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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હમંેશા હુ ંપ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશે.ે

માતભૃાષાની સાથ ેસાથ ેભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હુ ંઆદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તમે જ માનવતાનુ ંરક્ષર અને જતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહુ ંમનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[kh”
 ‚tÞ{ ‚wðýo Au

સયંમ મવચારોને તપત ુ ંરાખે છે અને આતમાને કનક બનાવ ેછે. સયંમની વારી નજરોમા ંછે અને ભાષા શધુિ 

છે. સયંમ ઈંરરિયોનો ખોરાક છે.

સયંમ એક શરીરને આધયાતતમક વાચા આપે છે. સયંમ મવચારની મવદ્ાપી્ છે. સયંમ સવગ્ધની દીવાદાડંી છે, 

જે જીવનયાત્રાને હમંેશા માગ્ધ ચીંરતો રહ ેછે. સયંમમા ંડબૂવુ ંઅલગ વાત છે અને ડબૂીને પલળવુ ંઅલગ વાત 

છે. સયંમ એક એવી ઔષરી છે જેનો વપરાશ બબમાર મનથી કામવાય ુદૂર કરી પ્રારવાય ુપરંુૂ પાડવાનો છે. 

સયંમ મન અને હૃદયને જોડતો તાર છે જે જીવનને રકરતાલ જેવુ ંસરૂીલુ ંબનાવ ેછે. 

સયંમ એ મવચારોનુ ંત્રાજવુ ંછે જેના બન્ે પલલે પમવત્રતા છે.

સયંમ એ ઈશ્વરે મારસને રરાયેલી સતય પ્રસાદી છે.

સયંમથી જ્ાનનુ ંવાવતેર થાય છે. યમ મનયમ સફળતાનુ ંખાતર છે. મનરૂપી બગીચામા ંસયંમરૂપી ખાતર 

વાપરવાથી માનવ આકૃમતમા ંફળદ્પુ મવચારોની ખેતી થાય છે. જે સમાજન ેએક સવુર્ધ વયક્તતવની બક્ષીશ આપે છે.

કારર કે,

સયંમ સવુર્ધ છે. 

સયંમ સવુર્ધ છે.

સયંમ સવુર્ધ છે. 

- {kir÷f “rð[kh” 

મન છોડાવ ેમનજુને, બરંાવ ેપર મન

મમત્ર થઇ મન મદદ કરે, 

વળી એ જ બને દુશમન
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જો બકા રસ્ો મિત્ો સાથે ગપ્ાાં િારવા િાટે નથી 

વાહનવ્યવહાર િાટે છે,  

િાટે વાહન ડાબી બાજુ ચલાવો  

અને ટ્ાફીકનાાં મન્યિનિાાં સહકાર આ્ો.

પરમ યોગેશ શાહ



6  rð[khÞkºkk   ykuøkMx 2016

ભવોભવના બરંન બરા છૂટ્ા,ં 
હવ ેખોલયા અક્ષર દ્ાર.... 

સનેહ મનતરતી આંખ, હો્ પર 
સહજ હાસય અન ેલોકકલયારની હમંશે 

કામના સાથે આમશષ આપતા હાથ 
વાળં મવશ્વ વદંનીય વયક્તતવ એટલે 
બી.એ.પી.એસ. સસંથાની આધયાતતમક 
પરંપરાના પાચંમા ં ગરુુદેવ પજૂય 
પ્રમખુ સવામી મહારાજ.

    મવક્રમસવંત ૧૯૭૮ની માગસર 
સદુ આ્મ (૭-૧૨-૧૯૨૧)ના રદવસે 
વડોદરા નજીક આવેલા ચારસદ 
ગામ ખાતે માતા રદવાળીબા અને 
મપતા મોતીલાલભાઈ પટેલને તયા ં
દીકરાનો જનમ થયો, નામ પાડવામા ં
આવયુ ંશામંતલાલ… બાળપરથી જ 
રક્રકેટ અન ેસવીમીંગનો શોખ રરાવતા 

શામંતલાલ અભયાસ માટે ચારસદથી 
આ્ રક.મી. દુર પાદરા ખાત ેઆવલેી 
શાળામા ંમમત્ર અંબાલાલની સાયકલ 
પર જતા. અભયાસ દરમયાન તેમના 
મપતાએ ૧૬ રૂમપયાની સાયકલ 
ખરીદી આપી, આમ  શામંતલાલે ૪ 
રોરર સરુી અભયાસ કયયો. શામંતલાલ 
શાળાના સમય બાદ નકામી બાબતમા ં
સમય બગાડવાન ેબદલે પસુતકવાચંન 
કે મરંદરમા ં જઈને સાધસુતંો સાથ ે
સમય મવતાવી મોટા થઈને બદરી-
કેદાર જેવી અધયાતતમક જગયાએ જઇને 
તપસવી બનવાનુ ંસવપન સવેતા હતા.

 þçËktsr÷
fðLk ðe. yk[kÞo

 ¼ðku¼ð™k ƒtÄ™ ƒÄk Aqxâkt, 
nðu ¾kuÕÞk yûkh îkh.... 
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    એક રદવસ મમત્રો સાથ ેરક્રકેટ 
રમવાની કીટ લેવા સાયકલ પર 
ચારસદથી વડોદરા જવાનુ ં નક્ી 
કયુું. માતા રદવાળીબાએ સખુડી 
બનાવી આપી. બરા મમત્રો હજી 
ગામના પાદરે નરહ પહોચયા હોય 
તયા ં કોઈ વયક્તએ આવીને કહુ,ં 
“શાસ્તીજી મહારાજ ભાયલી આવયા 
છે.” આ સાભંળી શામંતલાલે સખુડી 
અને રક્રકેટકીટના પૈસા મમત્રોને આપી 
શાસ્તીજી મહારાજને મળવા દોટ મકૂી 
અને શાસ્તીજી મહારાજથી પ્રભામવત 
થયા.

    શામંતલાલ ૧૮ વષ્ધના થયા 
તયારે શાસ્તીજી મહારાજની બચઠ્ી મળી, 
તમેા ંલખેલી વાત શામંતલાલે સવીકારી 
ગહૃતયાગ કયયો અને સમગ્ર જીવન 
શાસ્તીજી મહારાજના ચરરોમા ંસમમપપિત 
કયુું. અમદાવાદની આંબલીવાળી 
પોળમા ંઆવેલ બબભુાઈ પટેલના 
ઘરે ૨૨-૧૧-૧૯૩૯ના રોજ શાસ્તીજી 
મહારાજના હસતે રદક્ષા લઇ પાષ્ધદ 
બનયા. ૧૦-૦૧-૧૯૪૦ના રોજ ગોંડલ 
અક્ષરદેરી ખાતે ભાગવતી રદક્ષા લઇ 
શામંતલાલમાથંી નારાયર સવરૂપદાસ 
સવામી બનયા. શાસ્તીજી મહારાજની 
આજ્ા મજુબ ભાદરર, ખભંાત અને 
અમદાવાદમા ં બભક્ષા માગંી મનવા્ધહ 
કરતા. સસંકૃતનો અભયાસ કયયો. 
અભયાસમા ંતેજસવી હોવાને કારરે 
શાસ્તીજી મહારાજે તેમને ‘શાસ્તી’ 
શબદનુ ં સબંોરન કરતા,ં નારાયર 
સવરૂપદાસ હવે ‘શાસ્તી નારાયર 
સવરૂપદાસ’ બનયા અને  ૨૪ વષ્ધની 
ઉંમરે સાળંગપરુ મરંદરના કો્ારી 
તરીકે મનયુ્ ત કરાયા.

    મવક્રમસવંત ૨૦૬૬ની જે્ 
સદુ ચોથ (૨૧-૦૫-૧૯૯૦)ના રોજ 
શાસ્તીજી મહારાજે ૨૮ વષ્ધના શાસ્તી 
નારાયરસવરૂપદાસને ચાદર ઓઢાડી 
બી.એ.પી.એસ સસંથાના પ્રમખુપદે 
પોતાના સથાને મનયુ્ ત કયા્ધ અને 
આપરને સૌને મળયા ‘પ્રમખુસવામી’....

પ્રમખુસવામીએ અનેક તકલીફો 
વે્ીને મવશ્વના બાવન દેશોમા ં
૧૭૦૦૦થી વધ ુગામો અને શહરેો 
ફરી ૧૧૦૦થી વધ ુમરંદરોનુ ંસર્જન 
કરી, ભારતીય સસંકૃમતના શાશ્વત 
અને આધયાતતમક મલુયોને સતત 
રબકતા રાખયા છે. ભારતીય સીમાડા 
ઓળંગીને ઇંગલેનડ, અમેરરકા જેવા ં
રાષટ્ોમા ંભવય સાસંકૃમતક મહોતસવો 
યોજીને તેમરે ભારતીય સસંકૃમત અને 
પરંપરાનો ખયાલ મવશ્વને આપયો. શ્ી 
પ્રમખુસવામીના માગ્ધદશ્ધનમા ંતૈયાર 
થયેલ લડંનના સવામમનારાયર 
મરંદરને ભારત બહારના સૌથી મોટા 
રહંદુ મરંદર તરીકે ‘બગનીસ બકુ ઓફ 
વલડ્ધ રેકોડ્ધઝ’મા ંસથાન મળયુ ંછે, જે 
ભારતદેશ અને સૌ ભારતીયો માટે 
ગૌરવની વાત છે.

    યોગીજી મહારાજ એક વખત 
સાધસુતંો સાથ ેયમનુા રકનારે ફરવા 
નીકળયા અન ેવાતવાતમા ંબોલી ઉ્્ા 
કે, “અહી મરંદર બને તો કેવુ ંસરસ 
લાગે..!” આ વાત પ્રમખુસવામીએ 
સાભંળી અને થોડા વષયો બાદ એક ભવય 
મરંદર મનમા્ધર પામયુ ંતે જ રદલહીનુ ં
અક્ષરરામ…!! આ મરંદર જોવા આજે 
મવશ્વના મેનેજમેનટ મનષરાતો આવ ેછે 

અને રદવય સથાપતયની ભવયતા જોઈ 
રોમાબંચત થઇ ઉ્ે છે.

    ક્ારેક બાળક બની બાળકો 
સાથ ેરક્રકેટ રમતા, જ્ાનગોષ્ી કરતા ં
તો ક્ારેક ડ્રમ પર હાથ અજમાવતા 
તો ક્ારેક સતંો સાથ ેગરબા રમતા 
તો વળી ક્ારેક બલેક કલરના 
ગોગલસ પહેરીને ફરવા નીકળેલા 
બાપાએ અદ્દ્તીય કાયયોની હારમાળા 
રચવા છતાં હંમેશ અહંશનૂય જ 
રહા.ં ભારતના અભતૂપવૂ્ધ રાષટ્પમત 
ડો.એ.પી.જે. અબદુલ કલામ સાથ ે
તેમનો મનકટનો સબંરં હતો, કલામ 
સાહેબને ગજુરાતી ન આવડે અને 
બાપાને અંગે્રજી ન આવડે છતાપંર 
બન્ ેવચચેની આતમીયતાના સવંાદનો 
તાર ક્ારેય ન તટેૂ અન ેવાતો પર ન 
ખટેૂ..! આટલી નજીકની આતમીયતા 
બન્ે મહાન વયક્તતવ વચચે કાયમી 
રહી...

    ભારતીય પરંપરાની અનપુમ 
રરોહર સમાન પ્રમખુસવામીએ ૧૩મી 
ઓગસટ ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે છ 
વાગે સાળંગપરુ ખાતે થોડા સમયની 
માદંગી બાદ બ્રહ્મલીન થયા. તેમના 
અક્ષરગમનના સમાચાર વાયવુેગે 
ફેલાતા સમગ્ર મવશ્વમા ંશોકનુ ંમોજુ ં
પ્રસરી ગયુ,ં તમેના અંમતમ દશ્ધનમાટે 
લાખો શ્ધિાળઓ મવશ્વના ંખરેૂખરેૂથી 
આવી ચઢ્ા. બાપાની ઈચછા અનસુાર 
ભગવાન સવામમનારાયરની મમૂતપિ 
સામે અને ગરુુ શાસ્તીજી મહારાજની 
રિષષટ નીચે પોતાનુ ં  રદવય શરીર 
પચંમહાભતૂમા ંમળે તે રીતે તેમના 
અંમતમસસંકાર થયા... 

આમ, “બાળપરમા ંચારસદની 
રક્રકેટ ટીમના કેપટન મવશ્વના સતંોના 
કેપટન બની મનઃસવાથ્ધ જીવન જીવયા.” 
તેમ કહવે ુ ંસાચા અથ્ધમા ંસાથ્ધક છે.

“શ્રી પ્રમખુસ્વામરી 
આ્જો રે..

પનુઃ પધવારજો રે..”
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શ્ી પ્રમખુસવામીજી મહારાજના 
ચરરકમળમા ંશત શત વદંના..

શ્ી અક્ષર પરુુષોત્તમ સવામમનારાયર 
સસંથાના પ્રારસમા શ્ી પ્રમખુસવામીજી 
મહારાજ મવષે  આજે પહેલી વાર 
કશુકં લખવાનો નમ્ર પ્રયાસ આદયયો 
છે. આવી મહાન મવભતૂી માટે કાઈં 
પર કહેવાની કે લખવાની મારી 
ક્ષમતા નથી.  ૧૯૨૧ની ૭મી 
રડસેમબરે, જનમ ચાંસદ ગામમાં, 
નામ શામંતલાલ પટેલ. તેમનામા ં
છુપાયેલ અદભતૂ આકષ્ધર શક્તએ 
૧૯૪૦મા ં તમેના ગરુુ બ્રહ્મસવરુપ શ્ી 
શાસ્તીજી મહારાજે તેમને ગોંડલમા ં
સાધ ુતરીકે કસવકાયા્ધ.  ૧૯૫૦મા ં૨૮ 
વષ્ધની ઉમરે તેમરે બોચાસરાવાળા 

સવામમનારાયર પથંનુ ંનેતતૃવ સભંાળયુ ં
હત ુ.ં  તયાર પછીથી આજ સરુીની 
ભવય, પમવત્ર યાત્રા જારી રહી.

 “જેમરે જીવનમાં સવ્ધસવ શ્ી 
સવામમનારાયર ભગવાનને અપ્ધર 
કયુું હોય તેમના જીવનમા ંશુ ંબચે?” 
તેમરે પોતાના  જીવન દરમયાન 
સહનુ ેઆપયુ.ં દયાના સાગર, પયારના 
ફરરશતા, પમવત્રતાની ગગંા અને 
નમ્રતાથી છલકતો હ્રદયનો કંુભ સવ્ધ 
ભ્તજનોમા ંપ્રસરાવયો.

જીવતા જાગતા ંસવામીજીન ેઆપરે 
સહએુ વષયોથી મનહાળયા છે, અનભુવયા 
છે, તેમની કૃપાનો  લાહવો માણયો 
છે.  તમેની બધુધરપ્રમતભા અન ેસાદગી 
આંખે ઉડીને વળગે તેવા ં છે.  તેમનુ ં

મનમ્ધળ અને પ્રેમાળ હાસય સહુને 
આકષ્ધતા.  તેમના નયનોમાથંી કરુરા 
અન ેપયારનો સાગર છલકતા.ં  તમેના 
દ્ારા જાણયુ ં કે, “પ્રાથ્ધનામાં ખબૂ 
તાકાત છે.” વળી, “મનમ્ધળ પ્રેમ જેવુ ં
કોઈ શસ્ત નથી.”  તેમની હાજરીમા ં
શકંાનુ ં મનવારર થત ુ.ં  ઘા રુઝાઈ 

…qßÞ «{w¾Mðk{e {nkhks™e 
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જતા. મવકટ પરરકસથમતમાથંી માગ્ધ 
સાપંડતો. અઘરામા ંઅઘરા પ્રશ્ોનુ ં
મનરાકરર  તેમની હાજરી માત્રથી 
ભ્તજનોએ  મેળવયુ ંછે.

તેમના સફળ નેત તૃવ અને 
માગ્ધદશ્ધક હે્ ળ શ્ી સવામમનારાયર 
સસંથા અને મરંદરો સમગ્ર મવશ્વમા ં
ફેલાયા છે. રહદું રમ્ધનો પ્રચાર આટલા 
મવશાળ પાયા પર કરવા તઓે સમથ્ધક 
બનયા. સમગ્ર મવશ્વમા ંસવામમનારાયર 
મરંદરોનુ ંઅકસતતવ તેમને આભારી છે. 
સવામમનારાયર રમ્ધના ભ્તજનો 
ખબૂ મવવેકી હોવા ઉપરાતં ખલુલા 
હ્રદયથી સહુને આવકારે છે. તેમની 
ભાવના અને સેવાવમૃત્ત અજોડ છે.

