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આવાહાંક ( આક્રમક વાહન હાંકારવાની કળા) 
     તમે અમેટરકાથી તાજેતરમા ંજ અમિાવાિ આવ્યા છો. ટ્રાટફ્કની ભયાવહ હાલત જોઈ તમે વ્યથથત, ભયણભત  - લગભગ 

મથૂછિત બની ગયા છો. સગા ંવહાલા ંઅને થમત્રો તરફ્થી આપવામા ંઆવેલી – સાઢભૂાઇના સ્કૂટરને હાથ પિ ન અડાડવાની – 

લગભગ ધમકી કહી શકાય તેવી, મહામલૂી સલાહ પાછળની યથાથકતા તમને બરાબર સમજાઇ ગઈ છે. 

     તમે પહલેા ટિવસે તૈયાર થઈ, આશા ભયાક, શહરેની શેરીઓ પર ટહલેવાનુ ં શરૂ કરો છો. તમારા કમાતા, ધમાતા 
િીકરાઓ અને િીકરીની અને વ્હાલસોયી પત્નીની – ડ્રાઈવર સાથેની ટેક્સી ભાડે રાખવાની – મોંઘીિાટ સલાહ તમારા 
નખથશશ અમિાવાિી જજન્સને અનકૂુળ નથી. એ તમારી ણચત્તવથૃત્તને મનભાવન બાબત નથી. તમે ટરક્ષા અને બસમા ંમસુાફ્રી 
શરૂ કરો છો. પહલેે ટિવસે તો જગથવખ્યાત, BRTS પર તમે મોહી પડો છો.  સાબરમતીથી કાકંટરયાનો આખો રૂટ તમે સર કરી 
લો છો. તમે પ્રસન્નણચત્તે રાતે થાકેલા, પાકેલા થનદ્રાિેથવના શરિે થાઓ છો. બીજા ટિવસે પિ સ્વજનો સાથેની, મીઠી રથવવારી 
મોજ અને મનભાવન ભોજનમા ંતમારી ઉપર આવી પડનારી વ્યથાઓનુ ંરહસ્યોદ્ઘાટન હજુ બાકી જ રહ ેછે. 

      પિ ત્રીજા ટિવસથી તમારી ખરી કરમકઠિાઈની શરૂઆત થઈ જાય છે. તમારા ઘરની નજીક આવેલી ચાર પાચં 

જગ્યાએ તમારે કામો પતાવવાના ંછે. નજીકના અંતરે કોઈ ટરક્ષાવાળો આવવા તૈયાર નથી. િસ રૂથપયાના લઘતુ્તમ ભાડાથી 
એક રૂથપયો પિ વધારે આપવાનુ,ં તમારા અમિાવાિી લોહીને માફ્ક આવે તેમ નથી. બધે ચાલતા જઈ, કામ પતાવતા,ં ૬૭ 

વર્ક ઘરડા ખખ્ખ, તમારા ટાટંીયાની કઢી થઈ જાય છે. બપોરે થાક્યા, પાક્યા તમે પગ લાબંા કરો છો; અને આવતા બે મટહના, 
આ કાળઝાળ વતનમા ંશેં થવતશે તેના ‘ખલુી આંખના સપના’ તમારી અંિર એક નવાનક્કોર થનવેિને જન્મ આપે છે.  બપોર 

બાિ, ચાની રેંકડી પર પાચં રૂથપયાની અડધી ચાનો રેલો ગળા સધુી પિ પહોંચતો નથી.  અમેટરકાના ઘરનો મોટો મસ મગ 

ભરેલી, જાતે બનાવેલી ચા તમને યાિ આવી જાય છે. 

      એક ઊડો થનસાસો નાખંી, તમે તમારી સાયયંાત્રા આરંભો છો. બહુ દૂર તો જવાનુ ંનથી. પિ BRTS હવે નોન પીક અવર 

વખતની સપનપરી નથી રહી.  મશુ્કેટાટ ગીરિીમા ંતમે માડં બસમા ંપ્રવેશ મેળવી શકો છો. પાચં જ સ્ટેશન દૂરની મસુાફ્રી તો 
તરત કપાઈ ગઈ છે. પિ બહાર નીકળવા ગડિાપાટી કરવાનુ ંઆ ઉ્મરે કેટલુ ંમશુ્કેલ છે; તેનો જાત અનભુવ તમને થઈ 

જાય છે. 

     રસ્તાની વચ્ચે આવેલા રૂપકડા બસ સ્ટેન્ડની બહાર નીકળતા ંજ, રસ્તો ઓળંગવા  તમે ઝીબ્રા ક્રોથસિંગ શોધવા લાગો છો. 
પિ તે તો ક્યાયં નજરે ચઢતો નથી. વાહનોની ભીડમા ંએ તો ખોવાઈ ગયો છે. બાજુમા ંઊભેલો પોલીસમેન ટફ્લસફૂ્ની 
અિાથી ધ્યાન ધરતો, આવી તચુ્છ બાબતમા ંસમય બરબાિ કરવામા ંશ્રદ્ધા નથી રાખતો. તેને તો ઘિા મોટા ટ્રાટફ્ક પ્રશ્નો હલ 

કરવાનાછે. 

     ભાથવના ગભકમા,ં તમે પિ એવા પ્રશ્નોના સર્જકોમાનંા એક બનવાના જ છો; તેવી આગાહી થશલાલેખની જેમ કોતરાયેલી 
જ છે! 

     ઊભા રહશેો તો ઊભા જ રહશેો; એ સત્ય તમને બરાબર સમજાઈ જાય છે. ‘ चराति चरिो भगः’ ના મહામતં્રને આત્મસાત 

કરી, તમે વાહનોની વિઝારની વચ્ચેથી તમારો માગક કાઢવા મરિિોટ આિરો છો.  તાળવે જીવ રાખી, તમે જુવાનને પિ 
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શરમાવે તેવી અિાથી રસ્તો ઓળંગવામા ંસફ્ળ નીવડો છો. ધક ધક ધડકતુ ંતમારંુ  ઘરડુ ંહિય, વધી ગયેલા બ્લડ પે્રશરનો 
તરત અહસેાસ કરાવે છે. નજીવા કારિોસર તમારા અમેટરકી સ્વિેશમા ંઅવારનવાર લાગતો, જમિા ઘટુિમાનંો, જૂનો ને 

જાિીતો આંચકો અજાયબ રીતે ગેરહાજર રહી; રિમા ંથવરડીની જેમ તમને નાનકડી રાહત બક્ષે છે. 

       થોડોક હાહ ખાઈ; બીજો એક ઊંડો થનસાસો નાખંી; િસ ટરક્ષાવાળાઓનો ક્રૂર નન્નો કમને ગળી જઈ;  આગળની સફ્ર 

પગપાળા જ આિરો છો. ‘મામલૂી ખચક બચાવવા, વગર કારિે અફ્ળાયા કરવાની તમારી અમિાવાિી  થનયતી ભોગવવાનુ ં
તમારા લમિે લખાયેલ ુ જ છે. ‘ – તે કડવા સત્યને વાગોળતા વાગોળતા,  બ ે ત્રિ વખત સહ વટેમાર્ુકઓના ખોટા 
માગકિશકનોથી આમતેમ અફ્ળાતા, કૂટાતા; ઠીક ઠીક વારે તમારા તમે લક્ષ્યસ્થાને પહોંચો  છો. ઓટફ્સના પ્રવેશદ્વાર પર જ 

પબ્બ્લક માટે કામકાજ ત્રિ વાગ્યા પછી  બધં થઈ ગયુ ંછે- એ માટહતી તમને મોટા અક્ષરે વાચંવા મળે છે. આ ધરમ ધક્કાનો 
સ્વીકાર કયાક વગર બીજો કોઈ થવકલ્પ તમારી પાસે મોજૂિ નથી. તમે વીલા મોંઢે ઘેર પાછા પધારો છો. 

      આમને આમ િસેક ટિવસ પસાર થઈ જાય છે. ‘ આશા ભયાક તે અમે આથવયા. ને વ્હાલે રમાડયા રાસ ( કે નાશ?) ‘ એ 

પકં્ક્ત ગિગિતા;ં જે આશા અને ઉમગંથી સ્વિેશ પધાયાક હતા, તેની થનર્ભ્ાકક્ન્તનો અહસેાસ કરતા થઈ જાઓ છો. િસમા 
ટિવસે તમે બહનેના ઘેર જમી ‘ રાતના મોડો થનકળં; તો BRTS મા ંખાસ ભીડ નહીં હોય; તે વ્યાજબી થવચારથી તમે છેક નવ 

વાગે પાછા ઘેર પ્રયાિ આિરો છો. 

     અને મુબંઈની લોકલ ટે્રનને પિ ક્યાયં પાછી પાડી િે તેવી અિભતૂ ભીડનો તમને સ્વાનભુવ થઈ જાય છે. ટ્રકમા ં
કતલખાને લઈ જવાતા ઘેટા ંબકરાનંી કરૂિ સ્થીથતનો તમારો જાત અનભુવ તમને ત્યા ં ને ત્યા ંજ એક મહાસકંલ્પ કરવા 
મજબરૂ કરે છે. 

       ‘ કાલે ઘેરથી થનકળી, સાઢભૂાઈના સ્કૂટર વાપરવાના ઈજનને વધાવી લેવાનુ ંછે.’ 

 

        અને એ શભુ ટિન આવી ગયો છે. થવજયશ્રી એની વરમાળ તમારા કંઠે પહરેાવવા આતરૂ થઈને ઊભી છે. હવે 

સ્વવાહનયોગ તમારી હાથવેંતમા ંછે. તમારો દ્વદ્વચક્રી અશ્વ તમારી જાતને રસ્તાઓના સમરાગંિમા ંઘમૂતી કરવા બને્ન પૈડે ખડો 
છે! 

      પિ થવજય એટલો સહલેો નથી જ તો. તમારે આ પાચં વર્કમા ંભલૂાઈ ગયેલા ઘિા જૂના પાઠ તાજા કરવાના છે. થવતેલા 
માહોલમા ંસજાકયેલા, આક્રમક વાહન હકંારવાના નવા પાઠ તમારે આત્મસાત કરવાના છે. તમે છેવટે તમારા સ્કૂટર પર 

ણબરાજો છો. એક જ ક્ક્લક અને તમારો અશ્વ હિહિવા લાગ ે છે. તમે ઘરની બહાર આવેલા સાકંડા રસ્તા પરથી, શહરેના 
સમરાગંિ તરફ્ િોરી જતા રસ્તા પર વળવા રોકાયા છો. પિ ‘Stop, Look and Go.’નો ગોખી ગોખી અપનાવેલો એ અમેટરકી 
કુથનયમ તમને બાધંી રાખે છે. ત્રિ ચાર ગાડીની લબંાઈ જેટલો રસ્તો વાહન વગરનો હોય; તો જ વાહન મોટા રસ્તા પર 

પ્રવેશી શકે – તેવી તમારી ગલત માન્યતા તમને એક ડગલુ ંપિ આગળ વધવા નથી િેતી. 
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       તમે મરણિયો પ્રયત્ન કરી; એ ખોટી માન્યતાને ફ્ગાવી િો છો. સ્વતતં્રતાનો પહલેો શ્વાસ! તમે રસ્તા પર છેવટે પ્રવેશી 
શક્યા છો. એક ફૂટ જ છેટે રહલેી સ્કૂટી ચાલક કન્યાએ મોં બગાડી, બ્રેક મારી, તમારી પર કૃપા કરતી હોય તેમ, તમને જવા 
િીધા છે. 

અને તમે ‘આવાહકં’ ના બે થનયમો શીખી લીધા છેેઃ- 

નન્મ-૧ 

‘જે મારે તેની તલવાર’ ની જેમ – જે એક ઈંચ આગળ હોય, તેનો રસ્તા પર જવાનો પહલેો હક છે. 

નન્મ-૨ 
ભારત િેશમા ંબીજુ ં કશુ ંકામ કરતુ ંન હોય; પિ બ્રેકો તો કામ કરે જ છે. ( બધા, બધાને બધી જાતની બ્રેક મારવા પિૂક રીતે 

કાબેલ અને કાયકરત હોય છે! ) 

    તમે ખાડા ખૈયા વટાવતા; ઠેબા અને આઘાતો ખાવાનો અનભુવ અને ક્ષમતા કેળવતા; હોનકના  ભયાનક  અવાજોથી તમારા 
કાનને ઇ્યનૂ બનાવતા; શહરેના મખૂ્ય રસ્તાની લગોલગ આવી પહોંચો છો. અનેક બાઈકધારીઓ તમને ક્યારના ઓવરટેક 

કરી ચકૂ્યા છે. એમની પ્રત્યે ઈર્ષયાકભાવ તરફ્ સમતા કે નમાલી ક્સ્થતપ્રજ્ઞતા કમને  ધારિ કરી; કિીક તમે પિ એવા થવજયી 
યોદ્ધા બની શકશો; તેવી અણભપ્સા કેળવો છો.  સમરાગંિના આ નવા મોરચા પર તમારી ટહ્મતના છક્કા છૂટી જાય છે. 

