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માતૃભાષા અને માતૃભૂમમનું સનમાન અને સંવર્ધન માટ ે 

હંમેશા હંુ પ્રયતનશીલ રહીશ.

વયવહારમાં ભાષાશુમધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી પ્રથમ પસંદગી રહેશે.

માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપૂર્ધ વારસા પ્રતયે પર હંુ આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતૃભૂમમ તેમ જ માનવતાનું રક્ષર અને જતન એ મારં દામયતવ છ.ે

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બંરારરના  

દરેક મનયમોનું હંુ મનષ્ાપૂવ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[kh”

ûk{k «kht¼ Au

ક્ષમા રરે ત ેસમુિયા સદાય, ક્ષમા મવના પ્રારી ઘરા પીડાય ।

ક્ષમા રાિજો રીરજ રારી, રક્ષા કરશ ેશ્ીકૃષર તમારી ।।

ક્ષમા પ્રારંભ છ ેપ્રસન્નતાનો. જ ેહૃદયમાં ક્ષમા ભાવના છ ેએ હૃદયમાં ઈશ્વરના શ્વાસ રબકે છ.ે 

જીવનમાં કોઈને ક્ષમા આપવી િુબ અઘરી છ ેપરંતુ અઘર લાગતું જીવન ક્ષમાભાવથી િુબ સહેલું 

લાગવા લાગે છ.ે ક્ષમા નમ્ર વયમ્તતવનું આભૂષર છ.ે ક્ષમા એક અજોડ સંબંરનો સેતુ છ.ે ક્ષમા 

આતમબળ છ.ે ક્ષમા સંજોગેને પીગાળે છ ેઅને વયમ્તતવને અજવાળે છ.ે

 ક્ષમા ભાષા છ ેઉદારતાની, 

ક્ષમા વારી છ ેનમ્રતાની.

ક્ષમા પ્રસન્નતાનું ચાલકબળ છ.ે

ક્ષમા એક અનુભવ છ,ે ઈશ્વરનો અનુભવ.

ક્ષમા કળા છ ેસમૃધિ મવચાર જીવવાની 

ક્ષમા ઘણં ગુમાઈને કંઈક અમૂલય મેળવવાનો રસતો છ.ે 

ક્ષમા ભેટ છ ેઅમરકારની.

ક્ષમા એટલે રીરજ.  ક્ષમા એટલે અંતરના મોજાંઓને શાંત પાડવાની ગુરચાવી. 

ક્ષમા એ સુિની સીડી છ.ે કારરકે ક્ષમા છ ેતયાં રીરજ છ,ે ક્ષમા છ ેતયાં હકાર છ,ે ક્ષમા છ ેતયાં પ્રેમ છ,ે 

ક્ષમા છ ેતયાં દરેક અમભમાનનો નાશ છ,ે ક્ષમા છ ેતયાં રદવયતા છ,ે ક્ષમામાં જ આતમાનો ઉજાસ છ.ે  

કારરકે

ક્ષમા પ્રારંભ છ…ે ક્ષમા પ્રારંભ છ…ે ક્ષમા પ્રારંભ છ…ે
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વામષ્ધક પરીક્ષાઓ પૂરી થઇ નથી કે બરાં ઘરોમાં મહેમાનોનો રાફડો ફાટ.ે “મામાનું ઘર કેટલે…?” મામા 

ન હોય કે બહુ દૂર રહેતાં હોય એ બરાં દાદાજી/મોટાબાપા/નાનાજીના ઘરની વાત પકડ.ે કાં’ તો આપરે 

કોઈકના ઘરે મે’માન થઇ ગુડારા હોઈએ કાં’ કોઈકે આપરે ઘેર રામા નાખયાં હોય… એ’ય આપરા માટ ે

તો મોજ્જા એ મોજ્જા ના રદવસો..

ઘરઘર, પાંચીકા, ઇસટો, કેરમ, સતરંજ, ચોપાટ, લિોટી, ભમરડાં, સાતતાળી, આંરળોપાટો, સંતાકુકડી, 

નાગોલ/સતોરડયું, લંગડી…આહાહ… કેટકેટલી રમતો…

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

 fk[e fuhe  
suðwt ¾kxwt-{eXwt ƒk¤…ý 
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ને,

ગરમી લાગે એટલે જીભની સાથોસાથ, 

રોજ સવારસાંજ આપરી શેરીમાંથી જ 

નીકળતી માટલાં કુલફી ને બરફગોળાની 

લારીની ઘંટડીનો અવાજ સાંભળવા કાન 

પર તરસવા લાગે…. ને, રીરજ િૂટ…ે

બરફગોળા વાળા ચાચાને આંિોના ભવા 

ચડાવતા ંમોટામારાના ઠાઠથી વહેલા ંઆવવા 

ટકોર પર કરીએ…

એકબાજુ ઘરમાં મે’માનનો રાફડો 

ફાટલેો હોય, મમમી, કાકી/મામી/માસી/ફૈબા 

બા,નાનીમા બરા ંજ આિો રદ’ રસોડામાથંી 

ઊંચા જ ન આવતાં હોય. વરાની રસોઈ 

હોય એમ સવારસાંજ થોકબંર રોટલી/

ભાિરી/થેપલાં/પૂરી…. એમાંય આ તો 

ઉનાળંુ રજાઓ… કેસર ને હાફુસ કેરીની 

સીઝન.. બૌ તોફાન ેચડીએ તયારે બ/નાનીમા 

થોડીવાર હડીયાપટ્ી ઓછી કરવાં આિી 

ફોજને ઓસરીમાં લાઈનબંર બેસાડી દે. 

એમાયં, મચલ્લરપાટટીન ેતો જાગંીયાભરે જ…

કેરીઓ ઘોળાતી જાય ને એકએકના હાથમાં 

અપાતી જાય…

આહાહ…કેરી ઘોળતાં જાવ ને ચૂસતાં 

જાવ… કોઈની કોરીથી રસ ટપકે..તો 

કોઈની ડૂંટીએ રસ અટકે…. શું આપણં 

બાળપર હતું…..

ને પાછી આ તોફાની ટોળી બપોર પડ્ે 

દાદીમા/નાનીમાની સોડમા ંએવી જ શામંતથી 

પોઢી જાય….હાશશશશ્……

ને, ઠામડા મંજાય જતાં ઘરની સ્તીઓ 

આ તોફાનીઓ ત્રાટકે એ પહેલાં અથારાંના 

કામમાં પરોવાય. મીઠું-હળદર ચોળીને 

રાિેલી થાનની બરરીને માથે બાંરેલું 

કપડું િૂલે… ઓસરીમાં જૂનો સાડલો 

પથરાય…ને, પીઠી ચોળી નીકળાં હોય 

એમ મીઠુ-ંહળદર દીરલેા ંકાચી કેરીના ટકુડાં 

સાડલામાં’ય પીળી ભાત પાડવા ગોઠવવા 

લાગે….

આહાહ…. શું એ િાટ્ીમીઠ્ી સુગંર….

આિા ઘરમાં પ્રસરવા લાગે… આિો રદ’ 

માટલાં કુલફી ને બરફગોળા િાઈને સાવ 

સુન્ન થયેલું શરદીથી સૂડસૂડ થતું એકાદ 

નાક આ િાટ્ી સગુરંથી િલુી જાય…ન…ે..

એવાં શેડા ચડાવે કે, દાદીમાની સોડમાં 

સુતેલી આિી ફોજ ચોક્કની થઇ જાય… 

મામી/કાકી/મામી ઓસરીમાંથી જાય એની 

જ રાજ જોવાતી હોય…ઊંઘવાનો તો ડોળ 

માત્ર હોય…

હળવેકથી જોયું કે,

દાદીમા/નાનીમાના નસકોરા ંબોલ ેછ…ે.

એયયયયય……..ભાગો સીરાં ઓસરીમાં…

ચપોચપ બ-ેચાર-પાંચ કેરીના કટકા ઉપાડતાં 

જાવ ને ભાગતાં જાવ…સીરાં ચોકમાં…. 

કાકી/મામી/ફૈબાની રાડ પડ…ે

“એ મારાં રોયાં…ઉભારોરોરોરો…….

અલયાવ આિા વરહનું અથાણં બગાડશો 

મારાં રોયાવ….”

વડીલો’ય જારતા ંજ હોય કે અડરોઅડર 

તો છોકરાવ જ આરોગી જવાના છ ેએટલે 

એ પાક્કી ગરતરી સાથે જ કેરીઓ ઘરમાં 

આવી હોય….

બસ, મીઠાં સંભારરાઓ….

હવે ઓસરી’ય નથી કે… નાનીમાનો 

સાડલો’ય નથી… કે ફૈબા/મામી/કાકીની 

મીઠી ટકોર પર નથી… ને, “મામાનું ઘર 

કેટલે?!”_ય નથી…

પર,

બાળપરના એ મીઠાં સંભારરા યાદ 

કરતાં હજી’ય અચૂક અથારાં બનાવું છુ…ં 

નસીબના િેલ કે મવદેશમાં રહીએ છીએ 

પર, દેશી રહેવું કે નરહ_એ તો આપરાં 

હાથમાં જ છ…ે. 

( આ ફોટામા ંજટેલી િાલી જગયા દેિાય 

છ ેએ બરાં જ ટકુડાઓ હંુ’ય કોઈકને ને 

કોઈકને રદલથી યાદ કરી એકાદ ડસૂકંુ 

ભરતાં આંસુઓ રોકતી… આરોગી ગઈ 

છુ…ં હા, પમતદેવએ અચૂક ટકોર કરી હતી 

…. “બસ, કર…. સોજાં ચડી જશે…” 

પર, આ બંદા માને િરા?!! મારી દ્રષ્ીએ 

તો, બાળપર એ માનમસક અવસથા છ.ે 

એને વયમ્તની શારીરરક ઉંમર સાથે કોઈ 

લેવાદેવા નથી. જ ેવયમ્ત ભોળપર સાથે 

પ્રેમ-િુશી-મસતીથી જીંદગી જીવી જારે છ ે

એના રદલમાં બાળપર ૭૦-૮૦ વષ્ધની વયે 

પર જીવંત રહે છ.ે )
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રોજનો ઝરૂિામાં બેસવાનો ક્રમ , સવ 
સાથે તાલ છડેવાની મઝા આજ ેમારવી 
મુશકેલ હતી.

અનરારાર વષા્ધની હેલી થંભવાનું નામ 
લેતી નહી. બાલકનીમાં બેઠી અને વષા્ધની 
ઝાપટ ેમભજંાઈ. થોડો સમય ગમયંુ પર પછી 
મબમાર પડવાની તયૈારી ન હતી તથેી કમને 
ઘરમા ંઆવી. કપડા ંબદલયા. ગરમા ગરમ ચા 
પીરી અન ેિરુશી બારી પાસ ેિસાડીન ેબઠેી.

અંદર હંુ, તેથી બહારનું દૃશય જોવાની 
મજા મારી રહી. આ ગગનના વાદળો 
રરતીને કેટલો પ્રેમ કરે છ.ે જરા સમજીને 
પ્રેમ કરતા હોય તો ? હસી પડી . પ્રેમ કાંઇ 
પૂછી ને થાય? પ્રેમને કાંઈ મસમાડા હોય? 
પ્રેમ મનઃસવાથ્ધ હોય ! પ્રેમ તો બસ થઈ જાય. 
વાદળાને ્યાંથી સમઝર હોય ! માનવી 

થોડાં છ?ે ભાર સહન ન થાય એટલે ન રાત 
જુએ ન ્રદવસ, જરૂરત છ ેકે નહી તનેી તમેને 
્યાં ગતાગમ છ.ે તેથી તો રરને સુકાં ભઠ્ 
રાિે છ ેને બરે સરિાં વરસતા નથી.

્યાંક જોઈએ તો પારીની તંગી. અમુક 
જગયાએ જળબબંાકાર. હજુ ગયા મરહન ેજ 
હ્ુસટનમાં એક રદવસમાં ૨૦ ઈંચ વરસાદ 
વરસયો. તોબા રે તોબા !

ચાલો આપરે સામાનય વાત કરીએ. 
આપરને ભગવાને મવચાર શમ્ત આપી છ.ે 
બરા તેનો ઉપયોગ કરે છ ેતેની િાત્રી ન 
આપી શકાય. આજ ેઆ ગગનમાં ટહેલી 
રહેલાં વાદળા, રાતના ટમટમતા તારલાં, 
પનૂમનો કે બીજનો ચાદં, ઝબકૂતી મવજળીના 
ઝબકારા, સાત ઘોડાના રથ પર સવાર સરૂજ 
અને રંગબેરંગી મનમોહક રંગનંુ મેઘરનુ. 
આ બરું મનરિવાનો સમય કોની પાસે છ?ે 
એ સમય કાઢીશું તો જીવન હયુ્ધ ભયુું બની 
લહેરાઈ ઉઠશે. રોજ સવાર પડ ેને સાંજ એ 
જ જીવનની ઘટમાળ. શું પામયા?

ચાંદ, તારા, સૂરજ, વાદળાં અરે પેલી 
ઝબુકતી મવજળી પર જારે એક કુટુબંના 
સભય ન હોય તેમ આભમાં વસી રહ્ા છ.ે 
મમત્રતા ગરો તો તેપર કેટલી ગાઢ !તેઓ 
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જારે છ ે ‘સંપ તયાં જપં’. તેવું જ માનવ 
જીવનમાં પર છ.ે જ્નમતાની સાથે ‘કુટુબં’ 
આપો આપ મળે છ.ે

પ્રમે સતત વહે જાય છ.ે તમેા ંભરતી ઓટ 
આવે પર કદી સૂકાઈ ન જાય. જો કદાચ 
સવાથ્ધ અન ેઅહં સામસામે ટકરાય તો ત ેપર 
શ્ય બને. િાસ યાદ રાિવું રહતાવહ છ.ે 
“ડાગેં માયા્ધ પારી જુદા ન થાય” અન ેલોહી 
હમેશા પારી કરતા ંવરારે ઘનતા રરાવ ેછ ે!

તયાર પછી જીવનમાં મૈત્રીનું સથાન 
મહતવનું છ.ે‘મૈત્રી’ કેવી કૃષર અને સુદામા 
જવેી? કેવો મરુર શબદ છ.ે નમસબદાર હોય 
તેને જીવનમાં સુંદર મમત્રો પ્રાપ્ત થાય છ.ે 
મૈત્રી ભાવનાથી ભરપરૂ જ ેસવાથ્ધની બદબથૂી 
લાિો જોજન દૂર હોય ! શું મમત્રતા અને 
દુશમની એક મસક્કાની બે બાજુ છ?ે મારા 
રહસાબે નહી પર સાંસારરક વાતાવરર 
જોતાં તેના ગભ્ધમાં સતય ભંડારાયેલું છ.ે

જ ેઆજ ેતમારા મમત્ર હોવાનો દાવો કરે 
છ ેએ કદાચ કાલે તમારા દાના દુશમન થાય 
તો નવાઈ ન પામશો! તે પર કેવી મામૂલી 
ચીજ માટ ે! તે કદાચ તુચછ અહંકાર હોઈ 
શકે યા બેરહમ પૈસો ! રકંતુ એક વસતુ સદા 
યાદ રહે દુશમન ‘દાનો’ જ ેમૈત્રી દરમયાનની 
વાતોનાં રરમશંગા ન ફંૂકે. તેને સાદી સરળ 
ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્ારી કહેવાય.

મૈત્રી કરવી આસાન છ.ે મૈત્રી મનભાવવી 

એ કૌશલય માગી લે તેવી વાત છ.ે એમાં ‘હંુ’ 
ગૌર બની જાય છ.ે

મૈત્રીની વચચે એક િૂબ પાતળી રેિા 
છ.ે એ કદી ઓળંગવાનો પ્રયતન ન કરવો. 
મમત્રની નબળાઈ છતી કરવી.

િૂબ કુનેહ પૂવ્ધક તેમાં તેની લાગરી 
ન દુભાય તેનો ખયાલ રહે! નબળાઈ દરેક 
વયમ્તમાં હોય એ સવાભામવક છ.ે

એ લક્ષમર રેિા એટલે મમત્રની જામતય 
જીંદગીમાં દિલ ન દેવી. આ એક એવી 
રહસયમય વાત છ.ે કે સામે વાળી વયમ્ત 
કળી નથી શમ્ત ્યારે એ લક્મર રેિા 
પાર કરે છ.ે કદી મમત્ર પર સાચંુ યા િોટુ ં
આળ ન ચડાવવું.

પ્રશ્ન હોય તનેુ ંમનરાકરર કરવુ.ંઆપસમાં 
માન અને સનમાનનું ધયાન રાિવું. આ બરું 
અઘરં નથી. લિીએ તયારે ભારેિમ લાગે 
બાકી સરળ અન ેસહજ વત્ધન મુમશકલ નથી.

‘જો તમારી પાસે કોઈ ચપપુ માગે અને 
તમે તેને મુઠ પકડાવો છો કે રાર એ તમારી 
મૈત્રીની અમનિ પરીક્ષા છ.ે’ જો રાર આપશો 
તો તમે તમારી જાતને મહતવ આપયંુ એ 
સૂચવે છ.ે જો મુઠ આપશો તો તમે મમત્રની 
સુરક્ષાના આગ્રહી છો એ સામબત થશે.’ 
સારારર કાય્ધ પર તેમા કેટલો ગુઢ સંદેશ !

મમત્રતા હંમેશા લાગરી સભર હોય. 
જ ેમૈત્રીનો આતમા છ.ે મમત્રતાના પાયામા 

‘હંુ’ ગૌર છ.ે ‘તું’ છ ેતો હંુ સાથે સરવાનો. 
મૈત્રીના વતુ્ધળનું મધય મબંદુ ‘હંુ’ નથી.

‘મમત્ર’ છ.ે જ ેતનેા પ્રતયેનો પે્રમ ભાવ અને 
આદર વય્ત કરે છ.ે મમત્રતામાં સવાથ્ધ અને 
પૈસો પ્રવેશે છ ેતયારે તેનું પતન મનમચિત છ.ે

જ્યારે શતુ્રતા યા દુશમનીમાં તેનાથી 
મવરૂધિ છ.ે ‘સહુ ભાડમાં જાય મને ઉની 
આંચ ન આવવી જોઈએ.’ મમત્રતા અભયની 
જનમદાત્રી છ.ે દુશમની સદા શંકા કુશંકાથી 
ઘેરાયેલી હોય છ.ે મનની શાંમતને હરે છ.ે

મમત્રતા કરવી િૂબ સરળ છ.ે િરી 
પરીક્ષા તને ેમનભાવવામા ંછ.ે મમત્રતામા ંપ્રથમ 
આવે છ ેઅહંકારનો ક્ષય. મવશ્વાસ એ તેના 
જડમૂળમાં જડાયેલો છ.ે

અમવશ્વાસની લહેરિી પાસેથી ગુજરી 
શકતી પર નથી. શંકા ને તો સથાન જ નથી!

કહેવાય છ ેજૂનું તે સોનું. જૂના મમત્રો 
સોના જવેા નવા હીરા જવેા. યાદ રહે હીરાને 
જડવા સોનાની આવશયકતા છ.ે

એક પ્રસંગ અંહી જરાવીશ. મમત્રની 
બાબતમાં ઇશ્વરે િૂબ કૃપા કરી છ.ે એક 
વિત બીજા મમત્રને ઈષયા્ધ આવી. મને મારા 
મમત્ર માટ ેઉશકેરવાનો પ્રયતન કયયો. ‘મેં તરત 
જ જવાબ આપયો, મને મારા મમત્ર ઉપર 
ગળા સુરી મવશ્વાસ છ.ે જો હંુ એના િોળામાં 
માથૂ મૂકીને સૂતી હોંઉ અને મારં ગળુ કાપે 
તો એમ માનીશ કે તેમાં જરૂર મારં કંઈક 
ભલંુ તેના રદલમાં હશે.’ જ ેવયમ્તએ મને 
કાઈં કહેવુ ંહતુ ંતનેો એક શબદ બોલયા વગર 
મવદાય થઈ ગયો.

