સણળ્ો પકડીને ખૂબ અદાથી ડોક સહેજ 
વાંકી કરીને મને જોતી હતી. એના ચહેરા પર પેલંુ નસમત હતું, 
મોનાલીસાનું ગૂઢ નસમત. મ 

‘મમતા’ વાતાતામાવસકના જૂના 
અંકો હવે 50% રડસકાઉનટ પર

‘મમતા’ વાતાર્માણસિના પાછલા અંિો હવે 
આપ ઘરબેઠાં ઓડર્ર િરીને મંગાવી શિો છો. 
અંિ ન�ધાવવા માટે ફોન િ� ઈ-મેઇલ દ્વારા 

અમારો સંપિ� િરો.
Phone : 97127 50565

Email: mamatasolution@gmail.com

ધીમે ધીમે મને કોઈની વાતિીતનો અવાજ 
્ંભળાયો. હસું અવાજની કદશામાં આગળ વધયો. 
એમ કરતાં કરતાં હસું બાલકનીમાં આવી ગયો.  
નીિે એક અજબ �શ્ય દેખાયસું. સત્રી-પસુરુષના બે 

ઓળા એકમેકને બાથમાં લઈ ઊભા હતા.
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બીજો સૂયતા/ રાગ ગગન વવહંગા
su. yuMk. ̂ ÷u[h
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જ.ે એ્. ફલિેર1863-1935 ચરિટનના હેલીફેક્ ખાતે જનમલેા. એમનો પ્રથમ ર્ તો 
ઇચતહા્ અને પસુરાતત્વમાં હતો અને પોતાના વતનના પ્રદેશનો ચવસતૃત ઇચતહા્ એમણે 
લખયો છે. ઉપરાંત નવલકથાઓ અન ેરહસયકથાઓ પણ ખબૂ લખી છે. ચવજ્ાનકથાઓ બહસુ 
નથી લખી, પરંતસુ ‘બીજો ્ યૂતા’ (THE NEW SUN) ઘણા ચવજ્ાનકથા્ગં્રહોમા ંસથાન પામી છે. 
અહીં એ વાતાતાનો ્ ંક્ેપ પ્રસતસુત છે.

મેક્ીલન સંપન્ન પદરવારનો દીકરો હતો. એને નાણાં 
ખચદિવાની ણચંતા નહોતી. ણચંતા હતી રસપ્રદ 

રીતે સમ્ પસાર કરવાની. જોગાનુજોગ એને ખોગળશાસત્નો 
શોખ જાગ્ો હતો, જ ેકદી કંટાળી ન શકા્ એવો શોખ છે. જે ણનત્ 
નૂતન દશદિન કરાવી શકે છે. સંપન્ન હોવાને કારણે એણે લંડનની 
નજીક જરાક ઊંચી ટેકરી પર મકાન બંધાવ્ંુ હતું અને ઉપર 
પોતાની આગવી નાની પરંતુ સંપન્ન વેધશાળા રચાવી હતી. આ 
વેધશાળામાં એ ઘણીવાર મોડી મોડી રાત સુધી બેસતો અને પરોઢે 
સૂઈ જતો. પછી મોડો ઊઠતો, કારણ કે એણે કામ માટે કે નોકરી 
માટે બસ-ટ્ેન પકડવાની નહોતી. કદીક મધરાત બાદ જાગી જતો 
અન ેઆકાશદશદિન કરતો પછી લગભગ આખો દદવસ ઊઘંી રહેતો. 
એને રોકનાર, ટોકનાર કોઈ નહોતું.

ના, ઘરમાં કોઈ નહોતંુ એમ નહીં. બહેન એડેલા હતી. 
હાઉસકીપર પ્રૌઢા હતી. ઘરકામવાળા ંતો ચાર હતા.ં પણ મકે્ીલન 
ઘરધણી હતો. એને કોણ જગાડે?

ગ્ા ફરેિુઆરીની મધરાતે એ આમ જ જાગી ગ્ો અને 
વેધશાળામાં પહોંચ્ો. આકાશી નકશા સામે પાથરીને, ટેણલસકોપ 
આમતેમ ઘુમાવીને રાણશ-નક્ત્ો ણનહાળવા લાગ્ો. આટઆટલાં 
વષલોના મહાવરા પછી એ ઘણાખરા તારાઓને જૂના ભાઈબંધોની 
જેમ ઓળખી જતો હતો. 

જોકે... આજે એની આંખ ચમકી. સપ્તણષદિના તારાઓની વચ્ચે 
એક એવો તારો દેખા્ો જ ેઆજ સધુી દેખા્ો નહોતો. એણે જલદી 
જલદી આકાશી નકશા તપાસવા માંડ્ા. ના! સપ્તણષદિની વચ્ચે કે 
આસપાસ આવો કોઈ તારો નહોતો!

એ બબડ્ોઃ ‘અચછા! નવો તારો! આજ સુધી નહીં દેખા્ેલો 
તારો! શું મેં જ એને પહેલો જો્ો હશે? બીજા કોઈએ જો્ો હશે 
ખરો?’

એનું મન કૂદકા મારવા લાગ્ું. જો મેં જ આ તારો શોધ્ો હો્ 
તો... તો એનું નામકરણ કરવાનો મને અણધકાર મળે. હું ધારું તો 
મારું ખુદનું નામ એની સાથે જોડું. ભણવષ્ની બધી પેઢીઓ એના 
દ્ારા મને ્ ાદ કરે...

જોકે પહેલા ંઠીક ઠીક ણનરીક્ણો કરવા ંપડ.ે ખગોળશાસત્ મડંળ 
આગળ રજઆૂત કરવી પડ.ે તમે જ એ તારાના ંદશદિન કરનાર પ્રથમ 
હો તો મંડળ તમને એના નામકરણનો અણધકાર આપે...

આવા ણવચારો કરતો વેધશાળામાં જ ઊંઘી ગ્ો. જાગ્ો ત્ારે 
સવારના દસ વાગી ગ્ા હતા. આખંો ચોળતા ંચોળતા ંવધેશાળાની 
કાચની બારીની બહાર જો્ું. આ શું? બહાર આ મોસમમાં આટલું 
ધુમમસ ક્ાંથી ઊતરી આવ્ંુ? કેમ? આંખે ઝાંખપ છે કે શું? પણ 
ખૂબ આંખો ચોળ્ા પછી્ જાણ્ું કે બહાર ગાઢ ધુમમસ છે!

એ જલદી જલદી નીચ ેઊત્લો ત્ા ંજ બહેન એડલે દોડી આવી. 
‘ભાઈ! વાતાવરણ આવું કેમ થઈ ગ્ું છે? આટલું બધું ધુમમસ?’

‘હં...’ નીચનેા ઓરડાની બારી ખોલીન ેજોતા ંઅન ેહવા સૂઘંતાં 
મેક્ીલન બોલ્ો. ‘અજા્બ તો છે. આ મોસમમાં આવું ગાઢ 
ધુમમસ કદી નથી જો્ું.’

‘સાથે ધૂળની ડમરી પણ છે. આપણા દેશમાં આવી ડમરી કદી 
નથી જોઈ. ધુમમસ એટલું ઘેરું છે કે થોડાક ફૂટથી આગળ જોઈ ન 

ðkíkko[ÞLk, ÷u¾f Ãkrh[Þ yLku 
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શકા્.’
‘હં... એથી તો મારું કામ અટકશે.’
‘કામ? તમારે શું કામ હતું. ભાઈ’
‘વાસતવમાં, હું મોટરગાડી લઈને 

ખગોળશાસત્ મંડળની ઓદફસે જવા 
ધારતો હતો. હવ ેઆ ધમુમસમા ંનીકળવું 
મુશકેલ પડશે. મારે એ લોકોને જણાવવું 
હતુ ંકે મેં એક નવો તારો શોધી કાઢ્ો છે. 
કોઈએ કદી ન જો્ો હો્ એવો તારો!’

‘નવો તારો?’ એડેલ નવાઈ પામી. 
‘તારા તો હજારો-લાખો વરસોથી 
જ્ાંના ત્ાં છે. નવો તારો ક્ાંથી 
આવે?’

‘પણ, એડી, બહેની, હજારો-લાખો 
વરસોમાં  અવકાશમાં  ભાંગતૂટ તો 
ચાલતી જ રહે છે. આવી જ કશીક 
ઘટનાને કારણે એક તારો પૃથવીની 
નજીક આવ્ો છે. મેં જો્ો છે અને મારે 
ખગોળશાસત્ મંડળને એની જાણ કરવી છે. પણ આ ધુમમસ!’

‘અન ેજો, ભાઈ, આ ધમુમસમા ંરજોટી પણ કેટલી બધી છે! જો, 
મારા હાથ પર રજનો થર જામી ગ્ો.’

મેક્ીલને બહેનના બાવડા પર આંગળી ફેરવી. રજોટી ચોંટી 
આવી. જો ઘરની અંદર આટલી રજ આવી ગઈ હો્ તો બહાર 
કેટલી હશે? ક્ાં ક્ાં હશે?’

આમ બોલતો એ, મસતક ધુણાવતો, પોતાના અભ્ાસખંડમાં 
ગ્ો. એડેલ ઘરને કામે વળગી. પણ અધલોએક કલાકમાં ભાઈએ 
તેને પાછી બોલાવી. ‘મેં બે ચાર જગાએ ફોન કરી જો્ા. રદેડ્ો 
સટેશનને પણ ફોન ક્લો. લાગે છે કે આ ધુમમસ સવદિત્ છે. ્ુરોપ, 
અમદેરકા, આણફ્કા, ઇનનડ્ા, ચાઇના... બધ!ે અન,ે હા મે કોકરલીન 
ફોન કરી જો્ો.’

‘એણે શું કહ્ં! આવે છે ને?’ એડેલે ઉતસુક મને ÃkqAâwt.
કોકરલીન એડેલનો મંગેતર હતો. આજનો દદવસ એ અહીં 

ગાળવાનો હતો. એડેલ ણપ્ર્જનની સાથ ેસમ્ ગાળવા ખબૂ આતરુ 
હતી પણ મેક્ીલને કહ્ં, ‘એ કહે છે કે આખું લંડન શહેર ગાઢ 
ધુમમસ હેઠળ ઢંકાઈ  ગ્ું છે. મારાથી અવા્ એવું લાગતું નથી.’

‘ઓહ!’ એડેલ ણનસાસો નાંખી ગઈ. પછી ઘણી વારે બોલી 
‘ભાઈ, જરા કમપાઉનડમાં જઈએ?’

‘નાક અન ેફેફસામંા ંરજોટી ભરાઈ જશ.ે પણ ચાલ. બહાર કશી 
ણહલચાલ છે કે નહીં એ જોઈએ.’

ભાઈ-બહેન બારણાની બહાર નીકળ્ાં. ધુમમસ તો હતું જ. 

અહીં સખત ગરમ લાગી. બગંલાના 
વરંડામાં થમલોમીટર લટકતું હતું. 
‘બાપ રે! ણસતે્ર ફેરનહાઇટ હાજર!’ 
મેક્ીલેન પોકારી ઊઠ્ો.’ જૂન-
જુલાઈમાં્ આટલી ગરમ નથી 
હોતી.’

અને, એની નજર સામે જ પારો 
એક, બે, ત્ણ દડગ્ી ચડ્ો. એ હદે 
ગરમી વધી રહી હતી! એ બબડ્ો, 
‘જરૂર આ નવા તારાનો પ્રતાપ છે! 
એન ેકારણ ેગરમી વધી રહી છે અને 
પુષકળ પાણી ઊકળવાથી ધુમમસ 
થા્ છે.’

‘નવો તારો?’ એડેલ એકદમ 
સતક્ક બની ગઈ. એક ડગલુ ંભાઈની 
નજીક સરતાં એણે ÃkqAâwt, ‘નવા ે
તારો એટલે? શું આકાશમાં કોઈ 
નવો તારો ઊગ્ો છે?’

‘હા, એડી. ગઈ મધરાતે મેં એવકાશમાં કદી નહીં દેખા્ેલો 
તારો જો્ો. બેહદ ઊજળો પ્રકાશ હતો. કદાચ એ પૃથવી તરફ 
જ ધસી રહ્ો હતો. આ... આ ધુમમસ અને  રજોટી માટે એ તો 
જવાબદાર નહીં હો્! અને જો...’

એટલામાં ઘરકામવાળી એક છોકરી આવી. ‘સાહેબ... તમારો 
ફોન છે.’

મકે્ીલન દોડ્ો. થોડી ણમણનટોમા ંવળી માથુ ંધણુાવતો આવ્ો.
 ‘વેધશાળા કહે છે કે દુણન્ાભરમાં આ ધૂણળ્ું ગરમ ધુમમસ 

છવાઈ ગ્ું છે, પણ કોઈને કારણ સમજાતું નથી. બધે પૂછપરછ 
ચાલુ છે ત્ાં સુધી આપણે... કરતાં હો જો કીજીએ! ખાઈએ અને 
સૂઈએ!’

જોકે એમ પદરનસથણતથી જાણ સપશ્ાદિ રહેવાનું સહેલંુ નહોતું. 
પ્રથમ તો ઘરનાં બધાં નોકરચાકર પોતાપોતાના પદરવાર સાથે 
થવા ણવદા્ થ્ાં. ગરમીનો પારો સતત ચડતો ગ્ો અને ણનરાંતે 
બેસવા કે સૂવાનું મુશકેલ બનતું ગ્ું. પછી ફોન લાઇનો ઠપપ થઈ 
ગઈ. એડેલ ગરમીની મારી બેહોશ થઈને સોફા પર ઢળી પડી અને 
અચાનક બારણું ઠેલા્ંુ. દડક કોકરલીન લચકાતો જો ઢેબાં ખાતો 
ઘરમાં આવ્ો અને એડેલવાળા સોફાની બાજુમાં ફશદિ પર ઢળી 
પડ્ો! 

મેક્ીલને પોતે શોધેલા તારાને... બીજા સૂ્દિને હળવો શાપ 
આપ્ો... ડમે!... અન ેએ કોકરલીનન ેહોશમા ંલાવવાના પ્ર્ત્ોમાં 
પડ્ાે. સટોરરૂમમાં જઈને એણે રિાનડી અને પાણીનું ણમશ્રણ એક 
પ્ાલામાં ભ્ુું. લાવીને કોકરલીનના ગળામાં ધીરે ધીરે રડે્ું. 
દરણમ્ાનમાં બાજુમાં નજર નાંખી. એડેલનો તો કોકરલીનના 
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આગમનનો્ અણસાર નહોતો! પોતાનો મંગેતર પાસે જ પડેલો 
છે, એનો અને જરા્ ખ્ાલ નહોતો. મેક્ીલીનનો બીજો સૂ્દિ 
પ્રેમીજનોને અણલપ્ત કરી રહ્ો હતો!

રિાનડી જળનો અધલો પ્ાલો પેટમાં જતાં કોકરલીન ધીરે ધીરે 
ભાનમાં આવવા લાગ્ો. એટલે ભાઈએ થોડી રિાનડી બેનને ગળે 
પણ રેડી બોલવા માંડ્ું, ‘એડી જો! કોકર આવ્ો છે!’

એડેલે જરાક આંખો ઉઘાડી. નીચે નજર કરી. કોકરલીનને 
જો્ો. કશો જ પ્રણતભાવ આપ્ા વગર વળી બેહોશીમાં સરી 
પડી. મેક્ીલને એને પુનઃ જગાડવા કોણશશ પણ ન કરી. માત્ 
કોકરલીનને જરાક વધારે પીણું પીવડાવીને હોશમાં રાખવાની નેમ 
રાખી અન ેએ જ્ારે દકંણચત ણવશષે હોશમા ંઆવ્ો એટલ ેકહ્,ં ‘તું 
એડીનું ધ્ાન સમજે. હું હમણાં આવું છું.’

એણે આગળના રૂમમાં જઈને ફરીથી ટણેલફોન વાપરવા 
કોણશશ કરી. એ ણનષફળ જતાં એ ઘરની બહાર નીકળ્ો. નવાઈ 
લાગી. ધમુમસ રિમશઃ ઓસરી રહં્ હતુ.ં કેમ? એન ેખ્ાલ આવ્ો કે 
બીજો સૂ્દિ પૃથવીની નજીક આવતાં બધા સાગરો અને જળાશ્ોના 
પાણીની વરાળો થવા લાગી હતી અને પવન પણ ફૂંકાવા લાગ્ા 
હતા. એથી ધૂણળ્ું ધુમમસ છવા્ું હતું અને હવે...

‘હવે વધારે ખરાબ નસથણત આવી રહી છે!’ એણે ણવચા્ુું 
કારણ કે હવે સખત ગરમી શરૂ થઈ હતી. ધુમમસ ઊઠતાં જે 
ઉજાસ ફેલા્ો... વધારે પડતો ઉજાસ...! એમાં મેક્ીલને વરંડાના 
બેરોમીટરમાં જો્ું. પારો સવલોચ્ચ સપાટીએ પહોંચી ગ્ો હતો! 
પૃથવી બબબે સૂ્લોની ગરમી હવે ઝીલી રહી હતી. ધુમમસ બધું ખૂબ 
હલકું થઈને ઊંચા આકાશમાં પહોંચી ગ્ું હતું અને સવદિત્ ફેલાતો 
જતો હતો પ્રખર તાપ! મેક્ીલનને સમજા્ું કે જલદી આંખોન ે
રક્ણ આપવામાં  નહીં આવે તો કદાચ આંખોની કીકીઓ બળી 
જશે! એટલે આંખો પર હાથ દાબીને અડસટ્ટે એ બારણાની અંદર 
પેઠો. બારણું બંધ કરવા છતાં અંદર અજવાળુ અજવાળું લાગ્ું.

પ્રથમ તો એ પોતાના અભ્ાસખંડમાં ગ્ો. ત્ાંના કબાટમાંથી 
કાળા કાચનાં ગોગલસ લીધાં અને એડેલ તથા કોકરલીન હતાં તે 
ખંડમાં ગ્ો, એ બંને હવે ઠીક ઠીક સવસથ થઈને વાતો કરતાં હતાં. 
બંનેને ગોગલસની એક એક જોડી આપીને એણે સૂચવ્ંુ, ‘હવે 
આપણે રસોડામાંથી બને તેટલી ખાવાપીવાની સામગ્ી લઈને 
ભોં્રામા ંજતા ંરહેવું ંપડશ.ે બહાર ભ્કંર તાપ વધી રહ્ો છે. ગમે 
ત ેઘડીએ આગ ફાટી નીકળી શકે. એ આગમા ંકદાચ કશુ ંનહીં બચ.ે 
આપણે ભોં્રામાં પણ કેટલાં સલામત રહીશું. એ કહી ન શકા્. 
પણ ચાલો. જલદી કામે લાગો.’

એ પછીની થોડી ણમણનટ થાક્ાં-પાક્ાં ત્ણ માનવીની 
ભોં્રામાં ઊતરવા અને ત્ાંથી નીકળવાની ઉતાવળી ણરિ્ાની 
હતી. ભોં્રામાં કેટલો સમ્ રહેવંુ પડશે અને ત્ાં પણ કેટલો 
સમ્ સલામત રહેવાશે એ કશાની કોઈને ખબર નહોતી. બાકીની 
દુણન્ાનું શું થા્ છે. એની્ ખબર નહોતી.

ભોં્રામાં હવા-ઉજાસ આવી શકે એ માટે બે બાજુની દીવાલે 
ઊંચે નાની બારીઓ મૂકેલી હતી. એક ઊંચા સટૂલ પર ચડીને 
મકે્ીલન ેએક બારીનુ ંઢાકંણ ખોલ્ુ.ં આ મકાન ટેકરી પર હોવાથી 
એ બારી તરફનું દૃશ્ જોઈ શકાતું હતું. એ હબકી ગ્ો. ‘એડી! 
કોકર! આ તરફનો વગડો સળગી રહ્ો છે! પલેુ ંઆલબરી અન ેશરેે 
અન ેરાઇગટે ગામ ભડકે બળે છે! મા્ ગોડ! ત્ાનંા રહેવાસીઓનું 
શું થ્ું હશે?’

એ સટૂલ પરથી ઊત્લો. કોકરલીને ઉપર ચડીને જો્ું બંનેએ 
મદદ કરીને એડેલને સટૂલ પર ચડાવી. એ તો બહારનું દૃશ્ જોઈને 
હા્ નાંખી ગઈ.

‘હવે?’ કોકરલીને પૂ્છ્ું.
‘હવે?’ એડેલે  ÃkqAâwt.
‘હવે પ્રતીક્ા’ મેક્ીલને કહ્ં. ‘વેઇટીંગ! રાહ જોવાની! કાં 

તો બીજો સૂ્દિ એર નજીક આવે અને પૃથવીને ભટકા્ અને પૃથવી 
સળગતો ગોળો બનીને એની અંદર સમા્! કાં તો બંને સૂ્દિ ભેગા 
થઈને અવકાશમાં અટકે અને કરોડો વષદિ પછી વળી પૃથવી રિમશઃ 
ડરે અને અગાઉની જેમ એના પર પુનઃ જીવન પાંગરે!’

‘અથવા આ બીજો સૂ્દિ આપણા ગ્હો  સાથે અથડાઈને તૂટી 
જા્! વરેાઈ જા્! નવા ગ્હો રચા્!’ કોકરલીન ેશક્તા  સચૂવી.

‘અથવા આ રખડુ નગલા્ક, જેમ રખડતો આમ આવ્ો તેમ 
બીજી તરફ ફંટાઈ જા્! એડલે ેઆશા વ્તિ કરી. સત્ીઓ સામાન્ 
રીતે આકરી નસથણત વચ્ચે્ ક્ાંક આશાણકરણ ણનહાળતી હો્ છે.

‘પણ એ દરણમ્ાનમાં આપણે જરાક ખાઈ-પીને આરામ 
કરીએ.’ મેક્ીલને સૂચવ્ું. ‘અહીં પથારી ખાતે માત્ શતરંજીઓ 
મળશે અને ઓશીકે તો બાવડાં જ મૂકવાં? પડશે!’

એ પછી ત્ણે્ે થોડુંક ખાધંુપીધું. શતરંજીઓ પાથરી. હવે 
શબદોને અવકાશ નહોતો. માત્ રાહ જોવાતી હતી. પ્રતીક્ા! 
વેઇટીંગ! જીવતાં ઊઠીશું કે નહીં એવી શંકા સાથે સૂઈ જવાનું હતું. 
બસ સૂઈ જવાનું હતું...

કેટલુ ંઊઘં્ા.ં થોડા કલાક કે થોડા દદવસ... ખબર ન પડી, પરંતુ 
જાગ્ા ત્ારે ભોં્રાની બારી પર તડાતડી સભંળાતી હતી. વરસાદ 
વરસી રહ્ો હતો. ધોધમાર વરસાદ! પૃથવીનાં જે સઘળાં પાણી 
વરાળ બનીન ેઆકાશ ેચડ્ા ંહતા ંત ેબધા ંસાંબલેાધાર પાછા વરસી 
રહ્ાં હતાં!

'આ શુ ંથા્ છે, મકે? વરસાદ વરસ ેછે! કેમ? પલેા ગરમ બીજા 
સૂ્દિનું શું થ્ું?’ 

કોકરે ÃkqAâwt.
‘થા્ શુંં!’ એડેલ પ્રસન્ન સવરે બોલી, ‘એ રખડુ હતો! જેમ 

રખડતાે આવ્ો હશે એમ રખડતો  જતો રહ્ો!’ મ
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સજતાન ગ્ૂપનાં માઇક્ોરફકશન
૧. જાદુઈ મશરૂમ ઃ પારુલ મહેતા

 
 

‘વાહ કેટલા સરસ છે? ણબલાડીના ટોપ તો મને પહેલેથી જ બહુ 
ગમે.’

‘ચાલ, તને બીજા પણ બતાવંુ. હવે તો મોટાબાપાએ આની 
ખેતી શરૂ કરી દીધી છે.’ એમ કહી સુનીલ રેખાને ખેંચીને વાડીમાં 
દોડ્ો. બનંએે દદવસ આખો નાનપણની વાતોમાં પસાર ક્લો. સાજં 
ઢળી ચૂકી હતી.

