એપલ અને એ ડોઈડ, ટૅ ટ મેસેજ, વૉટસેપ અને ફે સબુકના આ અનોખા
યુગની અનેરી વાતા

‘નોખા ર તા’
–આશા વીરે
આખી કૉલેજમાં થમ આવીને શુભાએ ઝળહળતી ફતેહ મેળવી હતી. તેજ વી, ચાલાક
અને દેખાવડી શુભા પોતાની કારકીદ માં ખુબ આગળ વધશે એવી સૌને ખાતરી હતી અને થયું
પણ એમ જ. સૉ ટવેર એ

નીયર ગની ડી ી મેળવીને હ

કૉલેજ છોડે તે પહે લાં કે પસ

ઈ ટર યુમાં એ પસંદ થઈ અને ભારત ખાતેની બહુ રા ીય કં પનીની શાખામાં નોકરી મળી ગઈ. જ ે
હોય તે કહે ત,ું ‘શુભા, તું તો કેટલી નસીબદાર! આવી સરસ નોકરી મળી.’
‘હા, અને શ આતથી જ પાંચ આંકડાનો પગાર! વષ દીવસે કેટલાનું પેકેજ છે?’ સખીઓ
આવી વાતોથી ખુશાલી ય ત કરતી, તો માતા–પીતા ગોરવ અનુભવતાં.
‘આપણી શુભાએ તો આપ ં નામ ઉ

ું. જ ે મળે એ એની સફળતાની જ વાત કરતું

હોય. વળી, પેપરમાં ફોટોયે આ યો. યારથી સૌ આપણને ‘શુભાનાં મ મી–પ પા’ તરીકે ઓળખવા
માં ા. આ તો શ આત છે, હ

વનમાં કેટલી આગળ વધશે,

ને!’

પહે લે દીવસે ઑફીસે પહ ચી યારે મી. રાવ એને એની કેબીન બતાવવા સાથે આવેલા.
‘ક ે યુલેશ સ અને બે ટ ઓફ લક, શુભા. આ તારી કેબીન છે.’
એ પોતે કેબીનમાં ચારે તરફ

ઈ રહી એસી કેબીનની બારીઓ પર લેટે ટ ડીઝાઈનના

મ ઘાદાટ પડદા, દીવાલો પર આધુનીક શૈલીનાં ચી ો, કૉફીનું મશીન, વીશાળ ટેબલ અને
આરામદાયક બેઠકવાળી ખુરશી. એણે કદી ક પના પણ નહોતી કરી કે આવી આલીશાન કેબીનમાં
બેસીને એ કામ કરશે. આટલું બધું મળવા છતાં એને કેમ અંદરથી આન દ નહોતો થતો? એ કેમ
ખુશીથી ઉછળી નથી પડતી? મનમાં ડે ડે શેનો ખટકો હતો, એ એને સમ યું નહ . એનું કામ
સમ વવા મીસીસ કપુર કેબીનમાં આ યાં યારે એ ખુશ થઈ.

‘હાશ! ઘડીક કોઈ સાથે વાત કરવા મળશે.’ પણ મીસીસ કપુર તો પુરી ગંભીરતા સાથે
‘હાય! ગુડ આ ટરનુન’ બો યાં એટલું જ! પછી તો તરત એમણે કામ અંગે સમ વવાનું શ કયુ.
લંચ ટાઈમમાં કે ટીનમાં નવી ઓળખાણો થશે એવું એણે ધાયુ હતુ;ં પણ જ ે કોઈ મળે એ

ણે

પરાણે હસવા ખાતર હસતા હોય એમ ‘હા....ય!’ કરતા પોતાના ટેબલ પર બેસીને પોતપોતાના
આઈફોન પર ય ત થઈ જતા હતા. કોઈને કોઈ સાથે વાત કરવાની ફુ રસદ પણ નહોતી અને
ઈ છા પણ નહોતી, થોડા વખત પછી અકળાઈને એણે પોતાના પ પાને ક ું પણ હતુ,ં
‘પ પા, તમને બધાને ભલે લાગે કે હું બહુ નસીબદાર છુ ં; પણ મને તો ઑફીસમાં
ગુંગળામણ થાય છે. સૌ

ણે ચાવી દીધેલાં પુતળાં! યં વ હસે, ખપ પુરતું બોલે અને ચુપચાપ

પોતાનું કામ કરે . મને તો આવા વાતાવરણમાં અકળામણ થાય છે.’
‘ગાંડી રે ગાંડી, તારા જ ેવી સફળતા મેળવવા બધા ઝંખે ને તું આવી વાત કરે છે? નવું નવું
છે એટલે એવું લાગે. પછી બધું આપોઆપ બરાબર ગોઠવાઈ જશે.’
મ મી–પ પાને શુભા માટે દેવાંગ યો ય ઉમેદવાર લા યો હતો. સોહામણો, ચપળ અને
ીમ ત પીતાનો બહોળો કારોબાર સંભાળતો યુવાન. અઠવાડીયે, દસ દીવસે મળવાનું ગોઠવીને
બ ે પરીચય આગળ વધારવાની કોશીશ કરી ર ાં હતાં.
એક દીવસ કૉફી શૉપમાં એ સ ેસો કૉફીની લી ત માણતાં માણતાં શુભાએ ઓફીસની
વાત શ કરી, ‘ બ શ કયાને મને લગભગ છએક મહીના થયા; પણ ઓફીસમાં બધા સાવ
અ

યા જ લાગે છે.