“મવશ્વાસ, ભરોસો અન ેશ્ધિા એ મમત્રતાના 
લક્ષર છ.ે” મમત્રતામા ં‘ગરુ યા અવગરુ’ પર 
ઢાકં મપછોડો નથી હોતો. માત્ર ત ેસહી લવેાની 
ક્ષમતા રરાવ ેછ.ે યથા સમયે તનેો ઉલ્લિે 
કરી જીવનનો સાચો રાહ દશા્ધવે છ.ે

બાકી તાળી મમત્રો, પાટટી મમત્રો અને સવાથ્ધ 
સારવાવાળા મમત્રોની તંગી નથી. મૈત્રીમાં 
મારં તારં નથી હોતું. મૈત્રી એક અહેસાસ 
છ.ે અનુભવ છ.ે

મૈત્રી જીવનની વીરાનું સરતું સૂરીલું 
સંગીત છ.ે
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શાસ્તીય સંગીત જગતમાં પંરડત 
જશરાજજીનુ ંનોંરનીય પ્રદાન છ.ે મસલકની 
રોતી, કુતા્ધ, બંડી તથા ગળામાં માળાનો 
પોશાક પહેરતા પરંડતજી શાસ્તીય સગંીતની 
આધયામતમક ચરમસીમાના દેવદૂત સમા 
લાગે છ.ે તેમનો જનમ ૨૮ જાનયુઆરી 
૧૯૩૦ના ંરોજ હરરયારા રાજ્યના ંપીલ્લી 
મંદોરી િાત ેમાતા રક્રષના પરંડત અન ેમપતા 
મોતીરામજી પંરડત ને તયાં થયો હતો. 

૩ વષ્ધની ઉંમરે હૈદરાબાદ આવવાનંુ 
થયંુ તયાં મવવેક વર્ધન શાળામાં પહેલા 
રોરરમાં પ્રવેશ મેળવયો. પંરડતજીની 
સંગીત સફર બપોરના ભોજન બાદ 
મપતા મોતીરામજીનાં પેટ પર બેસીને શરૂ 
થતી, પંરડત મોતીરામજી પુત્ર જસરાજને 
કૃષરગીત ‘બાંકે તીરછી નજરીયા લગાય 
ગયો રે...’ શીિવાડતા. આ પદ શીિવાડ્ા 
બાદ તે સમયના જારીતા ગાયક ઉસતાદ 
અબદુલ કરીમ િાન સાહેબની જારીતી 
રચના ‘મપયા બીન નહી આવત જાયે’ 
ગવડાવતા.. અન ે્ યાકં ભલૂ પડ ેતો હસવા 
લાગતા.

૩૦ નવે.૧૯૩૪ નાં રોજ પંરડતજીના 
મપતાજી હૈદરાબાદ મનઝામ સટેટના 

સંગીતકાર બનવાના હતા. આ કાય્ધક્રમ 
૪ વાગે શર થવાનો હતો તયાં ૧૧ વાગે 
અચાનક પંરડત મોતીરામજી નંુ અવસાન 
થયંુ અને સવપન અરૂરં બનયંુ. મોટા 
ભાઈ પંરડત મમરરામજીનાં મશરે બરી 
જવાબદારી આવતાં સંગીતની િરી 

તાલીમ પર એમની પાસેથી મેળવી તેથી 
તેઓ મોટાભાઈને પોતાનાં સંગીતગુરૂ 
માને છ.ે મેવાતી ઘરાનાની સારના કરવાનું 
સદભાગય પંરડતજીનાં પરરવારને ચાર 
પેઢીથી સાંપડ્ું છ.ે

સારદં બાપ ુસાહેબન ે૧૪ વષ્ધની ઉંમરે 

…trzŒ sþhksS
yuf ÞkË„kh {w÷kfkŒ 
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મળવાનુ ંથયંુ. તયા ંતમેન ેતયા ંઆવતા ંસવામી 
વલ્લભદાસજીનો પર ઘરો પ્રભાવ પોતાનાં 
પર છ ેતેવું પંરડતજી માને છ.ે માતાજીના 
પરમ ઉપાસક એવા સારંદનાં દરબાર 
(બાપુ સાહેબ) શ્ી જવંૈતમસંહજી વાઘેલા 
સાથે નજીકનો સંબંર રરાવતા પંરડતજી 
તેમને પોતાનાં આધયામતમક ગુરૂ માને છ.ે

૧૯૫૫ની સાલમા ંએક રફલમના ં‘જનક 
જનક પાયલ બાજ.ે.‘ ગીતના રેકોડટીગં સમયે 
પંરડતજીની મુલાકાત જારીતા સંગીતકાર 
વી.શાંતારામનાં દીકરી મરુરાજી સાથે 
થઇ અને ૧૯૬૨માં એ મુલાકાત લનિમાં 
પરરરમી. મરુરાજી અને પંરડતજીની પુત્રી 
દુગા્ધ સફળ સચંાલક અન ેમેવાતી ઘરનાનાં 
આરારક છ ેતથા પુત્ર સારંગદેવ રફલમ 
જગત સાથે સંકળાયેલા છ.ે

પંરડતજીના કંઠ ેગવાયેલ ‘જયરહનદ‘ 
અને ‘મતરંગા‘ રચના રાષ્ ટ્ીયભાવનાને 
ઉજાગર કરે છ ે તથા ‘નમો ભગવતે 
વાસુદેવાય‘, ’કસતુરી મતલકમ’, ‘હર હર 
હર ભૂતનાથ પશુપમત’, ’મેરો અલ્લાહ 
મહેરબાન‘ તથા સારદં બાપસુાહેબ રમચત 

‘માતા કામલકા‘ જવેી અનકે ભમ્તગીતોનાં 
ગાન દ્ારા પંરડતજી ચાહકોના રદલમાં 
આગવું સથાન રરાવે છ.ે

અવાજની સમૃધિતા રરાવતા પંરડત 
જશરાજજીના કંઠે ગવાયેલ અનેક 
ભમ્તપદોની સી.ડી./કેસેટ બજારમાં 
ઉપલબર છ.ે 

મંુબઈમાં અંરેરી-વરસોવા રોડ િાતે 
આવેલ તેમના મનવાસસથાને ગુજરાતમાં 
જમેની સાથે તેમને મનકટનો સંબંર છ ેતેવા 
ચાહકો-મશષયો પકૈીના ડો.પ્રરવ ઠાકર દ્ારા 
એક અલભય મુલાકાત ગોઠવાય. મતરપમત 
બાલાજી અને રદલહીના પ્રવાસેથી પરત 
આવલેા પરંડતજીના ચહેરા પર થાક અચૂક 
દેિાતો હતો. છતાં વાતચીત દરમમયાન 
ચહેરા પર આવતુ ંમસમત લાબંી મુસાફરીના 
થાકને દેિાવા નહોતું દેતું. ડૉ.પ્રરવ ઠાકર, 
વઢવાર-સુરેનદ્રનગર તથા જામનગર 
િાતનેી ડૉ.ઠાકર સાથેની મુલાકાતની વાતો 
વચચે પંરડતજી સહજ રીતે બોલયા, ‘્યાં 
લોગે આપ?‘ નકારમાં પ્રતયુત્તર વાળતા 
ફરી એમરે કહંુ્, ‘કુછ તો લેના પડગેા..!! 

..ચલો શ્ી બાલાજીકા પ્રસાદ લો…’ અને 
હૃદયનાં ભાવની મીઠાશ ભેળવેલો પ્રસાદ 
આપયો. 

મજદંગીનાં આઠ દાયકા વટાવી ચુકેલાં 
પંરડતજી સાથેની વાતો િાસ મુલાકાત 
બનતી જતી હતી. અચાનક ઈશારો કરી 
આ લિનારને નજીક બોલાવી પોતાનાં 
ચરરો પાસ ેબસેાડી જમરા હાથનો અંગઠુો 
પોતાનાં જમરા અંગુઠાનો સપશ્ધ કરાવી 
કોઈ િાસ તરંગો શરીરમાં વહેતાં મૂ્યાં 
જ ેઆજ ેપર અનુભવી શકાય છ.ે

અવાજની સમૃધિતા, સહજ સવભાવ 
રરાવતા પંરડતજીને પદ્મશ્ી, પદ્મભૂષર, 
સંગીત માતુંડ, સંગીત કલારતન, દીનાનાથ 
મંગશેકર અવોડ્ધ તથા મવમવર સનમાન પ્રાપ્ત 
થયેલા છ.ે મવશેષ વાત એ છ ેકે, કેનેડાની 
યુમન.ઓફ ટોરંટો તથા અમેરરકાની નયુયોક્ધ 
અન ેહાવડ્ધ યુમન.એ પોતાના ંઓડીટોરીયમ 
સાથે પંરડતજીનું નામ જોડી તેમનું મવશેષ 
સનમાન કયુું છ.ે

પંડિતજી સાથેની મુલાકાતના કેટલાંક અંશો પ્રસતુત છે

સફળતાનું રહસય 
ભગવાન

શ્ધિાનો મવષય 
ઈશ્વર જ. મવજ્ાનીઓ માને છ ેકે, મેં 

આ કયુું છ ેપરંત ુઈશ્વરની મહેરબાની વગર 
કાંઈ જ શ્ય નથી.

મવમશષ્તા 
મારા કરતા ંહજારગણં લોકો સારં ગાય 

છ.ે તમને લાગે તો જુદી વાત છ.ે

શોિ 
રહનદી ભ્ત કમવઓની કમવતા વાચંવી 

અને કંપોઝ કરવી.

યાદગાર ક્ષર 
અરે ભાઈ, એવી તો અનેક ક્ષરો છ.ે 

જયારે કોઈ કહે, િબુ સરસ ગાયંુ એ ક્ષર 
યાદગાર બની જાય છ.ે 

અમૃતકોળીયો
પંરડતજીના કંઠ ેગવાયેલ રાગ માર 

મબહાગની મારી ગમતી ભમ્તરચના...
માઈ મીઠ ેહરર જુકે બોલના...
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હમરાં એક લેિન અંગેનાં વક્ધશોપમાં 
ગઈ હતી તયા ંઉપમસથત એક વ્તાએ કહંુ્ 
કે, મારસ હવ ેનવરો નથી થતો. જ્યા ંસરુી 
નવરો ના થાય તયાં સુરી બીજા મવચારો 
મનમાં આવે નહીં અને મવચારો ના આવે 
એટલે લિાય નહીં. ભાઈની વાત સાચી 
છ.ે તમે જ મવચારો છલે્લા કયા રદવસે તમે 
એટલા નવરા કે ફ્ી હતાં કે, આમ અડરો 
કલાક બસ બેસી રહ્ા કે પછી થોડો સમય 
મવચારવામાં ગાળો..? કદાચ યાદ નહીં 
હોય કારરકે, આપરે સતત વયસત રહીએ 
છીએ. બીજાને સમય આપવામાં કે બીજા 

સાથે સમય ગાળવામાં એટલાં વયસત કે, 
પોતાને સમય આપવાનો ભૂલી જ જઈએ 
છીએ. ના, બીજાને સમય આપવો િોટુ ં
નથી પર પોતાને માટ ેસમય ફાળવવો એ 
પર એટલું જ મહતવનું છ ેઅને એટલે જ 

નવરા રહેવાની કળા શીિવાની જરૂર છ.ે
સોમશયલ મીડીયાએ મારસન ેસમાજથી 

દૂર કયયો કે નજીક એ તો હંમેશનો ચચા્ધતો 
મુદ્ો છે. એકવાર એ મવષે િરેિર 
મવચારીએ તો િબર પડશે કે, આપરે તેને 
જરૂરથી વરારે સમય આપી રહ્ા છીએ 
ને અને તેના લીરે જ ેવસતુઓને સમય 
િરેિર આપવો જોઈએ તને ેનથી અપાતો. 
તેના કારરે આપરે નવરા કે એકલા કદી 
પડતા જ નથી. તમે ્યાંય પર જાઓ એ 
તમારી સાથે ને સાથે..! વેકેશનમાં ફેમીલી 
સાથે બહાર ફરવા ગયા.. ચેક ઈન કરવાનું 

÷u¾
fýoðe	þkn
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– flying with Raghu Anand and 12 
others - આ સટટેસમાં એ જ ે પલેનમાં 
બેસવાનો “આપરો” રોમાંચ હોય છ ેતે 
આવવાનો અટકી જાય છ.ે કોઈ અલગારી 
પહાડી પર છો, મસત સનસટે જુઓ છો.. – 
સટટેસ – Enjoying Sunset With Meera 
and 4 others. સાથે સેલફી અને કોઈ 
ન સમજાય તેવી પંકમતઓ. અલા ભાઈ...! 
સૂરજ તો ્ યારનો’ય ડબૂી ગયો અને તેમાં 
પેલી મજ્જાની સૂયા્ધસતવાળા પવનની જ ે
લહેરીઓ હતી ને તે પર તમે ચૂકી ગયા. 

ટટ્નેમાં મુસાફરી કરવી મારી મપ્રય વસતુ 
છ.ે બે–ત્રર કલાકમાં તો તમને ૭-૮ નવા 
મારસોનો પરરચય થઈ જાય છ.ે તેમના 
ઘર અન ેબાળપરથી માડંીન ેતમેના અડરા 
જીવનનો ખયાલ આવી જાય. કારરકે, તમે 
ટટ્નેમાં નવરા હોવ છો. બહુ-બહુ તો પુસતક 
હોય એકાદ.. એ પર વાંચનના રમસયા 
હોય તો જ..! પર, હવે તે શ્ય નથી 
કારરકે ટટ્નેમાં બેઠાબેઠા પર હવે તમે 
તમારા કોઈ દોસત સાથે જ વાત કરશો. 
જનેા કારરે કોઈ નવી વાત, નવી સંસકૃમત 
કે નવી જગયા મવશે તમારો સાથી મુસાફર 
વાત કરવાનો હશે તે રહી જશે કાં તો 
પછી તે ટટ્નેની બારીમાંથી પસાર થતાં 
ગામડાં, શહેરો, જુલસુો, ઝંૂપડપટ્ીઓ, અરે 

આગ્રાનો તાજમહલ પર જતો રહેશે અને 
તમે ૭ અજાયબીઓનાં ફોટા ફેસબુક પર 
જ જોતાં રહેશો… 

અને, આ વસતુમાં હંુ પોતે પર સામેલ 
છુ ંજ. જ્યાં સુરી આ સોમશયલ મીરડયા 
નહોતું તયાં સુરી હંુ વેકેશનમાં લગભગ 
નવરી રહેતી. ઘરાં મવચારો આવતાં, 
કાગળમાંથી નવું નવું બનાવતી, ક્રાફટ 
કરતી, મચત્રો દોરતી, ડાયરી લિતી, 
(ઈશ્વરની મહેરબાનીથી પુસતકો હજી પર 
એટલા જ વંચાય છ.ે.)પરંતુ, મારાથી પર 
હવે આ છૂટી ગયંુ છ ેકારરકે હંુ નવરી 
પડતી જ નથી. હા, હંુ સોમશયલ મીડીયાથી 
મારાં બરા દોસતો સાથે જોડાયેલી છુ ંપર 
મારાં અતયારનાં જ ે૪-૫ દોસતો છ ેતેમને 
બાદ કરતાં હંુ મારા જૂનાં મમત્રોને મળવાનું 
તો દૂર રહંુ્, ફોન પર નથી કરતી. મારં 
જૂનું કેરમ બોડ્ધ રૂળ િાય છ.ે પત્તાં માત્ર 
કબાટમાં ઉપર જૂના ફોટો- આલબમ સાથે 
ગોઠવાયેલાં છ ેઅને મારી પાસે કંઈ જ 
રમવાનો સમય નથી. 

વેકેશન હોવા છતાંય હંુ સતત કશામાં 
લાગી છુ.ં હંુ મને એટલો સમય જ નથી 
આપતી કે, કોઈ નવો મવચાર મારા સુરી 
પહોંચી શકે કે કંઈક ક્રીએટીવ થાય. અને 
આ કદાચ આપરે બરા અનભુવીએ છીએ 

અને બરા અંદરિાને જારીએ પર છીએ 
જ. સમસયા સોમશયલ મીરડયા નથી પર, 
તનેો વરારે પડતો ઉપયોગ કે દુરૂપયોગ છ.ે 
જ્યાં જરૂર ના હોય તયાં પર આપરે તેનો 
ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેના કારરે 
વચયુ્ધઅલ દુમનયા મારવામાં કયાંક રીઅલ 
દુમનયા રહી જાય છ.ે મને લાગે છ ે કે, 
દરેકનો એક મનમચિત સમય હોવો જોઈએ. 
કોઈકવાર િાલી બેસી રહો તો, કંઈક નવું 
જારવા મળશે, નવું દેિાશે, નવા મવચારો 
આવશે, નવો અનુભવ થશે, નવું સજા્ધશે. 
ટૂકંમાં કોઈક વાર તો નવરં પડવું, મવચારવું 
પોતાના મવશે. 

હંુ યોગામા ંજઉં છુ ંતયા ંઅમન ેત ેબહેન 
કહે છ ેકે, જ્યારે પર કોઈ આસન કરો 
કે પ્રારાયમ કરો.. તમારા શ્વાસ પર ધયાન 
આપો, તેને ગરો, અનુભવો. કારરકે, તે 
સૌથી રકંમતી વસતુ છ,ે એ છ ેતો તમે છો 
પર તમે તેના પર જ કોઈ રદવસ ધયાન 
નથી આપતા. રદવસનો આ એક કલાક 
પર તમે તેની પર ધયાન આપશો તો, તે 
આિા જીવન દરમમયાન તમારં ધયાન 
રાિશે. તે જ રીતે આપરે થોડો સમય 
પોતાને માટ ેપર ફાળવવો જોઈએ અને 
તેના માટ ેઆપરે બરાએ નવરા રહેવાની 
કળા શીિવી પડશે, બસ...એટલું જ..!

મનનું કામ છ ેઅજાણયાંને’ય મનથી મળવાનું,

રદમાગનું કામ અઘરં; પોતીકાને’ય કળવાનું,

સાકાર કરવા સવપન; રોજ બદલવા પડ ેમોહરાં

‘આરતી’ ્યાં સુરી જાતને’ય આમ છળવાનું?!

- આરતી પરીિ

આપરી વચચે કાંઈ નથી ને 

આમ જુઓ તો જોજન છ.ે

તું કોઈ િુલાસો આપ નહીં 

તને મૌનના સોગંદ છ.ે

- સુરેશ દલાલ

AtËku÷Þ
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શ્ી કૃષર ભગવાને ગીતાજીમાં કહંુ્ 
છ ેકે, પાથ્ધને કહો ચડાવે બાર, હવે તો 
યુધર એ જ કલયાર. ઇમતહાસ ગવાહ છ ે
કે, યુધર એટલે મોતનું તાંડવ. તો મૃતયુને 
અને યુધરને કલયારકારી કહેવાય? કોઇ 
અસહ્ રોગથી પીડાત ુહોય, કોઇ વયોવધૃર, 
અસહાય હોય અને બીમાર હોય અથવા 
અરમ્ધનો નાશ કરવાનો સમય આવે, તો 
જ આપરે મૃતયુની કામના કરીએ છીએ 
અને મૃતયુને જ મોક્ષ સમજીએ છીએ. પર 
મારી કથાની નામયકા તો ફ્ત ચાલીસ 
વષ્ધની, રદશા ભૂલેલી, કોડભરી કનયા છ,ે 
એના મૃતયુની વાંછના શા માટ?ે એવો તે 
કેવો ઝંઝાવાત થયો કે, વૃક્ષને મૂળમાંથી જ 
ઉિડી જવાની ફરજ પડી? માંડી ને જ 
વાત કરીએ.