‘અરે, આ કેવા ટોપ છે? અગાઉ તો આવા જો્ા નથી.’
‘રેખા, ના, એને ના અડકીશ, રે-વા-દે.’
સુનીલ અટકાવે એ પહેલાં તો રેખા મશરૂમના એ મોટા 

ઢગલામાં આળોટવા માંડી. થોડા વાળમાં, થોડા કાન પાછળ તો 
થોડા બે હોઠ વચ્ચે દબાવીને એ સેલફી લેવા માંડી. અચાનક એના 
હાવભાવ બદલાવા માડં્ા. જાણ ેનશીલી અવસથામા ંહો્ એમ એ 
લથદડ્ાં ખાતી બબડાટ કરવા લાગી.

“સંધ્ાકાળ પછી આ મશરૂમ બદલાઈ જા્ છે.” 
એમ કહેતાં સુનીલની આંખોની ચમક પણ બદલાઈને રાતના 

અંધારા જેવી થઈ ગઈ હતી. રેખાના લવારાએ જોર પકડ્ું હતું. 
અભાન અવસથામાં ખડખડાટ હસતી રેખા એકાએક ડૂસકાં લેતી 
બોલી રહી,

‘મોટાબાપા, છોડી દો ન-ે મારે ચોકલેટ નથી જોઈતી. મારે જાદુ 
નથી જોવું.’

૨. એવલયન ઃ ગોપાલ ખેતાણી
‘ ણમત્ો, ણમશન ભલે સપેસવા્નું  હો્, આપણે પણ 

ગણતણવણધઓ પર નજર રાખવાની છે.’ ડો. શમાદિ ઇસરોનાં 
વૈઞિાણનકોને જણાવી રહ્ા હતા. એ સાથે જ બધાની નજર ટીવી 
પર અટકી. સમાચાર આવી રહ્ા હતા. ‘સપેસવા્’ના સથાપક 
એલન ટાસક બહુ ખુશ દેખાઈ રહ્ા હતા. તેમનું રોકેટ આજે શણન 
તરફ સફળતાપવૂદિક રવાના થઈ ચકૂ્ ુહતુ,ં પણ વધ ુખશુ તો તમેની 
કાર ‘રોડહંટર’ માટે હતા. જે શણનની ભ્રમણકક્ામાં ‘લોંગ ડ્ાઇવ’ 
કરવાની હતી. 

એલને જાહેરાત કરી, કે આ કારની લીલી ચીપ પર ‘મેડ ઓન 
અથદિ બા્ હ્મનસ’ પણ લખાવ્ું છે, કદાચ કોઈ એણલ્નને આ 
સંુદર કાર મળી જા્ તો! બીજા દદવસે સમાચાર જાહેર થ્ા, કે 
રોકેટ તરફથી વધુ ધક્કો લાગવાને લીધે કાર તેના ણન્ત માગદિથી 
ભટકી ચૂકી છે.

પાંચ દદવસ બાદ.
‘ડો. શમાદિ, લુક એટ ણધસ. અમે ત્ણ અવકાશી મેસેજને ડીકોડ 

ક્ાદિ છે.’
મેસેજ ઃ ૧ 
‘ઈથન, પલેનેટ અથદિના સમ્ મુજબ દોઢ સો વષદિની તારી 

મહેનત રંગ લાવી. માણહતીથી ભરપૂર ચીપ માટે આભાર.’
મેસેજ ઃ ૨ 
‘ઈથન કરતા મને એલન નામ વધુ ગમવા લાગ્ું છે. હું પલેનેટ 

અથદિના સમ્ મુજબ ૨૦૩૫ માટે તૈ્ાર છું. એક રિહ્મ. એક 
રિહ્માંડ.’

મેસેજ ઃ ૩ 
‘એક રિહ્મ. એક રિહ્માંડ.’
ડો. શમાદિ ફાટી આંખે આકાશ તરફ જોઈ રહ્ા.

3. લકી લારફંગ બુદ્ા ઃ દીપાલી વયા્
સટડી ટેબલ પરની રાત પછી, તૈ્ાર થઈ જતીન રસોડામાં 

આવ્ો.
‘ઊઠી ગ્ા, ચા મૂકું?’
ભાભીના રોણજદંા ડા્લોગનો જતીન જવાબ આપ,ે ત્ા ંએમની 

જ બાજમુા ંઅદ્દલ એમના જવેા બીજા મહોરામાથંી અવાજ નીકળ્ો, 
‘સવાર સવારમાં મોં જોઈ લીધું. સાહેબને નાસતાની દડમાનડ હશે!’ 
પણ પહેલું મહોરું હજુ્ નસમત કરતું જવાબની રાહ જોતું હતું. 

ડઘાઈ ગ્ેલા જતીનને કોલેજ સુધીમાં આવા ઘણા અનુભવો 
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થ્ા. બધાના બબબે મહોરાં. એક હોઠ હલાવતું, જ્ારે બીજામાંથી 
માત્ અવાજ નીકળતો. 

કલાસરૂમની બહાર નસમતા મળી, ‘હા્ જતીન, કેવી લાગી 
મારી કાલની બથદિડે ણગફટ? ્ૂ નો વહોટ? લાદફંગ બુદ્ા ઇઝ લકી. 
એની સામ ેજ ેણવશ કરો એ ણવશ પરૂી થા્.’ નસમતાનુ ંપહેલુ ંમહોરુ ં
ઉતસાહથી બોલ્ંુ, ત્ા ંબીજા મહોરામાથંી અવાજ આવ્ો, ‘બદુુ્રામ, 
સાવ કબાડીએથી લીધેલી સસતી મૂણતદિને લકી સમજી ખુશ થા્ છે. 
ચાલો, મારા આ ણસમેસટરની જનદિલોનું સેટીંગ-’ 

જતીન ેઆસપાસ જો્ુ ંન ેપછી ઝડપથી કશુ ંબોલ્ા ણવના જ ઘરે 
દોડ્ો. સટડી ટેબલ પરની ડા્રી ફંફોસી, ગઈકાલની તારીખવાળા 
પાનાની છેલ્ી લીટીઓ વાંચી, ‘નસમતાએ મને આજે આટલી 
અમલૂ્ ણગફટ આપી! એના કેટલાં્ પસૈાદાર ણમત્ો છતાં્  ત ેમને 
સપેણશ્લ માને છે. ઈશ્વર, કંઈક એવું કર ને, કે હું પણ તારી જેમ 
અંત્ાદિમી બની જાઉં, એના મનમાં મારા માટે શી ફીણલંગસ છે એ 
જાણી શકું.’

જતીન પહોળી આંખેથી લકી લાદફંગ બુદ્ાને માથે ફરી હાથ 
ફેરવવા આગળ વધ્ો.

૪. શતરંજ ઃ મચણલાલ વણકર
અહીંથી વગડો શરૂ થતો હતો. એણે આસપાસ જો્ંુ ને પછી 

ઝડપથી મનમાં એક ણનણદિ્ કરી ગાડી વગડા તરફ મારી મૂકી. 
હવે એણે સેલફોન કાઢ્ો. એસ.પી. સાહેબની સાથે વાત કરી 

ફોન કટ ક્લો. આજે બધું બરાબર રહ્ં તો એ ટોળકીનો પદાદિફાશ 
કરી જ નાંખવો છે, એવા ણવચારોમાં એની ગાડી આગળ વધતી 
રહી.

‘રહીમભાઈ, વો સાલી ઇનસપેકટર ઇધર આ ર્લી હૈ.’
‘કરીમ, ઉસકે સાથ ઇઝઝત સે પેશ આના.’
‘્ે સબ માલ હટાઓ ્હાં સે, ઔર સુનો, ઉસકો હમારે તક 

પહોંચને દો.’ કરીમે ફોનથી આગળ મેસેજ આપ્ો. 
હવે ઇનસપેકટર નેહાનો રસતો સાફ હતો. એને કોઈ રોકવાનુ ં

નહોતું. નેહા રહીમના ઠેકાણા સુધી પહોંચી ગઈ પણ, ‘એસ.પી. 
સાહેબ ેહજી ફોસદિ કેમ ન મોકલી?’ ણવચારોમા ંએ હાથમા ંદરવોલવર 
લઈને આગળ વધી. અચાનક હાથ ઉપર લાકડીનો ફટકો પડ્ો, 
દરવોલવર દૂર જઈ પડી. એની નજર સામે કરીમ હતો, એનો 
કોનસટેબલ. નહેાન ેહાશ થઈ, ચાલો ફોસદિ આવી ગઈ. એણ ેકરીમને 
મોરચો સભંાળવા કહ્.ં ત્ા ંએના હાથ પાછળથી બધંાઈ ગ્ા અને 
એક ઘેરો અવાજ પડઘા્ો: ‘કરીમ, સાહેબને બેગ પહોંચી ગઈ?’

થોડીવારમા ંત્ા ંફોસદિ પહોંચી પણ ત્ા ંહતી બધંા્લે હાલતમાં 
નેહા અને મરેલો કરીમ. 

અને હા, થોડા અહીં તહીં વેરા્ેલા સફેદ પાઉડરનાં પેકેટસ!

૫. ટપાલ ઃ કદવયેશ ્ ોડવકડયા
ટપાલીનો અવાજ સાંભળી ડેલી તરફ દોડતી જીવી ડોસીના 

કાનમાં રામજીના શબદો ગૂંજ્ા, ‘આપણો મણન્ો છે ને. ટપાલ 
વાંચી સંભળાવશે, ને તું્ એની પાસે ટપાલ લખાવી મને વળતા 
સમાચાર મોકલતી રે'જે.’ 

આરામથી માંડવી ઝાપટતા મણન્ાને જોઈ ડોસીએ મનોમન 
વલોપાત ક્લો, ‘ટપાલ વાંચવાનો સમ્ જ ક્ાં છે એને!’ 

દર વખતની જમે ગોખલામા ંટપાલ મકૂી, ઓરડામા ંજતી વળેા 
સૂકાઈ ગ્ેલી આંખોમાં ન આવેલ આંસુ લૂછવા જીવી ડોસી મથી 
રહી. મણન્ાએ ઓરડામાં જતી ડોસી સામે થોડીવાર બેધ્ાનપણું 
વતાદિવ્ું. લાગ મેળવવા એણે આસપાસ જો્ું ને પછી ઝડપથી નવી 
ટપાલ લખી પોતાના જ ઘરનું સરનામું ટાંક્ું.

૬. ભૂખ ઃ આરતી આંત્રોચલયા

પ્દિટકોની મોસમ શરૂ થઈ ગઈ, પરંતુ ખાસ ચહલપહલ ન 
હોવાથી સૂમસામ હાઉસબોટ અને ણશકારાઓને જોઈ અલીના 
મનમા ંણચંતા સાથ ેઆરિોશ ભળ્ો. ઘરે બીબી-બચ્ચાનંી આશાભરી 
આંખોનો સામનો કરવાનું ટાળતો તે અથદિહીન આંટા મારી રહ્ો, 
‘આવું જીવવા કરતાં તો-’ 

‘પણ ઝેરના ્  પૈસા નથી ને પાછળ પદરવારનું શું?’ 
ત્ા ંજ બજાર પાસ ેજોરશોરથી જહેાદી નારા લગાવતા લોકોનું 

ટોળું જો્ું, પોલીસ કમવીઓ ઉપર પથથરમારો કરતું રોષે ભરા્ેલંુ 
ટોળું બેકાબૂ બન્ું હતું. ન ચાહવા છતાં્ ઘણા સમ્થી પોતાની 
અદંર ઊકળતો લાવા આજ ેબહાર આવીન ેજ રહ્ો. એણ ેઆસપાસ 
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જો્ું ને પછી ઝડપથી બેઉ હાથમાં પથથરો ઉપાડ્ા અને- દે મા્ાદિ. 
બદલામા ંખણખણતા ણસક્કા હાથમા ંઆવતા ંજ તનેી આખંો ચમકી 
તણે ેઝડપથી પગ ઉપાડ્ા, દકુાનમાથંી પાઉં લઈ ઘર ભણી ચાલતાં 
તેનું મગજ પણ ઝડપથી ચાલવા લાગ્ું. આજે એણે સૌને પોતાના 
હાથે પ્રેમથી ખવડાવ્ું અને ખાધું. કેટલા દદવસે આજે સૌના મોઢા 
પર નૂર આવ્ું, સંતોષના ઓડકાર સાથે સૂતેલાં સૌને ક્ાં ખબર 
હતી કે સૌના માથે પ્રેમથી ફરતા હાથ જાણે આગોતરી માફી માંગી 
રહ્ા હતા. મનસજદમાંથી આવતી વહેલી સવારની અઝાન કાને 
પડતાં જ બંદગી માટે આપોઆપ ઉઠેલા પોતાના હાથ જોઈ તે 
મૂંઝા્ો, ‘દુઃસવપ પૂરું થ્ું કે શરૂ?’ અસમંજસમાં તેના પગ ફરી 
બજાર તરફ વળ્ા.

૭. સો્લજર ૦૩ ઃ શ્દ્ધા ભટ્ટ
સપેણશ્લ ફોસદિની ટ્ેણનંગના ત્ીજા જ દદવસે ણસક્ુદરટી તોડવી 

પડશે એવું તો કેપટન રાઠોડે ણવચા્ુું જ નહોતું. કનદિલ સોઢા, હજી 
્ ણવશ્વાસ નહોતો આવતો કે આટલા ણસણન્ર ઓદફસર ગદ્દારી 
કરી શકે. ચપળતાથી કેપટન રાઠોડ મઇેન ગટે કૂદીન ેબહાર આવ્ા. 
અધંારાન ેચીરતી નજરે એમણ ેઆસપાસ જો્ંુ અન ેપછી દરવોલવર 
ચકાસી જોઈ. સમ્ જો્ો. ૨૩:૫૫ પાંચ ણમણનટ પછી આવનારી 
ક્ણ માટે હવે એ સંપૂણદિપણે તૈ્ાર હતા. મીદટંગ પોઇનટ બરાબર 
દેખા્ એ રીતે એમણે પોઝીશન લીધી.

બરાબર એ જ સમ્ે કનદિલ સોઢાના મોબાઇલમા ંમસેજે આવ્ો, 
‘સોલજર ૦૩ કનમપલટેડ ધ લો્લટી ટેસટ ઇફેનકટવલી.’

૮. સંનયાસી ઃ મીરાં જોશી
શહેર છોડવાનો ણનશ્ચ્ કરી ચકેૂલા તમ,ે નીચુ ંજોઈન ેપલટેફોમદિ 

પર ચાલવા માંડ્ા પુષપક. જાણે કોઈ સાથે નજર મળી જશે તો 
એમાં ઉછળતી ણજંદગીનો પ્રસતાવ તમે ખમી નણહ શકો.

‘્ાત્ી કૃપ્ા ધ્ાન દેં, પલેટફોમદિ નં-૪ પર આનેવાલી ટ્ેન-’ 
-એનાઉનસમેનટ થ્ું ને તમારી નજર અના્ાસ કાંડા પર પડી. ને 
તમે ઘદડ્ાળ કાઢીને રેલવે ટ્ેક પર ફેંકી દીધી. 

તમારી જાણ બહાર તમન ેજોઈ રહેલ વ્ણતિ સાથ ેતમારી નજર 
મળી પુષપક અને તમે ગમ ખાઈ ગ્ા. મેલી પોતડી, ખૂલ્ું કાળું 
ડીલ ને લાંબા ગૂંચવા્ેલા વાળ. પહેલી નજરમાં કોઈ સાધુ સમાન 
અન ેબીજી નજરમાં ણભખારી દીસતો એ માણસ તમન ેજ જોઈ રહ્ો 
હતો. તમે એનાથી નજર હટાવી આગળ ચાલ્ા ને સાધુ તમારી 
પાછળ. રીતસરની દોડ ચાલી તમારા બંને વચ્ચે - આગળ તમે ને 
એક હાથે પોતડી પકડીને ચાલતો એ સાધુ તમારી પાછળ પાછળ!

આખરે થાકીને તમે ઊભા રહી ગ્ા. એક ઝાટકા સાથે તમે 
પાછળ ફ્ાદિ ને બરાડી ઉઠ્ા, ‘જવા દો મને!’

તમારી આંખો એ સાધુની નજરને ઝીલી ના શકી પુષપક. 
એકાએક સાધ ુનજીક આવ્ો અન ેતમારા બનં ેબાવડા ંપકડી આવી 
રહેલી ટ્ેનની નજીક ખેંચી ગ્ો. તમારી ચીસ- ટ્ેન અને તમારા 
મસતક વચ્ચે એક જ ફૂટનું અંતર અને બસ તમારી અંદર બચેલી 
સસંારની ણજજીણવષા જીતી ગઈ. ટ્ને પસાર થઈ, બધુ ંજ શાતં થ્ુ.ં

સાધુએ તમારી આંખોમાં તીર નજર કરી. માથી ણવખૂટા 
પડવાની વદેના, અધાુંણગનીનો ચહેરો ભલુા્ાની પીડા ન ેસતંાનોને 
મોટા થતા ન જોઈ શકવાની ક્ણોના અફસોસનો સરવાળો એ 
આંખો, તમારા સંન્ાસી બનવાના ણનણદિ્માં અનેકોવાર આડી 
આવી ચૂકી હતી, એ હકીકત પ્રત્ક્ હતી! 

સાધુના ચહેરા પર કોઈ અકળ નસમતની રેખા ઊભરી રહી, 
ફેંકેલી કાંડા ઘદડ્ાળમાં સમ્ અટકી ગ્ો.

૯. કેમેરામેન ઃ મચણલાલ વણકર
‘જઓુ હવ ેસનસેટ પોઇનટ આવશ-ે’ સજુાતા ગાઇડ અમન ેકહી 

રહ્ા હતા. થોડીવારમાં જ એક આંચકા સાથે બસ ઊભી રહી ગઈ. 
બધાં સનસેટ પોઇનટ જોવા ઉત્ાું. હું પણ ઉત્લો. કેમેરામેન તરીકે 
મને બસમાં પ્રવાસીઓએ સાથે લીધો હતો. ધરતીમાતાને ભેટવા 
જતા હો્ એવા ભગવાન ભાસકરને જોવામાં સૌ મશગૂલ હતાં, ને 
હું પણ મારા કામમાં! એટલામાં સુજાતા મારી પાસે આવીને કહે, 
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‘મેં તમને આ પહેલાં જો્ા હો્ એવું લાગે છે.’
‘હા, હું અવારનવાર અહીં આવું છું. પહેલીવાર આવ્ો ત્ારે 

અમારી બસ ખાઈમા ંપડલેી. કહેવા્ છે કે એમા ંકોઈ બચ્ુ ંનહોતુ.ં 
પણ પછી હું ભાનમાં આવ્ો ત્ારે નજીકના એક આદદવાસીના 
ઘરમાં હતો. ઘરવાળા માટે હું મરી ગ્ો હતો એટલે ઘરે ગ્ો તો 
ભૂત સમજી બધાંએ બારણાં વાસી દીધાં. એટલે પછી મારો કેમેરા 
અને હું બસ-’

‘હંુ પણ વરસોથી અહીં જ વસી ગઈ છું અને ગાઇડનંુ કામ 
કરું છું. આમ તો મારું વતન જ્પુર- અને હા પેલી બસમાં હું પણ 
હતી-’

આટલું બોલી એ સનસેટ પોઇનટ તરફ જવા લાગી. હંુ એના 
બરડાને અને પગને ફાટી આંખે જોઈ રહ્ો.

૧૦. મીઠી માથે ભાત ઃ ભગવતી પંિમચતયા
આખરે મારું સપનું પૂરું થ્ંુ ને હું સાસણગીર પહોંચી ગઈ. 

સાંજે થોડું ફ્ાદિ પછી જંગલને અડીને આવેલા દરસોટદિમાં અમે 
ઉત્ાદિ. વાંચવાની વષલો જૂની ટેવ હજુ પણ મેં જાળવી રાખેલી. 
પણતદેવ લેપટોપમાં ણબઝી હતા. થાકેલાં બંને બાળકોને સૂવડાવીને 
પુસતક હાથમાં લીધું. રાત વધુ ઘેરી બનવા લાગી હતી, પણ ણસંહને 
જોવાની મારી લાલચ હું રોકી ન શકી; એકલી જ આંટો મારવાના 
બહાન ેજંગલ તરફ જવા લાગી અન ેપ્રણતબંણધત ણવસતારમાં પહોંચી 
ગઈ. ણસંહની ડણક સંભળાવા લાગી. અચાનક ઝાંઝર રણક્ાં ને 
એક દકશોરીને મેં જોઈ, પણ હું કાંઈ સમજું એ પહેલાં તે સાવજનો 
કોણળ્ો બની ચૂકી હતી- ને અચાનક મારી આંખ ખૂલી ગઈ. જો્ું 
તો પણત અને બાળકો આરામથી ઊંઘી રહ્ાં હતાં. મારા પુસતકનંુ 
‘મીઠી માથ ેભાત’ કણવતાવાળુ ંપાનુ ંખલૂ્ુ ંહતુ.ં સવારે ગાઇડન ેસાથે 
લઈને અમે જંગલમાં ગ્ાં ત્ાં મેં ફરી એ જ જગ્ા જોઈ જે રાત્ે 
જોઈ હતી. મેં જેને સપનું માનીને ભૂલવાની કોણશશ કરી હતી એ 
જગ્ા ખરેખર હતી. ગાઇડે કહ્ં, કે કાલે રાત્ે ણસંહ અહીં આવ્ો 
હોવો જોઈએ. માટીમા ંતનેા ંપગલાનંી તાજી છાપ સાથ ેએક ઝાઝંર 
અને જરાક જ દૂર મેં મારા ગુલાબી દુપટ્ટાનો એક ટુકડો જો્ો.

૧૧. એકલવય ઃ હાકદતાક યાચજ્ક
સકૂલમાં ્ ોજા્ેલ દડબેટ કોનમપટીશનમાંથી પસંદગી પામેલા બે 

નામમાથંી એક નામ સમુનભાઈ માસતરે નશેનલ દડબટે કોનમપટીશન 
માટે પસદં કરવાનુ ંહતંુ. પહેલુ ંનામ હતુ ંસજં્નુ,ં ખૂબ સારો વતિા, 
વાચક અને અભ્ાસુ. બીજું નામ હતું પોતાના ઘરે પસદિનલ ટ્ુશન 
માટે આવતા સંદીપનું.

સુમનલાલે વધુ ણવચા્ાદિ વગર, એક જ ઝાટકે એક નામ છેકી 
નાખ્ું, આ વખતે પણ એકલવ્નો અંગૂઠો કપાઈ ગ્ો.

૧૨. હકીકત ઃ નીવારોઝીન રાજકુમાર
‘એ દોઢડાહીને પણ સકલેૂ કાઢી મૂકી છે. ણવવેકબુણદ્ ન હો્ 

એવાને ણશક્ક કેમ બનાવતા હશે!’ સમીરનો બડબડાટ ચાલુ જ 
હતો, ‘એણે સંસાર માંડ્ો નથી એટલે પીડા શું સમજે?’

આરતીને કોનો પક્ લેવો એ સમજાતુ ંનહોતુ.ં એક બાજુ આવા 
લોકો સજાન ેપાત્ છે એવુ ંલાગતુ ંતો બીજી બાજ ુદીકરીના સનમાનની 
સતત દફકર હતી. નાનકડી અમીને આ ઘટનારિમ ક્ાં સમજાતો 
હતો? દરક્ામા ંઆગળ ઊભા રહેવુ ંગમતુ.ં સીધો રસતો દેખા્ પણ 
પછી અકંલના હાથ નીચ ેકેમ સરકતા એ ન સમજાતુ.ં એન ેન ગમતુ.ં 
‘આગળ જ ઊભી રાખજો’ મમમીન ેલાગતુ ંકે અકંલ એન ેભીડથી 
બચાવી લાડ કરે છે. સકૂલના દરક્ા ડ્ાઇવરન ેઅમી સાથ ેઅડપલાં 
કરતો જોઈ નસમતાબને ેસીધી પોલીસ ફદર્ાદ જ નોંધાવી દીધી. 