ગુજર ાતન ા  ગ ાંર ીનગરમ ા ં
‘અક્ષરરામ ’  અ મત અગતયનુ ં
આકષ્ધર અને મવરમવર પ્રવમૃત્તઓથી 
સભર છે. લગભગ ૫૦૦ જેટલા 
મરંદરોની દેશમવદેશમાં સથાપના 
કરી રહંદુ રમ્ધનો  ધવજ લહેરાવયો 
છે. સવામમનારાયરના નેજા હે્ળ 
હજારો કેંરિો અકસતતવમાં આવયા 
છે. જયાં ભ્તજનોને માગ્ધદશ્ધન 
મળે છે.  તેમની જરુરરયાતો પરૂી 
પાડવામા ંઆવે છે.  કરોડો ભ્તો 
તેમા ં પ્રવતૃ્ત રહી સદમાગગે વળયા 
છે. તેમની શ્ધરાનુ ંબળ શ્ી પ્રમખુ 
સવામીજી મહારાજ  હતા.ં તેમને બે 
વખત ‘બગમનઝ વલડ્ધ રેકોડ્ધ’મા ંસથાન 

પ્રાપત થયુ ંહત ુ.ં
તે મન ી  આગેવ ાન ી  હે ્ળ 

દેશમવદેશમા ંસથામપત થયેલા ંભવય 
મરંદરો અજોડ છે. પોતાના જીવન 
દરમયાન મેળવલેી મસધધરઓ, “મારા 
ગરુુની કૃપા” કહી સઘળો યશ ગરુુને 
આપયો છે. આવી મહાન વયક્ત આજે 
આપરી સમક્ષ ઉપકસથત નથી, તનેો 
હ્રદયમા ંઅફસોસ છે. તેમના દશા્ધવલે 
માગ્ધ પર ચાલવાની શક્ત આપે તેવી 
મનોકામના.

શ્ી પ્રમખુસવામીજી મહારાજન ેશત 
શત વદંના.

પરમ સતંને  નામ જ હલુામણું

મઘમઘ જ થાત ુ ંમખુ સોહામણું

કોરટ કોરટ રે વદંન બાપાજી ચરરે

સદા સમરશુ ંશ્ીજી શરરે

સતં તમે તો સેત…ુકરૂરા કળશ રરતા

હરર ને હરરભ્તોનો રાજીપો રળતા

ભારત ભમૂમની  તમે ગરરમા

પારસમબર સમ સતં પ્રભતુા

રનય રનય થઈ! શ્ીજી ચરરે ઝૂકતા

હરર  ને  હરરભ્તોનો રાજીપો રળતા

દેશ- મવદેશ ે  મવચરર  કરતા

સસંકૃમતના પાવન દશ્ધન રરતા

માનવતાનો  જીવન મતં્ર જ રટતા

હરર ને હરરભ્તોનો રાજીપો રળતા

લોક સકળનુ ં મગંલ પોંખે

મવશ્વશાકનતનો મતં્ર જ દાખે

જય સવામમનારાયર મતં્ર જ જપતા

હરર ને હરરભ્તોનો રાજીપો રળતા

અક્ષરરામ  મરંદર અનકંુપા

ફરફર ફરકે ધવજા સત રૂપા

અનનય ગરુૂભક્તએ  યશ સવંરતા

હરર ને હરરભ્તોનો રાજીપો રળતા(૨)
ykfkþËeÃk
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થોડા સમય પહેલાનંી વાત છે. 
એક મવકેનડમા ં અમે એક મમત્રના 
દીકરાના રીસેપશનની પવૂ્ધતૈયારી 
માટે થોડાકં ખાસ નજીકના કહવેાય 
એવા ં મમત્રો ભેગા ંથયા ંહતા.ં ૨/૩ 
કલાકની હસીમજાક સાથ ેકામકાલની 
વહેંચરી તથા ખારીપીરી પછી, 
વાતોનો દોર અટકાવતા ંમારા ંપમત 
બોલયા, “ચાલો, મારે નીકળવુ ંપડશ.ે 
ફરાસખાનાવાળાને આજે જ પકડવો 
પડશ.ે. બન ેતો એ કામ આજે જ પતાવી 
દઉં..” સાઉદી અરેબબયામા ંરહતેા ંહોય, 
એક મમત્ર સમજયા ંકે, ‘ફરાઝ ખાનને 
મળવા જવાનુ ંછે.’ ન,ે એ સમાજંફેરને 
પરરરામે ફરાસખાનાવાળા સાથેની 
મીટીંગ થોડી પોસટપોનડ કરવી પડે 

એવી મહરેફલ જામી… ગામેગામની 
બોલીની મવશેષતાઓ ઉપર ચચા્ધ 
ચાલી.

અમારા ંલગન થયા ં તયારે મારા ં
માટે પર આ ‘ફરાસખાના’ શબદ 
સાવ નવો હતો. જયારે મે એનો અથ્ધ 
પછૂ્ો હતો તો, એ સમયે સાસરીના 
સભયોને નવાઈ લાગી હતી. પર, હા ં
હુ ંસવીકારંુ છુ ંકે, એ શબદ મેં એ પહલેા ં
સાભંળયો જ ન હતો. પર, આટલા 
વષયો આ શબદની ગહરેાઈમા ંજવાની 
કદી ઈચછા પર થઇ ન હતી.

આજે સોફામાં લંબાવયુ ં હોય 
તયારે… ”સાલલુ.ં..પાછુ ંકોર શબદકોશ 
લેવાં ઊભુ ં થાય?! મોબાઈલ છે 
ને….!!”  મહાન આળસ ુઆતમાને 

સૌથી પહેલાં તો, ગુગલદાદા જ 
બચાવે છે.. બગાડે છે… ગગુલ સચ્ધ 
કરતા…ં fasarkhana in vadodara 
સૌથી પહલેા ંવચંાતા જ એક મવજયી 
કસમત… EGO સતંોષાયાનો પરમ 
આનંદ પર કહી શકો. . ‘बंदा 
कभी ग़लत नहीं हो सकता..’ 
આ વડોદરાવાસીઓની મવશેષ 

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

 “«kËurþf ƒku÷e”

“ઈ હધં ુયં હાચુ,ં. 
પર છેવટમા ંહુ ંથયુ.ં એની કર ને !

‘બ..કા…લ…ુ’

અલા શુ ંકરે છે?

આ લે કટીંગ પી

નેંચે મેલે તો થાય

હાલતો થા ગાડંીના

કોક’રદ આવો અટારે

ચાલની ભાઈ કેમ મોડુ ંકરે

ઈવડો ઇ ચયોં ગયો’તો
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બોલીનો શબદ હશે. એવી આશાએ 
ખશુખશુાલ.. પર, મમથયાબભમાનની 
ખુશ ીઓ ક્ષબરક જ હ ોય છે . 
ગગુલદાદાથી ખાસ સતંોષ ન થયો. 
પર, આળસ… કોને કે’વાય?!  બીજુ ં
નામ યાદ આવયુ,ં  http://www.
gujarat i lexicon.com/dict ion-
ary  અહી, ‘ફરાસ’ ટાઈપ કરતા ં
અનેક અથ્ધ મળયા…ં

૧.
દીવાબત્તી વગેરે ઘરકામ 

કરનાર નોકર, ‘સલેફ એટેનડનટ’

૨.
બબછાના,ં આસન વગેરે 

સાફસફૂ કરનારો નોકર કે 
પટાવાળો; 

૩.
દીવાબત્તી તથા સાફસફૂીનુ ં

કામ કરનાર ચાકર કે 
પટાવાળો.

આ ઉપરથી યાદ આવયુ ં કે, 
વષયો પહેલા ં ઘરા ં શ્ીમતંોના ઘરે 
રાત્રે પથારી પાથરવા અને સવારે 
એ પથારી ઉપાડવા ખાસ નોકર 
અલગથી રાખવામાં આવતાં. કે, 
જે સાજંે દીવાબત્તી કરે (ગામેગામ 
ઈલે્ટ્ીસીટી પહોંચી ન હતી એ 
જમાનાની વાત ન ેએ પછી રમનક/
શ્ીમતંોના ઘરમા ંએ એક ચીલો જ 
પડી ગયેલો..) અને પથારી પાથરે 
અને સવારે પથારી ઉપાડી વાસીદંુ 
વાળીન ેજાય. ગામડાનંા જૂના ઘરોમા ં
હજી પર ગાદલા-ગોદડા ંવગેરે માટે 
અલાયદો ઓરડો જોવા મળે છે. જયા ં

નોકરચાકરની અવરજવર જ વધ ુ
હોય. ઘરનો મોભી તો, ભાગયે જ 
આ ઓરડામા ંપગ મકૂતો હશે. આ 
ઓરડો જ ‘ફરાસખાનુ’ં કહવેાતો. થોડુ ં
અસતવયસત.. અવાવરંુ.. ઘર પ્રમારમા ં
નાનુ ંહોય તો નોકરનો સવૂા-બસેવાનો 
ઓરડો પર આ જ હોય.

રહનદીમા ંઅથ્ધ જુઓ તો..   

फराराश એટલે प्ाचीन काल में 
वह नौकर जिसका मखु्य काम 
िमीन पर दरी, चादंनी आदद 

बबछाना होता था।

આમ, ફરાસ પરથી ફરાસખાના 
શબદ આવયો. ને, આપરી હાલની 
ગજુરાતી બોલીનો જ જે શબદ કહી 
શકાય એ ‘મડંપ સમવપિસ’ કે ‘ડેકોરેટસ્ધ’ 
એટલે જ ફરાસખાના.

આવો જ બીજો શબદ “બકાલુ”ં 
મને નાનપરથી આકમષપિત કરતો. 
સૌરાષટ્/રાજકોટમાં શાકવાળાની 
લારી નીકળે એટલે ‘બ..કા…લ…ુ’ 
કહતેા ંઅમે’ય એના ંચાળા પાડ્ાનુ ં
હજી યાદ છે. આ શબદના ઊંડારમા ં
જવાની ઈચછા આજ સરુી કેમ ન 
થઇ એ મવષે મને’ય નવાઈ લાગે 
છે. અહીં ગલફમા ંઆવી સથાયી થયા ં
તયારે જાણયુ ં કે, પ્રોમવઝન સટોર કે 
કરરયારાની દુકાનને અરેબબકમા ં
બકાલા કહવેામા ંઆવ ેછે. ગજુરાતી 
શબદકોશના પાના ઉથલાવશો તો 
જારશો કે, બકાલુ ંએટલે લીલોતરી 
કે શાકભાજીનો રરંો.

દાદી કે પરદાદીમાની વાતો 
સાંભળી હોય એવાં નસીબદાર 
હશો તો, એમને ડો્ટર ને બદલે 
દા્તર બોલતાં સાંભળયાં હશે. 
અરેબબકમા ંડો્ટરને દ્તરુ કહવેામા ં
આવે છે. આપરે નાના ંહતા ં તયારે 
ગુજરાતી ભાષામાં ‘સકુલ બેગ’ 
શબદનો પગપેસારો થયો ન હતો એ 

સમયે તો, આપરે દફતર લઈને જ 
શાળાએ જવા ટેવાયેલા હતા.ં હવ ે
અરેબબકમા ંજોઈ તો, દફતર એટલે 
ઓરફસ. ગુજરાતીમાં દફતરનો 
સીરોસાદો અથ્ધ કામના કાગબળયા,ં 
ચોપડા-ચોપડીઓ વગેરે.. આપરે 
ગજુરાતીમાં ખરુશી કહીએ છીએ. 
જયારે અરેબબકમા ંકુસસી.  કલમ શબદ 
બનંે ભાષામા ંછે.

સાઉદી અરેબબયા આવી જાણયુ ં
કે, સૌરાષટ્ની કા્ીયાવાડી ભાષા 
કે બોલીમા ં ઘરા ં અરેબબક શબદો 
વરાયેલા છે. હવે આ શબદો મળૂ 
કઈ ભાષાના એવા ંઅઘરા ંપ્રશ્ોમા ં
ગુચંવાવુ ંફાવશે નરહ. ભાષાશાસ્તમા ં
ભાષા અને બોલી એવા બે ભેદ 
ગરવામા ંઆવે છે. ને દોસત, જયા ં
ભેદભાવ હોય તયાથંી બે ડગલા ંદૂર 
જ રહેવામા ં જ માલ છે… આપરે 
તો મોજીલો જીવ.. બોલીની મજ્જા 
મારવી. મડદા ં ચ ૂથંવા આપરને 
ફાવશે નરહ. હા,ં ક્ારેક ચચા્ધ કે 
ડીબેટ કહો એમા ંભાગ લઇ જનરલ 
નોલેજ વરારવુ ંગમ ેપર ચચા્ધન ેઅંત ે
પોતાની જાતને સાચા સાબબત કરી 
જીતવાની કોઈ જ ઈચછા નહી.

ગામેગામની બોલીની એક ખાસ 
મજ્જા છે. ને, એ બોલીમા ંપ્રચબલત 
શબદોની પર એક ખાસ કહાની-રકસસો 
હશ ેજ. એ માટે તો જે-ત ેપ્રાતંના ન ે
પોતાના જ પ્રાતંને વળગી રહનેાર 
જનમભમૂમના ચાહકને શોરવા પડે.. 
રૂબરૂ મળી, મનખાલસ.. સલાસભાવ.ે. 
ચચા્ધ કરી જ્ાનનુ ં આદાનપ્રદાન 
કરતા ંરહવે ુ ંજ પડે. આળસ મરડતા.ં. 
રી્લાઈનાર સોફામાં લબંાવી.. 
મોબાઈલ/ટેબલટે પર આંગળીઓના 
સપશગે ગગુલદાદા બધુ ંજ જ્ાન આપી 
દેશ ેએવુ ંમાનતા હો તો, એ ભ્રમમાથંી 
જલદી બહાર આવી જવુ ંરહુ.ં.
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આજે ઉ્તા ંમોડુ ંથયુ.ં સવારે ચાર 
વાગે આંખ ખલુી ગઈ હતી. બસ 
અડરા કલાકમા ંઉઠંુ છુ ંએમ મવચારી 
આંખો બરં રાખી. જયારે ખલુી તયારે 
સાડા છ..! કૃષર ભગવાનને સમયા્ધ, 
પલગંમાથંી ઉભી થવા ગઈ તયા ંતો; 
અચાનક કાયા છ મર ભારે લાગી. 
કોને ખબર કેમ મારાથી ઉભુ ંથવાયુ ં
નહીં. પી્મા ંસખત દુઃખાવો હતો. 
કારર તો, એક માત્ર ઈશ્વર જારે..!  
જીવનમા ં પહેલીવાર આ કાયાનો 
અસહ ભાર લાગયો. ઘરા પ્રયતનો 
કયા્ધ, શ્ીજી બાવાની સહાય માગંી. 
આસતેથી પડખુ ંફરી ખબૂ મથામરને 
અંતે ઉભી થઈ. સવારના મનયમ 
પ્રમારે પ્રારાયામ કરવા માડં ઝરૂખા 
સરુી ચાલીને આવી. સરૂજ આભમા ં
ઘરો ઉંચો આવી ગયો હતો. હસતા ં
રમતા ંવાદળા બરા પલાયન થઈ 
ગયા હતા.ં પક્ષીઓ ચર ખાઈને ઉડી 
ગયા તેમની ખાલી થાળી મારી સામે 
મીઠંુ કસમત રેલાવી રહી. પછી તો રીરે 
રીરે બધુ ંથાળે પડ્ુ.ં મારા રદલમા ં
કરૂરાની સરવારી ફૂટી મનકળી.

 મનમા ંતરંગ ઉ્્ા, “હ ેપ્રભ ુઆ 

હાલતથી દૂર રાખજે”. આ દુઃખાવો 
કાઈં એમન ેએમ ન ગયો..! દસ રદવસ 
પથારીમા ંગાળયા. સારંુ હત ુ ંરોજીંદા 
કાય્ધક્રમમા ંબારા ન આવી. ગરમ 
પારીનો શેક કરવાનો. સમયસર 
દવાની  ગોળી ગળવાની. વજન તો 
એક રતલ પર ઉંચકવાનુ ંનહી..! હજુ 
આજની તારીખમા ંખબૂ સાવચેતીથી 
બરા કામ કરવાનુ ંચાલ ુછે.   તથેી તો 
આજે આ મવષય પસદં કયયો. નજીકના 
સગા, વહાલા ંઅન ેમમત્રો નજર સમક્ષ 
ઉપસી આવયા. જેઓન ેથોડકે અંશ ેયા 
લાબંા સમયથી તકબલફોનો  સામનો 
કરવો પડે છે. તેમનુ ંદદ્ધ  હુ ંસમજી 
શકતી પર જયારે મારા પર મવતી 
તયારે મનંદરમાથંી સફાળી જાગી ઉ્ી. 
જયા ંસરુી દદ્ધનો અનભુવ કે અહસેાસ 

ન થાય તયા ંસરુી કોઈની તકબલફ 
સમજવાની શક્ત આપરામા ંનથી. શુ ં
કોઈન ેપર ખાટલે પડી રહવેાનો શોખ 
છે?  શુ ંબબમારીને કારર સહન કરવી 
પડતી યાતના કોઈન ેપર પયારી છે?

 જયારે આવી પરરકસથમત આવ ેતયારે 
હમદદદી ન જતાવીએ તો ચાલશ ેપર 
બોલવામા ંખબૂ સભંાળ રાખવી જરૂરી 
છે. રોજીંદી જીંદગી જયારે મનમવપિઘન ે
પસાર થતી હોય તયારે હરએક પળ 
કીમતી જારવી. સર્જનહારની  કૃપાના 
અમરકારી બનયા છીએ તેનો આભાર 
માનવામા ંચકૂ ન કરવી. પરવશ થવુ,ં 
સવ મસવાય અનયની સહાય પર મનભ્ધર 
થવુ ંએ ખબૂ દયમનય પરરકસથમત છે.  
ન કરે નારાયર ને, એ સમય આવ ે
તયારે વત્ધન કેવુ ં રાખવુ ં એ ખબૂ 
મવચાર માગી લે તેવી વાત છે.  બને 
તયા ંસરુી શામંત રાખવી. ફરરયાદ નહી 
આભારની લાગરી વય્ત કરવી. 
ખબૂ અઘરંુ કામ છે. જો આમ નહી 
કરીએ તો પસતાવાનો વારો આવશ.ે 
જીવનમા ંકોઈની પર એ પરરકસથમત 
ન આવે..!  ખબૂ અઘરો સવાલ છે. 
જવાબ આપરી પાસે છે. ભલેને 
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તમે ભારતમા ંહો કે અમરેરકામા.ં એવુ ં
નથી કે કાયમ વડીલો જ પરવશતાના 
મશકાર બનતા હોય છે.

