મઝુરી સાના, હકુ ના મટાટા
–કાઝલ ઓઝા વે
‘

બો

બો બાના

હબારી યાકો
મઝુરી સાના
કે યા યેટુ
હકુ ના મટાટા.'
વાહીલી ભાષાનું આ ગીત ઈ ટ આ ીકાની ગલીએ ગલીએ સાંભળવા મળે. કોઈનો બથ ડે હોય તો
રે ટોરાંમાં, કોઈ કાય મમાં જઈએ તો વાગતમાં ને નવાઈની વાત તો કે કોઈને વીદાય આપતાં પણ આ ગીત
ગાવામાં આવે. આ ીકાના લોકો માણમાં આનંદી, સંતોષી અને મ

કરવામાં માનતા લોકો છે. એમને ભા યે જ

કોઈ જ યાએ ફરીયાદ કરતા સાંભળવા મળે. ઈ રમાં એમની જ ે અને જ ેટલી
કોઈ દેશની

માં

ા છે, એટલી કદાચ ભા યે જ

વા મળી છે. સા ં થાય તો ઈ રનો આભાર ને ખોટુ ં થાય તો ઈ રની ઈ છા. આવાં વા યો

વારં વાર સાંભળવા મળે.
મારા બાપુ, દીગંત ઓઝાએ એક ગુજરાતી ફી મનું નીમાણ કરે લું. ‘લાખો ફુ લાણી.' ી અવીનાશ યાસે
એમાં એક આ ીકન ગીત લખેલું. ક છમાં ‘લાખો ફુ લાણી' બાજરો લઈ આ યો એમ માનવામાં આવે છે. આજ ે
પણ બાજરાને ક છમાં ‘લાખે

ધાન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક છ-કાઠીયાવાડના આ ીકન કને શ સ

છેક 11મી સદીથી હશે એમ માની શકાય. કાઠીયાવાડ અને આ ીકા વ ચે યાપાર અને વહાણોની અવરજવર
ચાલતી રહી. લધાભા દામ

ઠ ર અને જ ેરામ શીવ ની પેઢીની કથાઓ આપણે ગુણવંતરાય આચાયની

નવલકથાઓમાં વાંચી છે. 90 વષ પહે લાં ગુણવંતરાય આચાયએ લખેલી નવલકથાઓમાં ઉઘડતું આ ીકા એટલે,
ગુલામીની સાંકળો સાથે જકડાયેલાં આ ીકન

ી-પુ ષો.

1994માં રજુ થયેલી ફી મ ‘લાયન ક ગ'માં સવાનાનાં જ ંગલોની કથા. 1962માં બનેલી ફી મ ‘હટારી'ની
ફે મસ બેબી એલીફ ટ વોકનું યુઝીક, આમ જુ ઓ તો આ ીકા સાથે કેટલાં બધાં મરણો

વતાં થઈ

મોટાભાગનાં મરણો યાંના

યો ાફીક અને

ાણીજગત સાથે

ડી કવરીએ આપણને બતાવેલું આ ીકા.

ડાયેલાં. આપણી નજરમાં તો નેશનલ

ય!

આ બધાં જુ દાં જુ દાં ચી ો છે. સામા ય રીતે જ ે લોકો આ ીકાની વાત કરે યારે લોકો ‘સાઉથ આ ીકા'
ડરબન, કેપટાઉન અને

હાનીસબગની વાત કરે છે. પુવ, એટલે ઈ ટ આ ીકા વીશે ભા યે જ કોઈ પાસે

માહીતી છે. જ ે ખંડને

ીટીશરોએ, ડચ લોકોએ અને ભારતીયોએ બલકે ગુજરાતીઓએ પણ સદીઓ સુધી

ગુલામ બનાવીને રા યો ખંડ એટલે પુવ આ ીકા. છેક 15મી સદીથી આ ીકા સાથે યાપાર અને યવહાર ચાલતો
હતો. ઝાંઝીબારનું અપ ંશ એટલે જ ંગબાર. જ ંગ એટલે યાપારી જહાજ અને જ ંગબાર એટલે યાં આ જહાજ
આવીને ઉભાં રહે તે. અભણ અને અંધ
ખેતરો,

ામાં ડુબેલી

ને ખાસ કશી ગતાગમ નહોતી યારે અમેરીકાનાં નાં

ાઝીલના કોફીના બગીચાઓ, વે ટ ઈ ડીઝના શેરડીનાં ખેતરો અને આજ ટીનાનાં ઘ નાં ખેતરો.

અરબ તાનના અરબ અને પોટુગલ ફીરં ગીઓએ હ રો લોકોને ગુલામ તરીકે વેચી માયા. ગુલામો ભાગી ન
માટે વીસ-વીસ જણાને એક સાંકળમાં બાંધી રાખવામાં આવતા. ઝાંઝીબારમાં ગુલામોને રાખવાની જ યા
તો ં વાડાં ઉભાં થઈ

ય
ઈએ

ય.

