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“rð[kh”
yûkh yLktík Au

હાલ એક આધ્ાત્મિક પ્રેરણાદા્ક પુસ્તકનું વાંચન ચાલરે છરે. ભાર્તની બરે એવી તવભૂત્ત જ રે દરેશ અનરે 

દુતન્ામિાં ્તરેમિની સાદગી અનરે આધ્ાત્મિક્તાની ઉચચ કક્ાના કારણરે પ્ચતલ્ત છરે, ્તરેમિના અનુભવો અનરે 

આધ્ાત્મિક ્ ાત્ા પર પ્રેરર્ત પસુ્તક “પરા્પર”. જ રેમિા ંડૉ એ.પી.જ રે. અબદલુ કલામિસાહરેબરે પ્મુિખસવામિીજી 

સાથરેના એમિના આધ્ાત્મિક અનુભવોનું વણ્ણન કરરેલ છરે.

થોડીક ખૂબ પ્ભાવશાળી વા્ત પરા્પર પુસ્તકમિાંથી….

“ધારો કરે, ્તમિરે સાગરમિાં પાણીનું ટીપું છો. હવરે જો ્તમિરે એમિ તવચારો કરે, ્તમિરે સાગરથી અલગ છો ્તો 

્તમિરે શત્્તહીન, તનઃસહા્ બની જાઓ છો અનરે ્તમિારી આસપાસ રહરેલા સાગરની સમૃિતધિ પામિી શક્તા 

નથી. જો ્તમિરે જાણો કરે, ્તમિરે આ સાગરનો જ એક રહસસો છો ્તો, ્તમિરે સાગરની શત્્ત અનુભવશો. 

્તમિારી ઓળખ હવરે સાગરના નાના, તનઃસહા્ ટીપા ્તરીકરેની નહીં રહરે, પણ ્તરેનરે બદલરે સાગર જ 

્તમિારી ઓળખ બનશરે.”

આ પુસ્તકના વાંચન દરમ્ાન એવો જ કંઈક અનુભવ મિનરે થા્ છરે કરે, 

આપણરે સૌ અક્ર છીએ, આપણરે સૌ શબદ છીએ, આપણરે જ વા્્ અનરે આપણરે જ તનબંધનો 

ફકરો છીએ. આ સાગર રૂપી મિા્તૃભાષામિાં આપણરે ભળી જઈએ ્તો મિા્તૃભાષામિાંથી મિળરેલ સંસકારની 

શત્્તઓ અનુભવી શકીશું. આપણી મિા્તૃભાષા જ આપણી સાચી ઓળખ છરે.

અક્ર અનં્ત છરે..

અક્ર અનં્ત છરે..

અક્ર અનં્ત છરે..

- મિૌતલક “તવચાર”
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“ફરીથી બથ્ણડરે પાટટી?” જ્ોત્ત અકળાઈ 
ગઈ.

“I know your situation. પણ, શું 
કરીએ? જવું ્તો પડશરે જ. ગણીનરે ૨-૪ જ 
ખાસ તમિત્ો છરે…” દીપ પણ social get-
to-gather ટાળ્તો જ હ્તો.

પાટટી નું બીજુ ંનામિ gossip..!! નરે, થોડા 
સમિ્થી જ્ોત્ત-દીપ બધા મિાટરે hot-topic 
બની ગ્ા હ્તા. લગ્નનરે ૧૪ વષ્ણ થઈ ગ્ા, 
બાળક એક સવપન જ રહું. જ્ોત્ત કદી મિાં 
નરહ બની શકરે_એ વા્ત એમિના જ નજીકના 
કહરેવા્તા ૨-૪ તમિત્ોની stupid gossip દ્ારા 
સમિાજમિાં જાહરેર થઈ ગઈ હ્તી.

~~
પાથ્ણ-તપ્્ાના પ્થમિની 5th birthday par-

ty, તચલ્લર-પાટટી.. ધમિાલ-મિસ્તી.. શોરગલુ.. 
પાટટીનંુ નામિ સાભંળી જ્ોત્ત જ રેટલી તચડાઈ 
હ્તી ્તરેનાથી અનરેકગણી મિસ્તીથી બાળકોની 
સાથરે, એક નખરાળી બાળકી બની આખી 
પાટટીનું attraction બની ગઈ. ચાલીસીની 
નજીક પહોંચવા આવરેલી જ્ોત્ત ૪ વષ્ણની 
બાળકી બની ગઈ!! જ્ોત્તનંુ આ રૂપ જોઈ, 
ભ્ૂતકાળ વાગોળ્તા દીપની આંખ ભીની થઈ 
ગઈ. જ્ોત્તના લંગોરટ્ા ્ાર_દીપ અનરે 
જીગ્નરેશ. એમિની તત્પુટી ધમિાલ-મિસ્તીમિાં 
અવવલ નબંરરે  જ….

~~
કરેક આવ્તી જોઈ ધક્ામુિક્ી… 

તચલ્લરપાટટી દોડીનરે ટરેબલની આસપાસ 
ગોઠવાઈ ગઈ…ટરેબલની પાસરે birth-
day boy મિાટરે પણ જગ્ા ન રહી.  
્્ાં ્તો પાથથે દીપનો હાથ પકડી કહું, “થોડી 
જગ્ા કર…વરેવાઈ પધારી રહા છરે….નરે, 
આપણો “પ્થમિ” કરેક કાપરે ્્ારરે , 
“સોના”વહુનરે ્તું ્તરેડી લરેજ રે…”

જ્ોત્ત-દીપની આંખમિાં પ્શ્ાથ્ણ છવાઈ 
ગ્ો…..

્્ાં ્તો તપ્્ા બોલી ઊઠી, “જોડી મિસ્ત 
છરે નરે?! પ્થમિ-સોના… બરે’્ 
સાથરે રમિ્તાં હો્ ્્ારરે  એવાં 
મિીઠડા લાગરે છરે…!! …એટલરે 

જ ્તો અમિરે તમિ્તરેશ-મિાનસીનરે ‘વરેવાઈ’ કહીનરે 
બોલાવવા લાગ્ા છીએ.”

“વરેવાઈ” આ એક શબદરે જ્ોત્તના 
હાવભાવ બદલાઈ ગ્ા. અચાનક જોરદાર 
heart-attack આવી ગ્ો હો્ એમિ.. પણ 
આજ સમિ ર્ે કમિર ફર્તરે પ્રેમિાળ હાથ પસારી 
દીપનો સહારો મિળી ગ્ો હો્ જ્ોત્ત 
સવસથ્તા જાળવવામિાં સફળ રહી.

લોકલ ટ્રેનમિા ંઘરરે જવાનરે બદલરે જ્ોત્તએ 
ટરેક્ીમિાં જ ઘરરે  જવાની ઈચછા વ્્્ત કરી. 
દીપ પણ ્તર્ત જ સમિજી ગ્ો કરે, જ્ોત્ત 
ઘરરે  પહોંચ્તા પહરેલાં જ રડીનરે હળવી થઈ 
જવા મિથી રહી છરે. ટરેક્ીમિાં બરેસ્તાં જ દીપરે 
પ્રેમિાળ હાથ લંબાવી જ્ોત્તનરે છા્તીમિાં મિોં 
છુપાવી મિોકળા મિનરે રડી લરેવા……

ચનટીરોડથી બોરીવલી_ટરેક્ી સડસડાટ 
દોડવા લાગી…

નરે, જ્ોત્ત એના અ્તી્તના બારણાં 
ખખડાવ્તી ધ્ુસકરે-ધ્ુસકરે રડવા લાગી…

~~
જ્ ો ત ્ત -જીગ્નરેશ - દ ી પ…્ત ોફ ા ન ી 

તત્પુટી…લંગોરટ્ા ્ાર…
અરતવંદકાકાના લગ્ન સમિ્રે, જ્ોત્ત ૫, 

જીગ્નરેશ ૭ નરે દીપ પણ ૫ વષ્ણનો. જીગ્નરેશ, 
જ્ોત્તના મિોટાકાકીના જી્ુતભાઈનો એકનો 
એક લાડકવા્ો દીકરો, દીપ પાડોશના 
મિનસુખકાકાનો વચલો દીકરો. નજીકના 
સંબંધી નરે અધૂરામિાં પૂરં પાડોશી. રોજની 
એકબીજાના ઘરની અવરજવરનરે લીધરે આ 
તત્પુટીએ બાળપણ સાથરે મિાણ્ું.

~~
લગ્નતવતધ પૂરી થ્રે વરઘોરડ્ા જમિવા 

બરેઠા.ં અચાનક જીગ્નરેશ ્ ્ાકંથી બરે ફુલહાર 
શોધી લાવ્ો નરે જ્ોત્તનરે ખેંચીનરે મિડંપમિા ંલઇ 
ગ્ો. દીપ આસપાસ ન દરેખા્તા બુમિ પાડી,  
“એ્્..દીપડા અરહ આવ…જલદી..મિાંડ 
જગ્ા ખાલી થઈ છરે…લગન-લગન રમિીએ..”  
ગોર મિહારાજના આસન પર દીપનરે બરેસાડી, 
જ્ોત્તનરે હુકમિ ક્યો, “એ’્્્…જવાળા…
જ્ો્લી, મિનરે હાર પહરેરાવ…”

સા્ત વષ્ણનો ટાબરર્ો.. શું ‘પત્તદરેવ’નો 
રૂવાબ ગળથુથીમિાં જ પીનરે મિોટો થઈ રહો 
છરે?! જ્ોત્ત પણ કહાગરી, “જી..જી..”કર્તી 
હાર પહરેરાવવા ઉ્સુક. દીપનરે ્તો ગોર 
મિહારાજનો એકમિાત્ dialogue ્ાદ રહો 
હ્તો, ”કન્ા પધરાવો…સાવધાન..” એ ્તો 
મંિડપમિાં પડરેલા ફૂલો ઉડાડ્તો એ એક જ 
dialogue દોહરાવ્તો રહો નરે બીજી બાજુ 
જીગ્નરેશ-જ્ોત્તએ ્તો ફરેરા’ં્ ફરી લીધા...!!!

~~
“સપ્તપદી” આ તત્પુટીની નવી રમિ્ત. 

પો્તાના બાળકોનરે રોકવાનરે બદલરે આ શું?? 
નવની્તભાઈ અનરે જી્તુભાઈ ્તો “વરેવાઈ 
બની ગ્ા….વરેવાઈ…” કહી હરખપદુડા 
થઈ એકબીજાનરે ભરેટી પડ્ા. તનદયોષ 
બાળરમિ્તનરે વડીલોએ પણ મિજાક-મિસ્તી 

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

ðuðkR



Vuçkúwykhe 2016   rð[khÞkºkk   5

રમિ્ત ગણી…મિાણી લીધી…!! ભતવષ્ની 
તચં્તાથી વતંચ્ત તત્પુટીનરે એક નવી રમિ્ત મિળી 
ગઈ. ઘર-ઘરની રમિ્તમિાં લગન-લગનની 
રમિ્ત પણ ઉમિરેરાઈ ગઈ. નવની્તભાઈ અનરે 
જી્તુભાઈ હવરે એકબીજાનરે હંમિરેશ “વરેવાઈ” 
કહીનરે જ સંબોધવા લાગ્ા. રદવસો જ્તાં 
જીગ્નરેશના ્તરેવર પણ જોરદાર થવા લાગ્ા. 
જ્ોત્ત એનરે પૂછ્ા તવના કંઈ જ ન કરી 
શકરે. જાણરે, સાચુકલો “પત્તદરેવ”!!

~~
સમિ્ જ્તાં જી્ુતભાઈએ સુર્તમિાં 

સાડીના વરેપારમિાં ઝંપલાવ્ંુ અનરે એમિાં 
ફાવટ આવ્તાં બેંક બરેલરેનસ વધ્તાં જ 
ડા્મંિડ.. એક સમિ્નું મિધ્મિવગટી કુટુંબ 
જો્તજો્તામિાં જાહોજલાલીથી જીવવા લાગ્ું. 
ભણવામિાં જીગ્નરેશનરે રસ રહો નરહ એટલરે 
મિાંડ-મિાંડ ડીગ્ી મિરેળવી ધંધામિાં જ જોડાઈ 
ગ્ો. દીપ પહરેલરેથી જ ભણવામિા ંહોતશ્ાર. 
B.E.(civil) છરેલ્લા સરેમિીસટરમિાં.. નાનપણથી 
જ ઊંચા ઊંચા તબલડીંગ બનાવવાનું સવપન 
સાકાર થવાની નજીક. જ્ોત્ત પણ ભણવામિાં 
જોરદાર, ઘર સજાવવાનો અજીબ શોખ. 
નવની્તભાઈની દીકરીના શોખનરે વ્વસાત્ક 
બનાવવાની સુજથી જ જ્ોત્ત School of 
Architect, A’badની જાણી્તી-મિાની્તી-
અવલ્લ તવદ્ાથટીની બની ગઈ. 

સમિ્ જ્તાં, આ તત્પટુીનુ ંમિળવાનુ ંઓછુ ં
થવા લાગ્ંુ. પણ, જીગ્નરેશનો જ્ોત્ત ઉપરનો 
રૂવાબ એવો નરે એવો જ રહો. દીપ જાણ્તો 
હ્તો કરે, જ્ોત્તના રદલમિાં જીગ્નરેશ..!! પણ, 
ભણવામિાં મિશગૂલ જ્ોત્ત કદી પો્તાની 
લાગણી વ્્્ત કર્તી નરહ. જ્ારરે  પણ આ 
તત્પુટી ભરેગી થા્ ્્ારરે , એવી જ તનદયોષ 
ધમિાલ-મિસ્તી. વડીલો પણ મિળરે ્્ારરે  
“વરેવાઈ..વરેવાઈ..” કહી એકબીજાનરે ભરેટવાનું 
ચૂકરે નરહ.

આજ રે નવની્તભાઈએ ઘરમિાં પગ 
મિૂ્્ો જ હ્તો નરે મિોટાભાભી પધા્ા્ણ. 
“લ્ોઓઓ….મિોઢુ ંમિીઠુ ંકરો…જીગ્નરેશની 
સગાઇ નક્ી કરી..” આખા ઘરમિાં આનંદનું 
વા્તાવરણ છવા્ ગ્ું. સગાઈમિાં જવાની 

ઉ્તાવળ ્તો જાણરે નવની્તભાઈ અનરે 
નદંીનીબરેન નરે જ! નવની્તભાઈ બોલી ઊઠ્ા, 
“ચાલો ્્ારરે  કરો ્તૈ્ારી, મિારા દોસ્તારના 
ગગાની સગાઈની..”

પણ, આ શું?! જીગ્નરેશના નામિથી જ 
રૂમિમિા ંપરીક્ાની ્ૈત્ારીમિા ંમિશગલુ જ્ોત્તના 
કાન સરવા થઈ ગ્રેલાં, ૨-૫ મિીનીટનો આ 
વા્તા્ણલાપ…નરે, જ્ોત્તના હાથપગ કાંપવા 
લાગ્ા, સૂન થઈ ગઈ. રદલની વા્ત કોનરે 
કહરે?! ….”વરેવાઈ…વરેવાઈ…” ના પડઘા…. 
હાં, આ શબદોએ જ ્તો જ્ોત્તનરે સપનાનો 
રાજકુમિાર શોધી આપરેલો…!

જ રેમિ્તરેમિ કરી જ્ોત્તએ પો્તાની જા્તનરે 
્તા્કાતલક ્તો સંભાળી લીધી પણ, “વરેવાઈ..
વરેવાઈ..”ના પડઘા એકાં્તમિાં અકળાવવા 
લાગ્ા. જ્ોત્તના રદલનરે હરખપદડુા મિાબાપ 
સમિજી શકરે?! એ લોકો ્તો સગાઇ-લગ્નની 
વા્તોમિાં જ મિશગુલ..

~~
પરીક્ાનું બહાનું બનાવી જ્ોત્તએ 

સગાઈમિાં જવાનું ટાળંુ હ્ંુત. આખા ઘરમિાં 
“વરેવાઈ..વરેવાઈ..” ના પડઘા ગુંજવા લાગ્ા 
હો્ એવુ ંજ્ોત્તનરે લાગ્ુ.ં કંઈ સુજ્તુ ંન હ્તુ.ં 
રડવું હ્તું. અચાનક નંદીનીબરેનની exercise 
cycle દરેખાઈ. નરે જાણરે એકરેએક પડઘાનરે પાર 
કરવાના હો્ ્તરેમિ જ્ોત્તના પગ ઝપાટાભરેર 
ફરવા લાગ્ા.. સુમિસામિ ઘરમિાં “વરેવાઈ..
વરેવાઈ..” નરે સાઈકલનું ચુડ ચુડ… એક..બરે..
ત્ણ… એમિ કર્તાં કરેટલાં કલાક જ્ોત્તએ 
સાઈકલ ચલાવી એનો રહસાબ રાખવાનું 
ભગવાન પણ ભૂલી ગ્ો કરે શું?! 

નવની્તભાઈ-નંદીનીબરેન ઘરરે  પાછા ફ્ા્ણ 
્્ારરે  જ્ોત્ત પલંગમિાં પડી હ્તી. શરીર 
્તાવમિા ં્તપ્તુ ંહ્ુત।ં પરેટમિાં અસહ દુઃખાવો… 
મિરહનાઓ સુધી દવા ચાલી. ્તાવ ચડરે નરે 

ઊ્તરરે… ગમિરે ્ ્ારરે  અચાનક પરેટમિા ંદુઃખાવો 
ચાલુ થા્… કરેટકરેટલી દવાઓ કરી… 
દવાઓની આડઅસર…અં્તરે એક ડોકટરરે  
જણાવ્ું કરે, “કોઈ આં્તરરક ચોટ લાગવાથી 
જ્ોત્તનુ ંગભા્ણશ્ સાવ નબળુ ંપડી ગ્ંુ છરે. 
એ કરદ ‘મિાં’...”