ણે માણસ માણસ વ ચે દીવાલ ન આવી ગઈ હોય! કોઈને કોઈની

લાગણી કે સ વેદના પશ જ નહ ! સૌ કોઈ પોતાની આસપાસ વાડ બનાવીને...’
અચાનક એણે

યું કે એની વાતમાં દેવાંગનું જરાયે યાન જ નહોતુ.ં એ પોતાના

મોબાઈલમાં મશગુલ હતો. યારની પોતે જ બોલી રહી હતી. એને અપમાનજનક લા યુ.ં
‘દેવાંગ, મારી વાતનો ત કં ઈ જવાબ ન આ યો. તું સાંભળે છે કે પછી...’

‘યસ, યસ અફકોસ. સાંભળું જ છુ ;ં પણ તારી વાત કરતાં મારો આ મેસજ
ે વધારે ઈ પોટ ટ
છે. યુ સી?’ ખભે પસ ભરાવતી શુભા ઉભી થઈ.
‘યસ, આઈ સી. મારી વાત કં ઈ તારા મેસેજ જ ેટલી ઈ પોટ ટ નથી. પછી યારે ક મળીશુ.ં
ચાલ, હું

’

ઓફીસના એચ.આર. વીભાગમાં યારે ક કોઈ ત
વ તા હતા અભી ત ીવેદી. બી

ને વ તા તરીકે બોલાવતા. આજના

વ તાઓની માફક અભી તે સુટ નહોતો પહે ય , સાદા શટ–

પે ટ પહે યા હતાં. પગમાં ા ડેડને બદલે સામા ય છતાં સરસ બુટ. એના હસમુખા ચહે રા અને
રસ દ શૈલીએ સૌનાં મન મોહી લીધાં.
‘માણસે પોતાની સગવડ માટે, પોતાની ગરજ ે, યં ોની શોધ કરી અને એ યં ો ચલાવવા
લા યો; પણ આજ ે હવે ધીમે ધીમે કરતાં માણસ ખુદ જ યં બનતો
માણસનાં બધાં કામ કરવા લા યુ.ં યં બનેલો માણસ હવે બી

ય છે અને રોબો જ ેવું યં ,

માણસ સુધી પહ ચી નથી શકતો.

અ ય ય તી સાથે હળવા–મળવા કરતાં એ વધુ ને વધુ એકલો, વકે ી અને પોતાના ટાપુ પર
વતો થઈ ગયો છે.’
સૌ ત ધ થઈને એને સાંભળી ર ાં.

ો રી વખતે શુભાએ પુ

,ું ‘આમાંથી બહાર

નીકળવાનો ઉપાય શો હોઈ શકે ?’
‘ કૃ તી તરફ પાછા વળવુ.ં યં ને બદલે માણસને ચાહવાં. હું આદીવાસી બાળકો સાથે કામ
ક ં છુ .ં એમાં મને જ ે આન દ મળે છે, એ આ સીમે ટ ક ીટનાં જંગલમાં શો યો જડતો નથી.
તમારામાંથી કોઈનેયે મારી સાથે

ડાવાની ઈ છા થાય તો તમા ં વાગત છે.’

એક યાને સાંભળી રહે લી શુભાને થયું, ‘બસ, મા ં મન જ ે ઝંખતું હતું તે આ જ છે. જ ે
વનરસ સુકવી નાખે, એવી નોકરી કે એવો

વનસાથી, મારે નથી

ઈતાં.’

એણે અભી તનો નંબર પોતાના મોબાઈલમાં ‘સેવ’ કય અને પછી તરત જ દેવાંગને
‘મેસેજ’ કય – – –

‘આજ ે, અ યારે જ મને સમ યું છે કે, આપણા ર તા અલગ છે. હું મારે ર તે જવાની છુ .ં
તને તારા મનગમતા ર તે આગળ વધવાની શુભે છા સાથે..’

–આશા વીરે
‘અપણા મહાજન’ની ‘મરાઠી’ વાતાને આધારે ..
(તા. 01-10-2018ના ‘ભુમીપુ ’ પા ીકમાં છે ે પાને કાશીત થયેલી આ વાતા,
લેખીકાબહે નની અનુમતીથી સાભાર.. ..ઉ.મ..)

–આશા વીરે
સજક–સ પક :
આશા વીરે , બી–401, ‘દેવદશન’, પાણીની ટાંકી પાસે, હાલર, વલસાડ– 396 001
ફોન : 02632-251 719 મોબાઈલ : 94285 41137 ઈ.મેઈલ : avs_50@yahoo.com

♦●♦
ટચુકડી વાતાઓની ઈ.બુક
તમને આવી નાનકડી, મા 750 શ દોની મયાદામાં રચાયેલી વાતાઓ વાંચવાનો શોખ ખરો?
હોય તો તમારે માટે એક શુભ સમાચાર છે. 2005થી કાશીત થતી આ ‘સ.મ.’માં આવી
વાતાઓ, બહુ વખાણાઈ અને વીશેષ આદર પણ પામી છે.
અમે તેવી પચીસ વાતાની એક પકડી ઈ.બુક બનાવી છે.. તમને તે

વા–વાંચવાનો ઉમળકો

થાય તો, તમા ં પુ ં નામ, સરનામું અને કૉ ટે ટ નંબર લખી, મને જ ર લખ ..
તમને તે મોકલી આપીશ.. ..ઉ મ.મધુ ગ ર.. uttamgajjar@gmail.com

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

More than 3,61,30,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 1,21,89,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 10,65,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 13,00,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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