‘દુલા ં દા પ ય’

નીતા, મારે માટે સીતા
–જગદીશ ીવેદી
(હસતું અને હસાવતું દ પતી એટલે ી જગદીશ ીવેદી અને ીમતી નીતા ીવેદી. અથ
એવો કે નીતા હસે છે; કારણ કે જગદીશ ીવેદી ગામ આખાને હસાવે છે! ગુજરાત–ભારત અને
ગુજરાતી યાં યાં વસે છે તે વી નો દરે ક ખુણો, જગદીશ ીવેદીને હા યકલાકાર તરીકે સુપરે ે
ઓળખે છે. પોતે ઉ મ લેખક છે, સ પાદક છે, નાટકકાર છે, કવી છે અને ણ– ણ વખત તો
એમણે ડૉ ટરે ટ માટે સંશોધન કરી Ph.D. + Ph.D. + Ph.D.ની ડી ી મેળવી છે. એટલું જ નહ ;
એક વી ાથ એ જગદીશભાઈ પર Ph.D. કયુ છે! ચાર મહીના પહે લાં તેમણે અથ પાજન બંધ કરી
સાચો વાન થા મ વીકાય છે તે ગૌરવ દ છે. પોતાની પ નીને ‘સીતા’નો દર

બ નાર

જગદીશ ીવેદી આ લેખમાં હળવે હૈ યે દા પ યની ગોઠડી માંડે છે.)
♦●♦●♦
મારે સ તાનમાં જ ે ગણો તે એક મા મૌલીક છે અને યોગાનુયોગ પ ની પણ એક જ છે.
ગુજરાતી ભાષાના થમ પં તીના હા યલેખક આદરણીય વીનોદભાઈ ભ થી હું ખુબ જ ભાવીત
થયો છુ .ં વીનોદભાઈ એક જમાનામાં બે પ નીઓ સાથે રહે તા હતા. મને આ સમાચાર થમવાર
મ ા યારે થયું કે આપણે પણ ગુજરાતી હા યલેખક તરીકે કાઠુ ં કાઢવું હશે, તો કમસેકમ બે
પ નીઓ રાખવી પડશે.

તનતોડ મહે નત કરીને પણ, બેથી વધુ પ નીઓ ા

કરી શકીએ તો

વીનોદ ભ કરતાં પણ આગળ જઈ શકીએ.
તે દીવસથી મ એકથી વધુ પ ની માટે ઈમાનદારીથી ય નો કરી

યા છે; પર તુ દરે ક

ય ન ની ફળ જવાથી હવે અની છાએ આ વન એક જ પ નીથી ચલાવી લેવું, તેવા નીણય પર
ઠરીઠામ થયો છુ .ં આપણે તારક મહે તા કે વીનોદ ભ ના થઈ શકીએ તો ચલાવી લેશું. ઓછામાં
ઓછુ ં બકુ લ ીપાઠી કે રતીલાલ બોરીસાગર બની શકીએ તો પણ ઘ ં છે.
એકથી વધુ પ ની માટે યાસો એટલે કે નીતા મને છોડીને જતી રહે એવા સં ગો ઉભા
કરવામાં, મ જરા પણ આળસ કરી નહોતી અને કુ દરતે પણ મને યથાશ તી સાથ આ યો હતો.
અ યારે મોટે ભાગે

વા મળે છે તેવી, વતં મી

અને સહનશ તીરહીત પ ની હોત તો મને

આજથી વીસ વરસ પહે લાં છોડીને જતી રહી હોત. પર તુ નીતા સુશીલ અને સં કારી હોવાની
સાથે સહનશીલ પણ છે, એટલે મારે આજ દીવસ સુધી એક જ પ નીથી ચલાવી લેવું પ ું છે.
હું પર યો યારે કુ ટવે ોના કારખાના જ ેવો હતો. એ વખતે મારામાં ણ મોટા દુગણો
ુ હતા,
જ ેમાંથી એક જ હોય છતાં ઘણાં દા પ ય વન તુ ાના દાખલા બ યા છે. મારાં ણ દુષણોમાં હું
દા પીતો હતો, માસાંહાર કરતો હતો અને અ ય ત ોધી હતો. બાળપણથી જ ખરાબ મી ોની
સોબત થવાથી મને સંગદોષ લા યો હતો.
1992ના ફે ુઆરીમાં

