
‘દીલની વાતો’ 
–રસીક ઝવેરી 

ગયે અઠવાડીયે મળેલા એક પ નો અહ  હેર રીતે જવાબ આપવાનંુ મન થાય 
છ.ે વાચકમી  યુવાન છ.ે કંઈક દુભાયેલા છ,ે અકળાયેલા છ.ે લખ ેછ:ે ‘તમારી વાતો 
વાંચીને લાગ ે છ ે કે તમે તૃ  છો. સંતોષી છો. ંદગીથી ખુશ છો. મને તો મારી 
આસપાસ બધે દ:ુખનંુ ધુ મસ છવાયેલંુ લાગે છ.ે આટલી નાની વયમાં વન 
કંટાળજનક લાગે છ.ે ંદગી વવા જવેી નથી લાગતી. આમ કેમ થતંુ હશ?ે’ 

ઘણા જણને આવી વાતો કરતા ં સાંભળંુ છુ.ં મ પોતે પણ વનમાં ઓછી 
અકળામણો નથી અનુભવી. વરસો પહેલાં ગોરખપરુમાં ‘નાથ સં દાય’ના એક સંત 
મ ા હતા. મારી એ વખતની અકળામણ ણી કહે, ‘બેટા, આનંદનો ખ નો તો 
આપણા દીલની સંદુકમાં જ પ ો છ.ે એને ખોલવાની વનકુંચી સાંપડ ે તો બસ, 
આનંદ આનંદ વરતાઈ રહે. દુનીયા આખી પોતાની પાસ ેજ ેનથી એનો વલોપાત કરે છ.ે 
સરવાળો કરવા જવંુે જ ેઘ ં ઘ ં હાથવગું છ ેએની સામે તો નજર સુ ધાં આપણે કરતા 
નથી. ઈ રે આપણને બ ેસરસ આંખો, હાથ, પગ, મગજ, તંદુર તી... કેટલંુ બધુ ંઆ યંુ 
છ!ે ઘણા અંધ છ,ે પંગુ છ,ે પાગલ છ,ે બીમાર છ.ે એ બધાને મુકાબલે આપણે કેવા સુખી 
છીએ. એ રીતે કદી ત વીચાયુ છ?ે’ 
              એમના આ વનગણીતમાંથી મને એક નવી ી ણ ેલાધી ગઈ. શ  
કય  સરવાળાનો પાઠ અને એમણે ગણા યા એવા આનંદના આંકડા ગોઠવવા માં ા. 
ઘણી બધી અકળામણ ઓસરી ગઈ. આપણી પાસે જ ેછ,ે એની આપણને કદર નથી. 
હમણાંની જ વાત છ.ે થોડા દીવસ પહેલાં અચાનક મારા જમણા હાથનો અંગુઠો પા યો. 



અપાર વેદના થાય. લખાય નહ . મન બેચેન બેચેન. યારે જ મને રોજના સાથી 
અંગુઠાની ક મત સમ ઈ.  
              1952-53મા ંગામદેવી પર હંુ એક યવસાયી લાય ેરી ચલાવતો હતો. 
દુકાનમાં રીપેર કામ ચાલતંુ હતંુ. અચાનક કડીયાના હાથમાંથી તગા ં  છુટી ગયંુ. ભીની 
રેતી-સીમે ટ ઉડી અને એક મોટુ ંચોસલંુ મારી આંખમા ંઅથડાયંુ. ડોળો આખો સીમે ટથી 
ભરાઈ ગયો. તરત દવાખાને ગયો. ડૉ ટર જુના મી . કહે, ‘આ તો સા ં  નથી લાગતંુ. 
આમાં મા ં  કામ નહ .’ ટે સી કરી મને લઈ ગયા, આંખના ની ણાત ડૉ ટર ‘ડગન’ 
પાસે. એ ભલા અનુભવી પારસીએ મને ખબુ હ મત આપી. બંને આંખો દવાથી સાફ 
કરી ખુબ ઝીણવટથી તપાસી. પછી મલમ લગાડી, બંને આંખો પર પાટો બાંધી દીધો. 
કહે, ‘દીકરા, ગભરાતો નહ . અ યારે કંઈ કહી શકતો નથી. ણ દીવસ પછી પાટો 
ખોલીશું યારે બરાબર સમજ પડશ ેકે કેટલંુ નુકસાન થયંુ છ.ે ણ દીવસ આંખો બંધ 
રાખવાની. પાટો બીલકુલ ખોલવાનો નહ .’ 
              એ ણ દીવસ અને ણ રાત અંધાપામાં કા ાં. હ ર શંકાઓ મનમાં 