‘એવંુ તો કાઈં થ્ુ ંજ નથી.’ કહીન ેબધા દરક્ા ડ્ાઇવર હડતાળ 
પર ઊતરી પડ્ા અને મોટો હોબાળો થ્ો. શાળા સંચાલકોએ 
નામ ખરડાશે એ ડરે ભીનું સંકેલવા સમીરનો સાથ મેળવી લીધો. 
દીકરીની બદનામી થા્ એ ઠીક નહી ને!

‘પપપા, સકૂલે ક્ારે જવાનું?’ સણસણતા સવાલના જવાબમાં 
આજે ઘરવખરી કેમ સમેટાઈ રહી છે? નવું ઘર, નવો માહોલ અને 
નવી સકૂલ? નવી સકૂલમાં પણ બધાં ‘એ અંકલ તને ક્ાં અડતા?’ 
એમ પૂછ્ા કરશ?ે અન ેમારી જમે નસમતાણમસ પણ હવ ેસકૂલ ેનહીં 
આવે?

૧૩. ગે-મેરેજ ઃ અજય ઓઝા
ટીવી ન્ૂઝ-દરડર પોપ્ુલેશનનું એનાણલણસસ સમજાવે 

છે, ‘દેશની વસતી સવા અબજ થઈ છે, ત્ારે પુરુષોની સંખ્ા 
૬૨,૩૧,૨૧,૮૪૩ અન ેસત્ીઓની સખં્ા ૫૮,૭૪,૪૭,૭૩૦ છે.’ 
ણવજ્ે મોબાઇલ લીધો ને ટીવીના ફીગરને કેલક્ુલેટરમાં લીધા. 
ત્ાં મામા મેરેજ બ્ુરોનું ફોમદિ લઈને આવ્ા, ‘લે, આ ભરી નાખ.’

ફોમદિમાં નીચેની કોલમ વાંચી ણવજ્ ચોંક્ો, ‘તમે સજાતી્ 
લગ્નમાં રસ ધરાવો છો?’ 

પેલા આંકડાની બાદબાકી મોબાઇલ સરિીન પર સામે આવી; 
૩,૫૬,૭૪,૧૧૩? મા્ ગોડ! દેશના દરેક સત્ી-પુરુષ પરણી જ 
જા્ તો પણ સાડા ત્ણ કરોડથી વધુ પુરુષોને કુંવારા રહેવું જ પડે! 
ફરણજ્ાત આજીવન વંઢાપો?

મામા બોલ્ા, ‘તારા હાટું ગોતીને થાક્ો છું, ફરી તારી મા 
કહેશ ેતો એન ેપણ કહી દઈશ કે હવ ેઆ તારા રાજકંુવર સાથ ેમને 
જ પરણાવી દે તો વાત બન,ે બાકી આ વાઢંા હારે હવ ેકોઈ બાઈ તો 
શું ભા્ડો પણ લગન કરવા તૈ્ાર ના થા્!’ ણવજ્ કંપી ઉઠ્ો, 
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‘શું મારી સાથે કોઈ ભા્ડો પણ-? મારામાં ણવકૃણત? મામાની વાત 
સાચી હશે?’ 

ત ેઅચાનક બોલ્ો, ‘સજાતી્ લગ્નની કોલમમાં મારી ‘હા’ જ 
લખીએ.’ ણવજ્નો અવાજ ભારે થ્ો, ‘પણ મારી એક શરત છે. 
સાંભળો છો ને મામા?’ 

હતપ્રભ થ્ેલા મામા માંડ બોલી શકે છે, ‘શરત?’
‘શરત એ કે, ગે-મેરેજ ક્ાદિ પછી હું ને મારા ‘લાઇફ-પાટદિનર’ 

એક દીકરીને જનમ આપી તો શકીશું ને?’

૧૪. લાલ ગુલાબનો છોડ ઃ ્ સુષમા શેઠ
‘બાર વરહની મું, ઘરઘરતા રમતાં ઘર માંડી બેઠી. લગન સું ઈ 

ખબર નઈં ન ેહાહરે વળાઈતી, ઈની મૂસંોંના દોરા ફૂઈટા'તા. પેલ્ી 
રાતે ગોદડી હાટું બા્ધા. મેં તૈણ દા'ડાના અબોલા લીધા'તા. ઈને 
ખબર, મુને ટાઢ બૌ વા્ તી રોજ મુને ઓઢાડતા. મું ચાર ચોપડી 
ભણી'તી ન ેઈ દસમી. ઈમના અકસર કીડી-મકંોડા ન ેમારા મોતીના 
દાણા. એક દી' કે', ‘હાલ પત્ર લખાવુ,ં લખ.’ ન ેમેં મઈૂએ જાત પર 
જ પત્ર લઈખો, ‘તું મને બૌ ગમે છ’ ને એવું બધું.  

કે', ‘નીચે મારું નામ લખ.’
તે મું તો લાજી મરી. ઈ પત્ર મેં જીવની જેમ હાચવી રાઈખો 

સે. એક દી’ બૌ ખુસમાં કે’, ‘હાલ જમકુડી મેળે, બરફ ખવડાવું.’ 
મું તો ચસચસ બરફ ચૂસું. ઈ મુને જોઈ્ાદિ. મારા ગોળામાં્થી 

સરબત ટપકે ન ેઈમની આખં્ંુ મઈંથી વહાલ. મનુ ેકાનમાં કે’, ‘તને 
જોતાં થા્ છ કે હું્ે ગોળો બની જઉં.’ લે! મું તો મૂઈ સરમથી તાં 
જ પાણીપાણી થઈ જઈ.

મામા દફલમ જોવા લઈ’ગ્ા, તે હમજાણું પ્રેમ એટલે સું. પછી 
રાતે મુને સોડમાં લઈને દફલમ જેવું કરતા’તા. મું ઘરના ઢસેડા કરી 
થાકું તી્ારે બદામવારું દૂધ મારા હાથમાં પકરાવે. કે, ‘છાનીમોની 
પી લે.’

સહેરમાં નોકરી લાઈગા પસી કે, ‘તને્ લૈ જૈસ.’
બૌ ટાઢ, તી મેં ઈમના હાટું સેટર ગૂંથી રાઈખું, અસસલ 

ફૂલપાનવાળું. પણ- આજ લગી રાહ જોવું સંુ. ધનજી મારી વાંહ ે
પડ્ોસ, ‘જમકુ મારું ઘર માંડ, તારો વર હવે નો આવે. મું તને પ્રેમ 
કરુંસુ.’

મારું મન કે, ઈ આવસે. ધનજી ભૂલી જવા કે, પણ આ નસુંમાં 
રગત ઈ સે. મારા કમખામાં ધબકતા હૈ્ે ઇનંુ જ નામ. મુંને 
ભણકારા વાગ,ે હવડ ેઈ વડંીની હાકંળ ખખડાવતો આવહે ન ેરાઈડું 
પાડહે, ‘જમકુડી, દક્ાં ગુડાણી?’

લે! કો’ક વંડી ખખડાવે સે-

૧૫. સટેટસ ઃ લીના વછરાજાની
‘વાગડની વદઢ્ારી સાસુ દોહ્લી રે-’
ફેસબકુ પર આજનુ ંસટેટસ અપડટે કરીન ેમાધી પોતાના મનની 

વાત માને કહી દીધી હો્ એટલી દરલેકસ થઈ ગઈ. ણપ્રમાં 
કોઈ નહીં. સાસરે અભણ પણત અને સાસુની વ્ાખ્ામાં દફટ સાસુ. 
મામાએ ભણાવી ખરી પણ પૈસાના અભાવે જો્ા વગર વળાવી 
દીધી. એ તો ભલુ ંથજો રમાનુ ંકે એણ ેસોણશ્લ મીદડ્ાની ઓળખ 
કરાવી.

‘મનની વાત - સહનુી સાથ.’ બસ, આ માધીનુ ંરૂદટન થઈ ગ્ુ.ં
‘આજે દેશી પીને આવેલા પણતએ ધોલધપાટ કરી લીધી.’ 

કલાકમાં લાઇકસ કરતા સહાનુભૂણતની કોમેનટો વધુ મળી. માધીને 
બહુ સારું લાગ્ું.

‘તારી ગા્ જેવી ભલી પત્ીને હેરાન કરીશ, તો માતાજી 
ધનોતપનોત કાઢી નાખશે.’

પણતને સમજણ ન પડી, કે છેલ્ા કેટલાક સમ્થી ધમકીભરી 
જાસાણચઠ્ી કેમ આવે છે અને આ ઘરની અંગત વાત અજાણ્ાને 
ક્ાંથી ખબર?  પણ વારંવાર ધમકી અને કંકુવાળા કાગળ મળતાં 
રમેશ શાંત થઈ ગ્ો.

‘ણજંદગી ખરેખર સંુદર છે.’ માધીના સટેટસ પર અંગૂઠાની 
ઇમોજી બતાવીન ેસામાણજક કા દ્િકર સરોજતાઈ દરલકેસ થ્ાં. અને 
ત્ાં જ એક નવી પ્રોફાઇલ પરથી દરક્ેસટ આવી.
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૧૬. રોટલો ઃ ્ ંજય ગસુંદલાવકર
સાવ સહજ સુંવાળા હાથો વડે ભીખલાએ મને ભીંતે ચીત્લો. 
‘તેં આ શું દો્ુું?’ મા મલકાઈ.
ભીખલો ખભા ઉલાળતાં બોખલું હસ્ો, ‘મા, એ રોટલો છે. તું 

્ અહીં આવ. ચલ ખાઈએ.’
‘એ રોટલો નથી.’ માની આંખો છલકાઈ, 
‘કોઈ પૂછે તો કહેજે કે, મારો દોસતાર છે. પણ, તું મારા 

દોસતારને ભૂંસી તો નહીં નાંખે ને?’
‘ના, ના. નહીં ભૂંસું.’
પોતાની કાલીઘેલી ભાષામાં પછી તો બધાં્ ટાબદર્ાં સાથે 

એણે મારી ઓળખાણ કરાવી. અઠવાદડ્ાથી ભીખલાએ કે માએ 
કંઈ જ ખાધુ ંનહોતુ.ં ગીધડાનંી ચીસો સભંળાતી રહી. અન ેભીખલો 
મારી પાસેથી હટ્ો નથી. હું ભીખલાની આંખોમાં જીવી રહ્ો છું. 
મા મને જોઈ રહી છે.

૧૭. જીવનમૃતયુ ઃ રાજસુલ ભાનસુશાલી
‘તું મને મારી નાંખીશ? મને?’
‘હા.’ અલ્ે જવાબ આપ્ો.
‘તારા હજારો વાચકોનું શું? તેઓ મને જીવતો જોવા ઇચછે છે.’
અલ્ હસ્ો.
‘તેં એક ઇનટરવ્ૂમાં કહ્ં હતું ને કે મારી નવલકથાના પાત્ો 

મારા ણમત્ો છે. તું તારા ફેવદરટ ણમત્ને મારી નાંખીશ?’
‘હા.’ એકાક્રી જવાબ મળ્ો.
અલ્નો હાથ સહેજ કંપ્ો. એણે મામહનેતે ગળા નીચે થંૂક 

ઉતારી. અત્ંત તીવ્ર મનોમંથન બાદ એની કલમ ચાલવા લાગી.
ડોકટરે બહાર આવીને ડોકું ધુણાવ્ું, ‘સોરી હી ઇઝ નો મોર.' 

છેલ્ું વાક્ લખીને એણે પેન બંધ કરી.
જાણે કોઈ આતમી્નું મૃત્ુ થ્ંુ હો્ એવો ણવષાદ એને ઘેરી 

વળ્ો. એની નવલકથાના ણપ્ર્ પાત્નું મૃત્ુ થ્ું હતું પણ એની 
અંદરનો લેખક જીવી ગ્ો હતો.

૧૮. અતીત ઃ ધમમેશ ગાંધી
ડો. હોદકનસની લેબમાં પ્રવેશતાં જ અતીત રોમાંણચત થઈ 

ઊઠ્ો. ‘ટાઇમ ટ્ાવેણલંગ ચેર’ પર બેઠો. બેલટ બાંધ્ા. ‘બેક ૫૦ 
્સદિ’નું બટન દબાવ્ું. એ સાથે જ એની નજર સમક્ બાળપણ 
તરવરી ઉઠ્ુ,ં ન ેએ બાળક બની ગ્ો. અતીત ેઆસપાસનો માહોલ 
જો્ો, તો જણા્ું કે એ અનાથાશ્રમમાં ઊભો છે.

અતીતને ધ્ાસકો પડ્ો. એ પાછો વળીને ભાગ્ો. ‘ટાઇમ 

ટ્ાવણેલંગ ચરે’ પર તરાપ મારીન ેબસેી ગ્ો ન ેતવદરત બટન દબાવ્ંુ. 
ઉતાવળમા ંથાપ ખાધી. ભૂલથી ‘બકે ૫ ્ સદિ’નુ ંબટન દબા્ુ.ં

પોતાની જાતને કોઈક અંધારી જગ્ાએ અનુભવી. બહાર એક 
ઘોઘરો અવાજ સભંળા્ો, ‘બહાર આવ ેએટલ ેએન ેઉકરડામા ંફેંકી 
દેજે.’

૧૯. દેવવ્રત્ત ઃ ચનલય પંડ્ા
પત્ીની પ્રસવપીડાની ચીસો ચાલુ હતી. તેને એ જ હાલતમાં 

છોડીને રઘલો ગામને પાદર નાટક જોવા આવી ગ્ો. તેને હવે એ 
ચીસોથી નફરત થઈ ગઈ હતી. મહાભારત આધાદરત નાટકનું 
પ્રથમ દૃશ્ શરૂ થ્ું. ગંગા-શાંતનુનો પ્રણ્, લગ્ન અને અંતે 
પુત્જનમ. 

રઘલો નાટકમાં ખોવા્ો. પણ આ શું? પુત્ને પાણીમાં 
પધરાવતી ગંગાને જોઈને, મૃત જનમેલા પોતાના પ્રથમ બાળકનો 
ચહેરો રઘલાની આંખોમાં ઊભરાઈ આવ્ો!

પછી તો જાણે પોતાની જ ણજંદગી મંચ પર ભજવાઈ રહી હો્ 
એમ રઘલો નાટકના પ્રવાહમા ંતણાતો ગ્ો. એક પછી એક પતુ્ોને 
દેવી ગંગા પાણીમાં પધરાવતી ગઈ, પણ જીવ રઘલાનો કપાતો 
રહ્ો!

સતત સાત વખત પત્ીએ મૃત બાળકને જનમ આપ્ો હતો 
એ ્ાદ તાજી થતાં પત્ી પરનો ગુસસો ફરી રઘલાને ઘેરી વળ્ો. 
હૃદ્માં ફરી અશાંણત વ્ાપી ગઈ.

‘એને જીવવા દે ગંગા! આ પુત્ મને સોંપી દે!’ 
મચં પરથી શાતંનનુો ડા્લોગ સાભંળીન ેરઘલાના કાનમા,ં ઘરે 

પ્રસવપીડાથી કણસતી પત્ીની ચીસો પડઘાવા લાગી. અચાનક 
જાણે હૃદ્પદરવતદિન થ્ું હો્ એમ રઘલો દોડ્ો.

***
ઘરમા ંસન્નાટો હતો. પત્ીના પગ પાસ ેલોહીના ંખાબોણચ્ામાં 

એક નવજાત પડ્ું હતું.
રંગમંચ પર શાંતનુએ આઠમા પુત્ને બચાવી લીધો, પણ ગંગા 

પુત્ને છોડીને કા્મને માટે ચાલી ગઈ હતી.
રઘલાએ આખંમાં આંસ ુસાથ ેપત્ીની સફેદ સાડી પરના લાલ 

છાંટા જો્ા ને પોતાની જાત પર હસ્ો. સદ્દભાગ્ે જીવી ગ્ેલા 
બાળકને ઊંચકીને તે મનોમન બબડ્ો : દેવવ્રત!

૨૦. પાંચસોની નોટ ઃ ચજજ્ેશ અધયારુ
સાંજના પોણા આઠ થ્ા, ટ્ેનના ડબબાને સાફ કરતા એ ગંદા 

છોકરાને જોઈને ઉણવદિ સંકોચાઈને બેઠી, એણે હાથ લાંબો કરી પૈસા 
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માગં્ા ત્ારે બારી બહાર જોઈ તને ેજો્ો જ નથી એમ અવગણ્ો. 
પણ એ્ ક્ાં ઓછો હતો? સામે જ નીચે બેઠો. આખો ડબબો સાફ 
થઈ ગ્ો હતો, એ પોતાની કમાણી ગણવા લાગ્ો.

એણે પોતાના માટે પૂરી ભાજી અને નાનકા માટે દૂધ લીધંુ. 
જમીન ેહાથ ધો્ા, પાણી પીધુ,ં નાનકાન ેદધૂ પીવડાવ્ુ ંને પછી બઠેા 
બેઠા સૂવાનો પ્ર્ત્ આદ્લો.

ત્ણેક કલાક થ્ા ન ેનાનકાએ રડવાનુ ંશરૂ ક્ુું, પાણીની બોટલ 
ખાલી થઈ ગ્ેલી. અંકલેશ્વર આવ્ંુ, પાણીવાળાને બોલાવીને 
બોટલ લીધી, છટૂ્ટા નહોતા એટલ ેપાચંસોની નોટ આપી. પલેો કહે, 
‘બેન, આ નોટ હવે નહીં ચાલે, છૂટ્ટા આપો.’

આખું પાદકટ ફેંદી વળી પણ માંડ આઠ રૂણપ્ા છૂટ્ટા નીકળ્ા. 
ગાડીએ નવહસલ વગાડી. નાનકાનું રુદન ચરમસીમાએ હતું, એ 
અસમંજસમાં ગૂંથાઈ ત્ાં જ પેલા છોકરાએ હાથ લંબાવ્ો. એમાં 
વીસની નોટ હતી. ઉણવદિ એકાદ ક્ણ જોઈ રહી, પછી હળવેકથી એ 
ચોળા્ેલી નોટ એણે લઈ લીધી.

૨૧.ôબરો ઃ રાજસુલ ભાનસુશાલી
આનંદદતા ઊભી થઈ. એણે નમીને અજ્ના માથા પર હળવું 

ચુંબન ક્ુું. અજ્ે એનું કાંડું પકડી લીધું. ‘અભી ના જાઓ છોડકર 
કે જી અભી ભરા નહીં-’ એ ગણગણ્ો.

‘જવંુ પડશે. દદવ્ેશના આવવાનો સમ્ થઈ ગ્ો છે ણમ. શાહ. 

હજુ રસોઈ પણ બાકી-’
બોલતાં બોલતાં એણે દુપટ્ટો ખભે નાંખ્ો અને દરવાજા તરફ 

વળી.
‘તારું મન નથી, ણમણસસ આનંદદતા અજ્ શાહ બનવાનું?’ 

અજ્ ઊઠીને નજદીક આવ્ો.
‘છે જ ણમ. શાહ, પણ દદવ્ેશને હું છોડી શકું-’ એણે વાક્ 

અધૂરું મૂકી દીધું.
‘એના ણવશે આટલું શું ણવચારવાનું?’ અજ્ના અવાજમાંની 

ચીડ આનંદદતાએ અનુભવી. એક ણનસાસો સરી પડ્ો.
‘નીકળું?’ સવસથ થવાનો પ્ર્ત્ કરતાં એણે પૂછ્ું.
‘એને વળી તું ક્ા દદવસથી ચાહતી થઈ? શા માટે પોતાની 

આખી ણજંદગી બરબાદ કરવા બેઠી છો?’
‘ણમ. શાહ, હંુ ણવધવા થઈ પછી તેને ચાહતી થઈ એવું નથી. 

વષલોથી ચાહું છું. એ ઘરમાં પરણીને આવી તે દદવસથી જ.’
‘પણ એ ક્ાં તારો-’
‘એ મારો સાવકો દીકરો ખરો, પણ હુ ંએની સગી મા છુ.ં’ કહેતાં 

આનંદદતાએ ઉંબરા બહાર પગ મૂક્ો.

૨૨. પીરરયડ એટલે? ઃ ્ ંકેત વમાતા
‘રીનાને થ્ું હતું એવું જ બધું થા્ છે,’ બે પગ વચ્ચે કાપડનો 

ડૂચો ખોસતાં કાવ્ા મનોમન બોલી, ‘પણ મેં તો એની જેમ કોઈ 
ખરાબ મગેેણઝન્ જો્ુ ંનહોતુ,ં ન તો ત્ા ંઅડી! તો્? આ લોહી?’ 
એણે પેડુ પર જોરથી દબાવી રાખેલો હાથ ઉઠાવીને બે પગ વચ્ચ ે
ઊભરા્ેલા લોહીને જો્ા ક્ુું.

‘મમમીને કહું? ના, એને થશે કે મેં ્  રીના જેવું કંઈક ક્ુું હશે! 
ગ્ા મણહન ેતો બધં થઈ ગ્ેલુ!ં પણ આ પાછુ?ં હવ ેબધં નહીં થા્ 
તો? કેટલા ડચૂા ભરાવુ!ં પપપાન ેખબર પડશ ેતો? સકૂલમા?ં ના ના, 
રીનાની જમે મને્ - મન તો થા્ છે રીનાની જમે હુ ં્ -’ એણ ેઉપર 
પંખા સામે જો્ું અને આંખમાંથી દડદડ આંસુ પડવા માંડ્ા.

ધડ ધડ ધડ. દરવાજો ઠોકા્ો. 
 ‘કાવ્ા-’ મમમી આવી ગઈ હતી.
એણે સડસડાટ આંસુ લૂછ્ાં.
‘કાવ્ા, શું કરે છે? બહાર આવ, તારો બલેક દુપટ્ટો આવી ગ્ો 

છે-’
એણે ધીરેથી દરવાજો ખોલ્ો.
મમમીની થેલીમાં રહેલો કાળો દુપટ્ટો અને છાપામાં વીંટાળેલું 

સેણનટરી પેડનું પેકેટ એકબીજાની સામે જોઈ રહ્ા.

૨૩. સક્કસ ઃ અનસુજ ્ ોલંકી
‘સક્કસમાં? એ પણ સાઇકણલંગ? બાપડી સીટનો તો ણવચાર 
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કરવો’તો.’ મેદથી ણલંપા્ેલ મદનના, સક્કસમાં સાઇકણલસટ તરીકે 
જોડાવાના ણનણદિ્થી બધાંને નવી વાતનું અથાણું મળી ગ્ું.

‘મારા ખ્ાલથી, એ જેવો સીટ પર બેસશે, ટા્ર બલાસટ!’
આવી તો અનેક મજાક, મશકરીઓની પરવા કરવાનંુ મદને 

છોડી દીધું. એને માત્ એક વ્ણતિની પરવા હતી - ઋતુ; સંબંધનો 
કોઈપણ નકાબ પહે્ાદિ ણવના આજ સુધી ચાલેલ એક સંબધ આજે 
છેલ્ા શ્વાસ લઈ રહ્ો હતો. એક આથમતા સૂરજને પાછો વાળવા 
સક્કસના રાઉનડ ટેબલ પર, સમ્ને ણવરુદ્ કરવા એક સાઇકલ 
પડતી-આખડતી દોડતી રહી.

૨૪. પહેલી પસંદ  ઃ સવાચત શાહ
‘હેલો, કોણ બોલો? સરદાર અમરણસંગને ઓળખો છો?’ 

અજાણ્ો અવાજ સાંભળી તસનીમ જરા ણવચારમાં પડી, પણ 
અમરણસંગનું નામ કાને પડતાં દદલમાં એક કસક સાથે એકદમ 
બોલી પડી, ‘હા ભાઈ, શું થ્ું?’

‘બહેન, અમરણસંગના સામાનમાંથી બે મણહલાઓના ફોટા 
મળ્ા છે. એક ફોટા પાછળ ફોન નંબર અને તેની નીચે લખ્ું હતું 
ડ્ુટી. બીજા પાછળ ફોન નંબર અને તેની નીચે લખેલ છે દદલ. 
એમની આવી હાલતમા ંમેં દદલ લખલે ફોટા પાછળનો નબંર પહેલાં 
લગાડ્ો. તમે તાતકાણલક શ્રીનગર જનરલ હોસપીટલ પહોંચો. હું 
અમરણસંગને ત્ાં લઈ જવાની વ્વસથા કરું છું.’