વાહનોની અભેદ્ય વિજાર પરૂપાટ, વિથભંી હાલી,અરે!  િોડી અને ધસી રહી છે. આખો ટિવસ અહીં જ ઊભા રહવે ુ ંપડશે કે 

કેમ; તેવો થનવેિ તમારા મનને આવરી રહ્યો છે. 

    પિ તમે એકલા ક્યા ંછો? કિી કોઈ એકલુ ંહોત ુ ંજ નથી. સવકત્ર હજારોના હાથ ઝાલનારો, મારો, તમારો અને સૌનો વ્હાલો 
હાજરાહજૂર હાજર જ હોય છે. એના દૂત ઠેરઠેર મોજૂિ થઈ જ જાય છે. તમારી સાથે રાહ જોઈ રહલેા બીજા અથતરથીઓ પિ 

તમારી પડખે છે જ ને? તેઓ ટિઘકિશી છે. તેઓ ચાલાક અને સજાગ છે. વાહનોની વિજારમા ંક્યા ંછીંડુ ંપાડી શકાય તેમ છે – 

તેનો આગોતરો અંિાજ તેઓ ધરાવે છે. અને તરવરીયા તોખાર જેવો, એક બાઈકધારી નવયવુાન ત્રિ જ ઈંચના અવકાશને 

આટોપી  જઈ; ભયાવહ રિમા ંપોતાની નવી કેડી અંકારવા સફ્ળ નીવડે છે. બીજા દ્વદ્વચક્રધારીઓ – અરે! ચાર પૈડાવાળા રથો 
પિ તેને અનસુરે છે. 

     એ મહારથીની તરફ્ અહોભાવ કેળવતા, તમે પિ ‘महाजनो येन गिः स पन्ाः’ એ સભુાથર્તને અનસુરી, આ 

વીરસેનામા ંભળી જાઓ છો. તમે મહાન થસદ્ધી હાસંલ કરી છે. તમે એક વધ ુથનયમ હસ્તગત કયો છે.  
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નન્મ-૩ 
જીવનના કોઈ પિ ક્ષેત્રમા,ં નેતાને અનસુરતા, ગાડટરયા હજુટરયા કેમ બનવુ;ં તે કળા આગળ વધવા માટે બહુ જ જરૂરી છે. 

      તમે હવે શહરેના મખૂ્ય રસ્તા પર છો. અહીં ઠચકુ ઠચકુ ચાલ ેચાલતા, ઘરડા ડોસાઓને કોઈ સ્થાન નથી. આ નવયવુાનો 
માટેનો રાજમાગક છે. આ કેસરીયા કંથ પર ઓવારી જતી રિચડંીઓની રાજધાની છે. આ માથે કફ્ન ધારનારા, અને પ્રચડં 

ગર્જનાઓ કરનારા, સતત હોનક વગાડી શત્રુઓના િપકને ગાળનારા, સભુટોની રિવાટ છે. તમે પિ આ રિમા ંઝૂકાવો છો. 
અહીં ‘આગળ ધસો’ એ જ એકમાત્ર રિહાક છે. 

      હવે તમે લાલ, લીલા થસગ્નલ આગળ આવી પગૂો છો. તમારી બાજૂની લાલ લાઈટ ઝગમગી રહી છે. તમે અમેટરકી 
સસં્કારે, ણઝબ્રા ક્રોથસિંગને માન આપતા, અટકો છો. પિ, તમારી પાછળની  વાહન સેના તમારી તરફ્ અિગમાના હોનક 
બજાવતી, પરૂપાટ આગળ ધપી જાય છે.  દ્વદ્વચક્રી જ નહીં ; કાર અને ટ્રક પિ આ ધસારામા ંસામેલ છે. તમે તો થનેઃસહાય અને 

થનર્ષક્રીય બની થશખડંીની કને ઊભા રહી ગયા છો. 

      છેવટે તમારી બાજુને આલબેલ પોકારતી, લીલી લાઈટ થાય છે. પિ તમારી વ્યથા તો એમની એમ જ છે. તમારે 

જમિી બાજુએ વળવાનુ ં છે; પિ તમે વળી નથી શકતા. તમારા સહપથંીઓની જેમ બીજી ટિશામાનંો ટ્રાટફ્ક અથવરત વહી 
રહ્યો છે. આ દુભેદ્ય ટકલ્લેબધંીને તોડવા તમે કાબેલ નથી. ‘અરે! કાકા, શુ ંકરો છો? ઝૂકાવો. ’ એમ કહી એક બાઈક ચાલક 

દુશ્મનોના િાતં ખાટા કરી, અવરોધોને આંબી જાય છે. તમે એને હજૂટરયાની જેમ અનસુરો છો. અને આ ઈડટરયો ગઢ તમે 

જીતી જાઓ છો. તમે આવાહકં ના બીજા બે નવા થનયમ થશખ્યા છો. 

નન્મ-૪ 
ણઝબ્રા ક્રોથસિંગ રસ્તાના શિગાર માટે જ છે. એ પગે ચાલનારા માટે હરણગજ નથી જ. 

નન્મ-૫ 
એ જ રીતે થસગ્નલ લાઈટ પિ રસ્તાના શિગાર માટે જ છે –  થસવાય કે, ડંડાધારી પોલીસ એની આમન્યા જાળવવા, તમને 

મજબરૂ કરવા હાજર ન હોય. 

     અને આ નવા જ્ઞાનથી માહરે થયેલા તમે છેવટે તમારા લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી રાહતનો િમ ખેંચો છો. તમારો અમેટરકી, 
થશસ્તધારી આત્મા કકળી ઊઠે છે. તમે આખી પ્રજા, કાયિા અને વ્યવસ્થાના તતં્ર, સરકાર, બારતીય સસં્કૃથત …… બધાની થવરૂદ્ધ 

મનોમન થતવ્ર આક્રોશથી બરાડી ઊઠો છો. 

પિ તમને એ ખબર નથી કે, તમારંુ નવુ ંઘડતર થઈ રહ્ુ ં છે. તમે તમારા પોતાનાથી અજાિ અને અભાન રીતે, આક્રમક 

વાહન હકંારવાની કળાને હસ્તગત કરતા થયા છો. એ થસવાય તમારો કોઈ ઉગાર નથી. 
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મરીઝની એક પકં્ક્ત સાથે તમે આ જીવન સાથે સમાધાન કરી લેવા માડંયા છોેઃ- 

‘ જજિંિગીને જીવવાની ટફ્લસફૂ્ી સમઝી લીધી. 
જે ઘડી આવી જીવનમા,ં આખરી સમજી લીધી. “ 

અને આ યગુના મહાકથવ  શ્રી. રાજેન્દ્ર શકુલ પિ કહ ેજ છે ને?  

“સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઇએ, 

એકાિ મળે  ક્ષિ તો ક્ષિમાયં વસી જઇએ.” 

તમે ખણચત વતકમાનમા ંજીવતા થયા છો.…. 

       પહલેો મકુ્ત શ્વાસ માણ્યાને એક મટહનો વીતી ગયો છે. તમે આવાહકંની અનેક કળાઓ હસ્તગત, આત્મસાત કરી લીધી 
છે. લો! તે ટિવસે સાજંે છ વાગે તમારા ઘર તરફ્ પાછા વળવાનુ ંહતુ ં– એ જ રસ્તે, જયા ંતમે પહલેા ટિવસે થનવેિગ્રસ્ત બન્યા 
હતા. અને આજે? તમે કેવી થસફ્તથી તમારો આગવો માગક આકારી  શક્યા છો? આ ણચત્રમા ંબતાવ્યુ ંછે તેમ? 

 

લાલ - કાયિેસરની ચાલ   :     લીલી - તમારી અપ્રથતમ ચાલ! 

નન્મ-૬ …. અને સોનેરી નન્મ 
      ડાબે, જમિે, આગળ, પાછળ, અવળા, સવળા, સાચા, ખોટા – આ બધા ર્ભ્ામક, આપિને પાછળ જ રાખનારા ખ્યાલો 
છે.  એકમાત્ર સત્ય એ છે કે, જે આપિી પ્રગથતને ઝડપી બનાવે છે. 

       આગલા ટિવસે સાજંે જ તમને ઓવરટેક કરવા ઈચ્છનાર, તમુાખી વાળા બાઈકધારીને તમે કેવી કુશળતાથી મહાત 

કરીને પાછો પાડી િીધો હતો? 

        “ કાકા! તમને ચલાવતા ંઆવડે છે કે નહીં?” એવા તેના આક્રોશનો જવાબ તમે ડારતી આખે ,  “તારી જ પાસેથી આ કળા 
થશખ્યો છ ં – િીકરા!” એ શબ્િોથી આપ્યો જ હતો ને? 

      તમે હવે કૈલાસની જેમ અજેય, કાલાક્ગ્નની જેમ અસહ્ય, પરમવીરચક્રધારી, શત્રુઓના િપકને ગાળી ભસ્મીભતૂ કરનાર, 

 સભુટોમા ંશે્રર્ષઠ, પરમભટ્ટાકક  યોદ્ધા બન્યા છો. તમને હવે કોઈ પરાસ્ત કરી શકે તેમ નથી. તમે અજેય છો. તમે શે્રર્ષઠ છો. તમે 

અપ્રથતમ અને ઝળહળતા છો. તમે આત્મસાત કરેલા થનયમો તમને રસ્તા પર જ નહીં; જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા ંપિ થવજયી 
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બનાવવાના છે. રામ, કૃર્ષિ, જજસસ, મહાવીર, બદુ્ધ, મહ્મિ, થવવેકાનિં, ગાધંીજી થવ. ના અિના અનયુાયીઓના તો નામ પિ 

કોઈ જાિતુ ંનથી. સમાજને માન્ય થનયમોને ઘોળીને પી જવાની તમારી આ આવડત તમને રાજાઓ, મહારાજાઓ, સમ્રાટો, 
શાહ સોિાગરો, મેનેજજિંગ ટડરેક્ટરો, આધથુનક રાજકારિીઓ, ધમકધરંુધર ધધપૂપઓૂ, ચાણંચયાઓ ની સમકક્ષ આિી શકે તેમ 

છે – તેમને પિ આંબી શકે તેવા અપ્રથતમ તમને બનાવી શકે તેમ છે. 

     તમે ગીતાના  આ મહાવાક્યને શબ્િશેઃ અમલમા ંમકૂ્ુ ંછે. 

ििो युद्धाय युज्यस्व 

તમે હવે એક મઠુ્ઠી ઊંચે નહી, અનેક જોજન ઊચે ઊડનારા ‘ જોનાથન ણલથવિંગ્સ્ટન’ જેવા મકુ્ત  પખંી છો 

આંખનુ ંઓપરેશન 
      આંખનુ ંઓપરેશન કરાવવાની જરૂર ઊભી થઈ. જજિંિગીનુ ંપહલે વહલેુ ંઓપરેશન. ગભરાટ તો પાર વગરનો. થમત્રોના 
અણભપ્રાય લીધા. જેમિે ઓપરેશન કરાવ્યુ ંહોય તેવા સબંધંીઓ અથવા થમત્રોના સબંધંીઓ કે થમત્રોને રૂબરુ મળી આવ્યો. ત્રિ 

ડોક્ટરોના અણભપ્રાય પિ લીધા. અને છેવટે હૃિય પર પથ્થર મકૂીને ઓપરેશન કરાવવુ ંએમ નક્કી કયુું. 

       નક્કી કરેલો ટિવસ આવી ગયો. પિ એ ટિવસે સખત ઠંડી પડી. રસ્તાઓ બરફ્થી છવાઈ ગયા. તાપમાન ૨૦ ડીગ્રી ફે્. 

થઈ ગયુ ં. અને ઓપરેશન મલુતવી રાખવુ ંપડ્ુ.ં હૈયામા ંતો જે ટાઢક થઈ છે! ભલુ ંથજો , એ આકકટટક પવનનુ ં!   

     પિ એ રાહત કેટલા િી? ફ્રી પાછી નવી મિુત નજીક આવતી ગઈ. અને ફ્રી રાબેતા મજુબ ગભરાટ વધતો ગયો. અને 

છેવટે એ સપ્પરમો ટિવસ આવીને ઊભો જ રહ્યો.અને ખળભળાટવાળં મન થવચારે ચઢ્ુ.ંએક ટિવાસ્વપ્ન ખડુ ંથઈ ગયુ.ં 

    હુ ંઓપરેશન થથયેટરમાથંી, ડાબી આંખ પર પાટો બાધેંલો, સોળમી સિીના ચાણંચયા જેવો િેખાતો હોઈશ. ણખન્ન વિને બહાર 

આવીશ. એક બાજુએ મારો ડાબો હાથ એ રૂપાળી નસે અને બીજી બાજુએ જમિો હાથ મારા િીકરાએ ઝાલ્યો હશે. બહાર 

વેઈટીંગ રૂમમા ંથમત્રો, સબંધંીઓનુ ંટોળં ્લાન વિને, શુ ંથયુ ંતે જાિવા આતરુ હશે. 