પળની રકમત જારનારા તનેી કદર 
કરનારા જીવનને જીવી પોતાનુ ંનામ 
સવુર્ધ અક્ષરે ઈમતહાસમા ંકોતરી જાય 
છે. પ.ૂ બાપ ુપાસે એક યવુાન મળવા 
આવયો. મલુાકાત નક્ી ન હતી. 
આશ્મ પાસેથી જતો હશે તેથી થયુ ં
બાપનુા દશ્ધનનો લાભ લેતો જાઉં. 
બાપનુા રૂમમા ંબે્ો હતો. બાપનુો તે 
સમય કાતંવાનો હતો. તેઓ મખુમા ં
રામ નામ બોલે અને ધયાનથી કાતંે. 
પેલો યવુાન બે્ો રહો. પાચં મમમનટ 
પછી રીરજ ખોઈ બે્ો.

‘બાપ ુતમે કાઇં બોલતા ંનથી, પર 
હુ ંકોર છુ ંતમે જારો છો?

 ‘બાપએુ ડોકંુ ધરુાવી ના પાડી’.
 ‘હુ ંબગંાળના મમમનસટરનો દીકરો’.
 બાપ ુમલક્ા, મીરા બહનેને કહ,ે 

‘’આને બીજી ખરુશી આપો, એ 
મમમનસટરનો દીકરો છે.”

 પોતાના કાતંવાના સમયની એક 
પળ પર ગમુાવી નહીં અન ેરમજૂભરી 
ટકોર કરી.

 મારી ખાસ બહનેપરીની દીકરી 
જનમી તયારે ખબૂ સુદંર હતી. 
જોનારની નજર ન લાગે તેને માટે 
ત ેહમેંશા ંતેન ેકાળં લાખ ુકરતી. જારે 
હાલતી ,ચાલતી, બોલતી ઢીંગલી 
જોઈ લો. એમા ંપાછુ ંમેં તેને ગીત 
ગાતા ં મશખવાડ્ુ.ં એવી મસત અદા 
કરતી હોય. અંતમા ંજયારે ઢીંગલી 
નાચે ઢમ ઢમ કરતી વખતે નાના 
બે હાથ કમર પર મકૂી ઢેકા હલાવ.ે 
બરા તાળી પાડીએ એટલે એ બેથી 
ત્રર વાર ગાય અને અબભનય કરે. 
પાંચ વષની ઉમરે તેને સખત 
તાવ આવયો તેની આડ અસરમા ંતે 
એકદમ પટકાઈ પડી. મગજ મદં પડી 
ગયુ ંબોલવામા ંથોથવાતી. તાવ તો 
ઉતરી ગયો. તેને બેસહાય બનાવી 
ગયો. આજે તે ૨૦ વષ્ધની છે. બરી 

રીતે સુદંર પર બોલવામા ંથોથવાય 
અને સમજર ચાર વષ્ધની બાળકી 
જેટલી.. કનયા મોટી થાય તેની સાથ ે
આવતી બરી ભેટ સોગાદ ચાલ ુથઈ 
ગઈ. ઓપરેશન કરાવી એ સમસયા 
હલ કરી. અંત ેતો એ સ્તીની જાત, ભય 
સથાન ઘરા. માતા મપતા તેન ેપળભર 
રેઢી મ ૂ્ તા નથી. પોતાના લોહી 
માસંમાથંી બનેલી દીકરીની આવી 
હાલત કહો કે પરવશતા કહો, કયા 
માતા, મપતા શામંતની ઉંઘ મારી શકે?

 હમેશા પળની પાવનતા મારવી. 
બધુ ંહમંેશા ંસરળ જ હોય તેવુ ંશક્ 
નથી. યાદ છે ન,ે એક સમયે કરોડોમા ં
ખેલતો અમમતાભ પર ‘રોડપમત’ થઈ 
ગયો હતો. પર, એ રહંમત ન હાયયો. 
પડીને ઉભા થવામા ંમાનવજીવનની 
સાથ્ધકતા છે. આજે પાછો કરોડોમા ં
રમે છે,  એટલુ ંજ નહી તેની ઉમર 
પ્રમારેના એકથી એક ચરડયાતા 
મસનેમામા ંઅબભનય કરી પ્રેક્ષકોના 
રદલ પર રાજ કરે છે. ચડતી અને 
પડતી જીવનમા ં મસક્ાની બે બાજુ 
સમાન છે. કુદરતનો ક્રમ છે જે ઉપર 
જાય છે તે નીચે આવે જ છે.

 પળની રકંમત ન સમજે તે 
નાદાન..! યાદ કરો એક પળમા ં
જમીન પર ઉતરનારંુ રૉકેટ હવામા ં
ફગંોળાયુ ંઅન ેકલપના ચાવલાએ જાન 
ગમુાવયો..! મારા પમતના ભાઈનો દીકરો 
એક જ પળમા,ં હાથ લપસયો અને 
ચાલ ુટે્નમાથંી પડ્ો,  ભર જુવાનીમા ં
મરરન ેશરર થયો. એક પળ સટેશન 
પર મોડી પહોંચીન ેમવમાનના દરવાજા 
બરં થઈ ગયા. મવમાનઘર પર રખડી 
પડી. ભલુ ંથજો અમેરરકાની મસસટમનુ ં
કે બીજુ ં મવમાન બે કલાક પછી હત ુ ં
તેમા ંજગયા મળી ગઈ. જો એમ ન 
થયુ ં હોત તો, રાતના મવમાનમા ં
ભારત જવાનુ ં હત ુ.ં જે નયયુોક્ધથી 
પકડવાનુ ંહત ુ.ં તમ ેનહી માનો મારી 
સાથે એક તરવરરયો જુવાન પર 
હતો, જે ભારત લગન માટે જઈ રહો 

હતો. તેને મારે મા બની સાચવવો 
પડ્ો..! પળેપળની રકમત છે. જરા 
શામંતથી મવચારો, અકસમાત પર એક 
ક્ષરની બેદરકારીથી જ સજા્ધય છે. 
મસગનલ બદલાયુ,ં ઉતાવળમા ંગાડી 
મારી મકૂી.. પરરરામ કેટલાય વાહન 
ટકરાયા, કેટલા મનદયોષોના જાન ગયા?

 પળ, મવપળ અન ેક્ષરના સમહુથી 
બનેલુ ં આ જીવન ખબૂ મહતવતા 
રરાવ ેછે. ઝરૂખામા ંબેસી મન સાથ ે
દોસતી કરી તનેા પરરરામ રૂપ ેજાતની 
ઓળખાર થઈ. બાકી નામથી બાહ 
રૂપે ઓળખાવુ ંએમા ંશુ ંરાડ મારી. 
જરા અંદર ઉતરીને જોઈશુ ં તો 
પાવનતા ચારેકોર દૃશયમાન થશે. 
અંતરના ચક્ ુખલુશ ેઅને નરી આંખે 
ન દેખાતા ંઅવનવા દૃશયો જોવાનો 
લહાવો મારવા મળશે. ખરંુ પછૂો 
તો, જીવન જીવવાની મઝા મારવા 
મળશ.ે માત્ર બાહ દેખાવથી આકષા્ધઈ 
જીવનને સપાટી ઉપરથી મલૂવીએ 
તેનો કોઈ અથ્ધ ખરો? નરી આંખે 
જરાતા તમાશા, દંભ અને કઢંગા 
વાતાવરરમા ંજીવન રબકત ુ ંનથી. 
જીવન તો બરં આંખે સવમા ં મવહરી 
મારો.. કેવો અદભતૂ અનભુવ થાય 
છે, પ્રયોગ કરવા જેવો ખરો.

 જીવનની દરેક ઉમદા પળ શ્વાસમા ં
ભરી તેનો અનભુવ કરો. જીવન ખબૂ 
રસપ્રદ છે. આ જીવન મલૂયવાન છે. 
ક્ા ંહતા,ં ક્ાથંી આવયા અને ક્ા ં
જવાનુ ં બધુ ં રહસયમય છે. ખોટી 
ભાજંગડમા ંપડી તનેો દુવય્ધય ન કરીએ 
તેમા ં આપરી શાન છે. ગાડરરયા 
પ્રવાહમા ંખેંચાઈ, અસભય વત્ધન દ્ારા 
આપરે કોની હાસંી ઉડાવીએ છીએ?! 
સભયતા અને મશષટાચારને નેવ ેમકૂી 
આપરા હાથમા ંશુ ંઆવ ેછે?  લોકો શુ ં
કહશે,ે તેની બચતંા નેવ ેમકૂો. જીવનનો 
હર શ્વાસ અમલૂય છેએ વાત  હૈયે 
કોતરી રાખો. 

સાવ સાદંુ સમમકરર છે. શ્વાસ છે 
તો જીવન છે. બાકી બધુ ંઅસગંત છે.
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વાસદેુવશરર અગ્રવાલે તેમના 
પસુતક “લોકરમ્ધ”મા ં “મહ” શબદનો 
અથ્ધ મહોતસવ અને મેળો એવો કયયો 
છે. પહલેાના ંસમયમા ંઆજની જેમ 
મનોરંજનના સારનો નહોતા તયારે 
મેળા-ઉતસવોએ ભાવાતમક અને 
સાસંકૃમતક એકતાની ભાવનાન ેજાળવી 
રાખી હતી.

 ગજુરાતમા ંકારતકમાસથી પ્રારંભ 
કરીને આસોમાસ સરુી દરરોજ ક્ાકં 
મેળો યોજાય છે.  એક નોંર મજુબ 
ગજુરાતમા ંવષ્ધ દરમમયાન ૧૫૨૧ 
જેટલા મેળા મવમવર સથળે યોજાય 
છે. આમ મેળાઓ આપરી સસંકૃમતને 
સતત રબકતી રાખે છે.

 ભૌગોબલક રીતે સકૂા અને 
નપારીયા પથંક તરીકે જારીતો બનલે 
સરેુનરિનગર જીલલો સૌરાષટ્નુ ંપ્રવશેદ્ાર 
છે. આ પ્રદેશમા ંઅનેક પરુાતતવીય 

મહતવ રરાવતા સથાપતયો આવલેા છે.  
તેમાયં તરરેતર એટલે સરેુનરિનગર 
જીલલાના થાનગઢ તાલકુાનુ ંખોબા 
જેવડુ ંગામ.. આ પથંક પાચંાળ પ્રદેશ 
તરીકે જારીતો છે, કોઈએ આ પથંક 
મવષ ેસરસ કહુ ંછે..

“ખડ,પારી ન ેખાખરા જયા ંપારાનો 
નરહ પાર,

વગર દીવે વાળં કરે એવો રૂડો 
અમારો પાચંાળ” 

તરરેતરના ઝાંપે  બબરાજેલ 
મત્રનેતે્રશ્વર મહાદેવની જગયામા ં
જગપ્રમસધિ લોકમેળો દરસાલ 
ભાદરવા સદુ ચોથ, પાચંમ અને છ્ 
દરમમયાન ભરાય છે. ચાલ ુસાલ ૪ 
થી ૭ સપટેમબર દરમયાન આ મેળો 
યોજાનાર છે. આ લોકમળેો ગજુરાતના 
જ નરહ પરંત ુસમગ્ર ભારતના મસમાડા 
ઓળંગીને મવશ્વના પ્રવાસીઓ માટે 

આકષ્ધરનુ ંકેનરિ બનયો છે.
 પ્રાચીન સમયમા ંઆ પ્રદેશમા ં

મહારાજા દ્પુદની હકુમત ચાલતી, 
તેમરે પતુ્રી રિૌપદી(પાંચાળી)ને 
પરરાવવા મતસયવેર ગો્વેલ તે 
તરરતેરની આ જગયા પર યોજાયાનુ ં
લોકમખુે સભંળાય છે. એક પૌરાબરક 
માનયતા મજુબ મહાદેવજીને પ્રસન્ 
કરવા બ્રહ્માજીએ આદરેલી તપસયા 

 {khe Þkºkk
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અને નેત્રકમળની પજૂામા ંબ્રહ્માજીએ 
આપેલ નતે્રકમળ રારર કરી મહાદેવ 
મત્રનતે્રશે્વર કહવેાયા. આમ રહમાલયમા ં
આવેલ બરિી- કેદ ારનાથ બાદ 
ગજુરાતના તરરેતરમા ંજ મત્રનેત્રેશ્વર 
મહાદેવનુ ંમરંદર આવલેુ ંછે.

 તરરેતરનુ ંઆ મરંદર ૧૪મી 
સદીમા ં બરંાયાનુ ં પરુાતતવમવદોનુ ં
માનવુ ંછે. મરંદરની ત્રરબેાજુ બ્રહ્મકંુડ, 
મવષણકંુુડ અને મશવકંુડ આવેલા છે, 
જેમા ંઋમષ પચંમીના રદવસ ેભાગીરથી 
ગગંાનુ ંઅવતરર થતુ ંહોવાનુ ંમનાય 
છે. આ મરંદરના ગભ્ધગહૃમા ંકેરાકોટ 
અને કોટાય શલૈીનુ ંમશખર તથા મડંપ 
પર ચરંિશાલાના અલકંારોથી મવભમૂષત 
પગથીયાવાળી ફાસનાની રચના છે. 
મશખર અને કર્ધફૂટો જાલક ભાતથી 
આભમૂષત છે. મખુય પ્રવશે ચોકી અને 
ગઢુ મડંપની છત કરોકટ ઘાટની છે. 
ગભ્ધગહૃની પી્ભાગમા ંગરના ઉભેલા ં
પ્રાચીન મશલપ આકષ્ધરનુ ંકેનરિ છે.

બબ્રટીશકાળમા ં તરરેતર થાન-
લખતર સટેટની હકુમતનુ ંસથળ હત ુ.ં 
આ મરંદરનો જીરયોધિાર ૧૯૦૨મા ં

લખતરના રાજવી બાપુરાજશ્ી 
કરરમસંહજી બાપએુ કરાવયો હતો. 
આજેપર મંરદરના ગભ્ધગ ૃહમા ં
તેમની તસવીર જોવા મળે છે. તે 
સમયગાળામા ં સટેટ પરરવાર દ્ારા 
મેળાનુ ંઆયોજન કરાત ુ ંઅને સટેટ 
પરરવારની રજા મરંદરના મશખર 
પર ચડવવામાં આવતી હતી. 
બદલાતા સમય પ્રમારે આજે આ 
રજા સરેુનરિનગરમા ંરહતેા પ્રફુલભાઈ 
સોલકંીનો પરરવાર દ્ારા ૧૯૯૦ની 
સાલથી બાવન ગજની  રજા બનાવ ે
છે, ચાલ ુવષગે ૨૭મી રજા મત્રનેત્રેશ્વર 
મહાદેવને રાજયના મખુયમતં્રીશ્ીની 
ઉપકસથમતમા ંપજૂા-અચ્ધના થયા બાદ 
મશખર પર ચડાવવામા ંઆવશ.ે

 મેળો એટલે મહાલવાનુ ંપવ્ધ. 
મેળો એટલે હૈયાના હેતને વય્ત 
કરવાનો અવસર.ભરત ભરેલી છત્રી 
લઇ આવલેા જુવાનડા અન ેરકનખાબના 
કાપડા અને ઘરેદાર ઘાઘરા પહરેેલ 
જુવાનડીઓ કે જેની સગાઇ થઇ છે 
તમેની મલુાકાતનુ ંસથળ એટલે મળેો.
ઢોલીના ઢોલના તાલે કરવામા ંઆવતા 

હુડા નતૃયની પરંપરાએ મેળાની 
આગવી ઓળખ છે. દર વષગે રાજયના 
પ્રવાસન મનગમ દ્ારા બનાવાયલે સટેજ 
પર રાત્ર ેમવમવર કલાકારો દ્ારા ભજન-
રકત્ધન અન ેડાયરાના કાય્ધક્રમો યોજાય 
છે. છેલલા કેટલાક વષ્ધથી અહીં ગ્રામીર 
રમતોતસવનુ ંપર આયોજન કરવામા ં
આવ ેછે.

શરગારેલા બળદો, ગાડા, ઉંટ અને 
અશ્વો, પરંપરા અને લોકસસંકૃમતને 
રબકતી રાખે છે “ફજેત ફારકા” તરીકે 
ઓળખાતા જાયનટ વહીલસ, જાદુના 
ખેલ, મોતના કુવાના રદલરડક રિશયો 
મેળાની રોનક વરારે છે. મવશ્વભરના 
સહલેારીઓ આ મેળો મારવા આવી 
ચઢે છે અને સથામનક કલાકારો દ્ારા 
બનાવાયેલ માટીકામ, મોતીકામ, 
વાંસકામ, ભરતકામની વસતઓુ 
ખરીદી પોતાના રાષટ્મા ંયાદગીરી 
સવરૂપે લઇ જાય છે. તરરેતર જવા 
માટે નજીકનુ ંએરપોટ્ધ  અમદાવાદ 
અને રાજકોટ છે. સરેુનરિનગરથી 
રોડમાગગે અંદાજીત ૭૦ કી.મી જેટલુ ં
અંતર થાય છે. 