‘ભાઈ, ફોન મકૂી ન દેશો. મન ેબીજા ફોટા પાછળ લખલે નબંર 
મોકલી આપો પલીઝ.’ આખંમા ંઆસં ુસાથ ેતસનીમ બાજનુા સોફા 
પર બસેી પડતા ંબોલી ઊઠી, ‘્ા અલ્ાહ, ડ્ટૂી તો એમની પહેલી 
પસંદ હતી, દદલ તો-’

૨૫. ઋતુ ઃ ભારતી ગોચહલ
હેલ્ો અંકલ! હું ઋતુ. તમે અહીં આવોને પલીઝ!’
‘ઋતુ? પણ તું ક્ાંથી બોલે છે?’
‘એક મોટું ઝાડ છે ને એમાં કેટલાં બધાં પંખીઓ કલબલાટ કરે 

છે. એની બાજુમાં જ છું.’
‘પણ બેટા, પંખીવાળાં ઝાડ તો કેટલાં બધાં હો્? આજુબાજુ 

જો, બીજું શું દેખા્ છે?’
‘અંકલ જુઓ, પેલા સૂરજદાદા છે ને એ મારા બરાબર માથા 

ઉપર છે. તમે તેની નીચે આવશો એટલે હું મળી જ જઈશ!’
‘ઓહ! તન ેકેમ સમજાવંુ સરૂજદાદાની નીચ ેતો- એક કામ કર. 

કોઈ મોટાને ફોન આપ.’
‘પણ અકંલ, કાર એનકસડનટ પછી મોમ-ડડે ઉઠતા જ નથી. તમે 

તો ૧૦૮વાળા અંકલ છો ને? ફટાફટ આવો ને!’
‘હેલ્ો! હેલ્ો! હેલ્ો- ઋતુ?’

૨૬. સંસાર ઃ કદવયેશ ્ ોડવકડયા
‘જુવાનજોધ દીકરો ખો્ો એનું દુઃખ થા્ પણ આજે મોકાણ 

ન હો્, બહેનો!’ કહી ભગવાનભાઈએ આગળ ઉમે્ ુું, ‘-મારો તો 
પેઢી ઉપાડ થઈ ગ્ો.’

સાચાખોટા ડસૂકાં હૈ્ામા ંધરબી સહએુ ફણળ્ામા ંજો્ંુ. ઝલૂથી 
સપંણૂદિ ઢાકંીન ેવાછરડો-વાછરડી લવા્ા, ઢોળ ચઢાવલે ચહેરાઓએ 
લીલ પરણાવવાની ણવણધ પતાવી. 

સઘળું  સંક ેલ ી  કબાટમાંથ ી  દ ીકરાની ડ ા્રી  ક ાઢતાં 
ભગવાનભાઈન ેજોઈ હંસાબને ેહીબકા ંભ્ાું, ‘રજતન ેલગ્ન કરવા 
જ નહોતા. તમે માની ગ્ા હોત તો એ નદીમાં ન પડત. મેં મરતા 
દીકરાનું મોં્ ન ભાળ્ું.’

ડા્રી સળગાવી ભગવાનભાઈએ ફોન જોડ્ો, ‘લીલ 
પરણાવવામાં બે ્  વાછરડા હતા, એે કોઈને કહેતા નહીં!’

૨૭. મસસી રકવલંગ ઃ આલોક િટ્ટ
‘ભલને ેત્ણ વષદિથી કોમામા ંછે. પણ આટલી જવુાનજોધ દીકરી 

માટે સામે ચાલીને મોત ન મંગા્.’
સાસદર્ા તેમજ માતાણપતાએ બહુ જ સમજાવી પણ આશકા 

એકની બે ન થઈ.
‘પણ બેટા આમ અચાનક મસવી દકણલંગની અરજી કરવાનંુ 

કારણ તો કહે.’
જવાબ આપવાને બદલે આશકા ઘૃણા ભરી નજરે પોતાના 

બીજા પણત સામે જોઈ રહી.

૨૮. માફી? ઃ ચનચમષ વોરા
કૃપાને જોતાં જ પાસે આવવાનો ઇશારો ક્લો. નસદિને બાજુના 

રૂમના પશેનટની સચૂના આપી ત ેનજીક ગઈ. લોહીની બોટલ ચડતી 
હતી છતાં તે થોડો સવસથ દેખાતો હતો. બે દદવસે ભાનમાં આવ્ો 
હતો, ‘કૃપા, શા માટે? શા માટે તેં મને બચાવ્ો? શહેર પાસે જ 
ભ્ંકર અકસમાત- અને ડોકટર તરીકે તું, તારી પાસે સંપૂણદિ મોકો 
હતો દસ વષદિનો બદલો લેવાનો.’

શ્વાસ અધધર થ્ો, કૃપા વધુ નજીક સરકી ત્ાં જ તેનો હાથ 
પકડી એ અદ્ શ્વાસે બોલ્ો, ‘પલીઝ, તું મને કહે કે તેં મને માફ-’

‘પણ- તનેો કોઈ અથદિ ખરો? અન ેતારો ગનુો માફ કરવા લા્ક 
હતો?’

‘તો શા માટે મને બચાવ્ો? કેમ મરવા ન દીધો મને?’
‘એ જ કહેવા, કે મેં તન ેક્ારે્ માફ નહોતો ક્લો.’ કૃપા સહેજ 
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થોભી. હવે પોતાના ચહેરા જેવી હાલત એના આખા શરીરની 
કરવાની હતી.

૨૯. મુક્ત ઃ નીલમ દોશી
કે.બી.સી.માં હોટ સીટ પર બેસેલ શાશ્વતને ઓપશન મળે એ 

પહેલાં જ જવાબ આપી દેતો જોઈ ખુદ અણમતાભને પણ આશ્ચ્દિ 
થ્ંુ. શાશ્વતન ેપછૂતા ંજવાબ મળ્ો, કે હકીકત ેતનેુ ંજનરલ નોલજે 
બહુ પુઅર છે. તેને ્  નથી સમજાતું કે પોતે જવાબ કેવી રીતે આપે 
છે. છ લાખ ચાલીસ હજાર જીત્ા પછી ચારે્ લાઇફ-લાઇન 
જીણવત હોવા છતાં તેણે અચાનક ણક્ટ ક્ુું.

બધાને ખૂબ નવાઈ લાગી આવી મૂખાદિમી કરવા બદલ.
ઘેર પત્ી પણ ખૂબ ગુસસે થઈ. ણમત્ોએ સાવ બોઘા જેવો છે 

એવુ ંસદટદિદફકેટ આપી દીધંુ. બધાએ હાસંી ઉડાવવામા ંકોઈ મણા ન 
રાખી. જોકે એમની વાત ખોટી પણ ક્ાં હતી? પોતે ક્ુું જ એવું 
હતુ.ં પણ શા માટે? શા માટે પોત ેણક્ટ ક્ુું એ તને ે્  ક્ા ંસમજા્ું 
હતંુ? ખદુ અણમતાભ ેકહં્ હતુ,ં કે તનેી ચારે્ લાઇફ-લાઇન જીણવત 
છે, તેણે એનો ઉપ્ોગ કરીને ચાનસ લેવો જોઈએ. અને છતાં- 

એ ક્ણ ેભીતરમા ંન જાણ ેકેવો સાદ પડઘાતો હતો, ‘બસ, બસ, 
ઇનફ- તારું લેણું આટલું જ છે હોં.’

એ રાત્ ેશાશ્વતની આખંોમાથંી ઊઘં ગા્બ હતી. તદં્રાવસથામાં 
એ જાણે કશુંક સમજવા મથી રહ્ો હતો. એકાએક તેની ભીતરમાં 
એક અવાજ પડઘા્ો, ‘દોસત, તારા છ લાખ ચૂકવી દીધા હોં. હવે 
હું મુતિ.’

શાશ્વત ચોંક્ો. આ-આ અવાજ તો-

૩૦. ઈશ્વરનું આખરી સવરૂપ ઃ નીલમ દોશી
એ અદ્દભૂત અધં ણશલપી છેલ્ા એક વરસથી મથતો હતો. એક 

અનન્, અનપુમ કલાકૃણતનુ ંસજદિન કરવા. મનની આખંોથી આજ 
સુધી તેણે ઈશ્વરની અનેક અનુપમ કલાકૃણતઓ સર્જી હતી. હવે 
ઉંમરના આ પડાવ ેત ેતનેી આખરી કૃણત સજદિવા જઈ રહ્ો હતો. આજ ે
તનેી અંણતમ કૃણતનુ ંઅનાવરણ થવાનુ ંહતુ.ં આકાશવાણી હતી કે...

‘અંધ ણશલપીને હાથે સજાદિ્ેલી આ અંણતમ કૃણત જ ભગવાનનું 
સાચું અને આખરી સવરૂપ હશે. એ પછી બીજું કોઈ અન્ ઈશ્વરની 
મૂણતદિ નહીં બનાવી શકે.’ 

ગામ આખું બે હાથ જોડી ઈશ્વરના આખરી સવરૂપને વંદન 
કરવા અધીરતાથી પ્રતીક્ા કરી રહ્ં. આખરે ણશલપ પરનું આવરણ 
હટ્ું. સામે ઝળાંહળાં થતી ભવ્ પ્રણતમા. સામે અણત જાણીતું છતાં 
સાવ અજાણ્ુ ંસવરૂપ. લોકો ન્ાદિ અચરજથી સતબધ. અધં ણશલપીના 
ચહેરા પર ઉજાસની આભા.

૩૧. અટ્ટહાસય ઃ નીલમ દોશી
‘ણમ. નસમથ, ડોનટ વરી, આપણ ે્ ોગ્ દદશામા ંજ આગળ વધી 

રહ્ા છીએ. જે ઝનૂન અને ણનઠિાથી આપણી આખી ટીમ છલે્ાં 
દસ વરસથી આમાં મંડાઈ છે, હવે આપણા આ ણમશનમાં સફળતા 
હાથવેેંત જ છે. બસ તમ ેફાઇનલ પ્રોગ્ામીંગ કરી આપો એટલ ેકામ 
પૂરું થા્.’

‘પણ અનસારી સર-’
‘પણ શું?’
‘જી સર, સફળતા અંગે તો મને કોઈ શંકા નથી-’
‘તો પછી પ્રશ્ન ક્ાં છ?ે નાઉ ડોનટ વેસટ ટાઇમ એનડ ગો 

એહેડ.’ ફોનમાંથી આદેશભ્લો અવાજ ઉભ્લો.
‘એક ણમણનટ સર, આઇ ણથનક વી શુડ દરણથનક અબાઉટ ણધસ. 

આપણે ડી.એન.એ.માં ફેરફાર કરીને આપણી ઇચછા મુજબના 
ણજનસ મૂકીને મનપસંદ ણશશુને જનમ તો આપી શકીશું પણ એમાં 
માનવજાત માટે ખતરો ઊભો નહીં થા્? કોઈ આતંકવાદીઓ 
આપણી આ શોધનો ઉપ્ોગ કરીને- આમ પણ દદવસે દદવસે 
ણવશ્વમાં પદરનસથણત ણવષમ બની રહી છે, એ જોતાં મને તો લાગે છે 
કે આપણે આ પ્ર્ોગમાં ણનષફળ ગ્ા છીએ એમ જ જાહેર કરીએ 
તો એ માનવજાત માટે વધારે કલ્ાણકારી નહીં હો્?’

‘માનવજાતનું કલ્ાણ?’
અને સામે છેડેથી એક ભ્ાનક અટ્ટહાસ્ પડઘાઈ ઊઠ્ું.

૩૨. સૂકી વાવમાં સરવાિી ઃ ચવજય રાજયગસુરુ
રોજ એ આ રસતેથી પસાર થતી. ણનસપૃહ અને ણનલમેપ. ક્ારેક 



29
ykuøkMx 2018

28
ykuøkMx 2018

સક્કલના બગીચામાં પથથરના ઓટલે બાવલા જેમ બેસી રહેતી. 
ખમુચાવાળા તો એન ેસશુીલાબાઈન ેબદલ ેઅહલ્ાબાઈ જ કહેતા.

આજે ટોળું જોઈને એ ઊભી રહી. જાણવા મળ્ું કે બે દદવસથી 
ટીવી પર દેકારો મચ્ો છે તે બળાતકારી હત્ારો, હેઠવાસમા ંલોકોના 
હાથમાં ઝડપાઈ ગ્ો છે! ટેકરો ઉતરતાં એ ૨૦ વષદિ જેટલી ઊંડી 
ઊતરી ગઈ.

એ ણનજદિન બપોર! એ દકલ્ો! વાવનો અંધકાર! લીરેલીરા 
થ્ેલી ચૂંદડી! વસત્ોને વળગેલી પીડા! ધરતી પર તીકમનો ઘા 
કરી હાથો ધકેલતાં ફણું બહાર ડોકા્ એમ એ અણસાર આંખમાં 
ડોકા્ા.

ટોળામાંથી રસતો કરતી તે આગળ પહોંચી અને બીજાંની જેમ 
‘મારો-મારો-’ની ચીસો પાડવા લાગી. અચાનક ઝનૂની ટોળાએ 
ફેંકેલો લોહીઝાણ બળાતકારી એના પગ પાસ ેપડ્ો. જીવનની ભીખ 
માગતો હો્ તેમ હાથ જોડતો દ્ામણી આંખે એને તાકી રહ્ો. 
સુશીલા ઘડીભર પથથર બની ગઈ અને વળતી પળે બળાતકારીની 
આંખમાં એણે પોતાના છરી જેવા નખ ખોસી દીધા.

આવેશથી ધ્ૂજતી સુશીલાને ટોળું બહાર લઈ આવ્ું ત્ારે એનું 
ગળુ ંસકુાતુ ંહતુ,ં પણ ભીતરના ઊંડાણમા ંત ેસકૂી વાવમા ંસરવાણી 
ફૂટે એમ, ભીનાશ પ્રસરતી અનુભવી રહી. પોલીસની સંભળાતી 
સા્રન વચ્ચે એણે વષલોથી હૈ્ાની ભીંતે કોતરેલા ફોન નંબર પર 
બચપણના સાથીને ફોન લગાડ્ો.

૩૩. ચહેરો ઃ લીના વછરાજાની
‘ખરેખર, ચાઇનીઝ પ્રજા ણવવેકી તો બહુ હોં! ણસંગાપુરમાં 

અમારી જેમ જ ટુદરસટ તરીકે આવેલા એ ચાઇનીઝ ્ુગલની 
ણવનંતી પર મેં એક ફોટો પાડી આપ્ો એમાં તો એ ણમ. ્ ુ હાઇનો 
આ ત્ીજો ઈ-મેઇલ આભાર માનતો આવી ગ્ો. હા, આખો 
મેઇલ ચાઇનીઝમાં છે એટલે સમજાતું કશું જ નથી, પણ હવે એ તો 
સવાભાણવક જ છે, કે આભાર ણસવા્ શું હો્? પણ બધા ચાઇનીઝ 
ભારે, એક જ પદરવારના હો્ એવા સરખા ચહેરાવાળા હો્ હોં!’ 
સૃનષ્ટ મેઇલ વાંચીને ફરી ખુશ થઈ.

‘મારી ણજદંગીમા ંહલચલ મચાવી દીધી એ ભારતી્ છોકરીએ. 
ક્ાં મેં એને અમારો ફોટો પાડવાનું કીધું! જમણી બાજુ ઉભેલી 
પત્ીને બદલે ડાબી બાજુ ઉભેલી કોઈ ભળતી જ ચાઇનીઝ છોકરી 
સાથ ેમારો ફોટો પાડીન ેમને મોકલી દીધો. ખલુાસા કરી કરીન ેથાકી 
ગ્ો.’ ્ ુ હાઈએ અકળામણમાં લેપટોપ બંધ ક્ુું. 

૩૪. સરપાવ ઃ ભારતી ગોચહલ
સનનન કરતી ગોળીઓ આવી ને ગંભીર ઇજાઓ કરતી ગઈ. 

પછી શું થ્ું? કેમ થ્ું? કશું ્ ાદ નથી. 

બાપ,ુ સમ્ તો મારી શહીદી માટે તૈ્ ાર જ, પણ ખરુ ંકહુ?ં હજુ 
ઈશ્વર મા ભોમની રક્ા માટે શ્વાસનો સરપાવ આપવા માગતા હો્ 
એવું હું અનુભવી તો રહ્ો છું! લગભગ ણનશ્ચેતન જેવો પડ્ો છું. 
શરીરને હલાવવા ધમપછાડા કરી રહ્ો છું. પણ વ્થદિ!

લાંબા સમ્ પછી મારો હાથ જરાક હલ્ો. અના્ાસે જ 
ખમીસના બટનને સપશદિ થઈ ગ્ો. એક અનોખી હૂંફ અનુભવાઈ. 
હા, ્ાદ આવ્ંુ. છેલે્ ઘેર આવેલો ત્ારે માએ સો્દોરો લઈને 
સાંધી આપેલંુ. એ હૂંફ સાથે જ કોઈની મમતા, કોઈની દોસતી, 
કોઈનો લાડ તો કોઈનો પ્રેમ, કંઈ કેટલું્ ્ ાદ આવી રહ્ં છે.

માન ેકહેજો, ‘તારા લાડકા દીકરાનુ ંખમીસનુ ંબટન જ નણહ, એ 
સો્દોરાથી કદાચ મારી ફાટેલી ણજંદગી ણસવાઈ જા્!’

પણ બાપુ લાગે છે ઘા રુઝાતા હજુ સમ્ લાગશે.
ખમીસ સુધી પહોંચેલા આ હાથને મારે લંબાવવો છે. મારાથી 

દરૂ પડલેા હણથ્ાર સધુી ન ેદેશના દુશમનો સધુી, અરે! દર્ાનો હાથ 
માગવા તેના બાપુ પાસે પણ આ હાથ લઈને જવું પડશે ને! એવું 
પણ બને સમ્ હાથમાંથી સરી જા્ ને મારો હાથ ખાલી! તે વેળા 
જો મારો હાથ હુ ંન લબંાવી શકંુ તો મારુ ંઆખરી સનમાન મળેવવા 
તમારે આવવું પડશે. બાપુ તમે તૈ્ાર તો હશો ને?

૩૫. જાળ ઃ શ્દ્ધા ભટ્ટ
‘્ુ આર રોંગ ણમસ રેવતી, મેં એવાં ઘણાં કામો ક્ાું છે જે 

જેનટલમેનની વ્ાખ્ામાં બંધ બેસતાં નથી જ. ઈષ્ાદિ, ણમત્દ્રોહ, 
જાણી જોઈને કોઈનું અણહત, અને-’ એ થોડી ક્ણ અટક્ા.

‘સત્ીનો મ્ાદિદાભંગ પણ.’ મન શાંત થઈ ગ્ું આ કબૂલાતથી 
જાણે.

‘બટ સર, આ બધુ ંઆટલી ણનભદ્િ તાથી કઈ રીત ેકહી શકા્?’
‘જીવનના છ દસકા ણવતાવ્ા બાદ હવે મનની મણલનતા દૂર 

કરવી છે. અધ્ાતમના માગદિનંુ પહેલંુ કદમ છે સત્. આજે આ 
ઇનટરવ્ૂ મારફતે હું મારાં બધાં જ ખરાબ કમલોની માફી માંગુ છું. 
બીજું કંઈ છાપો કે નહીં, પણ આ વાત જરૂરથી છાપજો.’ પ્રખ્ાત 
ગા્ક શણશધર આચા્મે પ્રમુખ ન્ૂઝપેપરમાં આવેલો પોતાનો 
ઇનટરવ્ૂ વાંચીને છાપું બંધ ક્ુું ત્ાં જ એમનો ફોન રણક્ો. એણે 
ણસફતથી ણબછાવેલી નવી જાળમાં જૂનો ણશકાર જાતે જ ફસાવા 
આવી રહ્ો હતો.

૩૬. ખુલ્ો ખાડો ઃ દીપા ્ ોની
ગરીબ કુટુંબ. ક્ારેક મળતી મજૂરી. ક્ારેક મળતંુ ભોજન. 

કોઈ તમેન ેગણતરીમા ંપણ ન લ.ે રસતા પર રહેતા. પણ રસત ેજતા 



30
ykuøkMx 2018

તેની સામે પણ ન જુએ અને અચાનક મશહૂર થઈ ગ્ા. ટીવી, 
ન્ૂઝ ચેનલ, મીદડ્ાવાળા આવી ગ્ા.

રસતાની અદંરની બાજ ુઆવલેી વાડીમા ંબોર માટે કરેલા ૧૫૦ 
ફૂટ ઊંડા ખાડામાં તેની એક વષદિની દીકરી બચી પડી ગઈ, અને 
ગરીબ કુટુંબ અચાનક મશહૂર. દીકરીને બચાવવા સરકારી મદદ 
આવી ગઈ, બ ેદદવસ ધમાલ ચાલી, ટીવી પર છવા્લેા રહ્ા, કેટલા 
નેતા, કેટલી મદદ, કેટલાં નાસતાનાં પેકેટ-

પણ દીકરી ન બચાવી શક્ા. બે દદવસ પછી બધુ શાંત થઈ 
ગ્ું. પણ મળેલી મદદ, નાસતાનાં પેકેટ દદવસો સુધી ચાલ્ાં, પછી 
પાછા એ જ રોટલા અને ડુંગળી.

અને એક રાત્ે બચીનો છ વષદિનો ભાઈ ઉઠ્ો, બે વષદિની 
નાનકીને લઈને ચાલ્ો. ખૂલ્ા ખાડા તરફ.

૩૭. ૨૦૬૯ ઃ ચજજ્ેશ અધયારુ
કૂતરુ ંઆવ્ંુ, આસપાસ ફ્ુું, થોડીક વાર સૂઘંવાનો ડોળ ક્લો ને 

પૂરેપૂરા ઝનૂનથી એ સૂતેલા છોકરાને- 
પહોંચ્ો ત્ારે મોડુ ંથઈ ગ્લેુ.ં એ ઝબકીન ેફરી બઠેો થઈ ગ્ો, 

આ સવપ – આ જ સવપ વારંવાર કેમ એનો પીછો કરતું હતું? 
એ જ સૂતેલું બાળક, એ જ ચહેરો. એ જ કૂતરું અને બચાવવાનો 

ણનરથદિક પ્ર્ત્. 
એણ ેડ્ીમ એનાલા્ઝરન ેઆખી વાત કહી, ડ્ીમ ડટેા ણસક્નસ 

ચકે કરાઈ, ‘ડીએનએ મચે ૧૦૦% છે, વતદિમાન ઇણતહાસ બન ેએ 
ખરું, પણ આશ્ચ્દિ છે કે આ દકસસામાં ભણવષ્ ભૂતકાળને ઘડે છે. 
તારે જ તારી જાતને બચાવવાની છે, અને આ સવપ નથી, તારી 
હકીકતનું અનુસંધાન માત્ છે. સવપ મારફત તું ભૂતકાળ જીવે છે, 
પણ ફરક એ છે કે તું એને બદલી શકે છે. તારે વધુ ઝડપ રાખવી 
જોઈશે, નહીંતર વતદિમાન નહીં બચે.’

એણે ફૂટપાથના એક દકનારે થીંગડાંવાળી ગોદડી પર સૂતેલા 
પેલા છોકરા પર હાથ ફરેવ્ો, વાતસલ્ ભરી નજરે પોતાના જ 
સવરૂપને જોઈ રહ્ો, આજે એ કૂતરાથી પહેલાં પહોંચી શક્ો હતો. 
સંતોષની આભા એના ચહેરા પર ફેલાઈ રહી, ત્ાં જ સામે રસતા 
પર એક ટ્કે કારન ેજોરથી ટક્કર મારી અન ેએ કાર ગડથોલા ંખાતી 
ફૂટપાથ તરફ ધસી રહી, એ ઝબકીને ફરી બેઠો થઈ ગ્ો.