ઉઠતી, આંખો ખોઈ તો નહ  બેસુ?ં એવો કારમો ભય ં વાડ ે ં વાડ ેછવાઈ ગયો. ણ 
દીવસમાં તેર ભવનંુ ાન થઈ ગયંુ. ઈ રની અકળ ગતીનો અને ાથના ારા કેવી 
રાહત મળે છ ેએનો પરચો મળી ગયો. ચોથ ેદીવસે પાટો ખુ યો અને ભુકૃપાથી પાછી 
નરવી ી સાંપડી. વાની અને રવવાની બંને ી સાંપડી.  
              પેલા સંત પુ ષની વાત વધારે પ  થતી ગઈ. વનનંુ તમામ દ:ુખ 
હાથમાંના બરફની પેઠ ે ણે ઓગળી ગયંુ. થયંુ : ‘અરે, ંદગી કેટલી બધી વવા 
જવેી છ!ે’ આજ ેકોઈ અંધને  છુ ંઅને અનુકંપાથી અંતર છલકાઈ ય છ.ે એ ગમે 
તેવો મેલોઘેલો હોય છતાં નેહથી અને સમભાવથી એનો હાથ પકડી એને ર તો પાર 
કરાવવાનંુ કદી ચુકતો નથી. બી નંુ દ:ુખ અનુભવવાની આંતર-નજરમાંથી આપણા ં



નાનાં નાનાં સુખની કદર કરવાની વૃ ી કેળવાય છ.ે એ જ શુ ંખરી વનકુંચી નથી? 
એમાંથી આપણાં દુભાયેલાં ભાંડઓુની દુવા સાંપડ ે છ.ે અને દુવાની મુડી તો કેટલી 
મબલખ છ!ે એ મુડી તો આપણને યાલ કરી દ.ે 
              થોડા દીવસ પહેલાંની જ વાત છ.ે અમે થોડા સાહી યકાર મી ો ફુ ટપાથ 
પર ઉભા વાતો કરતા હતા. ટુકંી વાતા વીશ ેચચા ચાલતી હતી . એક ડોસીમા ર તો 
ઓળંગવાની મથામણ કરી ર ાં હતાં. જરા આગળ વધે અને મોટરનો અવાજ સાંભળી 
પાછા ં હઠી ય. ુજતી જજર કાયા, મ  પર વનની યાતનાઓ જવેી અપરંપાર 
કરચલીઓ, ફાં ાંતુ ા ં લુગડાં ને મોટરની અપાર અવરજવરની અકળામણ. ણ ે

વતી ગતી ક ણ વાતા ઈ યો. નજર પડી તોયે સૌ વાતાની ચચામાં જ મ ત 
હતા! મા ં  અંતર વલોવાઈ ગયંુ ડોસીનો હાથ પકડી લીધો. ક ુ,ં ‘ચાલ, મા! તને સામે 
પહ ચાડી દ .’ ખુબ ભરોસાપુવક એણે એની કંગાળ આંગળીઓ મારી હથેલીમાં સ પી 
દીધી. ર તો પાર થઈ ગયો. એ કહે, ‘બેટા, ણ દીવસથી ભુ યા જવેી છુ ંએટલે કાયા 
વારંવાર લથડી પડ ેછ.ે’ મ પુ ુ,ં ‘કેટલા પૈસા ઈએ છ ેખાવા માટ?ે’ એ કહે, ‘પચીસ 
પૈસા. પંદર પૈસાની ચા અને દસ પૈસાની પા રોટી. દાંત નથી. ચામાં ભ જવી રોટી ખાઈ 
લ  છુ.ં ચા ના મળે તો પાણીથી ચલાવંુ.’ ખીસામાં હાથ ના યો. હાથમાં અનાયાસ આવી 
ગઈ પાંચની નોટ. થયંુ, ડોસીના નસીબની હશે! આપી દીધી. ક ુ,ં ‘માડી! વીસ દીવસ 
સુધી નીરાંતે ખાજ.ે’ બુઢીયા ગ  ગદ થઈ ગઈ. કદાચ કોઈએ એને આટલી રકમ એક 
સામટી નથી આપી. વાકાં વળી એણે મારા પગ પકડી લીધા. કહે, ‘આ તો પાંચની નોટ 
છ!ે’ મ ક ું, ‘તારા નસીબની હશે. લઈ .’ એની આંખમાંથી આંસુની ધાર વહી ગઈ. 
કહે, ‘બેટા ! ત મારી આંતરડી ઠારી. ઈ ર તને આનો અનેકગણો બદલો આપશે.’ મારે 
માથે દુવાનો હાથ ફેરવી, કપડાને છડે ેનોટ બાંધી એ ચાલી ગઈ. ખુબ નાનો હતો યારે 
માને ખોઈ બેઠો છુ.ં ંદગીભર એનો વસવસો ર ો છ.ે એક દ:ુખી ીએ ‘બેટા’ કહી 



