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અમે રકાઅમે રકા  આ યાઆ યા  બાદબાદ  દોઢદોઢ  વવષષ  િવતીિવતી  ગ ુંગ ુ.ં . ઘરઘર  જવાનીજવાની  તે રતે ર   એએ  હદહદ  ધુીધુી  પહ ચીપહ ચી  હતીહતી  કક  તનેેતનેે  વણવવાવણવવા  

મારમાર   પાસેપાસે  શ દોશ દો  નથીનથી. . તાઃતાઃ  ૧૨૧૨--૧૨૧૨--૨૦૦૮૨૦૦૮  NNeewwaarrkk  LLiibbeerrttyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAiirrppoorrtt  સાંસાં   સાતસાત  વા યાનીવા યાની  aaiirr  

IInnddiiaa  નીની  લાઈટલાઈટ  માટમાટ  સાતસાત  િમ ો ુિમ ો  ુ અમા ુઅમા ુ   ધા ૂધા ૂ  સવારનાસવારના  સાતસાત  વાગેવાગે  આવીઆવી  પહ ુંપહ ુ.ં.બપોરબપોર  ૨૨  વાગેવાગે  સાસામાનમાન  
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                AAiirr  IInnddiiaa  વારાવારા  તમનેતમને  સં ણુસં ણુ  ભારતીયતાનોભારતીયતાનો  અ ભુવઅ ભુવ  કરાવવાકરાવવા  ય નોય નો  કરવામાંકરવામા  ં આવેઆવે  છેછે. . 

તમેાંતમેા ં આવતીઆવતી    પણપણ  ણેણે  તમારાતમારા  મનોરંજનમનોરંજન  માટમાટ  રુુર   પાડવામાંપાડવામા  ં આવીઆવી  હોયહોય  તે ુતે  ુ લાગેલાગે. . ૩૩  વા યાથીવા યાથી  ૫૫  

વા યાનીવા યાની  વ ચેવ ચે  ધા ુધા ુ   િધમેિધમે  િધમેિધમે  વધ ુવધ  ુ ગ ુગ  ુ અનેઅને  બરાબરબરાબર  ૫૫..૩૦૩૦  વાગેવાગે  AAiirrppoorrtt  નાના  TTeerrmmiinnaall  BB  પરપર  ભારતીયભારતીય  

શાકશાક--માકટમાકટ  તનેીતનેી  સાતેસાતે  કળાએકળાએ  ખી ુખી  ુ હ ુંહ ુ.ં . મારમાર   આસપાસઆસપાસ  ઢગલાઢગલા  બધંબધં  ટાબર યાટાબર યા  બ નાબ ના    સામાનનીસામાનની  

સળઓસળઓ  કરતાકરતા  હતાહતા..NNiikkee  નાના  ુતાુતા  પહરલીપહરલી  દા દઓદા દઓ  ફલાણીફલાણી  કમાળાનીકમાળાની  વઊવઊ  ફલાણાફલાણા  SSuubbwwaayy  વાળાવાળા  સાથેસાથે  

નાહનાહ   ગઈગઈ  નીની  વાતોમાંવાતોમા  ં મશ લુમશ લુ  હતીહતી  નેને  આઆ  બધાબધા  ડંનીડંની  વ ચેવ ચે  જમીનજમીન  પરપર  મો ુમો ુ   ુ ંડાુ ંડા   બનાવીબનાવી  અમેઅમે  પ ાપ ા  

ટ ચવામાંટ ચવામા  ં મશ લુમશ લુ  હતાહતા..  

        સાથીસાથી  વાસીઓએવાસીઓએ  મનેમને  જોરદારજોરદાર  અચભંામાંઅચભંામા  ં નાખીનાખી  દધલેદધલે. . મનેમને  ચો સચો સ  ખાતરખાતર   થઈથઈ  ગઈગઈ  છેછે  

કક  જસ માથંીજસ માથંી  એકાદએકાદ  સી ટસી ટ  પસેજેપસેજે  મહેાણામહેાણા  જ ુરજ ુર  નીકળેનીકળે  છેછે  અનેઅને  આઆ  બ ુબ  ુ લગંરલગંર  યાજંયાજં  ર ુર  ુ લાગેલાગે  છેછે,,  પોતેપોતે  તોતો  

બબદલાયાદલાયા  નઈનઈ  પણપણ  કોઈકોઈ  રુ યારુ યા  નેને  ""ચચ   યોયો  તોતો" " બોલતોબોલતો  કરકર   ના યોના યો  હોયહોય  તોતો  ખબરખબર  નઈનઈ. .   પણપણ  હોયહોય  
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આપણનેઆપણને  તોતો  બઊબઊ  મમ   આવતીઆવતી  હતીહતી  નેને  અ ધરઅ ધર  ટાટં યેટાટં યે  જમીનજમીન  પરપર  પ ાપ ા  ટ ચતાટ ચતા  નેને  અ હા યઅ હા ય  કરતાકરતા  અમારાઅમારા  

સાતજણનાસાતજણના  ટોળાટોળા  માટમાટ  આઆ  લોકોનોલોકોનો  કંઈકકંઈક  એવોજએવોજ  અભ ાયઅભ ાય  હોયહોય  તોતો  ખબરખબર  નઈનઈ..  

આમનેઆમને  આમઆમ  ૭૭..૩૦૩૦  વાગીવાગી  ગયાગયા  પણપણ  હહ   લેનનોલેનનો  પ ોપ ો  નઈનઈ..IISSTT  જુબજુબ  ૭૭..૦૦૦૦  ુ ુ લેનલેન  ૯૯..૦૦૦૦  વાગેવાગે  

ઊડઊડ  તોતો  આમતોઆમતો  મો ુમો ુ   નાના  કવાયકવાય. . તેતે  ૮૮..૧૫૧૫  વાગેવાગે  બોઈગબોઈગ--૭૪૭૭૪૭  નાના  િવશાળિવશાળ  િવમાનિવમાન  તરફતરફ  અમા ુઅમા ુ   યાનયાન  ૫૫--૭૭  

લોકોનીલોકોની  િસટ ઓિસટ ઓ  નેને  ચચયાર ઓચચયાર ઓ  વારાવારા  ગ ુંગ ુ.ં.  ણવારમાજંણવારમાજં  એસટએસટ   બસમાંબસમા  ં ચઢવા ુચઢવા  ુ હોયહોય  તવેીતવેી  ર તેર તે  બધીબધી  

  ધ ા ુધ ા ુ   કરતીકરતી  ગેટગેટ  તરફતરફ  દોડદોડ . . SSeeccuurriittyy  વાળાવાળા  વારાવારા  બધાનેબધાને  પાછાપાછા  બેસાડબેસાડ   દવામાંદવામા  ં આ યાઆ યા  અનેઅને  

કવામાંકવામા  ં નન  આવેઆવે  યાંયા ં ધુીધુી  ઉભાઉભા  નન  થવાથવા  કડકકડક  ચુનાચુના  આપવામાંઆપવામા  ં આવીઆવી..અડધોઅડધો  કલાકકલાક  પછપછ   એ ુએ  ુ એનાઊ સએનાઊ સ  

થ ુથ  ુ કક  ૧૨૧૨  વષનીવષની  નાનીનાની  મરનામરના  બાળકોબાળકો  સાથેસાથે  યા ાયા ા  કરતાકરતા  યા ીઓયા ીઓ  બોડબોડ  કરકર   શકશક  છેછે..  

ભારતીયભારતીય  સ દુાયમાંસ દુાયમા  ં વ તીવ તી  વધારાનાવધારાના  ુરુાવારાવા  વ ુપવ ુપ  મામા   2200--2255  જણજણ  છોડ નેછોડ ને  બ ુબ  ુ ધા ુધા ુ   

પોતપોતાનાપોતપોતાના  ટાબ રયાટાબ રયા  લઇનેલઇને  ફરફર   થીથી  ધ ા ુધ ા ુ   કરવાકરવા  લા ુલા .ુ.  અમનેઅમને  પણપણ  થ ુથ  ુ કક  આટલાઆટલા  બધાબધા  

ટાબ રયાઓમાથંીટાબ રયાઓમાથંી  એકાદનેએકાદને  પકડ નેપકડ ને  અમેઅમે  પણપણ  ચડચડ   જઇએજઇએ..પરં ુપરં  ુ અમેઅમે  સ જનતાસ જનતા  નન  છોડછોડ   અનેઅને  છે લેછે લે  લેનમાંલેનમા  ં 

ચડ ાચડ ા..  

લેનલેનમાંમા ં ફટાકડફટાકડ   AAiirr  HHoosstteessss  જોડજોડ  FFlliirrtt  કર ુકર  ુ એવાએવા  િવચારિવચાર  સાથેસાથે  અમેઅમે  લેનલેન  તરફતરફ  જઇજઇ  ર ાર ા  હતાહતા  

યાઁયા ઁ જજ  દરવાદરવા   પરપર  ુ રથીુ રથી  રુપખંાનારુપખંાના  દશનદશન  થયાથયા. . ખબરખબર  ન હન હ  AAiirr  IInnddiiaa  વાળાવાળા  રા સરા સ  િતનીિતની  પ રઓનેપ રઓને  

AAiirr  HHoosstteessss  બનાવતાબનાવતા  હોયહોય  તે ુતે  ુ લા ુલા .ુ . લેનમાંલેનમા  ં તમેનીતમેની  જોડજોડ  બબ   વારવાર  પાણીપાણી  માગંતામાગંતા  પણપણ  બકબક  લાગેલાગે. .   

પણપણ  હોયહોય  લેનમાંલેનમા  ં અપાતીઅપાતી  મફતમફત  વ ઓુનીવ ઓુની  સારસાર   એવીએવી  બચતબચત  તમેનાતમેના  લધેલધે  થાયથાય  છેછે. . આઆ  આઘાતમાથંીઆઘાતમાથંી  

બહારબહાર  આવીએઆવીએ  તેતે  પહલાપહલા  જજ  લેનલેન  નીની  દરદર  થીથી  હાલતહાલત  જોઇનેજોઇને  બધાનેબધાને  હાટહાટ  એટકએટક  આવીઆવી  ગયાગયા..ગમેગમે  યાંયા ં કચરોકચરો  

પડ ોપડ ો  હતોહતો. . ુનાુના  ઓિશકાઓિશકા,,  લકટલકટ  અનેઅને  સૌથીસૌથી  મોટોમોટો  ચકોચકો  કક  દરકદરક  નેને  પસનલપસનલ  નન  નહોતોનહોતો. . આપણીઆપણી  

િુનિસપા લટ નીિુનિસપા લટ ની  બસનીબસની  સીસીટોટો  આનાથીઆનાથી  વધારવધાર  આરામદાયકઆરામદાયક  હશેહશે  એ ુએ  ુ ક ુક ુ  તોતો  તમેાંતમેા ં કોઇકોઇ  જજ  અિતશયો તઅિતશયો ત  

નથીનથી. . આગળવાળાઆગળવાળા  બેબે  કાકાઓકાકાઓ  તોતો  લેનલેન  TTaakkee  OOffff  કરકર   શકશેશકશે  કક  ન હન હ  તનેીતનેી  પરપર  શરતોશરતો  લગાવામાંલગાવામા  ં મશ લુમશ લુ  

હતાહતા  અનેઅને  ુ ંુ ં અનેઅને  મારોમારો  િમિમ   સીટસીટ  વ ચેનાવ ચેના  કોમનકોમન  HHaanndd  rreesstt  પરપર  હાથહાથ  કુવાકુવા  એકબ નાએકબ ના  હાથનેહાથને  ધ ાધ ા  

મારવામાંમારવામા  ં મશ લુમશ લુ  હતાહતા,,  સસ તાતા  થીયટેરમાંથીયટેરમા ં વુીવુી  જોવાજોવા  વાળાઓવાળાઓ  જોડજોડ  આઆ  ધટનાધટના  ચો સચો સ  બનીબની  હશેહશે. . લગભગલગભગ  

બીબી   4400  િમિનટિમિનટ  પછપછ   લેનલેન  રનરન--વેવે  પરપર  ttaakkee  ooffff  કરવાકરવા  તૈયારતૈયાર  ઉ ુઉ  ુ હ ુહ .ુ . સ ાટોસ ાટો  પથરાઇપથરાઇ  ગયોગયો. . રડતારડતા  

ટાબ રયાટાબ રયા  પણપણ  શાતંશાતં  થઇથઇ  ગયાગયા..  
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ધડધડ--ધડધડ--ધડધડ  બનંેબનંે  જનજન  ગાગા   ઉઠયાઉઠયા  અનેઅને  લેનલેન  રુપાટરુપાટ  દોડવાદોડવા  લા ુલા .ુ.  આગઆગ   ટાયરટાયર  હવામાંહવામા  ં ઉઠ ુઉઠ  ુ અનેઅને  

ધડાકાધડાકા  સાથેસાથે  મારમાર   ઉપ ુઉપ  ુ લગેજલગેજ  કંપાટમટકંપાટમટ  લુીલુી  ગ ુગ .ુ . સીટબે ટસીટબે ટ  બાધંલેાબાધંલેા  એટલેએટલે  ઉ ુઉ  ુ પણપણ  નન  થઇથઇ  શકાયશકાય  અનેઅને  

88  kkgg  નીની  લિમટલિમટ  હોવાહોવા  છતાંછતા  ં ppuubblliicc  નીની  1177  kkgg  સામાનસામાન  વાળવાળ   હડબેગોહડબેગો  અમારાઅમારા  માથામાથા  પરપર  પછડાવાપછડાવા  આ રુઆ રુ  

થઇથઇ  ગઇગઇ..  બેગોબેગો  અમારઅમાર   પરપર  પડપડ  તેતે  પહલાપહલા  જજ  મારમાર   બા ુબા ુ   માંમા ં બેઠલાબેઠલા  લં ુલ ં  ુ િમ એિમ એ  મતેમમતેમ  કર નેકર ને  કંપાટમટકંપાટમટ  

બધંબધં  કરકર   દ ુદ  ુ અનેઅને  સૌસૌ  બ યાબ યા. . એકબા ુએકબા ુ   કંપાટમટકંપાટમટ  બધંબધં  થ ુથ  ુ અનેઅને  બીબી   બા ુબા ુ   લેનેલેને  TTaakkee  OOffff  કરકર   લી ુલી .ુ . આઆ  

શુીનીશુીની  ણનેણને  સમસમ   લેનેલેને  તાળ ઓનાતાળ ઓના  ગડગડાટથીગડગડાટથી  વધાવીવધાવી  લીધીલીધી. . અનેઅને  આગળવાળાઆગળવાળા  કાકાએકાકાએ  શરતશરત  હાયાહાયા  

નાના  $$1100  બા ુવાળાબા ુવાળા  કાકાનેકાકાને  આ યાઆ યા. . લેનલેન  હવામાંહવામા  ં તર ુતર  ુ થ ુથ  ુ પસનલપસનલ  નન  તોતો  હ ુહ  ુ ન હન હ  તોતો    પણપણ  બતાવેબતાવે  તેતે  

જો ુજો  ુ પડપડ. . વુીનાવુીના  બદલેબદલે  બાબાબાબા  રામદવરામદવ  નાના  યોગાયોગા  નન  પરપર  ચા ુચા  ુ થયાથયા. . 22--44  દાદાઓદાદાઓ  હાથપગહાથપગ  હલાવવાનીહલાવવાની  

જ યાજ યા  પણપણ  નન  હોવાહોવા  છતાછતા  બાબાબાબા  સાથેસાથે  યોગાયોગા  કરવાકરવા  સં ણુસં ણુ  યાસયાસ  કરતાકરતા  હતાહતા  અનેઅને  બાક નાબાક ના  માથેમાથે  હાથહાથ  દઇદઇ  

ઘવાઘવા  ય નય ન  કરતાકરતા  હતાહતા..  