~~
સમિ્ થંભરે?! જીગ્નરેશ પરણી ગ્ો. 

દીપ L&T Constructionમિાં પો્તાના 
સપના સાકાર કરવા લાગ્ો. જ્ોત્ત, 
સમિજદારીની જ્ો્ત.. પો્તાની જા્તનરે 
મિહાપરાણરે સંભાળીનરે એક જાણી્તા ar-
chitectની assistantની jobમિાં ખુશ 
રહી જીવવા મિથી રહી. “મિાં” બની નરહ 
શકરે_એ વા્ત જાણી એની સાથરે લગ્ન કોણ 
કરશરે? પણ, જ્ોત્તએ દીકરીના લગ્નની 
તચં્તાથી નવની્તભાઈ-નંદીનીબરેનનરે મિુ્્ત 
કરી દીધરેલા. ૫ આંકડાની આવક હોવાથી 
ભતવષ્ની પણ તચ્ંતા ન હ્તી. અચાનક એક 
રદવસ દીપ લગ્નનો પ્સ્તાવ લઇ આવ્ો.  
“જ્ોત્ત, કોઈ સવાલ નરહ…કોઈ જવાબ 
નરહ…ચાલ જીવનસાથી બની જઈએ…”

નરે, છરેલ્લા કરેટલાક સમિ્થી ડમૂિો ભરાવી 
જીવ્તી જ્ોત્ત દીપની છા્તીમિાં મિોં છુપાવી 
ધ્ુસકરે-ધ્ુસકરે રડી પડી..