૩૮. હકીકત ઃ પાર્ હેમાણી
‘જઓુ ણમસ પનૂમ.’ પ્રખ્ાત ન્ૂરો સજદિન ડો. ફાલગનુી બોલ્ા,ં 

‘દરપોટદિ મજુબ મગજમા ંગાઠં છે. તમન ેઇમણેજનશેનના એટેક આવ,ે 
એટલ ેકે જાણ ેતમ ેદફલમમા ંહો, એમા ંભજવાતા ંદૃશ્ો તમ ેભજવતા 
હો અથવા ભૂતકાળમાં તમારી સાથે બનેલા કોઈ બનાવ અત્ારે 
ફરી એ જ રીતે બની રહ્ા હો્ તેવું સતત લાગે.’

ફરી દરપોટદિમાં નજર કરી કંઈ કહેવા જતાં અટકી ગ્ાં. સામે 
કોઈ જ નહોતું, પણ પૂનમના પરફ્ુમની સુવાસ મહેકતી હતી.

ત્ાં જ નસમે આવીને કહ્ં, ‘મેડમ, ણમસ પૂનમ ઘણાં સમ્થી 
વેઇટીંગરૂમમાં બેઠાં છે.’

મડેમ ેપરસવેાવાળુ ંકપાળ લછૂવા ટેબલ પર પડલેા દટસ્ુ બોકસ 
તરફ હાથ લંબાવ્ો, પણ તરત એમને થ્ું કે પરસેવો તો એ લૂછી 
ચૂક્ા છે.

૩૯. ખેલ ઃ લતા ્ ોની કાનસુગા
‘ચાલ બેટા સરકસ જોવા જઈએ.’ વસુધાએ જેવું અમીને કહ્ં, 

એ તો તાળીઓ પાડતી ખુશ થઈ ગઈ ને શું કામ જોવા જઈએ 
છીએ? ક્ા ંઆવ્ુ ંછે? એમા ંશુ ંશુ ંજોવા મળશ?ે એવા જાતજાતના 
સવાલો પૂછવા લાગી.

‘હવે ચપળચપળ જ કરીશ કે તૈ્ાર પણ થઈશ?’
અમીની ખુશી જોઈને વસુધા પણ રાજી થઈ. એની અંદર 

ધરબા્ેલા સવાલોના જવાબ જ એને નહોતા મળતા ત્ાં અમીને 
શુ ંકહે? એ પોત ેજ કેટલાક સવાલોના ંગૂચંવાડામાથંી બહાર આવવા 
મથતી હતી. એટલે જ શહેરમાં આવતાં દરેક સરકસ જો્ા વગર 
રહી શકતી ન હતી.
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‘ફઈ જઓુ, જુઓ પેલી ગલસદિ કેટલા ઊચંથેી ઝલૂા ખા્ છે! એને 
બીક નહીં લાગતી હો્.’

ભત્ીજી અમી ઘડી ઘડી કંઈક નવંુ આવે એટલે રાજી થઈને 
ફઈને કે કે કરતી હતી. પણ વસુધા તો બસ કંઈક શોધતી હો્ 
એમ એની નજર સરકસમાં કામ કરતી દરેક છોકરીઓને નીરખી 
નીરખીને જોવામાં જ લીન હતી ને અચાનક એક નાજુક છોકરી 
ઝૂલતી હતી ને એનો હાથ છૂટ્ો. વસુધાથી ચીસ પડાઈ ગઈ. 

જોકે લીરા નીચે બાંધેલી ઝોળીમાં ણઝલાઈ ગઈ હતી. 
‘વસુબેન તમે અહીં?’ લીરા બસ એટલું જ બોલી શકી. તેની 

ણવસફાદરત નજર અમીને તાકી રહી.

૪૦. ધોવાિ ઃ શીતલ ગઢવી
વરસાદ પછી ધોવાઈ ગ્ેલા રસતાઓ પર ફરીથી કાંકરા 

પાથરીને ગરમ ડામર રેડાતો હતો. 
‘હવે બુલડોઝર આવવા દે.’
ઝાડના પડછા્ામાં ઊભી રહીને ગૂંચાઈ ગ્ેલા વાળમાંથી 

કંઈક ખેંચીને ફેંકી દેતી એક સત્ી આ ણરિ્ાને ક્ારની નીરખી રહી 
હતી. અચાનક દોડતી આવીને રસતા વચ્ચે શરીર પરનો સાલ્ો 
ખૂલ્ો કરીન ેસૂઈ ગઈ. અધદિ ફાટેલો કબજો છાતી માડં ઢાકંતો હતો. 
સાલ્ાના છેડે ગાંઠ વાળેલી હતી.

‘આ છાતી પર પણ થોડી કપચી અન ેડામર નાખી પડૈુ ંફેરવી દે 
ન ેભાઈ. કેટલાં્ ન ેઆણ ેધવરાવ્ા,ં આજ ેએમા ંખાડો પડ્ો. દૂધની 
બદલે લોહી નીકળે.’

લોહીની સેર ડામર પર ફરી વળી. બે મજૂરે એને ઉંચકીને 
બાજુએ મૂકવા પ્ર્ત્ ક્લો. એ તો તસુભારે્ ન ચસકી.

‘એ ગાંડી છે. નણહ ઊઠે.’ સામેનો ગલ્ાવાળો બોલ્ો

૪૧. સાસુ‘મા’ ઃ ઝીલ ગઢવી
રૂમ તરફ પાછી જતાં કોઈ જોઈ નથી રહ્ં ને? ખાતરી કરવા 

એણે આસપાસ જો્ું અને ઝડપથી રૂમનું બારણું બંધ કરી ટેકો દઈ 
શ્રુણત ત્ાં જ ઊંધી ઊભી રહી ગઈ.

ખટખટ- જાણે એની પીઠ પર કોઈએ ટકોરા મા્ાદિ.
‘સૂઈ ગઈ?’ના પ્રશ્ન સાથે પોતાની જ સનમુખ જાતને ઊભી 

જોઈ.
‘તને નથી લાગતું, કે તેં મ્ાદિદા તોડી?’
‘ના. ણબલકુલ નહીં.’
‘એ પણ  સત્ી અને હું ્- તો શું થ્ું?  જેટલી એને જરૂર છે 

એટલી મને્-’
‘પણ તું એની સાસુમા-’ ‘મા’ શબદ પર એ પ્રણતકૃણતએ ભાર 

મૂક્ો.

‘હા. એટલે જ. મારા ઘરની મ્ાદિદા સમાજમાં ખરડા્ એના 
કરતા ંમેં જ સાચવી લીધી. મારો દીકરો નાની ઉંમરમા ંમૃત્ુ પામ્ો. 
એમાં એનો શો વાંક? એના શારીદરક આવેગોનો શો વાંક?’

‘લોકો જાણશે તો? તારા કહેવાતા ણબઝનેસ સામ્ાજ્ને કાળી 
ટીલી લાગશે તો?’

‘કોણ જણાવશે?’ 
શ્રુણતની જાણ બહાર એક પડછા્ો રૂમ પાસે ક્ારનો આંટા 

મારી રહ્ો હતો.

૪૨. માત્રા ઃ રાજસુલ ભાનસુશાલી
‘સાહેબ, બચવાના ચાનસ કેટલા?’
‘લીવરમાં કાણાં પડી ગ્ાં છે. શરીરમાં માત્ દારૂ છે!’
એક પદરણચત અને એક અપદરણચત અવાજ કાનના પડદે 

અથડા્ો. મેં કીકીઓ પર ઢળેલાં પોપચાં ઉઘાડવાનો પ્ર્ત્ ક્લો. 
પણ એટલું કરવામાં્ અધમણ ભાર વતાદિ્ો.

‘સાહેબ, સવાર પડે ને સીધી મોઢે બાટલી-’ આગળનું વાક્ 
ડૂસકાંમાં દબાઈ ગ્ું. ‘બે ટીપાં પાણી્ કદી ઉમે્ુું નણહ.’ આ 
બોલતી વખતે એની સૂક્કી આંખોમાંથી બે ટીપાં પાણી ચોક્કસ 
ટપક્ું હશે. કાશ હું જોઈ શકત.

પાણી. નજર સામે માથે બેડું લઈને બે દકલોમીટર દૂર પાણી 
ભરવા જતી માનું ણચત્ ખડું થઈ ગ્ંુ. અને, અચાનક હું માની 
કોખમાં ઊતરી ગ્ો. અહીં પણ પાણી જ પાણી. પોતાના શરીરના 
ભારના પાંસઠ ટકા જેટલું! એ પાણીથી જ પોતે જીણવત છે. એ જો 
ઓછું થ્ું તો? પણ માત્ા કોણ નક્કી કરશે? 

આખો દેહ પાણી પાણી થઈ ગ્ો.
લોહીમાં પાણી, પલાઝમામાં પાણી, કોણશકાઓમાં પણ પાણી! 

અરે, હાડકાંમાં, વાળમાં અને દાંતોના ઇનેમલ સુધધામાં પાણી! 
‘માત્ા ઠીક છે?’ 
‘હમમ-’ બંધ પાંપણે હોંકારો દેવાઈ ગ્ો.
‘ડોકટર સાહેબ-’ પદરણચત અવાજે બૂમ પાડી.
‘છોકરો કેવો પાણીવાળો! બાપના એક વેણ પર ઘર છોડ્ું તે 

ફરી એ દદશે ફરક્ો પણ નણહ!’ એક બીજો પદરણચત અવાજ.
હું હવે ભૂવૈઞિાણનક બની ગ્ો છું. બોલું છું પાણી ણવશે, ણવચારું 

છુ ંપાણી ણવશ.ે એના એક અણમુા ંબ ેપરમાણ ુહાઇડ્ોજન અન ેએક 
ઓનકસજન છે.

‘નસદિ, જલદી ઓનકસજન માસક લગાવો.’
‘હુ ંપચંમહાભતૂમા ંણવલીન થઈ રહ્ો છુ?ં એમાં્  એક તત્વ તો 

પાણી-’ ડરી જવા્ું.
મા કહેતી ‘બે ફૂટની જીભડી છે તારી.’ 
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અરે, એ જીભ નીચે પણ તો પાણીની ગં્ણથ હો્ છે ન?ે એટલે જ 
તો એ જ્ારે શીરો શેકતી આખું મોઢું તરબતર થઈ જતું ને!

આજે એ જ લાંબી જીભ કાઢી હું મારા દેહ પાસેથી પાણી માંગુ 
છું. જેથી જીવી શકું! 

જીભ હાંફવા લાગી.
‘અરે, કોઈ જલદી ગંગાજળ લાવો-’ એ જ પદરણચત અવાજ.

૪૩. વસંદૂર ઃ હાકદતાક પંડ્ા
રામપરુ ગામના ચોરે આજ ેલોક ઊભરા્ુ’ંતુ.ં એમા ંમખુ્ મદુ્દો 

હતો રાંડેલી રૂપલીના સેંથાનું ણસંદૂર.
‘એક દહકો થઈ જ્ો રૂપલી, એ વાવડ આ્વે કે તારો ધણી 

ઓલા કોગણળ્ાના રોગમાં મરી જ્ો ને હઝી્ તું આ હેંથો 
હજાવીને ફરસ,લાજતી્ નથ રૂપલી!’

‘સરપંચ, ઈ દા’ડે્ આ રૂપલીના ઈઝ શબદ હતા ને આઝે્ 
ઈઝ. ઝ્ાં હુધી મુ એનું મોં ન ભાળું ત્ાં લગણ રૂપલીનો હણગાર 
અમર રે’સે.’

‘તેં તો નામ બો્ળંુસ હંધા્ પંથકમાં, આપણું રોમપુર ગોમ 
તારા નામે ઓળખા્સ! ધણીના ગ્ા પસીએ આમ કે પસી બીજા 
કોઈના નોમનું રાતું કરતી ફરસ? ઝવાબ દે, નાલા્ક.’

‘સરપંચ, માનમાં રેઝો હોં.’ ઘા્લ ણસંહણની એ ત્ાડ આખા્ 
ચોરામાં ફેલાઈ ગઈ.

‘તું ઈમ નઇ માને ઝટ-! બાંધો ઈને ઝાડ હા્રે ને કરો આ 
ગોમને પણવતર.’

કોઈ રાઢંવુ ંલાવવા તૈ્ ાર નહોતુ ંન ેરૂપલીની લાલચોળ આખંો 
ગામને પાદર ઊડતી ધૂળની ડમરીઓમાં નસથર થઈ. આ કળજુગે 
કોઈ ચમતકારની આશમાં.

૪૪. ઇફતારી ઃ પૂવથી બાબકરયા
‘જે ખબર હો્ એ સાચું કહી દે રેશમા, આ લાકડી તારી સગી 

નહીં થા્.’ ઇનસપેકટરનો ધમકીભ્લો અવાજ સાંભળી ધૂ્જતાં 
ધ્ૂજતાં હું બોલી, ‘સાહેબ, કાંઈ જ ખબર નથી કે રફીક કેવા-કેવા 
ધંધા કરે છે. રમઝાન મણહનો ચાલે છે. મને ઘરે જાવા દ્ો. મારાં 
છોકરાઓ ભૂખ્ાં થ્ાં હશે.’

ઘરે આવીને મેં ઇફતારની તૈ્ારીઓ શરૂ કરી. નમાઝ અદા 
કરવા બેઠી ત્ાં દરવાજા પર દસતક થઈ. દરવાજે રફીક જ હતો. 

‘ત્ાં જ ઊભો રે’જે. પોલીસ તને કેમ શોધે છે?’ મેં ગુસસાથી 
પૂછ્ું.

પાસે આવીને મારી આંખમાં આંખ પરોવી એણે મારો હાથ 

પકડ્ો ને બોલ્ો, ‘થોડા પૈસા મળે તો મદદ કરવામાં શો વાંધો?’ 
‘નથી જોઈતા એવા પૈસા.’ મેં ફોન ઘુમાવ્ો અને બીજા દદવસે 

અખબારની હેડલાઇન હતી, ‘પણતના કાળાં કરતૂતોનો પદાદિફાશ 
કરતી પત્ી.’

‘ઇમરાન, પલાન સકસેસફુલ.’ મારા ફફડતા હોઠ ઇફતારી 
આપવા માટે તરસી રહ્ા હતા.

૪૫. માિહ જાત ઃ સવાચત શાહ
હોનસપટલની બહાર ઊભેલું કૂતરું જોરથી રડી ઊઠ્ું, ત્ાં ભૂરી 

પૂંછડી પટપટાવતી બોલી, ‘કાણળ્ા,  આમાં પોક હું મૂકસ. આ 
માણહ જાતના કરમ જ ભૂડંા. અન ેપાસા આપણન ેલાકડીએ લ ેસ.ે 
મૂઆનો નખોદ જા્! છોડી જનમતા એને હડકવા થા્ સે. હું આ 
ચાર ગલૂદડ્ાં સાથે પાંચમી ને ધવડાઇસ. લા્ એને કચરા બહાર. 
બચારીના કપડાં્  નથ ન ેભખૂની મારી રોવ ેસ.ે આ ભરેલાં આચંળ 
મેલંુ એના મોમાં. આ માણહ જાતના કરમ પર આટલા જોરથી 
રોઇસ તો આખો હમ્ રોતો રૈશ.’

૪૬. દુવવધા ઃ મીનાક્ી વખાકરયા
‘મમમી- મમમી- પલીઝ, બા્ોસકોપ જોવા લઈ જાવને-’
‘ઓકે બાબા-’ બાળકોની પાસે હારી, હું એ લોકોને લઈને 

બા્ોસકોપ જોવા આવી. મન ેપણ મન થઈ ગ્ુ.ં  જોવા માટે મેં હાથ 
લંબાવ્ો. બા્ોસકોપવાળા ચાચા બોલ્ા, ‘થોડી દેર રૂકો, આપકો 
કુછ ખાસ દદખા્ેંગે!’

મારો વારો આવ્ો. ડબબામાં મોં રાખી જોવા જતાં. ઝુપપ કરતી 
હુ ંઅદંર તરફ ખેંચાઈ ન ેએકાએક અજાણી દણુન્ામા ંપહોંચી ગઈ! 
‘અરે... અરે... આ હુ ંક્ા ંઆવી ગઈ? બા્ોસકોપવાલ ેચાચા, કહાં 
હો આપ?’

‘તુ,ં પદંર દડસમેબર બ ેહજાર પચીસના વરસમા ંઆવી ગઈ છે!’ 
એક ગેબી અવાજ સંભળા્ો.

મેં ભ્ભીત નજરે આજુબાજુ જો્ું. હું એક ઇનટરનેશનલ 
ફલાઇટમાં બેઠી છું. ણવમાન ઊંચાઈ પર ઊડી રહં્ છે. અચાનક 
અંધારું છવાતાં આંચકાસહ ભૂણમગત થવા લાગ્ંુ. આગ લાગી. 
ક્ણમાત્માં ખેલ ખતમ! ઓહ ગોડ. ફરી એક આંચકો. હું 
વતદિમાનમાં આવી ગઈ. જે જો્ું તેને દુઃસવપ માની ભૂલી ગઈ.

* * *
આજ ેતેર દડસમેબર બ ેહજાર પચીસની તારીખ છે. મારા ડોકટર 

પણત કોનફરનસમાં ભાગ લેવા અમેદરકા ગ્ા છે. તેમણે કરેલી 
મેદડકલ દરસચદિનું પ્રેઝનટેશન હતું. ટીવી ચેનલ પર લાઇવ અહેવાલ 
આવી રહ્ો છે. પોતાના જ વતિવ્ દરમ્ાન એમને ડા્સ પર જ 
એટેક આવતાં તેઓ પડી જતા દેખા્ા. 
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સંજોગો જોતાં મારે તાતકાણલક ત્ાં પહોંચી જ જવંુ જોઈએ. 
ઇમરજનસી ણવઝા વગેરેની ઔપચાદરકતા પતાવતાં પંદર દડસેમબર 
બે હજાર પચીસની દટદકટ મળી! તો શું તે દદવસે મળેલી પેલી 
ભણવષ્ની ચેતવણી? તેનું શું?

૪૭. કલા મહોતસવ ઃ ભારતી ગોચહલ
‘વાઉ, વનડરફુલ-’ ચા પીતાં પીતાં ચેતનના મોંમાંથી ઉદગાર 

સરી પડ્ા. આજુબાજુ ઊભેલાં સૌ એ તરફ જોઈ રહ્ાં. એક એવો 
સીન જોવા મળ્ો જે દરેકના દદમાગમાં છવાઈ ગ્ો.

કલા મહોતસવનો પ્રથમ દદન ણરિએદટવ રાઇટીંગના નામે! 
કેટકેટલું સજાદિ્ું! ણનણાદિ્કોની નજર ફરી વળી. મોટા ભાગના 
સજદિનમાં એક લાચાર ણપતા-પુત્ને દારુણ ગરીબીના પ્રતીકરૂપ 
દશાદિવવામાં આવ્ા હતા. આ પ્રભાવ હતો પેલી ચાની લારી સામે 
જો્ેલા દૃશ્નો!

બીજો દદવસ હસતકલાના નામે. કટેકેટલાં દૃશ્ો આબેહૂબ 
સજાદિ્ાં. એ તમામમાં ણનણાદિ્કોની નજર ફરી. અહીં પણ એ જ 
દૃશ્ સૌના દદલમા ંઘર કરી ગ્ુ ંહો્ તમે બાપ-દીકરાના વાતસલ્ 
અને એ વાતસલ્માં માત્ ગરીબીનો જ રંગ જાણે પુરા્ો હો્ તેમ 
જણાઈ આવતુ ંહતુ.ં એક નવા જ આ્ામ સાથ ેકલા મહોતસવ પણૂદિ 
થ્ો.

બીજ ેદદવસ ેઅચાનક પેલી નવી સાદડી, તનેા પર સતૂલેુ ંબાળક, 
વહાલથી હાથ ફેરવતો ણપતા, અરે! બાજુમાં પડેલ વોટરજગ પણ 
ગુમ! એક અપ્રણતમ દૃશ્... અદૃશ્!

એ જ સાંજે ભૂખ્ાડાંસ બાપ-દીકરો ભરપેટ ભોજન કરી 
ઓડકાર ખાઈ રહ્ા હતા. ને બીજી બાજુ ‘આઇદડ્ા સકસેસ’ 
બોલતા આ્ોજકો ણચ્સદિઅપ પાટવીની મોજ માણી રહ્ા હતા.

૪૮. ઘા ઃ ભારતી ગોચહલ
‘મારો- મારો- છટુ્ટા ઘા નાખો તમતમારે. એક પણ કાચ બચવો 

ન જોઈએ.’
‘આ દવાખાનાવાળા એની જાતને સમજે છે શું?’
‘પાડી જ દો આજે તો. માલ તો માલ ને માણહ તો માણહ. જે 

ઝપટે ચડે એ.’
કોઈ ક્ાં જુએ છે એમ ણવચારી કાદરે એક મોટો પથરાનો ક્લો 

ઘા. પડ્ો સીધો ડોકટરના માથા પર. હોહા દેકારા થ્ા ન ેત ેભાગી 
છટૂ્ો. બીજ ેદી ચપોચપ છાપા ંઊપડતાં જો્ા ંહતા.ં પણ એણ ેતો-

વષલો થ્ાં એ વાતને.
આજે એકનો એક દીકરો મોઇન અધાદિ શ્વાસે જીવતો ખૂલ્ામાં 

પડ્ો છે. સામે જ હોનસપટલ છે. ત્ાં બોડદિ મારેલંુ છે. ‘ડોકટસદિની 
અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ હોવાથી હોનસપટલમાં કોઈ પ્રકારની 

સારવાર આપવામાં આવશે નહીં.’ 
રણઝ્ા દદવસમા ંચાર-પાચં વખત ત્ાં જા્ છે ન ેણનરાશ થઈને 

પાછી આવ ેછે. કાદરથી બોલાઈ ગ્ંુ, ‘રણઝ્ા, મન ેનથી લાગતુ ંકે 
અલ્ાતાલા, આપણી સામે જુએ.’

‘આવંુ કાં બોલો? કેમ નહીં જુએ? આપણે થોડી કોઈની 
બદદુઆ લીધી છે કે ઈ આપડું બગાડે?’

સાભંળતા ંજ કાદરના હૈ્ામા ંએક ધ્ાસકો પડ્ો. ન ેતણે ેઅકળ 
ભ્ સાથ ેદીકરાના માથ ેહાથ મકૂ્ો. ત્ારથી કાદરનો હાથ મોઇન 
પરથી હટતો નથી ને રણઝ્ા બધાને કહેતી ફરે છે, ‘કોઈ કાદરને 
સમજાવો. નાનકડા મોઇન પરથી હાથ લઈ લ.ે દફનાવવાનો સમ્ 
થઈ ગ્ો છે!’

૪૯. ઓસકર અવોડતા ઃ આરતી ્ ોની
સલમા એની સામે ધ્ુસકે ધ્ુસકે રડી રહી. 
‘રહેમ કર. મૈંને ઔર મેરે બેટે ને ક્ા ણબગાડા હૈ તેરા, ઇતના 

શક કરતા હૈ. તુઝે તો જહન્નુમ ભી નસીબ નહીં હોગા.’
સાભંળ્ંુ ન સાભંળ્ંુ કરી કમાડ ધકેલી એ પગ પછાડતો નીકળી 

ગ્ો.
‘કટ- કટ- અરે! જાદવ તને કેટલી વખત કહ્ં? ચહેરે પે થોડા 

ઇમોશન લા. બાળકને ખાલી હાથ ફેરવી પંપાળવાથી ન ચાલે. 
તારા કરતાં ઊંચી કલાકારીગરી આ છોકરામાં છે. એક જ સીનમાં 
દૂર મંદદરના પદરસરમાંથી ભતિોનું પાદકટ મારી ભાગતો આવી 
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માંદગીનો ડોળ કરી સૂઈ જા્ છે.’
‘મેરે સે નહીં હોતા હૈ સાબ, છોટે બચ્ચે કે સાથ ડ્ામા.’
‘મોઢા પર અન ેશબદોમા ંએની દદદિનાક ણબમારી લાવવા પ્ર્ત્ 

કર.’
‘ણનશાચરી સલમા જબ સ ેપટે સ ેહૈ, જીના મનુશકલ હો ગ્ા હૈ, 

કુછ કામ ઠીક સે નણહ હોતા.’
‘અરે! અંકલ ણસમપલ છે. મને થપેડી લોરી ગાશો તો આંખમાં 

આસંુ પણ આવશ,ે ડડેીની જમે જ. ચદંા હૈ તુ,ં મરેા સરૂજ હૈ તુ,ં મેરી 
આખંો કા તારા હૈ તુ,ં જીતા હુ ંમેં બસ તઝુ ેદેખ કર, ઇસ ટટેૂ દદલ કા 
સહારા હૈ તુ.ં’ અન ેજાદવ ગદગદદત થઈ ઉઠતા ંતનેી આખંો ભરાઈ 
આવી, ‘લગતા હૈ તું હી ઓસકર અવોડદિ જીતેગા.’