આ બધી જ પીડાઓ પછી પણ ખુશ રહે તાં-હસતાં અને ગાતાં પુવ આ ીકાવાસીઓનું એક વા ય
આપણા

વનમાં ઉતારવા જ ેવું છે, ‘હકુ ના મટાટા.' બે શ દનો અથ છે, ‘નો ો લેમ!'
ભારતીય સમાજ આજ ે પણ

બી

ીટીશરોએ કરે લા અ યાચારની દુહાઈ આપીઆપીને રીઝવશન અને

કેટલાયે ફાયદા મા યા કરે છે! 70 વષ પછી પણ આપણે આપણી પીડાઓને ભુલતા નથી! પછી આપણને

અનેક તક મળી છે અને કેટલીયે પેઢીઓ બદલાઈ છે; તેમ છતાં જ ે બની ગયું છે એમાંથી મુ ત થતાં આપણને
આવ ું જ નહ . આમ તો આપણને બધાને આપણા ભુતકાળની પીડાઓમાંથી નીકળતા આવડતું જ નથી.
આપણે બધા વીતી ગયેલા સમયનો બોજ, આપણા ખભે લઈને
બધો વજનદાર થઈ

યા કરીએ છીએ. ભુતકાળનો બેગેજ એટલો

ય છે કે આપ ં માથું ઝુકેલું જ રહે છે. આપણી

સામેથી આવતા ‘ભવી ય' તરફ

ડા ડ ચાલી રહે લા ‘વતમાન' અને

વા માટે માથું ચકી શકાય એવી થીતી રહે તી નથી. સદીઓ ગુલામીમાં

યા પછી, ઈદી અમીનના અ યાચારો સ ા પછી પણ; યુગા ડા અને તા ઝાનીયાના યુ માં ખુવાર થઈ ગયા
પછી પણ; આ ીક સ હ યે ગાય છે, ‘હકુ ના મટાટા – નો ો લેમ.'
અમેરીકાના વીઝા માટે લાઈનમાં ઉભા હોઈએ યારે ફફડાટ થાય. ઓફીસસ શું પુછશે? જવા દેશે કે
નહ ? આવી બધી ગભરામણ સાથે ગરબડીયા જવાબો અપાઈ

ય; પણ આ ીકન ઓફીસર હસતો-હસતો,

મ ક કરતો આનંદ સાથે વીઝાના ટે પ મારે , યારે લાગે કે અહ સાચે ‘કરીબુ - વેલકમ' છે. સીસમ કે
અબનુસના રં ગની ચામડી ધરાવતા આ ીક સના વ છ દાંત અને સફે દ આંખો એમના વ છ મનનું તીબ બ
હોય એમ એમના ચહે રા પર સદાય મીત રહે છે.

જ ે દેશ પાસે કોઈ ઈ ા ટ ચર નથી, ભયાનક કર શન છે, જ ેની કર સી રોજ ેરોજ ડાઉન થતી
એવા દેશોમાં વસતા આ ીક સ,

દગી સાથે સરળતા અને સહજતાથી કામ પાડે છે. મકાઈના લોટની ‘ઉગાલી'

અને પાલકની ભા ની ‘સુકુમા' એમનું રો
હ યે કુ દરતના ખોળે

ય છે;

દુ ભોજન છે. એમને

વન પાસેથી બહુ અપે ાઓ નથી; કારણ કે

વે છે.

જ ે ધરતી પર અમ તાં બીજ ફકી દો તો પણ; ભરપુર ધાન ઉગી નીકળે, એવી ધરતીના છો ં હોવા
છતાં; એમને યાં જમીનની લડાઈ નથી! મસાઈ મારાનાં જ ંગલોમાં હાથી, હરણ,

રાફ અને ઝી ા ભેગાં ચરે

છે. પેટ ભરાયેલું હોય તો હરણની બાજુ માંથી પસાર થતી સ હણ એની સામેય

તી નથી. આપણે સૌ ‘હ

વધુ'ની લાલચમાં, આપણી પાસે જ ે છે એનું મુ ય કરવાનું ચુકી જઈએ છીએ. જ ંગલ હોય કે
પહે લી શરત છે કે જ ે વીતી ગયું છે, બદલી શકાય તેમ નથી; એને ભુલીને, હ

વન.

દગીની

આપણા હાથમાં જ ે છે એને

બદલવાનો પુરો યાસ કરવો. જ ે છે એમાં આનંદ માણવો અને ફરીયાદ કયા વગર જ ે સૌને માટે સ યું છે અને
આપણને મા યા વગર મ ું છે, એને વહચીને મ

લેવી!