વણથંભ્ો સમિ્…
નરે, અચાનક જ્ોત્તએ બાનદ્ા-વરલી 

બ્ીજ પર ટરેક્ી થોભાવ્તાં કહું,
“દીપ, મિારા હાથ પકડી લરે…આજ રે આ 

ચાંદનીનરે મિારા શ્ાસમિા ંભરી લરેવી છરે…હવરેથી 
કોઈ પડઘા/gossip મિનરે પરરેશાન ન કરરે…”

~~~~~
બાળકોની રમિ્ત/તનદયોષ તમિત્્તામિાં 

પો્તાના મિનનો મિરેલ ઢોળ્તાં દરરેક મિાં-બાપનરે 
અપ્ણણ….
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‘એક પથથર આવ્ો..’
‘બીજી રદશામિાથંી બીજો આવ્ો..’

બ ન્રે  પ થ થ ર  વ ા ગ્ત ાં  બ ચ ી 
ગ્ા. ગાંડી ખડખડાટ હસી રહી. 
પથથરનો તનશાન ચૂકી ગ્ા નરે?!  
લરે મિઆૂ ! હવરે બસ, ત્ીજો નહી ! કાલરે વા્ત ! 
પરેલો રઘલો જી્ુત, રોજ ગાંડીનરે બરે પથથર 
મિારરે . મિોટરે ભાગરે તનશાન ચૂકી જા્. ગાંડીનરે 
ખૂબ મિઝા આવરે. ્તાળી પાડી નરે નાચરે. પછી 
એલાન કરરે , ‘હવરે કાલરે!’ કોઈનું કહું ન 
મિાનનારો ગાંડી કહરે એટલરે નરમિ ઘેંશ જ રેવો 
થઈ જા્.

આ ્તો નસીબ ના લખ્ાં કોણ તમિથ્ા 
કરરે?! ગાંડી તચંથરરે  તવંટંુ ર્તન છરે. આજ રે 
ભલરેનરે ગાંડી હો્ ગમિરે ્તરેવા વરેશ કાઢરે. ્તરેનરે 
જુવાનીમિાં જોઈ હો્ ્તો લોકોની આંખો 
પહોળી થઈ જ્તી. મિાસ્તરની છોડી, સાદા 
કપડામિાં કંઈ ઢગલો રૂપ લઈનરે આવી હ્તી. 

મિાસ્તર અનરે ્તરેમિના ધમિ્ણ પ્ની ખબૂ સાદા. 
ભગવાનનું મિાણહ. બન્રે જણાનરે થ્તું આ 
જુવાન છોડીનરે કરેમિ સાચવીશુ ં? નાની હ્તી 
્્ારથી ‘લીલી’ બધાની ખૂબ વહાલી. 
લીલા કપડાં પહરેરીનરે તનકળરે, પાછળ બરે 
ચોટલા, ડાબરેથી જમિણરે નરે જમિણથી ડાબરે 
ફંગોળા્તા હો્. ્ ્ારરે  શાતં્તભાઈ મિાસ્તર 
અનરે સુશીલાબહરેન મિણનો તનસાસો નાખરે. 
‘હરે પ્ભ,ુ ્તરે આવુ ંઅણમિોલ ર્તન અમિારા 

જ રેવાનરે ્્ાં કરેમિ દીધું?!’ એક વાર જ્ારરે  
પંચા્્તનો પ્મુિખ ઘરરે  આવ્ો ્્ારરે  ્તરેના 
મિોઢામિાંથી લાળ ટપકી પડી. બોલ્ા વગર ન 
રહરેવા્ંુ, ‘આ મિાદરપાટની તમિલમિાં મિલમિલ 
્્ાંથી?!’

શાંત્તભાઈ મિાસ્તર ્તો સડક થઈ ગ્ા. 
‘લીલી, જો ્તારી મિા બોલાવરે..’ કહી છોડીનરે 
રસોડામિાં ધકરેલી. પરેલો પ્મિુખ ્તો કામિ 
પ્તાવીનરે ઘર ભરેગો થ્ો.

્તરેનરે મિાસ્તરનું કામિ ઘણીવાર પડ્ંુત. બહુ 
ભણરેલો ન હ્તો. અવાર નવાર કૉટ્ણ કચરેરીના 
કાગળ આવરે ્તો ્તરે સમિજવા મિાસ્તરનરે ્્ાં 
આવ્તો. ભલરેનરે સમિાજમિાં પ્મિુખ થઈનરે 
ફર્તો. અંગુઠાછાપથી થોડોક વધારરે  હ્તો. 
એ ્તો બાપદાદાની તમિલક્ત હ્તી એટલરે 
પંચા્્તની ચંુટણીમિાં પાણીની જ રેમિ પૈસા 
વાપરરે . બાકી જો પૈસા ન હો્ ્તો કોઈ 

મિજૂરીએ પણ ન રાખરે. હરામિ હાડકાંનાનરે 
કામિ કરવાની આદ્ત ્્ા ંહ્તી?!

‘પ્મિુખ સાહરેબ, ્તમિારરે  કામિ હો્ ્તો મિનરે 
્તરેડાવજો. હંુ હાથનું કામિ પડ્તું મિૂકીનરે ્તમિારરે  
્્ાં આવી જઈશ.’ પ્મિુખ જ્તો હ્તો ્્ારરે  
મિાસ્તરરે  કહું. પ્મુિખ ્તો હવરે કૂ્તરાની જ રેમિ 
હાડકંુ ભાળી ગ્ો હ્તો. મિાસ્તરનરે ્ ્ા ંઆવરે, 
લીલીના રૂપનું પાન કરરે  નરે ્તરેના હૈ્રે કા્તર 
ચાલરે.. બરે વષ્ણ પહરેલાં ્તરેની બૈરી સવગ્ણવાસી 
થઈ હ્તી. એક વાર ્તરેના દીકરા જી્તુના 
શાળાના કામિરે આવ્ો. જી્ુત સાથરે હ્તો.

‘બાપ..રરે , આ મિાસ્તરની દીકરી છરે?’ 
બાપ ્તો જોઈ જ રહો. હવરે ્તરેનરે ખ્તરો 
જણા્ો. જ રેનો બાપ આવો ્તરેના દીકરા કરેવા 
હો્? જી્ુતભાઈ ્તો શાળામિા ંભણવાનંુ ભલૂી 
લીલીનરે જો્ા કરરે . ઉંમિરરે્ હશરે ૧૬ વષ્ણની. 
જ રે ખૂબ ખ્તરનાક હો્ છરે!!

લીલી આમિ ખૂબ સીધી અનરે સાદી હ્તી. 
જુવાની ફાટ ફાટ ખીલી હ્તી. સમિજ રે કાંઇ 
નહી પણ અંગોમિાં થ્તાં ફરે ્રફાર તનહાળી 
રોમિાંચ અનુભવ્તી. એમિાં્  જ્ારરે  જી્તુ ્તરેનરે 
્તાકી ્તાકીનરે જોઈ રહરે્તો ્્ારરે  લજામિણીની 
મિાફક શરમિા્તી. શાળામિાં લીલી આગલી 
પાટલી પર બરેસી ભણવામિાં ધ્ાન આપ્તી 
હો્ જ્ારરે  જી્ુત, છરેલ્લી પાટલીનો રાજજા

્તરેનો બાપ નહો્તો ભણ્ો. ્તરેનરે ભણવાનું 

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ



Vuçkúwykhe 2016   rð[khÞkºkk   7

શુ ંકામિ હ્તુ?ં! મિાડં મિાડં કરેટલા વ્ર્ત ક્ા્ણ પછી 
પટરેલ, પ્મિખુનરે ્ ્ાં પારણ ંબધંા્ુ ંહ્તુ.ં સોના 
પટલાણી ખૂબ ભલી. ્તરેનરે પ્મિુખનરે વશમિાં 
રાખ્તા આવડ્ંુત હ્તુ.ં એક વા્ત કહરેવી પડશરે. 
પટલાણીએ કળામિાં ખૂબ હોંતશ્ાર પૂરવાર 
થઈ. જ રેનરે કારણરે પ્મિુખનો મિોભો જળવાઈ 
રહરે્તો. લોકો પટલાણીના હાથની ‘ચા અનરે 
ભજી્ાની’ મિોજ અવાર નવાર મિાણ્તા.

જી્તુનરે સારા સંસકાર મિાએ આપ્ા 
હ્તા. બાપ લાડ કરરે , ના ્તરેનરે ફટવરે. મિા ્તરેનરે 
અંકુશમિાં રાખરે. આંગળી ઝાલીનરે દરેવ દશ્ણનરે 
લઈ જા્. કથાવા્તા્ણમિાં રસ ન પડરે ્તો’્ 
ઘસડી જા્. ્તરેનરે થ્ંુત; જ રે બરે શબદ કાનરે સારા 
પડરે. મિાના સવગ્ણવાસ થ્ા પછી જી્તુ થોડો 
નરમિ થ્ો હ્તો. બાપનરે ્તો જાણરે કાંઇ પડી 
જ ન હો્. આજ રે વળી શાળા મિાટરેનું ્તરેનું 
કામિ હ્તું ્તરેથી સાથરે લાવ્ા હ્તા.

લીલીનરે જોઈનરે ભાન ભૂલરેલો જી્તુ, ્તરેનું 
રદલ જી્તવાના રોજ નવા ્તકુ્ા અજમિાવ્તો. 
લીલી શરૂમિા ંગભરાઈ ગઈ. મિાનરે વા્ત કર્તાં 
જીવ ન ચાલ્ો. બહરેન જ રેવી કીકી, ્તરેની 
સહરેલી. ્તરેનરે થોડી વા્ત કરી.

‘જો, લીલી સંભાળજ રે, ફસા્તી નહી’.
‘કરેમિ એ મિનરે શું કરી લરેશરે?’
‘એ ્તો મિનરે પણ ખબર નથી. જી્તુની 

આંખમિાં જોજ રે..’
‘કાળી છરે, મિાજંરી નથી, એટલરે એ લુચચો 

નથી.’ કહી લીલી ખડખડાટ હસી પડી.
લીલી શાળામિાં હમિરેશા જી્તુની હાલચાલ 

પર નજર રાખ્તી. ત્ાસંી આંખરે બધું જો્તી. 
ગમિરે ્તરે કહો, જી્તુ ્તરેનરે ્તાકી રહરે્તો, ્તરે ્તરેનરે 
અ્ંતરમિાં ગમિ્ંુત. જુવાનીમિા ંઆ હરક્ત સહજ 
છરે. આવું નાટક લગભગ છ મિરહના ચાલ્ું. 
લાગ મિળ્તાં જી્ુતએ પ્ારનો એકરાર ક્યો. 
લીલીએ ગમિો ્ા અણગમિો કશું બ્તાવ્ંુ 
નહી.

જી્ુતનરે થ્ું, ‘લીલીનરે મિનમિાં ભાવ છરે..’ 
હા, હજુ ખુલાસો કર્તી નથી. લીલી ગમિ્તું 
હોવા છ્તાં ખૂબ ગભરાઈ ગઈ હ્તી. એનરે 
મિા કર્તા ંબાપુનો ડર તવશરેષ હ્તો. મિાસ્તરનરે 
દીકરી હૈ્ાના હાર જ રેટલી વહાલી હ્તી. 

્તરેનરે જરા્ અણસાર લીલીએ આવવા 
ન દીધો.

જુવાની રદવાની છરે. 
એમિાં્ કોઈ ખૂબસૂર્ત 
જુવાન એ જુવાની પર 
મિરી ફીટરે ્તો ભલભલા 
ચળી જા્..!! લીલીના 
હાલ બૂરા હ્તા. કહરેવા્ 
નહી નરે સહરેવા્ નહી. એવું 
મિીઠુ ંદદ્ણ રદલ અનરે રદમિાગ પર 
છવાઈ ગ્ું હ્તું. જી્તુ ભલરે ફટવરેલો હ્તો. 
કોનરે ખબર લીલીનો જાદુ ચાલી ગ્ો. લીલીનરે 
રદલથી મિહોબબ્ત કર્તો હ્તો. કદી છરેડછાડ 
પણ ન કરી. ઉમિર એવી હ્તી કરે, જોઈનરે 
ધરાઈ જ્તો. ્તરેની મિીઠી પ્રેમિાળ નજર મિાત્થી 
લીલી ઘવાઈ. બન્રે જણા મિાત્ આંખો દ્ારા 
મિળ્તા. પ્રેમિ જ્તાવવા મિાટરે, આંખથી ત્તક્ણ 
કોઈ કટારી નથી.

કોઈનરે આ છૂપા પ્રેમિની ગંધ પણ ન 
આવી. આમિનરે આમિ બન્રે જણાએ શાળાનો 
અભ્ાસ પૂરો ક્યો. મિાસ્તર દીકરીનું રૂપ 
જોઈ ્તરેના હાથ પીળા કરવા મિાટરે તવચારી 
રહા. પટરેલના દીકરાનરે ્તો બાપની ગાદી 
સંભાળવાની હ્તી. મિાસ્તર રહા બ્ાહ્મણ, 
પટરેલમિાં દીકરી દરેવાનો તવચાર પણ ્તરેનરે 
અકળાવરે. હવરે શું ?!

લીલી રોટલા ઘડ્તી હો્ નરે તવચારરે  ચડી 
જા્. રોટલો બળરે ્્ારરે  મિા ટપારરે , ‘છોડી 
્તારં ધ્ાન ્્ા ંછરે?’ કઈ રી્તરે વા્ત જાહરેર 
કરવી?! પટરેલનરે ઘરરે પજૂાનો પ્સાદ આપવાનરે 
બહાનરે જી્તનુરે ગામિનરે પાદર મિળવાનો ઈશારો 
ક્યો. જી્તુ રાજી થ્ો.

‘હવરે ્્ા ંસુધી આમિ ચાલશરે?’ લીલીએ 
સીધો સવાલ પૂછ્ો.

‘્તું મિનરે રસ્તો બ્તાવ. મિારી મિા નથી, 
બાપનરે કરેવી રી્તરે કહંુ?’

‘પ્રેમિ, બાપનરે પૂછીનરે ક્યો હ્તો?’
‘એ ્તો થઈ ગ્ો, ચાલ ભાગી જઈએ!’
‘મિારા બાપની આબરૂ જા્. શાળાના 

છોકરા અનરે ગામિ આખું ્તરેમિનરે ઈજ્જ્ત આપરે 
છરે. હંુ દીકરી થઈ ્તરેમિનું નામિ બોળું?!’

પ્રેમિ પૂછીનરે 
ન થા્. મિા્તા અનરે તપ્તા 

જ રેમિણરે જનમિ આપ્ો ્તરેમિનરે દુઃખ 
પણ ન દરેવા્. હવરે શું? પ્રેમિીઓની આ 
તસથત્ત નવી નથી. ્તરેના કરૂણ અંજામિ આવરે 
છરે. કોનરે ખબર લીલી અનરે જી્તુનંુ ભાગ્ 
કરેવું છરે? આખરરે  લીલીએ રહમિ્ત કરી મિાનરે 
જણાવ્ું. મિા વાઢો ્તો લોહી ન તનકળરે એવી 
થઈ ગઈ. ્તરેનરે ખબર હ્તી, મિાસ્તર આ વા્ત 
સહન નહી કરી શકરે. સુશીલાબહરેનનરે થ્ંુ 
આ પગલી દીકરીનરે કરેમિ કરી સમિજાવુ?ં! મિા 
ખબૂ મુિતસબ્તમિા ંફસાઈ. ્તરેમિનરે મિન આ વા્ત 
પત્તથી છુપાવવી એ ગુનહો હ્તો. જ રે ્તરેઓ 
કરી રહા હ્તા.

શાંત્તભાઈ હમિરેશા પ્નીનરે પૂછરે, ‘્તું કરેમિ 
આવી થઈ ગઈ? ્તારી ્તતબ્્ત ્તો ઠીક 
છરે નરે?’

‘મિનરે શું ટારઢ્ો ્તાવ આવ્ો છરે? ્તમિનરે 
કરેમિ એવું લાગરે છરે?’

‘્તારા મિોઢા પરની ્તંગ નસો જોઈ મિારં 
રદલ દુઃખરે છરે.’

‘ના રરે  ના, હંુ ્તો મિઝામિાં છુ’ં. જુઠુ ં
બોલ્ાનું દદ્ણ અ્ંતરમિાં સમિાવ્ું.

હવરે ્તો મિરુત્ત્ા જોવાની વા્ત ચાલ્તી હ્તી.  
‘હમિણાં શું ઉ્તાવળ છરે?’

‘કરેમિ, છોડી ૧૭ની ્તો થઈ.’
‘જરા કામિકાજમિાં બરાબર પાવરધી 

થા્ પછી વા્ત’. કહી વા્ત ઉડાડી દીધી.
આવું કરેટલું ખેંચાશરે ? 
એક રદવસ શાંત્તભાઈ મિાસ્તર મિજાની 

સાડી અનરે બંગડીઓ લઈનરે આવ્ા. મિા, 
દીકરી ખૂબ ખુશ થ્ા. રા્તના વા્ત કાઢી,

(અનુસંધાન ૧૧મિાં પાનરે)
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છદં-મંદાક્ાન્ા

આવી રરે  આ, ઋ્તુ રૂપલડી, નામિ એનું વસં્તી

ઝૂમિરે જોનરે, પરરમિલ સજી, અંગ લીલાં સુગંધી

ખીલરે સોળરે, કુદર્ત રૂડી, ઘૂમિ્તી વન્ રંભા

કરેવાં શોભરે, કુસમુિ ભરણાં, સૌરભી ધન્ રંગી

આવો પંખી, ષટરસ ફળરે, સવાગ્તો છરે સુભાગી

વહાલાં લાગરે, કલરવ વનરે, ગી્ત છરેડો ઉરરેથી

બાંધી મિાળા, રમિ્ત રમિજો, બાલ સંગરે તવહંગો

કરેવાં મિીઠાં , ઉરલ ટહુકા, નરે લચરે સૌ સુખરેથી

દરે સંદરેશા, છૂપલ ટહુકા, ગાવ નરે ગી્ત સાથરે

આશ્રેષરે આ, હરખ ધર્તું, કોણ આ પ્ી્ત ઓથરે

હૈ્ાં ઝૂમિરે, ન્ન ઉભરરે , મિસ્ત મિસ્તી સજ રેલાં

શ્રેષ્ા શોભરે , મિઘમિઘ થઈ, તવશ્ આખું નવોઢા

હષયોલ્લાસી, હૃદ્ સરસી, વાહ વા્સલ્ધાત્ી!

વાસ્ંતી ઓ, સુરતભજરડ્ત, મિગ્ન ડલૂ્ો હંુ ્ાત્ી
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મિન અનરે પગલાં સાથરે એ વણા્ણનુબંધ છરે; 
એની મિનરે ખબર હ્તી. આજ રે એની પ્્તીત્ત 
થઇ. મિનના આદરેશરે પગલાં અનુસ્ા્ણ અનરે 
સાથરે હંુ પણ... જઈનરે ખળખળ વહરે્તાં 
ઝરણાની એકદમિ નજીક આવી ગ્ો. 
બાજુમિાં એક મિોટા ખડક પર બરેસી જવાનો 
ઈશારો મિળો, કરે બરેઠો. 

આહાહ....! 
કરેવી શાં ત્ત નરે કરેવી પતવત્્તા !!  

મિનનરે એક અમિોદ્ શાંત્તનો અનુભવ થ્ો 
અનરે કણયોએ ઝરણાએ છરેડરેલા સુરો જીલ્ા. 
નજરનરે છરેક ્તતળ્રે લઇ ગ્ો અનરે તનરક્ણ 
ક્ુું કરે, કોઈ સંગી્તના સાધનો ગોઠવરેલા છરે 
કરે શું?! અરરે ..આ સુર ્્ાંથી આવરે છરે?!

મિનભાવન સુરોમિાં વળી વહરે્તાં પવનરે’્ 
એના સરુ ઉમિર્ે ા્ણ. એ સરુોમિા ંવળી વનરાઈઓ 
ઝમૂિી ઉઠી કરે સરુો બરેવડાઈ ગ્ા. અગંમિા ંજોમિ 
દોડી ગ્ું, મિન રોમિાંતચ્ત થઈનરે ઝૂમિી ઉઠ્ંુ. 
્તનમિાં ઉઠરેલ સુરોનો વરેગપ્વાહ વીજળીની 

ગત્તએ ફરી વળો. કરેવો સદભાગી હંુ કરે 
આવી ઘડીઓનો સાક્ી બન્ો છુ.ં

જ રેણરે આ ઘડીઓનું તનમિા્ણણ ક્ુું છરે એવા 
સતૃટિના સજ ્ણનહારનરે પણ ભૂલી ગ્ો. 

પણ, એ કશું ના ભૂલરે
મિારી સમિીપ આવીનરે પ્ગટ થ્ા.
