
‘બેટા, તાર� તો 
�ુલા આકાશમા ંઉડવા�ુ ંછે’ 

– અવ�તીકા �ણુવ�ત 

 પરદ�શથી દ કરો અનતં લગભગ દોઢ�ક વષ& દ�શમા ંઆ'યો છે. આ'યો છે )યારથી એના ં

મ+મી–પ,પાને જોયા કર� છે અન ે.ડ  ચી�તામા ંપડ  0ય છે. ઉદાસ થઈ 0ય છે. 

 એકાદ અઠવાડ યા પછ  એ બો�યો, ‘‘મ+મી–પ,પા, તમે ઘરડા ંથઈ ગયા ં!’’ 

 ‘‘હા દ કરા,’’ આશાબહ�ન ેસ6મીતવદને ક7ુ,ં ‘‘કોણ 0ણે ક�મ, અમન ેપોતાન ેતો, અમ ે

ઘરડા ંથઈ ગયા ંછ એ એની કોઈ ચી�તા જ નથી થતી !’’  

 ‘‘પણ 8ુ ંગયો )યાર� તો તમ ેઆટલા ંઘરડા ંન હતા,ં હાથે અન ેગળે આટલી કરચલીઓ 

ન હતી !’’ ઉચાટભયા; અવા< અનતં બો�યો. 

 આશાબહ�ન હ6યા ંઅન ેઉ=મા>ણુ; અવા< બો�યા,ં ‘‘બેટા, તાર� ગય ેદોઢ–બે વરસ થવા 

આ'યા.ં ?ુ ંગયો )યાર� આટલી કરચલીઓ ન હતી એ વાત તાર  સાચી; પણ ઉ+મરની અસર 

શર ર પર તો વરતાય જ ન ે?’’ 

 ‘‘મ+મી, આપણે રોજ ઈ�ટરનેટ @ ુ વાત કરતા ં હતા.ં વેબ કAમરેા પર તમારા હસતા 

ચહ�રા જોઈ 8ુ ં 
શુ થતો હતો. )યાર�ય આ કરચલીઓ મB નહોતી જોઈ. 8ુ ં તો તમારો 

જો6સાભયC ‘યગં’ અવાજ સાભંળ ને વીચારતો ક� મારા ંમાબાપ કદ  ઘરડા ંનહD થાય. 8ુ ંતો 

ક�વો નચી�તપણે રહ�તો હતો ! 8ુ ંક�વો Eરુખ G ં! દ કરા તર ક� સાવ નકામો.’’ 

