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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”
 ykMÚkk yrðhŒ Au

आस्था वो पक्षी है जो सबुह अधेँरथा होने 
पर भषी उजथाले को महससू करतषी है.

- रबबन्द्रनथा् टथागोर 

નદીના વહેતાં પારીને રોકી શકાતું નથી  

તેમ આપરાં મવચારોમાં આસથા સતત વહેતી રહે છ.ે 

આસથા સંબંરનું મપંડ છ.ે તેજનું પુંજ પર આસથા છ.ે

આસથા ઈશ્વરનો પયા્ધય છ ેએટલે જ કહેવાય છ ેકે  

મવશ્વાસમાં ઈશ (ઈશ્વર)નો શ્વાસ હોય છ.ે

આસથા જીવતરના મૂલયોનું અમવભામજત અંગ છ ે 

માત્ર જરૂર છ ેએને અનુસરવાનું. 

આસથા મારસ અને ઈશ્વર વચચેના સંબંરને પુલરકત કરે છ.ે

ચંદ્રને એની ચાંદની પર આસથા છ,ે સૂરજને એનાં તેજ પર આસથા છ.ે 

પહાડોને એનાં અડગ અમસતતવ પર આસથા છ,ે  

તો દરરયાને એની ઊંડાઈ પર આસથા છ.ે

સૂરને એની લીનતા પર આસથા છ ેતો લયને એનાં સમય પર આસથા છ.ે 

વાદળને ચમકારા પર આસથા છ ેતો તરરાંને વરસાદની ભીનાશ પર આસથા છ.ે 

રબકારાને શ્વાસ પર આસથા છ ેતો રકતને એની રતાશ પર આસથા છ.ે 

પુષપને પરાગ પર આસથા છ ેતો બાળકને માઁના સપશ્ધમાં આસથા છ.ે 

કોયલને તેનાં ટહુકા પર આસથા છ ેતો ભાઈને બહેનના હાલરડાંમાં આસથા છ.ે

આસથા સદાય સવ્ધત્ર આપરી ભીતર છ.ે કારરકે, 

આસથા અમવરત છ.ે આસથા અમવરત છ.ે આસથા અમવરત છ.ે
- {kir÷f “rð[kh” 
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MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

 «kÚko™k

પ્રાથ્ધનાનો મૂળ અથ્ધ તો માંગવું થાય છ.ે 
ઈશ્વર પાસે કે વડીલની પાસે મવનયપૂવ્ધક 
કરેલી માગરી એ પ્રાથ્ધના. અહીં, આ અથ્ધમાં 
પ્રાથ્ધના શબદ નથી વપરાયો. પ્રાથ્ધના એટલે 
ઈશ્વર-સતુમત, ભજન-કીત્ધન, સતસમાગમ, 
અંતધયાન, અંતરશુમધિ.

પર, ઈશ્વર કોર? એ કોઈ આપરા 
શરીરની કે આ જગતની બહાર રહેલ 
વયમકત નથી. એ તો સવ્ધવયાપક છ,ે સવ્ધજ્ઞ છ,ે 
સવ્ધશમકતમાન છ.ે એને સતુમતની શી ગરજ 
હોય?!  સવ્ધવયાપક હોઈ બરંુ સાંભળે છ,ે 
આપરા મવચાર જારે છ,ે  મોઢથેી બોલીને 
એને શું સંભળાવવું?!  એ આપરા હૃદયમાં 
વસે છ.ે નખ આંગળા આગળ છ ેતેનાથી 
પર તે નજીક છ.ે

પ્રાથ્ધના એટલ ેઈશ્વરની પાસ ેસસંારી સખુ 
કે બીજી સવાથ્ધ સારવાની વસતુઓ મંગાવી 
એ નરહ.

પ્રાથ્ધના એટલે.. પરમ શમકતમાં મનજ 
શમકતને ભેળવવી…

પ્રાથ્ધના એટલે.. પરમાતમાને આતમાનો 
પોકાર…

વયમકત અથવા તો પ્રજા જયારે મોટા 
સંકટથી પીડાય છ,ે તયારે તે પીડાનંુ શુધિ 

જ્ઞાન એ જ પ્રાથ્ધના. શેતાનથી બચવાને માટ ે
હંુ ઈશ્વરનો આશરો લઉં છુ.ં

કાકા કાલેલકર : પ્રાથ્ધના એટલે પોતાના 
આદશ્ધ મુજબ પોતાનું જીવન ઘડીને ઈશ્વરને 
તે સમપ્ધર કરવાની રરિયા.

ગાંરીજી : આતમશુમધિ ને સારં મનરંતર 
ઈશ્વરસતવન કરવું તેનું નામ પ્રાથ્ધના.

હે ઈશ્વર! મારં હરેક કામ હંુ તારં નામ 
યાદ કરીને શરૂ કરં છુ.ં તું રહીમ છ ેને 
રહેમાન છ.ે તુ ંઆ મવશ્વસકળનો સરજનહાર 
છ.ે તું પ્રભુ છ ેને તું મામલક છ.ે હંુ એક તારી 
જ બંદગી કરં છુ ંઅને એક તારી જ મદદ 
ચાહંુ છુ.ં કયામતને રદવસે નયાય કરનારો 
પર તું જ છ.ે તારો ગુનો કરનાર મારસો 
જ ેલે છ ેતે નરહ પર તારા સંતોએ જ ેલીરો 
હતો તે રસતો મને બતાવ. ઈશ્વર એક છ,ે 
તે સનાતન છ,ે સવ્ધ સમથ્ધ છ,ે તે સવયંભ ુ
છ,ે તેના જવેો બીજો કોઈ નથી. તેરે સવ્ધ 
વસતુઓ પેદા કરી છ,ે કોઈએ તેને પેદા કયયો 
નથી. દૃઢ મવશ્વાસ છ ે કે, આ પ્રાથ્ધના સૌ 
રદલથી કરે તો, વરુ સારાં સ્તી/પુરૂષ બની 
શકીએ.