ને હાથ ફેરવતાં અદભૂત દૃશ્ો સજાદિ્ાં.

૫૦. ભૂખ ઃ પીયૂષ શાહ
બાળકને માથે હાથ ફેરવતાં ણવચારતો રહ્ો. આજ તો આ 

મંદદરના પગણથ્ે આજના દદવસની વ્વસથા થઈ ગઈ, પણ કાલ 
શું કરીશ? આ ટેણણ્ાને જરાક અમથું ઘસારવું પીવડાવતાં આખો 
દદવસ માંદલાની જેમ પડ્ો રહે. લોકો તેના સામે નજર નાંખીને 
જ પૈસાનો ઢગલો કરી દે. જ્ારથી આ ટેણણ્ો મળ્ો વધારાની 
મહેનત નથી કરવી પડી. પટેની ભખૂ સાથે ટેસની વ્વસથા પણ થઈ 
ગઈ. હવે કાલ આને લઈને ક્ાં બેસીશ?

ત્ાં મનસજદમાં અઝાન પોકારાઈ અને તેની આંખોમાં ચમક 
ઊભરાઈ.

૫૧. સંસકાર ઃ નટવર ટાંક
ઘસઘસાટ ઊઘંતા પોતાના બાળક પર હાથ ફેરવતા ંફેરવતા ંએ 

જાણે તેને કહી રહ્ો હતો-
‘અત્ારે આરામથી ઊંઘ કરી લે બેટા, પછી મોટા થઈને તારે 

મન ેસંભાળવાનો છે. જમે અત્ારે હુ ંતન ેસભંાળી રહ્ો છુ.ં આપણા 
પદરવારમાં હંમેશાં એ જ થતું આવ્ું છે. તારી મા ભલે તને મારી 
પાસે મૂકીને મરી ગઈ, પણ હંુ તને પેટે પાટા બાંધીને્ પાળીશ, 
મોટો કરીશ, ભણાવીશ ગણાવીશ અન ેનોકરી ધધં ેપણ લગાડીશ.’ 

વળી તેની અંદર છુપા્ેલ બીજો માણસ તેને કહી રહ્ો હતો, 
‘તારા બાપે તને ક્ાં ભણાવ્ો ગણાવ્ો હતો? એણે તો બસ તને 
આમ જ- શા માટે તું્ આને- વેચી નાંખને, જે પૈસા મળે તેમાંથી 
તારું ફોડી ખાજે.’

હજુ્  અદંર કોઈ ત્ીજો કહી રહ્ો હતો, ‘તારા બાપન ેતો તારી 
મા અધવચ્ચેથી છોડીને ભાગી ગ્ેલ બીજા કોઈ મરદ સાથે છતાં્ 

તારા બાપે તો તને.’
અને તે તરત જ ઊભો થઈ ગ્ો, તેની બાજુમાં રહેલ પાણીના 

કેનમાંથી બે ગલાસ પાણી ગટગટાવી પાછો પોતાના આરામથી 
ઊંઘતા બાળકના માથા પર પ્રેમથી હાથ ફેરવવા લાગ્ો.

૫૨. માતૃઋિ ઃ ગીતા પંડ્ા
‘મમમી, હવે તારા આંસુ વહાવવાનું  બંધ કર. જે માણસ તારો 

ક્ારે્ થ્ો જ નથી, એની કોઈ પણ વાત માટ ેદુઃખી કેમ થા્ 
છે? તુ ંએ માણસ માટે એમના જીવનની વ્વસથા માત્ છે.’ ઇશાની 
એકવીસ વષમે આટલી પાકટ!

પપપાના દરેક હકુમનુ ં પાલન કરવુ,ં અન ેછતા ંલગ્નના ંબાવીસ 
વષદિ પછી પણ તેમની ઇશકબાજી. આવા સંજોગોમાં મમમીને ન્ા્ 
અપાવી, તેને ણજંદગીની ઘંુટનમાંથી મુતિ કરી, મમમીનંુ ઋણ 
ચૂકવવાનો આજ સમ્ હતો.

‘મમમી, લે આ એન્ોવઇઽ ફોન, તું તો ભણેલી છે. શોધી લે 
તારા ખોવા્ેલા ણમત્ોન,ે અન ેહા, કોઈ એવો પણ હશ ેજણે ેક્ારેક 
તારી પરવા કરી હો્. મા, મન ેતારી પર ણવશ્વાસ છે. બસ, તુ ંતારી 
ણજંદગીના આનંદ માટે એક ણમત્ અને પપપાએ વષલો સુધી આપેલા 
જખમનો ઇલાજ શોધી લે!

ફોન હાથમાં આવતાં જ કાણમની અવાક બની ગઈ. બે દદવસ 
પછી ફેસબુક પર ફ્ેનડ દરક્ેસટ મોકલીને ઇશાનીને બતાવી.

આજે મમમીના ચહેરે ખુશીની લહેર દોડતી જોઈ મા-દીકરીના 
સંવાદને સાંભળી ગ્ેલા પપપાને જમીન સરકતી લાગી.

૫૩. વાચા ઃ વૈશાલી રાકડયા
‘દસ સવાલ કરુ ંત્ારે એક જવાબ આપ ેછે તુ.ં ક્ારેક જ ફોન, 

બાકી મળવાની ચોખખી ‘ના’, આને પ્રેમ કહેવા્? હું બહુ બોલું છું 
ને? તો હવે નહીં બોલું જા.’ પવદિને મેસેજ સેનડ કરતાં લાવણીની 
આંખે ઝળઝણળ્ાં આવી ગ્ાં અને તે રસોડા તરફ ચાલી. તો્ 
દદલ ક્ાં માને છે? એના મેસેજની રાહમાં પાંચ ણમણનટમાં પચાસ 
વાર એનું ડીપી જોઉં છું. પણ હવે, ત્ાં ભીની ફશદિ પરથી એ લપસી 
પડી. આંખ ખૂલી ત્ારે એક અજાણ્ો સપશદિ, પણ જાણીતો અવાજ 
સંભળા્ો, ‘મારી લાવણીને રજા ક્ારે મળશે ડોકટર?’

અજાણી છતાં દદલની ખૂબ નજીક રહેતી એ વ્ણતિ જોડે 
બોલવાની કોણશશમાં એને અહેસાસ થ્ો કે ‘વાચા ક્ાં?’ 
હેબતાઈને એ હાથ ખેંચવા ગઈ ત્ાં ડીપીમાં દેખાતા ચહેરાના 
મજબૂત હાથમાં એની હથેળી જકડાઈ હતી અને એ ચહેરો મંદ 
મંદ નસમત સાથે લાવણી સામે પ્રેમભરી નજરે જોઈ બોલી ઊઠ્ો, 
‘ણવલ ્ ુ-?’
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૫૪. સત્રી ઃ મીરાં જોશી
કાચનો દરવાજો ખોલતા પહેલા ંતણે ેસાડી બરાબર કસી લીધી, 

થોડી અચકાતી છતાં ચહેરા પર પ્રસન્ન ભાવ લાવી તે ‘પલાશ 
જવેલરી’ નામના શો રૂમમાં પ્રવેશી. 

 ‘જી મેડમ-’ 
મેડમ નામ કાને પડતાં તેને ણહંમત આવી.
‘નેકલેસ દદખાઈ્ે.’ સેલસમેન નેકલેસ કાઢતો હતો ત્ાં તેણે 

કાઉનટર પરના અરીસામાં ચહેરો, વાળ સરખા કરી લીધા, પણ એ 
કોણ! પોતાના ચહેરાની પાછળ એક પરુુષ ચહેરો કાચમા ંતને ેતાકી 
રહ્ો હતો કે સાડીમાં સંતાડેલા તેના અંગોને?

શબનમ, રજ્જો, રાની કોનો ઘરાક હશે એ! તને ઓળખે છે 
સાલ્ો.  

‘લીજી્ે મેડમ.’ તે ચોંકી ઊઠી. ‘આપ પે ્ ે બદઢ્ા લગેગા.’ 
તેણે નેકલેસ પહેરીને અરીસામાં જો્ંુ. ‘આ લે એકસટ્ા પાંચ, 

તારા સુંદર ગળાને શણગારજે.’ પહેલીવાર તેના શરીરની દકંમત 
નણહ, વખાણ થ્ા હતા. એ રાત ફરી એની આંખોમા ંઊગી આવી. 

એકાએક પેલો ચહેરો ફરી- હવે તેણે પાછળ જો્ું, આંખોથી 

પોતાના ણજસમને મસળતો વાસના ભૂખ્ો એક ચહેરો. પોતાના 
ગળા પર ચોંટેલી એની ગંદી નજર!

‘્ે દકતને કા?’ અવાજમાં ચાલી ઊભરાઈ આવી.
‘જી, તીન હજાર.’  
ત્ાં જ, ‘ક્ું રે! ઇતના રુઆબ?’ શબદો કાન સુધી પહોંચે એ 

પહેલાં જ તેની હથેળીએ પેલાના ગાલ પર સળ પાડી દીધા.
પ્રશ્ન પૂછતી અનેક આંખો તેની ઉપર ધસી આવી, પણ એક 

ચહેરા પર તેની નજર અટકી, એ શ્રીમંત આંખો અને પેલી રાતની 
એ ઘટના.

૫૫. ન જાણયું જાનકી નાથે ઃ ્ રલા ્ ૂતકરયા
હાથમાંની લાલ લીલી બંગડીને જોતાં એની આંખ ભરાઈ 

આવી. એને ્ ાદ આવી ગ્ો એ મેળાનો દદવસ.
 ‘હાલ્ને મેળે જાઈ’ સાંસીનો અંગમરોડ જોઈ લાખાએ એને 

પાસે ખેંચી લીધલેી. અઢળક સે્હથી એન ેઆણલંગી લાખાએ મસતક 
ચૂમી લીધું. 

‘લાખા, મારો બાપો આપણા લગન થાવા દેહેં? ઈ તો-’ 
સાંસીના શબદો ડૂસકાંમાં જ અટવાઈ રહ્ા.

‘ઈ તો સમો આવવા દે સાંસી! જો પસી ભા્ડાના ભડાકા.’ 
કહેતો લાખો બહાર નીકળી ગ્ો. સાંસી પાછળ દોડી. 

‘એ ઊભો રે’ મેળે જાવું સે મારે. લઈ જા ને- બાપા્ પરગામ 
ગ્ા સે.’ 

‘લે હાયલ તં્ે.’
બેઉ આખો દદવસ મેળો મહાલેલાં. લાલ લીલી બંગડીઓ 

વહોરેલી. ચકડોળમાં જોડાજોડ બેસી ગણતમાન દુણન્ાનો આનંદ 
લીધેલો. બધું્ સારું થાત જો લાખાની નજર સામેના બીજા 
ચકડોળમાં બેઠેલા સાંસીના બાપાની પડખે બેઠેલી ઓરત પર ન 
પડી હોત તો!

૫૬. વચતા  ઃ પામથી દે્ાઈ
ઉભલેા દરેકની સામ ેએણ ેધ્ાનથી જો્ુ.ં એ જ પડોણશ્ા, એ જ 

સગાં-સંબંધી. એક ણધક્કાર ભરી નજરે એણે આજુબાજુ જો્ું અને 
ઝડપથી એ સળગતી ણચતામાં કૂદી પડી. હૈ્ ું ણચરાઈ જા્ એવી 
એની ચીસો નીકળતી રહી પણ ટોળામાંની એક પણ વ્ણતિ એની 
મદદે ના આવી. છેવટે થાકીને એ ચૂપ થઈ.

રડી રહેલા પણતને જોઈ એ સવગત બોલી, ‘આટલી જ લાગણી 
જ્ારે હું ઘરમાં બળી રહી હતી, ત્ારે ક્ાં ગઈ’તી? સાલ્ો 
હરામખોર. નાટક કરે છે! જો હવે તને જંપવા દઉં.’
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એક ઠોસ ણનણદ્િ  સાથ ેએ ણચતામાથંી ઊભી થઈ અન ેઅન્ોની 
સાથે એ ્  બળેલા દેહને બળતો જોઈ રહી.

૫૭. વહમાલય યાત્રા ઃ મયસુકરકા લેઉવા
ણહમાલ્ ્ ાત્ાના આજના દદવસ ેવારંવાર ભલૂા પડીન,ે થાકી-

પાકીને માંડ માંડ ગાઢ જંગલ વટાવીને અમે એક દુગદિમ પહાડ પર 
પહોંચ્ા.ં અહીં ઘાસનુ ંમદેાન, પરંપરાગત બાધંણીવાળા ભરૈવનાથ 
અન ેમહાકાળીના મદંદરો જોઈ મનમા ંહાશ વતાદિઈ, પણ માણસોનું 
નામોણનશાન જોવા ન મળ્ંુ! જો કે ભૈરવના ભતિ ધૂનીબાબાની 
મદદ વગર અહીં પહોંચવું અશક્ હતું. તેમની ભૈરવનાથની 
દંતકથાઓ અને હ્ાતીના પરચાઓની વાતો સાંભળીને અમે 
ખૂબ હસ્ાં. ક્ા રસતે તેઓ છૂટા પડી ગ્ા એની ખબર જ ના 
પડી. મંદદર પદરસરમાં આવેલી પતરાંની છાપરીમાં રસોઈ બનાવી 
એટલામાં તો ઘોર અંધકાર ઊતરી આવ્ો. થાક્ાં-પાક્ાં અમે 
સલીપીંગ બેગમાં ઘૂસ્ાં પણ રાતના દસ વાગ્ાની આસપાસ ઊંઘ 
ઉડાડી દેતો બનાવ બન્ો. જંગલમાંથી એક કારમી ચીસ ઊઠી. 

અમે અમારા કોથળા સણહત બઠેા ંથઈ ગ્ા.ં ગાઉના ંગાઉ સધુી 
ણનજદિનતા! તો આ શું હતંુ? ટોચદિ લઈને બહાર તપાસ કરી પણ 
બધંુ સૂમસામ. તાપણાંમાં લાકડાં ઓરીને પાછા પથારીમાં પડ્ાં, 
એટલામાં તો ફરીવાર એ ચીસ સંભળાઈ. 

આ વેળા અમે સાવધ હોવાથી એટલું તો સમજા્ું કે ચીસ કોઈ 
માનવ ગળામાંથી નથી આવતી, કંઈક ણવણચત્ અવાજ છ.ે પછી 
આખી રાત વાતાવરણ શાતં થઈ ગ્ંુ. વહેલી સવારે ફરી એ અવાજ 
સંભળા્ો. આછા અજવાસમાં અવાજની દદશા તરફ ભાગ્ા પણ 
કંઈ સમજા્ું નહીં. જ્ાંથી ચીસ સંભળાઈ હતી ત્ાં એક મોટા 
ઓકના ઝાડ પરથી બીજાના અવાજની નકલખોરી કરવામા ંઉસતાદ 
કાણળ્ો કોશી ઊડ્ો. અમે ત્ણે્ે એકબીજા સામે જો્ું પણ કોઈનું 
મન ન માન્ું. એકે કહ્ં, 

‘આટલી શણતિશાળી ચીસ એક પક્ી ન પાડી શકે.’ અને મારી 
નજર ભૈરવના મંદદર પર નસથર થઈ.

૫૮. દૈવી સંતાન ઃ મીતલ પટેલ
પૃથવીના ણવશાળ પટ પર ઊભા રહી શ્ામાએ રિહ્માંડ તરફ 

બંન ેહાથ ફેલાવી આહ્ાન ક્ુું, ‘હે પણવત્ આતમાઓ, મારા ગભદિમાં 
પ્રવશેવાનુ ંઆમતં્ણ સવીકારી મારી માતૃતવની ઝખંનાન ેતૃપ્ત કરો.’

આકાશમાં ચકરાવા લેતા કાળા-સફેદ પડછા્ાઓ તરફ  
હંમેશાંની જેમ આશાભરી નજરોએ ણનહાળી રહી. અચાનક એક 
સફેદ તેજ ણલસોટો ક્ણાધદિમાં એના ઉદરમાં સમાઈ ગ્ો.

ઝબકીને એ પોતાની આંખો ખોલે એ પહેલાં એક કાળો 
પડછા્ો પણ એટલી જ તીવ્રતાથી એની પાછળ પ્રવેશ્ો. ઝબકીને 
જાગેલી પરસેવે રેબઝેબ શ્ામાએ ણનદ્રાધીન સુકેતુ પર એક નજર 
નાંખી.

બરાબર નવ માસ પછી, દૈવી સતંાન ઝખંતી શ્ામાએ પોતાનાં 
બંને બાળકો ગુરુજીના હાથમાં આપતાં કહ્ં, ‘ગુરુજી, મને કંઈ 
સુપરનેચરલ જેવું  લાગે છે!’

‘સુખ-દુઃખ, પાપ-પુણ્, ધમદિ-અધમદિ એક જ ણસક્કાની બે 
બાજુઓની જમે હંમશેા ંસાથ ેજ રહે છે અન ેસાથ ેજ રેહશ,ે શ્ામા! 
‘દૈવી-રાક્સી વૃણત્’ જેની તીવ્રતા વધુ એ પ્રકાશશે.’

‘અને બંને ણસક્કા અલગ હો્ તો?’
શ્ામાનો પ્રશ્ન સાંભળે એ પહેલાં જ બાળકોને ગોદમાં હસતા 

મૂકી ગુરુજી હૃદ્રોગના હુમલા સામે હારી ગ્ા.

૫૯. બંધ દરવાજો ઃ ્ ોચનયા ઠક્કર
‘ડોસમોલી, તુંસમું બસમહુ જાસમાડી થસમઈ ગસમઈ છોસમો.’ 
‘તુંસમું પસમણ કોસમોઠી બસમની ગસમઈ રીસમીટાડી.’
બંનેના પણતદેવો બાઘાની જેમ જોઈ રહ્ા. ‘આ કઈ ભાષા છે? 

અમને સમજા્ એમ બોલો.’ રીટાના પણત મહેશે જાડાં કાચના 
ચશમાં સરખા કરતાં કહ્ં.

‘તમને નઈ સમજા્ જીજુ, રહેવા દો.’ ડોલી હસતાં બોલી.
લગ્નના એક જમણવારમાં ભટકાઈ ગ્ેલી બાળપણની 
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સખીઓ દુણન્ા ભૂલી વાતોએ વળગી હતી.
‘તસમને આસમા બોસમોટલનો કાસમાચ મસમળ્ો પસમરણવા 

માસમાટે?’ ડોલીએ આંખ ણમચકારી.
‘હાસમા, તાસમારો આસમા ખાસમા ઉધારો મસમને ભસમટકા્ો 

નસમહોતો.’ રીટાએ તાલી આપી.
ધમમેશ ભોજન પર તૂટી પડ્ો હતો.
‘પેસમેલો ણવનસમજ્ હસમજી પસમણ તસમને ્ાસમાદ કસમરે 

છેસમે.’ 
‘મસમને પસમણ ક્ાસમારેક ્ાસમાદ-’ ડોલી ધમમેશને જોઈ 

અટકી. રીટાએ અજાણતાં જ બંધ દરવાજો ખોલી નાંખ્ો હતો.
‘આસમાજે બસમપોરે જીસમીજુ જસમમ્ા નસમહોતા?’ 
‘ચાંસમાંદલો વસમસૂલ કસમરે છેસમે.’
ઢગલાબંધ વાતો થઈ. બંનેના પણતઓ ખાવામાં કાં તો 

મોબાઇલમાં પડ્ા હતા. અંતે નંબર લઈ, ફરી મળવાના વા્દા 
સાથે બંને છૂટી પડી.

‘ડોસમોલી, દસમરવાજો બંસમંધ કસમર.’ કારમાં બેસતા ધમમેશ ે
કહ્ં.

૬૦. પતંવગયું ઃ ્ ોચનયા ઠક્કર
‘તમારી ણહ ંમત ક ેવી રીતે થઈ, મારા પૌત્ પર હાથ 

ઉપાડવાની?’ શાળાનું વાતાવરણ ઉગ્ હતું. બગીચામાં એક ખૂણ ે
પતંણગ્ું બહાર આવવા મથતું હતું.

‘પણ સર, મેં હાથ ઉપાડ્ો જ નથી. હુ ંએના ઉપર સહેજ ગસુસે 
થ્ો અને હાથ હવામાં જ ઉગામ્ો હતો, ને એ પાછળ હટ્ો ને 
માથું બેનચ સાથે અથડા્ું.’ મથામણ ચાલુ જ હતી.

‘અમારે કોઈ દલીલો સાભંળવી નથી, તમ ેઅત્ારે જ માફીપત્ 
લખો.’ ણપ્રનનસપાલે ણનણદિ્ જણાવ્ો. 

‘સાભંળ, સર માફીપત્ લખવાનુ ંકહે તો ચપૂચાપ લખી આપજ.ે 
અહીં ટકવુ ંહો્ તો એ લોકો કહે એમ કરવાનુ.ં’ પતણંગ્ાની નજર 
બાજુમાં ણનર્જીવ બની પડેલા જીવ તરફ હતી.

‘મારો કોઈ વાકં નથી. મેં તો એન ેહાથ અડાડ્ો પણ નથી. ગમે 
ત ેથા્ હુ ંમાફી તો નહીં જ માગુ.ં ટ્સટી છે તો શુ ંથ્ુ!ં’ સત્ બહાર 
આવવા મથતું હતું.

‘ભૂલેચૂકે્ જોજો એવું કરતો! એ છે તો આપણે છીએ. એના 
વગર શું સક્કરવાર વળવાનો? મારી વાત સમજ.’ 

‘ણમ. ણવશ્વાસ! ક્ાં ખોવાઈ ગ્ા?’ ણપ્રનનસપાલે તંદ્રા તોડી. 
બહારથી બોલ આવી અથડા્ો અને અવરોધતું પળ તૂટી ગ્ું. 

ણવશ્વાસનો પત્ ણપ્રનનસપાલના હાથમાં મૂકા્ો. તે બહાર 
આવ્ો, ઊડતું પતંણગ્ું નજરે ચડ્ું.

 
૬૧. ટાયર ઃ ચજજ્ેશ કાનાબાર

‘આ છેલ્ું પંક્ચર છે અને પ્ર્ત્ પણ.’
ગામમાં જમીન વેચી પત્ીની સારવાર માટે શહેરમાં રહી 

ચોકીદારી કરતા કનુના કાનમાં ડોકટરના શબદો ગૂંજી રહ્ા. 
સમાજના ખોખલા ણન્મો અને ફરજોએ એક પુરુષ તરીકેની તેની 
દરેક ણજજીણવષાને સુષુપ્ત અવસથામાં ધકેલી દીધી હતી.

‘કાકા, આ છેલંુ્ પંક્ચર, હવે આ ટા્ર બહુ ખેંચશે નહીં, 
બદલી નાખંો.’ સા્કલ સાથ ેમથતા પંક્ચરવાળાના શબદોથી એની 
તંદ્રા તૂટી. 

સામેની ચાલીમાંથી એક હસતો ચહેરો ડોકા્ો. 
‘બે-ત્ણ દીમાં ટા્ર જ બદલી નાખવું છે.’ અને સાઇકલ 

હડસેલી ચાલી તરફ દોડ્ો.

૬૨. છાપું ઃ ્ ંજય થોરાત
રોજ સવારે રમણલાલ ત્ીજા માળની ગેલેરીમાં છાપું લેવા 
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હાજર હો્. અને બારીમાં એમની દીકરી અમી ફેદર્ા સાથે નજર 
ણમલાવવા. એ એમના ફલટે પાસ ેઆવ ેએ પહેલા ંસાઇકલની ઘટંડી 
વગાડતો અને એ બન્ને પોતપોતાના કામે ડોકું બહાર કાઢતાં, આ 
ણનત્રિમ.