માથે હાથ ફેર યો ને ણે પાંચ પીયાના બદલામાં પાંચ કરોડ મ ા હોય એવો આનંદ 
અંતરને અજવાળી ગયો! 
  
            એક બી  સંગ યાદ આવે છ.ે ચોપાટીની રેતીમા ં ભેળપુરીવાળા બેસ ેછ ે
યાં ફરતો હતો. ભીખમંગાની જમાતની એક નાની પાંચ—છ વરસની છોડી ગભરાટમાં 

રેતીમાં કંઈક ખો ા કરે. ચોધાર આંસુએ રડ,ે કરગરે કે, ‘મારી આઠ આની પડી ગઈ 
છ.ે રેતીમા ંજડતી નથી. મહેરબાની કરી કોઈ શોધવા લાગો. નહ  મળે તો મારી અ મા 
મને મારી નાખશે!’ કોઈ એની વાત કાને ના ધરે. કોઈ વળી મ ક કરે, ‘આ લોકો બડા 
બદમાશ હોય છ.ે જુઓ કેવો ઢ ગ કરે છ.ે આવડી અમથી છોડી!’ મને મારી પૌ ી યાદ 
આવી ગઈ, એ સાચાંખોટાં આંસુ પાડ ે ને બ—ેપાંચ પીયા પલકવારમાં વટાવાઈ ય 
છ.ે છોકરીના ં આંસુ ઈ મનમાં અજપંો થઈ આ યો. ખીસામાંથી આઠ આના કાઢી 
આપી દીધા. થયંુ, સાચું બોલે છ ેકે ઢ ગ કરે છ ેએનો યાય નથી કરવો. પણ એ વખતે 
એની આંખમા ંજ ેરાહતનો છુટકારો દીઠો, આનંદની જ ેએક ઝલક દીઠી એથી મન તૃ  
થઈ ગયંુ. પાસે એક ભૈયા  ઉભા હતા. કહે, ‘બાબુ , તમે ખુબ સા ં  કયુ. છોકરીના 
નીસાસાને પંપાળીને સાચા ધરમનંુ કામ કયુ. ભગવાનને ચોપડ ેએની ન ધ રહેશે.’ 
              આવાં આવાં નાનાં ન વાં, દીલનો અવાજ સાંભળીને કરેલાં કામો, કેવી 
શાંતી બ ી ય છ,ે આપણા મનને! એટલે પેલા વાચકમી ના પ ના અનુસંધાનમા ં
લખવાનંુ થાય છ ે કે: ‘ભાઈ! દંગી ખુબ વવા જવેી છ.ે દુ:ખનો અનુભવ તો 
પારસમણી જવેો છ.ે એના પશ જ તો સુખની કદર કરવાની સુઝ આપણને 
સાંપડી શકે છ.ે દુ:ખ નહ  હોય, તો ઝઝુમશું શેની સામે! એવા ઝંઝાવાતોનો 
સામનો કરવા માટ ેદીનદુ:ખીયાની દુવા જવંુે અમોઘ શ  બીજુ ંએકેય નથી.’  



       અને ગોરખપુરના સંતના શ દો ફરી યાદ આવે છ:ે ‘આનંદનો ખ નો તો 

આપણા દીલની સંદુકમાં જ પ ો છ.ે એને ખોલવાની વનકુંચી સાંપડ ેતો બસ, 
આનંદ જ આનંદ વરતાઈ રહે!’ 

વ.-રસીક ઝવેરી 
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