તેતે  અદ તુઅદ તુ  યાયા ાનોાનો  આનદંઆનદં  મા યામા યા  બાદબાદ  અમદાવાદઅમદાવાદ  ુ ંુ ં સવારસવાર  ૪૪  વાગેવાગે  પહ યોપહ યો. . અમદાવઆદઅમદાવઆદ  ૪૪--૫૫  લોકોલોકો  

એકએક  સાથેસાથે  જોગ ગજોગ ગ  કરકર   શકશક  તટેલાતટેલા  નાનાનાના  બે ટબે ટ  પરપર..  બો ગબો ગ  નાના  બધાબધા  યા ીઓનીયા ીઓની  ૩૩--૩૩  બેગોબેગો  આવવાનીઆવવાની  

હતીહતી..બધીબધી  પ લીકપ લીક  પોતાનીપોતાની  ોલીઓોલીઓ  બે ટનેબે ટને  અડાડ નેઅડાડ ને  ઉભીઉભી  રહરહ   ગઈગઈ  ણેણે  આખોઆખો  બે ટબે ટ  કોડનકોડન  કરકર   લધોલધો  હોયહોય  

તે ુ ંતે ુ ં યય. . અડધોઅડધો  કલાકકલાક  િવતીિવતી  ગયોગયો  અનેઅને  બે ટબે ટ  પરપર  મામા   ૨૨  બેગોબેગો  ગોળગોળ  ગોળગોળ  ફયાફયા  કરતીકરતી  હતીહતી. . મનેમને  એરએર  

ડ યાનેડ યાને  ગાળોગાળો  આપતોઆપતો  સાભંળસાભંળ   એકએક  કમચારકમચાર   મારમાર   ન કન ક  આ યોઆ યો  નેને  મારામારા  કાનમાંકાનમા  ં બો યોબો યો,,  ""પાછળપાછળ  થીથી  લઈલઈ  

આવવીઆવવી  છેછે??""..  મમ  ક ુક  ુ ,,""  કટલાકટલા  થશેથશે  ??""  ..  તણેેતણેે  ક ુક  ુ $$૨૫૨૫. . મમ    ૫૫  નોનો  િસ ોિસ ો  તનેીતનેી  સામેસામે  ધધયય   નેને  તેતે  ડોળાડોળા  કાઢકાઢ   

બીબી   ઘરાકઘરાક  શોધતોશોધતો  ચા યોચા યો  ગયોગયો. . બબ   અડધોઅડધો  કલાકકલાક  પછપછ   મનેમને  મારમાર   બેગોબેગો  બે ટબે ટ  પરપર  ુ રથીુ રથી  ફરતીફરતી  દખાણીદખાણી. . 

પણપણ  હા ુહા ુ   દરદર  જ ુજ  ુ કવીકવી  ર તેર તે  ??  ુ ુુ ુ   ોણાચાય ુોણાચાય  ુ ચ હુચ હુ  હોતતોહોતતો  મહાભારતમહાભારત  જોઈનેજોઈને  થો ુથો ુ   ઘ ુઘ  ુ પણપણ  

સુવાનીસુવાની  ખબરખબર  પડતપડત. . પણપણ  હા ુહા ુ   આઆ  ોલીઓનાોલીઓના  ચ હુમાંચ હુમા ં સુ ુસુ  ુ કમ ુકમ ?ુ?  અનેઅને  પાપા   મોટમોટ   મોટમોટ   બેબે  બેગોબેગો  

લઈનેલઈને  બહારબહાર  નીકળવા ુંનીકળવા ુ.ં . તેતે  મમ  ચ ુમંા ંચ ુમંા ં દરદર  ઉભેલાઉભેલા  ૨૨--૩૩  અભમ ઓુનેઅભમ ઓુને  મુોમુો  પાડપાડ   કક  ભાઈસાબભાઈસાબ  મારમાર   

પલેીપલેી  બેગોબેગો  અહઅહ   બા ુબા ુ   આવાદોનેઆવાદોને. . ભલાભલા  અડબગંોએઅડબગંોએ  બબ   ૨૨--૩૩  બેગોબેગો  નીચેનીચે  પાડપાડ   અનેઅને  બેબે  ણણ  યો ધાઓનેયો ધાઓને  

િવરગતીિવરગતી  ા તા ત  કરાવીકરાવી  મારમાર   ધુીધુી  બેગોબેગો  પહપહ ચાડચાડ ..  

આઆ  સાથેસાથે  મારમાર   ભ યભ ય  યા ાનોયા ાનો  તત  થયોથયો  અનેઅને  મારામારા  ગયાગયા  દોઢદોઢ  વષનાવષના  સૌથીસૌથી  ુદંરુદંર  ૨૦૨૦  દવસોનોદવસોનો  ારંભારંભ  થયોથયો..  
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એકએક  અનો ખઅનો ખ  પા ણ ુ રપા ણ ુ ર  ેમેમ  કહાિનકહાિન  

‐‐  નહેાનહેા  
  

""નહેલીઈઈઈઈઈઈઈઈઈનહેલીઈઈઈઈઈઈઈઈઈ" "   

મારમાર   સામેનીસામેની  બા કનીબા કની  મામા  થીથી  મારામારા  નામનામ  િનિન  

સાયરનસાયરન  વાગતાવાગતા  જજ  ુુ  બહારબહાર  દોડદોડ     

""બોલબોલ  ુ ુ છેછે??""    

મેમે  મારમાર   પાપા   પાડોશણપાડોશણ  ગીગી  નેને  છૂ ુછૂ 'ુ'  

""હાલહાલ  નેને  મા રમા ર  હારહાર  પકો ડ ુપકો ડ  ુ ખાવાખાવા""  

""યારયાર;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;    

મેમે  િધમેિધમે  થીથી  ક ુક  ુ   

""આઆ   પટેપટે  મામા  બઊબઊ  િથકિથક  નિથનિથ""  

""હાયહાય  હાયહાય  ....................................પટેપટે  મામા  પછપછ   ઉથલપાથલઉથલપાથલ??  

એણેએણે  આખઆખ  બેબે  બ ડ ગબ ડ ગ  સા ળેસા ળે  એએ  રતેરતે  ા કોા કો  પાડ ોપાડ ો  

"" જગીજગી............................................................""  

મેમે  ુ સાુ સા  મામા  એિનએિન  પરપર    ચપ ટચપ ટ  મા રમા ર..  

""વા દર ઈઈઈઈઈઈઈવા દર ઈઈઈઈઈઈઈ""  

એએ  મનેમને  ઉપનામઉપનામ  દઈદઈ  નેને  ભા ગભા ગ  ગઈગઈ  

  

ગમેગમે  તમેતમે  તોયતોય  તેતે  મનેમને  પાણી ુ રપાણી ુ ર  ખાવાખાવા  ""ફટાકાફટાકા  પાણી ુ રપાણી ુ ર  સે ટરસે ટર" " મામા  ધસડધસડ   ગઈગઈ,,  યાયા  બરાબરબરાબર  એકએક  જગીજગી  િનિન  

સાઇઝસાઇઝ  નોનો  ડયોડયો  પા ણ ુ રપા ણ ુ ર  ખાતોખાતો  તોતો..    

""અએઅએ  ભાઈભાઈ  આયાઆયા  મનેમને  યય  પકો ડપકો ડ  દનેદને""  

આઆ  જગીજગી  એિવએિવ  ભભ  વાપરવાપર  કક  મરમર  યય  કોઇકોઇ  વારવાર  એનેએને  કારણેકારણે  શરમાવાશરમાવા  ુ ુ થાયથાય..  

ઓલાઓલા  પાણી ુ રપાણી ુ ર  વાળાવાળા  એએ  મનેમને  યય  ડશડશ  ધરધર ..  

""ઈઈઈઈઈઈઈએઈઈઈઈઈઈઈએ  એનેએને  નૈઈઈઈઈઈઈઇનૈઈઈઈઈઈઈઇ  એનેએને  પટેપટે  મામા  હ હ હ હ હ હ હ હહ હ હ હ હ હ હ હ""  
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જગીજગી  એએ  ટખળટખળ  કરકર ..  

મેમે  એનીએની  સામેસામે  લાલલાલ  આ ખોઆ ખો  ક રક ર  નેને  મારામારા  મોબાઇલમોબાઇલ  મમ  ુ વાઇુ વાઇ  ગઈગઈ..  

""ટપટપ..........."..........."  

અચાનકઅચાનક  એકએક  પા ણ ુ રપા ણ ુ ર  પ ડપ ડ..મેમે  જો ુજો  ુ પકો ડપકો ડ  વળોવળો  પકો ડપકો ડ  આપવાઆપવા  ગયોગયો  યાયા  ઓલાઓલા  ડયાડયા  અનેઅને  જગીજગી  એએ  

સાથેસાથે  હાથહાથ  લ બા યાલ બા યા  ,,બેયબેય  નાના  આ ગડાઆ ગડા  એ બએ બ   નેને  અડતાઅડતા  જજ  ણેણે  કર ટકર ટ  લા યોલા યો  હોયહોય  એમએમ  બેયબેય  વ ચેવ ચે  ઝોલાઝોલા  

ખાિતખાિત  ુ રુ ર  િનચેિનચે  પ ડપ ડ  ગઈગઈ,, જગીજગી  નેને  ડ યોડ યો  એકએક  બબ   નેને  જોઈજોઈ  નેને  શરમાઈશરમાઈ  ગયાગયા,,  

"" જગીજગી  '''''''''''''''''''''''''''' ુ ુ થ ુથ  ુ બકાબકા??આઆ  ુ રુ ર  કમકમ  િનિન  પડપડ   ગઈગઈ??  મેમે  જગીજગી  સામેસામે  ટખળટખળ  કરકર ,,  

"" પુુપ  રર  નેને  હવેહવે""  જગીજગી  એએ  એનીએની  કો ણકો ણ  મનેમને  જોરજોર  િથિથ  મારમાર   ઓલાઓલા  પકોડપકોડ   વાળાવાળાએએ  બ જબ જ  રૂૂર   ધ રધ ર,,  એમાંએમા ં યય  ""તમેતમે  

યોયો  નેને" "" "તમેતમે  યોયો  નેને" " કરવામાકરવામા  બેયબેય  રઈરઈ  યાયા  નેને  બજબ જ  ુ રુ ર  એએ  શ હદશ હદ  થઈથઈ  ગઈગઈ,,એમએમ  કરતાકરતા  કરતાકરતા  બેબે  યય  જણાજણા  

એએ  પટેપટે  ભરભર   નેને  પકો ડપકો ડ  ખાિધખાિધ,,મનેમને  તોતો  આ યઆ ય  થ ુથ "ુ"  યારયાર  આઆ   જજગીગી  એએ  "" ુ ડુ ડ""  કર ુકર  ુ મસાલામસાલા  વવ   પાણીપાણી  

એએ  નાના  િપ ુિપ ?ુ?""  બો સબો સ  કાંકાઇંકઇક  ગડબડગડબડ  છેછે..  દાળદાળ  મામા  કાઇકકાઇક  કાકા   છેછે,,  પણપણ  જગીજગી  િનિન  કો ણકો ણ  િથિથ  બચવાબચવા  ુુ  પુુપ  રઈરઈ,,  

બબ   દવસેદવસે  ફ રફ ર  મનેમને  યાયા  જજ  પાણી ુ રપાણી ુ ર  ખાવાખાવા  ખે ચખે ચ  ગઈગઈ,,  ઓલોઓલો  ડયોડયો  યય  યાયા  જજ  હતોહતો..  થોડોકથોડોક  તૈયારતૈયાર  થઈથઈ  નેને  

આયોઆયો  હોયહોય  એ ુએ  ુ લા ુલા  ુ ુ,ુ,  ગળાગળા  મામા  બગસરાબગસરા  િનિન  ચેનચેન  પહ રપહ ર  િતિત,,  હાથહાથ  મામા  ચારચાર  ડડ  ચારચાર  િવ ટિવ ટ   ઓળેલાઓળેલા  

વાળવાળ,,  મોમો   પરપર  ચ પલચ પલ  ણેણે  જ લીજ લી  નેને  જોવાજોવા  જજ  આયોઆયો  હોયહોય..  આઆ   તોતો  પકો ડઓપકો ડઓ  ખાધાખાધા  પિછપિછ  ઓલાઓલા  એએ  ક હક હ  

જજ  દ ુદ  ુ "" ુુ  જ નસેજ નસે  આયાઆયા  સામેસામે  જજ  રઊરઊ    િત સાિત સા  લે ુલે ુ   મામા,,તમેતમે??""  ""અમેઅમે  યય  આયાઆયા  જજ  રઈરઈ  િછએિછએ,,જયજય  િિ   

ટનામે ુટનામે ુ   મામા,,  અમારઅમાર  યાયા  બધાબધા  યય  ઘ ુઘ ુ  ાઉ ડાઉ ડ  લોરલોર  મામા  જજ  હોયહોય""  જગીજગી  એએ  પોતા ુપોતા  ુ જનરલજનરલ  નોલેજનોલેજ  હરહર  

ક ુક ,ુ,  

આમઆમ  નેને  આમઆમ  અઠવા ડ ુઅઠવા ડ  ુ િવિતિવિત  ુ,ુ,નેને  ઓલોઓલો  જ નશેજ નશે  નેને  જગીજગી  ઉ ધેઉ ધે  માથેમાથે  મેમે  મામા  પડ ાપડ ા,,  હરખહરખ  મામા  નેને  હરખહરખ  

મામા  ઓલાઓલા  પા ણ ુ રપા ણ ુ ર  વાવાળાળા  એએ  પોતાનીપોતાની  લારલાર   ુ ુ નામનામ  ""રોમા સરોમા સ""  પા ણ ુ રપા ણ ુ ર  રાખીરાખી  દ ુદ .ુ.  