“વાહ, આજ ્તો આ વનવગડાના 

એકાં્તમિાં આળોટવા લાગી ગ્ો છરે નરે 
કહી..?!”

“્તમિનરે જ ્તો મિનમિાં ્ાદ કર્તો હ્તો 
એવું કહીશ ્તો હસી કાઢશો. કોઈ મિનુષ્ 
હો્ત ્તો કહરે્ત કરે, ્તારી આ્ુ ઘણી છરે. પણ 
્તમિારરે  ્તો આ્ુ કરે મૃિ્્ુ સાથરે કોઈ તનસબ્ત 
જ નથી.”

“ઓહ… ્તો, ભ્રમિણાઓ હજી ભાંગી 
નથી?”

“એ ્તો જનમિ સાથરે વળગરે છરે; અનરે મિનરે 
લાગરે છરે મિૃ્્ુ વરેળા છૂટશરે..!”

“ કરેમિ, આજ રે મિારા મિરંદરરે  આવવાનો ક્રમિ 

્તૂટી ગ્ો?”
“મિનષુ્ ્તો જ્ાં શાંત્ત હો્ ્ ્ા ંજા્.....

આજ રે અહી શાંત્ત છરે નરે મંિરદરમિાં ્તમિારા 
જનમિ તનતમિત્રે જલસો નરે શોરબકોર…!! 
પણ, આપ કરેમિ અહીં?! ”

“જ્ાં જળ કરે સથળ, જ્ાં વા્ુ કરે અતગ્ન 
હંુ ્તો મિળી જ આવીશ. સારં, હવરે ્તો મિંરદરરે  
જ ફરી મિળીશંુ.” કહીનરે ્તરેઓ અં્તધ્ા્ણન 
થઇ ગ્ા.

ઓહ...શું છરે આ બધું?
કોનો પ્ભાવ છરે?! 
સંગી્તનો કરે સાથનો?!
પળનો કરે પરરતસથત્તનો?!
હંુ પણ કરેવો ઘરેલો છુ…ં!! આ તનરં્તર રરેલા્તાં 

સરુોનરે મિાણવાનરે બદલરે બીજામિા ંપરોવાઈ ગ્ો.  
એ વા્ત સાથરે ્તો સહમિ્ત થવું જ પડ્ું કરે, 
સગંી્તની શત્્ત અનરે વા્તાવરણની અનમુિત્ત 
મિળરે એટલરે ગમિરે ્તરેવાંનરે પણ ઝૂમિ્તાં કરી દરે ! 
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 “રરશીનરે આજ રે કરેમિ મિોડુ ંથ્ંુ હશરે?” 
એમિ તવચાર્તી હરેલી હાથમિાં નોવરેલ લઇનરે 
બરેઠી હ્તી. રરશી સાંજના સાડા છ વાગરે 
્તો આવી જ જા્, એટલરે ્તરે સમિ્ સુધી 
્તો વાંચવામિાં મિન પરોવ્ંુ. પણ, પછી ્તો 
શ્્ જ ના બન્ંુ. એકની એક લીટી પર 
્્ારની ્તરેની આંખો ફરી રહી હ્તી. તચત્ 
પર તચં્તા છવાઈ ગઈ એટલરે મિન પણ જાણરે, 
મિક્ણટ બનીનરે ખોટા તવચારો કરવા લાગ્ુ ંઅનરે 
જાણરે ડરાવવા લાગ્ું.

ઘરડ્ાળનો કાંટો જ રેમિ આગળ વધ્તો 
ગ્ો ્તરેમિ, મિન પર ડરની પકડ પણ વધ્તી 
ગઈ. હવરે હરેલી મિાટરે બરેસવું શ્્ નહો્તું, 
અજપંામિાં ્તરે ઉભી થઇનરે આંટા મિારવા 
લાગી. ્્ારરેક આવી રી્તરે મિોડુ ંથવાનું હો્ 
્તો, રરશી પો્તરે જ ફોન કરીનરે જણાવી દરે્તો. 
એટલરે, હરેલીનરે એમિ પણ ન સુજ્ંુ કરે, ફોન 

કરીનરે પૂછરે અનરે હવરે એ વા્ત પર એનરે 
પો્તાની જા્ત ઉપર ગુસસો આવ્ો. એણરે 
્તર્ત રરશીનરે ફોન જોડ્ો. રીંગ વાગ્તી 
રહી.. વાગ્તી જ રહી નરે, થોડીવાર પછી 
કટ. આવું ત્ણવાર થ્ું. 

હવરે હરેલીનરે ખરરેખર ખૂબ તચં્તા થઇ અનરે 
મિનમિાં “કંઈ અજુગ્તું બન્ંુ હશરે કરે શું?”_
એવો તવચાર આવવા લાગ્ો. એનાથી ડર, 
અજપંો અનરે ઉચાટ એટલાં વધી ગ્ા કરે, 
ખાસું અંધારં થઇ ગ્ું હ્તું છ્તાં ્તરે લાઈટ 
પણ કરી નહો્તી ્તરે હવરે ્ાદ આવ્ું અનરે ્તરે 
તસવચ ્તરફ આગળ વધી. જ્તાં જ્તાં ્તરેની 
નજર બંધ બારી પર પડી ્તો બહાર કોઈનો 
પડછા્ો દરેખા્ો, જાણરે ્્ા ંકોઈ ઉભું હ્તું. 
હરેલી ડરી ગઈ, કોઈ આવ્ું હો્ ્તો બારણાં 
પાસરે હો્, બારી પાસરે કોણ હશરે?! ્તરે લાઈટ 
ચાલુ કરવા જ્તાં થોભી ગઈ. રરશીની તચં્તા 

્તો હ્તી જ ્તરેમિાં પાછી આ બીક પણ વધી. 
એકાએક ્તરેણરે તવચા્ુું, કોઈ તમિત્નરે ફોન 

કરં અનરે સૌથી પહરેલાં રરશીના ખાસ તમિત્ 
શશીનરે ફોન ક્યો. રીંગ વાગી થોડીવાર પછી 
ફોન ઉપડ્ો.

હરેલી :- “હરેલો શશીભાઈ,”
શશી :- “હા ભાભી બોલો, શું કરરે  

રરશી?”
હરેલી તનરાશ થઇ ઓહ ્્ાં ્તો નથી...  

હરેલી :- “શશીભાઈ રરશી આજ રે હજી આવ્ો 
નથી ્તો મિનરે થ્ંુ કરે કદાચ ્તમિારા ઘરરે  ......” 

શશી :- “અરરે  ભાભી, આજ રે આખર 
્તારીખ છરે એટલરે મિોડુ ંથ્ું હશરે તચં્તા ના 
કરો.” 

હરેલી :- “હા હંુ ઓફીસરે ફોન કરં, ચાલો બા્ .” 
ઓફીસમિાં ફોન ક્યો ્તો પટાવાળા એ જ 
ઉપાડ્ો અનરે કહરે, “બધા ્તો ગ્ા ્ ્ારના .્..”  
ડર અનરે તચ્તા ગ્સ્ત થઇ ્તરેણરે ફરી બારી 
પર નજર કરી, ્્ાં કોઈ નહો્તું. હવરે ્તરેણરે 
લાઈટ કરી, ્તરે જ વખ્તરે ડોરબરેલ વાગ્ો, હરેલી 
રી્તસર ધ્જુી ગઈ. ્તરેનરે થ્ંુ, ‘ડોર ખોલુ ંકરે 
નરહ?’ રરશી હશરે એમિ મિાનીનરે ખોલુ ંઅનરે.... 
અનરે પરેલી પડછા્ાવાળી વ્ત્્ત હશરે ્તો? 
્્ા ંજ ફરી એકસાથરે બરેવાર બરેલ વાગ્ો. ્તરેણરે 
તવચા્ુું, “અરરે  આ ્તો રરશીની જ સટાઈલ..” 
પણ ના, કોઈ પણ એની કોપી કરી શકરે. શું 
કરં, ડોર ખોલુ ંકરે નરહ? અસમિજંસમિા ં્તરે છરેક 
બારણાંનરે અડીનરે ઉભી. હવરે ડોર- લોકમિાં 
ચાવી ફરવાનો અવાજ આવ્ો. હરેલી ડરની 
મિારી આખંો બધં કરીનરે મિાથુ ંપકડીનરે સહરેજ 
દરૂ ખસી અનરે ્તર્ત જ બારણ ંખલુ્ંુ….

્તરે થરથર્તી હ્તી. પણ, ્તરેના આશ્ચ્્ણ વચચરે 
્તરે રરશી જ હ્તો. ડરની મિારી ્તરે રરશીનરે 
વળગી પડી. રરશી કહરે, “અરરે હરેલી શુ ંથ્ુ?ં 
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કરેમિ ગભરાઈ ગઈ? હંુ રરશી છુ ં્ાર.” 
હરેલીનું બીકથી ફફડ્તું રદલ, જોરજોરથી 

ધડક્તુ ંહ્તુ.ં થોડીવારરે  ્તરેણરે ઊંડો શ્ાસ લીધો 
અનરે રરશીથી અળગી થઇ. ્તરેની તસથત્ત 
જોઈનરે આજ રે, રરશીએ ્તરેનરે પાણી લાવીનરે 
પીવડાવ્ું અનરે થોડીવાર સુધી બરડરે હાથ 
ફરેરવ્તો રહો. પછી કહરે , “હરેલી, આર ્ુ 
ઓકરે? ્તારી ્તબી્્ત ્તો સારી છરે? “ 

હવરે હરેલીનરે કંઇક હોશ આવ્ા. ્તરે કહરે, 
“કરેમિ આટલુ ંમિોડુ ંથ્ંુ? ફોન ્તો ના ક્યો પણ 
મિારો ફોન પણ ઉપાડ્ો નરહ..”

રરશી કહરે ,”અરરે .. બધું થ્ંુ જ એવું નરે.. 
જો સાંભળ, મિારી ઓફીસમિાં તમિ. મિોદીનરે 
પ્મિોશન મિળવાનું હ્તું અનરે ્તરેઓ અમિારા 
બોસ થવાના હ્તા, મિેં ્તનરે કહું હ્તું. ્ાદ છરે 
નરે? પણ, થ્ું શું ખબર છરે? ્તરેમિણરે કરેનરેડાના 
પી.આર. મિાટરે ્ ્ારની્ ફાઈલ મિૂકરેલી હ્તી 
અનરે ્તરેનરે લગ્ંુત બધું પ્તી ગ્ું અનરે કોલ 
આવ્ો, એટલરે ્તરેઓ ્તો પ્મિોશન લરેવા નરહ, 
પણ રાજીનામિું આપવા આવ્ા. ્તરેમિના પછી 
સીનીઓરીટી પ્મિાણરે મિારો નંબર હ્તો એટલરે 
પ્મિોશન મિાટરે મિારં નામિ જાહરેર થ્ંુ. પછી ્તો 
બધા પાટટી લીધા વગર છોડરે? એટલરે અમિરે 
બધા ડીનર મિાટરે બહાર ગ્ા હ્તા. આ એવું 
્તો સુખદ આશ્ચ ્્ણ હ્ંુત કરે, મિારરે  ્તનરે પણ એ 
સુખમિાં ભાગીદાર બનાવવી હ્તી એટલરે મિેં 
ફોન ક્યો નરહ પણ ્તારો ફોન આવ્ો એ્ 

કટ ક્યો. સોરી ફોર ધરેટ ડી્ર બટ, ્ુ નો 
ઇટસ અ બીગ સરપ્ાઈઝ ફોર ્ુ એનડ મિી 
ટ.ુ એટલરે મિારરે  ્તનરે ્તારી પાસરે આવીનરે જા્તરે 
જ આ સમિાચાર આપવા હ્તા. પણ .... ્તેં 
્તો ગભરાઈનરે મિનરે જ સરપ્ાઈઝ આપી દીધંુ 
!!! આજ રે બપોરની ઊંઘમિાં કોઈ દુસવપન 
જો્ું હ્તું કરે શું?”

હરેલી :- “ના ભાઈ ના હંુ બપોરરે  ઊંઘી જ 
નથી ્તો, સવપન કરેવુ?ં પણ, ચલ સૌથી પહરેલાં 
્તો ્તનરે કોનગ્રેટસ. વહાલ સભર અતભનંદન. 
સોરી, મિેં ્તો આપણો આનંદ ઓછો કરી 
નાખ્ો બીકમિાં ગભરાઈનરે નરહ?!”

રરશી :- “ઇટસ ઓકરે ડી્ર, આજ રે ્તો, 
હંુ ડીનર લઇનરે આવ્ો છુ.ં પણ કાલરે ્તનરે 
સપરેશી્લ પાટટી પાક્ી.”

હરેલી :- “્તું મિારી સાથરે હો અનરે ખુશ હો, 
મિારરે  મિન ્તો એ જ પાટટી, આઈ એમિ સો હરેપી 
ફોર ્ુ રરશી.”

આટલી ખુશીમિાં પણ બારી બહાર 
જો્રેલો પડછા્ો, રહી રહીનરે હરેલીની સામિરે 
આવ્તો રહો, આજની ખુશીનરે બગડવાની 
્તરેની જરા્ ઈચછા ન હ્તી એટલરે એ વા્ત 
જ ઊંડરે ્ ્ાકં ધરબીનરે આજની ખશુી સપંણૂ્ણ 
રી્તરે મિાણવામિાં ્તરેણરે મિન પરોવ્ંુ. બીજ રે 
રદવસરે રરશી વહરેલો ઉઠી ગ્ો અનરે હરેલીનરે 
ચા--નાસ્તો બનાવવામિાં મિદદ કરવા લાગ્ો. 
્તરેનો હરખ છુપા્તો ન હ્તો. અનરે આવું કરેમિ 

ન થા્?! આવી રી્તરે ધા્ા્ણ કર્તાં વહરેલો, 
અણધા્યો લાભ મિળો એની ખુશાલી કંઈ 
ઓર જ હો્!! રરશી જ્ારરે  સનાન કરીનરે 
બહાર આવ્ો ્્ારરે  અના્ાસ એના મિોં 
મિાંથી ગી્ત સારી પડ્ુ.ં

“સાલા મિેં ્તો સાબ બન ગ્ા, સાબ બનકરે 
ઐયસા ્તન ગ્ા, એ બટુ મિરેરા દરેખો.. ્રે શટુ 
મિરેરા દરેખો.. જ ર્ે સરે ગોરા કોઈ લડંન કા...”

 હરેલીનરે થ્ું, આજ રે પહરેલો રદવસ છરે 
રરશીનો, આ નવી પોસટ મિાટરે, ્તરેના આનંદનરે 
પડછા્ાની વા્ત કરીનરે બગાડવો નથી હવરે 
સાંજ રે વા્ત.

આખો રદવસ ્તો કામિમિાં અનરે આરામિમિાં 
પ્્ો, પણ સાંજ પડ્તાં જ હરેલીની નજર 
વારંવાર બારી ્તરફ જવા લાગી. બીક પણ 
લાગ્તી હ્તી. ્તરેણરે નક્ી ક્ુું, આજ રે ્તો 
રરશીનરે આવ્તાવેં્ત જ, આ વા્ત કરી દઈશ. 
્તરેણરે ચા-નાસ્તો સમિ્સર ્તૈ્ાર કરી લીધા 
નરે ટીવી ચાલુ કરી બરેઠી. રરશી પણ સમિ્સર 
જ આવી ગ્ો. નાસ્તામિા ંભાવ્તી મિઠરી-પુરી 
જોઈનરે ખુશ થઇ ગ્ો, કહરે:- “વાહ શું વા્ત 
છરે મિઠરી નરે ચા..”

હરેલી :- “રરશી એક વા્ત કહંુ? કાલરે 
સાંજ રે ્તું મિોડો આવ્ો નરે હંુ રાહ જો્તી બરેઠી 
હ્તી, ્ ્ારરે  થોડુ ંઅધંારં થ્ા ંપછી, આ બારી 
પાસરે કોઈ ઉભું હ્ંુત.”

(ક્રમિશ:)

(પાનાં ૭નું ચાલુ)

‘આ આપણી ગગી કહરે છરે ્તરેનરે કોઈકથી 
એ છરે’.

‘એ એટલરે શું’?
‘પ્રેમિ’!
આખંમિા ંઉંઘ હ્તી પણ વા્ત સાભંળ્તા નાઠી.  

‘શું  કહરે  છરે? કોનાથી? ્્ારથી?’  
એકીશ્ાસરે બધા પ્શ્ો પૂછી નાખ્ા.

‘પરેલા પટરેલ છરે નરે.. પ્મિુખ એના સુપુત્ 
જી્તુથી..’

મિાસ્તરરે  એવા જોરથી ઘાંટો પાડ્ો કરે, મિા 
અનરે દીકરી બન્રે ધ્ુજી ઉઠ્ા.

હવરે કોઈ ઉપા્ ન હ્તો. જબરદસ્તીથી 
લીલીનરે પરણાવવાના પેં્તરા રચ્ા. લીલી 
ખૂબ દુખી થઈ. રોજ રા્ત પડરે જી્તુ સાથરે 
એકલી એકલી ગુસપુસ વા્ત કરરે . એનું પ્રેમિ 
પ્કરણ ત્ણ વષ્ણથી ચાલ્ંુત હ્ંુત. કોઈ રહસાબરે 
્તરે બીજાનરે પરણવા રાજી ન હ્તી. એક 
બીજવર સાથરે એના બાપરે નક્ી કરી લીધું. 
લીલી ્તો સમિાચાર સાંભળીનરે છળી મિરી. 
હવરે ્તો એના લવારા રદવસરે પણ ચાલુ થઈ 
ગ્ા. મિાનરે ખૂબ તચં્તા થ્તી. વર પાસરે ્તરેનું 
કાઈં ચાલ્તુ ંનહી. લગ્નના બરે રદવસ આગળ 
લીલી ગાંડા જ રેવી થઈ ગઈ. આખા ગામિમિાં 

વા્ત ફરેલાઈ ગઈ. પરેલો બીજવર ફસકી ગ્ો.
લગ્ન ન થ્ા પણ લીલીનું ચસકી ગ્ું. 

જી્તુ વા્ત જાણી દુખી થ્ો. એનરે જ્ાં ્્ાં 
બધરે લીલી દરેખા્તી. પથથર સાથરે કાગળ બાધંી 
્તરેનરે પહોંચાડ્તો. લીલી વા્ત વાંચરે ્્ારરે  
સુધમિાં આવરે. રોજ બરે તચઠ્ી આવરે. આમિનરે 
આમિ જી્ુત પણ ્તરેના પ્રેમિ વગર પાગલ થઈ 
ગ્ો. ્તરેના બાપરે ઘણં મિનાવ્ો પણ મિાનરે ્તરે 
બીજા.

હવરે ્તો રોજ બરે પથથર આવ્તા. લખવાનું 
ભાનસાન જ્ંુત રહંુ. બરે આવરે એટલરે લીલી 
કહરે, ‘ત્ીજો ના.’
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“તવનોદ નામિરે મિજાનો મિાણસ,લુપ્ત થ્તી 
કલાનો મિાણસ” તવનોદ આચા્્ણ અંત્તમિ 
શ્ાસ સધુી કળાના અનરે મિજાના મિાણસ રહા.
ટૂકંા ગાળાની મિાંદગી બાદ ૨૭ ડીસરેમબર 

૨૦૧૪ ની સમિી સાજં રે લખ્તર ખા્તરે વ્તનની 
ધૂળમિાં ભળી ગ્ા.તવનોદ આચા ્્ણ એટલરે 
મિારા પૂજ્ તપ્તાજી.એમિના તવશરે લખ્તા 
મિુંઝારો થા્ છરે.એમિના વ્ત્્ત્વના ્્ાં 
પાસાનરે સપશુું અનરે ક્ું છોડી દઉં..??

તવનોદ આચા્્ણની ઓળખ એટલરે 
આછી દાઢી,ખંભરે લોક-કળા કસબનો 
પરરચ્ આપ્તો બગલ થરેલો,ચામિડાના 
ચંપલ અનરે શુધિ ખાદીનો ઝબભો-લેંઘો.
સવભાવરે સરળ,સૌમ્ દરેખા્તા તપ્તાજી 
ગજબનો શોખ ધરાવ્તા હ્તા.”જાદુગર 
વી.આચા્્ણ”્તખલ્લુસ ધરાવ્તા તવનોદ 
આચા્્ણનો જનમિ ૧૬ ફરેબ્ુઆરી ૧૯૫૯ના 
રોજ લખ્તર મિુકામિરે થ્ો હ્તો.તપ્તા 
જ્ંત્તલાલ આચા્્ણ વ્વસા્રે તશક્ક હ્તા.
મિાનસશાસ્ત્ર તવષ્ સાથરે સના્તક થ્ા 

બાદ ખોરાક અનરે ઔષધ તન્મિન ્તંત્-
કચરેરીમિાં કારકુન ્તરીકરે જોડા્ા.પો્તાના 