     મને ખાટલામા ંસવુાડશે. ખિૂામા ંફ્ળોના કરંટડયા ક્યારનાય આવીને પડયા હશે. એમની બાજુમા ંરસ કાઢવાન ુનવુ ંનક્કોર 

મશીન ઝગારા મારત ુ ંહશે. બાજૂના ટેબલ પર તાજા ફૂલોનો ર્લુિસ્તો વાતાવરિને મહેંકાવતો હશે. 

     મારો િીકરો બધાનેં શુ ંથયુ ં તેનો થવગતવાર ટરપોટક  આપતો હશે. કેટલા ટિવસે પાટો ખલૂશે તે જાહરે થશે. ‘આમ તો 
ઓપરેશન બહુ સરસ થયુ ંછે; ડોક્ટર બહુ સારો હતો. નસક તો તેનાથી પિ વધારે સારી હતી (અલબત્ત!)’ – એવી હૈયાધારિો 
બાિ, છવાઈ રહલેી શાથંત ભેિાઈ હશે. અને િબાવી રાખેલી અણભવ્યક્ક્તઓ ધીમે ધીમે, ઊઘડતી કળીઓની જેમ ખીલી ઉઠશે. 

ઊભરતા ગિગિાટનો રવ ધીમે ધીમે , કોલાહલની માત્રામા ંપહોંચી જશે. 

    ‘ ખાવા પીવામા ંબરાબર સાચવજો . ‘ 

    ’ અઠવાટડયુ ંઈન્ટરનેટને આરામ આપવાનો છે.’ 
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    ‘ ખબરિાર લખાપટ્ટી કરી છે તો.’ ( અલબત્ત શ્રીમથતજી ઉવાચ જ હોય ને?!) 

    ‘તળેલુ ંણબલકુલ બધં હોં !’ ( િીકરી સ્તો!) 

     ‘રેટટના પર કેટલુ ંલોહી ગઠંાયેલુ ંમળયુ?ં હવે ફ્રી ન જામે એ માટે બી.પી. થનયમનમા ંરાખજો; નહીં તો ….. ભાઈની જેમ પરુો 
અંધાપો હા! ‘ (થમત્રના થમત્રના થમત્રના ડોક્ટર તરફ્થી મળેલી ચીમકી!) 

     આમ વચનબાિોનો માર ખમતા ંખમતા,ં એક િિકભયો ઉંહકારો. ધીમા સાિે આતકનાિ -  ’મોસબંીનો રસ!‘   

     અને ત્રિ જિાનુ ંસફ્ાળા પ્રવથૃત્તશીલ થવુ.ં 

….. 

        અરેરે! મઈુ આ રેટટના લેસર સર્જરી!     અરેરે !! આમાનંુ ંકાઈં નહીં. સમ ખાવા પરુત ુ ંપિ કશુયં નહીં.  

      અને મેં વેઠેલી વેિના થવનાની વ્યથા તો મારે જ એકલતામા ંવાગોળયા કરવાની ને?  એક પછી એક બો્બ ફૂટતા હોય 

(અલબત્ત, થનરવ શાથંત સાથે!) એવા અસખં્ય લેસર ઝબકારા. આંખ આંધળી થઈ જાય એટલો, પરમ સત્ય જેટલો ઝળહળાટ. 

આંખોના પોપચા ંઢાળી પિ ન િેવાય એ માટે બાધેંલી જડબે સલાક ક્લીપ. આ હધંુયં મારે જ યાિ કયાક કરવાનુ ં ને? કોને 

સમજાય એ અકળ વ્યથા?     

        કોઈ ઉંહકારો ય નહીં. લોહીનુ ંએક ટીપુ ંપિ પડ્ુ ંહોય તો પાટો હોય ને? અરે! કોઈ ઈન્જેક્શન પિ નહીં. િસ થમથનટ પિ 

ઓપરેશન ન ચાલ્યુ.ં ડોક્ટરને રડમસ અવાજે પછુ્ુ ં, ”હવે શુ ંસભંાળ રાખવાની? આંખ ક્યારે ખોલવાની?” 

       અને એ જોગમાયાએ પોતાની કાબેણલયતમા ંમગરૂર અવાજે, થવજયી સ્વરે, અકલ્પનીય જવાબ આપ્યો,  ”જે કરવુ ંહોય તે 

કરાય.” 

      અને આપિી તો ? -  ‘ આશ થનરાશ ભયી! ” 

       બહાર નીકળયો તીં, પડી જતો હોઉં તેવી કલ્પના કરી; પિ પગેય મઆુ ના લડખડાયા. આંખ ેથોડી ઝાખં જેવુ ં
લાગ્યુ ંએટલે ગોગલ્સ ચઢાવી આંખ મીંચી િીધી. કારમા ંસીટ ઢાળી, સઈૂ જવા પ્રયત્ન કયો; પિ પાચંેક થમથનટ 

માડં થઈ હશ ેઅન ેઆકક્સ્મક આંખ ખલુી ગઈ. 

     અન ેમાળં બધુયં બરાબર િેખાણુ ંહોં!  એ સાથ ેજીવનના એકમાત્ર એ ઓપરેશનનો રૂવાબ ગયો;  ખબર કાઢવા 
આવનારના ંએ ટોળા ંગયા;ં એ ફ્ળોના કરંટડયા ગયા, એ ર્લુિસ્તો ગયો;  એ રંગ ગયો; એ રાગ ગયો; એ સપ્સેન્સ 

ગયો; એ કલ્પનાની ણલજ્જત ગઈ. એ લ્હાવો ગયો.   

      હત્તારીની! ખોદ્યો ડુગંર અને નીકળયો ઉંિર! 
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ઘરમા ંસ્ટીમ લોકોમોટટવ 

      રમકડાનુ?ં     ના ; ણચત્રમા ં? ના;  મવુીમા ં? ના;  કો્પટુરમા?ં બાળકોની છક છક ગાડીની રમત? 

     ના, ના, ને ના ..  અરે ભાઈ! આ તો સાચી વરાળ કાઢત,ુ ભખભખ .. છક છક .. હા, એટલુ ંખરંુ કે એ લોકોમોટટવ ન  હતુ.ં 
પિ વરાળ, ભખભખ અને છક છક તો ખરા ંજ હોં! 

     વાત જાિે ઈમ છે કે, મારી પત્ની એના ત્રિ અંગોના ંરીપેરીંગ માટે અમિાવાિ ગયેલી છે – ઠેઠ ઓક્ટોબર મટહનાથી! 
િાતંનુ ંરીપેરીંગ અને ઢીંચિનો સાધંો બિલવાનુ ંકામ પતી ગયા ંછે. હવે વારો મોતીલાલનો છે – આંખનો મોથતયો સ્તો. 

     આથી જતા ંપહલેા ંએિે મને ટે્રનીંગ આપી હતી. 

      લો ભાઈ! શધુ્ધ ર્જુરાતીમા ંકહુ ંતો તાલીમ. ભાત બનાવવાની તાલીમ. 

     બધી કડાકૂટ ડાયરીમા ંલખી રાખી પિ હતી. બે વખત એની અંગત િેખરેખ હઠેળ ભાત બનાવ્યો પિ હતો. અને બાપ!ુ 

મસ્ત ભાત બન્યો હતો. વરને કોિ વખાિે? એની બૈરી તો નહીં જ ! પિ સાચ્ચુ ંકહુ ંછ ં – મને પોરસ ચઢાવવા ‘એિે’ પિ 

વખાણ્યો હતો હોં!  

     અને મારી ‘ઈવડી ઈ’ના ગયા પછી, પહલેે ટિવસે મેં મારા સ્વપ્રયત્નોથી ભાત બનાવવાનુ ંએ મહાભારત કામ હાથમા ંલીધુ;ં 
કોઈ સપુરથવઝન થવના; ભલુ્યો િેખરેખ થવના!   એક વાડકી ચોખા લીધા, બે વખત તેમને બરાબર ધોયા. એ પ્રટક્રયામા ંમારંુ 

ખમીસ પિ અડધુ ંધોવાઈ ગયુ;ં તે તો નફ્ામા!ં પછી સચૂના મજુબ બરાબર માપીને સાડા ત્રિ વાડકી પાિી અને અડધી 
ચમચી મીઠંુ ઉમેયાું. કૂકરમા ં(એનુ ંર્જુરાતી નથી આવડતુ ં– માફ્ કરજો!) ચાર પ્યાલા પાિી રેડ્ુ.ં નીચે જગ્યા રહ,ે તે માટેની 
કાિા ંવાળી પ્લેટ પિ મકૂી. કુકરનુ ંઢાકંણુ ંબરાબર વાસ્યુ ં– રબરની રીંગ ( બને્ન શબ્િો અંગ્રેજી – માફ્ કરજો!) ઢાકંિામા ંછે; એ 

પિ ચકાસી લીધુ.ં 

     હવે એક કલાકનો થવરામ હતો. ચોખા બરાબર પલળી જાય તે માટે સ્તો. આ મખૂ્ય કામ પતાવી, હુ ંચોપડી વાચંવા બેઠો. 

      બરાબર એક કલાકે યાિ પિ આવી ગયુ ંકે, હવે સ્ટવની ક્સ્વચ ચાલ ુકરવાનો સમય થઈ ગયો છે. અને મેં સ્ટવની ક્સ્વચ 

(ચાપં?) ફે્રવી. અણભમન્યનુા બધા કોઠા પાર કયાકની સ્વગૌરવની ભાવના પ્રટિપ્ત કરી; હુ ંમારી વાચંન પ્રવથૃત્તમા ંમગ્ન થઈ 

ગયો. 

    કલાકેક થયો હશે, પિ વ્હીસલ વાગવાનો અવાજ ન આવ્યો. મેં ટિવાનખડંમાથંી રસોડા ભિી પ્રયાિ આિયુું. જેમ જેમ 

નજીક જતો ગયો; તેમ તેમ ભખભખ અને છક છકનો ધીમો રવ સભંળાવા લાગ્યો. અરે! ભાઈ, ઘરમા ંતો અવાજ નાનો જ હોય 

ને? આ ક્યા ંસાચકુડુ ંલોકોમોટટવ હતુ ંજે? 

    અને સ્ટવની નજીક જતા,ં એ પરમ સત્યની ઉપલક્બ્ધ થઈ કે, હુ ંછેલ્લા કોઠામા ંપરાસ્ત થઈ ગયો હતો. એક નાનકડી ક્ષથત 

રહી ગઈ હતી. અણભમન્યનુો વધ કરનાર જયદ્રથ મોજુિ જ ન હતો! અને એના નહીં હોવાના કારિે, એકવીસમી સિીના આ 

અણભમન્યનેુ કારમી હાર ખમી ખાવી પડી હતી.  હુ ંકૂકરની વ્હીસલ મકુવાનુ ંભલુી ગયો હતો!    વ્હીસલ મકૂી હોય તો વાગે ને?!! 
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ચાલ ુટિવસની સવાર – કેનેડામા ં
     સવારના સાડા છનો સમુાર હતો.. બેબીને જોબ પર જતા ંપહલેા ંનાસ્તો કરવાની ઉતાવળ હતી ( મારી િીકરી સ્તો!). 
જમાઈ ણબચારા ણચિંતામા ંહતા, તેમના મોજાં જડતા ંન હતા. બાબલાનુ ંરમકડુ ંખોવાયુ ંહતુ ં તે માટે ણચિંતાતરુ હતો. બાબલો 
(બેબીનો જ તો! ) આ બધી ધમાલથી છટકવાના ઈરાિે બોલ્યો ” નાના! તમે પ્રાિાયમનુ ંકહતેા હતા, તે મને શીખવાડો ને ! ”  

હજુ ગઈ કાલે તો મારા ટરટાયર થયા બાિ અમે અમિાવાિથી ઓટાવા બેબીને ઘેર આવ્યા હતા. મને શરૂ ચડ્ુ.ં ચાલ 

બાબાને ભારતીય સસં્કૃથતનો પહલેો પાઠ આપવાનુ ંઆજથી જ શરૂ કરી િઈએ. 