મખંભાળીયાના વસ તભાઈ અને ભાનુબહે ન ભ ની દીકરી નીતા

સાથે મા ં સગપણ થયુ.ં હું હા યકલાકાર અને હા યલેખક થયો તે પહે લાં ના કલાકાર અને
ના લેખક હતો. મ દહે જની વી

માં નાટકો લ યાં અને ભજ યાં પણ હતાં, તેથી હું ક યા સાથે

ખટારો ભરીને કરીયાવર પણ લઈ આવું એવો નહોતો. મ 1993ની પચીસમી અ ટૉબરે રાજકોટની
કોટમાં અ યંત સાદાઈથી લ
લ

કયુ. મારાં લ નો કુ લ ખચ 834 પીયા થયો છે.

બાદ થોડા દીવસો બધું બરાબર ચા યું. એક રાતે હું શરાબના નશામાં ચુર થઈને ઘરે

આ યો. તે રાતે નીતા પર વીજળી પડી; કારણ કે યાં સુધી તે એમ માનતી હતી કે ા ણો દા
પીએ જ નહ . આજ ે એની નજર સામે એક ા ણ મદહોશ બનીને પતી વ પે ઉભો હતો. એણે
મા ં યસન છોડાવવા પ નીસહજ ય નો કયા અને હું થોડા દીવસ બંધ અને વળી પાછુ ં ચાલુ,
એમ પતીસહજ
નીતા

વન

વતો ર ો.

ણ વરસ સુધી થાનગઢથી ભીડભંજન સોસાયટીમાં સાસુ–સસરા–પતી અને બે

દીયરના સંયુ ત કુ ટુ બમાં ઘરરખુ નવોઢા બનીને રહી; પર તુ કોઈ વાતે એની ભીડ ભાંગતી
નહોતી. લ ના એક વરસ બાદ મૌલીક જ મી ગયો હતો, યાર બાદ અમે ણે સુરે નગરની
શારદા સોસાયટીમાં મારાં પાલક માતાપીતા સાથે સાત વરસ ર ાં.
આમ, નીતા પોતાના દા પ ય વનમાં થમ દસ વરસ સુધી સંયુ ત કુ ટુ બમાં ઘડીયાળના
કાંટે ઘરકામ કરતી રહી. પં બી ડેસ પહે રવાનો નહ . સાડીમાં પણ સતત માથે ઓઢી રાખવાનુ.ં
ડુગ
ં ળી–લસણ ખાવાનાં નહ . ઘરમાં ીઝ કે ટીવી પણ નહ . સુવા માટે પલંગને બદલે ખાટલો.
સંડાસ કે બાથ મમાં જતી વખતે ફળીયાની ટાંકીમાંથી ડોલ ભરીને જવાનુ.ં રાતે દસ વા યે ઘ ન
આવતી હોય તો પણ ઘી જવાનું અને સવારે છ વા યે ઘ આવતી હોય તો પણ

ગી જવાનુ.ં

ઉપરની તમામ અગવડો વ ચે પતી ખાસ કમાતો ન હોય, ઝઘડાખોર હોય અને મહીનામાં
બે ણ વખત દા ઢ ચીને આવતો હોય, યારે દુનીયાની કેટલી ીઓ પોતાનું દા પ ય વન ટકાવી
શકે ? તમને વાંચીને આ ય થશે કે આ દસ વરસમાં નીતાએ પોતાનાં મ મી–પ પાને એક પણ
વખત ફરીયાદ પણ કરી નથી કે મારે આ રીતે રહે વું પડે છે. અને મારા અનુભવ પરથી મને લાગે
છે કે પ નીમાં સહનશ તીનો અભાવ અને પ નીનાં પીયરીયાંનો ચંચુપાત, લ વી છેદમાં મોટો
ભાગ ભજવે છે.
નીતાની સમજણનો એક દાખલો આખુ.ં એ મને પરણીને આવી યારે હું થાનગઢમાં
ઝેરો સનો ધંધો કરતો હતો. એ યારે ક સોબસો પીયાની કટલરી જ ેવી પરચુરણ ખરીદીને ઈરાદે
એ ગામના એક છેડથે ી બી