 ‘‘ઓ બેટા, અમ ેતો ઘરડા ંથયા ંજ નથી. હા, શર ર ભલે ઘરHું દ�ખાય; પણ અમારા 

મનમા ંઘડપણ પIંુે નથી, )યા ંJધુી તાર� ચી�તા કરવાની જLુર નથી. મનથી જો અમે ઘરડા ં

થઈએ ન,ે તો 0ત 0તના ડરથી ઘરેાઈ જઈએ અન ેઅમ ેકોઈ આધાર માટ� ઝખંીએ. પણ ? ુ ં

Nુએ છે ને, મારા અન ેતારા પ,પામા ંતને ઉ)સાહની જરાયે કમી નહD વરતાય.’’ આશાબહ�ન ે

ક7ુ.ં  

 અનતં કોઈ દલીલ નથી કરતો; પણ Nુએ છે ક� મ+મી નીચે બઠે  હોય તો 0ત ેઉભી 

થઈ શકતી નથી, એન ેટ�કાની જLુર પડ� જ છે, ઝટ ચાલી શકતી નથી, દાદર ચડ� તો હાફં ચડ� 

છે. રોજ સા<ં ધાબા પર જઈને Jયુા;6ત જોનાર  મ+મી હવ ેધાબા પર જતી જ નથી. આ બધા ં

ચીPો ઓસરતી શQતીના ંછે. ઘડપણ ધમધોકાર આવી ર7ુ ંછે; છતા ંમ+મી કહ� છે, ‘8ુ ંઘરડ  

નથી !’ મ+મીના આરામના કલાકો વRયા છે. બપોર� કદ ય પગ વાળ  નહD બેસનાર મ+મી, 

બપોર� ર તસરની .ઘી 0ય છે. રાતે પ,પા અને 8ું નીરા�તે વાતો કર એ; પણ મ+મી તો વાતો 

કરતા ંકરતા ંજ .ઘી 0ય અને છતાયેં ત ેકહ� છે ક� 8ુ ંઘરડ  નથી થઈ ! ફોનમાયં ેકદ  એણે 



થાક ક� કંટાળાની ફર યાદ નથી કર , કદ ય નીસાસો નાSયો નથી ક�, ‘દ કરા, ?ુ ંTુર અન ેઅહD 

અમાર� એકલા ંરહ�વા�ુ ંવસEુ ં છે.’ પર�? ુહક કત તો એ છે ક� મ+મીની શQતી ઘટતી 0ય છે. 

વા6તવીક ર તે જોઈએ તો મ+મીન ેસાચે જ આધારની જLુર હોય છે; પણ એ કંઈ ક�મ કહ�તી 

નથી ? કદાચ પરવશ થવા�ુ ંએને ગમ? ુ ંનથી. એના ંખમીર અને 
મુાર  જરાય ેઘટUા ંનથી. 

ઉ)સાહ�ય પહ�લા ં<ટલો જ છે. 

 મ+મી રો<રોજ રસોઈમા ંમને ભાવતી નવી નવી વાનગી બનાવે છે. 8ુ ંક8ુ ંG,ં ‘ચાલો, 

આપણે બહાર જઈએ, બહાર જમી લઈVુ.ં’ પણ એ એન ેકWલુ નથી. મ+મીને બહાર�ુ ંખાવા�ુ ં

પસદં નથી. 8ુ ંક8ુ ંG,ં કાયમ માટ� કોઈ રસોઈ કરનારન ેરાખી લો. તોય ‘હા’ કહ�તી નથી ! 

 અનતં Nુએ છેઃ મ+મી પહ�લાનંી <મ એકદમ આન�દમા ંરહ� છે, અલકમલકની ક�ટલીય ે

વાતો કર� છે. મ+મીનો 6પીર ટ જોઈ આYય; અ�ભુવતો અનતં >છેુ છે, ‘મ+મી, તારો Eડુ કોઈ 

દ વસ બગડ  0ય ખરો ?’  

 ‘‘Eડુ Vુ ંકામ બગડ� ?’’ 

 ‘‘તાર� 0ત ેબZુ ંકામ ખBચ[ુ ંપડ� છે. તન ેએ[ુ ંનથી થ?ુ ંક� દ કરો 6વાથ\ છે, અમન ે

એકલા ંછોડ ન ેપરદ�શમા ંપોતા�ુ ંJખુ જો]ુ ં!’’  

 ‘‘બેટા, પખંીન ેપાખંો આવ ેતો 
�ુલા આકાશમા ંઉડ�, માળામા ંકંઈ ન બેસી રહ�.’’ 

 ‘‘પણ, ? ુ ં ને પ,પા તો એકલા ંપડ  ગયા ને ? ઘરના ંનાનામંોટા ંકામ 0તે કરવાના,ં 

બૅ�કમા ંજવા�ુ,ં બધા ંબીલો યાદ રાખીને ભરવાના,ં _ોસર  ખર દ  લાવવાની, રો<રોજ શાક 

લાવવા�ુ ં– આવા ંબધા ંકામ રો<રોજ કરવાનો ઉ)સાહ ક�વી ર ત ેજળવાઈ રહ� ? મ+મી, ? ુ ંક�મ 

પરદ�શ જતા ંમન ેરોકતી નથી ? ક�મ નથી કહ�તી ક� ? ુ ંઅહD જ રહ� ?’’ 