     મેં મારી ‘એ’ ને કહ્ુ ં– “ ચાલ ઘરની બહાર ઓટલા પર પ્રાિાયમ કરીએ. ચાલ, બાબલા! મઝા પડશે.” બાબલો આ નવા 
સાહસની શક્યતાથી ઉત્સાહમા ંઆવી તૈયાર થઇ ગયો. મારા ંપત્ની પિ બહાર આવી ગયા.ં અમે પ્રાિાયમ શરૂ કયાક. થોડી 
વારે જમાઇ િરવાજામાથંી બહાર આવ્યા અને બારણુ ંલોક કરીને થવિાય થયા. પાચં થમથનટમા ંબેબી પિ ગેરેજમાથંી ગાડી 
કાઢીને અમને ‘બાય’ કહીને થવિાય થઈ. 

     કેનેડીયન ઘરની બથંધયાર હવામા ંનહીં પિ, બહારની શદુ્ધ ્હવામા ંકસરત અને પ્રાિાયમ કરીએ, તો તણબયત કેવી બને 

તેવુ ં મારંુ ભાર્િ બાબલો ધ્યાનપવૂકક સાભંળતો હતો અને, મારી ચાર મિની કાયાને અને ખાસ તો તેના શિગાર રૂપ 

નાનાના પેટને જોવાની મઝા માિતો હતો. મારા ંપત્ની એક ણચત્ત ેતેમની નમિી કાયા પાછલી ઉ્મરમા પિ સોળ વર્કની 
કન્યા જેવી રહી શકશે તેના ઉત્સાહમા ંબરાબર કસરત-રસ્ત હતા. 

       “ હવે ચાલો ઘરમા ંજઈએ.” થાકેલા સ્વરે હુ ંબોલ્યો. આખા લશ્કરે ઘરના બારિા ંભિી થવજયયાત્રા આરંભી. બાબલો સૌથી 
આગળ. પેલુ ંખોવાયેલુ ંરમકડુ ંહવે પાછ ંયાિ આવ્યુ ંહતુ,ં તે મળશે એ આશાએ. પિ, બારણુ ંતો બધં! વળી ઘરમા ંતો કોઈ જ 

નહીં. આ સાવ અવનવા િેશના ંબારિા ંપિ કેવા?ં ઓટોમેટટક તાળં વસાઈ જાય. ક્યા ંતો અંિરથી ખોલો, અથવા ચાવી હોય 

તો ખોલીને અંિર જાઓ. 

     હવે શ્રીમથતજીના સોળ સાલની સુિંરી થવાના સપનાઓં પર પાિી રેડાઈ ગયુ.ં” તમને આવા ચાળા સઝૂે છે. હવે શુ ં
થશે?“ તેઓ વદ્યા.ં 

    હુ ંતો હતપ્રભ જ થઇ ગયો હતો. નોકરી કરતો હતો ત્યારે ય આવા ધમકસકંટમા ંકિી પડયો ન હતો. મેડમનો કકળાટ ચાલ ુજ 

હતો. હવે કરવુ ં શુ?ં પાસે ફ્ોન પિ નહીં. અને કોઇ આડોશી પડોશી પિ િેખાય નહીં. બધાના ંબારિા ંબધં. અને સાવ 

અજાણ્યાના ઘેર જવાય પિ શી રીતે? અને પાછી ધોળા લોકોની વધારે પડતી થશસ્ત! આપિે તો બાપ ુજબરા હલવાિા! 

      પિ આ કેનેડામા ંઉછરતી નવી પેઢી સ્માટક  ઘિી હોં! પોયરાના તરોતાજા ટિમાગમા ંઝબકારો થયો. તે કહ ે“મારી બેબી-
સીટર સાવ નજીકમા ંરહ ેછે. ચાલો નાના! ત્યા ંજઈને મ્મીને ફ્ોન કરીએ.” 

      અમારંુ લશ્કર તો ઉપડ્ુ ં– બેબી-સીટરને ઘેર. બાબલો અને નાની તો કંઇક વ્યવક્સ્થત પોશાકમા ંહતા, પિ બિંા તો 
ચડ્ડી – બથનયનધારી! અને ત્રિે ય ખિુાબક્ષો અમિાવાિી હોલબટુમા,ં એટલે કે ખલુ્લા પગે!  બધુ ંહાઉસન જાઉસન તો ચાલ્યુ.ં 
આગળ આ નવા સાહસથી ઉત્સાહમા ંઆવી ગયેલો, અને આટલા મોટ્ટા માિસોના ગાઈડ થવાની, અિધારી બઢતી મળયાની 
તકથી ઉછળતો બાબલો, પાછળ ણચિંતાગ્રસ્ત વિને, પિ થોડા ક્ષોભવાળા ચહરેે હુ ંઅને સૌથી પાછળ ફ્યઝુ ઉડી ગયેલી નાની. 
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રસ્તામા ંસ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સભાન અને સવારના પહોરમા ંચાલવા નીકળેલા કેનેડીયનો, થવસ્ફ્ાટરત નજરે અમને થનહાળી રહ્યા 
હતા. અમે તો થમિંયાની મીંિડીની જેમ નજર નીચી કરીને ધસમસતા હતા. ક્યારે બેબી-સીટર બેનશ્રીનુ ંઘર આવે અને અમારા 
આ ધમકસકંટનો અંત આવે? એટલુ ં સારંુ હતુ ં કે બાબલો સૌથી વધારે મડુમા ં હતો. જો રડતો હોત તો, કોઇ થશશ-ુસાથી, 
પરોપકારી સજ્જનની કૃપાથી અમે પોલીસથાિે પિ પહોંચી ગયા હોત – આ અવનવા િેશમા!ં 

      છેવટે અમે ત્યા ંપહોંચ્યા. પેલા ંબહને તો અમારા િીિાર જોઇને ડઘાઈ જ ગયા. પિ મામલો સમજાવતા ંથાળે પડયો. 
િીકરી સાથે વાત થઈ ગઈ અને પિંરેક થમથનટમા ંતે આવી પિ ગઈ, અને અમને યથાસ્થાને પાછા સખુરૂપ ગોઠવી િીધા. 
ઘટનાનુ ંપનુરાવતકન ન થાય તે શભુાશયથી , સાજંે અમને ચાવીની બીજી કોપી પિ મળી ગઇ ! પિ એ અડધોએક કલાકની 
કેનેડાની પહલેી સવાર જજિંિગીભર યાિ રહી જશે. 

[ એક થમત્રની આપવીતી પર આધાટરત સત્યકથા ] 

તાળં તટૂ્ુ ં– એક સત્યકથા 
      પટારામા ંબધુ ં કેિ થઈને પરૂાયેલુ ંપડ્ુ ંછે. સૌજન્ય, ર્ભ્ાતભૃાવ, સાિી સમજ, કાયિા અને ન્યાયની પ્રટક્રયાનુ ંજ્ઞાન એ 

સઘળા ંબિંીવાન થઈને પટારામા ંરાકંની જેમ, બેહાલ થઈને, ભોંય ભેગા, બેઠા છે. એમાનંુ ંકશુયં, કોઈનેય, ક્યાયં, ક્યારેય, 

કશાય પ્રયત્ન છતા,ં હવે, હાથવર્ુ ંથાય તેમ નથી. પટારાના નકુચામા ંખભંાતી તાળં લાગેલુ ં  છે. અને તાળાની એક માત્ર 

ચાવી? એ પિ એ પટારાની અંિર કેિ થઈને પડેલી છે. એ તાળં કિી ખલુી શકે તેમ નથી. 

     ત્યા ંએક કિાવર, ઊંચો અને પ્રભાવશાળી માિસ આવે છે. તેના હાથમા ંએક મોટો ઘિ છે. એક પ્રચડં ધમાકા સાથે તે તાળા 
પર ઘિ ઝીંકે છે. અને લો! એ તાળં એક જ ઝાટકે તટૂ્ુ.ં પિ આ શુ?ં પટારામાથંી તો દુર્જનતા, દુશ્મનાવટ, ગેરસમજ, નકરંુ 

અજ્ઞાન …  આ બધાનંી ગિંકીના ઢગલે ઢગલા બહાર ખડકાઈ આવ્યા.  ગટર ગગંા વહવેા લાગી. 

    તમે ઝબકીને જાગી જાઓ છો. માત્ર ભીની ચદ્દી પહરેેલા તમે પસીને રેબઝેબ બની ગયેલા છો. હવે તમને આ ભીર્િ 

િીવાસ્વપ્નમાથંી જાર્તૃ થઈને, તમારી આ ઘડીની ભયાનક વાસ્તથવકતાનુ ંભાન થાય છે. ચાવીવાળં તમારંુ રોજનુ ંતાળં તો 
ખોવાઈ ગયેલુ ંહતુ.ં આજે તમે જીમમા ંકસરત પતાવી, ક્સ્વથમન્ગ પલુના બાથરૂમના લોકરમા ંકપડા ંસમેત,  તમારી બધી 
વસ્તઓુને પરૂી, ન્બરવાળં નવુ ંતાળં લગાવીને સોનામા(ંSauna) બેસવા અને તરવા  ગયા હતા. 

        પાછા આવી તમે પચીસ વખત એ તાળાનુ ંકક્્બનેશન ઊકેલવાની લમિાઝંીંક કરી હતી. તમારા થમત્ર બની ગયેલા, એક 

જિે પિ તમને એ તાળં ખોલવા મિિ કરી હતી. એક અજાણ્યા સજ્જને પિ હાથ અજમાવી જોયો હતો. પિ કશી કારગત 

કામ આવી ન હતી. એ કમબખ્ત, નવુ ંનક્કોર તાળં તમારા બધાનંી મજાક ઉડાવતુ,ં લોકરના નકૂચામા ં થવલસી રહ્ુ ંહતુ!ં 
પાટલી પર હાથ િઈને તમે ક્યારે આ િીવાસ્વપ્નમા ંખોવાઈ ગયા, તેનુ ંભાન પિ તમને ક્યા ંરહ્ુ ંહતુ?ં 

    પિ સારા ંકે માઠા ંસપના ંજોયે, એ તાળં ખલૂવાનુ ંનથી. તમે આ વેશમા ંઘેર જઈ શકો તેમ નથી. અરે!  કાર સધુી પહોંચવા 
માટે પિ તમારે સજ્જનો અને સન્નારીઓથી (ણબટકથનધારી?!) ભરેલા જીમમાથંી પસાર થવુ ં પડે તેમ છે. આંખો મીંચીને, 

અધકનગ્ન િોડતા ડોસાના લઘરવઘર િેખાવનુ ં  મફ્ત મનોરંજન બધાનેં પરંુૂ પાડીને પિ, તમે કારનુ ં બારણુ ં શી રીતે 

ખોલવાના? એની ચાવી પિ લોકરમા ં કેિ જ છે ને?  ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ. કે્રટડટ કાડક, થોડા ઘિા ડોલરના ણબલ – બધુ ંએ 
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જેલમા ંબિંીવાન છે.  માત્ર તમે એકલા જ, જન્્યા ત્યારે હતા તેને લગભગ મળતી આવે, તેવી અવસ્થામા ંઆઝાિ છો! પિ એ 

આઝાિી થમયાથમના બીચ ઉપર, મકુ્ત મને, વાપરી શકાય. અહીં વાપરવા જાઓ તો? પોલીસ તમને જ એના પટારામા ંપરૂી 
િે! અને એમાથંી છૂટવા ન જાિે કેટલા મહામલૂા ડોલર ખોવાના;  અને છાપાઓંમા ંઆબરુના ધજાગરા થાય એ તો જુિા જ!  

     હવે શુ ંથાય? ડૂબતો તરણુ ંશોધે તેમ, તમે જીમ અને પલૂના કોઈ કમકચારીની રાહ જોવા માડંો છો. અડધો  કલાક આ 

પ્રતીક્ષામા ંપસાર થઈ જાય છે. પિ કોઈ ફ્રકતુ ંનથી. તમે ધીમે પગલે, ડરતા ંડરતા,ં જીમ તરફ્ જવા પ્રયાિ કરો છો. ખલુ્લા 
િરવાજાની બાજૂની ભીંતે, તમારી લાજ ઢાકંી, સાચવીને તમે બહાર ડોટકયુ ંકરો છો. ણબટકથનધારી એક લલના ટે્રડથમલ પર 

ધમધમતી િેખાય છે. તમે ગલવાઈને ડોકંુ પાછ ંખેસવી લો છો. 

     પિ આમ શરમાયે તમારી આ અભતૂપવૂક સમસ્યા ઉકેલાવાની નથી. રહી સહી, બધી ટહ્મત ભેગી કરી, તમે તમારી સમગ્ર 

કાયાને જીમમા ંધકેલો છો. ભલે ઓલીને છાસંઠ વરસની, તમારી જીિક શીિક કાયા િેખાઈ જાય! તમે ચારે તરફ્ નજર કરો છો. 
ક્યાયં કોઈ ગિવેશધારી િેખાય છે? એક જિ નજરે ચઢે છે. પિ તે તો તમારી તરફ્ પીઠ ફે્રવીને, ટરસાયેલી થપ્રયાની જેમ 

ઊભો છે. રસ્તાના રોથમયોની જેમ તમે થસસોટી મારી તેને બોલાવવાનુ ં થવચારો છો. પિ એમ કરતા ંતો બધા ંધમધમતા ં
સજ્જનો અને સન્નારીઓ આગળ તમારા ભીના, જૂજ ગિવેશધારી િેહનુ ંપ્રિશકન થવાની પરૂી સભંાવના ધ્યાનમા ંઆવતા;ં 
તમે એ શક્યતા પડતી મકુો છો. 