16  rð[khÞkºkk   ykuøkMx 2016

આજકાલ  વરસાદ આમ મહરેબાન 
થયો છે અને ખલુલા રદલથી સૌને 
ભીંજવી રહો છે. આ વરસાદને જોતા ં
મને એક બગંાળી ગીત યાદ આવ ેછે 
- “મોનો મોર મેરેરો સગંી”   - જેનો 
ભાવાથ્ધ એવો નીકળે છે કે, મારંુ મન 
આ વરસાદી વાદળાઓંનુ ંસગંી બની 
ગયુ ંછે. ના, મારે વરસાદ મવષે વાત 
નથી કરવી. પર આ સુદંર રચના 
જે કમવએ લખી છે તે કમવવર એટલે 
રવીનરિનાથ ્ાકુર મવષે કહવે ુ ંછે.

ઓગસટની ૭ મી તારીખે આ 
કલાકારે  આજથી લગભગ ૭૫ વષ્ધ 
પહલેા ંમવદાય લીરી હતી પર આજે 
પર તેમની કમવતાઓ, વાતા્ધઓ 
એટલી જ રસથી વચંાય છે.  કલાકાર 
- તે સાચા અથ્ધમા ં કલાકાર હતા 
કારરકે તેઓ કોઈ એક કલામા ં
બરંાયેલા નહોતા. સારહતયની સાથ ે

સાથ ેતેમરે આપરને અદભતુ બચત્રો 
અન ેરમવનરિ સગંીતની પર ભેટ આપી 
છે. મારા ખયાલથી તો શામંતમનકેતન 
જેવી સસંથા ઉભી કરી “ભરતર પર 
એક કળા છે” તે પર સાબબત કરી 
આપયુ।ં 

આપરી બરા પાસે અમકુ નામોનુ ં
બલસટ હોય કે જેમનો પ્રભાવ આપરી 
ઉપર રહેલો હોય, જેમની પાસેથી 
આપરને પ્રેરરા મળતી હોય. મારા 
માટે ગરુુદેવ તે બલસટમા ંઆવે છે. 
સામાનય રીતે તમેનો પરરચય થવાની 
સભંાવના લાયબે્રરીમા ંવરારે હતી 
પર મારો પરરચય તેમના ગીતો 
દ્ારા થયો હતો. અમારી સકૂલમા ં
તમેની મતૃયમુતમથએ એક કાય્ધક્રમ થતો 
અને તેમા ંરમવનરિ સગંીત ગાવામા ં
આવતુ.ં તયારે વચચે અમારા બચત્રના 
મશક્ષક હતા તેમના દ્ારા બનાવેલુ ં

રવીનરિનાથનુ ંપોટે્ટ મકૂવામા ંઆવતુ.ં 
મને તે જોવુ ં ખબુ જ ગમતુ.ં એક 
અજાણયુ ંઆકષ્ધર થત ુ,ં આદરભાવ 
આવતો. એ દાઢીવાળા દાદાને જોઈ 
જારે કોઈ જાદુગર હોય તવે ુ ંથત ુ ંઅને 
ખરેખર તે જાદુગરથી કમ ન હતા. 

એક વાર મવશ્વયધુિ વખતે એક 
ભારતીય સૈમનક યધુિકેદી તરીકે 
જમ્ધનીના હાથમા ંઆવયો. તે ખરાબ 
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રીતે ઘવાયો હતો અને તેના પગનુ ં
ઓપરેશન કરવુ ંપડે તેમ હત ુ.ં સમૈનકને 
જમ્ધન ડો્ટર પર મવશ્વાસ બેસી નહોતો 
રહો. જમ્ધન ડો્ટર પડ્ા મ ૂઝંવરમા ં
કે એવુ ંતે શુ ં કહુ ં કે આને મવશ્વાસ 
બેસે. તયાજં તમેન ેમવચાર આવયો અને 
તેમરે ત્રર વાર “રવીનરિનાથ ટાગોર” 
તેમ કહુ ંઅને તરત જ પેલો સૈમનક 
માની ગયો. આ હત ુ ંતે જાદુગરનુ ં
જાદુ. ્ાકુર પ્રતયે વરારે ભાવ હોવાનુ ં
કારર એ કે ત ેબહમુખુી પ્રમતભા હતા. 
આગળ જરાવયુ ંત ેપ્રમારે ત ેકલાકર 
હતા અને સાથ ેરાજનીમત, તતવજ્ાન, 
મશક્ષરકે્ષત્રે પર તેમરે  નોંરનીય 
ફાળો આપયો હતો. આ બધુ ં હોવા 
છતાંય તેઓ પોતાનો પરરચય 
આપતા કહ ેછે કે, “મારા પરરચયમા ં
હુ ં કમવ છું એ મસવાય બીજુ ં કશુ ં
કહવેાનુ ંનથી.”  તેમની કમવતાઓની 
ખામસયત એ હતી કે, તે સરળ હતી. 
કાકાસાહબે કાલેલકરે કહુ ંહત ુ ંકે, એક 
રદવસ તેઓ બસમા ંમસુાફરી કરી 
રહા હતા અને તયા ંતેમની બાજુમા ં
એક મજુર યવુાન છોકરો સતૂો હતો 
અને અચાનક તેના ખોળામાથંી કંઈ 
નીચે પડ્ુ,ં જે પસુતક હત ુ ં- ્ાકુરની 
ગીતાજંબલ. કમવવરમા ંત ેક્ષમતા હતી 
કે તે આયલગેનડના કમવ યીટસને તથા 
બગંાળના સામાનય મજુરને કે કોઈ 
ગરૃહરીને એકસરખો અનભુવ કરાવી 
શકતા. તેમરેે કહલે ુ ં કે,  “મારે કોઈ 
મહાકાવય નથી લખવુ,ં મારુ સમ્રગ 
કવન જ મહાકાવય હશ.ે” 

્ાકુર જયારે ઓટોગ્રાફ આપતા 
તયારે તવરરત રચના કરી એક-
બે  લાઈન લખીને  આપતા . 
તેમરે રચેલી આવી નાની નાની 
કબરકાઓને  તેઓએ  “કબીમતકા” 
એવુ ંનામ આપયુ ંછે જેમ કે,  

Every child
comes with the message that
God is not yet discouraged of 

Man.

્ાકુરનો વાતા્ધકાર તરીકેનો 
પરરચય મને  તેમની ‘કાબલુીવાલા’ 
થી થયો ( કદાચ મારા જેવા ઘરાનો 
તેનાથી જ થયો હશ.ે.! ) આ વાતા્ધએ 
મને બહ ુવાર રડાવી છે. તમેની આવી 
ઘરી નાની વાતા્ધઓ છે જે  ત્રર-ચાર 
પાનામા ંસમાતી હોય પર તમારા 
મન-મગજને તરબોળ કરી દે અને 
પછી વષયો સરુી તમારા મનમા ં
ઘોળાયા કરે. તેમની “ઘાટની કથા” 
પર એવી જ છે. આ વાતા્ધમા ંતેઓ 
નદીના ઘાટ પાસે કથા કહવેડાવ ેછે 
અને હુ ંમાનુ ંછુ ં કે ખરેખર તેમની 
પાસે તે શક્ત હતી કે, પથથરોને પર 
બોલતા કરી દે..! 

તેમની વાતા્ધઓમાં તેમની 
આસપાસનો સમાજ આબાદ ઝીલાયો 
છે. ત ેપછી તમેની ટૂંકી વાતા્ધઓ હોય, 
નવલકથાઓ હોય કે નાટકો.  તે 
સમાજમા ં જેટલી પર બદીઓ કે 
જડ પરંપરાઓ, રૂરઢચસુતતા હતી તે 
બરા મવશ ેપોતાની વાતા્ધઓમા ંલખયુ ં
છે. ખાસ કરીને સ્તીઓ માટે તેમને 
અલગ જ માન હત ુ ંકે લગાવ હતો. 
તે પછી  કાદમબરી દેવી ( તેમના 
ભાભી/ બાલ સખી) હોય, મવ્ટોરરયા 
ઓકામપો હોય કે પછી તેમની 
વાતા્ધઓમાં આવતી સ્તીઓ હોય. 
તેમરે પરુૂષપ્રરાન સમાજમા ંરહલેી 
સ્તીઓની મનોવયથાનો  ઉલેખખ કયયો. 
સ્તીઓની લાગરીઓ, તેમના તયાગ, 
બબલદાન  સાથે સાથે ્ાકુરે એવી 
નામયકાઓ પર રચી છે જે  પોતાના 
મનય્ધરો જાતે લેતી હોય, જે લડી 
શકતી હોય, પરુુષપ્રરાન સમાજમા ં
પર પોતાનુ ં અલગથી સથાન 
બનાવી શકાતી હોય.. ્ાકુર મતંવયો 
આપવામા ંનહોતા માનતા. તેઓ જે 
જોતા, તે લખતા અન ેપછી સમાજની 
સામે મકૂતા અને  પછી  સમાજને 
મવચારવા મજબરૂ કરી દેતા. 

મેં જોયુ ંછે કે, અમકુ લોકોમા ંઅમકુ 
ઉમર પછી નવુ ંશીખવાનો ઉતસાહ 

ઘટી જાય છે. કે હવ ેઆ ઉંમરે શુ ંઆ 
શીખીને કરીશુ?ં! પર ગરુુદેવ ેલગભગ 
૬૮ વષ્ધની ઉંમરે બચત્રો બનાવવાનુ ં
શરુ કયુું અને લગભગ અંમતમ રદનો 
સરુી તમેરે  બચત્રો બનાવયા. આ સાથ ે
તેમરે એક અનોખા સગંીતની પર 
ભેટ આપી. કહવેાય છે કે, બગંાળમા ં
એવુ ંકોઈ ઘર નથી જયા ંરમવનરિસગંીત 
સાભંળવામા ંન આવતુ ંહોય..! 

મેં આગળ કહુ ં હત ુ ં તેમ અમને 
સકૂલમા ં આ ગીતો શીખવાડવામા ં
આવતા અને હજી પર તે ગીતો મને 
મોઢે યાદ છે અન ેહજી પર અમે જુના 
દોસતો મળીને તે ગીત ગાઈ લઈએ 
છીએ. ( જેને ના સાભંળયુ ંહોય તેમને 
એક વાર તો સાભંળવા જેવુ.ં ભાષા 
ખબર નરહ પડ ેછતાયં મધરંુુ લાગશ)ે  

દરેક જરના મનમાં અમુક 
વયક્તઓ, પ્રમતભાઓ માટે એવુ ંહોય 
કે, કાશ હુ ંતેમને મળી શકી હોત કે 
મળી શક્ો હોત. મન ેપર ગરુુદેવ માટે 
એવુ ંજ થાય છે.  મેં રવીનરિનાથની 
બરી વાતા્ધઓના અનવુાદ જ વાચેંલા 
છે પર તેમની વાતા્ધઓ વાચંવા મને 
બગંાળી શીખવાનુ ંપર મન થાય છે 
અને કદાચ આ જ એમની મસદ્ધિ છે. 
તેમની પાસેથી મને શીખવા મળયુ ંછે 
કે માત્ર મહાકાવય રચવાથી જ મહાન 
બનાય તેવુ ંન હોય, ઘરીવાર નાની 
કબીમતકાઓ રચીને પર તમે મહાન 
બની શકો છો. 

અન ેછેલલે મન ેતમેરે  મવ્ટોરરયા 
ઓકામપો માટે રચેલા કાવયની 
પકં્તઓ,

“आमम चीनी गो चीनी, तोमार 
ए ओ गो बबदेमशनी, तमूी थाको 
जसंध ुपारे, ओ गो बबदेमशनी” 

(મસંધ ુપાર રહનેારી મવદેશીની, હુ ં
તને જાણુ ંછુ.ં) 

આજ પકં્તઓ મને એમના માટે 
કહેવાનુ ં મન થાય છે કે કદાચ હુ ં
એમને મળી તો નથી શકતી પર 
છતાયં હુ ંતેમને જાણુ ંછુ.ં 
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ઊંડો મવચાર કરીન ેરાત્ર ેપથારીમા ં
પડુ ંઅને આખા રદવસના સરવાળા 
બાદબાકી કરંુ તો સાલુ ંઆખો રદવસ 
કંઈ કયુું જ નથી. એવુ ંતો કેમ બને? 
આખો રદવસ વયસત હતો ન,ે પરરરામ 
શનૂય? આવુ ંબની શકે ખરંુ?

અંત ેમન સાથ ેસમારાન તો કરવા 
જ રહા!!

પહલેા તો ગબરત અને ગરતરીઓ 
પર શકંા જાય, નક્ી કોઈ લોચો હશ.ે 
પર બે ને બે ચાર થાય એ દેખાત ુ ં
હોવા છતા;ં ગરતરીઓ પર શક 
કરવો રહતાવહ ના કહવેાય. આવી 
બરી ગડમથલને એકબાજુ રાખીને 
બહાર ગયો અન ેસામ ેમળતા લોકોમા ં
રદલચશપી બનવા મથામર કરી. અંતે 
કુદરત સાથે એકરૂપતા સરાય એવુ ં
કયુું.

રફક્ું તળાવ, કોરા કુવાઓ, સકૂા 
વગડા, આ બરા હવ ેવામરા ંલાગતા 
હોઈ, ગામડું તયાગીને શહેર ભરી 
ગયો. શહરે ભરી સથળાતંર કરવા 
માટેના ઘરા કારરો હતા. સઘુડ 
વયવસથા, બે માળની બસો, રસમસ 
વહી જતી ટે્નો, બચક્ાર કીડીયારા 
જેમ ઉભરાત ુ ંલોકમાનવ અને અંતે 
હુ ંપર એ માનવ મહરેામરમા ંભળી 
ગયો.

એ શહરેી જીવનના રંગે રંગાઈને 
જીવવા લાગયો.

કામનો બોજો વરી ગયો, મમત્રો 
ઘટી ગયા, સમય સકંોડાઇ ગયો. 
ફુરસતના ં સમયે ઘરેબે્ા ં મવચાર 
કરીએ તો લાબુ ંબલસટ નયાય માગેં છે. 
પાક્ધ , મસનેમા, રેસટોરનટ કે કોફીબારમા ં
જઈને આવીયે કે એનો કેફ લાબંો 
સમય ટકતો નથી. જયા ંનજર કરંુ 
તયા ંલોકો ભાગતા ંજ દેખાય છે…..

કોર કોની પાછળ ભાગતુ ંહશ?ે!
ફુરસત પોતાની હયાતી તો બતાવ ે

જ..!! ફુરસત મળી કે, થાય ચાલો કશ ે
જવાય. પાક્ધમા ંજઈને બે્ો કે મન 
પોતાનાથી મવમખુ થઈને જુના ગામે 
જત ુ ંરહયુ.ં

તળાવની પાળે રમતા ભલૂકા 
દેખાયા.ં કોઈ આમલી પીપળી રમ ેછે, 
કોઈ પકડ દાવ રમે છે. તો કોઈ વળી 
અંદર નહાવા પડ્ુ ં છે. ગાય, ભેંસ, 
બળદ અને ઘેટાનંા ટોળા આવીને 
પારી પીએ છે. તળાવની પાળે 
ઝુલતા ંઝાડો લળીલળીને મને સાદ 
કરે છે. મઘમઘતા પાકોથી લથબથ 
વગડો લીલોતરૂ બની ગયો છે. એની 
સામે જોતા ંજ રદલમા ંગલામન પેદા 
થઇ. એ લીલી કંુજાર, કોયલો ગીત 
ગાઈને મને જવા લલચાવે છે.

લાલ, લીલા, પીળા બોરથી ભરપરૂ 
બોરડીઓ અને લાલ ચટાક ખીલેલા ં
કેરડાંઓ સીમમાં જમાવટ કરતા 
ખીલયા છે. એ કાટંામા ંસચવાયેલા 
બોર અને કેરડા ચ ૂટંવાની લહાય કેમ 
કરીન ેરોકવી? કેસરરયા જામા ઓઢીને 
પહરેા ભરતો કેસડુો કરમાય તે પહલેા ં
દોડીન ેછાબડી ભરવાના કોડ હજી કેમ 
કરી મવસરાય?!

“કંઈક મેળવવા કંઈક તો ખોવુ ંજ 
પડે ! પર ત ુ ં રહસાબ કરીજો, કેટલુ ં
મેળવવા કેટલુ ંખોયુ?ં” અવાજ મારા 
કાને પડીને; વાહનોના અવાજમા ં
ભળી ગયો.

½B{h ð÷kuýwt

½B{h ð÷kuýwt
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh
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વષયોથી ખાલીખમ રહેતી. કોઈ 

બાવા-સાધ ુકે ચારર આવ ેન ેમવસામો 
ખાય, કોઈ રાત વાસો કરે ને બીજે રદ 
રસત ેપડે. કોઈ તાપથી રાહત લેવા તો 
કોઈ વરસાદથી બચવા અહી રોકાય. 
મરંદરે જતા ંકોઈ વરડલ કે કોઈની રાહ 
જોતા ‘ડાઘ’ુ પર થોડી વાર છાપરીની 
રારે બેસે. કોઈવાર કતૂરા ંપર લાભ 
લે. વડ ફબળયાના એ લેનડમાક્ધન ેઅમે 
‘છાપરી’ કહતેા.