છેડા સુધી ચાલીને આવે. એ દુકાને આવે યારે કાયમ અમે સે ડવીચ

ખાતાં. હું સે ડવીચ લેવા

, તેટલી વારમાં એ ટેબલનું ખાનું

ઈ લે. મોટા ભાગે એની નાનકડી

ખરીદીની ઈ છા પણ પુરી થાય, એટલો વકરો હોય જ નહ એટલે એ મનને મારી નાખે; પણ મને
કશું કહે તી નહ , તેમ જ ચહે રાનો ભાવ પણ ય નપુવક બદલવા દેતી નહ . હું સે ડવીચ ખાતાં
ખાતાં પુછુ ં કે તું શા માટે આવી છો યારે એ કહે તી કે હું વાસુકીદાદાના દશન કરવા આવી છુ .ં
અ યારે હું પ ની અને પુ સાથે વરસમાં એકાદ વખત વીદેશમાં ફરવા જઈ શકુ ં છુ ં; પર તુ
થમ દસકામાં નીતાએ ધીરજ ધરવાને બદલે મને છોડી દીધો હોત તો કદાચ હું વી યાત થવાને
બદલે કુ યાત થઈ ગયો હોત. મારે અવારનવાર પ ની સાથે ઝઘડાઓ થતા હતા, ગાય જ ેવા
ગરીબ વભાવની પ ની પર હાથ ઉપાડવા જ ેવી હીનતા પણ મ ઘણીવાર આચરી હતી. વજન,
સખા કે સંતના કહે વાથી યસન યારે ય છુ ટતું નથી; પર તુ માણસનો આ મા યારે પોકાર કરે
યારે કાયમને માટે છુ ટી

ય છે. 2005ની 21 ફે ુઆરીએ મોરારીબાપુ મારે ઘરે આ યા. એમણે

મને કશું ક ું નથી; પર તુ મારો આ મા ઘણા સમયથી દા ની દો તી છોડવા માગતો હતો. બાપુના
આગમનથી બળ મ ું અને મ આ બન શરાબ છોડી દીધો.
બી
છે કે ગાંધી

વાર પીએચડી કરવા માટે ગાંધી ની આ મકથા વાંચવાની ફરજ પડી. એમાં સંગ
આ ીકા હોય છે યારે ક તુરબાને ર ત ાવનો રોગ થાય છે. દા તર કહે છે કે

વવું હશે, તો ગાયના માંસનો ઉકાળો પીવો પડશે. યારે બીમાર ક તુરબાએ બાપુને ક ું કે હું
તમારા ખોળામાં માથું મુકીને મરી જઈશ; પર તુ મારી

તને અભડાવીશ નહ . આ વાંચીને એક

મધરાતે હું કલાક સુધી રડતો ર ો. મને થયું કે મા શોખ અને વાદ ખાતર, મ કેટલી વાર મારી
તને અભડાવી ? પ તાવામાંથી તી ાનો જ મ થયો અને

વનભર માંસાહાર છુ ટી ગયો.

બે અવગુણ તો મુળસોતા ગયા; પર તુ ોધ સાવ જતો રહે તેમ હું ઈ છતો પણ નથી.
કારણ ા ણ ોધી હોય; પણ કપટી યારે ય ન હોય. મા ચુ માલીસ વરસની મારી ઉ મરમાં
મારાં ચાળીસ પુ તકો, બ ીસ વીદેશયા ા, પંચોતેર જ ેટલી કેસેટ–સીડી–વીસીડી અને બે વખતના
મારા ડૉ ટરે ટથી મારી પ ની, પરીવાર અને મારા સાસરીયા ખુબ જ સંતુ છે.
મને આ ક ા સુધી પહ ચાડવામાં મારી પ નીનો ફાળો મુ યવાન છે; કારણ એણે સંયમ
રાખીને એકધારા અગીયાર વરસો સુધી મને વે ો ન હોત અને મહીલા સંગઠન કે કોટનો આશરો
લઈ મને છોડી દીધો હોત તો કદાચ હું વધારે બગડી ગયો હોત.
ભલે હું રામ ન થઈ શ યો; પર તુ નીતા મારે માટે સીતા છે.

–જગદીશ ીવેદી
ભ ાયુ વછરા ની સ પાદીત અને વનરાજ પટેલના ‘મીડીયા પ લીકેશન’ મારફત
કાશીત

ંથ ‘દુલા ં દા પ ય’માંથી લેખક ી, સ પાદક ી અને

કાશક ીની અનુમતીથી

સાભાર.. ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ને સ નેહ પુ તક પાઠવવા બદલ કામરે જના મી

ડૉ. બળદેવ

ભ તનો ખુબ ખુબ આભાર..
..ઉ મ.મધુ ગ ર..