   પરમ કૃપાળ પરમાત્માની અસીમ કૃપાના પ્રતાપે, એક સાવ અજાણ્યો, અલમસ્ત કાયાવાળો,  હબસી,   કસરતબાજ  તમારી 
બાજુમાથંી પસાર થાય છે. એના હાથનો પ્રચડં મકુ્કો સહી લેવાની અને થવના મલૂ્યે, બાકી રહલેા િાતં પડાવી નાખંવાની, 
મહાન થવભાવનાને કોરાિે મકૂી, પેલા ગિવેશધારીને તમારી પાસે મોકલવા, તમે એને થવનવો છો. ઓલ્યો થવસ્ફ્ાટરત નેતે્ર 

તમારી આ થવણચત્ર મશુ્કેલી માડં માડં સમજે છે. 

  થોડી જ વારમા ં પેલો કમકચારી તમારી વહારે આવી પહોંચે છે. એ તમારી સાથે આવે છે. તે પિ તાળાનુ ંએ અશક્ય 

કક્્બનેશન ઊકેલવા અસફ્ળ કોથશર્ કરે છે. છેવટે થાકીને તે તમને પછેૂ છે , 

   “તાળં તોડી નાખં ુ?ં”   

   તાળં હ્મેશ માટે ર્મુાવવાના અમિાવાિી થનવેિને બળપવૂકક બાજુએ મકૂી, તમે હરખભેર હા પાડી િો છો. થોડી જ વારમા ં
ઘિ નહીં પિ, મોટા ણચથપયા જેવુ ંએક હથથયાર લઈને તે પાછો આવે છે.  અડધી જ સેકન્ડમા ં તાળા અને નકૂચા વચ્ચે 
ડાઈવોસક થઈ જાય છે. પેલો સજ્જન કમકચારી તમને િેવદૂત જેવો લાગ ેછે. તેનો આભાર માની, ગયેલી બધી સપંિા પાછી 
મેળવી, તમે ફ્રી સજ્જનના વેશમા ંનવો અવતાર ધારિ કરો છો. 

     ર્મુાવી િીધેલા ંસૌજન્ય, સમજ, ભાઈચારો, અને કાયિા અને ન્યાયનુ ંભાન ને જ્ઞાન, એ બધુ ંપિ તમને અકબધં પરત 

મળી જાય છે. 
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નસકોરા ંમાહાત્્ય 

     રાતના અણગયારેક વાગ્યા હશે. તમે થનદ્રાિેવીનો પહલેો પ્રસાિ ચેનથી માિી રહ્યા છો. ત્યા ંતમારી બાજુમા ંસતેૂલી તમારી 
પત્ની તમને ગોિો મારીને બડબડે છે – “ આ નસકોરા ંબધં કરો તો સારંુ.“ અને તમે એ સખુની દુથનયામાથંી તમારી કઠિાઈ 

ભરેલી દુથનયામા ંપાછા આવી જાઓ છો. ફ્રી તદં્રાની એ અપ્રથતમ ક્ષિો પાછી મેળવવા તમે વ્યથક પ્રયત્નો કરો છો. 

            અડધો ક્લાકના ફ્રીથી થનદ્રાિેવીને શરિે જવાના વ્યથક પ્રયત્નોથી કંટાળી, તમે રોજની જેમ ઘરમા ંબેચાર આંટા મારી 
લો છો. બેકયાડકમા ચાિંની કેવીક જામી છે તેનુ ંઅવલોકન કરી લો છો. અને છેવટે બધા ં દુ:ખોના આધાર જેવા કો્પ્યટુરના 
ટકબોડક અને મશૂકના સહારે આવી પહોંચો છો. પાચંેક રમતો રમી, ઇમેલો જોઈ લો છો; થમત્રોને ‘જય શ્રીકૃર્ષિ’ કરી િો 
છો.   તમારંુ માડં જ વધતુ ંબેન્ક બેલેન્સ ફ્રી એક વાર જોઈ લો છો. ગઈકાલે આવેલા એકાિ નવા નક્કોર થવચારને અક્ષરિેહ 

આપો છો. થમત્રોના બ્લોગ પર લટાર મારી આવો છો. અને બે’ક કલાક રહી ફ્રી પથારીમા ંપાછા ફ્રો છો. 

             આંખો ઊંઘમા ંથોડી ઘેરાય છે તો ખરી, પિ તમારી જીવનસખીના ંનસકોરાનં ુ ંશ્રવિ કરતા ંતમને બ્રહ્મજ્ઞાન લાધે છે કે, 

નસકોરામંા ંજ નાિબ્રહ્મનુ ંસાચુ ંસખુ સમાયેલુ ં  છે. તેને ઊઠાડી બિલો વાળવાની ભાવના તો ક્યારની નર્ષટ થયેલી છે, કારિકે 

તમે જાિો છો કે કોઈની ઊંઘ ઉડાડવાથી તેનુ ંકલ્યાિ થશે કે તમને ઊંઘ મળશે તે માન્યતા ભલૂભરેલી છે. તેના ંનસકોરાનંી 
વધી રહલેી તીવ્રતા તમારામા ંક્ષણિક ઈર્ષયાકભાવ પિ જગાડી જાય છે. 

           ફ્રી થોડા ંપાસા ંફે્રવી, જીવનની વ્યથકતા માટે ખરખરો કરી, તમે પાછા ઊઠો છો. ગઈકાલે વાચંવાનુ ંબાકી રહલે ુ ંછાપુ ં
પરંુૂ કરો છો. વાચંેલા સમાચાર ફ્રી વાચંી જાઓ છો. તેના સારા-નરસાપિા માટે તમારા ં પોતાના ં આગવા ં અને અથત 

મલૂ્યવાન મલૂ્યાકંનો બાધંી િો છો. અમેટરકાના પે્રથસડેન્ટ અને ભારતના વડાપ્રધાન તમારી સલાહ લેતા નથી તે માટે દુ:ખ 

અનભુવો છો. ર્િુવતં શાહ અને સરેુશ િલાલ તમારો અણભપ્રાય લે તો તેમના લેખો કેટલા વધ ુઉત્કૃર્ષટ બને તેવો થમથ્યા 
અહકંાર પિ સેવી લો છો. પરૂાતત્વ અને ઈથતહાસ તમારા થપ્રય થવર્યો છે. તે થવર્યોની તમારી ગઈકાલની વચંાઈ રહલેી 
ચાલ ુચોપડીના ંથોડા ંવધારે પાનાનંી સફ્ર પિ કરી આવો છો. ઇજજપ્તના ‘તતૂનખામન’ કે થનથનવેના ‘સેન્નાચટરબ’ની સાથે 

થોડી વાતચીત કરી લો છો. 

           ‘या तनशा सववभूिाणाम,् िस्याम ्जागतिव संयमी।‘ એ શ્લોક િરરોજની જેમ યાિ કરી તમારી આ સયંમી અને જ્ઞાની 
અવસ્થા માટે તમે ગવક અનભુવો છો. માથે આવી પડેલી જાર્તૃાવસ્થામા ંતમારા વધકમાન થઈ ગયેલા બહુશ્રતુપિા માટે તમે 

સતંોર્ની લાગિી અનભુવો છો. સઈુ રહલેા સૌ અજ્ઞાન પ્રાિીઓ આ લાભથી   કેવા વણંચત છે  તેવો થવચાર રોજની જેમ કરી 
તમે મન મનાવો છો. તેમના માટે તમે કરૂિાનો ભાવ પિ રોજની જેમ અનભુવો છો. તેમને જગાડી આ અપ્રથતમ ધમકલાભમા ં
સહભાગી બનાવવાની દુશ્ટ ઈચ્છાને તમે માડં માડં ખાળો છો. 

           હવે તો આંખો બરાબરની ઘેરાયેલી છે. પાચંેક વાગ્યાના સમુારે તમે પાછા થનદ્રાિેવીને શરિે જાઓ છો. પિ છ વાગ્યા ન 

વાગ્યા, અને તમે ઝબકીને જાગી જાઓ છો. કોઈ મહાન થવચાર તમારા મનમટંિરના ંબારિા ંપર ટકોરા મારી રહ્યો છે. કોઈ 

નવી કથવતા પ્રાગટયની રાહ જોઈ રહી છે. તમે હવે સાવ તરોતાજા થઈ ગયા છો. તમારો આજનો ઊંઘનો પરુવઠો અધરૂો 
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રહી ગયાનો અસતંોર્ થઈ જાય છે. છતા ંઆટલી તો આટલી પિ ઊંઘ આજે આપી તે માટે તમે પરમ કૃપાળ પરમાત્માનો 
મનોમન આભાર માની લો છો. 

            થનત્યકમક પતાવી, થોડા ંઆસનો કરી, તમે યોગસાધનામા ંઉત્તરોત્તર થઈ રહલેી તમારી પ્રગથત માટે સતંોર્ અનભુવો 
છો.  ઘડીયાળ સામે દ્રષ્ર્ષટપાત કરતા,ં ચા બનાવવાનો સમય થઈ ગયો છે, તે ખબર પડે છે. અને િેવોને ય દુલકભ એવા એ 

ગરમાગરમ પીિાનંી ણલજ્જત માિવા અને મિાવવા તમે પ્રવતૃ્ત થાવ છો. 

            બપોરની વામકુક્ષી જ હવે તો આગલી આશા છે. એ અડધો કલાકની મહાન પળોની આકાકં્ષામા ંતમે નવા ટિવસની 
તમારી યાત્રા ફ્રી એક વાર આરંભો છો. અને બપોરેય નસકોરા ંબોલે તેટલુ,ં કોઈના ગોિા થવનાનુ ંઊંઘી શકો એવી, તમારી 
જાતને જ શભુેચ્છા પાઠવો છો.  

         ‘यस्यां जागतिव भूिातन,  सा तनशा पश्यिो मुनेः । ‘ વાળો  શ્લોકનો બીજો ભાગ તમને બપોરે ઊંઘવામા ંવધ ુબધંબેસતો 
લાગ ે છે. એટલે  બધા ંઅજ્ઞાન (!) પ્રાિીઓ જાગતા ંહોય ત્યારે; ભલે વામકુક્ષીને બહાને પિ નસકોરા-ંસભર એક નાનો શો 
બ્રેક લઈને (ક્યા બાત હૈ !)  તમે  પથારીમા ંલબંાવી િો છો !    

નકકસ્થ - સરેુશ જાની! 
‘આટિલ’ ઘરેથી નીકળયો, થમત્રોને શોધવા 
ઓ! દુશ્મની તુ ંક્યાથી સામી મળી ગઈ? 

- સ્વ. આટિલ મન્સરુી 

      સવારના પહોરમા ંકશાક સિંભકમા ં સ્વ. આટિલ મન્સરુીની એક ગઝલના મત્લાનો આ શેર ગિગિતા ંઅચાનક જ એ 

મહાન થવચાર સ્ફૂયો. આટિલજીને સ્વગકસ્થ કહવેાય? એ જનાબ તો જન્નતમા ં ગયા હશે, માટે જન્નતનશીન શબ્િપ્રયોગ 

વાપરવો ન જોઈએ?  અને તરત આ અિકપાસંળી જીવને બીજો અને વધારે મહત્વનો થવચાર સ્ફૂયો. આટલા બધા સ્વગકસ્થ કે 

જન્નત નશીન કે ‘હવેન’વાસી થાય તો શુ ંનરક ઉફે્ જહન્નમ ઉફે્ હલે ખાલીખમ હશે?! 

     એમ તો કેમ બને? અને પછી નકકસ્થોનુ ંણલસ્ટ બનવા લાગ્યુ.ં ટહટલર, મસુોણલની, ઈિી અમીન, રાવિ, અમીચિં, મીરજાફ્ર 

થવ. થવ. અને અગણિત, અનામી ર્ુડંાઓ, ચાણંચયાઓ, રાક્ષસો પિ ખરા જ ને? દુથનયામા ંનકકસ્થ થવાની લાયકાત ધરાવતા 
ખવીસોની કાઈં ખોટ છે?! 

    અને આ લેખનુ ંથશર્કક જ જોઈ લો,   નકકસ્થ - સરેુશ જાની ! 