ખબર નરહ કઈ સાલમાં પર 
ય.ુપી. બાજુથી એક બ્રાહ્મર દંપમત 
બે નાના બાળકો સાથે આ છાપરીમા ં
આશરો લેવા આવયુ.ં બે ખલુલી કમાન 
અને ત્રર ખરૂાવાળી આ છા પરીમા ં
ચલૂો સળગયો અને કંુભ મકુ્ા મવના, 
વાસતનુા ગોળ-રારા વહેંચાયા મવના 
એ છાપરી ‘ખલુલુ’ં ઘર બની ગઈ. 
શરૂઆતમા ંતો બારી બારરા અને 
તાળા ંમવનાની છાપરી ‘ખલુલી રકતાબ’ 
જ હતી, પર પછી અડોશ-પડોશની 
રહમે નઝરે એક નાની ઓરડી પર 

બની. કૃષરભાઈ, સામવત્રીબેન અને 
બે બાળકો- જમાના અને સખુદેવનો 
પરરવાર વડ ફબળયામા ંસમાઈ ગયો. 
ખબર નરહ એ લોકો ક્ા ંજમતા,ં ક્ા ં
સતૂા,ં ક્ા ંનહાતા-રોતા.ં છાપારીમા ં
કદાચ વોશરૂમ જ નહતો.

સામવત્રીબેન નાગરારી જેવો મોટો 
ચાદંલો કરતા.ં ઉદ્મની પર ગજબના. 
સવારથી જ એની સટ્ગલ ચાલ ુથઇ 
જાય. આજુબાજુના ઘરના કામ કરવા,ં 
અનાજ વીરવા,ં કુવેથી પારી ભરી 
આપવા.ં શ્ીમાળી ખડકીની રદવાલ 
પર છારા થાપવા ંએમનુ ંરોજનુ ંકામ. 
એના હાથની સીવલેી ગોદડીઓ પર 
ઘરા ંનારાવટી, જોશીપરુા કે વષૈરવ 
પરરવારના બાળકો લોટ્ા હશે. 
મથરુાથી કૃષરભાઈના કોઈ મહમેાન 
આવી ચઢે તો ચનરિમખુારાયન ેઓટલે 
રાત કાઢી નાખતા. અરધુ ંકામ તો 
સામેના ઓટલા પર જ થત ુ.ં 

સામવત્રીબેનના બાળકો અમારી 
સાથે જ ભરતા,ં સાથે જ રમતા.ં 

જમના તો અમારી હારોહાર બહાઉદીન 
કોલેજમા ંગે્રજયએુટ થઇ મશબક્ષકા બની! 
ક્ા ં હતા પખંા? ક્ા ં હતો ટેબલ 
લેમપ? શુ ંરેરડયો ને શુ ંટ્બુ લાઈટ? 
અરે, ઘરમા ંલાઈટ ક્ારે આવી એ 
ભગવાન જારે. કોલેજની ફી, કપડા-
લત્તા, બુ્ સ ક્ાથંી આવતા ંએ વાત 
યાદ નથી કરવી. છાપરીમા ંટપાલી 
આવતો પર ખબર નથી કે ટપાલમા ં
સરનામુ ંશુ ંલખાત ુ.ં એ તો ટપાલી 
જ જારે. ઋરાનુબંરં પરંુૂ થયુ ંએટલે 
વષયો સરુી વડ ફબળયાની હ ૂફં અને 
સસંકાર પામલેો આ અજાણયો પરરવાર 
છાપરી ખાલી કરી ને જતો રહો. ઘર 
પાછુ ંછાપરી થઇ ગયુ.ં અમારે માટે 
તો છાપરી એક લેનડમાક્ધ હતો, કોઈ 
સતયકથાનુ ંપાનુ ંહત ુ.ં

છાપરીની બરાબર સામેના ખરેૂ 
“મનવમૃત્ત મનવાસ’ હત ુ.ં, જે હજુ છે. 
આ છાપરીની કમાન ઉપર “પ્રવમૃત્ત 
મનવાસ” કોતારાવયુ ંહોત તો કંઈ ખોટંુ 
નહત ુ.ં
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મારા વહાલા સતંાનો,
આજે મારી પાસે અગબરત 

ફરરયાદો આવી રહી છે. કોઇ કહ ે
વરસાદ નથી, પારી મવના શુ ંકરુ? 
મહરેબાની કરો, કોઇ કહ ેઆમથપિક તગંી 
છે, પરરવાર ભીંસાઇ રહો છે, વળી 
કોઇ નાતજાતના પ્રશ્ોથી પરેશાન છે. 

દરેકને પોતાના મોટા મોટા પ્રશ્ો 
છે, તેની વચચે તે ફસાયેલો છે. તમે 
બરા મારા સતંાનો છો તમારા દુ:ખ 
મને મવચબલત કરી રહા છે.

હુ ંઆ પ્રકૃમતનો જનમદાતા છુ ંતો 
મેં આ સષૃષટની રચના ખાલી મોજ 
શોખ માટે નથી કરી. સષૃષટનો ઉદય 
તેના ખાસ ઉદે્શથી થયો છે. હ ેમારા 
સતંાનો, જેમ તમે ઘણુ ંબધ ુમવચારી 
નાના નાના યતં્રો અન ેઅવનવી શોર 
કરો છો અને તે ચોક્સ મનયમથી 
જ ચાલે છે તે જ રીતે આ સષૃષટના 
સચંાલનમા ંપર મનયમો રહલેા ંજ 
છે. મનષુય સવભાવવશ બરંન અને 
મનયમોને ફગાવી રહો છે પરંત ુઆ 
મનયમો તોડવાથી સષૃષટનુ ંસચંાલન 
ખોરવાઇ રહ ુછે.   

મારા બનાવલેા કોઇ મનયમો બરંન 

નથી પરંત ુ બબમારી સમયે લેવામા ં
આવતી કડવી દવા સમાન છે. જેમ 
બબમારી સમયે કડવો રસ રૂબચકર 
લાગતો નથી પરંત ુતનેા ગરુ આપરા 
શરીરને લાભદાયી છે તેના થકી જ 
મી્ાશની મહત્તા વરે છે અને તેના 
થકી જ શરીરની સફાઇ શક્ બને છે. 
તે જ રીતે મારા બનાવેલા મનયમો 
અપનાવવામાં અને તેને ગ્રહર 
કરવામા ં કે જીવનમા ં અમલવારી 
કરવામા ંજરૂર કડવા રસ જેવા લાગશ ે
પર જો તે એક વખત તમારા દ્ારા 
અમલી બની જશે તયારે તેની મજા 
અને મી્ાશનો આનદં અલગ જ 
હશ.ે આંખોની પાપંર આંખને આરામ 
અને તેની રક્ષા માટે આપય ુછે બાકી 
આંખ બરં કરી આજુબાજુનુ ંઅનદેખ ુ
કરવાથી કાઇં પરરકસથમત બદલાઈ 
જવાની નથી.   

પ્રકૃમતની રક્ષા, દયા-પ્રમે, મનબ્ધળની 
સહાયતા જેવા ગરુો કેળવવાથી બરી 
સમસયાઓના સમારાન મળતા રહશે ે
બાકી કાગળની પાછળ દોડવા કરતા ં
આ મહામલુા દેહ અને તેની શરકતને 
નીખારીએ તો, કોઇ જાતની મશુકેલી 

જીવનમા ંઆવશ ેજ નહી. વાડા અને 
બરંન ગમે તેટલા બનાવશો પર 
તમારી અંદર રહેલો પરમતતવ હુ ં
એક જ છુ ંઅને એક જ રહવેાનો છુ,ં 
એ ક્ાયં બહાર તમને મળીશ નહી.

બાકી અંતમા ંએટલુ ંજ કહીશ કે, હુ ં
ખબુ જ કૃપાળ છુ.ં તમે બરા મારા જ 
સતંાનો છો અન ેહુ ંસદાય તમારી સાથ ે
જ હતો, સાથ ેજ છુ ંઅને ભમવષયમા ં
પર સાથ ેરહવેાનો જ છુ.ં મને કયાયં 
બહાર શોરવા કરતા ંએકવાર ભીતર 
ડોરકયુ ંકરી લેજો તમને તમારા સખા 
રૂપે હમંશેા હુ ંમળીન ેજ રહીશ. તમારી 
બરી મશુકેલીઓ અને સમસયાઓનો 
હલ મારા રિારા તમારા અંતરમાથંી 
મળીને જ રહશે.ે
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લોક આંરી લઈ છાયા ગારંી
 મળી આઝાદી મહામબૂલ

 પાચંસો પાસં્ થયા અખડંા
 વદેં વલલભ ભારત મડૂી

  
 ભમૂમ ભારતી, વદેં માતરમ
 જયરહંદ એ શૌય્ધ કહારી

 પદંર ઑગષટ પવ્ધ પાવન
 દઉં સલામી સવાબભમાની

 
 સમય ચક્રનો શખં ફંૂકાયો
 ફરકે મત્રરંગો દઈ હુકંારો
 લોકશાહી નહરુેના સવપનો
 નમુ ંઆજ લડવયૈા વીરો

 
  નહીં   ભબૂલયે  સભુાષ  રરકારો
  હો  ‘જન ગર મન’  મપ્રય ભાષી
  જામત  ભારતી,  રમ્ધ  માનવતા
  પ્રગમત  પયગમબર  હો આઝાદી
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અમારી નવી કામવાળી શાતંા 
તેની ચાર વરસની નીમનુે લઈને 
આવવા લાગી તયારથી મારા 
સાસમુા, દમબુાના ભવા તરાયેલા ં
રહતેા હતા.ં બોલતા કંઈ નહીં પર, 
એમનો અરગમો સપષટપરે દેખાઈ 
આવતો. સરુભી જારતી હતી કે, 
એમના ંજમવા સમયે એ બબચારી 
છોકરી આમતેમ ફરતી હશે તો બા 
રાતપીળા થઈ નાહકનો કચવાટ 
કરી, ઘરમા ંહોબાળો મચાવી મકુશે, 
એટલે શાંતાબાઈ નીમુને લઈને 
આવે તે પહલેા ંએમને જમાડી દેતી, 
પછી થોડુ ંહીંચકી બા પોતાની રૂમમા ં
વામકુક્ષી કરવા જતા ંરહતેા ંએટલે 
કંઇ વારંો ન આવતો. શાતંાને પર 
એ વાત સમજાઈ ગયેલી તેથી તે 
ઘરેથી ડબબામા ં કંઇ ને કંઇ મમ..
મમ.. લઈ આવતી અને નીમનુે એક 
બાજુ બેસાડી ખાવા આપતી. નીમ ુ
પર ડાહીડમરી બની ખાઈ લેતી ને 
કોઇની આડે ન આવતી. 

એવુ ં નહોત ુ ં કે, સરુભીએ બાને 
સમજાવવાની કોમશશ ક્ારેય નહોતી 
કરી............

શાતંાબાઈ જે રદવસે કામે લાગેલી 
તે જ રદવસે તેના ંગયા પછી બનેં 
વચચે એ મવશ ેઘરી ચચા્ધ, ના.. ના.. 
ચડભડ જ થઈ ગયેલી. “સરુભી વહ,ુ 
શાતંાને કહેજો કે એને જો આપણુ ં
કામ કરવુ ંહોય તો પેલી છોડીને ઘરે 
જ મકૂીને આવે, એવા કામવાળાઓ 
તો ગરીબડા બની નાના છોકરાઓને 
લઈને આવે, પછી તેમની પાસે 
ચોરીઓ કરાવે… આપરા ં ઘરમા ં
તો નાની નાની વસત ુપગ કરી જશ ે
અને આપરે એ લોકોની દયા ખાતા 
રહી જઈશુ ં! ને ઈવડી ઈ છોકરી ઘર 
આખામા ંફયા્ધ કરશે અને બરે હાથ 

લગાડતી રહશેે તે મને જરાય નહીં 
ચાલે, સમજયા ને?”

“બા, મારંુ માનો.. શાતંાબાઈ બહ ુ
જ ભરોસાપાત્ર છે, આપરા ંમાટે જ 
એ નવી છે બાકી તો આપરી જ 
સોસાયટીમા ંચાર ઘરના ં્ામવાસર 
ઘરા ંસમયથી કરે છે, મેં પોતે તયા ં
જઈ બરી તપાસ ઝીરવટથી કરી 
લીરી છે અને બરેથી સારા ંજ રરપોટ્ધ  
મળયા છે. બા, માડં માડં તો આ 
શાતંાબાઈ મળી છે, તેન ેના પાડવાનો 
જીવ નથી ચાલતો. એને રાખીશુ ંનહીં 
તો આપરન ેતનેો અનભુવ કેવી રીતે 
થશે? આજકાલ સારી કામવાળી 
મળે છે જ ક્ા?ં વળી, તેનો વર 
તો સવારથી કામે જાય પછી ઘરમા ં
આ મનદયોષ, નાનકડી છોકરી એકલી 
રહી જાય. એને કોની પાસે મકૂીને 
આવે? તેને કેવી રીતે કહેવાય કે, 
ત ુ ંએને ઘરે મકૂીને એકલી જ કામ 
કરવા આવજે..”

“જુઓ સરુભીવહુ, તમારા ંકરતા ં
વરારે રદવાળી મેં જોઈ છે હોં... મને 
તો, એ શાતંાના બરા ંબહાના લાગે છે. 
તેને રાખવી હોય તો બરાબર ચોકી 
પહરેો રાખવો પડશે તમારે.. ટી.વી. 
જોવામા ંઆખી બપોર પરૂી કરો છો, 
ઘર કેમ સચવાય તેની તમને ક્ા ં
કંઈ ગતાગમ છે? આ તો મારી ફરજ 
છે તેથી તમને ચેતવી દીરા ંબાકી 
તમે જારો....”

“બા, બચંતા ના કરો. હુ ંતેન ુ ંધયાન 
રાખીશ, તે બાઈ પર ભલી છે ન ેતેની 
છોકરી નીમ ુપર કેવી મી્ડી છે..!” 
ને, જવાબમા ંદમબુા મોઢંુ બગાડી 
પોતાના રૂમમા ંજતા ંરહલેા.ં

આમ જ છ મરહના પસાર થઈ 
ગયા, અમારે તયા ંકોઈ ઊંચનીચ નથી 

(અનસુરંાન 24મા ંપાને)
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આમ તો આકાકં્ષા અને જયદેવ 
રદવસ-રાતની પરવા કયાું મવના 
મનયમમત રીતે મળતા ં હતા.ં પરંત ુ
છેલલા ંછ મરહનાથી તેમના ંસબંરંોમા ં
મતરાડ પડી હતી. ચાર વષ્ધ પહલેા ં
આકાકં્ષા અન ેજયદેવ એકબીજા ંતરફ 
આકષા્ધયા અને એને પ્રેમનુ ં નામ 
આપી દીધુ.ં હજી તો આકાકં્ષા માડં 
વીસ વષ્ધ પરૂા કરીને એકવીસમા ં
વષ્ધમા ંપ્રવેશી હતી. જયારે જયદેવ 
પાતં્રીસ વષ્ધનો પરબરત પરુુષ અને 
એક સતંાનનો મપતા પર હતો.

સમાજની નજરમા ંએક પરબરત 
પરુૂષ અને કંુવારી યવુતી વચચેના 
સબંરંો અનમૈતક ગરાય અન ેઆ વાત 
એ બનેં જરા સારી રીતે સમજતા ં

હતાં. એટલે જ તો, બનેં સરૂજ 
આથમયા ંપછીના અંરકારમા ંમળતા ં
હતા.ં જેથી કરીને દુમનયાની નજરથી 
બચી શકાય. સબંરંનો મસલમસલો 
આમ જ ચાલ ુહતો.

આકાકં્ષા યૌવનથી થનગનતી હતી 
અને જયદેવમા ંપ્રૌઢ વયનુ ંગાભંીય્ધ 
પ્રવશેયુ ંહત ુ.ં આકાકં્ષા ઘરીવાર કહતેી 
કે, “જયદેવ તમે બદલાઈ ગયા ંછો.” 

“આકાકં્ષા તારી રિષષટ બદલાઈ છે, 
બાકી હુ ંતો એ જ છુ ંજે પહલેા ંહતો.”

“તો પછી જયદેવ, આપરા 
સબંરંોમા ંહવે પહલેા ંજેટલી ઉષમા 
કેમ નથી વતા્ધતી?! જયદેવ તમને 
એવુ ંનથી થત ુ ંકે, આપરે પર એક 
ઘર હોય.”

“લાગે તો છે પર જો આકાકં્ષા હજી 
પર સમય છે, તારામા ંલગન-ઝખંના 
જાગી છે, હજી પર મોડુ ંનથી થયુ,ં ત ુ ં
પરરી જા. હુ ંતને સમાજની રિષષટએ 
અપનાવી શકંુ એમ નથી અને મારા 
સતંાન કે પતનીન ેછોડી શકંુ એમ નથી. 
હુ ંમારા પ્રેમ-રમ્ધ અને સસંાર-રમ્ધને 
વફાદાર છુ.ં હુ ંતારી મનોદશા બહ ુ
સારી રીતે સમજી શકંુ છુ.ં કદાચ તને 
મને છોડ્ાનુ ંદુઃખ થશ,ે પર સસંાર 
વસાવવાનો આનદં પર આવશે.”

આકાંક્ષા જયદેવને વચચે જ 

®ÍËøke-yuf MkVh
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અટકાવતા ંબોલી, “મારા જીવનમા ં
હવ ેતમારંુ સથાન બીજા કોઈને આપી 
શકંુ એ શક્ જ નથી અન ેઆજ પછી 
જયદેવ આવી વાત ન કરશો. હવ ે
મારે શુ ંકરવુ ંએ મારા પર છોડી દો.” 
આટલુ ંબોલી એ તયાથંી નીકળી ગઈ.