એ ત્ણ દદવસના રિેક બાદ એ ફરી છાપું નાંખવા આવ્ો, 
ગેલેરી ભરેલી અને બારી ખાલી હતી. એ અટક્ો, રમણલાલે 
એને ઇશારો કરી ઉપર બોલાવ્ો. ગભરાટ અનુભવતો એ ચોરી 
પકડા્ાની બીકે સીડી ચઢતો રહ્ો, રમણલાલ બારણ ેજ ઊભા હતા.

‘તારે એને સાઇકલ સવારી કરાવવી હતી ને?’
‘...’
‘સૂ્ાદિસતની લાલીમા બતાવવી હતી ને?’
‘...’ 
‘દોસત, તારી ણચઠ્ી મારા હાથમાં આવી ગઈ.’
એ નીચી મૂંડીએ બધું સાંભળતો હતો. એટલામાં રમણલાલે 

છાપાનું છલે્ું પાનું ખોલીને એના હાથમાં આપ્ંુ અને એ ધૂ્જી 
ઉઠ્ો, નીચે સાઇકલમાં ધડાકો થ્ાનો અવાજ ઉપર સુધી આવ્ો.

૬૩. કૃષિ માય ફ્ેનડ ઃ પ્રચતભા ભટ્ટ
પહેલી વાર હવેલીએ એકલી ગ્ેલી પ્રાચી થોડી જ ણમણનટમાં 

દોડતી હાંફતી પાછી આવી, ‘મારે સેવા નથી કરવી.’
દાદી કહે, ‘મારા મા કહેતાં કે મહારાજશ્રીની સેવા એટલે કૃષણ 

સેવા.’
‘નો દાદી, કૃષણ તો મારા ફે્નડ છે, ન ેઆ મહારાજ, હી કાનટ બી 

કૃષણ. હી ટ્ાઇડ ટૂ ટચ મા્.’
પૌત્ીની વાત સાંભળતાં દાદીના મનઃચકુ્ સામે અતીતની 

કોઈ વરવી સમૃણત નાચી ઊઠી, ભીતરમાંથી એક ણનઃશબદ ડૂસકું 
સરી પડ્ું.

પ્રાચીના નાનસતક ણપતાએ હવેલીમાં પગ મૂક્ો, અને એના 
મોબાઇલની હોમસરિીન પર કૃષણ હસી રહ્ા.

૬૪. કદાચ ઃ ્ રલા ્ ૂતકરયા
રાતે કોઈના સકૂટર પર આવતી માને જોઈ તમારા ભવંા ખેંચા્ા 

રોહન. તમે કંઈ બોલ્ા વગર અંદર જઈ ઊંઘવાનો ડોળ કરી 
પથારીમા ંપડી રહ્ા, ન ેમાન ેકબાટમાં કંઈક મકૂતી જોઈ તમ ેગોદડું 
મોં પર ખેંચીને નફરતથી ધ્ૂજી રહ્ા. 

આજે માના કામ પર ગ્ા પછી તમ ેકબાટમા ંખાંખાખંોળા ક્ાદિ 
ન ેતમન ેનોટોની થપપી દેખાઈ. તમારા તન-બદનમાં નફરત ભડકી 
ઊઠી. આ હરામના રૂણપ્ાને હરામીપણામાં ઉડાડી દેવાનું નક્કી 

કરી તમ ેએ બધા રૂણપ્ા ણખસસામા ંમૂકી ઝૂપંડીન ેતાળુ ંવાસ્ા વગર 
બહાર નીકળી ગ્ા. 

પણ થોભો રોહન, માતાના ચાદરત્્નુ ંઅવમલૂ્ન કરતા પહેલાં 
એ ણવચારો કે, ણપતાના અવસાન પછી તમારી માએ તમન ેઉછેરવા 
ને ભણાવવા માટે શું શું નથી ક્ુું? 

બારમાં નોકરી કરી છે, બીજાનાં ઘરનાં વાસણ-કપડાં ધો્ાં છે 
ને રીનાબહેન તથા મીતાબહેનને ત્ાં રસોઈનું કામ પણ કરે છે! 

આ રૂણપ્ા હરામની કમાઈ નથી કે એન ેઆમ ઉડાડવા નીકળી 
પડ્ા છો. એ બંને રસોઈવાળા ઘરમાંથી તમારી ફી ભરવા માટે 
લીધેલી લોન છે, અને રાતે મીતાબહેનને ત્ાં મહેમાન હતાં એટલે 
મોડું થતાં દરક્ા ન મળી એટલે મીતાબહેનના પણત એને મૂકવા 
આવ્ા હતા. 

એટલે માના ચાદરત્્ પર શકંા કરવાન ેબદલ ેમાની ઇચછા પરૂી 
કરવા માટે અભ્ાસમાં ધ્ાન આપો, કેમ કે, સત્ જાણ્ા પછી 
કદાચ તમને અફસોસ થશે રોહન!

૬૫. પરોપજીવી ઃ ચજજ્ેશ અધયારુ
એ સામેના મકાનમાં આવી ત્ારથી સતત બારીમાં જ હતી, 

વચ્ચે થોડીક વાર જતી, પાછી બેસતી. બારીને પડદા પડી જતા ત્ાં 
સધુી. કદાચ ત્ાર પછી પણ. એ કોણ હતી? સામનેુ ંવષલોથી અવાવરું 
મકાન અચાનક કેમ- હુ ંમારી બારીએ અન ેએ એની. આંખો વાતો 
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કરતી, કોણ જાણે આંખોની ભાષા શબદોથી વધુ વાચાળ કમે થઈ 
જતી હશે! ક્ારેક એની આંખો ટપકતી, ક્ારેક ઉદાસ નસમત, 
બાકીના સમ્માં આકાશસમી થઈ જતી.

આજ ેમેં કામવાળીન ેએના ઘરે મોકલી, સીઝનના પહેલા કેરીના 
રસ સાથ ેણચઠ્ી લઈન,ે ‘કોઈ તકલીફ?’ પણ એ બધું્  પાછુ ંઆવ્ંુ, 
કામવાળીની શંકા સાંભળીને હું ધ્ૂજ્ો.

બીજે દદવસે એને બારીમાં જોઈ ત્ારે મારી દૃનષ્ટ બદલાઈ 
ગ્લેી, આખંોમા ંશબદોન ેબદલ ેસહાનભુણૂત હતી. ઈશ્વરન ેપ્રાથદિના 
કરી, કે જો એમ હો્ તો કાં તો એને મોત આપી દે, કાં તો મુણતિ. 
મારી અને એની આંખમાંથી આંસુ લસ્ાદિ, એને પણ મારી ખબર 
પડી હશે? 

ગઈકાલે જ અમોલે કહેલું, ‘ડેડ, વી હેવ ટુ મૂવ, ઘર વેચા્ું 
ત્ારથી કહું છંુ કે તમે ઓલડ એજ હોમમાં જતા રહો, બટ તમ ે
ઇમપોણસબલ છો. અમે જઈશંુ પછી તમે ક્ાં જશો?’ મારો 
લકવાવાળો પગ ણનંભરની જેમ ફરક્ો પણ નહીં.

મેં મકાન વેચવા સહી કરી ત્ાં સુધી એમ હતું કે હું પણ 
ઓરલેનડો- પણ- 

એને બચાવંુ તો કદાચ હંુ ્ બચી જઉં. મેં બારીના કાચ પર 

લખ્ું, ‘ભાગીશું?’
પણ લખી રહ્ો ત્ાં તો લોહી્ાળ શરીર અને અસત-વ્સત 

કપડા ંસાથ ેત ેમારા દરવાજા પર ઊભી. તનેી નજરમાં અજબ ભાવ 
હતો, જાણે કહેતી હો્, તેને ખબર છે કે જો ધા્ુું ન થ્ું તો આ 
આખરી પળ છે એકબીજાને જોઈ શકવાની.

‘આભાર.’ તેણે ચમકતી આંખે કહ્ં, ‘તમે જે ણવચા્ુું એ માટે.’
ખાલીપણું વધુ થોડીક ક્ણ માટે અટકી ગ્ું, મારા પગ કાપમેટ 

પર સરકવાનો પ્ર્ત્ કરતા હતા. 
 ‘ના.’ મેં કહ્ં, ‘આભાર તો તારો.’ અને હાથ લંબાવ્ો. 

૬૬. અહં ઃ પ્રચતભા ભટ્ટ
ણચરાગના વારસદારની રાહ જોતા વકીલને ણમ. શાહે કહ્ં, 

‘દદશાએ તો કેટલાં્  વષદિથી ણચરાગ સાથનેા સબંંધો પર પણૂદિણવરામ 
મૂકી દીધંુ છે, એ તો ણબમારીના છેલ્ા દદવસોમાં પણ દીકરીને 
બાપનું મોઢું જોવા લઈ આવી નથી. આપણે એનો કબજો મેળવવો 
જ રહ્ો. એણે મારો દીકરો છીનવી લીધો હતો, હું એની દદકરી-’

ત્ાં જ પાછળથી દદશાને આવતી જોઈ ણમ. શાહ બોલ્ા, 
‘જીવતા તો મારા દીકરાની સભંાળ ન લીધી, અન ેહવ ેણમલકત માટે 
આવી છે. મોટી પ્રેમવાળી-’

દદશાએ કહ્ં, ‘ણમ. શાહ, હું ણવધવા થઈ પછી તેને ચાહતી થઈ 
તેવું નથી. વષલોથી ચાહું છું. અને તે પણ મને ચાહતા હતા, પણ 
તમારો અહં અમારી વચ્ચે ઊભો રહ્ો.’

‘હવે કોટદિમાં મળીશું.’
‘ણમ. શાહ, ણચરાગને મેં નહીં, તમારી મનમાનીએ મા્લો છે, 

અને હવે બચેલા આ સંબંધને્ તમે જ મારશો.’

૬૭. બોલે એનાં બોર  ઃ ધવલ ્ ોની
‘જો બકા, બોલે એના બોર વેચા્.’ સુધીર પ્રશાંત સામે જોઈ 

દાઢમાં હસ્ો. હજી હમણાં વરસ પહેલાં નવા આવેલા સુધીરના 
ચહેરા પર ટીમ લીડર બનવાની ખુશી જોઈને છ વષદિથી આ 
કંપનીમાં કામ કરતા ઓછાબોલા પ્રશાતંન ેલાગ્ુ,ં કે આખી દણુન્ા 
જાણે તેને ગણતી જ નથી.

‘લ્ો, તમે આવી પણ ગ્ા. ક્ાં્ ટકતા જ નથી. કેમ ખાલી 
હાથે આવ્ા, કાલનંુ શાક ક્ાં છે? હંહ, તમે કંઈ કામના જ 
નથી.’ આવતા-વેંત પાણીના ગલાસનંુ પૂછ્ા વગર દરરોજની 
જેમ તાડૂકવા લાગેલી પત્ીને જોઈને ઘરમાં પ્રવેશી રહેલા પ્રશાંતે 
કંટાળીને સસરાને ફોન જોડ્ો અને મનમાં બોલી ઉઠ્ો, ‘બોલે 
એના જ બોર વેચા્.’ મ
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ગ્રૂપમાં માઇક્રોકફકશન લખસું છસું. ગયા વષમે નવલકથા 
‘પ્રેમ-અપ્રેમ’ પ્રકાચશત થઈ હતી. 
morbitiles09@yahoo.in

ભારતીબેન બી. ગોવહલ
હાલ અમર ેલીમ ાં પ્રાથચમક શાળામાં 
આિાયા તા .  શ્ેઠિ ચશક્ક તથા  શ્ેઠિ 
આિાયાતાના અવોડતાથી ્નમાચનત. ખા્ 

કરીને બાલ્ાચહતય, વાતાતા, લઘસુકથા, ચનબંધ વગેરે 
લખસું છસું. કુલ ૭ પસુસતકો પ્રકાચશત થયાં છે.  
bhartibengohil65@gmail.com

ધવલ સોની
્ાચહતયની દસુચનયામાં કશસુંક નોંધપાત્ર 
કરવાની તમન્ા હરવખત રહેલી છે. 
શ્ીશબદ વહોટ્એપ મેગેચઝનનો એડીટર, 

માતૃભાષા અચભયાન, પસુસતક પરબ જેવી ્ સંથાઓ ્ ાથે 
પણ જોડાયેલો છસું. 
dhaval.soni@live.in

હારદતાક વનકુંજ યાવજ્ક
દૂરદશતાન અને ઈ-ટીવીમાં નયૂઝ રીડર 
તરીક ે કામ કયસુ ું  છ ે.  ત્રણ ગસુજરાતી 
કફલમની સ્સક્રપટ લખી છે અન ેએક કફલમમાં 

કદગદશતાનનસું કામ હમણાં જ પૂરું કયસુું.
hardiknyagnik@gmail.com

હારદતાક ક્લપદેવ પંડ્ા
્ંસક કૃત ભાષામાં  સ્ાતક, લેખનના 
શોખે માઇક્રોકફકશનના વહોટ્એપ ગ્રૂપ 
‘્જતાન’માં જોડાયો. મારી રિનાઓ 

વતતામાનપત્રો, ્ામચયકો અને માઇક્રો્જતાન પસુસતકોમાં 
પ્રસતસુત થઈ છે.
hardik.drashti@gmail.com

રકરિ પીયૂષ શાહ
અછાંદ્, ગઝલ, ગીત, માઇક્રોકફકશન, 
લઘસુકથા વગેર ે લખસું  છસું .  મનોચવજ્ાન 
ચવષયમાં અનસુસ્ાતક છસું. ગૃચહણી છસું અને 

વાિન-લેખન, કફલમો જોવી, કફલમ ્ ંગીત ્ ાંભળવસું.

આરતી સોની 
અમદાવાદમા ંરહેતી ગૃચહણી છસુ.ં ટૂકંી વાતાતા 
અને ગઝલ લખસું છસું. ઘણાં ્ામચયકો, 
અખબારોમા ંમારી કકૃચતઓ પ્રચ્દ્ધ થઈ છે. 

માઇક્રોકફકશન શીખવાનો પ્રયત્ન કરી કલમ ધારદાર 
કરી રહી છસું.

અનુજ સોલંકી
હસું કોલેજના છેલ્ા વષતામાં અભયા્ કરું 
છસું. મને નવલકથા, કચવતા, જીવનિકરત્ર 
અન ેચવવિેન ્ ાચહતય વાિંવાનો તથા ટંૂકી 

વાતાતાઓ અને કચવતા લખવાનો શોખ છે. તદસુપરાંત હસું 
ચવવેિન અને કકૃચત ચવશ્ેષણ પણ કરું છસું.
anujsolanki1916@gmail.com

દીપા સોની
વયવ્ાયે પ્રોફ ે્ર, કદલથી લેચખકા, 
જામનગરના ્ાંધય દૈચનક ‘નોબત’માં 
વાતાતા, લેખ લખસું છસું. મચહલા અને બાલ 

ચવભાગનસું ્ ંપાદન કરું છસું.  
deepa_soni1973@yahoo.com

રદપાલી વયાસ
મેલબોન તા(ઓસટ્ે ચલયા)માં  વયવ્ાયે 
્ોફટવેર એસ્નજચનયર. હવે ્ જતાન ગ્રૂપમાં 
જોડાઈને માઇક્રોકફકશન શીખી રહી છસું. 

્ાચહતય અને ટેક્ોલોજી બન્ેમાં એક ્ ાથે કોઈ પ્રદાન 
કરવાની મહાત્વાકાંક્ા ધરાવસું છસું.
dipalia@gmail.com

ગીતા પંડ્ા
ઉંમર ૫૪ વષતા, વ્ઈ (મસુંબઈ)માં રહેઠાણ, 
વયવ્ાયે  ચશચક્કા છસું  અને વાિન-
લેખનનો ખૂબ શોખ છે.

વજજ્ેશ અધયારુ
વયવ્ાય ેમરીન કનસટ્કશન એસ્નજચનયર, 
અક્રનાદ.કોમ અન ેરીડગસુજરાતી.કોમનસું 
્ંપાદન, ગીર પ્રવા્નો ગાંડો શોખ અને 

દકરયા પ્રતયે આજીવન લગાવ.
adhyaru19@gmail.com

લતા સોની કાનુગા
ઓ ગ ણ ્ ા ઠ  વ ર ્ે  ક ુટસું બ ન ી 
જવાબદારીમાંથી મસુક્ત થયા પછી લખતી 
થઈ. હાઇકુ, અછાંદ્, હાસયલેખ, લેખ, 

પત્રો અને વાતાતાઓ બધાંમાં હાથ અજમાવાનો પ્રયત્ન 
કરું છસું ને શીખસુ છસું.
latak1956@gmail.com

અજય ઓઝા
મસુખયતવે  ટૂંક ી  વાતા તા  લખસું  છસું ,  પ્રગટ 
પસુસતકોમા ંત્રણ ગસુજરાતી ્ ગં્રહો, બ ેચહનદી 
્ંગ્રહો અને એક ્ંપાદન તથા અનેક 

ઓનલાઈન ઈ-પસુસતકો છે.
ajayoza103@gmail.com.

ભગવતી પંચમવતયા
હસું મૂળ તો પ્રકકૃચતપ્રેમી છસું. મારી વાતાતાઓ, 
કચવતાઓ, માઇક્રોકફકશન વગેરે ચવચવધ 
્માિારપત્રોમાં છપાતાં રહે છે. ચનજાનંદ 

માટે કરેલી મારી રિનાઓને લોકો પ્ંદ કરે છે તેનસું 
ગૌરવ છે.  
bpanchmatiya@gmail.com

ધમમેશ ગાંધી
માઇક્રોકફકશન વાતા તા-સપધા તાએ પ્રથમ 
ક્રમાંક આપીને મારી કલમને એક નવી 
ચક્ચતજ િીંધી. વયવ્ાયે ્ોફટવેર 

એસ્નજચનયર તેમજ અમેકરકાનો પાંિ વષતાનો ‘વક્ક-
ચવઝા’નો અનસુભવ છે. 
dharm.gandhi@gmail.com

રદવયેશ સોડવરડયા
 હાલ ઓએનજી્ીમાં ઇલેસ્કટ્કલ ઇજનેર 

તરીકે કાયતારત, માઇક્રોકફકશન અન ેટૂકંી 
વાતાતા લખસુ ંછસુ.ં લેખનનો શોખ પરૂો કરવાનો 

માગતા ‘અક્રનાદ’ અને ‘્જતાન’ ગ્રૂપે આપયો છે. 
sodvadiyadivyesh4@gmail.com

ગોપાલ ખેતાિી
વયવ્ાયે ૯ વષતાથી ચમકચેનકલ ્ોફટવેર 
એડચમન છસું. નાટક અને એક ટેસ્ક્કલ 
મૂવી કયાતા બાદ ‘અક્રનાદ’ની પ્રેરણાથી 

માઇક્રોકફકશન, વાતાતાઓ અને હળવા લેખ લખવાનસું 
શરૂ કયસુું છે. 
gk4sarjan@gmail.com 

લીના વછરાજાની 
અંધજનમંડળમ ાં  ્ંગીતની તાલીમ 
આપવી. વૃદ્ધાશ્મમા ંમયસુચઝકલ િકેરટી શો. 
ટેકસટ બસુક રેકોકડુંગ. પ્રથમ ઓકડયો વાતાતા 

વોલયસુમ ‘ચવ્રાઈ જતી વાર્ાઈ- વાતાતાઓ ભાગ-૧’ 
પ્રકાચશત. 
leens0901@yahoo.com



નીલમ હરીશ દોશી
પ્રકાચશત પસુસતકો બાવી્, િાર પસુસતકોને 
જે તે વર્નો શ્ેઠિ પસુસતક એવોડતા, 
્ંવેદના હાઈટ્, કાલાવડ રોડ, ્ંવેદના 

ગેટ, રાજકોટ-૩૬૦૦૨૧
nilamhdoshi@gmail.com

પારસ એસ. હેમાિી
વયવ્ાયે વેપારી. કચવતા અને વાતાતાકે્ત્ર ે
કાયતારત.  હેમાણી હોસ્સપટલ, કાનતા સત્રી 
ચવકા્ ગૃહ પા્ે, ભચક્તનગર ્ ો્ાયટી, 

રાજકોટ
 phemani@gmail.com

પ્રવતભા અધયારુ
જનમ  અને  ઉછ ેર  મસું બઈમ ાં ,  હ ાલ 
વડોદરામાં ગૃચહણી છસું અને ્ાથે કોસટ 
અકાઉનટનટની તયૈારી કરુ ંછસુ.ં ્ મય મળય ે

નવલકથાઓ અને ટૂંકી વાતાતાઓ વાંિતી રહસું છસું.  
adhyaru.p@gmail.com

સંજય ગુંદલાવકર
મસુંબઈ ચવશ્વચવદ્ાલયથી વાચણજય સ્ાતક 
કયસુું છે. ચવચવધ દચૈનક ્માિારપત્રોમાં 
કાવયો, ટૂંકી વાતા તાઓ છપાઈ હતી. 

અક્રનાદે એક નવસું પલેટફોમતા આપયસું. નવે્રથી કલમ 
પકડી અને ટૂંકી વાતાતાઓ શબદસથ કરી.
sanjay.gundlavkar@gmail.com

સરલા સૂતરરયા
‘સવને શોધસું શબદોમાં’તથા ‘ઝાકળનાં 
પગલાં’ પસુસતકમાં કચવતાઓ પ્રકાચશત 
થઈ છે. મધસુકરમા પૂચતતામાં ગઝલને, ‘અખંડ 

આનંદ’માં વાતાતાઓન ેઅન ેચલમકા બકૂ ઓફ રેકોર ત્ામાં 
્ચહયારી વાતાતા ‘કથાકડી’ને સથાન પ્રાપ્ત થયસું છે. 
sarlasutaria@gmail.com

શીતલ ગઢવી
અમદાવાદની રહેવા્ી છસુ.ં છેલ્ા બ ેવષતાથી 
ટૂકંી વાતાતા અન ેગીતો લખસુ ંછસુ.ં અખબારોમાં 
મારી ગઝલ છપાઈ િૂકી છે. ઉપરાંત 

કચછથી પ્રગટ થતા ્ામાચયકમાં મારી કચવતાઓ 
્માવાઈ છે.
mannzeel10@gmail.com

મીરાં નરેશભાઈ જોશી
વાિન, ્ ગંીત, ચિત્રકળા તમેજ લખવાનો 
શોખ હોવાથી અનકે બલોગ વાિંતી રહસુ ંછસુ.ં 
અક્રનાદ થકી ્ જતાન ગ્રપૂમા ંજોડાઈ અને 

મારી કલમને કદશા મળી.  
meerajoshi1993@gmail.com 

નટવર ટાંક
અભયા્ બીકોમ, એલએલબી. છતાંય 
શોખ ્ાચહતય્જતાનનો રહ્ો છે. અતયારે 
એલઆઈ્ી ઓફ ઇસ્નડયામાં જૂનાગઢ 

ખાતે કલા્-૧ અચધકારી તરીકે ફરજ બજાવસું છસું. 
લઘસુકથા અને માઇક્રોકફકશન પ્રતયે ખા્ લગાવ છે. 
natwartank7@gmail.com

વનલય દેવેનદ્રભાઈ પંડ્ા
વયવ્ાયે ડોકટર. ર્નાં અનય ક્ેત્રોમાં 
ફૂટબોલ, ટેબલ ટેચન્ અન ેતબલા ંવાદન.
્ી/૧૫૪૦, કાચળયાબીડ, ભાવનગર. 

nilnilpandya@gmail.com

પામસી દેસાઈ
હાલ અમદાવાદની રહેવા્ી છસું. લખવસું 
નાનપણથી જ ગમતસુ ંપણ એ માટેની યોગય 
કદશા બે વષતાથી પકડાઈ છે. ઈ-ટીવી પર 

પ્રખયાત કૂકકંગ કોસ્મપકટશનમાં આગવસું સથાન મેળવી 
િૂકી છસું. 
parmipratik@gmail.com

પૂવસી ભરત બાબરરયા
મને લખવા તથા વાંિવાનો ખૂબ શોખ 
છે. ્ામાચજક ્ંસથાઓ ્ાથે જોડાયેલી 
એ માઇક્રોકફકશન લખવાની ખૂબ મજા 

આવ ેછે. અક્રનાદ ્ ાથ ેજોડાવાનો આનંદ અનરેો છે. 
‘્જતાન’માં ઘણસુ શીખવા મળયસું છે.
purvibabariya@gmail.com

સંજય થોરાત
ત્વીર-એ-ગાંધીનગર, યશગાથા જેવી 
ચનયચમત કોલમ, પસુસતક: ‘હેલ્ો ફે્નર્’, 
‘મરેેથોન રનર’ અન ે‘્ાયકચલસટ’. બલડ 

ડોનેશન અને વય્નમસુચક્ત અચભયાન માટે ્ચક્રય. 
માઇક્રોકફકશન લખવાની મોજ પડે છે.  
mail@sanjaythorat.com

સંકેત વમાતા
નાનપણથી વાિનનો શોખ, ર્ના 
ચવષયોની ્ંખયા  ચવશાળ છ ે.  ટૂંક ી 
વાતાતાઓ, માઇક્રોકફકશન અને ચવચવધ 

ચવષયો પર લેખો લખસું છસું. હાલ ્ન ફામાતામાં ક્ોચલટી 
એસ્કઝકયસુકટવ તરીકે કાયતારત. 
varmasanket1987@gmail.com

મયૂરરકા લેઉવા બેંકર 
અભયા્ બી.ઈ. એનવાયરનમેનટ અને 
હાલમાં ગસુ. પા. પસુ. અને ગ. વય. બોડતામાં 
વગતા-૨ અચધકારી તરીકે કાયતારત છસું. 