આ વાત રામમ્ધક વૃમત્ત રરાવતા 
મહારાષ્ ટ્ીયન યુગલની છ.ે જનેે પોતાના 
જીવન દરમયાન જ, પોતાની વહાલસોયી 
એકની એક દીકરીની અંમતમ રક્રયા કરવી 

પડી. સાઠભેાઉ અને સમવત્રીતાઇ, મધય 
મંુબઈમાં રહેતા હતા. જાતે સોની હતા. 
સોના ચાંદીના ઘરેરા બનાવવાનો અને 
વેચવાનો રંરો હતો. િારેપીરે સુિી. 
પરીવારમાં, લક્મીનો જનમ થયો. સોના 
સરિી ઢીંગલીનુ ંનામ પાડંુ્ શોભા. લાડકી 
શોભા પારી માંગે ને દૂર હાજર થતું. 
સાઠભેાઉ સોનીની દુકાનમાં રીરરારનો 
રંરો પર કરતા એટલે એ રાજસથાની 
મારવાડીઓના સંપક્ધમાં આવયા અને 
શાકાહારી બની ગયા. દુકાનમાં લાલજીની 

પૂજા કરવા લાગયા. શોભા મોટી થઇ, 
શાળાએ જવા લાગી. ભરવામાં હોમશયાર 
હતી અને સંગીત તથા નૃતયમાં પર 
પ્રમવર હતી. બાળકનો ઉછરે કરવો એ 
માતામપતાની મજદંગીની તપસયા હોય છ.ે 
એન ેયોગય ભરતર આપવુ,ં યોગય સસંકાર 
આપવા અન ેએન ેમાટ ેયોગય જીવનસાથીની 
શોર કરી, મા-બાપ પોતાની આરારના 
સમાપ્ત કરે છ.ે સમયનું ચક્ર ચાલતું રહ્ું. 

શોભા શાળાનો અભયાસ સમાપ્ત 
કરી કોલેજ જવા લાગી. અઢાર વષ્ધની, 
િૂબસૂરત શોભા એ મવસતારના દાદા 
પ્યાની નજરમાં વસી ગઇ. એક જ 
મવસતારમા ંરહે એટલ ેનજરની ઓળિાર 
તો હતી જ , બોલવા ચાલવા જટેલી 
ઓળિાર સાવ્ધજમનક ગરપમત મહોતસવ 
દરમયાન થઇ ગઇ. પ્યો એ મવસતારના 
દાદા અને મંુબઈની ભાષામા ં‘ભાઇ’ એવાં 
લક્મરદાદાનો બત્રીસ લક્ષરો પુત્ર હતો. 
કોલજેમા ંતો ગયેલો જ નહી પર શોભાના 
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કોલજે જવાના સમયે મમત્રન ુસકૂટર લઇને 
બસસટોપ પર હાજર થઇ જતો અન ેઆ 
મબનઅનભુવી છોકરીની નજરન ેરસત ેએ 
હવે રદલમા ંઉતરવા લાગયો. તહેવારનો રંગ 
પ્રમેના રંગમા ંપરરવમત્ધત થવા લાગયો. આવી 
કાચી ઉંમરની છોકરીઓ સમજતી નથી કે, 
આ અવસથા આકષ્ધરની છ,ે જ ેલાબં ુટકતું 
નથી. આજ ેરરબીર કપૂર ગમે તો કાલે 
શાહીદ કપરૂ. ગમવુ ંઅન ેપ્રમે થવો અલગ 
અલગ છ.ે પર, શોભા આ આકષ્ધરને 
પ્રેમ સમજવા લાગી. એના જીવનમાં 
પુરષનો સપશ્ધ પહેલીવાર જ થયો હતો. 
માતામપતાન ેજ્યારે બહારથી બાતમી મળી 
તયારે એમરે િૂબ સમજાવી. મજદંગીની 
વાસતમવકતાઓથી અવગત કરાવી, બીજા 
સિુી લોકોની મજદંગીના ઉદાહરર આપયા. 
પર, શોભા પોતાની પસંદગી ઉપર જ 
મક્કમ રહી. લાગ જોઇન,ે શાળામાથંી પર 
ઉઠી ગયેલાં, ગુંડાગીરીની ડીગ્રી રરાવતા 
પ્યા સાથે ભાગીન ેલનિ કયા્ધ. 

પ્યાના બાપને પોલીસની ઓળિાર 
હતી. એમરે પોલીસ સટશેનમાં ફરરયાદ 
કરી કે, શોભાના માતામપતા એને રૂમમાં 
પૂરી રાિતા હતા, કોલેજ કે મમત્રવગ્ધમાં 
જવા દેતા ન હતા, શોભાને દુ:િ આપતા 
હતા, એટલે તે ભાગી આવી હતી. 
સાઠભેાઉના હાથ હેઠા પડ્ા. પોતાની 
આંિ સામે દીકરીનંુ જીવન રોળાતું જોઇ 
રહ્ા. માની તો હર રડકનમાં દીકરી 
સમાયેલી હોય છ.ે જારે રામની પાદુકા 
અને ભરતનુ રાજ્ય. દીકરીની ઇચછાઓ 
અને માનુ કાય્ધ. દીકરીના કહ્ા વગર પર 
એની આંિોના ભાવ વાંચીને મા એની 
ગમતી, ભાવતી વસતઓુની યાદી બનાવતી 
હોય છે. માની આવી લાગરીઓની 
અવહેલના કરીને દીકરી ચાલી જાય તયારે 
માને જીવન આકરં લાગે છ.ે માતામપતાનું 
જીવન અન ેઘર િાલી થઇ ગયા. એમનુ ંતો 
અમસતતવ જ ઓગળી ગયંુ. લક્ષમરભાઉના 
ગુંડાઓની અવર-જવર અને નજર દૂકાન 

ઉપર જ રહેતી. લોકોની મનંદાથી ભરેલી 
નજરથી અને લક્મરભાઉની ગૂંડાગીરીથી 
બચવા, એમરે મધય મુંબઇનું મકાન અને 
દુકાન વેચી અને દૂરના પરામા નવેસરથી 
મજદંગી શર કરી. એક ચાલમાં બે ગાળા 
િરીદ્ા. એકમા ંરહેવાસ કયયો અન ેબીજામાં 
સોનીની દુકાન. 

જીવનનો નવો આધયાય શર થયો. 
જ્યાં બે િોળીયા પર એકલા હતા. 
એમની તપસયા મનષફળ ગઇ હતી અને 
એ માટે મા પોતાની જાતને જ દોષી 
માનતી હતી. વષયો મવતવા લાગયા. એમની 
સોની તરીકેની શાિ અને પ્રામામરકતાને 
લીરે, એમના જૂના પડોશીઓ ઘરેરાં 
બનાવવા,એમની પાસે હજૂ પર આવતા 
હતા. આ પાડોશીઓએ કહુ્ કે, “શોભા 
િૂબ દુઃિી હતી. લક્મરદાદા પોલીસની 
ગોળીનો મશકાર થઇ ગયા હતા. તયાર 
બાદ એમના ટપોરીઓએ આ મવસતારના 
ભાગલા પાડ્ા ંહતા. બાપના પસૈ ેબઠેાબઠેા 
િાવાની આદતવાળા પ્યાના હાથ િાલી 
રહી ગયા. શોભાને એક દીકરો હતો. 
ઘરમાં કમાનાર કોઇ ન હતુ. હરામના 
અને હપ્તાના પૈસા આવતા બંર થઇ ગયા 
હતા. ઘરમાં િાવાનાય રાંરીયા થઇ ગયા 
હતા. પહેરવા સરિા કપડાં પર ન હતા. 
દીકરો દસ વષ્ધનો થયો હતો અને પૈસાના 
અભાવે શાળામાંથી ઉઠાડી લીરો હતો 
તથા બાપની જમે રિડપટ્ી કરતો થઇ 
ગયો હતો. દીકરીની પરવાહ ના કરો પર 
નાતુ એટલે કે, પૌત્રને િાતર એ લોકોને 
અપનાવી લો.” એવી સૌની સમજાવટથી, 
કમને પર ભાઉએ સમારાન કયુ્ધ. 

માના રદલમા ંતો દીકરી પતથરની દીકરી 
હોય તો પર કરરાનો સાગર ભરેલો હતો. 
મધય મંુબઈથી િોબલા જટેલી િોલી વેંચીને 
સાઠભેાઉએ એ લોકોનંુ દેવું ચૂકવી દીરંુ. 
થોડા વરેલાં પૈસા સાથે લઇને શોભા 
સહકુટુબં સાઠભેાઉના દુકાનના ગાળામાં 
રહેવા લાગી. અહીં એક રૂમ, રસોડુ ંપાછળ 

હતા અન ેસોનાચાદંીની દુકાન આગળ હતી. 
સાઠભેાઉ અન ેસામવત્રીતાઇએ મવનતંી કરી 
કે, તયા ંલાલજીની પજૂા હોવાથી માસં-મચછી 
ના રાંરે. પ્યાના સહવાસમાં શોભા પર 
દાદાગીરી કરતી થઇ ગઇ હતી. એરે માને 
સંભળાવી દીરું કે, આવી પાબંદી હશે, તો 
એ રસોઇ જ નહી બનાવે. મા તો અન્નપરૂા્ધ 
હોય છ.ે એરે ત્રરે જરનું ટીફીન મોકલવા 
માંડ્ું. અઢાર વષ્ધની નાજૂક શોભા, ત્રીસ 
પાંત્રીસની ઉમરે, ચાલીસ કીલોથી વરીને, 
એંશી રકલોની ભારી ભરિમ બની ગઇ 
હતી. એ કોઇ રાજનીમતક પાટટીની મરહલા 
શાિાની સભય તથા લીડર બની ગઇ 
હતી. આવા પક્ષોને ફંડફાળા અને હપ્તા 
ઉઘરાવવા કાય્ધકતા્ધઓની જરૂર હોય છ ેજ ે
દાદાગીરી કરી શકે. સસંકારી શોભા વસલૂી 
શોભાને નામે કૂખયાત હતી. દીકરીની 
અવદશા જોઇને દુઃિી થયેલાં માબાપ, 
નાતુને પામીની િુશ હતા.રાજૂને શાળામાં 
દાિલ કયયો. એમન ેતો મુદ્લનુ ંવયાજ મળંુ 
હતું. 

શોભા તથા પ્યાને રહેવા અન ે
િાવાની મફત વયવસથા થઇ ગઇ હતી. 
પ્યાને તો ફ્ત પીવાની જોગવાઇ 
કરવાની હતી. િોલી વેંચીને વરેલાં પૈસા 
એરે ઉડાવવા માંડ્ા. પૈસા પતયા એટલે 
શોભાની બટુ્ી અન ેમંગળસતૂ્ર પર ચોરાઇ 
ગયા. આિી રાત તે બહાર રહેતો અને 
વહેલી સવારે પાછો આવતો. ્યારેક તો 
દારૂના અડ્ામાં પડ્ા રહેતા તેના દોસત 
એને ઘેર પહોંચાડતા. દીકરો પર બાપના 
રસતે જ જતો હતો. ભરવામાં સાવ ઢ 
હતો. આિો દીવસ નાનાએ અપાવેલા 
સેલફોનમાં વાત કરતો કે પછી મયુઝીક 
સાંભળતો. શાળામાંથી વારંવાર ફરરયાદ 
આવતી. રાજુ દાદાગીરી, મારામારી અને 
ગાળાગાળી કરતો. દોષ કોનો કાઢવો? 
બાળકનો ઉછરે જ એવાં વાતાવરરમા 
થયો હતો..!!

પ્યા અને રાજુને િાતરી હતી કે, 
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સાઠભેાઉના પૈસા ઉડાવવાનંુ લાયસંસ 
હવે એમની જ પાસે હતું. વજન વરવાથી 
શોભાને અનેક શારીરરક તકલીફો થઇ 
હતી. ડાયાબીટીસ, પ્રેશર વગેરેએ એના 
શરીરનો ભરડો લીરો હતો. જીદ્ી શોભા 
િાવામાં જરા પર પરેજી પાળતી ન હતી. 
િાવાના ચટાકા એટલા ંબરા હતા કે, તીિા 
વડાપાવ તથા ભજીયા લારી ઉપરથી લઇને 
િાય અને મીઠી ચા રદવસમાં ચારવાર 
પીએ. દવા કરાવવાના પસૈા નહીં, કમાનાર 
પર કોઇ નહીં, મા-બાપની વાત સાંભળે 
નહીં, આમ ફોગટમા ંમળેલી સિુસમુવરાથી 
છકી ગયેલી શોભાને પેરામલસીસ એટકે 
આવયો.(પક્ષઘાતનો હુમલો થયો). તરત જ 
દવાિાને લઇ જાય અને અમુક કલાકની 
અંદર ઇનજ ે્ શન અપાવે તો કદાચ 
બલડ્લોટ (થીજલેુ લોહી) ઓગળવાની 
તક હોય છ.ે જનેાથી દરદીને ફાયદો થઇ 
શકે. પર, પ્યાની ગેરહાજરીમાં એને 
કોર લઇ જાય? 

સાઠ ેભાઉએ, પાડોશીઓની મદદથી, 
ડો્ટરને બોલાવયા. ડો્ટરે તતકામલક 
દવાિાને લઇ જઇને ગળામાં િાવાનું 
જવાની નળી મુકાવી અને ઘેર લાવયા. 
સવાર સાંજની નસ્ધ રાિી, સારવાર શર 
કરાવી. દાર પીને ગટરમાં પડલેો પ્યો 
બે રદવસે ઘેર આવયો. એના ચહેરા 
ઉપર અફસોસનું નામોમનશાન ના હતું. 
પાડોશીઓએ હોમસપટલ લઇ જવાની 
મવનંમત કરી અને મદદ કરવાની તૈયારી 
દશા્ધવી. પર મા-બાપે ઘેર જ સગવડ 
કરી. મધયમવગ્ધના માતા-મપતા કેટલી 
દોડા દોડ કરી શકે? નસ્ધ એને સપંજ કરે, 
કપડાં બદલાવે, નળીથી જમવાનું આપે, 
ફીઝીઓથેરામપસટ કસરત કરાવે. આમ 
ઘર જારે હાલતી ચાલતી હોમસપટલમા ં
ફેરવાઇ ગયું. આ રોગ સામે ઝઝૂમવું કોઇ 
પર સારારર મસથમતના મારસનું કામ 
નથી. િરચનારના પૈસા િૂટી જાય પર 
શોભાની તબીયતમા ંકોઇ સરુારો ના થયો. 

જીદ્ી શોભા ચીસો પાડતી, િાવાનું જોરથી 
બીજા હાથે રક્કો મારીને ચાલીમાં ફેંકતી, 
કપડાં બગાડતી. આજુબાજુવાળા એના 
બૂમબરાડા અને ગંદકીથી ત્રાસી ગયા. 
જમતી વિતે તે નળીને લીરે ગુંગળામર 
અનભુવતી હતી. એક રદવસ ગસુસામા ંતરેે 
નળી િેંચી નાિી. દદ્ધ થતા જ એનાથી 
ચીસ પડાઇ ગઇ. તતકામલક એમબયુલનસમાં 
હોમસપટલ લઇ ગયા. ફરી નળી નાિવા 
બીજુ ંકાણં પાડવું પડ્ું. આ વિતે એની 
સવરપેટીને નુકસાન થયંુ. અને ભગવાને 
એનો અવાજ છીનવી લીરો. મા અને નસ્ધ 
જ્યારે એને નવી નળીથી િવડાવતા તયારે 
એ દુઃિ અન ેગસુસાની મમમશ્ત લાગરીઓ 
બતાવતી. દયામરી આંિે એ માને મવનંતી 
કરતી કે, આના કરતા માર ગળુ દાબી દે. 
આંિમા આંસુ સાથે માફી માંગતી. 

મા તો અન્નપુરા્ધ હોય છ.ે એ પોતાનો 
સમય અને શમ્ત શોભાની સારવારમાં 
વીતાવતી. નફફટ શોભા હવે નરમ પડતી 
જતી હતી. સારા િોટાનો ભેદ સમજવા 
લાગી હતી. ઉડાઉ, લમપટ, લોફર પમતને 
ઓળિવા લાગી હતી. દીકરાને ફટવયો 
હતો એ પર જારતી હતી અને હવે એ 
વાતનો પસતાવો થતો હતો. એની પાસે 
વાચા ન હતી અને હવે પસતાવાનો સમય 
પર ન હતો. મા અને નસ્ધ જ્યારે કપડાં 
બદલાવ ેતયારે આિંમાથંી શ્ાવર–ભાદરવો 
વરસતો હતો. જીવનના આ મોડ પર એને 
પ્યાના સાથની જરર હતી તયારે એની 
સતત ગેરહાજરી એને કઠતી હતી. પર, 
હવે પાછા ફરવાનો કોઇ રસતો દેિાતો ન 
હતો. મ્રુતયુ એના દરવાજ ેદસતક દઇ ઉભું 
હતું. યમરાજા દરવાજાની બહાર ઉભા 
હતા. છોકરીઓ નાદાનીમાં અને જીદ્માં 
આકષ્ધરન ેપ્રમે સમજ ેછ ેઅન ેશરઆતના 
દસ પંદર વષ્ધ પ્રેમરંગમાં ડબૂેલા રહે છ.ે 
પ્રેમના આ રંગ ઉતરી જાય કે ફીકા પડી 
જાય તયારે િૂબ મોડુ ંથઇ ગયું હોય છ.ે

પડોશીઓ એના બૂમબરાડા તથા 

ગંદકીથી ત્રાસીને, એનું શારીરરક દુ:િ 
જોઇને, એના મ્રુતયુની પ્રાથ્ધના કરતાં હતા. 
ચાલીસ વષ્ધની ઉમર મરવાની ઉંમર નથી 
હોતી કે ભગવાનને કહીએ, “મંગલ મંરદર 
િોલો.. જીવન વન અમત વેગે વટાવયંુ..“ 
જીવનને વનમાંથી ઉપવન બનાવવું કે 
કાંટાળુ જગંલ બનાવવંુ એ મનુષયના 
પોતાના હાથની વાત છ.ે વીસ વષ્ધની કાચી 
ઉમરે કરેલી ભૂલ એને સમયસર સમજાઇ 
હોત અને પ્રાયમચિત કરવા, પ્યાન ેછોડીન,ે 
બાળક સાથે પર આવી હોત તો મા-બાપે 
એના બાકીના જીવનને સવારવાની તક 
આપી હોત અને ફીમન્સ પક્ષીની જમે 
રાિમાંથી પર જીવીત કરી હોત. લોકો 
ભગવાનન ેપ્રાથ્ધના કરતા ંહતા કે, “પ્રભ,ુ એ 
છોકરીને મ્રુતયુ આપીને એનું કલયાર કરે.” 
ભગવાને શોભાની તથા પાડોશીઓની 
પ્રાથ્ધના સાંભળી..