થોડા રદવસથી આકાકં્ષાના કોઈ 
સમાચાર ન હતા ં એટલે જયદેવ ે
એના ં ઘરે તપાસ કરાવતા ં ખબર 
પડી કે, એ તો ઘર છોડીને નાસી 
ગઈ છે. આકાકં્ષાની લગન કરવાની 
ઈચછા પરાકાષ્ાએ પહોંચી હતી પર 
આમ સાવ અચાનક જ જતી રહશે ે
એવો અરસાર સધુિા ંનથી આવયો. 
આકાકં્ષાના મોઢેથી કોઈ યવુાનનુ ં
નામ પર નથી સાભંળયુ.ં આતમહતયા 
કરે એટલી કાયર તો ન જ હતી. પર 

આવુ ંપગલુ ં કેમ ભયુું એ સમજાતુ ં
નહોત ુ.ં અનેક વરઉકેલયા પ્રશ્ોનો 
જવાબ મેળવી શકાતો નથી. જયદેવ 
ખરેખર બચંતાતરુ રહવેા લાગયો. હવ ે
તો, કોઈની સમક્ષ હૈયુ ંપર ્ાલવી 
શકે એમ નહતો.

સમય વીતતો ગયો. પતુ્ર મવદેશ 
સથાયી થઈ ગયો હતો અને એવામા ં
પતનીનુ ંઅકાળે અવસાન થયુ.ં પતુ્રએ 
ઘરી વખત એની પાસે બોલાવવાની 
જીદ કરી પર જયદેવ રાજી ન હતો. 
જયદેવ જીવવા ખાતર જીવતો હતો. 
સમી સાજંે એકલા ંબેસીને જીવનના 
પ્રસગંો વાગોળતો તયારે, આકાકં્ષાની 
યાદ તીવ્રપરે આવી જતી. ‘આકાકં્ષા 
ક્ા ંહશ?ે’_આ પ્રશ્ હમંેશા ંજયદેવને 
સતાવતો રહો.

મનવતૃ થયા ંપછી જયદેવ ગગંા 
સનાન કરવા ંગયો તયારે અચાનક 
આકાકં્ષાને સાધવીના ટોળામા ંજોઈ. 
આકાકં્ષાને તે એકરારી નજરે તાકી 
રહો. આકાકં્ષાના ચહેરા ં પર એક 
અદમય તેજ ઝળકત ુ ંહત ુ.ં આકાકં્ષાનુ ં
ધયાન પોતાની તરફ નહત ુ.ં જયદેવ ે
પોતાના મનન ેમહા પરારે આકાકં્ષાને 
બોલાવતાં રોકુ ં અને મનોમન 
બબડ્ો, 

“ત ુ ંપહલેા ંપ્રેમના માગગે વફાદાર 
હતી અને હવે ત ુ ંસનંયાસના માગગે 
વફાદાર છે. ત ુ ંજીવતં છે અને જીવનને 
સાથ્ધક કયુું છે, એ વાતનો ઘરો આનદં 
છે..”

(પાના ં22નુ ંચાલ)ુ

થઈ. હજીયે શાતંાબાઈ નીમનુે લઈને 
આવ ેછે ને હસતા ંમોઢે ઘરકામ કરી 
રહી છે. ‘બા’ જેનુ ંનામ..! ઘરીવાર 
બા અને નીમ ુસામસામે થઈ જતા,ં 
તો’ય એમના ચહરેાનો કડપ ઓછો 
થતો નહોતો. નીમ ુતરફથી અલગ 
અલગ રીતે બાન ેરીઝવવાના પ્રયતનો 
ચાલ ુજ હતા.ં ક્ારેક પજૂા માટે ફૂલ 
કે તલુસીદલ તોડી લાવતી, એમના ં
ખોવાઈ ગયલેા ચશમા શોરી આપતી, 
છાપુ ંવાચંતા વાચંતા ઊડી ગયેલા ં
પાના ંભેગા કરી આપતી, પર બધ ુ
વયથ્ધ જત ુ.ં 

એક રદવસ એવુ ંબનયુ ં કે, કામ 
કરી રહલેી શાતંાને પેટમા ંઅચાનક 
અસહ દુખવા આવયુ.ં સરુભી, નીમનુે 
ઘરમા ંજ બેસાડી તેને નાકે આવલેા 
દવાખાને લઈ ગઈ. આ બાજુ બા 
પારી પીવા રસોડામા ંઆવયા,ં કામ 
અધરંુૂ જ રહલે ુ ંને રસોડામા ંપારી 

ઢોલાયેલુ ંતેમા ંબા લપસી પડ્ા ંને 
માર લાગવાથી બેભાન થઈ ગયેલા,ં 
ચાર જ વરસની નીમનુે કોર જારે 
કેવી રીતે સજુયુ,ં કે તે જલદીથી સામે 
ઘરે રહતેા ંપડોશી મીનાબહનેને લઈ 
આવી, એમરે પારી છાટંી બાને 
જાગ્રત કયા્ધ અને બાને કહુ,ં ‘પાડ 
માનો નીમનુો, એને લીરે તમે બચી 
ગયા, સરુભીને આવતા ં વાર પર 
લાગી શકે.” બા, નબળાઈનો ઢોંગ 
કરી ચપૂ જ બેસી રહા.              

આજે બાની વરસગાં્  હતી, ઘરમા ં
શીરો બનેલો તેની સોડમથી આખુ ં
ઘર મઘમઘી ઊ્ેલુ.ં સરુભીએ ચીવટ 
રાખી બાને સમયસર જમાડી લીરા,ં 
ઘરીવાર થઈ તો’ય તેઓ હીંચકે જ 
બેસી રહા, વામકુક્ષી કરવા ના ગયા,ં 
બાનો રોજનો મનયમ તટૂતા ંસરુભીને 
નવાઈ લાગી. એવામા ંશાતંાબાઈ 
બપોરના ંવાસર કરવા આવી. લાગ 
જોઈ બાએ શાતંાબાઈને ઈશારો કરી 

નજીક બોલાવીને સો રૂમપયા બબક્ષસ 
કહીને આપયા અને નીમનેુ, “એ 
આવો આવો નીમબેુન.” કહી ઊંચકીને 
વહાલથી પોતાની પડખે બેસાડી, એક 
પેકેટ રયુું... 

“લે, આ મારી વરસગાં્ ની ભેટ, 
તારા માટે ફરાક લાવી છુ.ં ગમશ ેને? 
અને આ જો નાની ઢીંગલી તારા માટે 
જ છે હ ંકે... તને ગમી?” 

પછી હળવેથી પાછળ છુપાવી 
રાખેલો શીરાનો વાડકો તેને રરતા ં
બોલયા, “લે મોઢું મીઠંુ કર દીકરા. 
સરુભીવહ…ુ… આજે આ મા-દીકરીને 
જમાડીને મોકલજો, મારી વરસગાં્  
છે ને..!” 

એમની વાતસલયભરી આંખો હસ ુ
હસ ુથઈ રહી હતી...........શાતંાબાઈ 
અન ેસરુભીની આંખોમા ંનવાઈ......... 
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“મમમી, મમમી, જો તો આપરાથી 
આગળ ત્રીજી હારમા ંપલેા આંટી કોના 
જેવા લાગે છે?”

મમમી:-  “હા લાગે છે ક્ાકં જોયા 
છે. બાજુમા ંબે્ેલો છોકરો પર ...... 
અરે જય, આ તો અમર જેવો લાગે 
છે.”

જય:- “અમર? કોર અમર?”
મમમી:- “ત ુ ંભલૂી ગયો? આપરે  ત ુ ં

નાનો હતો તયારે વલસાડ હતા, તયા ં
બાજુમા ંચીમનકાકા, રેખાકાકી અને 
તમેનો બાબો અમર, તમ ેબનં ેસરખા 
જ, એટલે આખો રદવસ સાથ ેરમતા, 
યાદ આવ ેછે..?”

જય:- “હા મમમી, પર  ઈનટરવલ 
પતે તે પહેલા ં તયા ં જઈને તેઓને 
મળીએ, પછી છેલલે તો રફલમ પતશ ે
એટલે બરા નીકળી જશે તો  પાછા 
નરહ મળે. ચાલો જઈએ તમેની પાસ.ે”

બનંે જર ઉતાવળે આગળ ત્રીજી 
રો મા ંપહોંચયા. બરાએ એકબીજાને 
નજીકથી જોયા, જોતા ંજ એકબીજાને 
ઓળખી ગયા.ં

રેખાબેન:- “અરે.. માલતીબેન 
તમે?! બાપ રે.. કેટલા વષગે મળયા, 
અરે આ આપરો જય જ છે ને?!”

જય:-  “ઓહ, અમર…”   
અ મ ર : -  “ જ ય . . ”    
અને બનંે હરખથી ભેટી પડ્ા. 
એટલામા ંઈનટરવલ પરૂો થયો ને 
મપ્ચર ચાલ ુથયુ,ં પર હવે જારે 
મપ્ચર ક્ારે પતે ને બરા મળીને 
ક્ારે વાતો કરીએ એવો ભાવ દરેકના 
મનમા ંહતો. 

મપ્ચર પતે પછી સાથ ેજ બહાર 
નીકળીને ક્ાકં મળવાનુ ંનક્ી થયુ.ં 
બરા સાથે એક નજીકના રેસટોરામંા ં
બે્ા ંઅને એકબીજાની મવગતો જારી 

લીરી. ચીમનભાઈની પર અહીં 
વડોદરા હમરા ંજ પ્રમોશનથી બદલી 
થઇ હતી. અમર પર જયની જેમ 
કોલેજના પહલેા ંવષ્ધમા ંઆવયો હતો. 
પછી તો, બનંેન ુ ંએડમીશન એક જ 
કોલેજમા ંલીધુ ંઅને વષયો પછી બે 
બાળ દોસતો પાછા ભેગા થયા. જય 
પહલેેથી જ અહીં હતો, એટલે એને 
સારંુ એવુ ંગ્પુ હત ુ ંજયારે અમર હજી 
નવો હતો. તે ખશુ હતો કે, જય અને 
તેનુ ંગ્પુ મળી ગયુ.ં

વડોદરા જેવુ ં શહેર. ટીવી અને 
રફલમના ંમાધયમોથી સજ્જ બનેલો 
માહોલ અને ઉગતી જુવાની, આવા 
મત્રભેટે ઉભેલા જવામનયાઓ પછી 
ઝાલયા રહ ેખરા?!  જય અને અમર 
બનંે રોજ કોલેજમા ંમળતા, ભરતા 
અને મમત્રો સાથે મઝા કરતા. એ 
ગ્પુમા ંપાચં-છ છોકરાઓ  ખાનદાની 
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નબીરા હતા, તેઓ ગાડીમા ંકોલેજ 
આવતા,ં ભરતા ઓછુ ંન ેમઝા વરારે 
કરતા.ં રોજ પાટદી પલાન થતી, બહાર 
ખાવાનુ ંપીવાનુ ં ને મઝા કરવાની. 
જય આ લોકોની વાતોમા ં આવી 
જતો. અને તેઓની સાથ ેમઝા કરવા 
લલચાઈ જતો. અમર આ બરામા ં
પાડવા નહોતો માગંતો. તેને સરસ 
રીતે ભરીને ડો્ટર બનવુ ંહત ુ.ં તેના 
મોટા કાકાને હાટ્ધએટેક આવયો તયારે 
સમયસર સારવાર ના મળવાથી 
તેમનુ ં અવસાન થયુ,ં તયારે જ 
તેરે  હાટ્ધ  સપેમશયાલીસટ બનવા માટે 
મન બનાવી લીધુ ંહત ુ.ં એ વાતન ેહજુ 
હમરા ંજ વષ્ધ થયુ ંહત ુ.ં ત ેજયને પર 
આ વાત કહતેો અન ેભરવામા ંધયાન 
આપવા સમજાવતો. પર જે થવાનુ ં
હત ુ ંતે જ થયુ.ં જય સાયનસમા ં પહલેા 
વષ્ધમા ંજ નાપાસ થયો ન ેપછી આટ્ધસ 
લઇ  મઝા કરતા ં કરતા ંભરવાનુ ં
નક્ી કયુું. જયારે અમર સકોલરશીપ 
લઇ આગળ ભરવા માટે અમેરરકા 
ગયો. બનંે મમત્રો ફરી છૂટા પડ્ા. 

જય મમત્રો સાથે ખોટા રવાડે ચડી 
ગયો. તેરે  મસગરેટ પીવાનુ ંચાલ ુકયુું 
પાટદીઓમા ં  જાય તયારે ડ્રીં્સ પર 
લેતો. રીમે રીમે આ બરા વયસનોનુ ં
પ્રમાર વરતુ ંગયુ.ં ત ેમાડં બીએ થઇ 
શક્ો અને એક સામાનય કલાક્ધની 
નોકરી કરવા લાગયો. તેના લગન 
છાયા સાથ ેથયા.ં છાયા સમજુ હતી, 
તે જયને વયાસનો રીમે રીમે ઓછા 
કરી, છોડવા માટે સમજાવતી. જય 
પર પતનીની વાત સમજતો, પોતાની 
રીતે પ્રયતન કરતો પર વયસનો તમેનુ ં
કામ કરી ચકૂ્ા ંહતા. 

જયના ંફેફસા ંઅને લીવર નબળા ં
પડી ગયા ં  હતા.ં હવે જયનો એક 
માત્ર પતુ્ર અસીમ પર કોલેજમા ંહતો. 
તે ભરવામા ંહોમશયાર અને મહનેત ુ
પર હતો. જયારે તને ેપર સકોલરશીપ 
મળી  અને તેરે ડો્ટર બનવા માટે 
અમેરરકા જઈ ભરવાનુ ંનક્ી કયુું 

તયારે તેને અમર યાદ આવયો. પર 
તયારે તો અમરે મમમી-પપપાને પર 
અમેરરકા બોલાવી લીરા ંહતા.ં એટલે 
કોઈ કોનટેક રહો નહોતો.

જયની બગડતી જતી તબબયત 
અન ેપસૈાના અભાવ ેઅસીમ ેઅમરેરકા 
જવાને બદલે અમદાવાદ મેડીકલમા ં
એડમીશન લીધુ.ં બેચલર થયા પછી 
પ્રે્ ટીકલ માટે વાડીલાલ હોસપીટલમા ં
હતો. તે અરસામા ં ટે્ઈનીંગ માટે 
અમેરરકાથી અમકુ ડોકટરો તયા ંહતા. 
એક રદવસ લચં બે્રકમા ંછાયાનો  ફોન 
આવયો તેરે  અસીમને કહુ ંકે, “તારા 
પપપાને ચેસટપેઈન છે, ત ુ ંજલદી ઘરે 
આવ.” અસીમ તેના મમત્રની કાર લઇ 
ઘરે ગયો અને પપપાને હોકસપટલ 
લાવી એડમીટ કયા્ધ. એકઝામીન કરી 
ડો્ટરોએ બાયપાસની સલાહ આપી. 
અસીમ પાસે એટલા ં પૈસા ક્ાથંી 
હોય?! છતા,ં છાયાએ તેને રરપત 
આપી, “હુ ંદાગીના વેચી કાઢીશ, ત ુ ં
બચતંા ના કર. અમેરરકાથી સારા ડો્ટર 
આવયા છે તેઓ ભલે ઓપરેશન કરે.”

સારી રીતે  ઓપરેશન થઇ 
ગયુ.ં અસીમ તયા ં જ ભરતો હતો 
એટલે એડવાનસ પૈસા ભયા્ધ પહલેા ં
ઓપરેશન થઇ ગયુ ં હત ુ.ં છાયાએ 
પોતાના દાગીના વેચયા,ં છતા ંપૈસા 
ખટૂતા ંહતા. એટલે છાયાએ જયના 
રમનક મમત્રોને ફોન કરી વાત કરી. 
દરેકે કૈંક બહાનુ ંબતાવીને તાતકાબલક 
સગવડ નરહ થાય તેવુ ંજરાવી દીધુ.ં 
છાયા જલદી રહમંત હારે એવી ન હતી. 
અસીમન ેકહુ,ં “ત ુ ંહમરા ંઆટલા પૈસા 
ભરી દે, હુ ંકાલે વયવસથા કરીશ એમ 
કહજેે.” અસીમ પૈસા ભરવા ગયો તયા ં
તેને જારવા મળયુ ંકે, એ તો ભરાઈ 
ગયા ંછે. તે પપપા પાસે આઈસીયમુા ં
ગયો. તયાનુ ંરિશય જોઈ તેને આશ્ચય્ધ 
થયુ.ં એક તો તેના  પપપા ભાનમા ં
આવી ગયા ંહતા, અન ેજેરે ઓપરેશન 
કરેલુ ંતે ડો્ટર પપપાને ભેટી રહા 
હતા. મમમી પર તયા ંજ હતી.

જય કહ,ે:- “અસીમ, છાયાએ કહુ ં
થોડા પૈસા ખટૂતા હતા, તો વયવસથા 
થઇ?”

અસીમ:-  “પર, પપપા તેઓ કહ ે
છે કે બીલ ચકૂવાઈ ગયુ ંછે.”   

જય મવચારમા ંપડ્ો તેને થયુ ં
તેના નબીરા મમત્રોએ બીલ ચકુવી 
દીધુ ંલાગે છે. પર જયારે છાયાએ 
કહ ુકે, એ લોકો સગવડ નથી કરી 
શક્ા. તયારે તે બચંતામા ંપડ્ો. એ 
જ સમયે પટાવાળો આવયો અને 
ડો્ટરને કહુ,ં “સાહબે આ તમે બીલ 
ભયુું તેની રસીદ.”