હાઇકુ લખવા અતયંત ચપ્રય છે, ‘્જતાન’ ગ્રૂપમાં જોડાયા 
બાદ માઇક્રોકફકશન વાતાતાઓ લખવા પ્રેરાઈ છસું. 
mayurikabanker@gmail.com

મીતલ વનમેષ પટેલ
હસું  મસું બઈન ી  રહ ેવ ા્ ી ,  બ ીએ્્ી 
માઇક્રોબાયોલોજી પછી મેકડકલ લેબ. 
ટેક્ોલોજીમાં માસટ્તા કયસુું છે. વાંિવા-

લખવાનો શોખ બાળપણથી. અને ્જતાન ગ્રૂપ થકી હવે 
હસું ્ જતાનકાર છસું. 
mrudulapatel@rediffmail.com

નીવારોઝીન રાજકુમાર
હસું કલયાણ, મહારાષ્ટમાં રહસું છસું. ફે્બસુક 
પર ચમત્રો ્ ાથ ે55 ભાગની એક નવલકથા 
'કથાકડી' લખી ચલમકા બસુક અને ઈસ્નડયા 

બસુકમાં રેકોડતા નોંધાવયો છે. શબદાવકાશ ગ્રૂપ અંતગતાત 
્ચહયારી વાતાતાઓનસું ્ જતાન કયસુું.
nivarozinrajkumar@gmail.com

વનવમષ વોરા
વયવ્ાયે ચમક ેચનકલ એસ્નજચનયર, 
કચછનો રહેવા્ી. ‘્જતાન’ ્ાથે જોડાયા 
પછી ખૂબ બધસું મનોમંથન કયાતા બાદ જ 

લખવસું અને કકૃચતને બને એટલી ઓછા શબદોમાં ઢાળી 
ધારી અ્ર ઉપજાવવી એ શીખયો છસું અને શીખસું છસું.
voranimish1982@gmail.com

પારુલ પ્રેયસ મહેતા
છેલ્ા િાર દાયકાથી લેખન કાયતા(ગદ્ 
અને પદ્), ્ંગીત-નૃતય-નાટ્ય-કે્ત્રે 
તેમજ ્ાંસકકૃચતક કાયતાક્રમોમાં ્ંિાલક 

તરીકે કાયતારત. એડવટાતાઇચઝંગ એજન્ીમા ંકોપીરાઇટર 
અને એડચમચનસટ્ેટર, આકાશવાણી-વડોદરા ખાતે 
ઉદઘોચષકા (parool.mehta2010@gmail.com)

રાજુલ ભાનુશાલી
મસુંબઈમાં દર વષમે યોજાતી 'મીના ્સુથાર 
વાતાતા-કાવય સપધાતા'માં કાવય અને વાતાતા 
ક્તે્ર ેલાગલગાટ ત્રણ વષતા પ્રથમ અન ેતૃતીય 

પાકરતોચષક મેળવયાં છે. ત્રણ ્ચહયારા ગઝલ્ંગ્રહો 
અને િાર ચવચવધ ્ ંપાદનો પ્રકાચશત થયાં છે. 
rajul.bhanushali187@gmail.com

મવિલાલ જે. વિકર
મૂળ વતન લસુણાવાડા તાલસુકાનસું ગરીયા 
ગામ છે, પણ હાલ થાનગઢના નવાગામ 
મસુકામે પ્રાથચમક ચશક્ક તરીકે ફરજ 

બજાવસું છસું. ગઝલ અને ગીત શીખસું અને લખસું છસું. 
mjvankar@gmail.com

મીનાક્ી વખારરયા
મારી રિનાઓ ‘લેચખની’, ‘સત્રી’, 
‘અચભષેક’ ્ામચયકમાં છપાતી રહી છે, 
ઉપરાતં ફે્બસુક, ઈ-મગેચેઝન, ચવિારયાત્રા, 

્જતાનહાર ઉપરાતં અક્રનાદ માઇક્રોકફકશનના ં'્જતાન' 
મગેચેઝનમા ંસથાન પામી રહી છે.
vakhariaminaxi4@gmail.com 



સોવનયા ઠક્કર
ગસુજરાતી ચવષય ્ાથે એમએ, બીએડ 
થઈને હાલમાં ભરૂિની ્રકારી શાળામાં 
ચશચક્કાની ફરજ બજાવસુ ંછસુ.ં માઇક્રોકફકશન 

્જતાન એ મારી પાશરેામા ંપહેલી પણૂી છે. 
soniyathakkar.90@gmail.com

વવજય રાજયગુરુ
હાલ ચનવૃત્ત. પ્રકાચશત પસુસતકો: િાલ, 
પલળીએ! (ગીત્ંગ્રહ), તસું બરફની 
મીણબત્તી(ગઝલ્ંગ્રહ), રૂપેરી વાળ 

(લઘસુકથા્ગં્રહ), વાતાતા-વજીફો (વાતાતા ્ ગં્રહ), જાચળયે 
અજવાચળયસું (કાવય્ંગ્રહ).
vijayrajsihori@gmail.com

સુષમા શેઠ
મસુંબઈમાં બીએ્્ી કયાતા બાદ વડોદરા 
સથાયી.  ચપ્ર-પ્રાઇમરી ટીિર તરીક ે 
જોબ કરતી હતી. ર ેડીઓ પર તેમજ 

્ામાચયકોમાં ટંૂકી વાતાતાઓ પ્રચ્દ્ધ થઈ છે. ચનબંધ, 
વાતાતાઓ તમેજ કૂકકંગ સપધાતાઓમા ંઇનામ પ્રાપ્ત થયા છે. 
sushmaksheth24@gmail.com

વૈશાલી રારડયા
ચશચક્કા તરીકે ૨૪ વષતાથી ફરજ બજાવસું 
છસું. ચનબંધ, લેખ, ટૂંકી વાતાતા લખસું છસું. પદ્ 
શીખવા કોચશશ િાલે છે. ૨૦૧૭માં નમતાદા 

સલોગન સપધાતામા ંરાજય કક્ાએ પ્રથમ પસુરસકાર મળેવયો. 
્જતાન ગ્રૂપ ્ ાથે જોડાતાં નવસું શીખવાનો આનંદ. 
soniyathakkar.90@gmail.com

ઝીલ ગઢવી
હ ા લ મ ાં  મ ા સ ટ ર  ઇ ન  ક મ પ યસુ ટ ર 
એસ્પલકેશનનો ઇનટીગે્રટેડ કો્તા કરું છસું. 
વાતાતા વાંિવી અને લખવી ગમે છે. ચિત્ર 

અને ્ ંગીત ક્ેત્રે ઘણાં ્ કટતાકફકેટ મેળવી િૂકી છસું. 
zeelgadhavi@gmail.com

આ અંકની 
માઇક્ોરફકશનનાં 

સંપાદક ઃ નીલમ દોશી

શ્રદ્ા ભટ્ટ
વાતા તા, લઘસુકથા અને માઇક્રોકફકશન  
વાતા તાઓ લખસું છસું. કેતન મસુનશી વાતા તા 
સપધાતા ૨૦૧૭માં મારી વાતાતાને ૧૨મો ક્રમ 

મળયો હતો. વયસત ્મયપત્રકમાંથી ય ્મય િોરીને 
લખતી રહસું છસું. 
mansuri.bhatt@gmail.com

સવાવત શાહ
વાિન, પ્રવા્નો શોખ ધરાવસું છસું. ચપતાના 
જીવન પર 'અંતરને ઓવારે' પ્રથમ પસુસતક 
લખયસું. હાઇકુ, ટૂંકી વાતાતા, લેખ લખવાનો 

શોખ. 
swatimshsh@gmail.com

સજતાન ગ્ૂપના 
સંવાહક :

વજજ્ેશ અધયારુ

નવા વાતાતાકારોને એલમોર લેનડતાનું વનવેદન
‘મમતા’મા ંવાતાતા મોકલતી વખત ેઆટલી વાતો 

ધયાન લેશો ઃ
• ડોકટર કે એસ્નજચનયર બનવા વષષોની 

મહેનત અને અભયા્ જરૂરી છે તેમ વાતાતાકાર 
બનવા પણ ચશસત અને મહેનતની જરૂર છે. 
બાથરૂમમાં ગાતા ંઆવડ ેએટલ ેતાન્ને થવાતસું 
નથી તેમ કખગઘ લખતાં આવડે તેથી વાતાતા 
લખાતી નથી. લખાણમાં પણ ભાષાનો આદર, 
આવડત તેમજ વયાકરણ અને જોડણીની 
િોખખાઈ જરૂરી છે.

• વાતાતામાં એક તણખો કે એક પ્ર્ંગ પૂરતો નથી. વાતાતાનો િઢાવ 
ઉતાર લાવવો જરૂરી છે. એમાં પ્ર્ંગો, ્ંવાદો અને ઘટનાઓ 
હોય, આકસ્સમક વળાંક હોય, કાંઈક બને, કુતૂહલ ઊભસું થાય 
તે જરૂરી છે.

• ્ંવાદો કોણ બોલે છે તે ્હેજે ખયાલ આવવો જોઈએ. ્ંવાદની 
આ્પા્ અવતરણ ચિહ્ન હોય તે ચહતાવહ છે.

• ્ંવાદમાં ફલાણાએ કહં્, એટલસું જ પૂરતસું છે, ગભરાઈને કહં્ 
કે ગસુસ્ાથી ત્રાડ પાડી કે આંખમાં શ્ાવણ ભાદરવો વહેવડાવતાં 
ચવનંતી કરી એવસું કહેવાની જરૂરી નથી.

• વાતાતામાં પણ લેખક તરફથી પીર્ાતા તત્વજ્ાનની, નાહક 
કાવયાભા્ી કુદરતના કે વાતાતામાં તેની અ્રની વાત ન હોય તો 
આબોહવાના વણતાનની ચબલકુલ જરૂર નથી.

• તમે કરેલા પ્રેમની, તમારા કુટસુંબમાં કોઈની ્ાથેના કલહની 
કે લાગણીભીના ગળગણા પ્ર્ંગની વાત ન લખવી. બથતા ડે કે 

્રપ્રાઇઝ કે એચનવ ત્ારી કે કેક અથવા ચગફટની 
વાતાતા ન મોકલવી.
• તમે અગાઉ વાંચયસું હોય તેવસું ન લખવસું; તમે 
અગાઉ લખયસું હોય તેવસું તો ન જ લખવસું, તેનાથી 
જસુદસું લખવસું.
• બન ેતયા ં્સુધી જોડણીશસુધધ ટાઇપીંગ ્ાથ ેવડતા 
ફાઇલ મોકલવી જેથી ્સુધારા થઈ શકે.
• એક જ વડતા ફાઇલમાં લેખકનો ફોટો, 
50 શબદોનો પકરિય અને ્રનામસું, ફોન, 
મોબાઇલ, ઇમેઇલની ચવગતો લખવી. એમાંથી 

કશસુંક છપાવવાનસું ન હોય તો તે પણ જણાવવસું.
• તે પછી તે જ ફાઇલમા ંલખેકનસુ ંનામ ઉપર અન ેવાતાતાનસુ ંનામ નીિે 

લખી વાતાતા શરૂ કરવી. અંતે ્માપ્ત કે એવસું કશસું લખવસું અને છેલ્ે 
અવતરણો માટેની લીટીઓ લખી જણાવવી.

• વાતાતાની લંબાઈ 2000 શબદો જેટલી રહે તે ઇચછનીય છે. લખી 
લીધા પછી બ-ેિાર વાર વાિંી જોવી, ‘એ’ ન ેવિંાવી જોવી, બવેડાં 
ચવશેષણ અને ચક્રયાચવશેષણ કાપી નાંખવાં, જેના ચવના ન જ િાલે 
એટલા શબદો જ રાખવા.

• ફોનટ જસુદા વાપયાતા હોય તો ્ાથે ફોનટ મોકલવા.
• પૂણતાચવરામ કે કોઈપણ ચવરામ ચિહ્ન પછી સપે્ છોડવી.
• અંગ્રેજી શબદો ગસુજરાતીમાં લખવા, અંગ્રેજી ચલચપમાં નહીં.
• ઊંધી માત્રા ન વાપરવી, ડોકટર નહીં ડોકટર જ લખવસું.
• મોકલતાં પહેલાં બે-ત્રણ વાર ધયાનથી વાંિી જોડણીની તકેદારી 

રાખવી, એક ‘નાનો કોશ’ વ્ાવી લેવો ને રોજ વાપરવો.



રદલીપ ગિાત્રા / રાગવવશ્વરંજની
રેને રિેબાઝોન રેયમનડ ઉફફે?

‘એ હાલો જમવા, ક્ુંની થાળી પીરસી છે.’
‘બસ આઇવો-જસટ.’

‘હવે મૂકોને ઇ ચોપડી પડતી. જસટ જસટ કરીને કલાક કાઇઢો.’
જમ્ા પછી રાતે બેડરૂમમાં ‘લાઇટ ઓફ કરો ને! સૂવું નો હો્ અમારે? હવારે ઈ ના ઈ જ ઢહઈડા છે
અમારે!’
ણમત્, આ પુસતક હાથમાં હો્ તો છેલ્ા પાના સુધી મૂકી ન શકા્. બધાં જ કામ નેવે મૂકીને પણ પુસતક પૂરું કરવું જ રહ્ં. 

આ લેખકની તમે પચાસ નવલકથાઓ વાંચી હો્ અને તમે મનમાં ફાંકો રાખતા હો કે અંત કેવો આવશે તે તમે સમજી ગ્ા 
છો, તો ણમત્ તમારી સમજ એકદમ ફેલ! અતં કંઈક એવા વળાકં પર આવ ેકે ણવસફાદરત આખં ેતમ ેબોલી ઊઠો કે ‘ક્ા બાત હૈ’

આ લેખક છે રેને રિેબાઝોન રે્મનડ ઉફફે... ઉફફે... જેઇમસ હેડલી ચેઝ.
ણરિસમસન ેદદવસ ે૧૯૦૬માં લંડનામા ંતેમનો જનમ થ્ો . તેમના ણપતા કનદિલ ફ્ાનસીસ રે્મનડ ઇનનડ્ન આમવીમા ંહતા. આ 

રોમાચંક જાસસૂી નવલકથાઓના લખેક, તમારા ઘરમા ંખટરાગ પદેા થઈ જા્ ત્ા ંસધુી તમન ેજકડી રાખતા આ મહાનભુાવ તો 
બેકટ્ીઓલોજી ભણી અન ેવૈઞિાણનક થવાના હતા! હાઇડ્ોફોબીઆના (હડકવા) રોગના ંજીવાણુઓં ણવશ ેઊડંો અભ્ાસ કરવા તે 
કોલકાતા પણ આવ્ા હતા. તમેના ણપતા કનદિલ રે્મનડ ે‘રે્મનડ દરસચદિ લબેોરેટરી’ની સથાપના કરેલી અન ેત ેબનેગાલ વેટનદિરી 
કોલેજના સન ૧૯૧૨ સુધી ણપ્રનનસપાલ પણ હતા.

બીજા ણવશ્વ્ુદ્ વખતે જેઇમસ હેડલી ચેઝ સાહેબ રો્લ એર ફોસદિમાં જોડા્ા, અને સકાડ્ોન લીડરની પદવી સુધી પહોંચ્ા. 
તેમનો સાણહનત્ક જીવ છાનો તો રહે જ નહીં! રો્લ એર ફોસદિ જનદિલનાં સહતંત્ી પદે પણ તેમણે સેવા આપી. એર ફોસદિમાંથી 
નીકળી તે પુસતકો વેંચવાનાં સેલસમેન તરીકે એક કંપનીમાં જોડા્ા.

ણવશ્વ્ુદ્ પહેલા ૧૯૨૯ થી ૧૯૩૯ સુધી દારૂબંધીને કારણે ણશકાગોમાં ગુનેગાર ટોળકીઓનો તો જાણે રાફડો ફાટી 
નીકળ્ો હતો. ચેઝ સાહેબ પસુતકો વેંચવાના વ્વસા્મા ંહતા, તથેી ત ેસમજી ગ્ા કે જો આ ગેંગસટર કલચરનુ ંસાણહત્ લખા્ 
તો તને ેજબરદસત મોટી માકફેટ મળે. તમેણ ેજેઇમસ એમ કેઇનની નવલકથા ‘ધ પોસટમને ઓલવે્ ઝ રીંગસ ટ્ાઇસ’ વાંચી અને 
તેમાંથી પ્રેરણા મેળવી તેમણે પોતાની પહેલી જાસૂસી રોમાંચક નવલકથા ‘નો ઓરકીડસ ફોર ણમસ બલેનડીશ’ લખી. દશેરામાં 
ગરમ જલેબીઓ વેંચા્ તેમ આ નવલકથા વેચાઇ અને જાસૂસી નવલકથાઓની દુણન્ામાં ચેઝ સાહેબની સફર શરૂ થઈ. આ 
નવલકથાએ ઘણી ચકચાર ઊભી કરી. તનેે નાટ્ રૂપ અપા્ુ ંઅને નાટક ભજવા્ુ ંપણ ખરુ.ં ખબૂ વખણા્ુ ંઅને વગોવા્ુ ંપણ. 
૧૯૭૧માં આ નવલકથા પર આધાદરત એક ખૂબ જ સરસ દફલમ પણ બની. નામ હતું ‘ગ્ીસસમ ગેંગ.’

ચેઝ સાહેબની સફરમાં ણવઘ્ન પણ ઘણા જ આવ્ાં. ‘ણમસ કાલાહાન કમસ ટુ ણગ્ફ’ નામની નવલકથામાં તેમણે સત્ીદેહ 
ણવરિ્ના કૌભાડંન ેખૂલ્ુ ંપાડંુ્ છે અન ેતનેુ ંતાદૄશ વણદિનોન ેકારણ ેણરિટીશ સરકારે તનેા પર બધંી મકૂી અન ેચઝે સાહેબન ે૧૦૦ 
પાઉનડનો દંડ પણ થ્ો.

નવાઈની વાત તો એ છે કે જેમણે અમેદરકન ગુનેગાર ટોળકીઓને અને અમેદરકાના ઘટનાસથળને મધ્માં રાખી, આટલી 
વાતાદિઓ લખી, તે પોતે કદી અમેદરકામાં રહ્ા જ નથી. ત્ાંની બોલચાલની ભાષાના કોશ અને ત્ાંના નકશાઓની મદદ વડે 
જ તેમણે આ બધી નવલકથાઓ લખી હતી. કદાચ આ કારણે જ તેમની નવલકથાઓનું વેચાણ ્ ુરોપમાં અમેદરકા કરતાં ઘણું 
જ વધારે છે.

તમેણ ે૯૦ નવલકથાઓ લખી છે. ઘણી બધી ભાષાઓમા ંતેના અનુવાદ થ્ા ંછે. ગજુરાતીમા ંપણ તેમના અનુવાદો મળે છે. 
ચઝે સાહેબ ેણહંસા, લૂટંફાટ , ગેંગસટર કલચર વગરેેની નવલકથાઓ શા માટે લખી હશ?ે ણહંસા, ભ્, ખૂન, લાલસા અન ેકંગાલ 
નસથણતમા ંસમાજ ઘરેા્લેો હો્ ત્ારે માણસ સાધારણ રીત ેપલા્નવાદ તરફ વળે. પણ ચઝે સાહેબ સમજી ગ્ા કે સમાજ એવું 
સાણહત્ માગે છે, જે તેના ભ્, અને તેની ણચંતાઓને નાટકી્ રૂપ આપે છે. જે સામાણજક અને આણથદિક અણનણશ્ચતતાઓ ણવશે 
વેધક અને ણહંસક સવાલો પૂછે છે અને તે એ પણ સમજી ગ્ા હતા કે પૈસા આ સાણહત્ જ કમાવી આપશે!

તેમનો જીવન પ્રત્ેનો અણભગમ તેમની નવલકથાઓના ચદરત્ોના સંવાદો છતો કરે છે. થોડાક સંવાદો નીચે આપેલા છે. 
એનસટને પલેી સત્ી ન ેતીવ્ર નજરે ણનહાળી. તનેા ઘાટીલા શરીર પર તનેી આખંો ફરી વળી. તણે ેણવચા્ુું કે તમ ેસત્ીને મળો 

કે તમારામાં એક રાસા્ણણક ણરિ્ાનો પ્રારંભ થા્– કંઈક બને પણ ખરું. પણ પછી
બસ! તે સત્ી હવે મારા માટે સરસ ભોજનની એંઠી પલેટ જેવી છે– વધુ કંઈ જ નહીં (ટેલ ઇટ ટુ બડદિઝ)
સત્ી એક ણવણચત્ પ્રાણી છે. તેને શુ ંજોઈએ તે તમને ખબર જ પડે નહીં. અરે તેમને ખુદને પણ ખબર નથી હોતી. તેમની સાથે 

શું જામશે તે શોધવાનો પ્ર્ત્ ણનરથદિક છે. તેમના મૂડના ફેરફારોમાં ક્ારે સારો મૂડ હો્ તે ક્ણ તમે પકડી શક્ા તો ફાવ્ા, 
અને જરીક પણ અચકા્ા તો ખેલ ખતમ (્ુ નેવર નો ણવથ ણવમેન)

ફેનલેન ેણહંમતવાન કહેવો એટલ ેદીપડાન ેણહંમતવાન કહેવા જવેુ ંથા્. દીપડો ભ્ દેખી ભાગી શકતો હો્ તો ભાગ.ે પણ 
જો ઘેરાઈ ગ્ો આખા જંગલમાં દીપડા જેવું ભ્ંકર પ્રાણી કોઈ નથી.

જીવન જ ન હો્, તેના કરતાં કંટાળા ભરેલું જીવન બહેતર છે
૬ ફેરિુઆરી ૧૯૮૫માં ૭૮ વષદિની ઉંમરે તેમનું નસવટઝરલેનડમાં તેમનું ણનધન થ્ું.
તેમની થોડીક નવલકથાઓ છે: ‘નો ઓકકીડસ ફોર મીસ બલેનડીશ’, ‘કોફીન ફ્ોમ હોંગકોંગ’, ‘લાઈક એ
હોલ ઈન ધ હેડ’, ‘એન એઇસ અપ માઈ સલીવ’, ‘્ુ નેવર નો ણવથ ણવમેન’, ‘ટેલ ઇટ ટુ બડદિઝ.’ મ
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દદલીપ ગણાત્ા અનુવાદક તથા અનુભવી 
વાતાદિકાર તરીકે મશહૂર છે.
ganatradilip@gmail.com
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Sangh Purush
Chunilal Velji Mehta (AD 1909-2000)

Sneha, Dr. Rashmi Mehta, Dr. Navin Mehta, 
Suniti and Nirav

In Loving memory of
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