 ‘‘બેટા, 8ુ ં તાર  મા G,ં કોઈ પારક  નથી ક� તને પDજરામા ં >રુ  દ., તારો વીકાસ 

અટકાવી દ.. બેટા, વીશાળ આકાશમા ંઉડવાની તાર  ઉ+મર છે, તારામા ંતાકાત છે, કૌશલ છે. 

aવન .ચ ે.ચે ઉડવા માટ� છે. ? ુ ંઆગળ વધ એનો મન ેઆન�દ છે, ગૌરવ છે.’’ 

 અનતં પોતાની bેમાળ માને Ecુધતાથી જોઈ રdો. એ વીચારમા ં પડ  ગયો ક� બધા ં

માબાપ પોતાના ંસ�તાનનો વીકાસ ઈeછે છે; પણ સ�તાન Tુર 0ય તે એમને નથી પાલવ? ુ.ં 

fયાર� માર  મા દ કરાના વીકાસ કા< માબાપ ે એકલા ં રહ�[ુ ં પડ� એ ક�ટલી 6વાભાવીકતાથી 

6વીકાર  લે છે ! એ માg માLંુ જ હ ત Nુએ છે. 

 લાગણીભયા; 6વર� એણે >છુh ુ,ં ‘‘મ+મી, તન ેમારા વગર J�ુ ુ ંJ�ુ ુ ંતો લાગ? ુ ંજ હશ;ે 

પણ ? ુ ંક�મ ઉદાસ નથી થતી ?’’ 

 ‘‘દ કરા, મારો 6વભાવ તો ? ુ ં0ણે છે. ગમ ેતેવી અણગમતી પર 6થીતી હોય તોય 8ુ ં

લાબંો સમય ઉદાસ નથી રહ  શકતી. દર�ક પર 6થીતીમા ંમને કંઈક તો સાLંુ દ�ખાય જ છે.’’ 



 ‘‘મ+મી, નાનપણથી જ તારો આવો 6વભાવ હતો ? કદ  ફર યાદ નહD, કદ  �6ુસો 

નહD, કદ  ‘નકાર’ નહD ?’’ 

 ‘‘ના ર� દ કરા, નાનપણમા ંતો મારો 6વભાવ �6ુસાવાળો હતો. માLંુ ધા]ુi થાય નહD ક� 

માLંુ ગમ? ુ ંમન ેમળે નહD તો 8ુ ં�6ુસે થઈ જતી અને �6ુસો કરવાથી ક� aદ કરવાથી કંઈ ન 

વળે તો 8ુ ંનીરાશ–ઉદાસ થઈ જતી. એ ઉદાસીનતા લાબંો સમય રહ�તી; પણ <મ <મ મોટ  

થતી ગઈ એમ 6વભાવ ક�ળવાતો ગયો." 

 ‘‘6વભાવ એમ જ અનાયાસ ક�ળવાય ? તો પછ  બધા વડ લોના 6વભાવ ક�મ 6વ6થ 

અન ેસમતા�ણુી નથી હોતા ?’’ અનતં ેઅધીરાઈથી >છુh ુ.ં  

  ‘‘બેટા, 6વભાવ ક�ળવવા માટ� માણસ ે0_ત થ[ુ ં પડ�. આ)મનીર jણ કર ને 

પોતાની ખામી અન ેઉણપો શોધવા ંજોઈએ અને એનાથી Gટવા સમજદાર >વુ;ક bય)ન કરવા 

પડ�, )યાર� 6વ6થતા ક�ળવાય. આપણે 0ત ેજ આપણી 0તને ક�ળવવાની.’’ 