એ.સી રૂમિમિાં બરેસીનરે લોક સારહ્્ અનરે 
લોક સંસોધનના પુસ્તકો લખનાર ઘણા 
હશરે પરં્તુ તવનોદભાઈ પો્તાના શરીર કરે 
સવાસથ્ અલબત્ નોકરીની પણ પરવા ક્ા્ણ 
તવના ટાઢ,્તડકો,વરસાદ,વરેઠીનરે ધૂળ,ડુગંરા 
,બાવળ,કાંકરા નરે નદી્ુ-નાળા ખૂંદીનરે 
તવસમિૃત્તના દરર્ામિાં ડબૂી જ્તી કળાનરે 
શબદરૂપી ઓ્સીજન આપી જીવાડ્તા 
રહા.ગામિડામિાં ફરીનરે ગુજરાન ચાલવ્તા 
લાલવાદી-ફૂલવાદી કોમિના મિદારી ની 
વસાહ્તમિાં જઈનરે ્તરેમિની કળાનરે જાણી 
પો્તાની કલમિ દ્ારા લોકો સુધી પહોંચાડી 
અનરે અનરેક કલાકારો નરે મિદદરૂપ બન્ા 
છરે.લખ્તરના રાવણઅથહા ના કલાકારોનરે 
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રરે રડ્ો સધુી પહોચાડી લપુ્ત થ્તુ ંપરંપરાગ્ત 
લોકવાદ્નરે ધબક્ુતં રાખ્ું છરે.ગુજરા્તના 
લોકમિરેળાઓ, લોકજીવન,લોકકલાના 
કસબીઓનરે ખૂણરે-ખૂણરેથી શોધીનરે ્તરેમિનરે 
મિળ્તા,આરદવાસીઓના જીવન-કળા વભૈવનરે 
નજીકથી જોવા,્તરેમિના ઉ્સવોનરે ઓળખવા 
તવનોદ આચા્્ણ પગપાળા પણ પહોંચી જ્તા 
અનરે ્તરેમિની મિલુાકા્તનુ ંરરેકોડટીગં,ફોટોગ્ાફસ નંુ 
કલર્ે શન ્તરેમિના અંગ્ત સગં્હનુ ંઘરરેણ ંબન્ા 
છરે.૧૯૮૫ મિાં તવશ્ લોક નૃ્ ્ મિહો્સવમિાં 
ભાર્તના પ્ત્તતનતધ ્તરીકરે ડીજોન,બરગનડી 
અનરે પરેરીસ ખા્તરે આરદવાસી લોકનૃ્્ 
“ખોદહંુ”રજુ કરી એમિની કલા-વભૈવનો ડકંો 
દરેશ-દુતન્ામિાં વગાડ્ો..

સુરરે નદ્નગરના ‘સમિ્’ સાપ્તારહકથી 
પો્તાની કલમિ્ાત્ા આરંભ્ા બાદ ગુજરા્તી 
દૈતનક લોકસત્ા-જનસત્ામિાં લોકકલાના 
કસબીઓ તવશરે ‘સજાવટ’નામિરે કટાર-લરેખન 
ક્ુું.સમિ્ાં્તરરે  કાઠી્ાવાડસમિાચાર,મિુંબઈ 
સ મિ ા ચ ા ર , ન ો બ ્ત , ર હં દુ  ત મિ લ ન 
મિંરદર,પરમિાથ્ણ ગૃહશોભા,ફરે તમિના,સ્ત્રી,સખી 
રંગ્તરંગ,ચાંદની,જ રેવા સામિ્ીકોમિાં કટાર 
લરેખન ક્ુું .સુરરે નદ્નગરથી પ્તસધિ થ્તું 
‘જન્ુગ દૈતનક’મિાં’મિહરે રફલ’ તવભાગ, 
‘જાગ્તા રરે ’જો સાપ્તારહકમિાં ‘રફલમિ 
જાગ્ત’,્તથા અમિદાવાદથી પ્તસધિ થ્તા 
‘સાધના’સાપ્તારહકના ‘વનબંધુ’તવશરેષાંકનું 
સંપાદન ્તથા ‘તવચારભાર્તી’ના ‘ગુજ ્ણર 
ધરાના સં્તો’,’કહરેવ્ત કથા તવશરેષાંક’ અનરે 

‘ગુજરા્તના લોકમિરેળા’ જ રેવા તવશરેષાંકોના 
સંપાદનમિાં ્તરેમિનું ખાસ પ્દાન રહંુ.હરરે નદ્ 
ભટ્ટ સંચાતલ્ત’વીરડો’સામિાત્કના સહ્તંત્ી 
પણ રહા.

ત વન ોદ  આચા્્ણ  એટલરે  ફ્્ત 
સંશોધનકાર કરે લરેખક નરહ,તવનોદ આચા્્ણ 
એટલરે સારહ્્ના તવતવધ રંગ ભરરે લી 
પીચકારી,ખૂબીઓનો ખજાનો ભરરે લંુ 
વજનદાર વ્ત્્ત્વ.મિાનવજીવન પર 
‘સટરેથોસકોપ’મુિકીનરે ‘મિાણસાઈના ધબકાર’ 
્તપાસ્તા મિાનવ્તાના ્તબીબ.તવનોદ આચા્્ણ 
એટલરે ‘ચમિ્કાર’.

તજદંગીના સાડા પાંચ દા્કામિાં ્તરેમિણરે 
પાંચ પુસ્તકો આપ્ા.ચારણી “શૈલીના 
લોકવા્તા્ણ કથક બાપલભાઈ ગઢવી”નામિની 
પતુસ્તકા દ્ારા ચારણી સારહ્્ના વા્તા્ણકથક 
સવ.બાપલભાઈ ગઢવી નું નામિ અમિર થઇ 
ગ્ંુ.કોઈ વા્તા્ણ કથક પર સવ્તંત્ રી્તરે આવી 
પુતસ્તકા ્તૈ્ાર કરનાર તવનોદ આચા્્ણ એ 
સમિ્રે કદાચ એકમિાત્ લરેખક હ્તા.

“વીરડો”પ્કાશનમિાં  પ્તસધિ થ્તી 
તવસરા્તી કળાની કોલમિ ‘કરેટલીક ્તળપદી 
કળાઓ”નામિનાં પુસ્તકમિાં રૂપાં્તર કરી 
તવસરા્તા લોક વારસાનરે પુનઃસથાતપ્ત ક્યો. 
પો્તાનરે સપશથેલા કરેટલાક પ્સંગોનરે શબદદરેહ 
આપી નાનરેરા મિા’ણાની મિોટરેરી વા્ત “મિાણસ 
વચચરેના ‘મિાણસ’ ની વા્ત” પુતસ્તકામિાં 
મિૂઝંા્રેલી મિાનવ્તા ્તથા ગૂગંળા્રેલી ગરીમિાનરે 
દીવડરે શગ ચડાવ્તી કરેટલાક મિાણસોની વા્ત 

્તરેમિણરે સમિાજ વચચરે ્તર્તી મિકૂી.આ પુતસ્તકા 
વાચકોએ વખાણી એટલું જ નરહ ્તરે બ્રેઇલ 
લીપીમિાં અનુવારદ્ત થઇ પ્જ્ાચક્ુ વાચકો 
સુધી પહોંચી.

‘સાધના’સાપ્તારહકમિાં પ્તસધિ થ્તી 
પો્તાની કોલમિ ‘ગરવા ગુજરા્તી’મિાં 
ગુજરા્તની ૨૫ પ્ત્તભાની મિુલાકા્તનો 
સગં્હ “ગરવા ગજુરા્તી”નામિરે પુસ્તક સવરૂપરે 
રજુ ક્યો.

૧૯૯૧-૯૨મિાં જનસત્ા-લોકસત્ા 
દતૈનકની રંગોળી પતૂ્ત્ણમિા ં‘સજાવટ’ કોલમિમિાં 
પ્તસધિ થ્રેલ લરેખોનરે “કલાનુ ંલીંપણ”નામિનાં 
પુસ્તક રૂપરે પ્તસધિ કરી તવસરા્રેલી કળાનરે 
‘લીંપણ’ કરી ધબક્તી રાખી લોકજીવન સાથરે 
ગુથંા્રેલી કળાનરે આધુતનક જીવન સાથરે જોડી 
આવનારી પરેઢીનરે ઉપ્ોગી બનરે ્તરેવો પ્્ાસ 
ક્યો.

સવાસથ્ની ્તકલીફ ્તથા સારહ્્ મિાટરે વધુ 
સમિ્ ફાળવવા સરકારી કલમિ છોડી ‘વ્તન 
ની વા્ત ‘નામિરે સાપ્તારહક ્તથા દૈતનક શર 
કરીનરે પત્કાર્વ ક્રેત્રે અલગ ચીલો ચા્ત્યો.
આં્તર રાટિી્્ કક્ાના ગુજરા્તી મિરેગરેઝીન 
‘સૂ્ ્ણ નમિસકાર’ના ંસૌરાટિન્ા પ્ત્તતનતધ રહીનરે 
સમિ્ાં્તરરે  તવતવધ ક્રેત્રે પ્ત્તભા ધરાવ્તી 
વ્ત્્તઓના જીવન-કવન તવશરે લખ્ું . 
બાળકોની સ્ત્ત તચં્તા કર્તા તવનોદ આચા્થે 
બન્રે સં્તાનોનરે વારસામિાં સારહ્્ આપ્ું.
ખાસ એ વા્ત ઉલ્લરેખની્ છરે કરે પો્તાના 
દાળમિીલ તવસ્તારમિાં આવરેલ ‘અનુવન’મિાં 
ગૌમિુત્-છાણ ્તથા ગોરમિાટી(ચીકણી 
મિાટી)નાં ઉપ્ોગ દ્ારા ‘ઓકળી’ગાર 
કરાવી આરદવાસી સંસકૃત્તના ગણપ્તી, 
પરંપરાગ્ત બારણં,પાળી્ા દોરવ્ા.્તરેમિાં 
સુંડલી,ઈંઢોણી,સૂપડું,્તોરણ,કઠપૂ્તળી,ચા
કળા,ટોડતલ્ા,પછી્ત પાટી દ્ારા ઘરનું 
સુશોભન ક્ુું.સ્ત્ત પ્વૃત્તશીલ રહરે્તા 
તપ્તાજીનરે પો્તાનરે પણ ખબર નરહ હો્ કરે 
ઈશ્ર પો્તાની કલા્ાત્ાનરે આટલું જલદી 
અટકાવી દરેશરે...!!! અ્ંતરે ્તરેમિના નજીકના તમિત્ 
રજનીકુમિારભાઈ પંડ્ાએ લખવું પડ્ું..”એ 
પાછા નરહ વળરે,છબીમિાં સાચવી લ્ો..!”
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મિેં ભવનસ કોલરેજમિાંથી પત્કાર્વનો 
કોસ્ણ કરરેલો , પછી થોડા સમિ્મિાં જ લગ્ન 
થ્ા અનરે એ જવાબદારી ્તરેમિજ મિારા બરે 
બાળકો નરે સારી રી્તરે સમિ્ આપીનરે, ્ોગ્ 
ઉછરેર કરી શકંુ ્તરે મિાટરે મિેં કોઈ જોબ કરે 
્તરે સંબંતધ્ત કોઈ કામિગીરી નહો્તી કરી . 
પાછળથી બાળકો મિોટા થઇનરે શાળાએ જવા 
લાગ્ા ્્ારરે  મિેં કામિ કરવા તવચા્ુું. આમિ 
કર્તાં પહરેલાં રરફ્રેશ કરવા મિાટરે કોસ્ણ કરવા 
તવચા્ુું. મિારા ભાઈએ મિનરે સલાહ આપી કરે, 
” અહીં આવી નરે ત્ણરેક મિાસનો કોસ્ણ હો્ છરે 
્તરે કર .”અનરે હંુ ત્ણ મિાસ મિાટરે મિારા ભાઈ 
નરે ્્ા ંઅમિરેરરકા ગઈ. ભાઈ ના ઘરની સામિરે 

જ એક તવશાળ , સુંદર પાક્ણ હ્તો , મિાત્ 
રસ્તો ક્રોસ કરીનરે ્્ાં પહોચી જવા્તું. હંુ 
કલાસીસમિાથંી સાડાચારરે  પાછી આવી જ્તી. 
રોજ ચાલીસરેક તમિનટસ ચાલવાનો લગભગ 
પળા્તો તન્મિ હ્તો, એટલરે હંુ અહીં પણ 
ચાલવા નીકળી પડ્તી.

આવા જ એક રદવસરે હંુ ચાલ્તી હ્તી 
્્ા ંમિારી નજર ટોળુ ંવળી નરે બરેઠરેલી કરેટલીક 
બહરેનો પર પડી, હંુ નજીક ગઈ ્તો ્તર્ત 
જ કોઈ એ મિનરે પૂછંુ્ ,: -” ઇતનડ્ા ?” 
મિેં હા કહંુ ્તો કહરે , :- ” ગુજરા્તી ?” 
 મિેં કહું “હા અનરે આપ સૌ ?” ્તો કહરે 
“કોઈ ગુજરા્તી, કોઈ પંજાબીો કોઈ મિરાઠી, 

પણ બધા ઇતનડ્નસ જ છીએ ” હંુ ખુશ 
થઇ કરે, અમિરેરરકા મિાં આટલા બધા પો્તાના 
મિાણસો ! અનરે હંુ બધા સાથરે બરેસી ગઈ 
અમિરે એકબીજાની ઓળખાણ કરી લીધી અનરે 
છુટા પડ્તી વરેળાએ ,” કાલરે આ સમિ્રે આવી 
જજો” નું તનમિંત્ણ પણ મિળી ગ્ું. પછી ્તો 
અમિરે રોજ મિળ્તાં અનરે પો્તાની વા્તો કર્તા,ં 
મિનરે ્્ાં રહરેનારા જુદા જુદા સટરેટસ વાળા 
લોકો ની વા્તો અનરે પ્ોબલરેમિ જાણવાની મિઝા 
પડ્તી હ્તી, આખરરે  ્તો પત્કાર નો જીવ 
નરે ? એક રદવસ શા્ંતાબરેન કહરે , :- ” આ 
દરેશ મિાં બધું કામિ જા્તરે કરવાનું નોકર ્તો 
રખા્ જ નરહ , આપણાં ગુજરા્તમિાં ્તો 
કામિ કરનાર ઘણા્ મિળી રહરે .અહીં બધા 
પો્તાના સમિ ર્ે નીકળી જા્ પછી બાકીનું 
કામિ આપણરે જ મિાથરે “મિેં કહંુ , : -” હા 
પણ અહીં ્તો બધું મિશીન મિાં થા્ નરે ?” 
 શાં્તાબરેન : – ” મિશીનમિાં કરો પણ એ 
જવાબદારી ્તો ખરી નરે ? અનરે ્ ્ારરેક રહી 
જા્ ્તો ……

શા્ંતાબરેન વા્્ પરંૂ કરરે  ્તરે પહરેલા ંકોઈ 
નો રડવાનો અવાજ સભંળા્ો , અમિરે ્તરે રદશા 
મિા ંજો્ંુ ્તો બધાના આશ્ચ્્ણ વચચરે સીમિાબરેન 
રડ્તાં હ્તાં!અમિરે ્તરેમિની પાસરે ગ્ાં, શાં્તા 
બરેન કહરે ,:- ” અરરે  ! તસમિાબરેન શું થ્ું ? 
્તબી્્ત ્તો ઠીક છરે ? ્તરેઓ બોલી શકરે ્તરેમિ 
નહો્તા એટલરે અમિરે તવચા્ુું, ભલરે થોડી વાર 
રડી લરે, મિન હળવુ ંથશરે. એટલરે ્તરેમિનરે સારં 
લાગશરે .અમિારા આ ગુ્પ મિા ંતવતવધ ઉમિરના 
બહરેનો હ્તા ંદરરેકની પાસરે પો્તાની વા્તો અનરે 
પો્તાના પ્શ્ો હ્તા , એવુ ંજ સીમિાબરેનનરે પણ 
હો્ જ. પણ જ્ા ંસધુી પો્તરે ખલુી નરે વા્ત 
ના કરરે  ્ ્ા ંસધુી કશુ ંપછૂવુ ં્ ોગ્ ન ગણા્ 
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,એમિ તવચાર્તી હ્તી ,્્ા ંસીમિાબરેન બોલ્ાં 
“મિારી દીકરી” …. પણ આગળ કશુકં બોલરે 
્તરે પહરેલા ં્તરેઓ ફરી રડી પડ્ા ં.મિેં બોટલ 
મિાંથી થોડુ ંપાણી પીવડાવ્ુ ં, થોડીવારરે  ્તરેઓ 
શાં્ત થ્ા ં. હવરે જાણરે વા્ત કરવા મિાટરે સજ્જ 
થ્ાં હો્ ્તરેમિ સીમિાબરેન બોલ્ા ં, :- ” કરેટલક 
રદવસથી આપણરે બધા મિળીએ છીએ અનરે 
બધા પો્તપો્તાની વા્તો અનરે ચચા્ણ કર્તાં 
હો્ છરે , આપણી વચચરે એક પ્કારનો ઘરોબો 
થઇ ગ્ો છરે. એટલરે મિારી વા્ત કરવાનું 
તવચાર્તી જ હ્તી, જુઓ, આપ સૌ નરે સમિ્ 
હો્ ્તો હંુ સહરેજ મિાંડી નરે વા્ત કરં ?” 
અમિરે બધા : – ” હા , હા ” પછી શા્ંતાબરેન 
કહરે , :- ” એમિા ંપછૂવાનુ ંહો્ ? આ પારકા 
દરેશ મિાં ્તો આપણરે જ એકબીજાના સગા 
ગણો કરે વહાલા ગણો , ્તમિરે શાતં્ત થી વા્ત 
કહો “

સીમિાબરેન : – “મિારરે  બરે દીકરીઓ જ છરે 
, નાની રીની એ મિાસટર રડગ્ી લીધી પછી 
અમિરે ્તરેનરે મિાટરે, છોકરા જોવાનું ચાલુ ક્ુું . 
એક જગ્ાએ સામિાન્ વા્ત ચાલ્તી હ્તી 
ઘર , કુટુબં અનરે છોકરો અમિનરે સારા લાગ્ા 
, પણ રીની નરે એના પપપા એ પછૂ્ુ ં, ” બરેટા 
્તારા ધ્ાન મિાં કોઈ હો્ ્તો પહરેલાં જ કહી 
દરે અમિનરે કોઈ વાંધો નથી ” પણ જવાબ મિાં 
રીની કહરે ,” ના પપપા એ કામિ ્તો ્તમિારં 
જ છરે” અમિરે પહરેલાં કરેસ મિાં આગળ કઈ 
તવચારીએ ્તરે પહરેલાં એક બીજી વા્ત આવી 
કરે, અમિરેરરકાથી મિાત્ વીસરેક રદવસ મિાટરે એક 
છોકરો આવ્ો છરે નરે લગ્ન કરી પાછો જશરે 
. બીજા બધાની જ રેમિ અમિરે પણ અમિરેરરકાના 
મિોહમિાં , છોકરો જોવાનું ગોઠવ્ું , બંનરે એ 
એકબીજાનરે પસંદ પણ ક્ા્ણ . છોકરોનું 
કુટુબં અમિારા ગામિમિાં જ રહરે્તું હ્તું, થોડુ ં
જાણી્તું પણ ખરં,એટલરે થ્ંુ બધું બરાબર 
છરે . અનરે લગ્ન થઇ ગ્ાં .જમિાઈ ્તો ્તર્ત 
પાછા અમિરેરરકા પહોચી ગ્ા અનરે દોડરેક 
મિરહના મિાં દીકરી નરે પણ બોલાવી લીધી 
.મિારા તવના ્્ાં્ ના જ્તી મિારી દીકરી નરે 
મિેં આટલરે દુર મિોકલી દીધી !!! ્તરેના ફોન 
આવ્તા, સામિાન્ વા્તો થ્તી રહરે્તી, પણ મિનરે 

જાણરે સ્ત્ત ્તરેની તચં્તા રહરે્તી આ વા્તથી 
વાકરેફ મિારા પત્તએ મિારા મિન ના સમિાધાનનો 
ઉપા્ ક્યો . ઘરમિાં કોમપુટર ઇનટરનરેટ ્તો 
હ્તાં જ ્તરેઓએ મિનરે ઈ – મિરેલ, ચરેટ, મિરેસરેજ 
તવગરેરરે  , તશખવાડી દીધુ.ં અમિરે લગભગ રોજ 
ચરેટ કર્તાં , એટલરે બધાનરે લાગ્ંુ કરે , હવરે હંુ 
તનતશ્ચં્ત છુ ં.કદાચ મિનરે પણ !

આમિ, બરે વષ્ણ વી્તી ગ્ાં ્્ાં જમિાઈએ 
એક સુખદ સમિાચાર આપ્ા , દીકરી 
પ્રેગ્નનટ હ્તી ! અમિારા ઘરમિા ંબધા ફરવાના 
શોખીન એટલરે પાસપોટ્ણ ્તો ્તૈ્ ાર હ્તા. થોડા 