 અંતે શ્ામપત જીવન જીવતી શોભાની 
આંિ મીંચાઈ ગઇ. એની માએ મૃતયુદેહને 
સનાન કરાવી રમમ્ધક મવમર કરી. એના 
પામથ્ધવ દેહની અંમતમ રક્રયાની સમશાનમાં 
રાહ જોવાતી હતી. કારર, પ્યાનો પત્તો 
જ ન હતો. ભાઉના બેચાર મમત્રો એને 
દેશી દારના અડ્ામાંથી પીરેલી હાલતમાં 
પકડી લાવયા. વંઠલે રાજુ સેલફોન ઉપર 
મયુમઝક સાંભળતો અને થનગનતો હતો. 
રાજનીમતક પાટટીના કય્ધકતા્ધઓ ચા પારી 
કરતા હતા. જીવતી શોભાન ેજારનારા બરા 
માટ,ે આ મ્રુતયુદેહ જારે અજાણયો હોય 
એમ વત્ધતા હતા. રાજુ મયુમઝક સાંભળતા 
સાભંળતા જ ઘી લઇને મચતાના ફેરા ફરતો 
હતો જારે આ નારી સાથે એને દૂર દૂર 
સુરી કોઇ સગપર ના હોય એવંુ લાગતું 
હતું. પ્યાએ જારે કોઇ અજારી લાશના 
અમનિસસંકાર કયા્ધ હોય એમ મનસપરૃહ અને 
નફફટ થઇને ફરતો હતો. પાડોશીઓ દૂર 
ઉભા રહી તમાશો જોતા હતા. ફ્ત મપતા 
સમશાનમાં રડતાં હતા અને મા ઘેર બેઠી 
આંસુ સારતી હતી. 
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ભારત દેશમાં પ્રાચીન સમયમાં નારી 
સનમાનની ભાવના જોવા મળતી હતી. 
આપરા પ્રાચીન વેદો અન ેઉપનીષદો તમેજ 
રામાયર અને મહાભારત જવેા પૌરામરક 
ગ્રથંોએ પર નારીશરકત અન ેનારી સનમાનનો 
અપાર મરહમા ગાયો છ.ે તે સમયમાં પર 
સ્તીઓને મશક્ષરનો પુરેપુરો અમરકાર હતો. 
લોપામુદ્રા, ગાગટી, મૈત્રયેી જવેી મવદુષી સ્તીઓ 
ત ેસમયની સ્તી શરકતઓનુ ં પ્રમાર છ.ે “યત્ર 
નાયસતુ્ધ પુજયનતે રમનતે તત્ર દેવતા:” આ 
ભાવનાથી સદીઓ પૂવવે પુવવે સ્તી સનમાનનો 
આદશ્ધ મુમત્ધમંત બનયો હતો.

બૌધરકાળમાં અને મવશેષ કરીને પ્રભુ 
મહાવીરના જનૈકાળમા ંતો પરુૂષોની બરોબરીના 

નાત ેસ્તી ઘરા આધયામતમક અન ેસામામજક 
અમરકારોની હકદાર બની હતી તનેો ઇમતહાસ 
ગવાહ છ.ે પરંત ુઇમતહાસના પાના ફરે છ ેતયારે  
જોવા મળે છ ેકે મોગલકાળમા ંબાદશાહો દ્ારા 
શાહજાદીઓની ઉપકે્ષા અન ેશોષર ઓછાં 
ન હતા. તમે રજપતુ યુગમા ંપર અંતઃપરુમાં 
ઓઝલ અન ેપડદામા ંરડતી રારીઓ યાદ 
આવ ેછ.ે મધયકાલીન રહનદુસતાનમા ંસ્તીઓની 
મસથમત કફોડી અન ેએટલી દયાજનક બની કે, 
માથેથી સાપનો ભારો ઉતારવા બાપ ેલાકડ ે
માકંડ ુપર વળગાડી દીર.ુ એક કહેવત છ ે
ને કે, “દીકરી ને ગાય દોરે તયાં જાય.” તે  
અનસુાર દીકરીન ેપોતાના મવચારો કે મંતવયો 
રજુ કરવાનો કોઇ હક આપવામાં આવતો 

નહી.
૧૪મી અન ે૧૫મી સદીમા ં દીકરીન ેદુર 

પીતી કરવાની પ્રથા, દહેજપ્રથા, સમતપ્રથા 
જવેા દુષરો િુબ વયાપી ગયા હતા અને 
આ બરી િોટી પ્રથા અને માનયતાઓને 
કારરે જ દીકરીને જનમતાવેંત જ મારી 
નાિવામાં આવતી. આજ ેસમય બદલાયો 
છ ે પર, આજના આરુમનક યુગમાં પર 
દીકરી પ્રતયે રાિવામા ંઆવતો દ્ષે બદલાયો 
નથી. આજ ેઆપરા સમાજ ેસસુસંકૃમત અને 
આરુમનકતાની ચાદર ઓઢી છ ેપરંતુ એ 
ચાદરની અંદર જરા બારીકાઇથી ડોરકયંુ 
કરીએ તો, આજ ેપર ્યાકં આપર ેદીકરી 
પ્રતયેનો પવુ્ધગ્રહ નરી આિેં દેિાઇ જ આવશ.ે 
એવુ ંનથી કે માત્ર અભર અન ેગરીબ લોકો 
જ દીકરી પ્રતયે રાગદ્શે રાિ ેછ.ે આજના 
જમાનાના કહેવાતા મશમક્ષત લોકો પર ભરૃ 
હતયા કરતા ંઅચકાતા નથી. દીકરીન ેજનમ 
લવેાનો અમરકાર પર મછનવી લઇન ેગભ્ધમાં 
જ સ્તી ભરૃહતયા કરી નાિવામા ંઆવ ેછ.ે 
કોઇ દીકરી મબચારી જનમ લ ેતો પર તનેી 
મુશકેલીઓ ઓછી નથી. આજ ેમારે સ્તી 
જીવનની સમસયાઓની વાત કરવી છ.ે તનેા 
અનસુરંાન ેમારે એક વાતા્ધ કહેવી છ.ે 

“સાતમાં રોરરમાં ભરતી કામમની 
શાળાએ િૂબ જ અમનયમમત રહેવા લાગી. 
રોરર ૬ સુરી િૂબ જ હોંમશયાર, ચપળ 
અને બરી વાતોમાં તૈયાર એવી કામમની 
બરા મશક્ષકોની મપ્રય મવદ્ાથટીની હતી. 
કામમની શાળામાં  અભયાસની સાથે સાથે 
સહઅભયામસક પ્રવૃમતમાં પર આગળ જ 
રહેતી હતી. કોઇ સપરા્ધ એવી નહી હોય 

 yksu …ý 
™ 

ƒË÷kÞ Œkhe 
fnk™e

÷u¾
¼krðþk	„kufkýe



{u 2016   rð[khÞkºkk   17

કે, જમેાં કામમની ભાગ ન લે. “કામમની 
એટલે મારી કામમની, તેના જવેું બીજુ ંકોઇ 
ન થાય..” આ રીત ેતનેા મપતા જસરાજભાઇ 
વિાર કરતાં થાકતા નહી.

“આવી હોંમશયાર અને ચપળ છોકરી 
રોરર સાતમાં આવી અને ઓમચંતા જ 
અમનયમમત રહેવા લાગી એટલે તેના 
વગ્ધમશક્ષક શ્ી રેિા બહેન ેતને ેપછંુૂ, તો તરેે 
એવો જવાબ આપયો કે, “કાંઇ નરહ બહેન 
પપપાના મૃતયુ પછી મમમીની તમબયત િરાબ 
રહે છ ેઆથી રેગયુલર શાળાએ આવી શકાતું 
નથી.” તનેા મપતાજીનુ ંગયા વષવે જ અવસાન 
થયુ હતું. રેિાબહેનને લાગયું કે, તેની વાત 
સાચી હશે. આમને આમ વષ્ધ પૂરં થઇ ગયું. 
બીજા વષવે એક રદવસ ઓમચંતા તેના મમમી 
તનેુ ંસરટ્ધ કઢાવી ગયા. રેિાબહેન તયારે રજા 
પર હતા અન ેહવ ેત ેતનેા વગ્ધમશક્ષક પર ન 
હતા. થોડા રદવસ બાદ રેિાબહેન તનેા િાસ 
સિી અને કામમનીના પાડોશી સનેહાબહેનને 
મળવા ગયા તયારે વાતમાંથી વાત નીકળતા 
કામમનીની વાત થઇ તો, સનેહાબહેને જ ેવાત 
કરી તનેાથી રેિાબહેનના હોંશ જ ઉડી ગયા 
અને ્યાંય સુરી એ શબદો તેના કાનમાં 
ગુંજતા રહ્ા. 

“જસરાજભાઇના અવસાન બાદ કામમની 
અને તેના માતા મજજ્ાબહેન એકલા બની 
ગયા એટલે તેના સાસુ ગીતાબહેને તેઓને 
સાથે રહેવા આવી જવા કહંુ્. જીજ્ાબહેન 
કામમનીને લઇ સાસુસસરા અને રદયર 
સાથે રહેવા આવી ગયા. થોડા જ રદવસમાં 
સાસુમાએ પોત પ્રકાશવાનું શરૂ કરી દીરંુ, 
તે વાતેવાતે જીજ્ાબહેનને હેરાન કરવા 
લાગયા. જીજ્ાબહેનના મપયરમાં પર કોઇ 
હતુ ંનહી આથી ત ેપોતાના પતુ્ર સમાન રદયર 
મુકંુદભાઈ પાસ ેપોતાનુ ંહૈયુ ઠાલવવા લાગયા.  

“એક રદવસ વરુ પડતો મવશ્વાસ રાિનાર 
મુકંુદે તનેી એકલતાનો ફાયદો ઉઠાવીન ેજીજ્ા 
પર બળાતકાર ગુજાયયો. એક મનઃસહાય 
મવરવા પર િબૂ જ કૃર રીત ેમુકંુદે બળાતકાર 
કયયો અને કામમનીના નામે રમકાવી મુકંુદ 
વારંવાર તેની મા સમાન ભાભી સાથે તેની 

મરજી મવરૂધર આ દુષકૃતય કરવા લાગયો.
“એક રદવસ અચાનક જીજ્ાને ઉલટી 

ઉબકા થવા લાગયા તો, તેના સાસુ તેને 
બાજુમાં  જ એક નસ્ધ બહેન રહેતા હતા 
તેને તયાં ઇલાજ માટે લઇ ગયા. નસવે 
કામમનીનું ચેકઅપ કરી તેને ઘરે જવા કહંુ્. 
કામમની ચુપચાપ ઘરે જતી રહી તયારબાદ 
નસવે કામમનીના સાસુને સમાચાર આપયા કે, 
તમારી વહુ તો ગભ્ધવતી છ.ે આ સાંભળી 
તેના સાસુ સતબર બની ગયા. તયારે તો તે 
કાંઇ બોલયા નહી અને ઘરે આવી બરી વાત 
તેના પમત સાથે કરી અને બને્ન જરાએ 
કામમનીને ઢોર માર મારી ઘરની બહાર 
કાઢી મુકી.

“મબચારી જીજ્ાને ઘરની બહાર કાઢી તો 
મૂકી પર હવે તે એ મચંતામાં મુકાઇ ગઇ કે, 
તેને જવું ્ યાં? કેમકે તેના મપયરમાં તો કોઇ 
હતુ ંનહી. તનેા માતા-મપતા તો બ ેવષ્ધ પહેલાં 
જ અવસાન પામયા હતા અને એક ભાઇ 
હતો તે પર નાની ઉંમરે અવસાન પામયો 
હતો. સાસુસસરાએ કાઢી મુકતાં  જીજ્ા 
કામમનીને લઇને કયાં ગઇ એ કોઇને િબર 
જ ન રહી. રેિાબહેન કેટલાય રદવસ સુરી 
રડતાં રહ્ા કે, બીચારી ્યાં ગઇ હશે?!”

શું આપરા સમાજમાં સ્તીઓનું આ જ 
સથાન છ?ે એક તરફ સ્તીને દેવી સમાન 
માનીને તેની પૂજા કરવામાં આવે છ ેઅને 
બીજી બાજુ આ જીજ્ા જવેી કેટલીય સ્તીઓ 
આ રીત ેકીચડમા ંદબાતી અન ેસડતી રહે 
છ.ે શુ ંસ્તીઓન ેજનમથી શરૂ કરી મૃતયુ સરુી 
આ રીત ેઅમનિપરીક્ષા જ આપવાની રહે છ?ે

શું સ્તી એક રમકડું જ છ ે કે, જ્યારે 
મન થાય તયારે રમી લીરંુ અને જ્યારે 
રમવાથી રદલ ભરાઇ ગયંુ એટલે ્યાંય 
દૂર ફેંકી દીરી. પુરાતનકાળથી સ્તીઓને 
ભોગમવલાસનું સારન ગરવામાં આવે છ.ે 
ભગવાન ેસસંારની રચનાન ેઆગળ વરારવા 
માટ ેસ્તી અને પુરૂષના શરીરની રચના કરી 
છ.ે પ્રજાઉતપમત માટ ેસ્તીન ેસારનરૂપ બનાવી 
અને સ્તી-પુરૂષ બન્નેમાં કામેચછા મૂકી.

પરંતુ, મનુષયએ તેને ભોગમવલાસનું 

સારન બનાવી દીરુ ંઅન ેદેવીસવરૂપ સ્તીઓના 
શરીરન ેવાસનાની નજર લાગવા લાગી. તનેી 
મજબુરીનો ફાયદો ઉઠાવી અને તેની મરજી 
મવરૂધર તેની સાથે શરીરસંબંર બાંરવા 
લાગયા. સંબંરોની મયા્ધદા ભુલી સ્તીઓ પર 
અમાનુષી અતયાચારો ગુજારવા લાગયા. 
અરે... સ્તી તો શું આજ ેતો એવી પરરમસથમત 
છ ે કે, અમુક તો નાની બાળકીઓને પર 
વાસનાની નજરથી જોવા લાગયા છ.ે આપરે 
ઘરીવિત સમાચાર અને નયુઝ ચેનલમાં  
આવા સમાચાર જોઇએ જ છીએ.

તો શું, આજના જમાનામાં સ્તીઓએ 
આજીવન ઘરમાં પુરાઇને જ રહેવાનું? શું 
તનેી કોઇ ઇચછા કે આકાકં્ષા નથી? આપરે 
આપરા ઘરમા ંપર અનભુવતા જોઇએ છીએ 
કે, ઘરનો પતુ્ર કદાચ રાત્રીના ૧૦ વાગયા સરુી 
ઘરે ન આવ ેતો તનેા મપતાજીના પટેનુ ંપારી 
પર મચક આપતુ ંનથી. પર, ઘરની દીકરી 
જો શાળા કે કોલેજથી ૧૦ કે ૧૫ મમમનટ 
મોડી પહોંચે  તો ઘરના તમામ સભયો આિંુ 
ઘર માથે લઇ લે અને તે ઘરે આવતા તેને 
તરાહ તરાહના સવાલોથી ઘેરી લ ેછ.ે

એકબાજુ આપર ેસ્તીઓ સાથે થતા આવા 
અતયાચારોના સમાચાર સાંભળી બોલતા 
હોઇએ છીએ કે, સમાજને બદલવાની જરૂર 
છ.ે તો શું, દીકરીને ઘરમાં પૂરી રાિવાથી 
કે તેના પર પાબંદી લગાડવાથી આ સમાજ 
સુરરી જશે? નહી.. ્ યારેય નહી સુરરે આ 
સમાજ. ઉલટાનું  એમ કરવાથી તો આપરે 
આપરી દીકરીની સવતંત્રતા છીનવી લેવા 
તરફ વળી જઈશું.

સમાજને સુરારવો હોય તો, પહેલાં 
આપરા ઘરના કુળરદપકથી જ શરૂઆત 
કરવી જરૂરી છ.ે ત ેશાળા કે કોલજેથી છૂટીને 
્યા ંજાય છ,ે કોની સાથે ટાઇમ મવતાવ ેછ ેએ 
જોવંુ જરૂરી છ.ે તેના મમત્રવતુ્ધળ અને તેની 
દરેક પ્રવમૃત પર નજર રાિવાની જરૂર છ.ે 
જો દરેક મપતા કે વરડલ આ રીત ેતનેા સતંાનો 
(ચાહે ત ેપતુ્ર હોય કે પતુ્રી) પર ચાપંતી નજર 
રાિશે તો, લિી લેજો મમત્રો ્યારેય કોઇ 
અબળા વાસનાનો ભોગ નહી બન.ે  
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આજ ે સુનંદાબહેન અજબની જ 
દોડાદોડીમાં હતાં. આમ તો ગઇકાલથી જ 
ફેમશયલ વગેરેનું કામ પતાવી નાિેલું, નવી 
સાડી સાથે મેચ થાય તેવું બલાઉઝ અને એક 
સુદંર મજાનો ગજરો પર આગોતરી તયૈારી 
રૂપે આવી ગયેલાં. મહારાજને કહીને વહેલી 
રસોઈ પર કરાવી લીરી હતી. એમના પમતની 
ઓરફસે વેળાસર રટરફન મોકલી વહેલાં 
વહેલાં જમી પરવારી વરંડામાં હીંચકે બેસી 
ઝૂલતાં ઝૂલતાં બયુટીમશયનની, જ ેએમને 
તયૈાર કરવા આવવાની હતી તનેી રાહ જોતાં 
હતા. હકીકતમાં તો તેને આવવાની િાસસી 
વાર હતી. પર, સુનંદાબહેનની અમરરાઈની 
તો કાંઇ વાત જ ન થાય...  

અચાનક કંઇ યાદ આવયંુ હોય તેમ 
સમુડીન ેબમૂ પાડી બોલાવી, માડં નવ દસ 
વરસની છોકરી નામે સમુડી, દોડતીકને આવી 
ગઈ. “અલી, મુન્નાન ેજમાડી દીરો કે નહીં?”

“હોવવ ેબા, બાબલો હવડ ેજ જમી ઉઠ્ો 
ને એકલો જ બેટબોલથી રમતો છ.ે”

“એ રમે છ ેતયાં સુરી તું બરાં ઓરડામાં 
કચરાંપોતા પતાવી લે, ને જો કપડાં પર 
સુકાવા આવયાં હશે તે લઈ ઘડી કરી ઠકેારે 
મૂકી દે જ.ે મુન્નાભાઈનું રમવાનંુ પતે કે હંુ 
તેને જલદી સુવાડી દઉં, જોડ ેજોડ ેહંુ યે એક 
ઝોકંુ િાઈ લઉં. બહુ થાક લાગયો છ ેમાડી... 
તારી મા હમરાં થોડીવારમાં બપોરનું કામ 
કરવા આવતી જ હશે. પછી બેઉ જોડ ેજમી 
લજેો, તમારા બનંનેુ ંિાવાનંુ ઢાકંી રાખયંુ છ.ે”

“ભલે બા, હવડ ેચપટીમા ંજ બરુ પરવારં 
છુ કે નહીં તે જોઇ લો.”

“હા...હા, ડાહીબેન ! વેઠ ના ઉતારતી 
પાછી... સમજી ને?” 

સમુડી બાળસુલભ ઉતસુ્તાથી પારી 
પીવાને બહાને રસોડામાં ગઈ ઢાંકેલું િાવાનું 
િોલીને જોવા જ સતો..!  િોલતા ંજ; ક્ષરભર 
માટ ેતેની આંિો ભીની થઈ ગઈ. તે મનમાં 
જ બબડી, ‘વાટકી એક દાળ, ચાર રોટલી, 

શાકનાં ચાર પાંચ ફોડવા અને થોડો ભાત.. 
તે અમે બે મા-દીકરીનું પેટ કેમનું ભરાશે?!’ 
આમ ભૂિને લીરે તેનું મન થોડુ ં મવહવળ 
તો હતું જ, પર નાનકડો જીવ કોને કહેવા 
જાય? પડી ગયેલાં મોંઢ ેબાએ ચીંરેલા કામ 
પરવારવામાં લાગી ગઈ.

બપોરનાં સાડા ત્રર થતાં સુનંદાબહેને 
બહારનાં ઓરડામાં આવી સમુડીને હાક 
મારી બોલાવી, “સમુડી, ચાલ આવ તો 
અહીં, ઉતાવળે મારી ચા બનાવી આપ, 
તારે’ય પીવી હોય તો તારા માટ ેપર એકાદ 
ઘંૂટડો ચા મૂકી દેજ ેશરમાતી નહીં. જોડ ેજોડ ે
ભઇલાનુ ંદૂર પર બનાવી રાિજ.ે ઊઠ ેએટલે 
પીવડાવી દેજ.ે પછી કપડા ંબદલાવી બાગમાં 
લઈ જજ.ે ઘર બરાબર બંર કરવાનું અને 
ચાવી સામે ઘેર 

મૂકી દેજ ે નહીં 
તો; તું તો િોઈ નાિશે.” સમુડી 
ચૂપચાપ કામે લાગી ગઈ...