""એકએક  વાતવાત  કઊકઊ??""  ુ ુ હાવહાવ  ચ નચ ન ુ રુ ર  િવિવ  લાલાગસગસ,,  ખા ટિમિથખા ટિમિથ  "" જ નશેેજ નશેે  વાતવાત  વાતવાત  મમ  ખાતાખાતા  ખાતાખાતા  ક ુક .ુ.  

""િતિત  તમેતમે  યય  રગડાપે ટસરગડાપે ટસ  વાવા  જજ  છોછો,,  ત ત તાત ત તા""  જગીજગી  શરમાઈશરમાઈ  નેને  બોલીબોલી..  

""ખોખો  ખોખો  ખોખો..................".................."આઆ  વાતોવાતો  સા ભળસા ભળ  નેને  મનેમને  ઉધરસઉધરસ  ચ ડચ ડ  ગઈગઈ,,""હહ  ભ વાનભ વાન  હવેહવે  િથિથ  ુુ  ારયારય  રગડોરગડો  કક  

ચટિનચટિન  ુ રુ ર  ન હન હ  ખા ુખા "ુ"  મેમે  તોતો  મનોમનમનોમન  ાાથનાથના  યય  ક રક ર  લિધલિધ,,  
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એએ  પિછપિછ  તોતો  ણણ  ચારચાર  દવસદવસ  જગોજગો  દખાયોદખાયો  નૈનૈ,,  જગીજગી  બચારબચાર   જુરાતીજુરાતી  િપ ચરિપ ચર  િનિન  નહેલતાનહેલતા  િવિવ  ઓવરઓવર  

એ ટ ગએ ટ ગ  કરવાકરવા  મ ડમ ડ  ""ઈઈ  કમકમ  નોનો  દખણાદખણા??""  પછપછ   તોતો  ખબરખબર  પ ડપ ડ  કક  ઉપરાઉપરા  ઉપ રઉપ ર  પા ણ ુ રપા ણ ુ ર  ખાવાખાવા  નેને  લધેલધે  

જગલાજગલા  િનિન  હોજ રહોજ ર  ખખડખખડ   ગઈગઈ  નેને  એનેએને  રપરેરપરે  કરવાકરવા  ડોકટરડોકટર  એનેએને  બહારબહાર  ુ ુ ખાખાવવ  ુ ુ નાના  પ ડપ ડ  ,,નેને  જગલાજગલા  નાના  

બાપાબાપા  નેને  એનાએના  પા ણ ુ રપા ણ ુ ર  મેમે  િનિન  ખબરખબર  પડતાપડતા  જજ  એનેએને  િસધોિસધો  કરવાકરવા  રુતરુત  હરાહરા  ઘસવાઘસવા  મોક લમોક લ  દધોદધો  

બચા રબચા ર  જગીજગી  િનિન  હાલતહાલત  હવાયે લહવાયે લ  ુ રુ ર  િવિવ  થઈથઈ  ગઈગઈ,,""અમેઅમે  તોતો  એકએક  બબ   નાના  ફોનફોન  ન બ ુન બ ુ   યય  નતાનતા  લધાલધા,,  

કાઇંકાઇં  નઈનઈ  ભલેભલે  થાિતથાિત  મેમે  િનિન  કસો ટ ુકસો ટ ,ુ,  હાહાચાચા  મેમે  નેને  કોઇકોઇ  હહ   નઈનઈ""  

બબ   અઠવા ડયેઅઠવા ડયે  એિનએિન  મેમે  િનિન  કસો ટ ુકસો ટ  ુ ાા  િુધિુધ  પહો ચપહો ચ  એએ  જોવાજોવા  એનાએના  ઘરઘર  ુુ  ગઈગઈ  યારયાર  ""નહે લનહે લ  અમેઅમે  તોતો  

ઝેરઝેર  રર  િપધાિપધા  ણીણી  ણીણી,,  હવેહવે  એએ  કરણકરણ  નેને  થ પથ પ  વા ળવા ળ  નેને  હયાહયા  િનિન  િતજો રિતજો ર  મામા  ુ કુ ક  દ ુદ ,ુ,  એએ  વાતવાત  નેને  હવેહવે  ુ ુ 

યય  ુ લુલ  "", , જગીજગી  બોલીબોલી  નેને  મેમે  કપાળકપાળ  ુટ ુુટ  ુ આઆ  અનો ખઅનો ખ  મેમે  કહાિનકહાિન  પરપર..  

  

મેહસાણી રામાયણમેહસાણી રામાયણ  

‐‐  ભાિવનભાિવન  

તમારાતમારા  માટમાટ  શાહ ુ નશાહ ુ ન  રાઠોડનીરાઠોડની  મહસાણીમહસાણી    રામાયણરામાયણ  લ ુલ  ુ   

આશાઆશા  છેછે  કક  તમનેતમને  ગમશેગમશે..........  

એએકક  દાડોદાડો  દવોદવો  અનેઅને  દાનવોદાનવો  જગડજગડ   પડ ાપડ ા  ......આપડઆપડ  નાના  

જગડ યેજગડ યે  પાડોશીપાડોશી  જોડજોડ  તમેતમે  જગડજગડ   પડ ાપડ ા......  

પપણણ  પલેાપલેા  દાનવોદાનવો  બધાબધા  શ તશાળશ તશાળ   ખરાનેખરાને  તેતે  દવોદવો  નેને  હરાવીહરાવી  

કાઢ ાકાઢ ા..........તેતે  દવોદવો  થયાથયા  ભેગાભેગા  નેને  ......  કોઇકોઇ  મહારામહારા   દશરથનેદશરથને  

જઈનેજઈને  કોનેકોને  તેતે  મમદદદદ  આલેઆલે......તોતો  બેબે  દવોદવો  ગયાગયા  મહારામહારા   

દદશશરરથથ  જોડજોડ  ....બેબે  હાથહાથ  જોડજોડ   ઉભાઉભા  ર ાર ા......  

મહારામહારા   દદશશરરથથ  કક  કોકો  .... ુ ુ આયાઆયા????  

દવોદવો  કહકહ....  પલેાપલેા  દાનવોદાનવો  અમનેઅમને  હરાનહરાન  કરકર....અ રાઅ રા  નાના  ુ યુ ય   

નન  જોવાજોવા  દદ..  ગા વોગા વો  નાના  ગીતગીત  નન  સાભળવાસાભળવા  દદ  ખ ુખ ુ   જોવોજોવો  તોતો  

અઅમનેમને  વવ   નોનો  કોઇકોઇ  આનદંઆનદં  નન  લેવાલેવા  દદ  ....  તેતે  તમેતમે  મમદદદદ  નાના  આલોઆલો  ????  
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દદશશરરથથ  કક  ....આલીયેઆલીયે  નેને  ......જ ુરજ ુર  આલયેઆલયે......    મમ  નોનો  આલયેઆલયે  ......  

તોતો  દદશશરરથથ  દવોદવો  જોડજોડ  લડવાલડવા  જતાજતા  નેને  તાતા  કકયીકકયી  કક  ુુ  પપણણ  તમા રતમા ર  જોડજોડ  હ ુહ ુ ......દદશશરરથથ  કક  હ ડહ ડ  ુ ુ પપણણ  એએકક  થીથી  

ભલાભલા  બેબે......  દદશશરરથથ,,  કકયીકકયી  અનેઅને  બધાબધા  દવોદવો  ગયાગયા  લડવાલડવા  અનેઅને  જોરદારજોરદાર  લડાઈલડાઈ    થથઇઇ....  

પપણણ  પલેોપલેો  રરથથ  નોનો  ખેલોખેલો  િન ળિન ળ   ગયોગયો  દદશશરરથથ  નેને  તોતો  ખખબબરર  ન હન હ  પપણણ  કકયી ુકકયી  ુ યાનયાન  ગ ુગ .ુ...  

કકયીકકયી  પોતાનીપોતાની  આગળઆગળ   પશેાડપશેાડ   દિધદિધ  ....પપણણ  આઆ  જોઇનેજોઇને  દદશશરરથથ  શુુશ  યાયા....  

કકયીકકયી  તનેતને  બેબે  વરદાનવરદાન  આ યાઆ યા  ....  

મારમાર  વરદાનવરદાન  ુ ુ કરવાકરવા....??????  

પપણણ  તનેતને  બેબે  વરદાનવરદાન  આ યાઆ યા    

ુુ  અ યારઅ યાર  નાના  માં ુમાં  ુ ......  

છોછો  નેને  તારતાર  મમનન  થાયથાય  યારયાર  માગંમાગં   વરદાનવરદાન  આ યાઆ યા  તેતે  આ યાઆ યા......  

આઆ  વાતવાત  નેને  ષૃોષૃો  િવિતિવિત  ગયાગયા  દદશશરરથથ    લુીલુી  ગયાગયા  નેને  કકયીકકયી    પપણણ  લુીલુી  ગગઇઇ....  

પપણણ  પલેીપલેી  મથંરામથંરા  ખરખર   કક  નનઇઇ....  તનેેતનેે  કકયીકકયી  નેને  ચડાઇચડાઇ  ભભરરતત  નેને  ગોદગોદ   આલેઆલે  નેને  રોમરોમ  નેને  વવનન  આલેઆલે....  

દદશશરરથથ  આઆ  વાતવાત  સાભળસાભળ   બોવબોવ  રડ ારડ ા  મોથામોથા  છાડ ાછાડ ા......  ભભજજનન  ગાયાગાયા......વવનન  નાના  દદ  મારામારા  રોમરોમ  નેને......  

પપણણ    કકયીકકયી  નાના  માિનમાિન  તેતે  નન  માિનમાિન....  

રોમરોમ  નેને  ખખબબરર  પડપડ   રોમરોમ  વનમાવનમા  જવાજવા  તૈયારતૈયાર  યાયા......  

િસતાિસતા   કક  ુુ  પપણણ  તમા રતમા ર  જોડજોડ  હ ુહ ુ   રોમરોમ  કક  હ ડોહ ડો......  

લ ણલ ણ  કક  ુુ  પપણણ  તમા રતમા ર  જોડજોડ  હ ુહ ુ   રોમરોમ  કક  તમેતમે  પપણણ    હ ડોહ ડો......  

રોમરોમ,,લ ણલ ણ  નેને  નકનક   બધાબધા  યય  વનમાવનમા....  પાછળપાછળ  બધાબધા  અયો યાઅયો યા  નાના  લોકોઆલોકોઆ  આવેઆવે  બધાબધા  રડતારડતા  

રડતારડતા........રોમરોમ  તમેતમે  અમનેઅમને  છો ડનેછો ડને  નન  વવ  ......  

રોમરોમ  બધાનેબધાને  સમ યાસમ યા    ......  વનવન  મામા  ખુ ુખખુ ુખ  તોતો  આયાઆયા  કરકર  ુ ખુખ    આવેઆવે  તોતો  રડવા ુરડવા  ુ કક,,  વવ  બધાબધા  ઘરઘર  નેને  

રસોઇરસોઇ    બનાિવબનાિવ  નેને  જમીનેજમીને  ઇુુઇ  ્્....  

આમઆમ  રોમરોમ  બધાનેબધાને  સમ વીનેસમ વીને  પાછાપાછા  મોક યામોક યા  અનેઅને  પોતેપોતે  િસતાિસતા  અનેઅને  લ ણલ ણ  જોડજોડ  વનમાવનમા  ગયાગયા. . પપણણ  પલેીપલેી  

કહવતકહવત  ખરખર   કક  ન હન હ  કક  ુ ખીુખી  માણસમાણસ  પહોચેપહોચે  તેતે  પલેાપલેા  તે ુતે  ુ ુ ખુખ  યાંયા ં પહોચીપહોચી  યય  છેછે. .   
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વનમાંવનમા  ં રાવણનીરાવણની  બોનબોન  ુ પૃખંા ુુ પૃખંા  ુ નાકનાક  લ ણલ ણ   એએ  કોપીકોપી  કાઢ ુકાઢ  ુ તોતો  રાવણરાવણ  તનેોતનેો  બદલોબદલો  લેવાલેવા  માટમાટ  હરણહરણ  

બનીબની  નેને  આયોઆયો  નેને  િસતાિસતા   ુ ુ હરણહરણ  ક રનેક રને  લઈલઈ  ગયોગયો.. ..   

રોમરોમ  નેને  ખબરખબર  પડપડ   કક  રાવણરાવણ  િસતાિસતા   નેને  લઈલઈ  ગયોગયો  તોતો  રોમરોમ  હરાનહરાન  પરશાનપરશાન  થઈથઈ  ગયાગયા. . લ ણલ ણ  બુજબુજ  ુ સેુ સે  

થયાથયા. .   

બ ેબ ે  ભાઈભાઈ  િસતા િનિસતા િન  ભાળભાળ  કાઢવાકાઢવા  િન યાિન યા    ર તામાંર તામા  ં વોદંરાવોદંરા  નેને  ર છડાંર છડા  ં ભેગાભેગા  થયાથયા  નેને  સે બુ ધસે બુ ધ  બનાયોબનાયો  નેને  

બધાબધા  ખપખપખપખપ  કરતાકરતા  ગયાગયા  લ કાલ કા  અનેઅને  વોદંરાવોદંરા  અનેઅને  ર છડાંર છડા  ં બુુબ  લડ ાલડ ા  અનેઅને  બધાબધા  ભેગાભેગા  થઈનેથઈને  રાવણનેરાવણને  ટ ચટ ચ  

કાઢ ોકાઢ ો. .   

િસતાિસતા   નેને  પાછાપાછા  લઈલઈ  આયાઆયા  નેને  ખા ુખા  ુ િપ ુિપ  ુ નેને  રાજરાજ  ક ુક .ુ.  

  

આડાઆડા  સવાલસવાલ  નાના  અવળાઅવળા  જવાબજવાબ  

--  લલ..વવ..અઅ    

સવાલસવાલ  --    લલ..વવ..અઅ    તમારાતમારા  વાવા  ડફોળડફોળ  માણસોમાણસો  ુ િનયાુ િનયા  માઁમા  ઁ ક લાક લા  

છેછે  ??  