સમિ્મિાં અમિરેરરકાના તવઝા પણ મિળી ગ્ા 
.અનરે હંુ અમિરેરરકા આવી . દીકરી જમિાઈ 
એરપોટ્ણ પર લરેવા આવરેલા . મિારી દીકરીનરે 
લાંબા સમિ્ બાદ જોવા ્તલસી ઉઠરેલી મિારી 
આંખોએ જ રે જો્ંુ ્તરે જોઈ નરે હંુ છળી ઉઠી 
! જાણરે મિેં મિોકલરેલી રીની ્તો ્્ાં્ દરેખા્તી 
નહો્તી, ્તરેનંુ હાડતપંજર હ્તું ! મિાંડ કાબુ 
રાખીનરે અમિરે ઘરરે  પહોચ્ાં.બરે જ રદવસમિાં 
મિારી દીકરીની હાલ્તનાં કારણો મિનરે જડ્તાં 
ગ્ાં .સવારરે  વહરેલી ઉઠીનરે રીની નાસ્તો 
્તૈ્ાર કર્તી પણ મિૂડ બગડરેલો હો્ ્તરેમિ 
જમિાઈ કોઈ વા્તરે ખુશ નહો્તા થ્તા .મિારા 
દરેખ્તા પણ દીકરીનરે ઘાંટા પાડ્તા , મિહરેન્ત 
કરી નરે બનાવરેલંુ ખાવાનું કકળાટ કરી નરે 
ખા્તા કરે ગસુસા મિાં ખાધા વીના જ્તા રહરે્તા. 
સાજં રે પાછા આવરે ્ ્ારરે  પણ મિડૂ બગડરેલો નરે 
ગુસસો સા્તમિા ંઆસમિાનરે જ હો્.રોજ આવું 
ચાલ્તુ,ં ્ ્ારરેક થ્તુ ંહો્ ્તો ઠીક , એટલરે એક 
રદવસ મિેં રીની નરે પૂછ્ું , : – “બરેટા ,્તું એવું 
શું કરરે  છરે કરે જમિાઈ હંમિરેશા ખફા રહરે છરે “ 
 રીની : -” મિોમિ , ્તુ ંજુવરે જ છરે નરે હંુ જ રે કરં છુ ં્તરે ?” 
મિેં કહું , : – “બરે હાથ વગર ્તાળી ના 
પડરે, ્તારો કંઇક વાંક ્તો થ્તો જ હશરે “ 
 રીની : – ” મિોમિ, હંુ ઇતનડ્ા થી આવી નરે 
એરપોટ્ણ પર ઉ્તરી એમિા ંમિારો શો વાકં હશરે 
બોલ? ્તરે ઘડી થી જ મિારી સાથરે આવુ ંકરરે  છરે 
, શરૂઆ્ત મિા ંમિનરે બધંુ નવુ ંપડરે , એટલરે પછુૂ ં
કરે ડીશ વોશર કરેવીરી્તરે ચલાવુ ં? કરે કપડા નું 
વોશર- ડા્્ર કરેવીરી્તરે વાપરં ? ્્ારરે  પણ 
જવાબ ્તો પછી આપરે પહરેલાં ગુસસો કરરે  !” 

મિેં કહંુ : – ” શર મિાં ્તો ઠીક પણ હવરે શું 
છરે ? અનરે ્તું આટલું ભણી છુ ં્તો જોબ મિાટરે 
ટા્્ ના કરી? રરેઝ્ુમિી બનાવ્ો કરે નરહ ?”

રીની : -” હા મિમમિી બધું ્ૈત્ાર છરે પણ 
મિનરે નીલનરે બ્તાવવાની બીક લાગરે છરે રહંમિ્ત 
નથી થ્તી.”

સીમિા : – ” રહંમિ્તની ્તો ્તારરે  ખબુ જરૂર 
છરે , ્તારં જીવન ્તો ડામિાડોળ છરે “રીની : 
– : ્તું સાચું કહરે છરે મિોમિ , એક બરે વાર ્તો 
મિનરે મિા્ુું પણ છરે હંુ એટલી સરેનસીટીવ છુ ં
કરે રોજ થ્તી ઘટના ભૂલી નથી શકા્તી અનરે 
મિન નરે કોઈ વા્તરે શાંત્ત નથી. ્તારં ફરેવરીટ 
ગી્ત —- દતુન્ા મિેં હમિ આ્રે હૈ ્તો જીના 
હી પડરેગા , જીવન હૈ અગર ઝહર ્તો પીના 
હી પડરેગા — ્ાદ કરી નરે જીવ્રે જાઉં છુ।ં 

“સીમિા : – ” કઈ મિાં, દીકરી ની આવી 
અસહા્્તા જોઈ નરે રડી ના ઉઠરે ? કરે જીવી 
શકરે? પણ ના , મિેં ્તો બંડ પોકારવાનું નક્ી 
ક્ુું . રીની બરેટા, મિનરે બધું તવગ્ત થી જણાવ 
્તારા જીવન મિાં શંુ પ્ોબલરેમિ છરે ્તરેનું કોઈ 
સોલ્ુશન છરે કરે નરહ એ બધું સમિજવું પડશરે 
— તવચારવું પડશરે બધું કહી દરે મિનરે બરેટા 
! “રીની ; -” સ્ત્ત ગુસસો નરે ્્ારરેક હાથ 
ઉપાડરે આપણરે ્્ાં ખુશ હાલ વા્તાવરણમિાં 
રહરેલી એટલરે મિનરે આકરં લાગરે છરે જીવન !”

 સસીમિાં: - “્તો બરેટા , મિારરે  હવરે ્તનરે 
બરે પ્શ્ો પુછવા છરે (૧) આવંુ હ્તું ્તો આ 
બાળક શા મિાટરે ? (૨) આટલી ્તકલીફ ્તેં 
સહન કરી પણ ચરેટ પર કરે ફોન મિા ં્તરે સહરેજ 
અણસાર પણ આવવા ના દીધો! શું દીકરી 
મિાટરે લગ્ન પછી મિાબાપ આટલા બધા પારકા 
થઇ જા્ છરે ? જવાબ આપ”

રીની : - “મિોમિ, ્તમિરે આટલરે દુરથી જીવ 
બાળા તશવા્ બીજુ ં કરી પણ શું શકો 
? એટલરે નહો્તું કહંુ , ્તું મિનરે પારકી ના 
બનાવી દરે પલીઝ મિોમિ આ ્તારો એક જવાબ 
હવરે બીજો જવાબ સાંભળ , નીલ મિારરે  મિાટરે 
જીવનનો પહરેલો પ્રેમિ અનરે પહરેલો પુરષ છરે 
, એટલરે મિારરે  ્તરેની સાથરે જ રહરેવું છરે અનરે 
એ પણ મિારી કાળજી રાખરે છરે કદાચ એનરે 
પણ મિારી સાથરે રહરેવું જ છરે એવું મિનરે લાગરે 
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છરે બીજુ ંકરે, નીલ નો સવભાવ ખરાબ છરે 
નીલ પો્તરે નરહ ્તો ……હંુ ્તમિનરે કઈ કહરે્તી 
નહો્તી એનુ ંએ પણ એક કારણ છરે કરે મિનરે એ 
નહો્ંુત સમિજા્તુ ંકરે એનુ ંઆ વ્ત્ણન મિારી સાથરે 
રહરેવું નથી એ મિાટરે છરે કરે પછી બીજુ ંકઈ, 
કદાચ વષ્ણ પછી મિનરે લાગ્ું કરે, ્તરેના જીવન 
મિાં બીજુ ંકોઈ નથી અનરે ્તરે મિારી સાથરે જ 
રહરેવા મિાંગરે છરે પણ મિોમિ મિનરે ્તરેની — ્તરેના 
ગુસસા ની બીક એટલી બધી લાગરે છરે કરે હંુ 
્તરેની સાથરે વા્ત નથી કરી શક્તી”

સીમિા : _ “આટલું જાણ્ા પછી મિેં નક્ી 
ક્ુું કરે સાંજ રે વા્ત કરીજ લઈશ , ગઈ કાલરે 
સાંજ રે અમિરે ઈડલી- સંભાર બનાવી રાખ્ા 
હ્તા જમિાઈ-દીકરી ની તપ્્ ડીશ! ફ્રેશ 
થઇ નરે અમિરે જમિવા બરેઠા મિેં તવચા્ુું જમિ્તાં 
જમિ્તાં વા્ત કરી લઉં એટલરે મિેં જમિાઈ નરે 
પૂછ્ું , —” કુમિાર, રીની નો શું વાંક હો્ 
છરે જ રેથી ્તમિરે હંમિરેશા તચડા્રેલા – ગુસસા મિાં 
રહો છો ? આમિ ્તો ્તમિારી ્તબી્્ત બગડરે 
અનરે રીની પણ કરેવી થઇ ગઈ છરે મિનરે લાગરે 
છરે કરે , જ રે રીની મિેં ્તમિનરે સોંપી હ્તી ્તરે રીની 
આ છરે જ નરહ , આટલું બોલ્તાં ્તો, જાણરે 
પરેટો્લમિાં દીવાસળી પડરે નરે ભડકા થા્ ્તરેમિ 
જમિાઈ નો ગુસસો ગ્ો , મિનરે કહરે :-પલીઝ 
લીવ મિા્ હાઉસ !!! હંુ હરેબ્તાઈ નરે ઉભી 
થઇ ગઈ સાવ અવાક !!! રીની ્તો બીક થી 
ધ્જુી રહી હ્તી , હવરે આગળ શુ ંથશરે ્તરે બીક 
મિાં અમિરે જીવ્તરે મિરી રહા હ્તાં.! આપણા 

કાળજાના કટકા નરે – વહાલ ના દરર્ા નરે , 
આમિ સાવ અસહા્ હાલ્તમિાં જોવાનું મિારરે  
મિાટરે પણ અસહ હ્તું. પણ ્્ારરે  હંુ મિારી 
જા્ત નરે રીની કર્તાં પણ વધ ુઅસહા્ ગણી 
નરે જોઈ રહી !!!”

સીમિાબરેન આટલું બોલી નરે થોભી ગ્ા 
પણ કાબુ ના રાખી શ્્ા, ્તરેઓ જોર થી 
રડી પડ્ા ંએટલુ ંબધંુ કરે, હાજર રહરેલા ંસૌની 
આંખ આંસુ થી છલકાઈ રહી. સીમિાબરેન 
વચચરે હ્તા નરે બાકી ના સૌ આજુબાજુ ઉભા 
હ્તા, એટલામિાં અવાજ આવ્ો ,” મિોમિ ” 
બધા શોધી રહા કોણ કોનરે બોલાવરે છરે ? ્ ્ાં 
એક કપલ અમિારી પાસરે આવી નરે ઉભું અનરે 
સીમિાબરેન નરે મિાથરે હાથ મુિકી નરે છોકરો કહરે 
:- ” મિોમિ ્તમિરે ના રડો, મિેં ્તો ્તમિનરે કહી દીધું 
કરે, લીવ મિા્ હાઉસ પણ, એક ‘મિા’ં પો્તાની 
પ્રેગ્નનટ , ડરરેલી, અસહા્ દીકરી નરે છોડી નરે 
કરેવીરી્તરે જઈ શકરે? અનરે મિારા જ રેવા ઉધધ્ત, 
અત્ત ગુસસાવાળા મિાણસ નરે ્્ાં અસહ 
પરરતસથત્ત મિાં રહી પણ કરેવીરી્તરે શકરે ? આ 
બનાવ પછી રા્તરે મિેં મિારા પપપાનરે ફોન કરીનરે 
બધી વા્ત કરી ્તો ્તરેમિણરે મિનરે કહુ,ં ્તારરે  બરેન 
્તો નથી એટલરે રીનીના જ રેવું દુઃખ ્તારી બરેન 
નરે પડરે, ્તો ્તનરે કરેવું લાગરે ્તરે ્તું નાહી સમિજી 
શકરે, પણ સીમિાબરેનની જગ્ાએ ્તારી મિોમિનરે 
કલપી નરે આખી વા્ત ફરીથી જીવી જો અનરે 
્તનરે જરૂરી લાગરે ્તો સીમિાબરેન અનરે રીનીની 
મિાફી મિાગંી લરેજ રે અનરે સીમિાબરેનનરે રહરેવા મિાટરે 

તવનવી નરે મિાનવી લરેજ રે , બાકી ્તુ ંમિાન્તો હો્ 
કરે સીમિા બરેન જ્તા રહરેશરે, ્તો અમિરે આવી 
નરે સંભાળી લઈશું, ્તો ્તું ભૂલરે છરે. અનરે હા 
, સીમિાબરેન નું અપમિાન એટલું થ્ું છરે કરે, ્તરે 
્્ાંથી નીકળી જા્ ્તરે શ્્ છરે ્તો રીનીનરે 
પણ મિોકલી દરેજ રે”. —- પપપાની આ વા્તથી 
હંુ જાણરે આસમિાન મિાંથી ગબડી નરે તસધધો 
જમિીન પર પહોચી ગ્ો છુ ં્તો મિમમિી ,મિનરે 
અહીં ધર્તી પર જ રહરેવામિાં મિદદ કરો, 
અનરે પલીઝ મિનરે મિાફ કરો! તવચા્ા્ણ પછી મિનરે 
ખુબ પસ્તાવો થ ર્ેલો અનરે મિેં નક્ી કરરેલું કરે 
સાંજ રે અહીં પાક્ણ મિાં આવી નરે બધાની વચચરે 
્તમિારી મિાફી મિાંગીશ , ્તો જ હંુ મિનરે મિાફ 
કરી શકીશ , અનરે હા, રીના મિેં ્તનરે પણ કોઈ 
વાંક વગર દુભાવી છરે હાલ ની તસથત્તમિાં, 
્તારી જ રે કાળજી રાખવી જોઈએ ્તરે ચકુી ગ્ો 
છુ,ં પણ હવરે નરહ , ્તું મિનરે એકવાર મિાફ 
કરી દરે અનરે ફરી ભૂલ કરં ્તો ્તું જ નરહ હંુ 
પો્તરેજ મિનરે સજા કરીશ. મિમમિી, રીની મિારા 
મિાટરે શંુ છરે? ્તરે કરેવીરી્તરે કહંુ ? પણ હવરે 
્તમિારી મિૂળ રીની ્તમિનરે બ્તાવવા મિાંગું છુ ં
્તો પલીઝ મિનરે મિાફ કરી દો “સીમિાબરેન બંનરે 
નરે આવ્તા જોઈ નરે હરેબ્તાઈ ગ્રેલા- ઘભરાઈ 
ગ્રેલા કરે હવરે શું થશરે ? પણ અહીં ્તો જુદો 
જ એતપસોડ થ્ો !!! ્તરેઓ હવરે ઉભા થ્ાં 
અનરે નીલનરે કહરે : -” બરેટા નીલ , હંુ જા્ત 
્તો રીનીનરે લઇનરે જ જા્ત અનરે ્તો પછી ્તમિરે 
અસહા્ બની નરે જોઈ રહરે્ત , પણ મિારરે  
એવું નથી કરવું ચાલો, આપણરે બધું ભૂલી નરે 
જીવ્તર નરે મિાણીએ અનરે નાના મિહરેમિાન ના 
આગમિનના મિહામુિલા અવસરનરે વધાવવા , 
સુભગ વા્તાવરણ બનાવીએ !!! “અનરે પછી 
ત્ણરે જણા એકબીજાનરે ભરેટી નરે હાથ પકડીનરે 
જવા લાગ્ા . અમિરે સૌ ્તરેમિની પીઠ દરેખાઈ 
્્ાં સુધી સુભગ સમિનવ્ જોઈ રહાં .

આમિ ્તો “ઘી ના ઠામિ મિાં ઘી પડી રહંુ 
” કહરેવા્ પણ ,એક પત્કાર ની દ્ટિી એ 
–અમિરેરરકાના મિોહમિાં દીકરીનરે આ રી્તરે 
પરણાવી દરેનાર, આપણા દરેશના મિાવ્તર 
સામિરે, લાલ બત્ી ધરી દરેવાનું નરહ ચૂકંુ .
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“દરેવી દરેવતળ્ા ગામિની ્તારો મિરહમિા 
અપરંપાર, 

ભાવરે ભજ રે વરણ અઢાર,્તનરે ખમિા-ખમિા 
મિાં ખોડી્ાર” 

સુરરે નદ્નગર જીલ્લાના લખ્તર 
્તાલુકાના દરેવળી્ા ગામિથી અડધો 
રકલોમિીટર દુર ખોડી્ાર મિા્તાજીનું 
તશખરબધિ મિંરદર આવરેલું  છરે.આ 
મિંરદરની બાજુમિાં પથથરની સીમિાઓ 
થી બંધા્રેલો ચારણકુવો આવરેલો 

છરે. જમિીનથી લઈનરે ઉપર સુધી આ કુવો 
પથથરની દાબડીઓ થી બનરેલો છરે.ચાર-
ચાર ફૂટની ગોળાઈ ધરાવ્તા આ કુવાની 
પથથરની દાબડીઓ દરેવળી્ા કોણ લાવ્ું 
હશરે?આ કુવો કોણરે બંધાવરેલો ?્તરેનો કોઈ 

ચોક્સ પુરાવો મિળ્તો નથી.આ કુવામિાં 
ખોડી્ાર મિા્તાજી ્તથા ્તરેમિના છ બહરેનો 
સમિા્રેલા છરે.આ સા્તર્ે  બહરેનોનરે નાગણીઓ 
સવરૂપરે મિામિડી્ા ગઢવીએ કુવામિાં પધરાવરેલ 
એવી લોકવા્કા છરે.આ કુવાનંુ પાણી જ રેનરે 
ઉંટાટીઓ થ્ો હો્ ્તરેનરે તપવડાવવામિા ંઆવરે 
્તરેનરે ઉંટાટીઓ મિટી જા્ છરે એવી આસથા 

Ëuð¤eÞkLkkt ÃkkËhLke Ëuðe 

ykE ©e ¾kuzeÞkh

{khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo



18  rð[khÞkºkk  Vuçkúwykhe 2016

અનરેક ભાતવકોના રદલમિાં સચવાઈ છરે. 
 કુવાની ્તદ્દન નજીક આવરેલા આઈશ્ી 
ખોડી્ાર મિા્તાજીના સથાનકની સથાપના 
વષયો પહરેલા મિહં્તશ્ી નારા્ણદાસજીએ કરી 
હ્તી.નારા્ણદાસજીએ આ ઉજ્જડ જગ્ાનરે 
રતળ્ામિણી બનાવી છરે.ઘણા વષયો સુધી આ 
જગ્ાએ મિા્તાજીનુ ંનાનુ ંમિરંદર અનરે પજૂારીનું 
ધાબાવાળું મિકાન આવરેલું હ્તું ્તરેની જગ્ાએ 
આજ રે દરેવળી્ાનાં જ્ુભા હરેમિં્તતસંહ ઝાલા 
્તથા અન્ શ્ધિાળુઓની આતથ્ણક સહા્થી 
૨૦૦૦ ની સાલમિાં જીણોધિાર થ્ો આજ રે 
૨૦ ફૂટની પહોળાઈ ધરાવ્તું પગથી્ા 
વાળું તશખરબધિ મિંરદર આવરેલંુ છરે.હાલ 
આ મંિરદરની સમિગ્ કામિગીરી દરેવળી્ાનાં 
વ્તની તવક્રમિતસંહ રાણા ્તથા નરવીરતસંહ 
રાણા સંભાળી રહા છરે.દર મિરહનાની પૂનમિરે 

સવારથી જ અનરેક શ્ધિાળુઓ મિા્તાજીના 
દશ્ણન કરવા આવી પહોચરે છરે અનરે સાંજ રે 
લગભગ ૫૦૦૦ જ રેટલા ભાતવકો પ્સાદ 
લઇ ધન્્તા અનુભવરે છરે.ખોડી્ાર મિા્તાજી 
દરેવળી્ા,ભાથરી્ા,્તથા ભડવાણા નાં 
ગ્ામિદરેવી ્તરીકરે પૂજા્ છરે.પુનમિનાં રદવસરે 