ચ ા  પ ીને પરવાયા્ધ તયા ંતો; 
બ યુ ર ટ મ શ ય ન આવી ગઈ અને 
અરા્ધ કલાકમાં સનુદંાબહેન નવી 
સાડી, રડઝાઇનર બ ા લ ા ઉ ઝ , 
અં બ ો ડ ા મ ાં ગજરો નાિીને 
અને  મે કઅપ સાથે ફાકંડા તયૈાર 
થઈ ને  બહ ા ર આવયાં .  િબર 
નહીં એમન ેસમુડી નામ બહુ ગમતું 

હતુ ંકે પછી તનેા વગર તઓે એક ડગલુયં 
ભરી શકતા ંનહોતા_ંત ેતો એમના ભગવાન 
જ જારે ! “સમુડી ....એ સમુડી ્યાં મરી 
ગઈ?” હાક મારી મનમા ંજ બબડવા લાગયા, 
‘ઘડી ઘડી ્યાં ભરાઈ જતી હશે? નજર 
સામે રહેતી હોય તો તરત જ કીરુ ંકામ થાય, 
નોકરની જાત એટલે બસ..’ રસોડામાંથી 
હાથ લૂછતી સમુડી ઉતાવળે પગલે આવી. 
તને ેજોતા ંજ બોલયા, “જો તો; છોકરી મારાં 
કબાટની નીચેનાં િાનામા ંઆ પહેરી છ ેતે 
સાડીના મેમચગં ચપપલ છ,ે જા.. લઈ આવ 
જલદી જલદી, મન ેબહુ મોડુ ંથાય છ.ે”

બહાર શૉફર સાથે ગાડી તયૈાર જ ઊભી 
હતી, નીકળતાં નીકળતાં વળી સમુડીને 
તાકીદ કરતાં બોલયા, “સમુડી, ભઇલાને 
બાગમાં લઈ જાય તયારે મબમસકટ, વેફર જવેુ 
કંઇ લઈ જજ ેઅને પારીની બોટલ લઈ 
જવાનું ભૂલતી ના હં કે...!”

બાનો ઠઠારો જોઈને બાપડી સમડુીની તો 
જીભ મશવાઇ ગઈ હતી એટલે હકારમાં જ 
ડોકંુ હલાવી ઝટ દઈને હા કહી દીરી. હાશ, 
હવે જ ેથોડો સમય ઘરમાં શાંમત મળી તે, 
એવો ભાવ તેની આંિોમાં ઝબકારો મારી 
ગયો. સાડીમાં સજલેા રજલેા સુનંદાબહેન 
હજી તો ગાડીમાં બેસવા જ જતાં હતાં તયાં 
તેમનાં િાસ પાડોશી અને  સિી એવા 
રેણકાબહેન ેબમૂ પાડી પછૂી જ લીરંુ, “અરે.. 
સુનંદાબહેન આમ બનીઠનીને ્યાં ચાલયા 
એકલાં એકલાં?”

મોંમાં ‘્યાં’કારાનો કડવો સવાદ આવી 
ગયો, તો’યે હસતું મોંઢું રાિીને જવાબ 
આપયો, આપવો પડ્ો, “અરે રેણકાબહેન, 
્યાયં નહીં. આ તો અમારી જ્ામતના મરહલા 
મંડળમાં ‘બાળમજૂરી’ મવષે ભાષર આપવા 
મને આમંત્રર મળંુ છ,ે તયાં જ જવા 
નીકળી’તી…” ઉતાવળે ઉતાવળે આવજો 
કહી સુનંદાબહેન ઝડપથી ગાડીમાં બેસી 
ગયા.

 ‘‚{wze’
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અમારી ટીનેજ કથા આજના ટીનેજરને 
દંતકથા જ લાગે હોં..! ભારતના બંરારરના 
ઘડવૈયા બાબા સાહેબ અને અમે જ ે
સમાજમાં ઉછયા્ધ, એ સમાજના બંરારરના 
ઘડવૈયા અમારા બાપ-દાદાઓ. મમજાજી, 
મશસતના આગ્રહી, પડ્ો બોલ ન ઉપાડો 
તો ઘર માથે લે. અમને મોકો મળે તયારે 
અમે ભારતના બંરારરની ‘ઐસી કી તૈસી’ 
કરતાં પર અમારા દાદા-વડવાઓના ઘડલેા 
મનયમોની ઉલંઘન કરતાં અમે ફફડતા. અમે 
એ સઘળા કૌટુમંબક અને સામામજક મનયમો 
કોઈ સજાની બીકે પાળતા. 

મસનમેા અંગેના અમારા સમયના ખયાલો 
અન ેમનયમોની વાતો આજકાલના કોઈ ગ્રાનડ 
મચલડટ્નન ેકહીએ તો, અમન ેઢાકંરીમા ંપારી 
લઈને ડબૂી મારવાનું મન થાય..!  

મેં અંદરથી પહેલવહેલુ ંમસનેમાઘર ચૌદમે 
વષવે જોયંુ. સકૂલ તરફથી મુગરાવસથામાં 
થીયેટરમાં પ્રવેશનો પરવાનો મળો તો એ 
૧૯૪૭માં ભારત આઝાદ થયાની ઘટના 
કરતાં વરુ રોમાંચક હતું. રફલમનંુ નામ હતું 

‘કાબલુીવાલા’. દેશદાઝની રફલમ હતી એટલે 
ઉપ-રાષ્ ટ્પમત જવેા અમારા બાળ મવરવા 
ફોઈ પર મને હસતે મોઢ ેઓટલા સુરી 
વળાવવા આવયાં’તાં. આમ, એ રદવસથી 
મને દેશદાઝ અને રામમ્ધક રફલમો જોવાની 
સત્તાવાર છૂટ મળી. હા, પર પ્રમારસર 
જોવાની પટેા કલમ હતી િરી. અમે ભાઈઓ 
‘હમ રહનદુસતાની’ જોવા ગયા તયારે મપતાજી 
રટરકટ અપાવી મથયેટરમાં બેસાડી ગયેલ.

 ‘અરામમ્ધક’ પોસટરો જોવા સામે પ્રમતબરં ન 
હતો છતા ંઅમે આર.કે પ્રોડ્શનના મસમબોલ 
સામે પર ટીકી ટીકીન ેજોવાનુ ંટાળતા. રિનેે 
કોઈ ઓળિીતુ ંઅમન ેજોઈ જાય..

લીબટટી-ડાયમંડ-હરેશ અમારે મન બ્રહ્ા-
મવષણ-મહેશ હતા, એ થીયેટરોની બહાર 
ઘંટ બાંધયો હોત તો અમે મનશાળે જતાં-
આવતાં રોજ ટકોરો મારવા પહોંચી જાત. 
જૂનાગઢનો ‘કાળવાચોક’ અમારે માટ ે‘ટાઈમ 
સ્વેર’ હતો, મનોરંજનનો મહાસાગર હતો. 
લીબટટી-ડાયમંડ-હરેશમાં ચડતાં નવાં બોડ્ધ 
અને મલબટટી ટોકીઝ પર રોજ સાંજ ેછ ને 
દસ મમમનટ ેવગાડાતી આરતી અને રફલમી 
ગીતોના પડઘા ગેબનશાપીર રોડ સુરી 
પડતાં એનો હંુ સાક્ષી છુ.ં આ ત્રર ટોકીઝ 
પર મહીને બે મહીને બદલાતાં રંગબેરંગી 
પોસટરો અમારે મન જહાગંીર આટ્ધ ગલેેરીનું 
જીવતં પ્રદશ્ધન હતા.ં વરસ ેમાડં બ-ેત્રર રફલમ 
જોવા મળતી છતાં, આ ત્રર થીયેટરના અમે 
ભાગીદાર હોઈએ એવંુ અમભમાન અમે લેતા. 

મપકચરમાં આવતાં ગીત સાંભળવા લીબટટી 
ટોકીઝની મશતળા કંુડવાળી ગલી બાજુ લોકો 
ઉભા રહેતા. અમુક સમયે અમુક ગીત 
આવશ ેએવો મહાવરો રરાવતા ‘નવરીનાઓ’ 
દીવાલને ટકેે ઊભા રહી જતા અને વગર 
પૈસે મનોરંજન લઈને જ છૂટા પડતા. અરે, 
કાળવાની પ્રખયાત િારી-પીરીની હોટલેો 
અને લારીઓ અને મવશ્વમવખયાત મૂતરડી 
આ લીબટટી-ડાયમંડ-હરેશને જ આભારી.

૧૯૬૪મા ંરકશોર કુમારનુ ં‘દૂર ગગન કી 
છાઓં મેં’ ડાયમંડમા ં‘પડંુ્’ એ રદવસોમાં 
અમન ેહજુ ફ્ત દેશદાઝ અન ેરામમ્ધક રફલમ 
જોવાની છૂટ હતી એટલે જોવા જવાનો સવાલ 
જ ન હતો. મારા એક વપેારી મમત્રએ સવા 
પાચં આનાની મારી રટરકટ કઢાવી. અમે ચોર 
પગલ ેટોકીઝમા ંપઠેા’તા, રિ ેને કોઈ જોઈ 
જાય તો..?!  શો છૂટતી વિત ેઅમારા કાકાના 
ભાડઆુત, ડાયમંડના મેનજેર ચંદુભાઈ મને 
જોઈ ગયા. એર ેઘેર ફરરયાદ ન કરી એટલે 
હંુ કોટ્ધ માશ્ધલથી બચી ગયો. એ મપકચરના 
બ ેઅમર ગીતો ‘કોઈ લૌટા દે મેરે બીત ેહુએ 
રદન..’ અન ે‘આ ચલકે તઝેુ, મૈ લ ેકે ચલું 
એક ઐસ ેગગન કે તલ.ે.’ અમર થઇ ગયાં 
અન ેઅન ેમને રફલમ જોવા-ન જોવાના કડક 
મનયમોની મીઠી યાદ આવ ેછ.ે.

આજ ે‘મત્રમૂમત્ધ’ સમા ‘લીબટટી-ડાયમંડ-
હરેશ’ નુ ંનામોમનશાન ન હોવા છતા ંએ તયાં 
આજ ેપર અડીિમ ઊભા છ ેએવો ભ્રમ 
થયા કરે છ.ે

 ƒúñk-rð»ýw-{nuþ..!!
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મનની મંુજવર અન ેવયથા તો શરીર સાથે 

વળગેલા અંગો સમાન છ.ે એનાથી બચવાનો 
મવચાર તો મેં કદી કયયો નથી. લોકોની સલાહો 
યાદ તો આવયા વગર રહે નરહ. મચત અને 
મન સરળ રાિવાથી તંદુરસતી સારી રહે. 
તંદુરસતી સારી રાિવી કોને ના ગમે?! નદી 
એકદમ શાતં અન ેસરળ ગરાય છ.ે પોતાની 
રીરી અને શાંત ગમતએ સતત વહ્ે જાય 
છ.ે આથી નદી પાસે ગયો અને મન મસથર 
બની ગયું.

વાહ, ઝુમઝુમ વહેતી અને રીમા 
સંગીતના સૂર છડેતી એવી જાય છ ેકે, કોઈ 
વયથા કે મચંતાને નજીક પર ના આવવા દે..! 
કોઈએ સાચે જ કહ્ું હશે કે, નદીની નમ્રતા 
અજોડ છ.ે રકનારાને વળગીને વહે જ જાય 
છ.ે રમઝુમતા એ સરૂો રદલને બહેલાવી જાય 
છ.ે મેં પર એનામાં સૂર પુરાવવા ગાવાનું 
ચાલ ુકયુું. મારા સરૂો પર નદીના સરૂ રેલાવા 
લાગયા કે, બાજુમાંથી પસાર થતું પક્ષીવૃંદ 
થોભી ગયંુ. હંુ મનમાં હરિાયો કે, મારા 
સૂર પર કોઈ સાંભળવા તૈયાર છ.ે પર, 
બીજી જ પળે મન િાટુ ંથઇ ગયું. પક્ષીવૃંદે 

જ ેકહ્ું; તે સાંભળીને હંુ સતબર બની ગયો. 
“કુદરતના સૂર સાથે હરીફાઈ કે સમાનતા 
કરવાનું રહેવા દે, નહી ફાવે.”

થોડી પળો સભાનતા પામયા પછી 
અહેસાસ થયો કે, પક્ષીઓની વાત સાચી 
હતી. કુદરત ેજ ેસગંીતના સરૂોનુ ંસજ ્ધન કયુું 
છ ેતેની તોલે ના જ આવી શકે. બરી વાતને 
સહમત થતો નદીની શીતળતા અન ેસરળતા 
પામતો રકનારે બેસી રહ્ો. એનું મનમ્ધળ નીર 
કોતરો, પવ્ધતો અને ઝાડોને વીંરતું આગળ 
ને આગળ જાય છ…ે.

માનવ સહજ સવભાવ જો ના ઝલકાય તો 
માનવ કેવાનો..?! વરુ વાર એ મલજ્જતભયા્ધ 

દ્રશયો ને મનભાવન સૂરોને પડતા મૂકીને 
એના રકનારે રકનારે આગળ વધયો. કોઈએ 
કહંુ્ કે, નદીનો અંત હોય છ.ે બસ એટલી 
િબર પડી કે, એના અંત સરુી પહોંચી ગયો. 
પર.. એનો અંત જોઇને િૂબ લાગી આવયું. 
એ મનમ્ધળ નીર તો પહોળા સમુદ્રના ઉછળતા 
મોજાઓમા ંસમાઈ જતુ ંહતુ.ં એની મનમ્ધળતા 
મલીન થઇ જતી હતી. અમૃત સમાન પારી 
િારં ઉશ બની ગયું.

હંુ તો એના અંત રકનારે ઉભો ઉભો બમુો 
પાડતો હતો કે, “અરે ઓ મનમ્ધળ અને શાંત 
નદી, ્યાં ગયા તારા મનભાવન સૂર..?!  
્યાં ગઈ તારી સરળતા..?!”

મારા ગળાના સૂરો તો હવે હવામાં 
મવલાઈ જતા હતા. જયારે સાગર તો નદીને 
પોતાનામાં સમાવીને ગૌરવ અનુભવતો 
િડિડાટ હસીને મોજાંને ઉછાળીને મને 
િીજવતો હતો…

“આ કુદરતના ક્રમો અને વયવસથા છ.ે  
જા ઘરે જા, નરહ તો તારી વયવસથા િોરવાઈ 
જશે...”_મને ચેતવતા એ શબદો સમુદ્રના 
મોજામાં ભળી ગયા.

½B{h ð÷kuýwt
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મલકે મલક  હર આંગર ઉપવન

અમર  ઐમતહાસી  સાબર  દશ્ધન

પહેલી  મે  આજ  નાચે  જનજન

જયહો!   ગુજરાત  ગાજ ે  ગગન

 

ઈનદુ   રરહાકે   ફંૂકાયા   પવન

ઋર  શહીદોનું   જ  હૈયે  રતન

રરી  હેત  ઉરે  ઝુલાવું   વતન

ઝગમગ દીપ  શુભ દાદા વચન

જયહો!   ગુજરાત   ગુંજ ે ગગન

 

રનય!  આરાસુર  પાવો  પાવન

ગઢ  મગર  ડરકે સાવજ રતન

શ્ીજી;  સોમ  ને  સમંદર દશ્ધન

ગુંજ ેદખિર કંુજ કોરકલ કવન

જયહો!  ગુજરાત  મારં  વતન

સત્તાવન  સરરતા સીંચતી  જલરન

નમ્ધદા  જલરોર  નવયુગ  તીરથ

થનથન  નટરાજ  મયુર  ને  મન

મરથી મરુરં વલ્લભ-ગાંરી જતન

જયહો!   સવ્ધરમ્ધ  ગજગજ  નમન

 

રનય!   શ્વેતક્રામનત   ઉતસવ   અમન

ગુજ ્ધર  િમીર  રમે ;મવશ્વ  જ  વતન

ગુજ ્ધર  અમસમતા  અમ  મુગટ કનક

જયહો!   ગુજરાત    ગાજ ે  ગગન

sÞnku ! 
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કેદી નયન શેઠને પોલીસ જલેની 
ઓરડીમાં લઇ ગઈ. એ જ સાંજ ેએને 
ફરી સરકારી વકીલને મળવા લઇ ગયા. 

સરકારી વકીલ : ”નયન ભાઈ, તમે 
િરેિર જ ેહકીકત હોય, ત ેશબદસહ મને 
જરાવો. તમારી પાસેથી મારહતી મળા 
પછી મને જરૂરી લાગતાં પ્રશ્નો હંુ પૂછીશ. 
એના જવાબ પર સતયને વળગીને જ 
આપજો.”

નયનશેઠ : ”હા, એમ જ થશે...” 
અને તેરે ઇનસપે્ટરને જ ેવાત કરી 

હતી તે, વકીલને પર કહી. 
વકીલ : ”હવે એ કહો, તે રદવસે તમે 

શટ્ધ કેવા રંગનું પહેરેલું?”
નયન : ”સર, રારી પડતાં મરન્ન 

રંગનું અને પેનટ બલેક હતું.”
વકીલ : ”તમારા પતની પ્રેનિેનટ છ?ે 

એમને મપયર મૂકવા કોર ગયેલું?”
નયન : ”હા, તનેી તમબયત ઠીક નહોતી 

રહેતી અને આરામની જરૂર હતી, એટલે 
હંુ પોતે જ, તેને મૂકવા ગયેલો. ડો્ટરનું 
કહેવંુ હતું કે, પ્રીમેચયોર ડીલીવરી થઇ 
શકે, એટલે કાળજી રાિવી પડશે.”

વકીલ : ”રસતામા ંકંઈ િાસ બનલેુ?ં”
નયન : ”િાસ તો નરહ પર.. અમે 

રાજકોટથી થોડ ેદૂર હતા તયારે, અમારી 
ગાડીની બાજુમાં મસનિલ પર એક કાર 
આવીને ઉભી રહેલી. તેમાં ત્રર જર 
હતા. તેમાંથી, એક ભાઈએ મારી પતનીને 
‘હાય..’ કહેલું..”

વકીલ : “તમારી પતની તને ેઓળિતી 
હતી? પતનીએ રરસપોનસ કેવો આપલેો?”

નયન : ”ના સર, તે િાસ ઓળિીતા 
નહોતા,ં અમારા બમેાથંી કોઈનયે યાદ નરહ 

આવયંુ કે_કોર છ,ે અને તરત જ ગ્રીન 
મસનિલ થવાથી અમે નીકળી ગયેલા.”

વકીલ : ”બીજુ ંકઈ કહેવા જવેું હોય 
તો બોલો... ”

નયન : ”સર, મન ેએકવાર ફોન કરીને 
મારી પતની સાથે વાત કરી લેવા દો. એનું 
િૂન થયું એ વાત મારં મન નથી માનતું. 
િરેિર વાત શું છ?ે તેની તમબયત કેવી 
છ ેતે પર જારવું છ ેમારે.. અમારં પ્રથમ 
બાળક.. તને ેપ્રીમેચયોર બથ્ધની શકંા હતી.. 
ડો્ટરને... પલીઝ મને ફોન કરવા દો...”

વકીલ : ”તેઓ જ્યાં છ ે તયાં કોઈ 
ફોન કે મેસેજ કે વોટસએપ પર નથી 
પહોંચી શકતુ.ં..!! ભાઈ..છતા ંતમારે ફોન 
કરી જોવો હોય તો કરો... લો, આ મારો 
મોબાઈલ...”