જ ે ગુજરાતીઓએ એમને ગુલામ બનાવીને વે યા છે, જ ે અં ે એ એમને સાંકળે બાં યા છે એ બધાને
આ ીકાવાસીઓએ ઉદાર દયે માફ કરી દીધા છે. અહ આવતા વાસીઓ માટે સતત ‘કરીબુ – વેલકમ) જ
હોય છે. ભુતકાળના ઓછાયાને છાતી પર બાંધી રાખવાને બદલે એમણે ભવી ય તરફ નજર કરવા માંડી છે.
મોટા ભાગના આદીવાસીઓએ પોતાનાં સંતાનોને ભણાવવા માં ાં છે. એમનાં સંતાનો પણ ભણી-ગણીને
પોતાના દેશ માટે કશુંક કરવા માગે છે. સુયનો ઉદય પુવમાંથી થાય છે ને પ ીમમાં આથમે છે. પ ીમના દેશોએ
આ પુવના દેશો ઉપર ઘણાં વષ અ યાચાર કયા છે તેમ છતાં, સુય દયની તી ા કરતાં કરતાં વીતાવી નાખેલી
અંધારા ખંડની કાળી રા ી પુરી થઈ છે. વતં થઈ ગયેલા નાના દેશો હવે પોતપોતાની દુનીયામાં ગોઠવાઈ
જવાનો યાસ કરી ર ા છે.
શીખવાની વાત છે એ કે, આટઆટલાં વષ સુધી દુ:ખના પહાડ નીચે
ઈનસી યોર કે પેરાનોઈડ નથી. એમને હ

વેલા આ લોકો હ

પણ

પણ બહારથી આવનાર લોકો પર વી ાસ છે. એમને હ

પણ

વીતેલા દીવસોનાં દુ:ખ કરતાં; આવી રહે લા દીવસોનાં સુખમાં વધુ ભરોસો છે. એમણે માફ કરતાં શીખી લીધું છે.
કદાચ એટલે એમનાં દય સાફ થઈ ગયાં છે! યાં વ છતા હોય છે યાં કશું નવું ગોઠવાઈ શકે છે, કશું નવું
ઉગી શકે છે, કોઈ નવી રચના થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ભારતના લોકો જ ે હ

1947ના પાટ શનની ઘટનાઓ

ભુ યા નથી એ સમયે થયેલી પીડા, હ સા અને

નહાનીને આજ ે પણ પીડાનાં પોટલાંની જ ેમ છાતી પર બાંધીને

ફયા કરે છે, એમણે આમાંથી ઘ ં શીખવાનું છે.
‘હકુ ના મટાટા.'

આ બે શ દો આવડી

ય તો

દગી યારે ય નહ બદલાતી ‘મ ની મોસમ' બની

ય. પીડાની પાનખર અને અભાવની ઓટ, તીર કારનો તાપ અને ધી ારની ુ રી, કદી ન આવે.
યારે સમ યા આવે, તકલીફ પડે, સવાલો થાય કે પરી થીતી આપણા હાથમાંથી નીકળી

દગીમાં

ય યારે પહે લાં

વયંને અને પછી સમ યાને કહે વું, ‘મઝુરી સાના, હકુ ના મટાટા.' (હું મ માં છુ ,ં કોઈ ો લેમ નથી).
‘ ી ઈડીય સ'નો આમીર ખાન યાદ આવે છે?
‘જબ લાઈફ હો આઉટ ઓફ કં ટોલ, હોઠ કો કરકે ગોલ, સીટી બ

કે બોલ, ઓલ ઈઝ વેલ.'

–કાઝલ ઓઝા વે
સજકસ પક :
કાજલ ઓઝા વૈ ,
ઈ.મેલ : kaajalozavaidya@gmail.com
ફે સબુક : https://www.facebook.com/Kaajalozavaidya/
લૉગ : http://kaajalozavaidya.in/
તા. પહે લી ઓગ ટ, ૨૦૧૭ના ‘દી ય ભા કર’ દૈનીકની પુત ‘મધુરીમા’માં કાશીત થતી લેખીકાની
અ યંત લોક ીય કૉલમ ‘એકબી ને ગમતાં રહીએ’માંનો આ લેખ, કાજલબહે ન અને ‘દી.ભા.’ના સૌજ યથી
સાભાર.. ..ઉ મ.મધુ ગ ર..
(કોઈ ગુજરાતી વાચક કાજલ ઓઝા વૈ નામથી અપરીચીત હશે ખરો કે ? કાજલબહે ન ઔપચારીક
પરીચયના મોહતાજ નથી. યુવાજગત એમના ેમમાં પાગલ છે. સઘળી વયના ને વગના ોતાને રસતરબોળ
કરતાં એમનાં વ ત યો,

દગીને નવીન રીતે નીરખીને ની પતાં એમનાં લખાણો, આજ ે લોક ીયતાની ટોચ પર

છે. એમનો વીગતવાર પરીચય મેળવવા, એમનાં પાંચેક ડઝન જ ેટલાં કાશીત ંથો વીશે વીગતે
એમનો સમૃ

લૉગ

ન

યો હોય તો

ણવા માટે

ઈ જવા અમારી ખાસ ભલામણ છે : http://kaajalozavaidya.in/

..ઉ મ.મધુ ગ ર..)

♦●♦
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,42,30,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 84,71,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 9,58,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 7,32,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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