જવાબજવાબ  ––  કટલાકટલા  છેછે  એિનએિન  ખબરખબર  નથીનથી  પણપણ  એકાદએકાદ  નેને  તોતો  ુુ  ઓળ ુઓળ  ુ   

  આવોઆવો  સવાલસવાલ  પણપણ  છુુછ   શકશક  છેછે    

સવાલસવાલ  ––  તમારાતમારા  લેખલેખ  કોઇકોઇ  વાચ ુવાચ  ુ હશેહશે  ખ ુખ ુ   ??  

જવાબજવાબ  ––  એિનએિન  ખબરખબર  નથીનથી  પણપણ  કોઇકોઇ  નથીનથી  વાચ ુવાચ  ુ એટલેએટલે  ુુ  લખવા ુલખવા  ુ 

બધઁબધઁ  કરકર   દઇશદઇશ  જોજો  તમેતમે  એ ુએ  ુ િવચારતાિવચારતા  હોહો  તોતો  તમેતમે  ખોટાખોટા  છોછો  બોસબોસ    

સવાલસવાલ  ––  ુ ુ લોકોલોકો  એટલાએટલા  ડફોળડફોળ  હશેહશે  કક  તમનેતમને  સવાલસવાલ  છુતાછુતા  હશેહશે  ??  

જવાબજવાબ  ––  એએ  ખબરખબર  નથીનથી  પણપણ  ુુ  તોતો  એટલોએટલો  હોિશયારહોિશયાર    કક  જવાબજવાબ  આ ુઆ  ુ     

સવાલસવાલ  ––    ુ િનયાુ િનયા  એએ  આિથકઆિથક  મઁ દમઁ દ  માથીમાથી  બહારબહાર  આવવાઆવવા  ુ ુ કર ુકર  ુ જોઇએજોઇએ  ??  

જવાબજવાબ  ––  ુ િનયાુ િનયા  ુ ુ ખબરખબર  નઇનઇ  પણપણ  મારમાર  આઆ  બ ુબ  ુ ુ કુ ક  નેને  થો ુથો ુ   કામકાજકામકાજ  કર ુકર  ુ જોઇએજોઇએ    

સવાલસવાલ  ––  આપણેઆપણે  ઓ કરઓ કર  એવોડએવોડ  યાયા  એએ  િવશેિવશે  તમા ુતમા ુ   ુ ુ કહ ુકહ  ુ છેછે  ??  

જવાબજવાબ  ––  મારામારા  કહવાથીકહવાથી  થોડાથોડા  નહતાનહતા  તવાતવા  નાના  ુુ  ુ ુ ક ુક ુ    
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સર ાઈસ ુંસર ાઈસ ુ ં સ યાનાશસ યાનાશ    

‐‐  િનિશતિનિશત  રાવલરાવલ  

  ""મિનષામિનષા……ઓઓ  મિનષામિનષા  !!!!””--સાંસાં   ઑફઑફસથેીસથેી  આવતાવંતઆવતાવંત  રુશેરુશે  ઉઉ   અવાઅવા   મૂૂમ  પાડપાડ ..ગભરાગભરા??ઈનેઈને  

““આ ુંઆ ુ ં ંં””--એમએમ  કહ નેકહ ને  એમનાએમના  માટમાટ  પાણીપાણી  લલ??ઈનેઈને  રસોડામાથંીરસોડામાથંી  બહારબહાર  નીકળનીકળ ,, યાંયા ં તોતો  ુ સાથીુ સાથી  રાતોચોળરાતોચોળ  

રુશનોરુશનો  ચહરોચહરો  જોજો??ઈનેઈને  પાણીનોપાણીનો  લાસલાસ  હાથમાથંીહાથમાથંી  પ ુ ંપ ુ ં--પ ુ ંપ ુ ં  થઈથઈ  ગયોગયો……પહલાંપહલા ં ારયારય  મમ  એમનેએમને  આટલાઆટલા  

ુ સામાંુ સામા  ં જોયાંજોયા  ં નહોતાંનહોતા  ં નેને,,એએટલેટલે……!!  

  ““ ુ ંુ ં થ ુંથ ુ ં ??””--મમ  ગભરાતાંગભરાતા  ં છૂ ૂંછૂ ૂ…ં…””કમકમ  આટલાઆટલા  ુ સામાંુ સામા ં છોછો??””  

  ““દવદવ  ા ંા ં છેછે??""એમણેએમણે  ુ સામાંુ સામા ં છૂ ુંછૂ ુ.ં.  

  ““ગણતનાગણતના  ટ શુનમાંટ શુનમા  ં ગયોગયો  છેછે……કક....કમકમ  ??””મારમાર   ગભરામણગભરામણ  રુશનારુશના  ુ સાુ સા  સાથેસાથે  વધીવધી  રહરહ   હતીહતી..એકએક  

તોતો  વભાવેવભાવે  જજ  ુ ંુ ં ઢ લીઢ લી……એટલેએટલે  મારામારા  લાડલાલાડલા  દવલાદવલા  પરપર  આવનારઆવનાર   આફતનાઆફતના  િવચારમાિવચારમા થીથી  જજ  ુ ંુ ં તોતો  ુુ   

ઊઠઊઠ ……  

  ““આજકાલનાંઆજકાલના  ં છોકરાંછોકરા  ં !!””--એએ  બો યાબો યા,,--””બાપાબાપા??ઓઓ  આખોઆખો  દવસદવસ  ઑફસમાંઑ ફસમા  ં વૈત ુંવૈત ું   કરકર --કર નેકર ને  મરમર   

યય,,કોનાકોના  માટમાટ??......અનેઅને  છોકરાનંેછોકરાનંે  એકએક  િપ ચરિપ ચર  માટમાટ  ઘરેઘરે  ખો ુ ંખો ુ ં  બોલતાંબોલતા  ં શરમશરમ  પણપણ  નાના  આવેઆવે  !!!!””  

  ““પણપણ……પણપણ  દવેદવે  ક ુક  ુ ુ ંુ ં એએ  તોતો  કહોકહો……””--મારમાર   ચતાચતા  વધતીવધતી  ચાલીચાલી..  

  ““તારોતારો  લાડકોલાડકો  તનેતને  એમએમ  કહ નેકહ ને  નીક યોનીક યો  છેછે  નેને……કક  એએ  ગણતનાગણતના  ટ શુનમાંટ શુનમા  ં યય  છેછે??....””  

  ““હહ....હાહા……કમકમ  ??””  

  ““ ુ ંુ ં એનેએને  હમણાંહમણા ં જજ  િસટિસટ   ગો ડગો ડ  મ ટ લે સમાથંીમ ટ લે સમાથંી  નીકળતોનીકળતો  જોજો??ઈનેઈને  આવીઆવી  ર ોર ો  ંં……””--એમનોએમનો  અવાજઅવાજ  

એએ  પરાણેપરાણે  કા મૂાંકા મૂા ં રાખતાંરાખતા  ં બો યાબો યા……  

  મનેમને  વ ુવ  ુ છૂવાનીછૂવાની  ઈ છાઈ છા  તોતો  થથ??ઈઈ,,પણપણ  મનેમને  લા ુંલા ુ ં કક  ટ ુંટ ુ ં વધારવધાર  છૂ શછૂ શ  એટલોએટલો  એમનોએમનો  ુ સોુ સો  

વધતોવધતો  જશેજશે..પણપણ  મારામારા  માનવામાંમાનવામા  ં આવ ુંઆવ ુ ં નહો ુંનહો ુ.ં.અમારાઅમારા  સં કારસં કાર  પરપર  ‘‘મનેમને’’  તોતો  એટલોએટલો  િવ ાસિવ ાસ  હતોહતો  જજ  કક  દવદવ  

ારયારય  ૂ ુ ંૂ ુ ં  તોતો  નન  જજ  બોલેબોલે……િવનાિવના  કારણકારણ  તોતો  નહનહ   જજ……  

  ‘‘જોજો  કક  રુશરુશ  પણપણ  આખરઆખર  દવનાદવના  િપતાિપતા  છેછે......એએ  કાઈંકાઈં  ખો ુ ંખો ુ ં  બોલેબોલે??’’--મારામારા  મનેમને  દલીલદલીલ  કરકર ..--’’દવદવ  રુશનેરુશને  

બૂૂબ  વહાલોવહાલો  છેછે……કદાચકદાચ  એટલેએટલે  જજ  એમનેએમને  તનેાતનેા  ખો ુ ંખો ુ ં  બોલવાબોલવા  પરપર  આટલોઆટલો  બધોબધો  ુ સોુ સો  આ યોઆ યો  હશેહશે……’’  
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  એમણેએમણે  પાણીપાણી  પીપી  લી ુંલી ુ ં એટલેએટલે  મમ  ક ુંક ુ-ં-““જલદજલદ   શશ  થથ??ઈઈ  ??ઓઓ…… ુ ંુ ં કાઈંકકાઈંક  ના તોના તો  લા ુંલા ુ…ં…””--મનેમને  એમએમ  

ક મક મ  બનેબને  એમએમ  જલદજલદ   દવનેદવને  એમનાએમના  મગજનીમગજની  બહારબહાર  કા ૂંકા ૂં  તોતો  બચારાબચારા  દવદવ  પરનીપરની  આફતઆફત  ટળેટળે......પણપણ……  

  ““નાના……ના તાનીના તાની  જ રજ ર  નથીનથી;;દવદવ  આવેઆવે  એટલેએટલે  એનેએને  દરનાદરના  મમાંમમા  ં મોકલમોકલ……તરતતરત  જજ……””--કહ નેકહ ને  એએ  

દરનાદરના  મમાંમમા  ં જતાજતા  ર ાર ા..  

  વાવા  એએ  દરદર  ગયાગયા  કક  તરતતરત  જજ  મમ  ડાયર માથંીડાયર માથંી  દવનાદવના  ગણતનાગણતના  સરનોસરનો  ફોનફોન  નબંરનબંર  શો યોશો યો  અનેઅને  

ફટાફટફટાફટ  ડાયલડાયલ  કયકય …… રુશનીરુશની  સામેસામે  એમનીએમની  વાતવાત  ખોટખોટ   સા બતસા બત  કરવાકરવા  આઆ  ર તેર તે  ુ ંુ ં ફોનફોન  નાના  કરકર   શકશક   

હોતહોત……પણપણ…… રુશરુશ  ખોટાખોટા  નહોતાનહોતા..દવદવ  આઆ   ટ શુનટ શુન  ગયોગયો  જજ  નહોતાનહોતા..એનાએના  સરસર  તોતો  એટલેએટલે  ધુીધુી  ક ુંક ુ ં કક  દવેદવે  બેબે  

દવસદવસ  પહલાથીપહલાથી  જજ  આઆ   ટ શુનટ શુન  નહનહ   આવેઆવે  એવીએવી  એમનેએમને  વાતવાત  કરકર   રાખીરાખી  હતીહતી..  

  હવેહવે  તોતો  મનયેમનયે  ુ સોુ સો  આવવોઆવવો  જોઈએજોઈએ,,પણપણ  રૂ રૂોરૂ રૂો  આવેઆવે  એનીએની  પહલાપહલા  ડોરબેલડોરબેલ  વાગીવાગી.. દયદય  એકએક  

ધબકારોધબકારો  કૂૂક   ગ ુંગ ુ.ં.હ ુહ ુ   તોતો  ુ ંુ ં દરવાદરવા   પહ ચીપહ ચી  જજ  હહતીતી  યાંયા ં તોતો  દરનાદરના  મમાથંીમમાથંી  રુશનોરુશનો  અવાજઅવાજ  આ યોઆ યો--

““દવદવ  હોયહોય  તોતો  દરદર  મોકલમોકલ..””  

  દવદવ  જજ  હતોહતો..મારામારા  ગભરાટભયાગભરાટભયા  હાવભાવહાવભાવ  િવષેિવષે  એએ  કાઈંકાઈં  છૂેૂછે  એએ  પહલાંપહલા ં જજ  મમ  એનેએને  દરનાદરના  મમાંમમા  ં 

જવાજવા  ઈશારોઈશારો  કયકય ..એએ  ૂઝંાતોૂઝંાતો  દરદર  ચા યોચા યો..થોડ વારથોડ વાર  તમાચોતમાચો  મારવાનોમારવાનો  અવાજઅવાજ  સભંળાયોસભંળાયો..મારમાર   ખોખો  ભીનીભીની  

થથ??ઈઈ  ગગ??ઈઈ..પણપણ  મમ  એમએમ  િવચાર નેિવચાર ને  મનમન  મ મમ મ  ક ુક  ુ કક  આઆ  સસ   દવનેદવને  મળવીમળવી  જજ  જોજો??ઈઈ??એએ,, થીથી  ફરફર   ખો ુ ંખો ુ ં  

બોલતાંબોલતા  ં પહલાંપહલા ં એનેએને  આઆ  સસ   યાદયાદ  આવેઆવે……  

  રાત ુંરાત ુ ં ભોજનભોજન  એએ  દવસેદવસે  દવનેદવને  નાના  મ ુંમ ુ.ં.દ કરાનેદ કરાને  ૂ યોૂ યો  વૂાડતાંવૂાડતા  ં વવ  તોતો  બ યોબ યો,,પણપણ  રુશરુશ  મ મમ મ  

હતાહતા  એટલેએટલે  ુ ંુ ં કાઈંકાઈં  નાના  બોલીબોલી.. ુ ંુ ં અનેઅને  રુશરુશ  પણપણ  એએ  ભારભાર  વાતાવરણમાંવાતાવરણમા  ં વ ુવ  ુ જમીજમી  નાના  શ ાંશ ા.ં. મમ--તમેતમે  કોળ યાકોળ યા  

ભર નેભર ને  અમેઅમે  પણપણ  ઊચાટભયાઊચાટભયા  વેવે  ઈૂૂઈ  ગયાંગયા…ં…  

  મારમાર   સવારસવાર  કમકમ  પડપડ ,,એએ  તોતો  ુ ંુ ં જજ  ુ ંુ ં ંં,,પણપણ  રુશરુશ  પણપણ  પડખાંપડખા  ં જજ  ફરવતાંફરવતા  ં હતાહતા..  

  સવારસવાર  છછ  વાગેવાગે  મનહરમનહર  ઉદાસનીઉદાસની  ““પાનપાન  લી ુંલી ુ ં જો ુંજો ુ ં નેને  તમેતમે  યાદયાદ  આ યાંઆ યા”ં”--ગઝલથીગઝલથી  અમારઅમાર   બ નેીબ નેી  

ખખ  ઊઘડઊઘડ ..ઊતાવળેઊતાવળે  પગલેપગલે  ોો?? ગગ  મમાંમમા  ં જજ??ઈનેઈને  જો ુંજો ુ ં તોતો  ટબલટબલ  પરપર  મનહરમનહર  ઉદાસનીઉદાસની  ગઝલોનીગઝલોની  

સીડ નોસીડ નો  આખોઆખો  સટેસટે  પડ ોપડ ો  હતોહતો  અનેઅને  એનીએની  બા ુમાંબા ુમા ં પડ ુંપડ ુ ં હ ુંહ ુ ં એકએક  ‘‘બથબથ  ડડ  કાડકાડ’’!!  