નયન શેઠ ે પોતાની પતનીનો નંબર 
જોડ્ો. સવીચ ઓફ બતાવતો હતો. ઘરનો 
નંબર પર ”ટેમપરરી ડીસ કને્ટેડ” 
સાંભળીને તેના ચહેરા પર મચંતાની 
રેિાઓ ઉપસી આવી. સરકારી વકીલ 
મમસટર શાહ, નયન પાસે તેના સસરાનું, 
રાજકોટનું સરનામંુ લઈને છૂટા પડ્ાં. 
રાજકોટના ઘરે જઈને, વકીલ મી. શાહે 
ડોરબેલ માયયો. નોકરે દરવાજો િોલયો. 
વકીલે મનમમીના માતામપતાને બોલાવવા 
કહંુ્. તરત જ બનં ેબહાર આવયા. બનંનેી 
હાલત િરાબ હતી, કદાચ તઓે રડી શકે 
તેવી હાલતમાં’ય નહોતા. સરકારી વકીલ 
મી. શાહે જરૂરી જારકારી લઇ લીરી. 

નયનના સાસુએ કહંુ્ કે, ”જમાઈની 
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બદલીની વાત ચાલતી હતી, એટલે તેઓ 
મનમમીને મૂકીને બીજ ે રદવસે સવારે 
નીકળી ગયા, ચારેક રદવસ પછી એક 
ફોન આવયો કે, તમેનો અકસમાત થયો છ.ે 
એટલે મનમમી તરત જ ફોનમાં જરાવેલા 
સથળે જવા ટકે્ષીમાં નીકળી પડી. એના 
પપપાને થોડા સમય પહેલા જ, બાઈપાસ 
કરાવેલંુ, એટલ ેઅમન ેકોઈન ેસાથે ના લઇ 
ગઈ. અમે એના તરફથી કોઈ સમાચાર 
આવે તેની રાહ જોતાં હતા. તેનો ફોન 
પર કોઈ ઉપાડતું નહોતું. અમે અરીરા 
થઇને બેઠાં હતા. છકે મોડી રાત્રે મારાં 
મોબાઈલ પર ફોન આવયો કે, શું થયું તે 
જારવા એક મવડીઓ મોકલયો છ ેતે જોઈ 
લેજો. અમે પોલીસને િબર કરી અને 
મવડીઓ બતાવયો. મનમમી અમારી એક 
માત્ર સંતાન હતી. અમે પૂરી રીતે ભાંગી 
પડ્ા હતાં. અમને ફરરયાદ કરવાનું પર 
નહોતું સુજ્યું. પર, મારા દૂરના સગાનો 
દીકરો રોનક આવયો અને તેરે ફરરયાદ 
નોંરવાની મવમર કરાવી.” 

મવડીઓ પોતાના મોબાઈલમાં લઈને 
મી. શાહ ફરીથી નયનને મળવા આવયા. 

મવડીઓ બતાવીને પૂછું,: ”શું આ 
જોયા પછી પર તમે માનો છો કે, િનૂ તમે 
નથી કયુું? તમે પોતે જ તમારી પતનીને 
દરરયામા ંફેંકો છો. જ ેચોખિંુ દેિાય છ.ે”

નયન : ”સર હંુ શું કામ એને માર?! 
મારી પહેલી પતનીના મૃતયુ પછી વેરાન 
બની ગયેલી મારી જીનદગીમા ંએર ેજ તો 
પ્રાર પયૂયો હતો. એ પોત ેપર એના પ્રથમ 
લનિથી િબૂ દુઃિી થયેલી હતી. અમે બનંે 
એકબીજાનાં પૂરક હતાં.”

વકીલ : ”તમારો કેસ મબલકુલ નબળો 
છ,ે મવડીઓની તારીિ ૧લી ફીબૃઆરી 
છ,ે તે રદવસે તમે ્યાં હતા?”

નયન : ”સર એ જ રદવસે મેં ચાજ ્ધ 
લીરેલો તમે તપાસ કરો.”

વકીલ : ”સારં.. ચાલો, હંુ બરી તપાસ 

કરીશ ને કેસ પર તૈયાર કરં છુ.ં બી 
બોલડ મી શેઠ….”

* * *
કોટ્ધમાં જજ આવયા એટલે બરા 

ઉભા થયા, તરત જ કોટ્ધનું કામ ચાલુ 
થયું, સામસામી કેટલીક દલીલો થઇ પર 
એકેય પક્ષ પાસે ઝાઝા સાક્ષી હતા જ 
નરહ. એટલ,ે પોલીસ ેમનમમીના માતામપતા 
પાસેથી લીરેલો મવડીઓ બતાવયો, જ ે
જોતાં જ કોટ્ધમાં ગરગરાટ શર થયો... 
‘નયન જ િૂની છ’ે. જજને કે કોઈને 
પર એ વાત પર શંકા નહોતી. પર, 
તરત સરકારી વકીલે પોતાની પાસેના બે 
મવડીઓ બતાવવાની પરવાનગી માંગી. 

પહેલા ંમવડીઓમા ંએક મારસ મનમમીને 
રમકી આપ ેછ.ે.. “તુ ંબરી મમલકતમા ંતારં 
નામ દાિલ કરાવી લ,ે પછી હંુ નયનનું 
કાસળ કાઢી દઈશ. આમ પર તન ેમારી 
ગરીબી જ સાલતી હતી ન?ે! બાકી મારા 
દેિાવ અને સમાટ્ધનસે પર તો.. તુ ંમરતી 
જ હતી ન?ે! જો.. તુ ંબરી મમલકતમા ંતારં 
નામ સતવરે લિાવ, તેમ નરહ કરે તો, 
મારો ગસુસો તારા પર જશ ેસમજી... ને 
પછી નયનનંુ કાસળ નીકળે કે નરહ તારં 
તો ચોક્કસ કાઢી જ નાિીશ....”

અને બીજા મવડીઓમાં, એ જ મારસ 
પોતાના મોં પર મહોરં ચઢાવતો હોય છ ે
અને પછી પોતાના પેનટ શટ્ધ બદલે છ,ે 
પોતાની હેર સટાઈલમા ંપર બદલાવ લાવે 
છ ેઅને તે પછી હુબહુ નયન શેઠ બની 
જાય છ.ે.! એ જ વયમ્ત, પોલીસ ેબતાવલેાં 
મવડીઓમાં હોય છ.ે જમેાં તે મનમમીને 
દરરયામાં ફંગોળાતો બતાવેલો હોય છ.ે 
જજ મવડીઓ જોયા પછી વકીલને પૂછ ે
છ,ે ”કોર છ ેઆ મવડીઓમાં, જ ે વેશ 
ભજવીને નયન બને છ?ે” 

કોટ્ધમાં  બુરિો પહેરીને બેઠેલા 
મનમમીના આગલા પમત રોનક પર સતત 
નજર રાિતી પોલીસ તેને પકડી લે છ.ે 

મનમમીના મમમી : ”વકીલ સાહેબ, તમે 
રોનક મનમમીનો આગલો પમત છ ેતે કેવી 
રીતે જાણયું?”

વકીલ : ”હા, તમે તો કહેલું કે દૂરનાં 
સગા રોનકે ફરરયાદ નોંરાવવામાં મદદ 
કરેલી. એટલે, હંુ તેની પર નજર રાિતો 
હતો. મારે જારવંુ હતું કે, ફરરયાદ 
નોંરાવવામાં તેને શું રસ હોઈ શકે?! 
તેરે શા માટે તમને ફરરયાદ કરવા 
સમજાવેલા.” 

િનૂી તો પકડાઈ ગયો, પર નયન શઠે 
મુઝવરમાં છ,ે તે વકીલ પાસે જઈને પૂછ ે
છ,ે ”આ બ ેમવડીઓ તમે ્ યાથંી લાવયા?’

વકીલ : ”મમમીની બાજુમાં પેલા 
બુરિામાં બેઠા હતાં, તે બહેને મને 
ગઈકાલે જ ફોન કરીને રેસટોરામાં 
બોલાવયો ને બંને મવડીઓ મવષે વાત કરી. 
મેં મવડીઓ માંગયા અને પૂછંુ કે, તમે 
કોર છો? અને તમે આ મવડીઓ ્યાંથી 
લાવયા?ં તો કહે, ‘મન ેકોઈ સવાલ હમરાં 
નરહ કરો, એ શરત ેજ મવડીઓ આપીશ’. 
પછી મેં તેમનો નંબર લીરો અને કહ્ું કે, 
‘હંુ મવડીઓ જોઇને તમને ફોન કરીશ’. 
મવડીઓ જોયા પછી નયનનો કેસ મબલકુલ 
મજબુત બની જાય છ.ે તે વાત મેં તેમને 
ફોન પર કરી અને િુબ આભાર માનયો. 
અન ેફરીથી નામ પછૂુ,ં તયારે તમેર ેકહંુ્ 
,- હંુ કાલે આવીશ કોટ્ધમાં, તયારે મળી ને 
બરંુ જરાવીશ. અને કોટ્ધ ચાલુ થાય તે 
પહેલાં જ ,આવીને મને હાથ ઉંચો કરી 
પોતાની હાજરી જરાવેલી.”

નયન : “ પર, એ છ ે્યાં?”
વકીલ : ”અરે! એ જ તો આચિય્ધ છ.ે. 

જવેો પહેલો મવડીઓ ચાલુ થયો કે, તરત 
મેં તેમની સામે જોવાં પ્રયતન કરેલો પર 
તે નહોતા.. સીટ િાલી હતી...”

નયન : ”તો...તો, શું એ મનમમીનો 
આતમા હતો?!?”

- સમાપ્ત
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હંુ દ્રમષ્ નામદાર, આ મારી પહેલી 
જ વાતા્ધ છ.ે નાનપરથી ડાયરી લિવાનો 
શોિ. આિા રદવસમાં જ ેપર કંઈ કયુું 
હોય, કોઈન ેમળી હોઉં કે કંઈક નવુ ંશીિી 
હોઉં…. એ બરું જ ડાયરીમાં ટપકાવી 
દઉં.. સારં તયારે, હવ ેઆડી-અવળી વાતો 
કયાું વગર મૂળ વાત પર આવું...

સકૂલનો એ પહેલો રદવસ. હંુ અને 
મારી બહેનપરી શ્વેતા, અમે બંને એક જ 
પોળમાં રહેતા હતા. હજી મને યાદ છ ેકે, 
અમારા બનંનેી મમમી ઘરેથી તડેીન ેમૂકવા 
આવી હતી કારરકે આજથી ૨૦-૨૨ 
વરસ પહેલા,ં અતયારના બીજા ંબાળકોની 
જમે રરક્ષા કે વાનમા ંસકુલ ેજવંુ એ અમને 
પરવડ ેએમ ન હતું. સકૂલમાં મારા જવેી 
ઘરી કાબરો હતી. હા... હંુ આિો રદવસ 
બહુ બક..બક.. કયાું કરતી. મન ેમારા બા 
ઘરી વાર કાબર કહેતાં. મમમી મને છકે 
્લાસ રૂમ સરુી મૂકવા આવી હતી. પરંતુ 

અતયારની મમમીઓના નસીબમાં આવું 
સુિ નથી હોતું. હવે તો બાળકને સકૂલના 
ગેટ પાસે અથવા સોસાયટીના ઝાંપે જ 
મૂકી દો, સકુલ બસ આવીને લઈ જાય.. 
બસ, બાકીનુ ંબરુ ંહવ ેસકૂલવાળા સભંાળી 
લેશે. ઘરી બરી છોકરીઓ રડતી હતી. 
એ બરાને જોઈને મને પર રડવંુ આવી 
ગયંુ. િબર નહીં પછી ્યારે ચૂપ થઈ.  
પર, કદાચ એ રદવસથી બીજાના દુઃિે 
દુઃિી થવાનુ ંજાર ેસવભાવમા ંઆવી ગયંુ, 
એ આજ ેસમજાય છ.ે

હજી જારે બરું આંિ સામેથી જ 

પસાર થયું હોય એવું લાગે છ.ે એ રદવસે 
મમમીએ નાસતામાં તળેલી રોટલી આપી 
હતી. પપ્ધલ ઢાંકરાવાળા વહાઈટ કલરના 
ડબબામાં.. હજી સુરી સાચવી રાખયો છ ે
એ ડબબો. આજ ેપર બાળપર મન ેએમાં 
મહેકતું લાગે છ.ે િબર નરહ કેમ પર; 
બહુ લગાવ છ ેમને એ ડબબાથી. લોકોને 
મારસથી લગાવ થાય, મને તો મનજી્ધવ 
વસતથુી પર એટલો લગાવ છ.ે પછી ભલે 
એ ડબબો હોય કે કોઈએ આપેલી મારા 
નામ વાળી પને હોય.  મન ેમચત્રો દોરવાની 
બહુ મજા આવતી સકૂલમાં હતી તયારે.. 
મારી બીજી એક િાસ બહેનપરી રસનાને 
હંુ મચત્રો દોરી આપતી, આના માટ ેમને 
ઘરી વાર પનીશમેનટ મળતી. મારે જમીન 
પર બેસવું પડતું અને ટીચરની વઢ િાવી 
પડતી. ફરી એક ગુર સકૂલમાંથી શીિવા 
મળો. બરાની મદદ માટ ેહંમેશાં તૈયાર 
રહેવાનો. ભલે પછી મારં જ ેથવું હોય તે 
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થાય. કોઈ મારી જોડ ેકંઈક મદદ માગં ેતો 
મારાથી ના ન પડી શકાય. પછી ભલે એ 
માટ ેમારે ઘણં સહન કેમ ન કરવંુ પડ.ે હા, 
એ જુદી છ ેકે આજ ેરસના એક બહુ મોટી 
આટટીસટ છ ેઅન ેમારાથી હાથમા ંપમેનસલ 
પકડીને કાગળ પર સીરી લીટી પર નથી 
દોરાતી. આ તો સમય સમયની વાત છ.ે 
દસમાં રોરરમાં તો ૬૭ % જ આવેલા.  
૬૭ %  કંઈ ઓછા ંતો ન જ કહેવાય પર, 
મને સાયનસ લેવું હતું એટલે ઘરાં ઓછાં 
લાગે.  દસમાનું રીઝલટ આવયું તયારે ઘણં 
રડલેી, એક સેકનડ માટ ેતો આપઘાતનો 
મવચાર પર આવેલો. ઓછાં ટકા આવેલાં 
એટલે નહીં પર મમમી-પપપાએ મારી 
પાછળ િચવેલાં પૈસાનું વળતર હંુ સારી 
રીતે ન આપી શકી. મમમી-પપપાનું સપનું 
હતું, મને ડો્ટર બનાવવાનું. ભરવામાં 
હોંમશયાર એટલે મમમી-પપપાએ ્યારેય 
એ બાબતે ટોકી ન હતી. આપઘાતનો 
મવચાર જટેલો ઝડપથી આવેલો, એનાથી 
બમરાં વેગે જતો પર રહ્ો.. નાનપરથી 
મમમી-પપપાન ેસટટ્ગલ કરતા ંજોયેલા ંએટલે 
ફરી એક જોશ સાથે  મચી પડી. બારમા 
રોરરમાં નક્કી કરેલું કે, માક્ધશીટમાં A 
+ લિાઈને આવવું જોઈએ. ભલે એનાં 
માટ ેમારે રદવસ-રાત એક કેમ ન કરવા 
પડ.ે  િુશીની કોઈ સીમા ન રહી જયારે 
માક્ધશીટમાં A + લિાઈને આવયું.

એક થી બાર રોરર આંિના 
પલકારામાં વીતી ગયા. હજી પર મને 
મવશ્વાસ નહોતો આવતો કે, હંુ કોલેજમાં 
આવી ગઈ.  હંુ જલદી નવા લોકો સાથે 
ભળી ન શકતી. બોલવા બહુ જોઈએ પર 
ઓળિીતા હોય તયાં સુરી જ મયા્ધરદત. 
નવા લોકો સાથે કેમ વાત કરવી, શું 
વાત કરવી, એ બહુ કંઈ ઝાઝી સમજ 
ન પડ.ે  કોલેજ લાઈફ મવષે ઘણં બરું 
સાંભળું હતું, થોડો ડર પર હતો. નવા 
લોકો, નવું વાતાવરર અનુકુળ આવશે કે 

નહીં?!_આવા ઘરાં બરાં સવાલો મનમાં 
ઉદભવતાં હતા. તમને જારીને નવાઈ 
લાગશે પર, મને પપપા કોલેજમાં મૂકવા 
આવયા હતાં. આંબાવાડી મવસતારમાં 
આવેલી સહજાનંદ કોલેજમાં એડમીશન 
લીરું હતું.  પહેલાં રદવસે થોડું અતડુ ં
લાગતું હતું. અતયાર સુરી તો, ડગલે ને 
પગલે મમમી-પપપા સાથે જ હતા. પર 
હવે બરું જાતે કરવાનું હતું, દુમનયા 
સાથે કદમ પર કદમ મમલાવવાના હતા. 
કોલેજ કમપાઉનડમાં રદવાલ પર ઘરા 
બરા ંકાગળ ચોંટાડયા હતા.ં નામ વાચંીને 
કલાસરૂમ શોરવાનો હતો. ગ્રાઉનડ ફલોર 
પર પગમથયાવંાળો એક મોટો ્ લાસ હતો. 
બેલ વાગયો ને ્લાસ શરૂ થયો. બરાં 
છોકરાં-છોકરી ્લાસમાં આવી ગયાં. 
પ્રાથ્ધના શર થઈ. થોડી નવાઈ પર લાગી, 
મવચાયુું ન હતું કે, કોલેજમાં આવીને પર 
પ્રાથ્ધના સાંભળવા મળશે. પ્રાથ્ધના પછી 
મપ્રનસીપાલે બરાં મવદ્ાથટી... ઓહ સોરી.. 
કોલેજીયનોનું ગુલાબનું ફૂલ આપી અને 
મોં મીઠુ ંકરાવીન ેસવાગત કયુું. થોડા ંઘરાં 
રૂલસ પર સમજાવયાં.

પહેલીવાર એને ્લાસરૂમની બહાર 
ઉભેલો જોયો હતો. મીડીયમ હાઈટ, 
પાતળો બાંરો, બલુ કલરનો ચે્સવાળો 
શટ્ધ અન ેલઝુ જીનસનુ ંપનેટ, હાથમા ંમોટા 
ડાયલવાળી ઘરડયાળ, બીજા હાથમાં 
રદ્રાક્ષનું બ્રેસલેટ, સહેજ મવિરાયેલા 
વાળ, ચહેરાં પર નાના બાળક જવેી 
માસુમમયત. કદાચ કોઈની રાહ જોતો 
હોય એમ લાગયંુ. એ પછી ્ લાસમા ંરોજ 
જોવા મળતો, પહેલી વાર જોયેલો અદલ 
એવો જ. હંુ ઘરીવાર સહેજ ત્રાસંી નજરે 
એની તરફ જોઈ લેતી. કોલેજમાં લેકચર 
બંક કરીને કેમપસમાં મસતી કરવાની કે 
કોલેજની સામે આવેલાં ગરવી ગુજરાત 
શો-રૂમ પાસ ેબસેવાની ટવે તો હતી નહી, 
એ વિતે બહેનપરીમાં એક રહરલ હતી 

જ ેએ CA કરવામાં મબઝી હતી એટલે 
મોટાભાગે ભરવાની જ વાત થાય. 
ઘરીવાર કોલેજ એકલું જ આવવંુ જવું 
પડ.ે ભરવા મસવાય કંઈ બીજી વાત કરી 
શકીએ, એવો િાસ ઘરોબો પર ન હતો 
અમારી વચચે.