     પિ એ તો કિાચ આ જિનુ ંમરિોત્તર સબંોધન થવાનુ.ં હાલ તો નકકમા ંનહીં – પિ આખી દુથનયાના લોકો જયા ંસ્થળાતંર 

કરવા તલસે છે તેવા, પથૃ્વી પરના સ્વગક જેવા અમેટરકામા ં આ જિ ર્ડુાિો છે! ખેર, તમે કહશેો, ‘સવાર સવારમા ં
પ્રાતેઃસ્મરિીય લોકોના ંનામ યાિ કરવાને બિલે નકકસ્થ લોકોને શીિ યાિ કરવા લાગ્યા?’   પિ આ થવચાર સ્ફૂયો એટલે એને 

જષ્સ્ટફ્ાય તો કરવો જ રહ્યો ને? ( હવે આ ‘જષ્સ્ટફ્ાય’ નુ ંર્જુરાતી કોિ કરી િેશે?) 
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    ‘આપિે જ હ્મેશ સાચા.’  એ કિાચ નકકસ્થ થવાની લાયકાતની એક પાયાની જરૂટરયાત નથી વારૂ?! વળી બધા સ્વગકસ્થ 

થવાની જ લાયકાત ધરાવતા થઈ જાય તો ણચત્રર્પુ્તની નોકરીનુ ંશુ?ં! ઉપરવાળાને એ આખી ઓટફ્સ જ બધં કરવી પડે ને? 

અને નકકની જગ્યાને સ્વગકમા ં ફે્રવવામા ં કેટલી બધી કડાકૂટ? વૈતરિીને ગગંા બનાવવી પડે અને થોટરયાનેં કલ્પવકૃ્ષ અને 

 કરડી કરડીને ટૂકડે ટકૂડા કરી નાખંતા મગર મચ્છોની જગ્યાએ જન્નતની હરૂો ; .અને આવુ ંતો ઘણુ ંબધુ.ં 

     નકકના પાયાના હોવાપિાનો બીજો એક ફ્ાયિો પિ છે. નકક  છે તો, સ્વગક માટે ધખારો છે.  ધારો કે, આખુ ં થવશ્વ સ્વગક બની 
જાય તો એમા ંમજા જ શી? જીવન માટે કોઈ આિશક જ ન રહ.ે કોઈ ધ્યેય જ નહીં. સત્યના રસ્તા પર આગળ વધતા રહવેાની 
કોઈ ધગશ જ ન રહ.ેજીવનમા ંઅમતૃ જ અમતૃ હોય તો?કિાચ જીવવુ ંઝેર જેવુ ંન લાગ?ે 

     તમે એક એવી ટફ્લ્મની કલ્પના કરો કે, જેમા ંકોઈ થવલન જ ન હોય. છટ! એવી ટફ્લમની જ ટફ્લમ ઊતરી જાય. બોક્સ 

ઓટફ્સ પર કાગડા ઊડે! થવલન છે તો હીરો છે! જમિમા ંમાત્ર બાસિુી, બરફ્ી અને માલપવુા જ હોય તો? કારેલાના શાકની 
પિ એક ણલજ્જત નથી હોતી? 

     અને સાચુ ંકહો.. એ થવલનોને નકકસ્થ થવા લાયક બનાવ્યા કોિે? એમની માતાઓએ તો ફૂલ જેવા ંકોમળ અને િેવદૂત જેવા ં
ભલૂકાઓંને જ જન્મ આપ્યો હતો ને? બાળ રાવિ અને બાળ રામમા ંકશો ફ્રક હતો; એવુ ંકયુ ંરામાયિ કહ ેછે? એ નવજાત 

થશશ ુરામ બનશે કે રાવિ – એને માટે એમની માતાઓ નહીં, આપિે, આપિો સમાજ જ જવાબિાર નથી? શુ ંબાળ ઈિી 
અમીન ને બાળ નેલ્સન મડેંલામા ંકોઈ ફ્રક હતો? એમના જીવનના રસ્તા કયા પટરબળોને પ્રતાપે જૂિી જૂિી ટિશાઓમા ં
ફં્ટાયા? 

     આવા પ્રશ્નો પછૂીને હુ ંએમ સ્થાથપત કરવા નથી માગંતો કે, રાવિ આપિી આિશક મથૂતિ હોવો જોઈએ કે, રામ મટંિરના 
સ્થાને રાવિ મટંિરો બનાવવા માડંવા  જોઈએ. માત્ર એટલુ ંજ િીવા જેવુ,ં સત્ય વાચક મહાશયને  થવટિત થાય કે, રાવિ 

થવના રામ પ્રસ્તતુ નથી! રાવિ થવના રામાયિ ન સજાકઈ શકે! શેરીની રોજબરોજની રામાયિોના જનકો આપ નથી – ગળે 

રૂમાલ બાધેંલા, ગોગલ્સધારી ર્ુડંાઓ છે!   જો એ નથી તો બધા સામાન્યો જ સામાન્યો! ખેર,એ સામાન્યોમાથંી ગયંાગાઠંયા 
ચમરબધંીઓ – ઉદ્યોગપથતઓ, રાજયકતાકઓ, ધધપુપઓૂ થવાના. પિ માળ એ બધા નકકસ્થ થવાના કે સ્વગકસ્થ – એ પિ 

એક થવચાર કરવા જેવા વાત નથી ?! 

    ખેર, આટિલજીની જેમ સૌ કોઈ ઘેરથી તો થમત્રો ગોતવા જ નીકળી પડતા હોય છે. પિ ન જાિે કેમ- સામે દુશ્મનો ભેટાઈ 

જાય છે- અને યદુ્ધો જ યદુ્ધો. આખુ ંઆયખુ ંએક સમરાગંિ. હવે આ સિીઓ પરૂાિી સમાજ વ્યવસ્થાનો જનક સ્વગકસ્થ હશે કે 

નકકસ્થ?! બીજી રીતે  જોઈએ તો – જો જગતની બધી રચના એ ઉપરવાળાએ કરી છે તો નકકનો સર્જનહાર પિ ઈવડો ઈ જ ને? 

    જો કે, િાિા ભગવાન તો છાતી ઠોકી ઠોકીને કહ ેછે કે, ‘એનો કોઈ બાપોય બનાવનાર નથી. એ બધુ ં‘વ્યવક્સ્થત’ છે.”   

     આમ નકક  પિ એક વ્યવક્સ્થત રચના છે!નકકસ્થનુ ંસબંોધન સ્વગકસ્થ જેટલુ ંજ પ્રચણલત થવુ ંજોઈએ. – એ પ્રથતપાટિત થયુ ં

- ઈથત થસદ્ધમ ્॥ 

      અને હવે તમારા મનમા ંએક સશંય ઊભો કરવા આ લખનાર કિાચ સફ્ળ થનવડયો છે- નકકસ્થ થવુ ંકે સ્વગકસ્થ ?! 
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પોપટનો રંગ 

     આ મજેની વાત સાચી ઘટના છે. મને બરાબર વર્ક યાિ નથી; પિ આશરે ૧૯૮૫ મા ંઅમારા જોટડયા શાહજાિાઓને 

પોપટ પાળવાનો તકુ્કો સઝૂયો. બહુ સમજાવ્યા; પિ માને એ જ બીજા. બાળહઠ સામે છેવટે અમારે ઝૂકવુ ંપડ્ુ.ં 

     અને એક સપ્પરમે ટિવસે હુ ંબને્નને અમિાવાિમા ંસાબરમતી નિીને ટકનારે રથવવારે ભરાતા, ર્જુરી બજારમા ંલઈ ગયો. 
ત્યા ંતો નાનકડુ ંપક્ષી બજાર ભરાયેલુ ંજોઈને, બને્ન જિા હરખાઈ ગયા. એમની પસિં સ્વાભાથવક રીતે સારામા ંસારા પાજંરામા ં
રાખેલા સૌથી મોટા પોપટ  ઉપર જ પડે ને? એના ચીરી નાખંે તેવા ભાવ સાભંળી, મારો અમિાવાિી આત્મા ખળભળી ઊઠયો. 
આખા મટહનાનુ ંમારંુ બજેટ પોપટમા ંજ વહી જાય એવા ભાવ. 

     પિ અમિાવાિી જિને ખચક પર કાપ મકૂવાના રસ્તા ઓટોમેટટક આવડી જાય! 

      મેં કહ્ુ,ં” જો આ મોટો પોપટ લઈએ ને, તો એ બોલતા ંન શીખ.ે નાનો બાળ પોપટ લઈએ, તો એને આપિી રીતે ઝટ કેળવી 
શકાય.” 

    સિભાગ્યે બને્ન િીકરા માની ગયા. અને મને પોસાય તેવી ટક્મતનો પોપટ, સાિા અને સસ્તા પાજંરા સાથે લઈને અમારી 
સવારી ઘેર પાછી આવી. સાથે જમરૂખ અને મરચા ંપિ એને માટે ખરીિી લીધા.ં  નવા મહમેાનના સ્વાગત માટે ઘેર તો ઉત્સવ 

મડંાઈ ગયો. આજુબાજૂના ઘરોમાથંી બધા ંબાળકોએ આ નવાગતંકુને વધાવવા અમારા ઘેર ભેગા થઈ ગયા. 

     ‘બોલો પોપટ! રામ. રામ.’ ના પાઠ શરૂ થઈ ગયા.  પિ પોપટરામે તો મમૂથત બાધંી િીધેલી હતી. આમ ને આમ પિંરેક 

ટિવસ થઈ ગયા. હવે પાડોશી બાળકોનો ઉત્સાહ ઓગળી ગયો હતો. બીજી નવાઈની વાત તો એ કે, પોપટે મરચા ંઅને જમરૂખ 

ખાવાનો ધરાર ઈન્કાર કરી િીધો. છેવટે એને રોટલી અને િાિા આપ્યા. રોટલી પિ એને ખાસ પસિં ન પડી.  ખેર, િાિા તો 
િાિા. પોપટ ભખૂ્યો નથી કે તરસ્યો નથી; એમ અમે મન મનાવ્યુ.ં 

    અમારે ઘેર નવા રહવેાસીને જોવા કુટુ્બીજનો પિ આવવા લાગ્યા. બધા પોપટને જોઈ હરખાય, પોપટના વખાિ કરે; 

અને િીકરા ખશુ!  તે ટિવસે મારા મોટા ભાઈ આવ્યા. એમની પ્રકૃથત રહી સાધ ુજેવી. એમનો જીવ તો આ મ ૂગંા પ્રાિીને 

પાજંરામા ંપરૂાયેલા જોઈને કળીએ કપાઈ જાય. 

   એમિે િીકરાઓને જીવિયા પર મોટંુ વ્યાખ્યાન આપી િીધુ ં; અને પોપટને મકૂત કરવા સમજાવવા માડં્ુ.ં પિ િીકરાઓ 

એમ કાઈં માને? ભાઈ તો થવિાય થયા. પછી એમને સઝૂ્ુ ંકે, ‘આપિે પોપટની બરાબર િરકાર કરતા નથી. સાબરમતીની 
ધળૂમા ંએ કેટલો ગિંો થઈ ગયો છે? ‘ અને તરત પોપટના સ્નાન થવથધનો બિંોબસ્ત એમિે કરી િીધો. બાથરૂમમા ંશાવર નીચે 
પોપટરામનુ ંપાજંરંુ મકૂી િીધુ.ં પોપટ તો ગભરાઈને ણચણચરાઈઓ પાડવા માડંયો. 

        અને આ શુ?ં  પાજંરામાથંી લીલા રંગનુ ંપાિી થનતરવા માડં્ુ.ં જેમ જેમ પોપટ ન્હાતો ગયો; તેમ તેમ એનો રંગ ઊતરતો 
ગયો. અને એ તો સાવ હોલા જેવો બની ગયો! ભીના ભિરક થયેલા પોપટને તડકે સકૂવવા બેસાડયો અને સકૂાતા ંતો એનો 
રંગ સાવ કિરૂપો થઈ ગયો. 

      હવે અમારા ભાઈઓને પોપટ થવશેનો રસ સાવ ઊડી ગયો – પોપટના રંગની જેમ સ્તો! 
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     અને બીજે ટિવસે, બને્ન જિાએ પાજંરંુ ખોલી પોપટને ઊડાડી મકૂ્યો. સાજંે હુ ંઓટફ્સેથી પાછો આવ્યો ત્યારે, ખાલી પાજંરૂ ં

મારંુ સ્વાગત કરતુ ંઝૂલતુ ંહતુ!ં 

       આ વાતને ૨૫ વરસ થઈ ગયા છે; અને એ શાહજાિાઓ પિ અત્યારે ૩૫ વરસના થઈ ગયા છે; પિ રંગ બિલતા 
કાણચિંડાની જેમ રંગ બિલતા એ પોપટની યાિ પિ હજી એવી ને એવી તાજી છે. 