  આઆ   રુશનોરુશનો  જ મજ મ  દવસદવસ  હતોહતો..મમ  એમનીએમની  સામેસામે  જો ુંજો ુ.ં.એમનાએમના  હાથમાંહાથમા  ં એએ  કાડકાડ  હ ુંહ ુ ં અનેઅને  ખમાંખમા  ં 

પાણીપાણી!!એમણેએમણે  વાચંીનેવાચંીને  કાડકાડ  મનેમને  આ ુંઆ ુ.ં.લખાણલખાણ  કંઈકકંઈક  આઆ  માણે ુ ંમાણે ુ ં હ ુંહ ુ:ં:””અઅ  વરેવરે   હ પીહ પી  બથબથ  ડડ  ુુ   ડ યરડ યર  પાપાપાપા  ! ! 
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પૉકટમનીમાથંીપૉકટમનીમાથંી  બચાવીનેબચાવીને  રાખેલારાખેલા  પૈસાનોપૈસાનો  આનાથીઆનાથી  સારોસારો  િનકાલિનકાલ  મનેમને  કોકો??ઈઈ  નાના  લા યોલા યો  ! ! આશાઆશા  છેછે  કક  તમારાતમારા  

ફવર ટફવર ટ  ગઝલગઝલ  િસગર ુંિસગર ુ ં સં ણૂસં ણૂ  કલે શનકલે શન  તમનેતમને  ગમશેગમશે……મનેીમનેી  હ પીહ પી  ર ટ સર ટ સ  ઑફઑફ  ધધ  ડડ  પાપાપાપા  !!””  

  અહઅહ   હસ ુંહસ ુ ં યો યયો ય  રહશેરહશે  કક  રડરડ ુંુ ં એએ  ુ ંુ ં હ ુહ ુ   નન   કરકર   શ ુ ંશ ુ ં  એટલામાંએટલામા  ં તોતો  પાછળથીપાછળથી  દવનોદવનો  અવાજઅવાજ  

આ યોઆ યો--““સૉરસૉર   પ પાપ પા  ! ! મારમાર  ખો ુ ંખો ુ ં  બોલ ુંબોલ ુ ં પડ ુંપડ ુ.ં.પણપણ  તમનેતમને  આઆ  સર ાસર ા??ઈઝઈઝ  આપવાઆપવા  માટમાટ  જજ  મારમાર  એએ  અપરાધઅપરાધ  

કરવોકરવો  પડલોપડલો……કાલેકાલે  ુ ંુ ં આઆ  કલે શનકલે શન  લેવાલેવા  માટમાટ  જજ  સીટસીટ   ગો ડગો ડ  મ ટ લે સનામ ટ લે સના  ઝુીકઝુીક  ટોરમાંટોરમા .ં.....””--  

  --પણપણ  એએ  ૂ ુંૂ ું   બોલીબોલી  રહરહ  એએ  પહલાંપહલા ં તોતો  રુશેરુશે  એનેએને  બાથમાંબાથમા  ં લલ??ઈઈ  લીધોલીધો……  

  પ ર થતીમાંપ ર થતીમા  ં ખાસખાસ  ધુારોધુારો  નહોતોનહોતો  થયોથયો..ગઈકાલેગઈકાલે  સાંસાં   મારમાર   ખોખો  ભ યલેીભ યલેી  હતીહતી;;અ યારઅ યાર  રુશનીરુશની  

ખોખો  ભી યલેીભી યલેી  હતીહતી..ગગ??ઈકાલેઈકાલે  રુશરુશ  ુ સામાંુ સામા  ં રાતાચોળરાતાચોળ  હતાહતા  અનેઅને  દવદવ  પરપર  સુીબતસુીબત  આવવાનીઆવવાની  

હતીહતી;;અ યારઅ યાર  ુ ંુ ં ુ સામાંુ સામા  ં હતીહતી  અનેઅને  સુીબતસુીબત  તોતો  દદવવ  પરપર  આઆ   પણપણ  આવવાનીઆવવાની  હતીહતી……કારણકારણ  કક  એનાએના  

સર ાઈઝનીસર ાઈઝની  મગજમાર માંમગજમાર મા  ં મારમાર   ‘‘કકકક’’નાના  સર ાઈઝ ુંસર ાઈઝ ુ ં એણેએણે  સ યાનાશસ યાનાશ  ક ુક  ુ હ ુંહ ુ…ં…!!!!!!  

  

ધ ધાધ ધા  
‐‐  અિન ુ ધઅિન ુ ધ  પરમારપરમાર

ધમનીધમની  ધાધા  સામેસામે  કોઇકોઇ  વ ુવ  ુ બળાવાનબળાવાન  નથીનથી..પણપણ  જોજો  એએ  સમસમ   શકાઈશકાઈ  તોતો  ઠ કઠ ક  છેછે  ન હતરન હતર  એ ુએ  ુ વ ુપવ ુપ

ધ ધામાધ ધામા  પ રવતનપ રવતન  પામતાપામતા  વ ુવ  ુ સમયસમય  નથીનથી  લાગતોલાગતો. . માણસમાણસ  યારયાર  ધમધમ  પરપર  ઓત ોતઓત ોત  થઈથઈ  યય

અથવાઅથવા  ધમધમ  પરથીપરથી  િવ વાસિવ વાસ  મુાવીમુાવી  બેસેબેસે  છેછે  યારયાર  આવાઆવા  ક સાઓમાક સાઓમા  માણસમાણસ  ધ ધાધ ધા  તરફતરફ  ુ કુક   જતોજતો  હોઇહોઇ

છેછે  એમએમ  કહ ુકહ  ુ કદાચકદાચ  અયો યઅયો ય  નહનહ   કહવાયકહવાય. . આઆ   ૨૧૨૧મીમી  સદસદ   મામા  પણપણ  જોજો  ધ ધાધ ધા  િવશેિવશે  કઇકકઇક  લખ ુલખ  ુ પડપડ  તોતો

એએ  ખરખરખરખર  શરમજનકશરમજનક  વાતવાત  કહવાકહવાયય  એવીએવી  બાબતબાબત  છેછે. . દરકદરક  દરકદરક  માણસમાણસ  મહદાશંેમહદાશંે  ધ ધામાધ ધામા  માનેમાને  છેછે.. 

અ બઅ બ  લાગેલાગે  છેછે  નેને........??  જરાજરા  િવચા રિવચા ર  ુઓુઓ  તમનેતમને  કઈકઈ  બાબતબાબત  પરપર  ધ ધાધ ધા  ધરાવોધરાવો  છોછો  એનોએનો  જવાબજવાબ  તમનેતમને

મળમળ   રહશેરહશે..

થોડાથોડા  ુ ાઓુ ાઓ  છેછે  નાના  પરપર  આઆ   પણપણ  લોકોલોકો  િવ વાસિવ વાસ  કરકર   ર ાર ા  છેછે. . આવીઆવી  વાતોવાતો  નેને  ધાધા  સાથેસાથે  મુળેમુળે  કરાવશોકરાવશો

કક  ધ ધા ુધ ધા  ુ એકએક  વર ુવર  ુ વ પવ પ  સમજ ુસમજ  ુ એએ  વાચકવાચક  િમ ોિમ ો  પરપર  આધારઆધાર  રાખેરાખે  છેછે..

ુ ુ તમારાતમારા  વનમાવનમા  એિવએિવ  કોઇકોઇ  ઘટનાઘટના  બનીબની  છેછે  કક    સમજવાસમજવા  માટમાટ  હહ   ધુીધુી  તમેતમે  મથીમથી  ર ાર ા  છોછો........??  કોઇકોઇ

એિવએિવ  ઘટનાઘટના  છેછે    તમનેતમને  આવીઆવી  બાબતોબાબતો  પરપર  િવચારવાિવચારવા  ે રતે રત  કરકર  છેછે..........??                                



સાત યસાત ય   ક બીજોક બીજો  
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                                                  આવોઆવો  જજ  એકએક  સવાલસવાલ  છેછે  એવરલેડએવરલેડ   ઓફઓફ  ફાિતમાફાિતમા  ારાારા  દશાવામાદશાવામા  આવલેઆવલે  ણણ  બાળક નાબાળક ના

ભિવ યકથનનોભિવ યકથનનો. . ૧૯૭૧૧૯૭૧  મામા  બનલેીબનલેી  આઆ  ઘટનાનીઘટનાની  બેબે  ભિવ યવાણીભિવ યવાણી  નેને  લોકોલોકો  સમયસમય  અ સુારઅ સુાર  સાચીસાચી  માનીમાની

ુ ાુ ા  છેછે,,પરં ુપરં  ુ હહ   ધુીધુી  તનેીતનેી  એકએક  ભિવ યવાણીભિવ યવાણી  કોઇનેકોઇને  સમ ણીસમ ણી  નથીનથી. . ઘણાઘણા  માઘંતાઓમાઘંતાઓ  આઆ  બાબતબાબત  પરપર

કાયકાય    કરકર   ર ાર ા  છેછે. . બ ુબ ુ  ઢુુઢ  સવાલસવાલ  છેછે  એટલેએટલે  ારાર  ઉકલાશેઉકલાશે  એતોએતો  સમયસમય  પરપર  જજ  છોડ ુછોડ  ુ ર ુર .ુ . મ યમ ય  દશમાદશમાં

ઉ નઉ ન  સભંાગનાસભંાગના  બડનગરનીબડનગરની  ન કન ક  આવલેઆવલે  આલોટઆલોટ  ગામમાંગામમા  ં એકએક  એ ુંએ ુ ં ઝાડઝાડ  છેછે    તેતે  વળગાણથીવળગાણથી  પી ડતપી ડત

લોકોનેલોકોને  ુ તુ ત  કરાવેકરાવે  છેછે. . િવચારવાિવચારવા  વીવી  બાબતબાબત  એએ  છેછે  કક  તુભાઈતુભાઈ  ફ તફ ત  ઓઓ  અનેઅને  છોકર ઓનેછોકર ઓને  જજ  પોતાનોપોતાનો

િશકાિશકારર  બનાવેબનાવે  છેછે. . નેને  તુુત  વળ ુવળ  ુ હોઇહોઇ  તેતે  ઝાડઝાડ  પરપર  ચ ડનેચ ડને  પોતાનીપોતાની  યથાયથા  જણાવેજણાવે  છેછે. . પિછપિછ  કોઇકોઇ  બાબાનાબાબાના

આદશથીઆદશથી  કચડમાકચડમા  ુદુદ   પડપડ  છેછે. . આમઆમ  તનેીતનેી  આ માનેઆ માને  શાતંીશાતંી  મળેમળે  છેછે..  

                                                આઆ   યારયાર  મ ુ યમ ુ ય  ચચ   પરપર  પહો ચપહો ચ  ગયોગયો  છેછે  યારયાર  આપણાઆપણા  માનામાના  ઘણાઘણા  લોકોલોકો  હણહણ  નાના

દવસેદવસે  બારબાર  ઓઓછાછા  િનકળેિનકળે  છેછે. . ણેણે  હણહણ  બના ુબના  ુ એમનાએમના  મ દરમ દર  નાના  ારાર  પણપણ  બ ધબ ધ  કરકર   દછેદછે. . આઆ  ટોિપકટોિપક

લખવા ુલખવા  ુ એટલેએટલે  મનમન  થ ુથ  ુ ક ્ક ્  કક  થોડાથોડા  દવસોદવસો  પલેાપલેા  એકએક  પપેરપપેર  મામા  સમાચારસમાચાર  વા યાવા યા  કક  કરળકરળ  નાના  કક  કોઇકોઇ  ગામગામ

મામા  એકએક  ૧૨૧૨  --  ૧૫૧૫  વષનીવષની  છોક રછોક ર  નેને  દડકાદડકા  સાથેસાથે  પરણાવીપરણાવી  કમકમ  કક  ગામગામ  નાના  લોકોલોકો  એ ુએ  ુ માનતામાનતા  હતાહતા  કક  આ ુઆ ુ

કરવાથીકરવાથી  ગામમાગામમા  ુ કાળુ કાળ  ન હન હ  પડપડ..દડકાદડકા  નેને  યારયાર  એએ  છોકરછોકર   નાના  ગાલગાલ  પાસેપાસે  લાવવામાલાવવામા  આ યોઆ યો  યારયાર  એનોએનો

ચહરોચહરો  જોવાજોવા  વોવો  હતોહતો..પિછપિછ  એએ  દડકાદડકા  નેને  ુવાુવા  મામા  પાછોપાછો  મોક લમોક લ  દવાયોદવાયો..આ ુઆ  ુ તોતો  ઘણઘણ  વારવાર  વાચવાવાચવા  મડ ુમડ  ુ છેછે

કક  કોઇકોઇ  છોક રછોક ર  નાના  લ નલ ન  કોઇકોઇ  નવરનવર  સાથેસાથે  કરવામાકરવામા  આ યાઆ યા  હોઇહોઇ. . ુ રુ ર  નાના  જિયયેજિયયે  તોતો  આપણીઆપણી  િમિમસસ  વ ડવ ડ

ઐ યાઐ યા  રાયરાય  નાના  લ નલ ન  પણપણ  ડડ  સાથેસાથે  કરવાનાકરવાના  હતાહતા,,કયાકયા  કક    નહનહ   એએ  તોતો  હવેહવે  એજએજ  ણેણે  પણપણ  યારયાર  આવાઆવા

ભણેલાભણેલા  ગણેલાગણેલા  લોકોલોકો  પણપણ  જોજો  આવીઆવી  ધ ધાધ ધા  માનતામાનતા  હોઇહોઇ  તોતો  પિછપિછ  અભણઅભણ  લોકોલોકો  નેને  તોતો  દોષદોષ  આપીઆપી  શક એશક એ..  