પ્રેમ એટલે શું?_એવી કંઈ ગતાગમ 
ન પડ.ે મારા માટ ેતો એને જોવું એટલે 
મારા ચહેરાં પર એક મો...ટી..  સમાઈલ 
આવી જતી.. બસ, એને જોઈને રદવસ 
જારે સાથ્ધક થઈ જતો. હજી, આ લિું છુ ં
તયારે આજ ેપર, નજર સામે એ દ્રશયો 
તાજાં થઇ જાય છ.ે ઘરીવાર ઈચછા થઈ 
કે, એનુ ંનામ પછુૂ ંપર રહંમત ન થઈ. બસ 
આવી જ રીતે એને જોવામાં ને જોવામાં 
કોલેજનાં ત્રર વરસ પતી ગયાં. આમ 
પર સમય જતાં ્યાં વાર લાગે છ?ે!

“યે જવાની હે રદવાની” મુવી જોયંુ 
તયારથી ટટ્રેકંગ પર ્યારેક જવું એવી 
ઈચછા હતી. એવામાં એક સમર કેમપની 
જાહેરાત નજરે ચડી. મસમલા જવાનુ ંનક્કી 
કયુું. મસમલા પહોંચી તયારે અનુભવયું કે, 
મવચાયુું હતું એના કરતાં ઠડંી ઘરી વરારે 
હતી. ગ્રુપમાં મારા જવેા બીજા  ઘરા 
લોકો હતા. દૂર દૂર સુરી પ્રગાઢ શાંતી 
ફેલાયેલી હતી. આસપાસ ચારેય તરફ 
બરફ છવાયેલો હતો. આકાશ એકદમ 
ભૂરં અને સાફ હતું. ્ યાંક તારલાં ચમકી 
રહ્ાં હતા અને ચંદ્ર પૂર્ધ કળાએ િીલયો 
હતો. રાતનું પર એક અદભુત સૌંદય્ધ 
હોય છ ેએ અતયાર સુરી માત્ર કમવતામાં 
વાંચયંુ હતું પર એને નજરોનજર 
મનહાળવાનો મોકો પહેલી વાર મળો. 
સૌંદય્ધનો આનદં લતેા ંલતેા ંગ્રપુથી અલગ 
થઈ ગઈ  હતી. સુયા્ધસત તો ્યારનોય 
થઈ ગયો હતો અને રાત ઢળતી જતી 
હતી. ઠડંી વરી રહી હતી. ્યાંય કોઈ 
નજરે પડતું  દેિાતું ન હતું. કંઈ સમજ 
ન પડ ેશું કરવું. મમમી બહુ યાદ આવી 
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ગઈ. મમમીએ નાનપરમા ંશીિવાડંુ્ હતું 
કે, કંઈ રસતો ન સુજ ેતયારે આંિો બંર 
કરી; ભગવાનને યાદ કરી લેવા. 

એટલામાં જ મારા કાને એક અવાજ 
અથડાયો. કોઈ મદદ માટ ેબુમ પાડતું 
હોય એમ લાગયંુ. આજુબાજુ નજર ફેરવી 
તો; ઘરે દૂર એક માનવ આકૃમત જવેું 
કંઈક દેિાયંુ.  “મને ભગવાન કોઈની 
મદદ માટ ેમોકલે છ ેકે ભગવાને મારી 
મદદ માટ ેકોઈને મોકલયા છ?ે!”_આવું 
લાંબુ મવચાયા્ધ વગર મારા પગ પેલી 
માનવ આકૃમતની રદશા તરફ ઊપડ્ા. 
આિરે મવચારોમા ંિોવાયેલી હંુ એ માનવ 
આકૃમત પાસે પહોંચી. એનું અડરું શરીર 
બરફમાં િૂંપી ગયેલું હતું. અમે દરરયાની 
સપાટીથી આશરે ૭૦૦૦ ફૂટ ઉંચાઈએ 
હતા અને હવા પાતળી થતી હોય એટલે 
શ્વાસ લેવામાં પર ઘરી તકલીફ થતી 
હતી. એનાં શ્વાસ િૂબ જ રીમા ચાલતાં 

હતાં. પરોઢ થવામાં ઘરીવાર હતી એટલે 
મદદ માટ ેકોઈ આવ ેએ શ્ય જ ન હતુ.ં 
-૧૦ ડીગ્રી કરતાં પર ઓછુ ંતાપમાન 
હતું. એટલે શરીર પર ઠડં ુપડતું જતું 
હતું. મારી પાસે રહેલો ઓમ્સજન પર 
પૂરો થવામાં હતો. શું કરં એ સમજાતું ન 
હતુ.ં હજી પર એની આિંો બરં જ હતી. 
આિરે મારી પાસે હવે એક જ ઊપાય 
બચયો હતો. મેં લેવાય એટલો ઊંડો શ્વાસ 
લીરો અને મારા ચહેરાંને એની નજીક 
લઇ જઈ હોંઠથી હોંઠ મમલાવીને કૃમત્રમ 
શ્વાસ આપવાનું શરૂ કયુું. એનાં શરીરમાં 
રીમે રીમે ચેતના આવી. થોડા ંસમય પછી 
એને ભાન આવયંુ, હજી પર એ ઠડંીથી 
કાંપતો હતો. પરોરઢયંુ થઈ ગયંુ. સહેજ 
રીમે રીમે એરે આંિો િોલી. “તું.... 
અરહયાં…?!!” એનાંથી માત્ર એટલંુ જ 
બોલી શકાયંુ.  મેં જવાબમાં માત્ર માથંુ 
રુરાવયંુ.  “હંુ... હંુ… આમશત..” એ 

બોલયો.
કુદરતની કરામત પર કેવી અજીબ 

છ?ે!  તમે  જો એકબીજાં માટ ેસજા્ધયા 
હો તો, ભલે તમે દુમનયાના કોઈ પર 
િરૂ ેકેમ ન હો, સમય-સજંોગ તમન ેભગેાં 
લાવી જ દે છ.ે.!! આ એ જ સહજાનંદ 
કોલેજવાળો છોકરો કે જનેુ ંનામ પછૂવાની 
પર મને રહંમત થઇ ન હતી. એ વિતે 
મસમલાથી પાછા ફરતી વિતે મેં રહંમત 
કરીને એકરાર કરી જ દીરો. “આમશત, 
હંુ… હંુ તને પ્રેમ કરં છુ…ં”

આજ ેએક વરસ થઈ ગયંુ અમારા 
લનિ-જીવનને. ્યારેય મવચાયુું ન હતું કે, 
હંુ વાતા્ધ લિીશ અને એ છપાશે પર 
િરી. તમન ેલાગતુ ંહશ ેઆ માત્ર કલપના 
છ ેપર નરહ, આ હકીકતમાં બની ગયેલી 
વાત છ.ે.!!

તું માર એવુ પરોઢ છ,ે

જ ેમને જીવન પ્રમત જાગૃત કરે છ.ે

તું મારા પ્રજ્જોવમલત પ્રતયુષનો એવો સુય્ધ છ,ે

જ ેમારા રદનમાનને આનંદથી ભરી દે છ.ે

તું મારી એવી સૌરભ છ,ે

જ ેમારા અમસતતવને સવ્ધ સવાદોથી સુરમચત કરે છ.ે

તું મારી એવી મૃદુ મલયામનલ છ,ે

જ ેમારા પીરડત મનને શાતા આપે છ.ે

તું મારી એવી જીવન પ્રદાયક વષા્ધ છ,ે

જ ેમારા ઉરની ઉષર ભૂમમને સુજલા - સુફલા કરે છ.ે

તું મારા જીવનનો એવો તારક છ,ે

જ ેમારી તમસ રાત્રીને પૂરટીમામાં પરરવત્ધન કરે છ.ે

તું માર એવુ સવ્ધસવ છ,ે

જ ેમારી ક્ષર ભંગુરતાને શાશ્વતમાં સથાપે છ.ે

હ્રદયના ઉછળતા તારા પ્રમતના મારા આ ભાવ-મનજ ્્ધરને તારા 

તરફ વહાવી મારા હ્રદયની સવ્ધ શુભકામના પાઠવુ છુ.

ÃkºkMkuíkw
íkw»kkh	{ýeÞkh
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{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe

ઉડ ેરે ગુલાલ ઉડ ેસૂર સંગાથ રે, આંગરે...

આગમનથી તારા અજવાળી રાત રે....

સનેહની સરરતા તારા નૈનરમાં વહે,

મરમરતી કમવતા તારા કામરથી ઝરે,

લહેરાતી ઓઢરી, લહેરાતી ઓઢરી ઓઢાડ ેઆભને..

શયામને રજની તું શોરવા દે,

સૂરજને ચાંદની તું શોરવા દે,

નવરંગ ચુંદડી, નવરંગ ચુંદડી ઓઢાડ ેચાંદને.

શોરવાની વાત ્યાં છ?ે

અંરારી રાત ્યાં છ?ે

નજરોથી મિલાવતો મલકાતો સાથ ્યાં છ?ે

નજરોથી ભીંજાવતો વલિાતો સાથ કયાં છ?ે

તારા રે ભરોસે મારો ઉંબરો,

છોડીને આવી તારે આંગરે,

શ્વાસે શ્વાસ બનયો ટહુકો

સાંભળીને વાંસળીનો સાદ રે,

ફાગરમાં મેઘ બની વરસયો,

વરસતા ઝૂમી ઉઠી સૂર સંગાથે....

સનેહની સરરતા તારા નૈનરમાં વહે,

મરમરતી કમવતા તારા કામરથી ઝરે,

લહેરાતી ઓઢરી, લહેરાતી ઓઢરી ઓઢાડ ેઆભને..
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yŠ[íkk	Ãktzâk

frðíkk Cafe

મુસકાન મારી  ઓળિાર રાિું છું

દદ્ધની આમ તો મોટી િાર રાિું છુ,ં

સંજોગો જરૂર પીરા છ ેઝેર  નરહ

પર દશા હંુ  નીલકંઠની રાિું છુ,ં

સરનામાને ન ગરશો મારો મુકામ

રહેઠાર મારં કોઈ હૈયામાં રાિું છુ,ં

મળે ભલે બદલામાં કપરો સમય

વહેવાર સહુ વયાજબી જ રાિું છુ,ં

પ્રેમમાં ઘાયલ થયા; ટકુડા વેરાયા  

એ રદલની દશાનો રહસાબ રાિું છુ.ં

ðnuðkh hk¾wt Awt

Mðh:	yŠ[íkk	Ãktzâk,	Mktøkeík:	{kir÷f	rð[kh
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frðíkk Cafe

આજ લિવી’તી રદલની દશા

પર લાગરીઓ જ સાવ સુકાઈ ગઈ 

હૃદયના દ્ાર જો િોલયા મેં

તો જખમોની યાદી ભરાઈ ગઈ 

પકડી છ ેરફતાર જીવનની એવી 

કે પાછા ફરવાની કેડીઓ ભૂંસાઈ ગઈ 

કોઈ સાદ આપે છ ેએ ગલીઓથી 

જ્યાં નાનપરની સુગંર પ્રસરાઈ ગઈ 

સવપનોની સંતાકૂકડી રમવામાં 

મૈત્રીની સંજ્ાઓ સંતાઈ ગઈ

સફળતાના મશિરની ટોચેથી 

માટીની સુગંર મવસરાઈ ગઈ 

વષયોનો સરવાળો જો કયયો મેં 

તો સમયની બાદબાકી થઇ ગઈ 

રદલ દોસતી દદ્ધ અને મોહબબતની 

‘મવસતૃત’ લાગરીઓ દુભાઈ ગઈ 

કોઈ અદ્રશય ચહેરો આજ ે

ચહેરા પાછળનો ચહેરો

એક પછી એક ઉિડ ેછે

િુશીનો ...

િંરો ...

દગાબાજીનો ...

પોતે જ રચેલા સંબંરોની 

જાળનો...

એક સારા વયમ્તતવનો..

અને,

છલે્લે રહે છ ેએક ઝાંિું પડલેું

એકલવાયું અમસતતવ...

ને –

પછી નીરવ શાંમત....

		™trË™e

frðíkk Cafe
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Œku ‚kt¼¤....!!!

“Sð”

આમલંગનનું આળ છ ેરારા,
પરરમસથમત વાચાળ છ ેરારા!!

અપયશને ભલે તું ના ગોઠતી,
પર ફજતેીનું હૈયે ફાળ છ ેરારા!!

અંદર કયાં રરશે કૂરી લાગરી?
તું નાનું અમસતું બાળ છ ેરારા!!

પ્રેમનું પૂરક અંગ, આ રબકતું હૈયું;
અરે; સાંચવ અવળો કાળ છ ેરારા!!

કોઈ ઓધિવ થકી તારી િેર નહીં લે.
છ ેલાગરીઓનો દુષકાળ; ઓ રારા!!

આંિો મીચી હવે અંર થઈ જઇએ,
પારી પેલાની એ જ પાળ છ ેરારા!!

શયામ સંગીત ગુંજ ેજ ેઅંતરતમ બસ,
એ જ વાસંળી; એ જ ઊજાળ છ ેરારા!!

જ ે નહી મળે ્યારેય; તડપાવશે 
હરપળ.
બસ એ જ સુિનો ભ્રમ; મવકરાળ છ ે
રારા!!

nuík÷	ÍªÍwðkrzÞk	(nuík)

 frðíkk Cafe

આ તારો કેવો પ્રભાવ છ?ે!

જ્યાં જાઉં તયાં તારો અભાવ છ,ે

આ તારો ને મારો સવભાવ છ,ે

જ્યાં જાય તયાં છલકાય જાય છ,ે

આ આપરા સાથનો પ્રમતભાવ છ,ે

જ્યાં જરાય તયાં અનુભવાય છ,ે

આ જીવને’ય ્યાં થોભાય છ?ે!

જ્યાં જાય તયાં વતા્ધય છ,ે

જનમમરરમાં બંરાય જાય છ,ે

જ્યાં જીવ તયાં તરાય જાય છ.ે
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ÏÞkrík	þkkn
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્યાંય સુરી, 

મેં રારી રારીને હથેળીને જોયાં કયુું..

આડી-અવળી અસંખય રેિાઓ..

હંુ કશુંક શોરવા મથી..

મનના કોયડાઓ જવેી જ 

આ, 

હસતરેિાઓની આંટા-ઘુંટી..!!

“ઈશ્વરે આપણં નસીબ આપરી હસતરેિાઓમાં 

અગાઉથી જ લિી મોકલયું હોય છ.ે” 

આવું ્યાંક વાંચેલું. 

પર, 

આ તે કેવી ભાષા?! 

કેવા એના હસતાક્ષર?! 

કશું જ ઉકેલી નથી શકાતું..!!

શું શોરું છુ.ં.? 

હા... તને જ..!

તું ્યાં છ.ે.? 

તારં નામ ્યાંક તો લખયું હશે ને?

ને, 

મનનો મુંજારો વરતો જાય છ.ે 

્યાંક કોઈ અરુરપની લાગરી હવે હાવી થઇ રહી 

છ.ે.

તારા વગર.. ના.. ના.. હવે એમ તારં-મારં નોિું 

થઇ જ કેમ શકે?! 

ઈશ્વર એટલો ક્રરૂ ન જ હોઈ શકે. 

તું મળશે મને…. હા, તું મળશે જ. 

ને, 

તયારે તારા હાથમાં મારો હાથ લઇ તું તારં નામ 

ઘૂંટી દેજ.ે 

પૂર્ધપરાંનો ઉતસવ એ રદવસે આપરે ઉજવીશું..!

nMŒhu¾k
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Mðh:	SLkeMk	Ãkt[k÷,	Mktøkeík:	{kir÷f	rð[kh

યાદ તો જારે ગાંડો ઓલયો બાવમળયો,

સપને સતાવે મારો સાહ્બો સાંવરરયો..

વાત ચચા્ધય છ ેતારમલયાની નાતમાં,

ચાંદની મીઠુ ંમલકી છ ેઅડરી રાતમાં,

કાળું રાબું દેિાય છ ેચંદ્રમાની ભાતમાં,

રોમેરોમ અગન જગાવે રે.. ઓલયો ચાંદમલયો...

સપને સતાવે મારો સાહ્બો સાંવરરયો…

યાદ તો જારે ગાંડો ઓલયો બાવમળયો,

સપને સતાવે મારો સાહ્બો સાંવરરયો…

કામરગારી રાત આળસ મરડ,ે

કમિે વીંછી ્યારે આવી કરડ?ે!

ચાદરે સળ પાડી રાતરારી તરફડ,ે

તડપતો વાયો રે.. ઓલયો વંટોમળયો...

સપને સતાવે મારો સાહ્બો સાંવરરયો…

યાદ તો જારે ગાંડો ઓલયો બાવમળયો,

સપને સતાવે મારો સાહ્બો સાંવરરયો…

શ્વાસોચછવાસની અંગીઠી કરં,

જોબનીયું પાથરી ચાદર રરં,

છો’ને વાયો રે.. ઓલયો પાિંડી પવમનયો...

ટાઢ ેનરહ ધ્ુજ ેરે મારો સાહ્બો સાંવરરયો…

રદલનો ભોળો છ ેમારો સાહ્બો સાંવરરયો,

મન મોજીલો છ ેમારો સાહ્બો બાવરરયો,

સપને સતાવે રે.. મારો સાહ્બો સાંવરરયો...

{khku ‚kÌkƒku ‚ktðrhÞku
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જમેની કલમ ઘસાતા જ ગુજરાતી સાહિત્યના અેકેઅેક શબ્દો રતન બની જા્ય તેવા 

લેખીકા નીલમ ્દોશી સાથે અેક ખાસ મુલાકાત

વાંચન 
એ મારં જીવન કહી શકંુ. 

yku¤¾
 તમારી લિવાની શરૂઆત કઈ રીતે થઇ?

લિવાની શરૂઆત તો સાતમા રોરરમાં 
ભરતી હતી તયારથી જ..તયારે સકૂલમાં એક 
કાવય સપરા્ધમાં પ્રથમ ઇનામ મળેલું. એ મારં 
પહેલું મૌમલક સજ ્ધન..

એ પછી વરસો સરુી ટૂકંી વાતા્ધઓ,, કાવય 
નાટક, મનબંર વગેરે લિાતા રહેતા અને 
પ્રકામશત પર થતા રહેતા.પરંતુ વરસમાં 
એકાદ બે જ.

સારહતય જગતમાં પ્રવેશ તો  વરસ 
2006 થી થયો કહેવાય. દીકરી, દીકરો 
ય.ુએસ. અન ેજીવનસાથી તનેા કામમા ંવયસત 
અને કોલકત્તામા ંિાસ કોઇ મમત્ર નહીં. તેવે 
સમયે એકલતાને  રમળયામરા એકાંતમા ં
પરરવતટીત કરી શકી..લેિનયાત્રાથી..

એક આડવાત.. મારો પહેલો પ્રમે કમવતા, 
પદ્… પર રીરજના અભાવને લીરે છદં 
સાથે બારમો ચનદ્રમા રહ્ો.આટલી વારમા ં
તો બે લઘુકથા લિાઇ જાય એવા બામલશ 
મવચારે કદાચ  ગદ્ તરફ  વળાયંુ . એથી 
આજ ેપર સારા કમવઓની મીઠી ઇષયા્ધ 
આવે. અલબત્ત મારં ગદ્ મોટ ેભાગે પદ્ 
મસવાય હોતું નથી.પર એ તો ઉછીનું પદ્. 

અલબત્ત સારહતય જગતમાં પ્રવેશનું 
મનમમત્ત બની મારી િાસ ફ્નેડ લતા રહરારી.. 
કેવી રીતે  ? એ આિી વાતા્ધ છ.ે

તમે લિતી વિતે શું મવચારો છો?
લિતી વિત ેમવચાર કેવા ન ેવાત કેવી ? 

પાત્રમા ંએકાકાર થવાયંુ હોય તયારે પાત્રો જ 
લિાવતા હોય એ સહજ અનભુમૂત. એ ક્ષરે 
જ ેપ્રવાહ સવયં રીત ે વહેતો રહે એ શબદોમાં 
ઉતરતું આવે.  હા, એડીંટીંગ વિતે મવચાર 

જરૂર આવે. અને સુરારા વરારા પર થાય.