સજકસ પક :
Jagdish Trivedi,
‘MaatruAashish’, 20-Sharda Society, Jintan Road, SurendraNagar-363002
Phone : (R)-02752-230903 Mobile : 9825230903
eMail : jagdishtrivedi1967@gmail.com

પુ તક વીશે ન ધ:

રાજકોટના ડૉ. ભ ાયુ વછરા ની (bhadrayu2@gmail.com Phone: 0281- 258 8711)
સ પાદીત અને વનરાજ પટેલના ‘મીડીયા પ લીકેશન’( media.publicatioms@gmail.com )
મારફત કાશીત

ંથ

‘દુલા ં દા પ ય’ ( કાશક : મીડીયા પ લીકેશન, 103-104, મંગલ

મુત , કાળવા ચોક, જુ નાગઢ – ફોન : 0285–265 0505; થમ આવૃ ી : ફે ુઆરી –૨૦૧૩;
બી

આવૃ ી : જુ લાઈ– 2016; મુ ય– પીયા 280) અ ભુત પુ તક છે. સાહી યજગતની

ણીતી હ તીઓએ પોતાના દા પ ય વીશે દીલ ખોલીને વાતો માંડી છે, કશા છોછ કે સંકોચ
વીના. તેમાંનું એક તે આ ભાઈ જગદીશ ીવેદીનુ.ં
અનોખા આ મીડીયા પ લીકેશને અ યાર સુધીમાં ીસ પુ તકો કાશીત કયા છે. જ ેની
કીમત પીયા 3,500 થાય છે જ ે સઘળાં તે વાચકોને પીયા 2,500માં આપે છે. તે માટે તમે
media.publicatioms@gmail.com ને મેલ લખી શકો યા વનરાજભાઈને ફોન કરી શકો છો.

♦●♦
પુ તક ‘દુલા ં દા પ ય’ના અંતીમ મુખપૃ
‘એક વાર એ મને કહે : ‘

હું વહે લો

ઉપરથી.. સાભાર..

તો બીલકુ લ એમ જ રહે જ ે, જ ેમ હમણાં રહે

છે. ટીલુ,ં બંગડી, મંગળસુ , રં ગીન સાડી - બધું એમનું એમ. તું
દઈશ, તો મારા આ માને ઘોર ક થશે અને

આમાંની એક પણ ચીજ છોડી

તું વહે લી જઈશ, તો મારે તો કં ઈ છોડવાનું છે જ

નહ !’
કોઈ નથી

ણતું કે મોત યારે આવશે. અમે નથી

જશે. હું ચાહું છુ ં કે ‘લેડીઝ ફ ટ’ના યાયે પહે લાં હું

ણતાં કે અમારા બેમાંથી વહે લું કોણ
. કં કુકં કણ સાથે જવાની ઈ છા દરે ક

ભારતીય નારીની હોય છે. એ કહે છે : ‘મ લ છે મોતની કે મારા રહે તાં તને લઈ

ય!’ ખેર, આ

તો મ કની વાત થઈ; પણ એટલું ન ી કે આવતા જ મે પણ હું એમને એકલા દળવા નહ દ .
આવતા જ મે - અને જ મોજ મ - મા ં સરનામું તો આ જ રહે વાનું :–

- કા તા વેગડ C/O અમૃતલાલ વેગડ

*

ેમ પાંગરે , વીકસે અને ઓસરી

ય - આવું ન થવું

ઈએ. પહે લાં ેમની અતીવૃ ી અને

પછી અનાવૃ ી – આ બરાબર નહ . ેમનું વહે ણ સુકાવું નહ

ઈએ. એક પ નીએ પોતાના

પતીને ક ું : ‘Love me less, so that you can love me long.’ પતીપ ની એકબી ને
થોડો ઓછો ેમ કરે , જ ેથી એ લાંબા સમય સુધી ચાલે. ેમમાં પણ ‘ડીપ ઈરીગેશન’ની પ તી
અપનાવીએ તો કેવું સા ં !

- કા તા વેગડ C/O અમૃતલાલ વેગડ

♦●♦
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