ફ્યઝુન બથક ડે પાટી 
   શધુ્ધ ર્જુરાતીના ચાહકોને અકળાવી િે તેવુ ં થશર્કક છે ને? એકેય ર્જુરાતી શબ્િ જ નહીં!  ‘ સયંોજન જન્મટિન ઉજાિી/ 

ઉજવિી ’?   જવા િો ને યાર! આ ભદ્રભંદ્રીય કસરત – અને તે ય હાસ્ય િરબાર ઉપર! ઘિા અંગ્રેજી શબ્િો આપિી ભાર્ામા ં
ઘર કરી ગયા છે. તો એક બે વધારે! થવલાયતી રાજ વખતેય અંગ્રેજી બાન ુનો આટલો રૂવાબ ન હતો.  મારી કથવતા થવલાયતી 
મહમેાનો યાિ આવી ગઈ.  શધુ્ધ શાસ્ત્રીય સગંીતના એ જમાનામા ંફ્યઝુન ્યઝુીકેય ક્યા ંહતુ?ં પિ માળં ઈ વખતમા ંપિ 

ફ્ીલ્મી ગીતો પર, મારા બાપાય ઝુમી પડતા’તા હોં! 

   અરે! ભાયુ ં ને બેન્યુ,ં ન્યા ંકિે પાટીની વાત છે, પાટીની – સગંીતની નહીં. આ અમારા ડાગટર ભાઈ રાજજન્િર સગંીતના 
શોખીન છે; એ વાત અલગ છે. (ઈવડા ‘ ઈ’ િર વરે્ મળૂાના પથતકા જેવા ડોલર ખચી અમિાવાિ ‘સપ્તક’ નો મજો અને 

જલસો માિવા જાય છે. ) ઈ ને કિાચ આ પાટીની વાત ગમે કે નો ય ગમે! 

    હવે મળૂ વાત પર આવુ.ં મારી આંખના અભતૂપવૂક ઓપરેશન પછીની મારી થવતક કથા વાચંી; મારા ંપતુ્તર-પતુ્તરી ને શરુ 

ચઢ્ુ.ં ‘ િાિા’ની બથકડે ઉજવી એમના એ ખાલીપાનુ ંસાટંુ વાળવાનુ ંએમિે નક્કી કયુું. િાિી હાજર નથી એટલે તો ખાસ.  હવે 

મારે ખાટલે ખોડ માળી એ છે કે, હધંાયં મને ‘ િાિા’ કહ ેછે – મારી એકની એક ઘરવાળી સમેત! અહીંના તળ અમેટરકનોને તો 
‘સરેુશ’ બોલતા ંના ફ્ાવે એટલે િાિા કહ ેછે. ( કોક ‘ સરેશ’ કહ ેઅને ભીંત પર ધોળાઈ ગયો હોઉં એમ લાગે છે.) કો’ક જાની નુ ં‘ 
જેની’ કરી નાખંે તીં આ ભાયડાને માઠંુય લાગી આવે. અને િાિા કહવેડાવવામા ં મારો સકૂ્ષ્મ અહમ સતંોર્ાય છે. કોઈ 

ખરેખરના ‘િાિા’નો શીખાઉ શીર્ષય પિ એક અડબોથ લગાવી િે તો બે ચાર િાતં થવના ખચે પડી જાય એવા આ સકુલડી, 
િથમયલ જિને જવાનજોધ લોક ‘િાિા’ કહ ેએ સારંુ તો લાગ ેછે. હા! ટેંગલાિાિા કે બાટલી િાિા, મસ્તાન િાિા એવા ંમહાન 

નામો આપિા નસીબમા ંક્યા?ં એટલે ક્યાયં ‘િાિાગીરી’  નથી કરતો તોય બધાનંો ‘ િાિો ‘ બની ગયો છ ં! 

        જો ફ્રી પાછો આડે રસ્તે ( સોરી! આડા પાટે) ચઢી ગયો. આ સાઠ પછીનાની ખાસ ખાથસયત હોં! વાત્યુ ંકરનાર કોઈ મળે 

અને  કેમ છો?’ પછેૂ તો આખા જીવતરની કહાિી સિુાવી િઈએ. 

કોઈએ જ્ાાં અમસ્ ુાં પછુ્ુાં કેમ છો?  

એને આખી કહાિી સિુાવી દીધી. 
થા્ સરખામિી તો ઉતરતા છીએ, 

- અજ્ઞાત 
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      હવે વાતમા ંવધારે મોિ નાખં્યા વગર વાત આગળ ચલાવુ.ંતે ટિ’ સાજંે આ ‘ િાિા’ ની ૬૬મી જન્મતારીખ ધામ ધમૂથી 
ઉજવાિી. િીકરી, જમાઈ, બે પૌત્ર અને એક િીકરો. આટલી બધી ગજંાવર પબ્બ્લકની વચ્ચે ઉજવાિી! 

    ૬૨ વરસના ંિાિી તો પગ અને િાતં રીપેરીંગ કરાવવા અમિાવાિ જ હતા.ં િીકરો મોંઘીિાટ ચોકલેટ કેક લાવ્યો હતો. 
છાસંઠ વરહના આયખામા ંપહલેી જ વાર િાિાને માટે ‘ હપેી બથક ડે’ લખેલી કેક આવી હતી!  િીકરી હાફં્ળી ફ્ાફં્ળી મીિબત્તીયુ ં
શોધવા માડંી. ઘરમા ંક્યાયંથી ની’મળે. જમાઈ પિ આ મહાન શોધમા ંમચી પડયા. 

    હવે મારાથી ન રહવેાણુ.ં મન લોભાવે એવી, ચોકલેટના ંર્લુાબ લગાવેલી અને ચોકલેટીયા પાન ભભરાવેલી કેક સામે પડી 
હતી. મોંમા ંતો પાિીનો નાયગ્રા. શીિને આ બધી જળો જથા કરતા ંહશે? ત્યા ંજ મારા ફ્ળદ્રપુ ભેજામા ંઅભતૂપવૂક ચમકારો 
થયો. કેવળ જ્ઞાન લાધ્યુ ંહોય તેમ, કોઈ અગોચરમાથંી અગ્ય પે્રરિાયકુ્ત વાિી પ્રગટ થઈ. અસ્સલ ‘અંતરની વાિી’ હોં ! 

    મેં કહ્ુ ં,” અરે! બેની, છાહંઠ કેન્ડલો ક્યાથંી લાવીશ? અને લાવીશ તો મકૂીશ ક્યા ં? આ કેકનો બધો નજારો ઢંકાઈ જશે.” 

    િીકરી, “ અરે! એમ તે કાઈં ચાલે? કમસે કમ એક મીિબત્તી તો જોઈએ જ ને?” 

   મેં કહ્ુ ં,” અલ્યાઓં! તમે સમજો. આ ડોહાને એની શી જરૂર? એના કરતા ંએક કામ કરો- શધુ્ધ ભારતીય પ્રિાણલકા પ્રમાિે, 
ઘીનો િીવો પ્રગટાવી દ્યો.” 

   બધાનેં આ વચગાળાનો રસ્તો પસિં આવી ગયો.  ‘ઘરડાજં ગાડા ંવાળે.’ એ કહવેત મનોમન કહી, મેં મારો પોતાનો બરડો 
થાબડી લીધો. સાઠ વરસ પછી પહલેી વાર કાઈંક અક્કલની વાત સઝૂી. 

   અટકચાળો િીકરો તો બોલ્યો ય ખરો,” આ પહલેી વાર તમે કામની વાત કરી.” 

    જેમ હોય તેમ, મેં કેકની બાજુએ હવે રાખવામા ંઆવેલો િીવો પ્રગટાવ્યો; મનમા ંગાયત્રી મતં્રનો પાઠ કયો; બધાએં ‘હપેી 
બથક ડે’ નુ ંચવાઈ ગયેલુ ંગીત ગાયુ;ં તાળીઓ પડી; મેં કેક કાપી – અને રંગે ચગંે આ ડોહાની બથકડે પાટી ઉજવાિી. ફ્યઝુન 

પાટી 

      જમિમા ંતો અહીં કિીક જ બનતી, મને બહુ જ ભાવતી, તરલા િલાલની ચોપડીમાયં ના મળે તેવી ‘ રેર રેસીપી’, ફ્ાડાની 
રજવાડી ખીચડી હતી. તે આંગળા ંચાટી ચાટીને ખાધી. આમ એક અભતૂપવૂક ‘ફ્યઝુન બથક ડે પાટી ‘ ઉજવાઈ ગઈ. 

બટાકાપૌંઆ પીવાય? 

(મટહલાઓને અને પાકશાસ્ત્રમા ંથનર્ષિાત સજ્જનોને આ ‘સત્યકથા’ વાચંવા ખાસ ભલામિ છે! ) 

   બટાકાપૌંઆ પીવાય? પીધા જ હતા ને!   ૧૪ જાન્યઆુરી- ૧૯૮૦ ની સાલની એ વાત છે. ચારેક મટહના પહલેા ંમને 

પોરબિંરમા ંનોકરી મળી હતી. નોકરીમા ંસ્થાયી થઉં ત્યા ંસધુી એકલા જ રહવેાનુ ંનક્કી કયુું હતુ.ં એટલે કુટુ્બ, રાચરચીલુ ં
બધુયં અમિાવાિ જ રાખેલુ ંહતુ.ં થોડી ઘિી સામગ્રી મારા એકલાના ર્જુરાન માટે પરૂતી હતી. 
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    સાવ અલગારી જીવન હતુ.ં ફે્ક્ટરીનુ ંપાવર હાઉસ, કોલોનીમા ંનાનકડુ ંક્વાટકર, બે ચાર થમત્રો અને કિીક શહરેના બજાર કે 

િટરયાટકનારે લટાર. બસ આમા ંજ બધી પ્રવથૃત્ત આવી જતી હતી. ખાવામા ંજાતે બનાવેલ ચવ્વડ રોટલી અને બેસ્વાિ શાક 

અથવા હુ ંજ ખાઈ શકંુ તેવા ંિાળભાત. રોજનો આ જ ક્રમ. 

   હવે તમે જ કહો. કિીક તો આ રોજની ઘટમાળમાથંી બિલાવ માટે મન ન થાય? એવુ ંતે િી’ સાજંે, ફે્ક્ટરીથી ઘેર આવીને, 

આ જિને થયુ.ં કોલોનીમા ંઆવેલી નાનકડી, કટરયાિાની દુકાનમાથંી પૌંઆં લઈ આવ્યો. બટાકા તો ઘરમા ંપડયા હતા. મેં 
બટાકા પૌઆ બનાવી ખાવાનો મહાન પ્લાન બનાવ્યો. રેથસપી પિ મારી પોતાની આગવી હોં! બાપ જન્મારે જાતે બનાવ્યા 
હોય તો ચીલાચાલ ુરેથસપી આવડતી હોય ને? 

    આથી મારંુ પોતાનુ ંજ ફ્ળદ્રપુ ભેજુ ં વાપરીને મેં પૌંઆ ધોયા. બટાકા સમાયાક અને એમને પિ ધોયા. રોજ શાક બનાવવા 
લેતો હતો; એનાથી ખાસ્સુ ંવધારે પાિી તાવડીમા ંલીધુ;ં અને પૌઆં અને બટાકા એમા ંસાથે પધરાવ્યા! આ થમશ્રિ સગડી 
ઉપર મકૂી; થોડીક વાર માટે હુ ંતો કોઈ ચોપડીના અધ્યયનમા ંગરકી ગયો. થોડી વારે મારી મહાન વાનગી ઉકળી રહી હશે 

એવુ ંદ્રશ્ય સ્મરિપટમા ંઉભરી આવ્યુ.ં, 

   મેં સફ્ાળા રસોડા તરફ્ િોટ મકૂી, પાિી ઘણુ ંલીધુ ંહતુ,ં એટલે સબ સલામત જોઈ હાશકારો થયો. પૌંઆ ખિબિી રહ્યા હતા. 
ભાત બનાવવાના સ્વાનભુવે એની તો કોઈ ણચિંતા ન હતી! ચમચી વડે એક બટાકો બહાર કાઢયો. એ તો સમાયો હતો, એવો ને 

એવો જ અડવો હતો. મને ટાઢક થઈ. ‘ ચોપડીના પ્રકરિના બાકીના ંચાર પાના ંવાચંી, ફ્રી ચકાસવા આવુ.ં’ બટાકા બરાબર 

ચઢી શકે તે માટે અડધી વાડકી પાિી ઉમેરી, મેં ટિવાનખડં તરફ્ પ્રયાિ કયુું. એ પ્રકરિ અને એની પછીનુ ંપિ પતી ગયુ.ં 
ફ્રી સફ્ાળો રસોડામા ંગયો . 