તમારા મપ્રય લેિક કોર છ ેઅને એમના 
લિારમાં તમને શું ગમે છ?ે 

મપ્રય લેિકો તો અનેક છ.ે કેટકેટલા નામ 
ગરાવું ?

ક.મા. મુનશી, દશ્ધક, ટાગોર, શરદબાબ,ુ 
પ્રેમચંદ ,  અમૃતા પ્રીતમ ,  મેઘારી . .
ટોલસટોય,મનટો, મવકટર હ્ગુો વગરેે વગરેે તો 
ઓલટાઇમ ફેવરીટ કદાચ બરાના જ હોય.

અતયારના મપ્રય સજ ્ધકો પર અનકે છ.ેજમેા ં
ધ્વુ ભટ્, રહમાશંી શલેત, ઇલા આરબ મહેતા, 
ગુરવંત શાહ, અમશ્વની ભટ્, અરૂરાબેન 
જાડજેા, શરીફા વીજળીવાળાના અનુવાદ 
વગેરે.વગેરે..વગેરે...( કમવઓના પર ઘરા ં
નામો છ.ેપર અતયારે ગદ્ની વાત જ કરી છ.ે)

એમના લિારની સચચાઇ, જીવાતા 

જીવનની સવંદેના,એમના લિારમા ંઅનભુવી 
શકાય છ.ે જ ેસપશટી જાય છ.ે વાંચતા શીિી 
તયારથી આજ સુરી અઢળક વાંચયું છ ેએથી 
મપ્રય સજ ્ધકોના નામનું લીસટ બહંુ મોટૂ ંછ.ે 
અહીં બે ચાર નામના ઉદાહરર આપયા છ.ે 
વાચંન એ મારં જીવન કહી શકંુ. વાચંન મવના 
જીવી ન શકંુ. લેિન મવના ચાલે..પર પુસતક 
મવના નહીં જ.

ગુજરાતી ભાષા માટ ેતમને કંઈક અનોિંુ 
કરવાની ઈચછા છ?ે 

ગુજરાતી ભાષા, માતુ્રભાષા માટ ેકંઇક 
કરવાની ઇચછા ન હોય એવો કોઇ ગુજરાતી 
સજ ્ધક હોઇ શકે ? અલબત્ત દરેક વિત ે 
ઇચછા કાય્ધમાં ન પરરરમી શકે એવું બની 
શકે. એ માટ ેદરેકના કારરો, સજંોગો અલગ 
અલગ હોય. જને ેકદાચ કોઇ બહાના તરીકે 
પર જોઇ શકે. 

તમારી મપ્રય નવલકથા કઈ છ?ે
મપ્રય નવલકથા.? ઓહ..માય ગોડ..
કેટલા નામ ગરાવંુ ? સોક્રેટીસ, લે 

મમઝરેબલ, બંરન અને મુમ્ત, પોલીએના, 
ઓથાર, અંગાર, ક.મા. મુનશીની બરી જ 
નવલકથા..ધુ્વ ભટ્ની બરી નવલકથા..લીસટ 
બહંુ..બહંુ લાંબુ છ.ે આ બરી નવલકથાઓ 
એકાદ બે વાર નહીં સો વાર વંચાઇ હશે.
અને આજ ેપર મન થાય તયારે વાંચતી રહંુ 
છુ.ંરીપીટ વેલયુ..

તમારા પરરવારનું યોગદાન વર્ધવશો? 
પરરવારનું યોગદાન..
પરરવારમાં પુત્ર, પુત્રી તો અમેરરકા 
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છ.ેજીવનસાથી, મમત્ર  હરીશનો પૂરેપૂરો 
સહકાર..માત્ર સહકાર જ નહીં, મારા 
દરેક પુસતકના  કડક મવવેચક,એ વાંચી 
લે પછી જ મારં લિાર આગળ જાય. 
ઘરની કોઇ જવાબદારીનો ભાર નહીં..પૂરી 
સવતંત્રતા,મોકળાશ..હંુ લિતી હોઉં તયારે 
ગમે તેવું કામ હોય, મને ડીસટબ્ધ ન જ કરે. 
સારહતયની પૂરી સમજ અને વાંચનનો મારી 
જમે  જ ગાંડો શોિ. 

ટૂંકા ગાળામાં જો આપની કોઈ પુસતક 
પ્રકામશત થવાની હોય તો એના મવષે થોડી 
જારકારી આપશો?

મારા ટૂકંા ગાળામાં પ્રકાશય  પુસતક..
નોિા, અનોિા..મેનટલી ,ઇશ્વરના ઇ મેઇલ..
( હાલ પ્રેસમાં છ.ે)

ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો શબદ 
કયો છ?ે  એક જ શબદ 

મનગમતો શબદ..આમ તો અઘરો પ્રશ્ન..
પર છતા ંએક જ શબદમા ંજવાબ આપવાનો 
જ હોય તો..” સંવેદના..”સાચી સંવેદના..

ચાલો હંુ તમને એક શબદ આપું જો તમે 
instant એનાં મવષે 4-5 વા્ય લિી આપો.
શબદ છ ે“મવચાર”. 

મવચાર.. ઉત્તમ મવચાર, ઉત્તમ વાચંન અન ે
ઉમદા લોકોના સતસગંથી આવે. જ ેજીવનમાં 
િબૂ િબૂ જરૂરી છ.ેપરંત ુસો સારા મવચાર 
હોય અન ેઅમલમા ંશનૂય હોય તો એના કરતા 
એક જ સારો મવચાર હોય અને એનો અમલ 
જીવનમાં કરી શકાય તો વરારે ઉત્તમ.આચાર 
મવનાના મવચારનો કોઇ અથ્ધ નથી. આજ ે
વોટસ અપ ઉપર સારા મવચારોનો રાફડો 
ફાટયો છ.ે પર અમલ કયા ં? એકડા મવનાના 

શનૂયની કોઇ કીંમત િરી ?

જો તમે લિેીકા ન હોત તો તમે કયો વયવસાય 
કરતાં હોત?

લેમિકા ન હતી તયારે મશમક્ષકા હતી.પૂરા 
વીસ વરસ સરુી..મારી પહેલી પસદંગી. પર 
મશક્ષર..

પરંતુ મશમક્ષકા કે લેમિકા કંઇ ન  હોઉં 
તો પર સારી વાચક, સારી ભાવક તો છુ ંજ 
અને આજીવન રહીશ. 

તમે તમારી વાતા્ધ અને નવલકથાનું મશષ્ધક 
કંઈ રીતે નક્કી કરો છો?

 વાતા્ધ કે નવલકથાનું શીષ્ધક ઘરી વાર 
મારે માટ ેઅઘરં પર બની રહે છ.ે મારી 
નવલકથા” દોસત, મને માફ કરીશ ને ? “  
એ શીષ્ધક લાંબુ હોવાથી રદવય ભાસકર અને 
જનસત્તા, લોકસત્તામા ંહપ્તાવાર પ્રગટ થઇ 
હતી તયારે મને શીષ્ધક ટૂકું રાિવાનું સૂચન 
થયેલુ ંજ ેમે સવીકાયુું નહોતું. અને નવલકથા 
પૂરી થયા બાદ એ લોકોએ કબૂલ કયુું હતું 
કે આ નવલકથાનું  શીષ્ધક આનાથી વરારે 
સારં બીજુ ંકોઇ હોઇ જ ન શકે.

લેિીકા તરીકેના તમારાં હકારાતમક અને 
નકારાતમક બંને અનુભવ જરાવશો?

લેમિકા તરીકે કે જીવનમાં નકારાતમક 
અનુભવ િાસ કોઇ થયા જ નથી એમ પરૂી 
પ્રામામરકતાથી કહી શકંુ છુ.ં આિુ ંજીવન અને 
મારા મવચારો, અન ેએથી જ મારં લિાર, 
હમેશા સતત હકારાતમક રહ્ુ ંછ.ે હ્સુટનમા ં
મારો પરરચય આપતા મવજય ભાઇ શાહે 
આ શબદ િાસ વાપયયો હતો કે હકારાતમક 
લિારનો નાયગ્રા રોર..એટલ ેનીલમબને..

યુવા લેિક મમત્રોને જો લિવા અંગે કોઈક 
માગ્ધદશ્ધન આપી શકો તો?

 યુવાન મમત્રો અતયારે િબૂ સારા પ્રયાસો 
કરે છ.ે ઘરાં સરસ પર લિે છ.ે પરંતુ 
છપાવવાની ઉતાવળ કરતા હોય એવું લાગે 
છ.ે એમની પાસ ેઅનકે ઘટનાઓ હોય છ.ેપર 
ઘટના એ જ વાતા્ધ ન કહેવાય.. એ ઘરી વાર 
ભૂલાઇ જવાતું હોય એવું લાગે છ.ે છાપાની 
વાતા્ધ અને સારહમતયક મેગેઝીનની વાતા્ધમા ં
આસમાન જમીનનો તફાવત જોવા મળવાનો 
જ. ઘટનાનું વાતા્ધમાં રૂપાંતર થવું જોઇએ. 
અને એ માટ ેસારા લેિકોને સતત વાંચવા 
જોઇએ.વાંચનનું પ્રમાર વરવું જોઇએ. છતાં 
વરારે ને વરારે લોકો લિતા રહે એ િૂબ 
જરૂરી છ.ેએ મનમમતે્ત પર ભાષા જળવાઇ 
રહે અને પ્રચાર થતો રહે.ગુરવત્તા ઉપર 
ધયાન અપાય તો સોનામાં સુગંર ભળી શકે.

મવચારયાત્રા magazine અન ેએમના ંલિેકો 
મવષે આપ જો કંઈ કહો તો ગમશે.

મવચારયાત્રા મેગેઝીનની સૌથી સપશ્ધતી 
કોઇ વાત હોય તો એ કે ..એ એક યુવા 
પેઢીનું પ્રતીક છ.ેઆજની નવી પેઢી જયારે 
આપરી માતૃભાષા, ગુજરાતીથી મવમુિ કે 
ઉદાસીન થતી જાય છ ેતયારે કોઇ યુવક, 
જ ે નવી પેઢીનો પ્રમતમનમર છ ેતે  આપરી 
ભાષા માટ ેઆટલા ઉતસાહથી કામ કરતો 
જોવા મળે તયારે એન ેઆપોઆપ સલામ થઇ 
જાય. અને મારી દ્રમષ્એ આપ એ સલામના 
પૂરા હક્કદાર છો. 

Blog : https://paramujas.wordpress.com/

author/ujas/

મારો મનગમતો શબ્દ
સંવે્દના
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સંગીતને ન સરહ્દ હો્ય છ,ે ન કોઈ પ્રા્દેશશક ભાષાનો બાધ. 

સંગીત ન તો કોઈ કળા છ,ે ન કોઈ કુ્દરતે આપેલી ભેટ. 

સંગીત એક ભાષા છ,ે ્દુશન્યાની ઓછામાં ઓછા મૂળાક્ષરોવાળી ભાષા. 

કોઈ પણ વ્યશ્ત તેની પદ્ધશતસર તાલીમ લે તો તે સંગીત શીખી શકે છ.ે

VIBRATION ACADEMY OF MUSIC 

(અમ્દાવા્દ) ના સૌજન્યથી આપણે ગુજરાતી માતૃભાષાના 

ગીતોને WESTERN STAFF NOTATION દ્ારા ધવનીબદ્ધ કરી શકીશું.

્દેશ શવ્દેશમાં રહેતાં “શવચાર્યાત્ા”નાં વાંચકશમત્ો જો 

WESTERN STAFF NOTATION ના જાણકાર હશે તો તેઓ 

જરૂરથી આપણા વારસમાં મળેલ ગુજરાતી ગીત/ગઝલ  વગાિી શકશે.

“શવચાર્યાત્ા” દ્ારા આ ખાસ પ્ર્યોગ આજની ્યુવા પેઢી અને શવ્દેશમાં 

વસતા બાળકો ગુજરાતી ગીતો વગાિી શકે તે માટે કરવામાં આવેલ છ.ે 

આજની પેઢી ગુજરાતી ગીત ગઝલ વગાિીને આપણા ગુજરાતી સાડહત્ય 

પ્રત્યે સજાગ થા્ય તે જ પ્ર્યતનથી “શવચાર્યાત્ા” વતી આશા રાખું છુ ંકે આ પ્ર્યોગ સફળ થશે.

માતૃભાષા માટેની આ પહેલ માટે VIBRATION ACADEMY OF MUSIC (અમ્દાવા્દ) અને 

શચ. પશથક મણી્યાર જણેે આ ગુજરાતી ગીતનું સવર શન્યોજન ક્યુું તે બ્દલ ખુબ ખુબ આભાર વ્ય્ત કરં છુ.ં

 - મૌશલક “શવચાર”
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-વસંતના વાયરા પાલિીમાં બેસીને આગળ વરે અને વૈશાિી ગ્રીષમમાં લાલચોળ થયેલા પાંદડાની ઋતુ 
આવે , સૂરજ ના તાપે તપી. રરતી માતા પર એની હૈયા વરાળ ઠાલવતી હોય તેવો અનુભવ થાય. કમવઓનો 
મપ્રય શબદ વૈશાિ. આ ગ્રીષમ સાથે મવવારહત ઋતુને કમવઓ એ એમની કાવય રચનામાં િાસ સથાન આપયું છ.ે 

જૂનાગઢના કમવ શ્ી મનોજ િંડરેરયા કહે છ ેકે, 

મેદાનો હરરયાળાં નીરિી અમથો અમથો િુશ થાઉં છુ,ં 
લીલાંછમ અજવાળાં નીરિી અમથો અમથો િુશ થાઉં છું

આંિોમાં વૈશાિી સૂકંુ શહેર લઈને રિડુ ં
તયારે રસતા પર ગરમાળા નીરિી અમથો અમથો િુશ થાઉં છું

-  મનોજ િંડરેરયા

આંિમાંથી હંમેશા શ્ાવર ભાદરવો વરસતી કમવતાઓ ઘરી રચાઈ છ,ે આંિમાં ઉજાસ અને આતુરતાની 
કમવતા ઘરી લિાઈ છ ે, પર કમવ અહીં આંિમાં બળબળતા વૈશાિમાં થયેલ સૂકા શહેરની વાત કરીને આંિ 
અને વૈશાિને કંઈક નવી જ ઓળિ આપે છ.ે

એવો પવન આજ હૈયે ચડયો કે અમે જઈ બેઠા કાળઝાળ પાંિમાં
કોઈ વહાલું રે લાગયું વૈશાિમા....

તડકા ને રૂળનાં રે ટોળાં મળાં રે મને તોરર બાંરેલ બારસાિમાં
કોઈ વહાંલુ રે લાગયું વૈશાિમા....

આવી બળતી બપોરમાં તો કોર કોઈના મમલનને ઝંિે , છતાં પર િાદીના આગ્રહી કમવ શ્ી નવનીત 
ઉપાધયાય કોઈકનાં આગમનનું ગીત લિતા કાળઝાળ વૈશાિી વાયરામાં પર કોઈકની હાજરીથી શાતા મળે 
એનો અનુભવ વય્ત કરે છ.ે આ વૈશાિી તાપમાં મનના આંગરે કોઈકના મમલનની ઘડીને િૂબ અદભૂત રીતે 
રચીને વૈશાિમાં પર કોઈક વહાલું લાગે એવું રહસય કમવ નવનીત ઉપાધયાય આ રચનામાં કરે છ.ે

બળબળતા વૈશાિી વાયરા રગરગતી રેતીને રંજાડ,ે સંઈ! જયમ આંખયું ને કનડ ેઉજાગરા
હળું હળું વાયરાનું બળું બળું રડલ ચીરે, થોરરયાના તીિા તીરા નહોર

સન્નાટો ચીસ દઈ ફાટી પડ ેને તંઈ, ગૂંજી રે આખિી બપપોર સૂક્કા ભઠ્ બાવળના એક-એક કાંટા પર 
તડકા માંડીને બેઠા ડાયરા બળબળતા વૈશાિી વાયરા

  - મવવેક મનહર ટલેર
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યુવાન કમવ શ્ી મવવેક મનહર ટલેર આ સૂમસાન બળતી બપોર માટ ેવૈશાિી વાયરાને મનમમત બનાવે છ.ે 
વાયરા રેતીના ઘર બદલયા કરે છ,ે એમને કોઈ એક ઠકેારે સથાયી થવા નથી દેતા. અને ્યાંય ચેન પડતું 
નથી અને સૂકા બાવળના  કાંટા ઉપર જારે સૂય્ધના રકરરો નૃતય કરી રહ્ાં હોય એવું તાદ્રશય વર્ધન કમવ આ 
પંમ્તઓમાં કરે છ.ે 

આપરે રે મપ્રય, સામસામે તીર, ્યારેય નહીં મમલાપ; 
ગાશે જીવનજમુનાનાં નીર, મવરહનો જ મવલાપ !?

રે આયો અષાઢ ને વાયરે તોયે વૈશાિ વાયો !
– મનરંજન ભગત

કમવ શ્ી મનરંજન ભગતના આ અષાઢી  કાવયમાં વૈશાિને મવરહના મવલાપ સાથે સરિાવી વૈશાિ શબદને 
વરુ તપતો કયયો છ.ે વૈશાિનો બચાવ કરતા હોય તેમ કમવ મેઘનાદ ભટ્ કહે છ ેકે, 

અમથી વહે જો કદી હવાની લહેરિી તો  વૈશાિી વાયરો ન કહીએ
માસે માસે જો ચહો વૈશાિી વાયરો તો વાયરાનું નામ નવ દઈએ

- મેઘનાદ ભટ્

પંદરસો વષ્ધ પૂવવે, હશે કેવી આ રનય ઘડી વરાવે જનમ વૈશાિી પૂનમ,મહામયી! 
તું ભાવ રરી ચાંદની િુદ શાતા ઝીલે, 

પ્રકૃમત  દીસે  સુિદામયની પૂર્ધ રૂપે વૈશાિી િીલી, 
પૂર્ધ સંગ બ્રહ્ાંડ ેરમી.

- રમેશ પટલે

વૈશાિી પૂનમ એટલે બુધિનો જનમ રદવસ. એમના જનમ રદવસને અપ્ધર કરતી કમવ શ્ી રમેશ પટલેની 
િૂબ રદવય રચના, જમેાં વૈશાિી પૂનમને બળતી બપોરની વેદનાને નજરઅંદાજ કરી એક રદવય પ્રમતભાના 
આગમનની પમવત્ર અને રનય ઘડીનું વર્ધન કયુું છ.ે જ ેચાંદની આિી અવમન ને શાતા આપે છ ેએ ચાંદનીને 
બુધિની હાજરીથી શાતા છ,ે એ એમના ઉપરો્ત કાવયમાં વર્ધન કરેલ છ.ે

મવનોદી કાવય રચનામા ંમાહેર  અન ે“તારી આિંનો અફીરી, તારા બોલનો બરંારી” જવેુ ંગજુરાતી રફલમને 
એક અદભૂત અમર ગીત આપનાર ગીતકાર વેરીભાઈ પુરોરહત કહે છ ેકે 

તારો છડેલો તું માથે રાિને જરા આતો ચૈતર વૈશાિનાં વાયરા 
તારીવેરીની મહેક જાશે ઉડી આતો ચૈતર વૈશાિનાં વાયરા 

- વેરીભાઈ પુરોરહત
વશૈાિના વાયરાઓને હંમેશા  એમના ગરમ મમજાજના કારર ે્ યાયં પ્રમેાળ સથાન નથી મળંુ છતાયં એમની 

લાક્ષરીકતા પ્રમારે આ શબદ ને  કમવઓએ પૂરો નયાય આપયો છ.ે
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