એકએક  વાતવાત  સમજમાસમજમા  નથીનથી  આવતીઆવતી    કક  ણેણે  આઆ  ુ િનયાુ િનયા  બનાવીબનાવી  છેછે  એણેએણે  તોતો  દરકદરક  સમયનેસમયને  એકએક  સરખોસરખો  જજ

બના યોબના યો  છેછે  તોતો  પિછપિછ  આપણનેઆપણને  શોશો  હકહક  છેછે  એનેએને  સારોસારો  કક  ખરાબખરાબ  કહવાનોકહવાનો????  બલા ડબલા ડ  આડઆડ  ઉતરઉતર  તોતો  આપણેઆપણે  ૫૫

િમિનટિમિનટ  માટમાટ  ઉભાઉભા  ર હએર હએ    િછયેિછયે. . કમકમ  કક  કઇકઇ  અપશ ુનઅપશ ુન  નાના  થાયથાય  માટમાટ. . ારયારય  િવચા ુિવચા  ુ કક  બલા ડબલા ડ  નેને  અપ કુનઅપ કુન

નડ ાનડ ા  આપણેઆપણે  એનાએના  ર તેર તે  આ યાઆ યા  એએ  માટમાટ..કા ળચૌદશકા ળચૌદશ  નાના  દવસેદવસે  આપણેઆપણે  ભજયાભ જયા  બનાિવનેબનાિવને  ૪૪  ચોકચોક  વ ચેવ ચે

ુ કયેુ કયે  છ યેછ યે  ઘરઘર  નોનો  ક કાસક કાસ  કાઢવાકાઢવા. . ુ ુ ખરખરખરખર  ક કાસક કાસ  જતોજતો  રહરહ  છેછે  ઘરમાિથઘરમાિથ??  આવીઆવી  નાનીનાની--નાનીનાની  વાતોવાતો  પરપર

નજરનજર  નાખી ુનાખી  ુ તોતો  સમ શેસમ શે  કક  આપણેઆપણે  કટલાકટલા  ધ ધાધ ધા   છ એછ એ..

                                            આપણાઆપણા  ભારતમાભારતમા  નેને  ખાસખાસ  કર નેકર ને  જુરાતમાજુરાતમા  ક તુા ુક તુા  ુ પપ  સારાસારા  એવાએવા  માણમામાણમા  જોવાજોવા  મળેમળે
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છેછે. . ક તુાક તુામામા  સારાસારા  કાયકાય   નાના  કરકર   શકાઈશકાઈ,,સોનાનીસોનાની  ખર દખર દ   કરવીકરવી  હોઇતોહોઇતો  ક તુાક તુા  રુારુા  નાના  થાઈથાઈ  યાયા  ધુીધુી  રાહરાહ

જોવાનીજોવાની  રહરહ . . રાજકોટનારાજકોટના  િવ ાનિવ ાન  થાનાથાના  ખુુખ  જયતંજયતં  પડં ાએપડં ાએ  તમેનીતમેની  દકર નાદકર ના  લ નલ ન  ક તુામાક તુામા  કયાકયા  છેછે.. 

રા ેરા ે  બારબાર  વા યેવા યે  કાળકાળ  ચોઘ ડયામાચોઘ ડયામા  વુાવુા  અનેઅને  ડાકલાનોડાકલાનો  વરઘોડોવરઘોડો  િનક યોિનક યો  હતોહતો. . દકરદકર નેને  કાળાકાળા  કલરનીકલરની  સાડસાડ

પહરાવલેીપહરાવલેી  અનેઅને  આઆ   એ ુએ  ુ વનવન  પણપણ  આનદંદાયકઆનદંદાયક  િવતીિવતી  ર ુર  ુ છેછે..  

                                                વુાવગનાવુાવગના  ચ હતાચ હતા  પા ોપા ો  પણપણ  ધ ધાનીધ ધાની  લપટેમાલપટેમા  આવીઆવી  ગયાગયા  છેછે. . મમ  કક  ભારતનોભારતનો

મહાનમહાન  ખેલાડખેલાડ   સચીનસચીન  ત ુલકરત ુલકર  હમશેાહમશેા  ડાબાડાબા  પગ ુપગ  ુ પડેપડે  પહલાપહલા  બાધંેબાધંે  છેછે..  તનેાતનેા  ડાબડાબ  પડેમાપડેમા  હમશેાહમશેા  લાલાલલ

કલનોકલનો  ુમાલુમાલ  અથવાઅથવા  લાલલાલ  કલર ુકલર  ુ કોઇકોઇ  કપ ુકપ ુ   જોવાજોવા  મળેમળે  છેછે. . દશનાદશના  મહાનમહાન  અભનેતાઅભનેતા  અિમતાભઅિમતાભ  બ ચનનાબ ચનના

હાથહાથ  કોઇકોઇ  દવસદવસ  હોનીહોની  વ ટ ઓવ ટ ઓ  િસવાયિસવાય  જોવાજોવા  ન હન હ  મળેમળે. (. (હવેહવે  કદાચકદાચ  તમેનેતમેને  ગળઓગળઓ  ઓછઓછ   પડપડ  છેછે

વીટ ઓવીટ ઓ  પહરવાપહરવા) ) આપણાઆપણા  ભારતમાભારતમા  આવઆવ  ઘણાઘણા  મહાનમહાન  માણસોમાણસો  છેછે    ધ ધામાધ ધામા  માનેમાને  છેછે  અનેઅને  માનતામાનતા

રહશેરહશે..  

                                            આપણઆપણ  ઘરોમાઘરોમા  પણપણ  ધ ધા ૂધ ધા  ૂ યાપકયાપક  માણમાણ  જોવાજોવા  મળેમળે  છેછે. . દવસદવસ  આથમતોઆથમતો  હોઇહોઇ  યારયાર

ગોળામાગોળામા  પા ણપા ણ  રડ એરડ એ  તોતો  અપશ ુનઅપશ ુન  થાઈથાઈ,, દવસદવસ  આથમતાઆથમતા  સમયેસમયે  ઘરમાઘરમા  સાફસાફ  સફાઈસફાઈ  કર એકર એ  તોતો  અપશ ુનઅપશ ુન

થાયથાય. . આઆ  બેબે  બાબતોબાબતો  જરાજરા  િવ ાનનીિવ ાનની  ભાષામાભાષામા  સમ એસમ એ  તોતો  યુનોયુનો  આથમતોઆથમતો  કાશકાશ  તમારાતમારા  ઘરનીઘરની  રોશનીનેરોશનીને

ઝાખંીઝાખંી  પાડપાડ   દછેદછે. . આઆ  સમયેસમયે  નાતોનાતો  કાશકાશ  હોઇહોઇ  કક  નાના  ધાધા   એટલેએટલે  પા ણપા ણ  રડવારડવા  સમયેસમયે  કોઇકોઇ  કચરોકચરો  સાથેસાથે  નાના

પ ડપ ડ  યય  એએ  માટમાટ  એએ  સમયસમય  પરપર  પા ણપા ણ  નાના  રડ ુરડ  ુ જોઇએજોઇએ. . એજએજ  સમયેસમયે  ઘરમાથીઘરમાથી  કચરોકચરો  કાઢવામાકાઢવામા  કોઇકોઇ  ણીણી

વ ુવ  ુ કચરાકચરા  સાથેસાથે  બહારબહાર  નાના  નીકળનીકળ   યય  એએ  માટમાટ  કચરોકચરો  નાના  કાઢવોકાઢવો  જોઇએજોઇએ. . પણપણ  આપણેઆપણે  લોકોલોકો  છ એછ એ  કક  તેતેનેને

અપશ ુનઅપશ ુન  માનીમાની  લી ુલી  ુ છેછે..  

                                                  ડાબીડાબી  કક  જમણજમણ  ખખ  ફરકફરક  તોતો  અપશ ુનઅપશ ુન,,ર તાર તા  પરપર  ચા યાચા યા  જતાજતા  કોઇકોઇ  નાળ યરેનાળ યરે  પડ ુપડ  ુ મળેમળે  

તોતો  તનેેતનેે  હાથમાહાથમા  નાના  લઈલઈ  શકાઈશકાઈ  ન હતરન હતર  તુુત  વળગેવળગે,,  ખીજડાખીજડા  નીચેનીચે  ઉભાઉભા  રહ નેરહ ને  ""હાલોહાલો" " બોલીએબોલીએ  તોતો  તુુત-- તેતે  

પણપણ  આપણીઆપણી  સાથેસાથે  આવેઆવે..કોઇકોઇ  સારાસારા  સગંમાસગંમા  િવધવાિવધવા  ઓનેઓને  બાકાતબાકાત  રાખવામારાખવામા  આવેઆવે  છેછે  અથવાઅથવા  તોતો  તમેનીતમેની  

કોઇકોઇ  મદદમદદ  નથીનથી  લેવાતીલેવાતી  કારણકારણ  ફ તફ ત  એટ ુએટ  ુ કક  હવેહવે  તેતે  હુાગનહુાગન  નથીનથી  રહરહ ,,  બસબસ  આજઆજ  એનોએનો  મોટોમોટો  અપરાધઅપરાધ  છેછે  

  ખરખરખરખર  તોતો  એનાથીએનાથી  થયોથયો  પણપણ  નથીનથી..    ર તામાર તામા  કોઇનેકોઇને  ુદંડુદંડ   ફકફક   દ ધીદ ધી  હોઇહોઇ  તોતો  તનેેતનેે  નાના  ઉપાડાઈઉપાડાઈ  ""મામા" " નીની  

આડઆડ   હોઇહોઇ  છેછે  એમાએમા,,કોઇકોઇ  માણસમાણસ  બહારબહાર  જતોજતો  હોહોઇઇ  તોતો  તનેેતનેે  ""કાકા  કારોકારો" " નાના  આપીઆપી  શકાઈશકાઈ,,  ડાબાડાબા  હાથેહાથે  કામકામ  કરતાકરતા  

હોઇહોઇ  એએ  માણસોમાણસો  પાસેપાસે  ભુકામભુકામ  નથીનથી  કરાવાતાકરાવાતા. . યારયાર  એકએક  વાતવાત  કહવા ુકહવા  ુ મનમન  થાઈથાઈ  છેછે  ુુ  દુુદ  ડાબાડાબા  હાથેહાથે  કામકામ  
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કરનારકરનાર  મર જમર જ  . . ઘરનાઘરના  સૌથીસૌથી  નાનનાન  સદ યસદ ય  હોવાનેહોવાને  નાતેનાતે  સારાસારા  કામકામ  મારામારા  હાથેહાથે  જજ  થાઈથાઈ  છેછે. . છતાછતા  કોઇકોઇ  કામકામ  

એ ુએ  ુ નથીનથી  કક  અટ ુઅટ  ુ હોઇહોઇ  કક  કોઇકોઇ  ુ કલીુ કલી  આવીઆવી  હોઇહોઇ..  

આઆ  કોઇકોઇ  એકએક  ઘરનીઘરની  વાતવાત  નથીનથી. . આપણાઆપણા  ભારતભારત  દશનાદશના  મહતમમહતમ  િવ તારોમાિવ તારોમા  આઆ  થાથા  જોવાજોવા  મળેમળે  છેછે. . બદલાવબદલાવ  

અ હઅ હ  આવેઆવે  તોતો  સમાજમાથીસમાજમાથી  ધ ધા ુધ ધા  ુ તુાવાળતુાવાળ  ુ રુ ર  થશેથશે. . નવાનવા  િવચારોિવચારો  નેને  ઉભરવાનોઉભરવાનો  મોકોમોકો  મળશેમળશે  તોતો  

પઢે દરપઢે દર  પઢેપઢે   ચા યાચા યા  આવાતાઆવાતા  આવાઆવા  ુ ષણોુષણો  ુ રુ ર  થશેથશે..લેખલેખ  રુોરુો  કરતાકરતા  પહલાપહલા    વાવાતત  કરકર   તેતે  ફર થીફર થી  

દહોરવવા ુદહોરવવા  ુ મનમન  થાયથાય  છેછે  કક  નવારાિનવારાિ   સમયેસમયે  રાજકોટથીરાજકોટથી  નારયણનારયણ  સરોવરસરોવર  ધુીનાધુીના  મારામારા  વાસમાવાસમા  હ રોહ રો  

ધા ઓધા ઓ  ુ લાુ લા  પગેપગે  માતનામાતના  મઢમઢ  ધુીનેધુીને  ચાલીચાલી  જતાજતા  જોયાજોયા  છેછે..  એમનીએમની  ધાધા  પરપર  ગવગવ  કરતાકરતા  કહવા ુકહવા  ુ મનમન  

થાયથાય  કક  ધમનીધમની  ધાધા  સામેસામે  કોઇકોઇ  વ ુવ  ુ બળવાનબળવાન  નથીનથી. . બસબસ  તનેેતનેે  ધ ધાધ ધાનાના  તુથીતુથી  ુ રુ ર  રાખવીરાખવી  તેતે  

જવાબદા રજવાબદા ર  આપણાઆપણા  લોકોનીલોકોની  છેછે..  

કોમ ટુરકોમ ટુર  ટ સટ સ  બ સબ સ  

‐‐  િનરવ સાકર યાિનરવ સાકર યા  

આપણાઆપણા  આઆ  અિતશયઅિતશય  સ યસ ય  િ યિ ય  માિસકમાિસક  નાના  બીબી   કક  નાના  

આગાઝઆગાઝ  નીની  સાથેસાથે  વાતવાત  કર એકર એ  એએકક  એવાએવા  કો ટુરકો ટુર  સલં નસલં ન  

ઉઉપપકકરરણણ  નીની  કક  નોનો  કો ટુરકો ટુર  િસવાયિસવાય  પપણણ  અ યઅ ય  ઘણીઘણી  

જ યાજ યા  એએ  ઉપયોગઉપયોગ  શશ   બનશેબનશે..  
  

આપણેઆપણે  મોિનટરમોિનટર  માંમા ં થથઈઈ  રહલીરહલી  ઉ ાિંતઉ ાિંત  નાના  સા ીસા ી  છ એછ એ  

આપણેઆપણે  DDOOSS  BBaasseedd  SSyysstteemmss  સાથેસાથે  નાના  BBllaacckk&&WWhhiittee  

mmoonniittoorrss  થીથી  લલઈઈ  નેને  આઆજજ  નાના  LLaatteesstt  TTFFTT  MMoonniittoorrss  

જોયાજોયા  છેછે,,  હવેહવે  એનાએના  થીથી  પપણણ    વ ુંવ ુ ં આ િુનકતાઆ િુનકતા  માટમાટ  તૈયારતૈયાર  

થથઈઈ  ઓઓ  કારણકકારણક  નવીનવી  ટ નોલોટ નોલો   આવીઆવી  પહોચીપહોચી  છેછે  અનેઅને  

તેતે  એટલેએટલે........  ......  ......  