 મ+મીથી અભીkતુ થતા ંઅનતં બો�યો, ‘‘મ+મી તારામા ંઆ Jઝુ lાથંી આવી ? 8ુ ં

અહD હતો )યાર� ? ુ ંમારામય થઈ ગઈ હતી. 8ુ ંકૉલજેથી સહ�જ મોડો આ[ુ ંતો ? ુ ંરાહ જોતી છેક 

દરવા< ઉભી હોય. ઘર�ુ ંબારnુ ં
�ુoુ ંહોય અન ેpુતLંુ ઘરમા ંપેસી 0ય તેનીયે તને પરવા ન 

રહ�તી. ?ુ ંતો મારો અનતં હa ક�મ ન આ'યો ત�ે ુ ંરટણ કરતી રહ�તી. મન ેNુએ એટલ ે0ણે 

ક�ટલાયં ેવરસ ેમને જોતી હોય એવી થઈ જતી. સાqુ ંક8ુ ંમ+મી, 8ુ ંક�ર યર બનાવવા )યા ંગયો 

G;ં પણ મારા હrયાના એક 
ણેુ ચચરાટ રહ� છે ક� માર  મ+મીનો 8ુ ં �નુગેાર G.ં ઉતરતી 

અવ6થામા ંમાર� તાર  સાથે રહ�[ુ ંજોઈએ એન ેબદલે 8ુ ંTુર Gં. મારો તો aવ બsયા કર� છે.’’ 

 ‘‘બેટા, એવો aવ ન બાળ શ. જો માર  આગળ તો માર  માનો દાખલો છે. ઘડપણમા ં

ગામડ� એ એકલી જ રહ�તી. ઘરમા ંતtન એકલી; પણ એકલાપnુ ંકદ  એન ેઅકળાવ?ુ ંનહD. 

મારા ભાઈઓ શહ�રમા ંવ6યા હતા. બા તો કહ�તી, ‘દ કરાઓ તો ધધંા'યવસાય માટ� Tુર 0ય. 

એ કંઈ ઢોર નથી ક� એમન ેખીલે બાધંી રખાય અન ેઆપણા વાસના બધા માણસો આપણા જ 

છે ન ે !’ માર  બા ઓસર મા ંખાટલો ઢાળ ને બઠે  હોય અન ેજતા–ંઆવતા ંલોકો સાથે વાતો 

કરતી હોય. દર�કના ંJખુTુ:ખ હ�તથી Rયાન>વુ;ક સાભંળે અન ેવાતવાતમા ંએવી વાતો કહ� ક� 

સામા માણસમા ંJઝુસમજ ખીલ,ે એ માણસની aવન Tૃ=ટ  ક�ળવાય અન ેપછ  એ 0ત ેજ 

એની તકલીફોમાથંી માગ; કાઢ�. lાર�ક જLુરતમદંોન ે આથ\ક સહાય પણ કરતી. માર  બા 

કહ�તી, ‘ભગવાનની મહ�રબાનીથી આપણન ે શીjણ અને સ6ંકાર મsયા ં છે અન ેઆ પાછલી 

ઉ+મરમા ંભર>રુ સમય મsયો છે તો એનો ઉપયોગ બી0ના ભલા માટ� કરવાની આપણી ફરજ 

છે. fયાર� આપણે બી0ંના ં Tુ:ખ Tુર કર એ છ એ )યાર� < આન�દ થાય છે એની ત ેશી વાત 

કLંુ ?’ અન ે8ુ ંઅહD lા ંએકલી Gં? તારા પ,પા તો છે માર  સાથે પછ  શી ચી�તા ? અન ે



બેટા, તન ેતો ખબર છે ક� બા >રુા ંપચંાnુ ંવરસ a'યા ંછતા;ં હાથમા ંટ�કણલાકડ  પણ નહોતી 

પકડ  અન ેકાન ેબરાબર સભંળા? ુ ંઅન ેયાદશQતીન ેતો જરાયે oણુો નહોતો લાcયો ! 