   તાવડીમા ંખિબિતા, કોઈક સફે્િ પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બટાકા તરી રહ્યા હતા. મેં ગભરાઈને એક બટાકો બહાર કાઢયો. 
એ તો મઓુ, એવ્વો ને એવ્વો જ, ધોયેલા મળુા જેવો, કડકમિાર હતો. હવે મેં ચમચી વડે એ સફે્િ પ્રવાહીને બહાર કાઢ્ુ.ં સરસ 

મજાની લાઈ બની ગઈ હતી! થોડુ ંવધારે ઉકળવા િઉં તો ઉતરાિના પતગં સાધંી શકાય એવી બની શકે! અમિાવાિની યાિ 

આવી ગઈ. બધા ઉતરાિની એ સાજંે છાપરા પર છેવટની તલસાકંળી ખાઈ ટુક્કલ ચઢાવવાની વેતરિ કરતા હશે. એક ઊંડો 
થનસાસો નીકળી ગયો. 

   અને અહીં? મારા પેટમા ંતો ણબલાડા ંબોલતા ંહતા.ં તાવડી નીચે ઊતારી. બટાકા વીિી વીિીને બાજુએ મેલ્યા. પેલી લાઈ 

ચાખી જોઈ. વઘાર કરી, થોડોક મસાલો ઉમેરી, પીવાય એવી કરી શકાશે; એવો માનથસક સથધયારો જાતને આપ્યો. એ પ્રટક્રયા 
પતાવી, વાટકામા ંએ સ્વાટિર્ષટ વાનગી કડવા વખ મડૂમા ંપીધી! ભખુ ભાગંવાનો બીજો કોઈ, સરળ માગક પિ ક્યા ંહતો? માડં 

માડં એમાનંી ત્રીજા ભાગની પીને બાકીની ગટર ભેગી કરી. મારી એકની એક સપંિા જેવી, તાવડી માજંી, બટાકાને ફ્રી 
ચઢાવવા સગડી પર ચઢાવ્યા. 

   ધગધગતી ભખૂમા ંઓલી ચોપડીના ંબધા ં પ્રકરિો તો ભલુાઈ ગયા હતા. અને આગળના ંપ્રકરિો વાચંવામા ંપડુ ંતો 
બટાકાની પિ લાઈ પીવાનો વારો આવે, એવો માનથસક ભય પિ મન ઉપર સવાર થઈ ગયો હતો. બટાકા બરાબર ચઢવી, 
વઘારી, મસાલો નાખંી, સરસ મજાની ગરમાગરમ સકૂી ભાજી અને ત્રિ ટિવસ પર બનાવેલી અથત ચવ્વડ રોટલી સાથે, મારંુ 

તે ટિવસનુ ંઅફ્લાતનૂ ભોજન પતાવ્યુ.ં 
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  મારી આ કરમ કઠિાઈની કમાલની કથા ઘરના સૌએ તો ‘ટેસ’થી માિી છે. આજે થવશ્વર્રુ્જરીને એ લ્હાવો પીરસતા ંમને 

આનિંના ઓઘ છૂટે છે -  પૌંઆની એ લાઈ જેવા સ્તો। 

    એકિમ તાજેતરમા ંજ મળેલી, અત્યતં ખાનગી અને એકિમ આધારભતૂ માટહતી મજુબ આલ્રેડ નોબલના વશંજને તેના 
વડિાિાનો છૂપો ખજાનો હાથ લાગ્યો છે; અને તેિે થવશ્વમા ંસૌથી વધ ુબેસ્વાિ રસોઈ બનાવનારને નોબલ ઈનામ ( નોબલનો 
સાકંડો ઉચ્ચાર વાચંવા થવનતંી છે.) આપવાનુ ંનક્કી કયુું છે. આ માટે ર્જુરાતી  બ્લોગ જગતના આ ‘િાિા’એ ઉમેિવારી 
નોંધાવી છે. 

    કોઈ પિ ટિવસે ” પી શકાય તેવા બટાકા પૌંઆ માટે ‘સરેુશ જાની’ને તે ઈનામ મળે છે.” તેવા છાપાઓંની હડેલાઈનમા ં
સમાચાર વાચંવા મળે તો આશ્ચયક ન પામતા.   

રડતા રે’જો! 
    લે! કર વાત.  હાસ્ય િરબાર પર રડતા રે’વાની વાત? ! હા…… આ લેખ વાચંીને હસવુ ંહોય તો હસજો અને રડતા રે’વુ ંહોય 

તો રડતા રે’જો ! 

    ‘આંખનુ ંઓપરેશન’ –  એ રડતા, માિંા માિસની મનોવથૃત્તનુ ંઆલેખન હતુ.ં  સાવ નજીવી એવી લેસર સર્જરીને કલ્પનાના 
ઘોડા િોડાવી,  મોટી પહાડ જેવી બનાવી િેવાની, માિંલી મનોવથૃત્તની એ મહાન ગાથા હતી.   પિ  પછી તો એ ઓપરેશનનો 
આ િરિી લેસર સર્જરીનો માહરે બની ગયો અને ચારેક વાર રેટટના પરનો કચરો અને છારી દૂર કરાવ્યા.ં એક શભુ ઘડીએ 

એનાથી ઘિી જટટલ એવી સર્જરી પિ કરાવી િીધી - મોથતયો ઊતરાવી,  નવો નેત્રમણિ આંખમા ંબેસાડવાની. 

    ટિવ્ય દૃષ્ર્ષટ પા્યો! તપ કયાક થવના થોડી જ થસદ્ધી મળે છે? ‘You have to lose something to gain something.’ 

       એ રડમસતા તો ગઈ તે ગઈ જ.  હાિજન એવા આ જિને ‘હસ-વા’ થયો છે;  એક જાતનો વા – ‘લખ-વા’ જેવો – ‘હસયોગ’ 

!! હવે સતત હસ્યા જ કરો તો શુ ં થાય? આંસ ુ સકૂાઈ જ જાય ને? ગમે તેવા ઓપરેશન્યુ ં ખમી ખાવાની ક્ષમતા કેળવી.  
પિ એના  થકી વળી આ નવી નક્કોર મોંકાિ! 

કાળજડાની કોર થનચોવી આંખોથી ટપકતા આંસ ુ

અનહિ ખશુી થાય કિી જો િોડી આવે અધીરા આંસ ુ

ક્યારેક વળી યાિ બની કોઈ થપ્રયની સતાવે આંસ ુ

થવરહની ફ્ટરયાિ બની હરિમ રે તડપાવે આંસ ુ

સબંધંોના બધંનોમા કેવારે અટવાતા આંસ ુ

દુેઃખની પ્રીત કરી હો ભલે સખુની પ્રીત વલખતા આંસ ુ

પ્રસાિ આર. માહુલીકર   

- મણિનગર, અમિાવાિ, ર્જુરાત 
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         પિ ન્યા ંકિે તો હરખના ંઆંસ ુપિ સકૂાઈ ગયા! અને ઉપડયો આંખોનો દુખાવો. આંસ ુજ ન આવે એટલે આંખોનો કચરો 
સાફ્ ન થાય, જમા થાય અને દુખાવો પેિા કરે– ડાગટટરયાઓની થથયરી પરમાિ ! 

         અને એ દુખાવાની િવા લેવા આંખોના ડાગટરને ફ્રીથી ઝાલ્યા. એમિે આંખમા ંબે ત્રિ જાતની િવાઓ નાખંી, આ 

હાિજનને રડતો કરી િીધો!  જાત જાતના ંયન્ત્રો વાપરી ચકાસિી કરી અને થનિાન જાહરે કયુું! 

        તમારી આંખો સકૂી રહ ેછે – આંસ ુઆવે તેવા ંટીપા ંટિવસમા ંત્રિ ચાર નાખંજો અને રડતા રે’જો ! 

શ્રવિ યતં્ર  

      એક બથકડે પાટીની આ વાત છે. પાટીનો છેવટનો ભાગ હતો. કેક તો ક્યારનીય કપાઈ ગઈ હતી. જમવાનુ ંપિ 

સમાક્પ્તમા ંહતુ.ં બધા પોતપોતાના ગ્રપુમા ંવાતોમા ંમશર્લુ હતા. અમ ેચાર પાચં ઘૈટડયાઓ ડાઈથનિંગ ટેબલ પર      

બધુ ંપતાવીન ેગપાટા મારતા બેઠા હતા. એક જુવાથનયો પિ હતો. મને તેનુ ંનામ અત્યારે યાિ નથી. 

        પિ તેિે કાઈંક વાત કહી અન ેતેની બાજૂના એક કાકા ખડખડાટ હસી પડયા. મન ેસમજાયુ ંનહીં કે, એ કેમ 

હસ્યા અન ેવાત શી હતી. 

        એટલે મેં કહ્ુ,ં” અરે, ભાઈ! થોડુ ંમોટેથી બોલો, તો અમારા જેવા સાભંળવાની તકલીફ્વાળા પિ લાભ લઈ 

શકે. “ 

        મારી બાજુમા ંબેઠેલા મારા જેવા બીજા કાકાએ મારી વાતમા ંટાપશી પરૂાવી. 

       હવ ેનરહટરભાઈ કૂિી પડયા. તેમિ ેકહ્ુ ં,” એમની વાત પછી. જુઓ, મેં બહુ ટરસચક કરીને એક સાભંળવાનુ ંયતં્ર 

બનાવ્યુ ંછે. આપિા જેવાની બધી તકલીફ્ દૂર થઈ જાય. અને ખચક પિ સાવ મામલૂી. વેસ્ટ જેવી વસ્તઓુમાથંી 
બનાવાય. “ 

       બધા તરત બોલી ઉઠયા,” અરે , હા! હા! મારેય તે જોઈએ. જે ખચક થાય , પિ અમન ેતે બનાવી આપો.” 

       નરહટરભાઈ કહ,ે” જુઓને, તમે બધા સમદુણખયા થમત્રો જ છો. મારે આમા ંકાઈં ખાનગી રાખવાની જરૂર નથી. 
મારી આખી ફ્ો્યુકલા જ તમને કહી િઉં. સૌ પોતપોતાની રીત ેબનાવી લ.ે “ 

       મેં આતરુતાથી કહ્ુ,ં” જરૂર, જલિી કહો.” 

       નરહટરભાઈએ બહુ જ ગભંીરતાથી આગળ ચલાવ્યુ ં,” જુઓ આટલી સામગ્રી જોઈએ. એક િીવાસળીનુ ંબાકસ, 

બ ેવાપરી ન હોય તેવી િીવાસળી, અન ેએક રબરબેન્ડ.” 
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       મારી આંખો આશ્ચયકથી પહોળી થઈ ગઈ. મનમા ંથયુ;ં નરહટરભાઈનુ ંટિમાગ ઠેકાિે તો છે ને?! કાઈં પીધુ ંનથી, 
તો પિ આમન ેતો ચઢી હોય તેમ લાગ ેછે! 

        મારા હાવભાવ તે સમજી ગયા, “ તમે નહીં માનો, પિ આ યતં્ર ખરેખર કામ કરશ.ે થનવડેલુ ંઅન ેચકાસિી 
કરેલુ ંછે.” 

        મારી બાજુએ બેઠેલા બીજા કાકાએ તો ખીસ્સામાથંી ડાયરી અન ેપેન કાઢીન ેલખવાની તૈયારી પિ કરી લીધી. 
તે આતરુતાથી બોલ્યા,” અરે નરહટરભાઈ, જલિી કહોને.” 

         હવ ેનરહટરભાઈ આગળ વધ્યા,” જુઓ. બાકસની એક બાજુએ એક િીવાસળી લગાવવાની- તેનુ ંકાળં ટપકંુ 

અડધો ઈંચ ઉપર રહ ે તે રીતે. પછી તેની સામેની બાજુ બીજી િીવાસળી આ જ રીતે લગાડવાની. પિ તે થોડી 
ઊંચી રહ ેતેમ. પછી રબર બને્ડ બાકસની ઉપર લગાડવાનુ,ં અન ેજે કાનમા ંઓછ ંસભંળાત ુ ંહોય તે કાનની ઉપર 

બરાબર ટફ્ટ થાય, તેમ લગાડી િેવાનુ.ં જો બેય કાનમા ંતકલીફ્ હોય , તો આવુ ંબીજુ ં મશીન બનાવીને બીજા કાન 

પર લગાવી િેવાનુ.ં” 

         હવ ેમારાથી ન રહવેાયુ,ં “ અરે નરહટરભાઈ, તમને અત્યારે આવી મજાક સઝૂ ેછે? આ તે કાઈં કામ કરતુ ંહશ?ે” 

        નરહટર ભાઈ બોલ્યા,” જુઓ, જાિે વાત એમ છે કે, તમને વધારે સભંળાય કે ન પિ સભંળાય. પિ સામેની 
વ્યક્ક્તને ખબર પડી જશે કે, આમને સાભંળવાની તકલીફ્ છે, એટલે તમારા કહ્યા વગર તે મોટેથી બોલવા માડંશ.ે 

તમારંુ કામ બોલ્યા વગર બની જશે.! “ 

       અન ેથવજયી મદુ્રાથી નરહટરભાઈ ક્સ્મત કરી રહ્યા. અન ેઅમે બધા?ં - હસી હસીન ેગોટપોટ. 
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