જય:- “અમર બીલ તેં ભયુું?”    
અમર:- “જય, તારંુ ઓપરેશાન  તો 

મેં જ કરેલુ ંતેની ફી થોડી લેવાની 
હોય? આ તો હોસપીટલના ંસારનો 
વાપયાું તનેા પસૈા ચકૂવયા. એ ત ુ ંભરે 
કે હુ,ં શુ ંફેર પડે છે?!”   

અસીમ:- “પપપા આ અમરઅંકલ 
છે?”

જય:- “હા અસીમ... છાયા.. આ 
મારો પરમ મમત્ર અમર છે, જેની 
અનેક વાતો હુ ં તમને કહેતો હોઉં 
છું. એ મારે માટે તો મારો મમત્ર જ 
નહી સગો ભાઈ છે.”

છાયા:- “તમારા માટે ભાઈ હશ ે
મારે માટે તો એ ભગવાન છે..”

અમર:- “ભાભી, એક મસકે્રટ કહુ ં
તમને? અમે જયારે દસ-બાર વષ્ધની 
ઉમર સરુી વલસાડ હતા તયારે હુ ં
હમેંશા ં તયા ંપર વાચંવા લખવામા ં
જ રચયો પચયો રહેતો અને મારા 
મમમી -પપપાના નાનામોટા કામો 
જય, દોડીદોડીને કરતો. એરે મારા 
માબાપની આંતરડી ્ારી છે. એનો 
બદલો હુ ંવાળી શકંુ તેમ જ નથી. હુ ં
જયારે મારી પતની મૈત્રીને મારી અને 
જયની દોસતીની વાત કરંુ તયારે તે 
મારી મજાક ઉડાવ ેઅને અચકૂ કહ ેજ,  
“મૈત્રી તો તમારી ને જયભાઈની..!! 
છે હુ ંતો ખાલી નામની જ મૈત્રી છુ.ં”
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મારંુ નામ પકંજ શાહ. એક મોટી 
કંપનીમા ંજનરલ મેનેજર છુ.ં આજે 
મારા ડીરે્ટર, બોસ રદલહી ગયા 
હોવાથી વહલેો છૂટી ગયો. પતનીને 
તેની ઓરફસમા ંફોન કયયો.

“મીન ુ ડાલલીંગ, હુ ં તને પદંર 
મમમનટમા ં પીકઅપ કરંુ છું, ઘરા 
રદવસે મોકો મળયો છે.. કોફી પીવા કે 
લોંગ ડ્રાઇવ પર જઇશુ?ં” 

મીનએુ કહુ,ં “લકુ ડીયર, હુ ંતમને 
ફોન કરવાની જ હતી. આજે રદલહીથી 
જનરલ મનેજેર આવયા છે. સપમેશયલ 
મીટીંગ છે, મોડુ ંથશ,ે આ્ વાગે ડીનર 
બહારથી ઓડ્ધર કરી લેજો.. આજે એક 
રદવસ, તમારી મીનનુ ેખાતર ચલાવી 
લેજો ને..!?” 

મેટ્ોસીટીમાં તજંદગી “ચલાવી 
લેવા”નુ ંબીજુ ંનામ છે.

ડીનર વગર, પતની વગર, 
કામવાળી બાઇ વગર, સકેે્રટરી વગર, 
ક્ારેક તો પ્રેમ વગર લખુખી તજંદગી 

જીવીએ છીએ. પકંજ છ વાગે ઘેર 
પહોંચી ગયો. છ મરહના પહલેા ંઆ 
ફલેટમા ંરહવેા આવયા તયારે નક્ી 
કયુ્ધ હત ુ ંકે, પાછળ મોટી બાલકનીમા ં
બેસીને રોજ સાજંે ચા પીશુ ં  અને 
સયૂા્ધસત મારીશુ.ં પર, મુબંઇની  
તજંદગી અને ઓરફસનુ ંલાબં ુડીસટનસ 
પમતપતનીને આવી પ્રાઇવેટ પળોનો 
લાભ આપવામા ંખબૂ કંજૂસાઇ કરે છે. 
આ્ વાગયા પહલેા ંઘરે પહોંચાત ુ ંજ 
નથી. આજુબાજુમા ંકોર રહ ેછે એ 
સધુરા જારવાનો સમય કે તક મળી 

નથી. પાછા ફેશનમા ંકહીએ કે, અમારા 
બીલડીંગમા ંતો “નો ગોસીપ”...!! 

ઘરે પહોંચી આવડે તવેી બે કપ ચા 
બનાવી, ટ્ેંમા ંલઇન ેબાલકનીમા ંપહોંચી 
ગયો. જયા ંસયૂા્ધસતન ેબદલે સયૂયોદય 
જેવુ ંવાતાવરર મનને મોરહત કરત ુ ં
હત ુ.ં બાજુની બલકનીમા ંએક રૂપાળી 
ગૌરવરસી સ્તી, કેસરીયા રંગની સાડી 
પહેરી, આથમતા સયૂ્ધના પ્રકાશને 
ઝીલતી હતી. તેના ઉડતા છૂટા વાળ 
અને પવનમા ંલહરેાતો પલલ ુતેને 
પરેશાન કરતા ંહતા. ત ેતનેા ઘાટીલા 
મખુ ઉપર હાથ ફેરવીને વાળન ેકાબમુા ં
રાખવાની કોશીશ કરતી હતી. મને 
મનોમન થયુ,ં “અરે..!  કેટલુ ંબધુ ંમીસ 
કયુું આ છ મરહનામા…ં”

મેટ્ો સીટીમા ંઆપરે અકસતતવમા ં
છીએ પર ખરેખર કેટલી પળો 
આવી જીવતં હશે?!  અહીં રહેવા 
આવયો તયારે બાએ કહુ ંહત ુ,ં “બકા, 
આડોશીપાડોશીની ઓળખાર કરી 
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લેજે. પહેલો સગો પાડોશી.” તયારે 
સાંભળયુ ં જ નહી. સગા એટલે?! 
મારા દીમાગમાં અમારા ફેમીલી 
આલબમમાથંી એક પછી એક તસવીર 
સરકતી હતી અને પેલીની ગો્વાતી 
હતી. બહને, ભાભી, કઝીન અન ેછેલલે 
મીનનુી તસવીર ખસવા માડંી. ના.. 
ના.. કાઇં ખોટંુ ના રારી લેતા.

આમ તો હુ ંએક પતનીવ્રતા પરુૂષ 
હતો અન ેછુ,ં છતા ંતયારે મારા રદલમા ં
પોલયશુન થઇ રહુ ં હત ુ.ં મન એવ ુ
બાવરંુ થયુ ં કે, કોઇ ગીત લલકારંુ.. 
પર, ખરે વખતે કોઇ કમવતા કે 
રફલમીગીત યાદ પર ના આવયુ.ં 
શીવાજીનુ ં હાલરડું અને મેઘારીના 
શરૂાતનના ગીતો યાદ આવયા..!! 

મન ેથયુ ંકે, મોબાઈલમા ંકોઇ ગીત 
જોઇ લઉ પર પછી મવચાર આવયો 
કે અતયારે ફોનની રીંગ વાગશે તો 
પલેીનુ ંધયાન આ બાજુ જશ ેઅન ેમારંુ 
સપુ્રભાત રાતમા ંફેરવાઇ જશ.ે.!! એટલે 

ફોન જ સાઇલટં ઉપર મકૂી દીરો. મન 
તો  ટારઝનની જેમ આ બાલકનીથી 
પલેી બાલકની સપનાની ડાળે બેસીને 
ઉડ્ુ.ં.. અન ેમેં કલપના કરી કે, કાલે 
હુ ંઓરફસથી જલદી આવીશ, ચાવી 
ભલૂી ગયો એવુ ંબહાન ુકાઢીશ અને 
એ માનનુીની બેલ મારીશ. પેલી 
ચાની જાહરેાતમા ંઆવે છે ને..તેમ, 
તે મને ચા પીવા મનમતં્રર આપશે. 
અમ ેબને્ એની બાલકનીમા ંબેસીન ેચા 
પીતા હોઈશુ.ં. એનો લહરેાતો પલલ ુ
અને ઉડતા વાળ, એના મખુડાને 
સતાવતા હશે. તે હુ ં ચાની ચસૂકી 
સાથે નજદીકથી આ રિશય મારતો 
હોઇશ. અમારી નજર મળશ,ે હુ ંએની 
આંખની ગહરેાઇમા ંઉતરતો હોઇશ, 
તયા ંતો બેલ વાગશ ેઅન ેઅમ ેચમકી 
જઈશુ.ં. એની આંખોમા દેખાયેલા પલેા 
પ્રમેરકરરોના બાર મારતા એક મવઘન 
આવશ.ે ફરી ક્ારે આવા તારામતૈ્રક 
સારવાનો ચાસં મળશ?ે! અરે..! કોર 

હશ ેઆ સમયે..???
રદવાસવપન તટૂ્ું તયા રે હુ ં

મારી બાલકનીમા ં બે્ો હતો અને 
પ્રમેસમામરમા ંવયસત અને મસત હતો. 
પેલી પર મને ત્રાસંી આંખે જોતી 
હશે ને?! પર, બેલ સાચે જ વાગી 
હતી. પેલી સુદંરીને ઘરે… પેલી મારંુ 
તાકવાનુ ંપરાક્રમ પરખી જશે એમ 
સમજીને હુ ંથોડો નવ્ધસ થયો પર 
મનોમન નક્ી કયુું કે, જો એ મને 
જોશ ેતો હુ ંજરૂર કસમત આપીશ અને 
હાથ હલાવી ઓળખાર કરી લઇશ. 
એવો તરંગી મનર્ધય કરીને, ત્રાસંી 
આંખે એની નજરના બાર ઝીલવાની 
રાહ જોવા લાગયો. એ સ્તી બાલકની 
છોડી, બારણુ ંઉઘાડવા પલટી અને.. 

_______એના એક હાથમા ંસફેદ 
લાકડી લઇ, બીજા હાથે બાલકનીની 
રેલીંગનો સહારો લઇ, દરવાજાના 
સપશ્ધથી પોતાનો રસતો પીછારતી, 
બારણુ ંખોલવા ઘરમા ંજતી રહી...

વાકમધરુ વાગદત્તા,

તારા સામનધયન ુસખુ જેટલ ુસખુદ લાગે છે, એટલ ુ

જ તારા મવરહન ુદુ:ખ સખુદ લાગે છે. તારા મમલનની 

એ ઘડી, એ પળ, એ ક્ષર યાદ કરુ તો રાતોની નીંદ 

ખોઇ બેસ ુછુ. ક્ારેક મમલનનો ઉનમાદ મન પર સવાર 

થઈ જાય છે તો બધ ુછોડી તને મળવા મન બેચેન 

થઈ જાય છે.

રડીક મવરહના પ્રલબંનો મવષાદ, તો ઘડીક 

રોમાચંકારી મમલનનો ઉનમાદ...

થાય છે, આ બનંેમાથંી કોર જીતશે..?!!!

લાગરી શનુય હુ ંઆજ પયુંત, પર આજે લાગે છે કે 

તને મેળવી મેં ઘણ ુમેળવય ુછે. અને સૌથી શ્ેષ્ પ્રાપતી 

તો હુ ંજીવન જીવતા શીખયો એ જ છે. શક્ છે આ 

પહલેા પર હુ ંજીવનને ચાહતો હોઉ પર તે જોવા મારી 

પાસે આંખો જ ક્ા ંહતી..?!!!...

મવરમ ુછુ.

ÃkºkMkuíkw
íkw»kkh {ýeÞkh
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કાઈંક તો છે અગમય
જે ઘસે છે, ઉજળા કરે છે...

કાઈંક તો છે અગમય
જે પરરક્ષા કરે છે અને
નાપાસ પર કરે છે,

કાઈંક તો છે અગમય
જે નાસીપાસ ન થવા દેતા,
આબાદ બચાવ કરે છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જે હતોતસાહ તો થવા દે છે...
પર ફરી ઉતસાહ ભરે છે...

કાઈંક તો છે અગમય
જે શકંાઓ ઉપજાવી...
શ્ધરાઓ રિઢ કરે છે....

કાઈંક તો છે અગમય
જે સામથી સમંતં કરે છે..

દામથી દુભા્ધવને દુર કરે છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જે દંડથી  રદવયરિષટા અને..

ભેદથી વધ ુભાવકુતા બક્ષે છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જે હરક્ષર શીખવે છે.

કાઈંક તો છે અગમય
જે અહકંારના તખતથી

દુર હડસેલે છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જે રહતને તો હ્ેલે છે...

પર અરહત થવા નથી દેત ુ.ં

કાઈંક તો છે અગમય
જે પગતળે મયા્ધદાની
જમીનને ખેસવ ેછે..

કાઈંક તો છે અગમય
જેનાથી મારામા ંનવી

ક્ષમતાના અંકુરો ફૂટે છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જે મારા રહતશત્નુે પોષે છે..

કાઈંક તો છે અગમય
ને મારા હૃદયને કોસે છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જે મારા શભુ માટે સાવર છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જેને મને લાભ 

બક્ષવાની ચાહત છે..

કાઈંક તો છે અગમય
જેનુ ંના હોવુ ંમને ડખંે છે..

પર.. 
કાઈંક તો એવુ ંઅગમય છે જ...!
કે જેનાથી પરૂૂ ંઅકસતતવ અંકે છે... 

yrûkíkk ¼è
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 મને ભાસે ના ભાસે કોઇ છતા લખુ ંછું
ભલે વાચંે ના વાચંે કોઇ છતા લખુ ંછુ,ં

મનકળયો તો પામવા એમને હુ ંઆ રાહમાં
ને’ ભલે લાગરીઓ મેં ખોઇ છતા લખુ ંછુ,ં

ભરી છે ચચંપુાતથી ભરેલી આ જીંદગી
પછી ભલે ને પચંાત કરે સોઇ છતા લખુ ંછુ,ં

બે્ા ંસૌ શબદરૂપી કીચડ ઉછાળવાને
ક્ા ંબુદં શાહી ખરડયામા ંજોઇ? છતા;ં લખુ ંછુ,ં

શબદોના સાગરમા ંછીંપલાઓ અપાર છે
શોધ ુમોતી ‘ભગી’ શે’મા ંહોઇ? છતા;ં લખુ ંછુ.ં.! ¼røkhÚk ¼è

 frðíkk Cafe

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

 frðíkk Cafe

 {kuŒe ð„h™k Aet…÷k

 “„…‚…”
આજે લખવી છે રદલની એક વાત, 
સરૂપારીના તટ પર, કરતા ંઆપરે

પ્રેમાલાપ.....
શબદકોષમા ંડબૂતા, ભીનાશ ભયયો 

એહસાસ....
આજે લખવી છે રદલની એક વાત,
અમીરસ વરસાદ વષસી, મનતરતો 

થનગનાટ....
કમવતાનો કાફલોને, નયન કેરી

ગપસપ....
આજે લખવી છે રદલની એક વાત,

મોરલાના ટહકુાને, વકૃ્ષ ડાળે
હળવળાટ....

પકં્તઓના અથ્ધમા,ં મન મોજીલો  
સળવળાટ....

આજે લખવી છે રદલની એક વાત,
ઉર આંગરે લાગરીના, તરંગોનો 

તાલબધિ....
યાદગાર થઈ ગઈ, આપરી સરૂીલી 

એ સાજં....
આજે લખવી છે રદલની એક વાત….
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હલેલો  દોસત, 

મન થયુ.ં.. લાવ, તને હુ ંપત્ર લખુ,ં

આજે તારી સાથે બસ લખી લખીને  વાતો 

કરવી છે,

વાતો-વાતો-વાતો જ 

ફૂલ પાદંડાની કે પછી ઊગતા ંસરુજની,

પનૂમની રાતના શશી સૌનદય્ધની-

કંઈક કેટલી વાતો છે એવી તો- 

જે મારે તને લખીને કહવેી છે...

ત ુ ંદુર છે – જોજનો અંતરથી તો’યે,

મારા અંતરની નજદીક છે...

આમ, તો તને મેસેજ બોક્ષમા ંપર મેસેજ કરી 

શકંુ;

પર, 

ટેરવાને પેન થકી શબદોથી મળતો રોમાચં બહ ુ

ગમે...

વષયો તો કેટલાય વીતી ગયા.ં..

સહજભાવ ેવાતો કરે !

આજ ફરીથી મન થયુ ંમને,

આપરી વચચે કાગળને માધયમ બનાવુ ં!

કાગઝી લાગરીઓનુ ંઆદાનપ્રદાન કરીએ..!

રકટ્ા –બચુચા –હસી –ખશુીને પર 

શબદો થકી જ મારીએ...

ઓ દોસત,

મન થયુ ંલાવ તને પત્ર લખુ ં...!

{™ ÚkÞwt ÷kð Œ™u  
…ºk ÷¾wt ...!

  xeLkk ™trË™e þkn
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આ જીવનરૂપી અંરારામા ંતેજસવી ટીપુ ંછે ત ુ ં

આ જીવનનો; સર્જનનો મખુી છે  ત ુ,ં

આમ તો; જગતનો જોગી પર ત ુ ં 

નરહતર ઘરા યોગી પર ત ુ,ં

આમ તો બરે આગળ મોભી પર ત ુ,ં 

અને બરાના દશ્ધનનો લોભી પર ત ુ,ં 

દુઃખ દૂર કરે તેવો દાની પર ત ુ ં

અને જ્ાન આપે તેવો જ્ાની પર ત ુ,ં

આમ તો હુ ંનથી જારતો કોર છો ત ુ?ં

પર, જે છો તે ત ુ ંજ છો ત ુ.ં..!!