 ‘‘8ુ ંમાર  બાને કોઈ વાર ક8ુ ંક� ? ુ ંએકલી ગામમા ંક�મ પડ  રહ� છે ? તો એ કહ�તી ક� આ 

તો માર  પાઠશાળા છે. અહDના માણસોના ંaવન જોઈન ેમનયે aવનના ંવીવીધ 6વLુપો અને 

માનવમનની ગહ�રાઈ અને શQતીનો પર ચય થાય છે. એમની વાતો માLંુ ઘડતર કર� છે, માર  

પર પQવતા વધાર� છે. aવનમા ંમન ેરસ પડ� છે, aવવાનો મારો રસ વધે છે. 

 ‘‘અનતં, માર  મા માર� માટ� માર  રોલ–મૉડલ હતી. એની વાતો મન ેbરેણા આપ ેછે.’’ 

 ‘‘મ+મી, માર  રોલ–મૉડલ ? ુ ં છે. કાયમ તાર  પાસેથી શીખતો જ રdો G.ં તારો આ 

ઉ)સાહ આપણા સૌ માટ� સaંવની છે !’’ અનતં ેક7ુ.ં 

 ‘‘આપણી પાસે જો સaંવની છે તો દ કરા, હવથેી ? ુ ંઅમાર  ચી�તા નહD કરતો. હા, 

કાળa રાખ<. ઈ�ટરનેટ મારફત વાતો કરતો રહ�< અન ેbસv રહ�<.’’ આશાબહ�ન ેક7ુ.ં 
 

– અવ�તીકા �ણુવ�ત 

0�]આુર  ૨૦૧૦ના ‘અખડં આન�દ’ માસીકના પાન ૯૦થી ૯૨ ઉપરથી, 

લેખીકા{ીની પરવાનગીથી સાભાર... 

લેખીકા–સ+પક; – અવ�તીકા �ણુવ�ત, 

‘શા|ત’ – ક�. એમ. }ન ઉપા{ય સામ,ે ઓપરેા સોસાયટ  પાસ,ે પાલડ , અમદાવાદ–380 007 

ફોન – (079) 2661 2505 ઈ–મઈેલ – avantika.gunvant@yahoo.com 

લેખીકા�ુ ં પીQચર, એમનો પર ચય અને એમની બીa બે aવ�ત વાતા;ઓ વાચંવા 

નીચેની લDક Qલીક કર  પીડ એફ ખોલવા અન ેગમી 0ય તો ડાઉનલોડ કરવા વીનતંી.. 
http://www.gujaratilexicon.com/index.php?action=downloadSeM 

095. AapNaa JivanMulyo..-Avantika Gunvant-SeM-April 1, 2007 

142. Maataa-Kunvaari Ke ParNeli-Avantika Gunvant-SeM-February 24, 2008 
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Crossword In Gujarati 

Crossword is a daily habit with millions of people. Many people including my parents take 

up the newspaper and start with Crossword. They fight for it as well. It is a ritual for many 

on Mumbai local trains. It goes with morning tea for many. It is a mind yoga for several 

friends. The joy of solving the crossword is a pleasure of its own kind. 



‘Gujaratilexicon’ brings the ever popular game of Crossword on your computer. Try it. Share 

it with Friends. 

GL Crossword – http://www.gujaratilexicon.com/crossword/ 

GL Crossword is another addition to Gujarati Games after the popular Quick Quiz 

Courtesy - http://www.ashokkarania.com/2010/09/crossword-in-gujarati 

 

@@@ 

 

‘Lakhe Gujarat’ 
Now no need for asking us to send Zip to have the facility 

to write in Gujarati directly on screen without copying and pasting business.. 

You may have Window XP, 7, 8, Vista or Apple Mac.. 

 

Please, open our website  http://lakhe-gujarat.weebly.com/ 

and have automatic installation of key boards and enjoy writing in 

Gujarati and Devnagri (Hindi, Marathi, Sanskrit)… 

Write to  - uttamgajjar@gmail.com 

 

@@@@@ 

 

More than 55,00,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

 

More than 5,20,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

 

More than 75,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

You too are invited to visit Gujaratilexicon with a new interface. 
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