દુર દુર થી આવ્તાં શ્ધિાળુઓનરે પ્સાદ 
મિળી રહરે ્તરે મિાટરે આજુબાજુના ્તથા ગામિનાં 
જુવાની્ાઓ સવ્સંરેવક બનીનરે સરેવા આપવા 
સવ્ંભુ આવી પહોચરે છરે.મિંરદરથી થોડરે દુર 
૫૦૦ ભાતવકો એકસાથરે પ્સાદ લઇ સકરે ્તરેવું 
ભોજનાલ્ પણ જ્ભુા હરેમિ્તતસહં રાણાની 
આતથ્ણક સહા્થી તનમિા્ણણ પામ્ું છરે.પુનમિનાં 
રદવસરે પછીનાં મિરહનાની પુનમિ મિાટરે નો 
સહ્ોગ આપનારનું નામિ અગાઉ થી જ 
નક્ી થ્રેલ હો્ છરે.અન્ શત્્તપીઠની 

મિાફક અહી દુર દુર થી શ્ધિાળુઓ 
પુનમિ ભરવા મિાટરે આવી પહોચરે છરે અનરે 
જગદંબાના દશ્ણન કરી પ્સાદ લઇ તવદા્ 
લરે છરે.છરેલ્લાં કરેટલાંક સમિ્થી દર રતવવારરે  
પણ શ્ધિાળુઓ મિાટરે પ્સાદની વ્વસથા 
કરવામિાં આવરે છરે.દરેવળી્ાના પાદરની 
દરેવીએ અનરેક પરચાઓ આપ્ા છરે.સનરે 
૧૯૯૭૦નાં પુર હોનાર્ત સમિ્રે આખા 
ગામિનરે જગદંબાએ બચાવી લીધું હ્તું ્તરેવું 
ગામિનાં મિાજી સરપંચ રણવીરતસંહજી પાસરે 
થી જાણવા મિળું છરે.ખોડી્ાર મિા્તાજીએ 
જવાં મિાટરે નજીકનું એરપોટ્ણ અમિદાવાદ થી 
૧૨૦ રકલોમિીટરનું અં્તર છરે.્તથા નજીકનું 
બસસટરેનડ લખ્તર થી ૮ રકલોમિીટરનાં 
અં્તરરે  આ ્તીથ્ણસથાન આવરેલું  છરે.  
(્તસવીર: અનુજ આચા્્ણ )

અનં્ ાધિકારી, 

અત્ં્ાધિકારી, 

આં્રાધિધિક્ આતમજા, 

 

અલ્પકાળમાં જ ્ારા મિુર પ્રેમ અનરે અમૃ્ વાણીના  

સમૃધધિનુ દાન કરી ્રે મારો ખાલી્પો િરી દીિો અનરે મનરે રંકમાંથી રા્ બનાવ્ો છરે. 

્ું મારો આિાર બની આવી છરે, ્ું મારુ િાગ્ બની આવી છરે,  

્ું જ મારી ચરે્ના બની આવી છરે. ્ારી ્પાસરે પ્રેમનો મહાસાગર છરે  

અનરે છુટ્ા હાથરે ્થા મુક્ હ્રદ્રે ્રે એની લહાણી કરી છરે. મેં ્ારા પ્રેમનરે મહાદાન ગણી 

સવીકા્યો છરે અનરે મારુ જીવન િન્ ગણ્ુ છરે. ્ારુ આ મહાદાન આજીવન જ નહહ શાશ્વ્ મળરે. 

્ુગ્ુગાન્ર સુિી મનરે ્ારા આ મહાદાનનો અધિકારી ગણ્ી રહરે .  

અનં્  ્ાચક ્ારોજ

ÃkºkMkuíkw
íkw»kkh {ýeÞkh
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આ ખુશીનો અણસાર ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી

મિાટીની સુગંધ ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી

હાથની લકીરોમિાં ્તારી હાજરી ના જોઈ 

આંખની ભીનાશ ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી

હીંચકા પર ઝૂલ્તાં એ વા્રો સમિજુ છુ ંવાવાઝોડ ુ

પણ ઘડીક ભરની રીસામિણ ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી,

જુદાઈમિાં ્તારા હાથનો સપશ્ણ જ ્્ા છરે?!

્તારા ડાબા હાથનો સપશ્ણ જ ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી

જુદાઈના રદવસો નજીક છરે ્્ારરે ,

દરવાજા પરના ટકોરા ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી.

જો સાથ આપી ના શકંુ હંુ અંત્તમિ શ્ાસ સુધી

્તો એ કસમિો સાથની ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી

જીવન એક વ્તુ્ણળ છરે ્તો રડવા મિાટરે ્્ાં શોધુ ખૂણો, 

આ ખૂણા વગરનું જીવન ્ાદ કરાવરે છરે ્તારી.

ÞkË   fhkðu Au íkkhe

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe
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કોઈક કતવ્તા ્્ારની્ મિનમિાં તવચાર લઈ રહી છરે.

એક પંત્્ત, બીજી પંત્્ત, ત્ીજી...

ધીરરે  ધીરરે  ખૂલ્તી ફૂલની પાંદડીઓની જ રેમિ,

કરે,  

નવી કંૂપળમિાંથી ફૂટ્ંુત લીલું પાન

જ રેમિ ધીરરે  ધીરરે ..

ગાઢુ ંથા્ છરે ્તરેમિ..

મિારી કતવ્તા પણ ગાઢી થ્તી જા્ છરે.

પણ,  

્તરે અધૂરી છરે...

પૂણ્ણ થવાં ઘણા પ્્્નો ્તરેણરે કરવાનાં છરે.

શબદોનાં મિઝધારમિાં કલમિના હલરેસરે ડબૂવાનું છરે.

પ્ાસ, લ્, છદં જ રેવી ચંચળ મિાછલીઓનરે પકડવાની છરે...

આ બધું ક્ા્ણ પછી પણ,

જ રેમિ મિાણસ કદી સંપણૂ્ણ નથી બની શક્તો

્તરેમિ મિારી કતવ્તા પણ અધૂરી રહરે છરે...

કંઈક ઉણપ છરે ્તરેમિાં..!!

ચૌદશની રાતત્નાં ચદં્ની જ રેમિ...!!!

yÃkqýo frðíkk

fýoðe þkn

frðíkk Cafe

શોધવા નથી કોણ આપણા છરે,

જ રે આપણા છરે; એ ્્ાં છરે?!

વાદળો નથી ્તો’્ અંધારં છરે,

જ રે અજવાળું છરે; એ ્્ાં છરે?!

પાંદડા નથી છ્તાં એ વૃક્ છરે,

જ રે લીલું છરે; એ ્્ાં છરે?!

પાણી નથી જ્ાં ્તળાવ છરે,

જ રે છલકા્ છરે; એ ્્ાં છરે?!

“yu õÞkt Au ?!”

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

   frðíkk Cafe

“yu õÞkt Au ?!”
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જુવાનીના ઉંબરરે  આવી મિન મિાંગરે જ્ારરે  સાથી,  

કોડીલું અનરે થનગન્ંુત રદલ ્્ાંથી રહરે બાકી. 

 

સગા સંબંધી અનરે તમિત્ો સાથરે લાગરે હવરે ઉચાટ, 

એક લાઈફ ટાઈમિ ફ્રેનડની જો્તા હ્તા વાટ. 

 

પહરેલી નજર મિળ્તા જ રદલ ધડકન ચુકી ગ્ું,  

રા્ત આખી ઊંઘ ન આવી ્્ારરે  પરોઢ થ્ું.  

 

ચાંદ લાવીશ કરે જાન આપીશ એવા બોલ દીધા,  

એકમિરેકની સાથરે અમિરે ્તાર બાંધી લીધા. 

 

એના સહવાસમિાં રદલ કહરે બસ સમિ્ થંભી જા્,  

પણ એ જરા દૂર થા્ ્તો એક પળ ્ુગ સમિાન.  

 

સા્ત જનમિનો સાથ ભલરે સાચી વા્ત હો્, 

આ જ જનમિમિાં પુરા કરવા સા્ત જનમિના કોડ. 

 

સુખમિાં સાથરે હો્ અનરે દુખમિાં મિારો પડછા્ો, 

એનો હંુફાળો સપશ્ણ મિનરે સવગ્ણનું સુખ આપનારો.  
 

આજનમિ મિારી સાથરે રહરેજ રે કરવા આવો પ્રેમિ  

મિારી ઉંમિર પણ ્તનરે મિળરે મિારા લાઈફ ટાઈમિ ફ્રેનડ 

zkp. ytrfíkk Ãkt[k÷

frðíkk Cafe
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અમિરે ્તો હજુ લગી ભીના ભીના 

વાદળ ઓઢીનરે જ ઘૂમ્ા છીએ !

્તરસ્ંુ ના રણનરે ્ ધીરરે  ધીરરે  

લગીર પલાળ્તા જ રહા છીએ !

કોક રદ’ કઠણ પવ્ણ્તની ટોચરે ટોચરે 

વાદળ ફાટી વરસ્ા ્ છીએ !

અમિનરે ગમિરે ઓઢવો ભરેજ રૂંવરે રૂંવરે 

ભૂલ સમિજી પસ્તા્ાં ્ છીએ !

ધર્તીની વરાળ સમિાવી ધીરરે  ધીરરે  

મિીઠુ ંઝરમિર વરસ્ાં ્ છીએ !

નથી ઠોસ કશું બ્તાવા અહીં કણરે કણરે 

્તો’્રે અમિરે મિોટામિસ થ્ા છીએ !

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
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મિનરે બસ અહીં હ્ા્ત રહરેવા દો. 

બસ તવશરેષ કોઈ વા્ત રહરેવા દો. 

 

મિારરે  આ અમિીરી ્્ાં જોઈએ? 

મિનરે ્તો હજી્રે પછા્ત રહરેવા દો.

 

મિનરે સંસારના મિમિયો નથી ખબર, 

દતુન્ાથી જરા બાકા્ત રહરેવા દો.

 

મિારં અતસ્ત્વ છરે, બસ એટલી વા્ત, 

ફ્્ત એટલી હવરે ઓકા્ત રહરેવા દો.

 

ના સમિૃત્તપટ પર જકડી રાખો મિનરે, 

ના મિુલાકા્ત કોઇ સાક્ા્ત રહરેવા દો.

 

‘ક્ત્ત’ એકલી જ કાફી મિારા મિાટરે હવરે, 

બસ બીજો બધો પક્પા્ત રહરેવા દો.

 

ઝીંદગી પર રહીનરે જીવવા દો મિનરે, 

બસ હવરે અન્ મિુલાકા્ત રહરેવા દો.

 

અગર મિારા પ્્્ુ્તરો ડખંરે છરે ્તમિનરે; 

્તો મિીત્ બાકી બધી રજુઆ્ત રહરેવા દો.

 

ડર છરે પ્રેમિનો કદરૂપો તવશ્ાસ ન ભરખરે. 

આ્મિાનો બસ હવરે ચોકી્ા્ત રહરેવા દો.

yrûkíkk ¼è
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જ રે કરરે  છરે ્તરે પામિરે છરે,  

સારાનું સારૂ ખરાબનું ખરાબ તચત્ સામિરે છરે. 

ન નાખ તન:સાસો ન મિળાનો આજ રે, 

ભલરે હો્ અંધારં , જો ઉગી રહી સવાર સામિરે છરે. 

કરરે  રાખ કમિ્ણ , એજ ક્ત્ણવ્ ્તારં છરે 

છરે ્તું હીરો ્તનરે ઘસવાનું કામિ મિારૂ છરે. 

ભલરે કરરે  નરહ કદર કોઈ ્તારી, 

મિારી નજરની ્તું સામિરે છરે. 

મિનરે ખબર છરે ્ંુત કોઈક વાર ્ાદ કરરે  છરે મિનરે, 

આ ્તારં જ ખલુ્લું છરે ખા્તુ ં

 ્તારી રજ રે રજ મિારી સામિરે છરે 

જ રે કરરે  છરે ્તરે પામિરે છરે  

સારાનું સારં ખરાબનું ખરાબ તચત્ સામિરે છરે.

સાસુએ ઘરકામિ ધ્ુું,

વહુનું કોરં આંસુ સ્ુું !

ડરેનચર વાળી ડોશીએ,

લાંબી કૂદનું ફોમિ્ણ ભ્ુું !

ICU થી પાછુ ંગ્ું,

ઇલુ ઇલુ કર્તાં દીલ મિ્ુું !

ટાલી્ાનરે શું તચં્તા?!

શું ઉગ્ું’્તું નરે શું ખ્ુું !

દાદ અહીં લરે્તીદરે્તી,

કતવ હોવાનુ ગુમિાન વ્ુું !

ÏÞkrík þkkn

frðíkk Cafe

Søkh Ëðu

frðíkk Cafe



Vuçkúwykhe 2016   rð[khÞkºkk   25

જ્ારરે  જીવનનાં કોઈ વળાંકરે ડગમિગી જાઉં ્તો,  

સાથ ્તારો ચાહીશ, આપીશનરે ્તું?

તનષફળ્તાની પરેલરે પાર ભલરેનરે મિુકામિ હો્,  

એ દરર્ો ઓળંગવા,  

હાથ ્તારો ચાહીશ, આપીશનરે ્તું?

મિારા સવભાવનો ભાવ ્તો ્તું જાણરે છરે,  

નથી રા્તો ખૂટ્તી, નથી વા્તો,

એ રા્તોમિાં મિારી વા્તો સાંભળવા,  

આખી આખી રા્તો જાગીશનરે ્તું?

પામિીશ ખુશીઓ ્તારા દરરેક શ્ાસથી,  

પણ જો મિૌસમિના તમિજાજની સામિરે લથડાઉ ્તો,

્તારા હાથથી સુખનો કોતળ્ો ખવડાવીશનરે ્તું?

રદવસો વી્તશરે; મિરહનાઓ ગુજરશરે, 

ઘડપણમિાં પણ ્તારી હંુફ ચાહીશ,

ચાહીશ ્તારો સથવારો, તનભાવીશનરે ્તું?

rn{k÷e þkn

frðíkk Cafe
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્મનરે પ્થમ ્પસુ્ક લખ્ી વખ ર્ે અનુિવ 
કરેવો થ્ો હ્ો ?

એકચ્ુઅલી મિારી પ્થમિ બરે બુક એક 
સાથરે પબલીશ થઈ છરે જ રે મિારી ફૂલછાબની 
કોલમિની ટૂંકી વા્તા્ણઓનું કમપાઇલ હ્તું. 
એ બહુ જ ્ાદગાર અનુભવ હ્તો. એક 
બલોગર ્તરીકરે બહુ સફળ થ્રેલી એ પછી 
મિનરે કોલમિ મિળી. કોલમિ રાઈટર ્તરીકરે સફળ 
ગઈ ્્ારરે  એના જ લરેખોના પુસ્તકો બન્ાં.
વાંચકોએ ખબૂ પ્રેમિથી મિારા લખાણનરે વધાવ્ંુ 
છરે નરે એમિના અત્તમિલૂ્વાન પ્ત્તભાવો ફોન, 
ઇમિરેલ, બલોગ, પોસટકાડ્ણ...ઠરેર ઠરેર આપ્ાં એ 
બધાં જ તમિત્ોની એ મિૂલ્વાન કોમિરેનટસનરે 
મિેં મિારા પુસ્તકમિાં સથાન આપીનરે એમિની 
બહુમિૂલ્વાન ્ાદગીરી મિારા પુસ્તક સાથરે 
જોડી દીધી છરે. જોકરે આ બધું જ અના્ાસરે 
અનરે એની જા્તરે જ થ્રેલ કામિ છરે. લખવા 
તસવા્ મિેં મિારં ફોકસ બીજ રે ્ ્ાં્ નથી ક્ુું 
એથી જ્ારરે  પુસ્તક છપાઈનરે મિારા હાથમિાં 
આવ્ા ંએ સમિ ર્ે એક પળ ્તો મિાની જ ના 
શકી કરે આ સ્્ હકીક્ત છરે ! જો્ા ના હો્ 
એવા સપનાંનરે શું કહરેવા્ તમિત્ો ?

લખ્ી વખ્રે ્મરે શું ધવચારો છો ?
લખ્તી વરેળા મિારરે  મિોટાભાગરે કશું 

તવચારવાનું  નથી હો્તું  કારણ મિારી 
લખાણની પ્ોસરેસ. આજુબાજુ કોઇ વા્ત 
દરેખા્ કરે ્તર્ત મિગજમિાં એ ‘સરેવ’ થઈ જા્ 
છરે. એ પછી એ ઘટનાના કારણો, ્તારણો 

વગરેરરે  પર તવચાર ચાલુ થઈ જા્ અનરે બધંુ 
્લીઅર થઈ જા્ પછી લરેપટોપ ખોલીનરે 
ટાઈપ કરવા બરેસી જાઉં. ભી્તરથી ભરપૂર 
ભરાઈ જાઉં પછી જ વહરેવાનું ચાલુ થા્ 
એટલરે વહરેણ મિોટાભાગરે ્ ્ાં્ અટક્ંુત નથી 
ઇશ્રની કૃપા. મિારી મિચડીનરે લખ્તા મિનરે 
નથી ફાવ્ંુત. એક સવાભાતવક - નરેચરલ ફલો 
જોઇએ મિારરે .

્મારા પ્રેરણા સ્તો્ કોણ છરે ?
બહુ જ જીદ્દી વ્ત્્ત છુ.ં સાભંળુ ંબધુ ંપણ 

જલદી કોઇની વા્ત એમિ જ ના મિાની લઉં. 
અનુભવ કરવાની ટરેવ છરે એથી પ્રેરણાસ્ત્રો્ત 
હંુ પો્તરે જ છુ.ં આ મિાટરે જો કરે મિારરે  બહુ 
સહન કરવુ ંપડરે છરે પણ અ્ંતરે મિારા ્તારણની, 
રીઝલટની જવાબદાર હંુ પો્તરે. મિારા લખાણરે 
આમિ જ મિનરે સ્ત્ત ઘડી છરે નરે એની સખ્ત 
મિજા હો્ છરે. હા, જ્ારરે  જ્ારરે  ્તકલીફની 
વરેળા આવી છરે ્્ારરે  ્્ારરે  ઇશ્ર મિારી 
કસોટી કરરે  છરે એમિ તવચારીનરે પૂર જોશથી 
એનો સામિનો કરં છુ.ં આમિ જોવા જઈએ 