માફ કર મને મા,ઁ હુ ંતો ઘવાયો 
અને તારી આ બદામી ધળૂનો રંગ 

પર રાતો કયયો.
શ્વાસની ક્ાકં 

તો 
હજી કૂંપળ ફૂટી હતી,

તારા ખોળામા ંમારી જવાનીનુ ં
હજી ફૂલ ખીલયુ ંહત ું
અને એક અવાજ...

મને ભખૂરો કંકુ કરી ગઈ... 
માફ કર મને મા,ઁ 

હુ ંતો ઘવાયો 

તારી રક્ષાનુ ંસવપન પરંુૂ કરવા 
હુ ંજવાન થયો 

પર 
આ એક અવાજ...

મારા મને ક્ા ંરાત હતી 
ક્ા ંરદવસ હતો..

ક્ષરે ક્ષર 
બસ તારી રક્ષા 

અને 
મારો ઋર સવીકાર,

મારી આ અંમતમ ક્ષર 
પછી 

બરા ં કહેશે કે મેં મારી મા ઁ માટે 
બબલદાન આપયુ,ં 

પર, હે મા ઁ સાચચે હુ ં દાન આપી 
શકંુ?!

આ તો ઋર ચકૂવુ ંછુ,ં 
જે ભવોભવમા ંક્ારેય ઉતરવાનુ ં

નથી
મા.ઁ.

મનંદર તો એક પખંીનુ ંનામ હત ુ,ં 
જેને તારી રક્ષા કાજે ક્ારનુ ંઉડત ુ ં

મકૂી દીધુ ંહત ુ,ં
પર આજ લાગે છે કે, 

આ સકુાયેલી ડાળખી જેવા ંશરીર 
ઉપર 

પાછુ ંઆવીને બેઠંુ છે 
હમંેશા માટે…. 

 Äq¤™ku ht„

 “Œwt”
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દોડમ દોડી કરતા’તા ને ભાગમ ભાગી કરતા’તા
સતંાકુકડી રમતા રમતા અમે સતંાઈ જતા’તા
રોજ સવારે તૈયાર થઇને સાથે સકલૂે જતા’તા
સકલૂેથી આવીને પાછા રીંગા મસતી કરતા’તા

એકબીજાની ચોપડીઓમા ંલીટા કરી દેતા’તા
મમમી કહ ેતે પહલેા ઘરકામ પરંુૂ કરતા’તા

ચેસ રમતા કેરમ રમતા કેટલુ ંઝઘડી લેતા’તા
રક્રકેટ રમતા બારીઓ ના કાચ ફોડી દેતા’તા

રમત ગમત કરવામા ંજો ક્ાકં કઈ વાગી જાય
મારા કરતા વરારે ભાઈનો જીવ ઊંચો થાય
ઝઘડમ ઝઘડી કરવામા ંકટ્ી કટ્ી થઇ જાય

બે ઘડી પર ચાલે નરહ ભાઈ માફી માગંી જાય

ક્ારે મોટા થઇને અમે કોલેજમા ંપર આવી ગયા
તોય અમારા તોફાન મસતી કદી ના ઓછા થયા
ગરબા રમવા ભાઈને કેવા મનામરા ંકરતા’તા
મપ્ચર જોવા ભાઈને કાલાવાલા કરતા’તા

લગનના રદવસો આવતા ભાઈની આંખો જોઈ રહી
તોફાન કરતી બેની ક્ારે આટલી મોટી થઇ ગઈ

સાથ ેમવતાવલેા રદવસો જારે એક પળમા ંવહી ગયા
તોફાન મસતી હવ ેતો બસ ઓન લાઈન જ થઇ ગયા

રક્ષાબરંન આવતા જ બરી યાદ તાજી થઇ ગઈ
રાખડી મોકલી વીરા તને પર રમાલ મસતી રહી ગઈ
મન કરત ુકે પાખંો લગાવી તારી પાસે આવી જાઉં

રાખડી બારંી થોડી ઘરી  રીંગા મસતી પર કરી જાઉં

ƒu™e™e hk¾ze
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મને કોઈએ કહુ,ં
ત ુ ંગરીબના ંઆંસ ુલછુ,

આશીવા્ધદ મળશે.
હુ ંઆસપાસ ફયયો,

ગરીબ શોરીને હાલ પછૂ્ા.
તેમની તકલીફ ઓછી કરવા, મથતો રહો.

એમ કરવામા ંતેમના આંસ ુલછુાયા.ં
પછી મેં પછૂ્ુ,ં આશીવા્ધદ ક્ા?ં 

તો ત ુ ંનરહ તારો જવાબ ખદુ બોલી ઉ્્ો...
“કમ્ધણયે વામરકારસતે ના ફલેષ ુકદાચન”.

વાહ ભાઈ, એ ખરંુ હ.ં.!
વળી કોઈએ કહુ,ં

ત ુ ંબીજાના ંદુઃખ દુર કર,
તને સાચુ ંસખુ મળશ.ે
મેં તો એ પર કયુું.

તયારે મને લાગયુ,ં 
હા, એ ખરંુ,

એમા ંપર એક સખુ હોય છે હ.ં..!
આવુ ંબધુ ંકરીને મળૂ તો મારે,
તારી સાથ ેલેવા દેવા હતી.

તેવામા ંગરુુજીએ કહુ,ં
બીજાને રાજી રાખો, ભગવાન રાજી રહશે.ે

“બીજા” તો સારન હતા ંપ્રભ,ુ
સાધય તો હત ુ,ં “તને રાજી કરવો.”

તો બોલ,
સાચે જ ત ુ ંરાજી છે ખરો?
જો હોય તો “હા” કહી દે,
નહી તો કહ ેકે, ભાઈ ના.

મારી સામે આવીને ઉભો રહ,ે
પછી જે કહવે ુ ંહોય તે કહ.ે

hÂ~{ òøkehËkh
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રમગે વૈષરવ કમગે મશક્ષક અને જ્ામતએ બ્રાહ્મર એવા ં
રાજય તમે જ રાષટ્ીય કક્ષાએ શ્ષે્ મશક્ષક એવોડ્ધ મળેવનાર 
સરુીરભાઈ મહતેા સાવરકંુડલાના વતની છે. સાત ભાઈની 
વચચે એક  બહને રરાવતા સરુીરભાઈને સ્તી સનમાનની 
ભાવના એમના ં મપતાશ્ી સવ. પ.ૂ કાનજીબાપા પાસેથી 
વારસારૂપે મળેલી છે.

એસ.એસ.સી, પી.ટી.સી કરેલ મશક્ષક મનબરંકાર,રેખા 
બચત્રકાર,  શરેી નાટક લેખક અન ેનવબલકાકાર છે. એમના ં
અતયાર સરુીમા ં કુલ 11 પસુતકો પ્રકામશત થઇ ચકૂ્ા ં
છે. લેખનના શરૂઆતના  સમયમા ં તેઓ મેઘારીકૃત 
“સૌરાષટ્ની રસરાર” અને કલાપીના “કેકારવ”થી ખબુ 
પ્રભામવત હતા. મસનેમામા ંએમના ંમપ્રય કલાકાર રાજકપરૂ 
છે. હનમુાનજીમા ંઅતટૂ શ્ધિા અને ગીતાજી ગ્રથં પર 
અખટૂ આસથા. વળી ગપુતદાન કરવામા ંઅવવલ એવા 
આ લેખકનુ ંમપ્રય ્વોટ છે:

“જીવન અંજબલ થાજો મારંુ” 
ભમવષયનુ ંજગત તમન ેકેવી રીત ેયાદ કરે તવે ુ ંપછૂતા 

તદ્ન મનખાલસ કમવજીવ એવા સરુીરભાઈ જરાવે છે 
કે: શબદના ઉપાસક અને વરસેલા વાદળ જેવુ ંઓળખવુ ં

વરારે પસદં કરીશ. 
સરુીરભાઈને એમના પસુતક “ભવસાગરના મોતી”એ 

ખબુ પ્રમતષ્ા અપાવી છે. ઉપરાતં રાષટ્ીય રામાયરી સતં 
શ્ી મોરારીબાપનુા સમવશષે આશીવા્ધદ પર મેળવયા ંછે.

જારીતા લેખક નાનાભાઈની શાળામા ંસરુીરભાઈ 
સહમશક્ષક હતા.ં નાનાભાઈ એ એમની સયંમવાળી 
કલામના વખાર કાય્ધ છે. તેઓએ અતયાર સરુીમા ં7 
ગોલડ મેડલ મેળવયા છે.

આ લેખકે આકાશવારી કેનરિ રાજકોટમા ંવાતા્ધલાપો, 
નાટક, નવબલકા અને હાસય કાય્ધક્રમો વહાવયા છે

સૌરાષટ્ સમાચાર પેપર મા ં 13 વષ્ધ “પાનખર” 
નામની કૉલમ લખી એમાથંી સમાજના સેત,ુ ઋરાનબુરં, 
માવતરના ટેરવા મવગેરે લેખો લખેલા છે.

સમાજની પ્રમતભાવતં અને આદશ્ધ ગૌરવવતંા 52 
જેટલા ંનારી રતનો પર “ભલી ભોમકા ભલા નામ” નામનુ ં
પસુતક લખયુ ંછે. આ પસુતક દ્ારા આજની એકવીસમી 
સદીમા ંમવમવર કે્ષત્રોમા ંકાય્ધ કરતા બહનેોના પોતપોતાના 
કાય્ધમા ંમળેવલે પ્રગમત મવશ ેવાતચીત કરી છે. એના થકી 
સમાજની બીજી બહનેોને પ્રેરરા મળે અને એ રસતા પર 
ચાલીને તેમનુ ંકલયાર, પ્રગમત થાય એવા મનઃસવાથ્ધ અને 
ઉમદા ભાવ રાખનાર લેખક સરુીરભાઈ આજે 56 વષ્ધની 
ઉંમરે પર એક નવયવુાનને શરમાવે એવી સફુતસી અને 
લગનથી સમાજના કલયાર માટે કાય્ધ કરે છે.

 ‚wÄeh¼kE {nuŒk 
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ક્યયત્રી સનેહવા પટેલ
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“ઉદાસ” શબદ જ ગઝલોના શબદપ્રયોગોનો દાસ છે. ઉદાસ શબદથી જ ગઝલમા ંકંઈક ભીનાશ 
આવી જાય છે. કોઈક કમવને એની પ્રેમમકાના મવરહથી રાત ઉદાસ લાગે છે તો એક બાપને એની 
દીકરીની મવદાયથી આંગણુ ંઉદાસ લાગે છે..કોઈક મવચારકને વશૈાખે ચઢેલી મૌસમ ઉદાસ લાગે 
છે તો કોઈકને પખંીના ટહકુા ઉદાસ લાગે છે. કોઈકને નેહ નીતરતી વહાલમની હાજરી ઉદાસ લાગે 
છે તો રારાના મવરહમા ંકાનડુાની વાસંળીના સરૂ ઉદાસ છે. ફકીરે એના ંકપરા ંસમયમા ંખદુને 
પાડેલી હાકં ઉદાસ લાગે છે.   

ઉદાસ કસથમતમા ંમવચારો મન ઊપર દાસ બનીને રાજ કરે છે. ભર ઉજાસે પાપંરના પૉપચે જો 
અંરકાર અનભુવાય તો સમજવુ ંકે મન ઉદાસ છે.

શબદ અને પરરકસથમતથી રંગોળી પરૂી કાવય/ગઝલ રચવામા ંપારંગત એવા શોબભત દેસાઈ 
એક ખબુ જ ગમગીન ગઝલ આપે છે, “બહ ુઉદાસ છે રાત” ગઝલનો રદીફ જ આખી ગઝલની 
જુબાની આપી દે છે,એ કહ ેછે કે,

કોઈને ઝખંે છે કાયમ બહ ુઉદાસ છે રાત 
ત ુઆવ દોસત તારા સમ બહ ુઉદાસ છે રાત 

- શોબભત દેસાઈ 

પ્રકૃમત સાથ ેમળે કરીન ેકમવ એમની ઉદાસ રાતોનુ ંબખબૂી વર્ધન કરે છે, ક્ાયં એમની કોયલના 
ટહકુા ંનથી સભંળાતા એમને કે ના તો એમના દોસતની સવુાસ અનભુવાતી. દોસત એટલે?? રાત 
ઉદાસ કરી શકે એ તો કમવનો કોઈક ખાસ દોસત જ હશે! 

એવા જ મવરહના એક કાયદા સાથ ેકમવ શ્ી ભગવતીકુમાર શમા્ધ કહ ેછે કે, 

ઉદાસી આ સરૂજની આંખે ચઢી છે,
તમારા મવના સાજં ડસૂકે ચઢી છે.

- ભગવતીકુમાર શમા્ધ 

સરૂજ હમંેશા તખમખતો જ હોય છે, એની લાલાશને પર આજે આ ઉદાસી ચનુૌતી આપે છે 
અને આજે આ સાજંને પર તારા મવના માઠંુ લાગયુ ંછે અને ડસૂકા ંભરે છે. 

ઉદાસ શબદથી ક્ાકં કોઈક કમવની રાત ઉદાસ થાય છે તો કોઈકની સાજં ડસૂકા ંભરે છે. સાચેજ 
આ શબદ “ઉદાસ” ગઝલનો દાસ છે.

મતૃ શબદોને પર પોતાની કલમથી અમતૃ પાઈને  અમર કરી શકનાર શાયર અમતૃ ઘાયલ 
લખે છે કે, 

કસુબંલ આંખડીના  આ કસબની વાત શી કરવી?
કલેજુ ં  કોતરી  નાજુક  મીનાકારી  કરી  લીરી.
મઝાની  ચાદંનીમા ં  નોતરી  બે્ા ઉદાસીને,
અમે  હાથ ે કરીને   રાત અંરારી  કરી  લીરી.

- અમતૃ ઘાયલ.
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ભર જવાનીએ ઘવાયેલા કાળજા પર લાગેલા ઘાવને મીનાકારી સાથ ેસરખાવતા ંકમવ મોજના 
રદવસોમા ંક્ાકં પ્રેમના પડછાયાને ભટકાયા અને ઉદાસીને નોતરંુ આપી બે્ા ંછે. એજ કમવ 
એમની એક ગઝલનુ ંજનમતા પહલેા ંજ મતૃય ુથયુ ંહોય તવેી રજૂઆત થયા વગરની ગઝલ માટેની 
લાગરી વય્ત કરતા ંકહ ેછે કે, 

એક મજબરૂી મહીં મનની રહી ગઈ મનમા,ં
એક ગઝલ જેમ મરી જાય રજૂઆત વગર.

- અમતૃ ઘાયલ.

“ઉંબરે ઉભી સાભંળં રે બોલ વાલમના..” અને “સરકી જાય આ પળ..” જેવા લયબધિ ગીતો 
આપનાર કમવ શ્ી મબરલાલ દેસાઈ પર ઉદાસ પળને એમની કાવય પકં્તમા ંટાકંવાનો અવસર 
ઝીલે છે, ઉદાસીને પર ઋતઓુની અસર વર્ધવતા કમવ લખે છે કે,

લીલા ંને સકૂા ંપાન ખરે છે ઉદાસીના 
ને શનૂયતાના ઘરમા ંઊગી જાય જગંલો 

- મબરલાલ દેસાઈ 

મરીઝ સાહબેે ગજુરાતી સારહતયને અનેક બચરંજીવી ગઝલો આપી છે, શબદો થકી કબરમા ં
ફેલાયેલી ઉદાસીનતા જો કોઈ મહસેસુ કરાવી શકે તો તે મરીઝ સાહબેના જ શબદો હોય..

મોત પછી પર ક્ા ંઆરામ છે! સદ્ગમત કબરમા ંક્ાથંી શોરશો? 
આ શરેમા ંમરીઝસાહબે કહ ેછે કે, સજ્જનની કબર હોય કે ગનુેગારની બરેય ઉદાસી તો સરખી 

જ વયાપેલી છે.

અહીં દુઃખની દુમનયામા ંએક રંગ જોયો,
ભલે સખુનુ ંજગ હો પ્રકારે પ્રકારે 
સજુનની કબર કે ગનુેગારની હો 
છે સરખી ઉદાસી મઝારે મઝારે 

- મરીઝ 

કમવ શ્ી સરેુશ દલાલ દીકરી મવદાયની પળને ખબુ ગમગીન શબદોમા ંવર્ધવ ેછે, સવાભામવક 
છે એ સમય બાપની વયથા બાપ જ જારે. શ્ી પરુુષોત્તમ ઉપાધયાય દ્ારા સગંીતબધિ થયેલ આ 
ગીતમા ંકમવ કહ ેછે કે જે આંગરે દીકરી નદી પવ્ધત અને થપપો રમતી હતી અને જે દીવાલો એની 
સાથીદારો હતી એ ભીંતો આજે ઉદાસ છે અને એમના ઉદાસ આંસઓુ છલકાય છે..કે જે સખી 
કાલે પાપા પગલી કરીને અમારી સાથ ેરમતી હતી આજે તે તેના ંગમતા આકાશ પાસે ઉડી ગઈ..

દીકરી ગુજંતી ઘરની દીવાલો,
થશ ેમ ૂગંી ને મૌન એનુ ંખુચંશે
્ામ્ેકાણુ ંમળયુ ંએની હાશ રે
પર આંસઓુ છલકે ઉદાસ રે..

- સરેુશ દલાલ
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