  
FFLLEEXXIIBBLLEE  EELLEECCTTRROONNIICC  PPAAPPEERR  DDIISSPPLLAAYY  
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આઆ  ટકનોલોટકનોલો   ુ ંુ ં DDIISSPPLLAAYY  બુજબુજ  પાત ંપાત ં  હોયહોય  છેછે,,તનેીતનેી  ડાઈડાઈ  મામા   330000  MMiiccrroonnss  ટલીટલી  હોયહોય  છેછે  એટલેએટલે  

ણેણે  કક  કાગળકાગળ  જજ  જોઈજોઈ  લોલો    
  

આઆજજ  થીથી  ણણ  વષવષ  પહલાપહલા  પાનપાન  નાના  ટો ોટો ો  શહરશહર  માંમા ં નાના  FFPPDD  IInntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee  sshhooww  માંમા ં ાયોગીકાયોગીક  

ધોરણેધોરણે  ર ૂર ૂ  થયેથયેલલ  આઆ  TTeecchhnnoollooggyy  ૂંકૂંક  સસમમયય  માંમા ં MMaarrkkeett  માંમા ં આવીઆવી  જશેજશે..  
  

આઆ  ટ નોલોટ નોલો   મામા   CCoommppuutteerr  રુતીરુતી  િસમીતિસમીત  નન  રહતારહતા  તેતે  અ યઅ ય  ઘણાઘણા  બધાબધા  કામકામ  માંમા  ં આવશેઆવશે  મમ  કક,,  

  

••  ટ લવીઝનટલવીઝન  

••  વવ   પ રધાનપ રધાન          

••  ઈલે ોિનકઈલે ોિનક  મગેે ઝનમગેે ઝન  

••  અ યઅ ય  િવ ુંિવ ુ ં ઉપકરણોઉપકરણો                  વગેરવગેર  અનકેઅનકે..........  

  

તોતો  આવોઆવો  િમ ોિમ ો  ટટ ..વીવી..,,  કો ુકો ટુરટર  નાના  નવાનવા  SSLLIIMM  અવતારઅવતાર  માટમાટ  આપણેઆપણે  પપણણ  SSLLIIMM  બનીએબનીએ  //રહ એરહ એ..  

  

કા યકા ય  અ ૃઅ તૃત  
જયજય  હોહો....જયજય  હોહો  ......  

‐‐  મયકંમયકં  િ વદેિ વદે   

ૂટંા ૂટંૂટંા ૂટં  કયાકયા  પછપછ   બધાયબધાય  નોનો  ભાગભાગ  તયતય  હોહો,,  

જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો    

પપ   બદલતાંબદલતા ં વોટૉવોટૉ  નીની  જયજય  હોહો  

સસંદસસંદ  મામા  વચેાતીવચેાતી  નોટૉનોટૉ  નીની  જયજય  હોહો    

લોકશાહલોકશાહ   નીની  આઆ  પરસાળપરસાળ  માંમા ં 

અમે રઅમે રકનકન  ગોટાળાગોટાળા  નીની  જયજય  હોહો    
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દાદાગીરદાદાગીર   કરતાંકરતા ં ફરતાંફરતા ં બધાંબધા ં દલાલદલાલ  િનભયિનભય  હોહો    

જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો    

સ યસ ય  પરનાપરના  િતબધંિતબધં  નીની  જયજય  હોહો  

તપાસતપાસ  કરતાંકરતા ં ધળાઓધળાઓ  નીની  જયજય  હોહો  

લોકશાહલોકશાહ   નાના  નામેનામે  ચાલીચાલી  રહલારહલા  

બધાયંબધાયં  કાળાકાળા  ધધંાઓધધંાઓ  નીની  જયજય  હોહો  

વાથવાથ  નાના  રાજકારણરાજકારણ  થીથી  બધાનેબધાને  ૂટંવાનોૂટંવાનો  આશયઆશય  હોહો  

જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  

કમળોકમળો  નીની  પંપં   ઓઓ  નીની    જયજય  હોહો  

ગર બીગર બી  મામા  િપસાતીિપસાતી    નીની  જયજય  હોહો  

ક યાઓક યાઓ  પરપર  રામનામરામનામ  નીની    

સનેાસનેા  નાના  મુલામુલા  ઓઓ  નીની  જયજય  હોહો    

ૂગંીૂગંી  જનતાજનતા  ,,  બહરબહર   સરકારસરકાર    ધ ંધ ં  યાયતંયાયતં   હોહો  

જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  

ગર બીગર બી  નેને  રોકડરોકડ   કરતીકરતી  ફ મોફ મો  નીની  જયજય  હોહો  

લલમમ  ડોગડોગ  કહ નેકહ ને  અપાતાઅપાતા  રુ કારોરુ કારો  નીની  જયજય  હોહો  

જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  જયજય  હોહો  
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દરકદરક  શુીશુી  છેછે  અ હઅ હ  NNRRII  લોકોલોકો  પાસેપાસે  

--  િમ લ દિમ લ દ  પટલપટલ  

નન..રર..યય..(($$$$$$))      નીની  પોલમપોલપોલમપોલ  ................સામેસામે  ઍકઍક  જજ((RRss..))  ગણકારગણકાર  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

દરકદરક  શુીશુી  છેછે  અ હઅ હ  NNRRII  લોકોલોકો  પાસેપાસે  ................................................................કમકમ  વીકારતાવીકારતા  અઘ ુઅઘ ુ   લા ુલા  ુ હવેહવે..??  

પણપણ  હસવાહસવા  માટમાટ  પણપણ  સમયસમય  નથીનથી..................................................કોણકોણ  નેને    હવેહવે  કટલોકટલો  લોટલોટ  ફાકફાક  તેતે  હવેહવે....??  

દવસદવસ--રાતરાત  દોડતીદોડતી  ુ િનયાુ િનયા  મામા............................................          કમકમ  િસ નલિસ નલ  બનીબની  ઉ ુઉ  ુ રહ ુરહ  ુ છેછે  તમારતમાર  હવેહવે..??  

જદગીજદગી  માટમાટ  પણપણ  સમયસમય  નથીનથી........................................  કમકમ  જદગીજદગી  કમકમ  જજવાયવાય  ખબરખબર  પડપડ   ગયગય  હવેહવે......??  

  

મામા  નાના  હાલરડાંહાલરડા ં નોનો  અહસાસઅહસાસ  છેછે........ ........ …………………………કમકમ  હ ુહ ુ   ખોયાખોયા  મામા  જજ    ુ ુુ  ુ છેછે  તારતાર..........????  

પણપણ  મામા  નીની  મમતામમતા  માટમાટ  સમયસમય  નથીનથી.... .... ……....કમકમ  પોતાનીપોતાની  િ યતમાિ યતમા  જજ    છેછે  તારાતારા  માટમાટ  હવેહવે....????  

બધાબધા  સબંધંોસબંધંો  તોતો  મરમર   ગયાગયા  ણેણે..........કોયકોય  નેને  ફુંફું  આપીઆપી  હોયહોય  તોતો  સબઘંસબઘં  નેને  જણીજણી  સ ૉસ ૉ  હોતહોત  નેને??  

પણપણ  તમેનેતમેને  દફનાવવાનોદફનાવવાનો  સમયસમય  નથીનથી..............................................હવેહવે  ુ ુ જદગીજદગી  નકામીનકામી  બના યાબના યા  પછપછ ..????  

  

  

બધાબધા  નામનામ  મોબઈલમોબઈલ  મામા  છેછે  પણપણ..................  કોઈકોઈ  નીની  સાથેસાથે  સારસાર   રતેરતે  વરતીવરતી  શકા ુશકા  ુ નથીનથી  નેને  હવેહવે....??  

િમ તાિમ તા  માટમાટ  સમયસમય  નથીનથી........................................કમકમ  કક  ઍનેઍને  પણપણ  તમેતમે  પારકપારક   ગણીગણી  લીધીલીધી  છેછે  નેને  હવેહવે....????  
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પારકાપારકા  ઓઓ  નીની  ુ ંુ ં વાતવાત  કરવીકરવી..........................પોતેપોતે  જજ  " " ુુ  જજ  ""નોનો  નારોનારો  લગાવીલગાવી  દ ધોદ ધો  છેછે  નેને  હવેહવે....  

પોતાનાપોતાના  માટમાટ  પણપણ  સમયસમય  નથીનથી..............બીબી   નીની  જજ  કબરકબર  ખોદવાખોદવા  મામા  બ ુબ ુ  મશ લુમશ લુ  છેછે  નેને  હવેહવે....  

  

ખોખો  મામા  છેછે  ઘઘ  ઘણીયેઘણીયે............................................................તોતો  પણપણ  હહ   $$ડોલરડોલર$$  $$દોડતોદોડતો$$    દખાયદખાય  છેછે  ..!!!..!!!  

પણપણ  વુાવુા  માટમાટ  સમયસમય  નથીનથી............................................................................... . બીબી   નીની  ઘેઘે  કમકમ  હહ   હરામહરામ  છેછે......  

દલદલ  છેછે  ગમોગમો  થીથી  ભર ુંભર ુ.ં.................................................................................  એકએક  સ તાસ તા  નળનળ  નીની  તમનેતમને  જ ુરજ ુર  છેછે  ######......  

પણપણ  રોવારોવા  માટમાટ  સમયસમય  નથીનથી....................................................ઍઍ  સ તાસ તા  ટ ુટ  ુ વાપરતાવાપરતા  પપણણ  ખચકાટખચકાટ  છેછે  ;;....  

  

પૈસાપૈસા  નીની  દોડદોડ  મામા  એવાએવા  દોડ ાદોડ ા..........................કક  નેને  ારાર  નકનક  મામા  અ યોઅ યો  એનોએનો  એ સાસએ સાસ  જજ  નિથનિથ......  

કક  થાકવાથાકવા  નોનો  પણપણ  સમયસમય  નથીનથી............................................કક    નેને  શર રશર ર  હાડિપ જરહાડિપ જર  જજ  હોયહોય........$$$$$$$$$$  

પારકાપારકા  અહસાનોઅહસાનો  નીની  ુ ુ કદરકદર  કર એકર એ……………………  કક  નેને  એએ  માણસમાણસ  નહનહ   મિશનમિશન  હોયહોય  ..........  

યાંયા ં પોતાનાપોતાના  સપનાસપના  નીની  જજ  કદરકદર  નથીનથી…….. યાયા  બબ   નાના  સપનાસપના  ટુવાનોટુવાનો  ુ ુ રંજરંજ  હોયહોય  તમારતમાર;;  

  

  

ુ ુ જજ  કહકહ  મનેમને  એએ........................................નાના  ક રશક રશ  ચ તાચ તા  હવેહવે……..!!!!!!  આપનીઆપની  દરદર  છેછે    ભગવાનભગવાન  હવેહવે......  

ુ ુ થશેથશે  આઆ  જદગીજદગી  ુ.ુ...............................................................................................પાછોપાછો  ફરવાફરવા  નોનો  સમયસમય  પા ોપા ો  છેછે  હવેહવે..  

દરકદરક  પળેપળે  મરવામરવા  વાળાવાળા  નેને....................................................................  વનવન    વવાવવા  નીની  ગીગી  તમ ાતમ ા  હવેહવે........  

જવવાજવવા  માટમાટ  પણપણ  સમયસમય  નથીનથી  ..........................................................  ઍઍ    જજ  રટકારરટકાર  તારતાર  લુવાલુવા  નીની  છેછે  હવેહવે..........  
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ુ ંુ ં  ુ ુ   

‐‐  સા રસા ર  

તમારતમાર   સાથેસાથે  નીની  દરકદરક  ણણ  ુ ંુ ં મા ુંમા ુ ં ,,  

તમનેતમને  ુ ંુ ં ગ ુગ  ુ કક  નન  ગ ુગ  ુ તમેતમે  મનેમને  ગમોગમો  છોછો  એએ  ુુ  ુ ંુ ં ..  

સાતયેસાતયે  જનમજનમ  તમારતમાર   સાથેસાથે  રહવા ુંરહવા ુ ં િવચા ુિવચા  ુ છેછે,,  

જોજો  એકાદએકાદ  જનમજનમ  મામા  તમેતમે  ૯૧૯૧  હોહો,,  તોતો  ુુ  બા ુંબા ુ ં ંં. . તમારતમાર   સાથેસાથે……....  

ગમેગમે  એટલાએટલા  નુાહનુાહ  તમેતમે  કરશોકરશો  તોતો  પણપણ  જુુજ  થીથી  ૂરૂર  નહનહ   થાઓથાઓ,,  

જોજો  તમેતમે  થાશોથાશો  જુ રમજુ રમ  તોતો  ુ ંુ ં પોલીસપોલીસ  થા ુંથા ુ ં ંં..તમારતમાર   સાથેસાથે…………  

મળવાનીમળવાની  ઇ છાઇ છા  થાથાયય  યારયાર  બહાનાબહાના  નીની  જ ુરજ ુર  નથીનથી,,  આવીઆવી  જ ુંજ ુ,ં,  

મારામારા  માટમાટ  તમેતમે  અનેઅને  તમારાતમારા  માટમાટ  ુ ંુ ં એકએક  બહા ુંબહા ુ ં ..તમારતમાર   સાથેસાથે....  

વનવન  એકએક    છેછે  નીની  પરપર  ખુુખ  ુ ઃખુ ઃખ  નાના  બો ટબો ટ  ચડતાચડતા  રહરહ  છેછે,,  

તમારાતમારા  ખુનાખુના  બો ટબો ટ  રાખીરાખી  ુ ઃખુ ઃખ  નાના  બો ટબો ટ  ખોલીખોલી  ના ુના  ુ એ ુંએ ુ ં ુ ંુ ં પા ુંપા ુ ં ંં..તમારતમાર   સાથેસાથે………………....  

કહકહ  છેછે  સ નહારસ નહાર  સસ નોનો  અ કુઅ કુ  કારણસરકારણસર  કયાકયા  છેછે..  

તમારાતમારા  સ ન ુંસ ન ુ ં કારણકારણ  ુ ંુ ં ંં  એ ુંએ ુ ં ુ ંુ ં મા ુમા  ુ ંં. . તમારતમાર   સાથેસાથે  …………  
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અફસોસઅફસોસ  --  એકએક  લ નુવલલ નુવલ  

‐‐  લવઅલવઅ  અનેઅને  સા રસા ર    

અ યારઅ યાર  ધુીધુી: : સભનસભન,,  િવવકેિવવકે,,  િશતલિશતલ,,  સા રસા ર  િમ ોિમ ો  --  સભનસભન  નોનો  રમારમા  નેને  પોઝપોઝ  --  રમા ુરમા  ુ મરણમરણ  --  સભનસભન  પરપર  

શકશક  --  િવવકેિવવકે  ુ ુ સભનસભન  નેને  ભાગવાભાગવા  કહ ુકહ  ુ અનેઅને  હવેહવે  આગળઆગળ......    