્તો ્તકલીફો મિારો પ્રેરણા સ્ત્રો્ત કહી શકો 
નરે મિારી અંદર રહરેલ ઇશ્રી્ ્તાકા્ત મિારી 
મિદદગાર.

્મારી ડ્ીમ સ્ોરી જ રેનરે ્મારરે  લખવી 
છરે ્પણ કોઈ કારણસર ્મરે લખી નથી 
શક્ા?

એક નવલકથા અનરે એક પ્વાસવણ્ણનનું 

÷ur¾fk: fðrÞºke MLkunk Ãkxu÷
Founder: www.cybrari.com

yku¤¾
કવધ્ત્ી સનરેહા ્પ ર્ેલ સાથરે એક શાધ્દક મુલાકા્
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પસુ્તક. આ મિાટરે મિારરે  મિારી જવાબદારીઓથી 
પરવારીનરે બહુ બધું રખડવું છરે નરે બહુ બધા 
અનુભવો કરવા છરે. એ પછી આ પુસ્તકો 
લખવા છરે. સમિ્નરે મિાન - એના તસવા્ બીજુ ં
કોઇ જ કારણ નહીં આ ડી્મિ પ્ોજ ર્ે ટસ મિાટરે. 
જોકરે મિારં લખવાનું ચાલુ જ મિારા બલોગ 
પર ‘ખાલીપો’ નામિની નવલકથાથી થ્રેલું 
જ રેનરે મિારા તમિત્ો જાહનવી, પૂનમિ, અવની, 
અલકરેશપટરેલ, મિારી દીદી જ રેનરે હંુ પ્રેમિથી 
મિોટીબરેન કહંુ છુ ં નરે જ રે મિારા એકરે એક 
અક્રની સાઇલનટ રીડર છરે એ અમિી...
આવા ્તો ઢગલો નામિ છરે જ રેમિણરે મિારી સાથરે 
ટરેતલફોતનક ચચા્ણ, બલોગ પર કોમિરેનટ દ્ારા 
મિારો તવશ્ાસ કા્મિ વધા્યો છરે. એ સવથે 
રદલથી કા્મિ નજીક છરે નરે રહરેશરે.

્મારંુ ધપ્્ ્પુસ્ક ?
મિારં તપ્્ પુસ્તક જ રે હજી છપા્ું નથી 

પણ કોલમિ સવરપરે બહુ જ સફળ રહું છરે 
એ - મિારી હ્ા્તી ્તારી આસપાસ.

જો ્મનરે શ્દ વારંવાર વા્પરવો ગમ્ો 
હો્ ્ો ્રે ક્ો છરે ?

એવું કંઈ તવચા્ુું નથી. આ તવશરે મિારા 
વાંચક તમિત્ો વધુ પ્કાશ પાડી શકરે..કદાચ 
વહાલીડાં, હૈ્ું...આ હશરે.

્મરે કવધ્ત્ી ના હો્ ્ો શું બનવાનું 
્પસંદ કર્ ? 

બહુ જ મિોટી તબઝનરેસ વુમિન...( જો કરે 
આ મિાટરે હંુ કામિ કરી જ રહી છુ ંનરે ટૂકં 

સમિ્મિાં આપની સમિક્ ‘સા્બ્રી.કોમિ’ 
નામિની વરેબસાઈટ લઈનરે આવી રહી પણ છુ.ં)

્મારી હાલમાંજ ધવમોચન થ્રેલી ્પુસ્ક 
અધષિ્ારકમાંથી આ્પનરે ગમ્ા શરેર 
જણાવશો ?

આ હાથ કંકુ નરે ચોખા, વધુ શું જોઇએ, 
આવો! હજી રરસાઈ જવુ ંછરે, ફરી ફરીનરે મિનાવો ! 
ગાઉં શું ? મિારી ગાવાની કક્ા નથી, ગુણ 
્તારા હરર ગા્ સાહરેબજી !

એમિાંથી એક ફૂલની પાંખડી જ રેવી ગઝલ 
આપણા તવચાર્ાત્ાના તમિત્ો સાથરે શરેર કરં 
છુ.ં

મિહેંદીમિાં એક્ નામિ લખ્ું છરે, 

કરેવું ખુલ્લરે આમિ લખ્ું છરે !

પાંપણ નીચરે વાંચી લરેજો, 

જલદી આવો રામિ લખ્ું છરે.

થોડો વરસાદ છરે નરે ઠડંક છરે, 

બહાર ભી્તર બધું ્ મિાદક છરે.

સૂ્ ્ણ આડરે ધરી હથરેળી ્તેં,

એથી થોડી ઘણી ્ ટાઢક છરે.

જૂઈની વરેલ બારીએ આવી,

એ ્ જાણરે કોઇની ચાહક છરે.

 

કરેમિ કહરેવું છૂટરે નહીં લજજા,

કંઇક ઇચછા ઓ મિનમિાં નાહક છરે.

ઢોલ ્ા નરે કરે એક મિરરેલી ્વચા

-નરે વગાડરે છરે કરેવો વાદક છરે !

શ્ાસ રંધા્ ્્ારરે  લાગરે કરે,

આ હવા પણ બહુ ભ્ાનક છરે !

સાવ સીધા સવાલના ઉત્ર, 

દઈ શકરે છરે ્ંુત એવું બાળક છરે.
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્પુસ્ક ્પહરમાણ 

પુસ્તક તવષરે : આ પુસ્તક એક દદટી અનરે ્તરેના દદ્ણ તવષરે કહરે 

છરે, ડો્ટર અનરે ્તરેમિની સારવાર તવષરે છરે, નસયો અનરે ્તરેમિની 

રોજીંદી ભાગદોડ તવષરે છરે. હોતસપટલ અનરે ્તરેની તશટિ્તા તવષરે 

છરે. એક એવી પ્રેમિ કહાની જ રેમિાં ડો્ટર એક દદટીની સારવાર 

દરમ્ાન પ્રેમિ રોગી બની જા્. ્તરેની સારવાર કરવામિાં પો્તરે 

કરેવો અટવા્ છરે એની સુંદર રજૂઆ્ત છરે. 

 

ધવમોચન ધવિરે : 

આ પુસ્તક તપ્નટ થઈનરે મિારી પાસરે આવ્ું ્્ારરે  મિનરે એનું 

મિુખ પૃષ્ ખુબ ગમ્ંુ. આથી મિેં રી્તરેશ ભાઈનરે કહંુ કરે 

આનું તવમિોચન ્તો થવું જ જોઈએ. પછી અમિરે બંનરે એ 

એવા ઘણા પ્્્નો ક્ા્ણ કરે કોઈ સારા સ્ંત મિહા પરુષ અા 

બુકનું તવમિોચન કરરે . રી્તરેશ ભાઈ ્તો એક મિરહનાનું રોકાણ 

પૂરં કરીનરે ક્તાર પણ જ્તા રહા પણ ્તરેમિના મિનમિાં હજી 

તવમિોચન વાળી વા્ત હજી ઠશરેલી જ હ્તી. ્્ાં જઈનરે 

તવમિોચન મિાટરે ચક્રો ગત્તમિાન ક્ા્ણ. એમિના એક તમિત્ શ્ી 

પાથ્ણરાજ જાડરેજા મિહુવાની બાજુના ગામિ ્તાજપર રહરે. 

વા્તવા્તમિાં એમિણરે મિોરારી બાપુના હાથરે બુકનું તવમિોચન 

થઇ શકરે કરે કરેમિ ? એવી વા્ત કરી. ્તરેમિનરે એ વા્ત નરે સહષ્ણ 

વધાવી લીધી અનરે શીઘ્રમિ... વાળી નીત્ત અપનાવી અનરે પૂજ્ 

મિોરારી બાપુના હાથરે તવમિોચન થા્ ્તરેવું સટો્ંગ પલરેટફોમિ્ણ 

બનાવી દીધું.  

9મિી ફરેબ્ુઆરીએ તમિત્ શ્ી પાથ્ણરાજ જાડરેજા અનરે ્તરેમિનાં 

ભાઈ કુલદીપ ભાઈ અનરે ્ુવરાજ ડોડી્ા સાથરે મિોરારી 

બાપુના આશ્મિરે પહોંચી ગ્ા.  

 

મિોરારીબાપુએ બુકનું તવમિોચન કર્તા એટલું કહંુ કરે “ બુકનું 

શીષ્ણક ખુબ ગમ્ંુ....રી્તરેશ ભાઈનરે શુભકામિનાઓ”

rð{ku[Lk
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh
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furVÞík {kir÷f “rð[kh” 
þçË MknkÞ: ykhíke Ãkhe¾

જો કોઈ પથથરો ઉપર ફૂલ ઉગાડવાની વા્ત કર્તું હો્, આગનરે રાખ કરવાની વા્ત કર્તું હો્ કરે 
પછી એક જ ઘૂંટડરે તજદંગી જીવવાની વા્ત કર્તું હો્ ્તો સમિજવું કરે એ જીવનની બહુ જ મિહામિૂલી એવી 
જવાની જીવી રહો છરે. જવાની જીવવાની જ રેટલી મિજા છરે એટલી જ મિદમિસ્તીથી ગઝલકારોએ એમિના 
શરેરમિાં જવાની કહો કરે ્ુવાનીનરે રંગીના્તાથી શણગારી છરે. ભાગ ર્ેજ કોઈ શા્ર એવો હશરે કરે, જ રેણરે આ 
રંગીન શબદલરેખ એમિની કોઈ પણ જીવન અવસથામિાં થ્રેલ કાવ્ લરેખનમિાં ન કરરેલ હો્.

મિન પ્તંતગ્ંુ ઉડ ઉડ કરવા લાગરે, મિન મિોરલો આંબરે આવ્ા મિોર જ રેમિ મિહરેકવા લાગરે ્તો સમિજવું 
જવાની ફંૂટી. જવાની કહો કરે ્ુવાની એ એક મિાનતસક વૃત્ત કરે અવસથા છરે જ રેનરે ઉંમિર સાથરે કોઈ લરેવાદરેવા 
નથી.જ રે સમિ્નો સદુપ્ોગ કરી જાણરે, તજદંગીની હરએક પણ મિોજથી મિાણી જાણરે ટૂકંમિાં ઉ્સાહનો 
પ્ા્ણ્વાચી એટલરે ્ુવાની.. જવાની. ભલરે નરે ઈત્તહાસ ભણવામિાં આળસુ હો્, પણ ઈત્તહાસ રચી જાણરે 
એવો ઉ્સાહ, કૌશલ, કુશળ્તા હો્ ્તરે જ સાચી જવાની.

ધજવી જવાની મજા ્પણ કંઇ ઔર હો્ છરે
ધમજાજ જવાન હો્ નરે વ્ની લરેણ બંિ હો્

- નરરેશ ડોડી્ા 

જવાની શબદનાં ઉપ્ોગથી ઘણી બધી શરેર અનરે ગઝલો વષયો વી્્ા પછી પણ ્ુવાન ન રહા છરે. 
કોઈપણ ઉંમિરરે  કતવ જવાની શબદ પર ગઝલ કરે પંત્્ત લખરે ્્ારરે  સાચરેસાચ એ જવાન થઇ જા્ છરે. 
વાસ્તવમિાં જવાનીનરે કોઈ ઉંમિર નથી, એ ્તો એક મિાત્ તવચાર છરે, ખુમિારી છરે. ગઝલોનાં બરે્તાજ બાદશાહ, 
શબદરે શબદરે અમિૃ્ત રરેડીનરે લોકોનરે એમિનાં ગઝલથી ઘા્લ કરનાર અમિૃ્ત “ઘા્લ”. કોઈ કતવએ કુદર્તનાં 
તન્મિોનરે ઊંધા કરી નાખ્ા ંહો્ ્તો એ આ એક જ કતવ છરે. જો મિનોબળ છરે, આ્મિ તવશ્ાસ છરે, ભારોભાર 
સંવરેદના છરે અનરે લખું ્્ાં સુધી જવાન છુ ંએવું દશા્ણવ્તો એમિનો એક શરેર…

મનરે ્ૂપછી રહ્ા છરે, હંુ કરંુ છુ ંશરેખ શાની ્પર?
મહો્બ્ ્પર, મનોબળ ્પર, નજર ્પર, નવજવાની ્પર,

જો ઊમમીઓ જીધવ્ છરે ્ો જગ્ ્પણ એક દી’ જોશરે,
બુઢા્પામાં જીવનનરે લાવીશું ્પાછુ ંજવાની ્પર. 

- અમૃ્ “ઘા્લ”

એવીજ એક ખુમિારીભ્યો શરેર અનરે જવાનીનરે મિા્ત આપવાનરે અમિર થવાની વા્ત ગઝલકાર શૂન્ 
પાલનપૂરી કહરે છરે કરે,

કવનરૂ્પી જડીબુટ્ી અમર્ાની ્પણ રાખું છુ,ં
નથી ્પાછી જવાની એ જવાની લઈનરે આવ્ો છુ.ં 

- શૂન્ ્પાલન્પુરી
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્્ાંક જવાનીમિાં નશાનાં જામિ લગાવાની વા્ત કરરે  છરે ્તો કોઈકનરે વહરે્તી જવાનીની વરેદના છરે. કોઈક 
ઘડપણનરે પાછુ ંઠરેલવવાની અરજ કરરે  છરે, ્તો કોઈક જવાનીની રંગીન્તા હૃદ્ની ભી્તરરેથી શોધવાની વા્ત 
કરરે  છરે. જવાન ઉંમિરની રંગીન્તામિાં ્તરબોળ કર્તી અનરે નશામિાં ચકચૂર થઇનરે ભાન ભૂલવાની પંત્્તઓ 
કતવઓએ ખૂબ અનોખા અંદાઝમિાં વ્્્ત કરી છરે. જ્ા ંગઝલનરે કોઈ રામિ કરે રહીમિ સાથરે લરેવાં દરેવાં નથી 
એનરે બસ જવાનીના જામિની ઇન્તરેજારી છરે. ્્ાં એક પંત્્ત રચા્ છરે કરે,

એક ગઝલ ્ારા નામની, ના રહીમની ના રામની,
મૂછોના દોરા ફૂટાં અનરે ઋ્ુઓ આવી જામની, 

એક ગઝલ ્ારા નામની.. 
- મૌધલક “ધવચાર”

હંુ ્પણ જાણં છુ ંકરે સનમ મારી જવાની જવાની છરે;
્ું માનરે ્ા ન માનરે, એ ્ારા ્રફ જ જવાની છરે.
સમજ્ા સમજ્ા સમજાઈ જશરે ્નરે ્ એક હદન;
કોઈ અમસ્ું આકિ્ષણ નથી, ઇશક મારો રૂહાની છરે.

મળી જશરે મંધજલ િલરે હો્ રાહ અધ્ કહિન ન્વર; 
એના ચીંધ્રે ચાલ, ્ારી લાગણી સાચો સુકાની છરે.

- ન્વર મહરે્ા

એવી જ કૈક જવાનીના નશામિાં શબદરે શબદરે ભીનાશ નરે તવચારોમિાં જલસાના ઘોડાપુરમિાં ્તણા્તાં 
જવાનીના નશામિાં, પ્રેમિમિાં ડબૂવાની વા્ત કર્તાં આર્તી પરીખ કહરે છરે કરે, 

િારોિાર િીનાશથી અમરે િર્પૂર હ્ા,
જવાનીના જોશથી ્મરે’્ ચકચૂર હ્ા,
જમાનાની શરે’ ધવસા્ કરરે  કોરા િાકોર
સાગરરે  િળવા બરે’્ કાંિરે ઘોડા્ૂપર હ્ા.

- આર્ી ્પરીખ

્તો વળી, ્્ાંક મિાદક જવાનીના જોશમિાં રોમિરેરોમિથી પ્રેમિરંગરે રંગાઈ જવાની વા્ત...

રોજ જવાની ચઢ્ી ગઈ,  સાંજ કંુવારી થંિ્ી ગઈ,
ઓ, ઓ, ઓ, ઓ... ઘરના દ્ારરે  મળ્ી રહી,

બસ એક ઈશારરે  થ્ો હંુ રંગરસી્ો...
- મૌધલક “ધવચાર”
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પ્રેમિરંગરે રંગા્રેલો કતવ જીવ હવરે ખરરેખરો મિૂંઝા્ો… જા્રે ્તો જા્તરે કહા?!

સરેજ ક્ાં સુંવાળી હ્ી, બળ્ી જવાની હ્ી.
જાવું ક્ાં કહરેવાનરે વા્?

- મૌધલક “ધવચાર”

ઉપરો્્ત બરે પતં્્તઓમિાં તપ્્્તમિાના એક જ ઈશારરે  રંગરતસ્ા થઇનરે, તપ્્્તમિાના એક મિાત્ નજરનાં 
સપશ્ણથી કંુવારી સાંજ થંભ્તી લાગરે છરે અનરે રોજ રે રોજ રે જવાનીની મિાદક્તા વધવાનો અનુભવ થા્ છરે 
્તો વળી ્્ારરેક આ જ કતવ હૃદ્નરે મિાશુકાનાં શક અનરે હકની વરેદનાથી કંટક ભરી સરેજ પર જવાની 
બળવાની વરેદનાની વ્થા છરે. 

ઘડપણનાં ઉંબરરે  પહોચરેલ મિન જવાનીનરે અરજ કરરે  છરે કરે, હવરે ્ંુત પાછી વળી જા, કંઈ થઇ શકરે ્તરેમિ 
નથી. કારણ કરે ઘડપણનું ઘર મિારં આવી રહું છરે, શ્ી અતવનાશ વ્ાસની ખૂબ ભાવવાહી પતં્્ત,

કહંુ છુ ંજવાનીનરે, ્પાછી વળી જા,
કરે ઘડ્પણનું ઘર મારંુ આવી ગ્ું છરે.
મનનરે ન ગમ્ું ઘડ્પણનું ડહા્પણ,

્પણ; ્ન ્ારંુ સગ્પણ િુલાવી રહ્ું છરે. 
_અધવનાશ વ્ાસ

અનરે એ જ ગઝલમિાં બીજી એક પંત્્તમિાં મિહોબબ્તનરે જનમિોજનમિનો હક છરે એમિ ખુમિારીથી કહરે છરે 
છ્તાં ઘડપણની મિાફી મિાંગીનરે થોડો વધારરે  સમિ્ જવાનીનો સવાદ મિાણવાની અરજી કરરે  છરે.

મુહો્બ્ ્ો મારો હક છરે જનમનો,
સાકી હ્ો નરે રહ્ો છુ ંસનમનો,
ઘડ્પણનરે કહંુ છુ ંકરે માફી દઇ દરે,

મુહો્બ્થી મુજનરે િઇ ફાવી ગ્ંુ છરે.
- અધવનાશ વ્ાસ 

સાચરે જ ડુગંરાનરે પણ ઝૂકાવી દરે અનરે સૂકી નદીઓનરે પણ ખળખળ વહરે્તી રોકી દરે ્તરેવો તમિજાજ લોકો 
જવાનીમિાં ધરાવરે છરે અનરે એવો જ તમિજાજ ગઝલકાર સુપરેરરે  એમિના શરેર ગઝલોમિાં કંડારરે  છરે.

શ્ીમિદ્ રાજચંદ્ એ કહંુ છરે, “રૂપ મિરેલું થા્, પણ સવરૂપ ્્ારરે્ મિરેલું ન થા્. ન રૂપ રહરેગા ન જવાની 
રહરેગી. ઇસ દુતન્ા મિેં સરફ્ણ ્તરેરી કહાની રહરેગી... આજ રે નથી રાજા કરે નથી ન્ત્ણકી. છોડ બરેટા, આ કા્ાની 
મિા્ા. ્તું એવાં કમિયો કરીનરે જા કરે ઈશ્ર પણ ્તારી આ્તુર્તાપૂવ્ણક રાહ જો્તો હો્…”
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