સભનસભન  પાછળનાપાછળના  બારણેબારણે  થીથી  બહારબહાર  નીકળેનીકળે  છેછે  અનેઅને  આગળ ુઆગળ  ુ બાર ુબાર  ુ ખખડવાનોખખડવાનો  અવાજઅવાજ  આવેઆવે  છેછે..  

િવવકેિવવકે  બારણાનાબારણાના  કાણામાથંીકાણામાથંી  ુએુએ  છેછે  તોતો  બેબે  પો લસપો લસ  ઓફસરઓ ફસર  દખાયદખાય  છેછે. . એકએક  જજ  બારણાનીબારણાની  ""ખટખટ--ખટખટ" " સાદાસાદા  

હાથહાથ  અનેઅને  કા નુકા નુ  નાના  હાથથીહાથથી  કવીકવી  અલગઅલગ  સભંળાયસભંળાય  છેછે  એનોએનો  પરચોપરચો  બધાનેબધાને  થઇથઇ  યય  છેછે. . િવવકેિવવકે  બાર ુબાર  ુ ખોલેખોલે  

છેછે  

િવિવવકેવકે  --  ""આવોઆવો  સાહબસાહબ,,  અમેઅમે  આપનીઆપની  ુ ુ મદદમદદ  કરકર   શક એશક એ" "   

પે ટરપે ટર  --  "" ુ ંુ ં પે ટરપે ટર  ગ બરિસગગ બરિસગ    અનેઅને  આઆ  છેછે  ક ટબલક ટબલ  સાભંાસાભંા. . તમારતમાર   એકએક  િમિમ   રમા ુરમા  ુ નુુન  થ ુથ  ુ છેછે  તોતો  

એનીએની  તપાસતપાસ  માટમાટ  અહઅહ   આ યાઆ યા  છેછે,,  થોડાકથોડાક  ોો  છુ ુછુ  ુ અનેઅને  તમારતમાર   પાસથેીપાસથેી  સહકારનીસહકારની  અપે ાઅપે ા  રાખીએરાખીએ  છેછે. " . "   

સા રસા ર  --  ""તમાતમારર    છુ ુછુ  ુ હોયહોય  તેતે  છુોછુો  સાહબસાહબ,,  અમેઅમે  બનતીબનતી  બધીબધી  મદદમદદ  કર ુકર "ુ"  

પે ટરપે ટર  --  ""તમારામાથંીતમારામાથંી  સભનસભન  કોણકોણ  છેછે??  કોલેજકોલેજ  માંમા ં અમેઅમે  છુપરછછુપરછ  કરકર   તનેાતનેા  પરથીપરથી  અમનેઅમને  ખબરખબર  મળમળ   છેછે  કક  

એએ  જજ  છે લેછે લે  રમાનેરમાને  મ યોમ યો  હતોહતો  અનેઅને  પોઝપોઝ  કયકય   હતોહતો,,  તોતો  એનીએની  પાસથેીપાસથેી  અમેઅમે  સારસાર   એવીએવી  મા હતીમા હતી  મળેવીમળેવી  

શક ુશક .ુ" ."   

િશતલિશતલ  --  ""સાહસાહબબ  સભરસભર  તોતો  અ યારઅ યાર  નથીનથી,,  એએ  બહારબહાર  ગયોગયો  છેછે  ાકંાકં. . ખબરખબર  ન હન હ  બાઇકબાઇક  લઇનેલઇને  એએ  તોતો  રખડ ારખડ ા  

કરતોકરતો  હોયહોય  છેછે  આવવા ુઆવવા  ુ પણપણ  નન   ન હન હ  ારાર  આવેઆવે." ."   

ક ટબલક ટબલ  --  ""તમારામાથંીતમારામાથંી  બી ુબી ુ   કોઇકોઇ  હ ુહ  ુ કોલેજકોલેજ  પરપર  આઆ ??""    

સા રસા ર  --((ન ફટાઇથીન ફટાઇથી)  ")  "મ હનાથીમ હનાથી  નથીનથી  ગયાગયા  કોલેજકોલેજ  સાહબસાહબ" "   

ક ટબલક ટબલ  --  ""હાહા  તેતે  કાઇંકાઇં  સારસાર   વાવાતત  નથીનથી. . હાહા  તોતો,,  આઆ  કાડકાડ  લોલો  સાહબસાહબ  નોનો  નબંરનબંર  છેછે  આમાંઆમા ં સભનસભન  આવેઆવે  એટલેએટલે  

અમનેઅમને  ણણ  કરોકરો. ". "  

િવવકેિવવકે  --  " " ચો સચો સ  સાહબસાહબ" "   

િશતલિશતલ  પો લસનેપો લસને  બહારબહાર  ધુીધુી  છોડ નેછોડ ને  દરવાજોદરવાજો  બધંબધં  કરકર  છેછે  અનેઅને  ણેયણેય  િમ ોિમ ો  રાહતરાહત  નોનો  ાસાસ  લેલે  છેછે..  

**********************************************************************************  
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આઆ  બધીબધી  વાતોવાતો  થીથી  અ ણઅ ણ  એવોએવો  સસભનભન  દોડતાદોડતા  દોડતાદોડતા  િવચારોિવચારો  કરકર  છેછે. ". "એ ુએ  ુ તેતે  ુ ંુ ં થ ુથ  ુ હશેહશે??""  ""કોણેકોણે  રમા ુરમા  ુ 

નુુન  ક ુક  ુ હશેહશે??""  ""આટલીઆટલી  સારસાર   છોકર ુછોકર  ુ નુુન  કોણકોણ  કરકર??  મનમન  પણપણ  કવીકવી  ર તેર તે  થાયથાય." "." " ુ ંુ ં કમકમ  ભા ુભા  ુ   મમ  તોતો  કંઇકંઇ  

ક ુક  ુ નથીનથી" "" "આજઆજ  સવારસવાર  ધુીધુી  કટલીકટલી  સરસસરસ  LLiiffee  ચાલતીચાલતી  હતીહતી  નેને  અ યારઅ યાર  ખબરખબર  પણપણ  નથીનથી  ા ંા ં ભાગીભાગી  ર ોર ો  " " 

"" ણેણે  નુુન  ક ુક  ુ છેછે  એનેએને  મારામારા  હાથમાંહાથમા  ં આવવાઆવવા  દદ  એટલીએટલી  વારવાર  હવેહવે,,  એનેએને  કારણેકારણે  જજ  મા ુમા ુ   વનવન  બરબાદબરબાદ  થઇથઇ  

ગ ુગ  ુ છેછે" "   

આમઆમ  દોડતાદોડતા  દોડતાદોડતા  એએ  શહરનીશહરની  બહારબહાર  નીકળનીકળ   ગયોગયો  હતોહતો  અનેઅને  હાઇવેહાઇવે  નીની  બા ુબા ુ   માંમા ં જગંલજગંલ  ુ ુ હ ુહ  ુ તમેાંતમેા ં 

દશાિવ હનદશાિવ હન  ભાગીભાગી  ર ોર ો  હતોહતો. . તેતે  ા ંા ં જઇજઇ  ર ોર ો  હતોહતો  એ ુએ  ુ કોઇકોઇ  ભાનભાન  નન  હ ુહ .ુ . ા ંા ં અટઅટક ુક  ુ છેછે  એ ુએ  ુ પણપણ  ન હન હ. . 

બસબસ  િવચારોમાંિવચારોમા  ં મશ લુમશ લુ  િનરંતરિનરંતર  ભા યાભા યા  કરતોકરતો  હતોહતો..  

આટ ુઆટ  ુ દોડ નેદોડ ને  હવેહવે  એનેએને  થાકથાક  લા યોલા યો  હતોહતો,,  તરસતરસ  અનેઅને  ખુુખ  પણપણ  બ ુબ ુ  જજ  લાગીલાગી  હતીહતી. . પણપણ  આ ુઆ ુ   બા ુબા ુ   બસબસ  

ઝાડઝાડ--પાનપાન  િસવાયિસવાય  કંઇકંઇ  નન  હ ુહ .ુ . આઆ  સમયેસમયે  એનેએને  નાનપણમાંનાનપણમા  ં િવ યાનિવ યાન  િવષયમાંિવષયમા  ં વાચેં ુવાચેં ,ુ,    

""માનવમાનવ  પોતાનાપોતાના  િવકાસિવકાસ  માટમાટ  જગંલોજગંલો  નોનો  નાશનાશ  કરકર  છેછે  અનેઅને  રહઠાણરહઠાણ  બનાવેબનાવે  છેછે" " એએ  ખો ુખો ુ   જણા ુજણા  ુ દખા ુદખા .ુ . પણપણ  એએ  

બ ુબ ુ  વધારવધાર  વારવાર  માટમાટ  ખો ુખો ુ   નન  ર ુર .ુ . અચાનકઅચાનક  ુ રુ ર  એનેએને  એકએક  ઘરઘર  દખા ુદખા  ુ અનેઅને  એનેએને  હાશકારોહાશકારો  થયોથયો  કક  ""સા ુસા ુ   છેછે    

ભ યાભ યા  છેછે  એએ  સા ુસા  ુ છેછે". ". ઘરઘર  પાસેપાસે  જ દ થીજ દ થી  પહ ચવાપહ ચવા  એએ  વ ુવ  ુ જ દજ દ   દોડ ોદોડ ો. . ઘરઘર  પાસેપાસે  પહ ચીપહ ચી  નેને  ઘર ુઘર  ુ બાર ુબાર  ુ 

ખખડા ુખખડા  ુ પણપણ  દરથીદરથી  કોઇકોઇ  નોનો  અવાજઅવાજ  નન  આ યોઆ યો..  

થો ુકથો ુક  વધારવધાર  જોરથીજોરથી  ખખડા ુખખડા  ુ તોતો  ખબરખબર  પડપડ   કક  બાર ુબાર  ુ ુ ુુ  ુ જજ  હ ુહ .ુ . સભનસભન  ઘરમાંઘરમા  ં વે યોવે યો. . જો ુજો  ુ તોતો  ઘરમાંઘરમા  ં 

કોઇકોઇ  લોકોલોકો  રહરહ  છેછે  એ ુએ  ુ લા ુલા .ુ.....એકએક  ુમુમ  હતોહતો  દરદર  અનેઅને  રસો ુરસો ુ   હ ુહ .ુ . પણપણ  કોઇકોઇ  ય તય ત  તેતે  સમયેસમયે  યાંયા ં હતોહતો  ન હન હ. . 

પહલાપહલા  તોતો  એણેએણે  રસોડામાનંારસોડામાનંા  માટલામાથંીમાટલામાથંી  6 6 લાલાસસ  પાણીપાણી  પી ુપી  ુ અનેઅને  યાંયા ં ુમમાંુમમા  ં પડલાપડલા  પલગંપલગં  ઉપરઉપર  બેઠોબેઠો  

અનેઅને  પોતાનાપોતાના  ઘરઘર  ુ ુ હાલતહાલત  છેછે  એએ  ણવાણવા  ખીસામાંખીસામા  ં થીથી  મોબાઇલમોબાઇલ  કાઢ ોકાઢ ો. . જો ુજો  ુ કક  2020  MMiisssseedd  CCaallllss  હતાહતા  

પોતાનાપોતાના  િમિમ   સા રનાસા રના  મોબાઇલમોબાઇલ  પરથીપરથી..  

એણેએણે  તરતતરત  ફોનફોન  કયકય ..  

સભનસભન  --  ""હલોહલો,,  સોરસોર   યારયાર  ખબરખબર  નાના  પડપડ   દોડતોદોડતો  તોતો  અનેઅને  મોબાઇલમોબાઇલ  SSiilleenntt  પરપર  હતોહતો""  

સા રસા ર  --  " " વાધંોવાધંો  ન હન હ.... ુ ુ બરાબરબરાબર  છેછે  નેને  અનેઅને  ા ંા ં છેછે??  ""    

સભનસભન  --  " " મારમાર   ચતાચતા  નાના  કરતાકરતા,,  ા ંા ં   એએ  તોતો  ખબરખબર  નથીનથી  પણપણ  બરાબરબરાબર  ,,  યાંયા ં પો લસપો લસ  આવીઆવી  હતીહતી??  ""  
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સા રસા ર  --  " " હાહા... ... બસબસ  એએ  લોકોલોકો  સામા યસામા ય  છુપરછછુપરછ  માટમાટ  આ યાઆ યા  હતાહતા. . એમએમ  તોતો  સારાસારા  લા યાલા યા  એએ  લોકોલોકો  પણપણ  

પો લસપો લસ  ુ ુ નન   ન હન હ  એટલેએટલે  ુ ુ તારતાર  યાંયા ં રહરહ   અમેઅમે  યાંયા ં ધુીધુી  કહ એકહ એ  ન હન હ  પાછોપાછો  નાના  આવતોઆવતો,,  પો લસપો લસ  નેને  અમેઅમે  

સભંાળસભંાળ   લઇ ુલઇ "ુ"  

એટલામાંએટલામા  ં સભનસભન    ઘરમાંઘરમા  ં હોયહોય  છેછે  એ ુએ  ુ બાર ુબાર  ુ ખખડખખડ  છેછે::  

સભનસભન  --  ""મનેમને  લાગેલાગે  છેછે  આઆ  ઘરઘર  વાળાવાળા  આવીઆવી  ગયાગયા  છેછે  મમ  લુથીલુથી  સાકંળસાકંળ  મારમાર   દધીદધી  છેછે. . બાર ુબાર  ુ ખોલીનેખોલીને  એએ  લોકોલોકો  

નેને  મારમાર  બ ુબ  ુ સમ વ ુસમ વ  ુ પડશેપડશે. . તનેતને  પછપછ   ફોફોનન  ક ુક ુ" "   

સા રસા ર  --  " " હાહા  વાધંોવાધંો  ન હન હ  યાનયાન  રાખરાખ   તા ુતા ુ . . ચાલચાલ  મ યામ યા." ."   

સભનસભન  બાર ુબાર  ુ ખોલેખોલે  છેછે  અનેઅને  ણણ  જણજણ  ઉભાઉભા  હોયહોય  છેછે,,  ણેયણેય  નાના  હાથમાંહાથમા  ં િપ ટોલિપ ટોલ  હોયહોય  છેછે  અનેઅને  સભનસભન  કાઇંકકાઇંક  

બોલવાબોલવા  યય  એનીએની  પહલાપહલા  તોતો  એએ  ણણ  માથંીમાથંી  બેબે  જણજણ  સભનનેસભનને  પકડ નેપકડ ને  જમીનજમીન  પરપર  પાડપાડ   દદ  છેછે..  

  
  

((વ ુવ  ુ આવતાઆવતા  કક))  

    
  