અહીં ,  યુવ ાપેઢ ી  અને  કહેવાતા 
બુમધિજીવીઓમાં, “પ્રાથ્ધના શું કરવાની?!”_

આવી ગૂંચવર છ.ે તેથી જ, પ્રાથ્ધનાનો 
અથ્ધ અંતરશુમધિ પર કયયો.

બોલીને ઈશ્વરને નથી સંભળાવવું , 
બોલીને . . ગાઈને . . આપરે આપરને 
સભંળાવીએ છીએ. ઊંઘમાથંી જાગતૃ થઈએ 
છીએ. આપરામાનંા કેટલાક ઈશ્વરન ેબમુધિથી 
ઓળખે છ,ે  કેટલાકને તો એ મવષે શંકા છ.ે 
કોઈએ ઈશ્વરને આંખે જોયો નથી. આપરે 
તને ેહૃદયથી ઓળખવો છ,ે સાક્ષાતકાર કરવો 
છ,ે તેના રૂપમાં ભળી જવું છ,ે એ માટ ેજ 
પ્રાથ્ધના કરીએ છીએ.

કરકરમાં વસેલો છ ેદેવ, મંરદર 
મમસજદની તોય ટવે. 

- આરતી પરીખ

કેટલાક માને છ ે કે, મંરદરમાં ગયા, 
આરતી ઉતારી,  ભજનમાં ભળ્ા, રામનામ 
લીરું એટલે પ્રાથ્ધના થઇ ગઈ. પર, ભજન, 
રામનામ વગેરે બરાં જ પ્રાથ્ધનાના સારન 
માત્ર છ,ે સાધય ઈશ્વરની સાથે અનુસંરાન 
છ.ે એ મનશ્ેષ્ટ રહીને પર થઇ શકે, મંૂગા 
રહીને પર પ્રાથ્ધના કરી શકાય.

શબદ મવનાની પર હૃદયથી થતી પ્રાથ્ધના 
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ચાલે. હૃદય મવનાની પર શબદાડબંરવાળી 
પ્રાથ્ધના મનરથ્ધક છ.ે આતમાના પડને ઉખેડવાનો 
જાગૃત પ્રયતન હોય તો જ પ્રાથ્ધના સાથ્ધક છ.ે 
એમાં દંભ ન હોય, આડબંર ન હોય. જમે 
ભૂખયા મારસને ભોજન સાથે સવાદ આવે 
છ,ે તેમ ભૂખયા આતમાને પ્રાથ્ધનાનો શ્વાસ 
આવવો જોઈએ. હૃદયમાંથી થતી પ્રાથ્ધના 
અંતરને સવચછ કયા્ધ મવના રહેતી જ નથી.

ઈશ્વરને કોઈ બાહ્યતતવ માનીને તેની 
પાસે કંઇક માંગીએ કે તેને અંતયા્ધમી 
સમજી આપરે અંતરમાં જાગૃત રહીને 
તેની આરારના કરીએ, ઉપાસના કરીએ, 
પરરરામ અંતે એકનું એક જ છ.ે પહેલો 
મારસ ભકતમા ંખપ ેન ેબીજો જ્ઞાનીમા ંખપ.ે 
આપરે ભકતમાં ખપીએ તો, ‘જરા જીતયા’.

ઈશ્વરની પાસે માગરી કરવાની હોય 
તો’યે તે માગરી આપરી આતમશુમધિને 
માટનેી જ હોય, આતમાનું શૌચ, આતમાનું 
પરરશોરન એ જ પ્રાથ્ધના છે. આતમા 
આપરામાં મૂમછ્ધત મસથમતમાં છ.ે તેના ઉપર 
અંરકાર, અજ્ઞાનના કેટલાંય પડો ચડલેા 
છ.ે પ્રાથ્ધના કરીને આપરે એમાંનું એક 
એક પડ ઉખેડીએ છીએ, એટલે જ ેમારસ 
આતમજાગૃમતમાં અથા્ધત રમ્ધજાગૃમતમાં માને 
છ,ે તે મારસને માટ ેપ્રાથ્ધના એ મોટામાં મોટુ ં
તતવ છ.ે

પ્રાથ્ધના એ મારસોને સાથે રાખવાની 
સૌથી પ્રબળ શમકત છ.ે એ માનવ કુટુબંમાં 
એકતા અને સંપ આરે છ.ે ઘરાં કુટુબંોમાં 
હાલમાં પર સાથે મળીને પ્રાથ્ધના/સંધયા 
આરતી/દીવો કરવાનું ચલર છ.ે જ ેમારસ 
પ્રાથ્ધના દ્ારા ઈશ્વર સાથેની પોતાની એકતા 
મપછાને, તે સૌને પોતાના જવેાં જ ગરશે. 
એ મસથમતમાં કોઈ ઊંચું કે નીચું નરહ હોય, 
પ્રાંતીયતાની સંકુમચત ભાવના નરહ હોય 
અથવા આંધ્રવાસી, તમમલ, મલયાલી, 
કરા્ધટકી, ગુજરાતી, મારવાડીના નામે 
ભાષાના નજીવા ઝઘડા નરહ હોય. સવર્ધ 
અન ેહરરજન, રહંદુ અન ેમુસલમાન, પારસી, 
મરિસતી કે શીખ વચચે ગોઝારો ભેદ નરહ 
હોય. એ જ રીતે સમૂહ સમૂહ વચચે અથવા 

એક જ સમૂહના સભયો વચચે અંગત લાભ કે 
સત્ા માટ ેપડાપડી નરહ હોય. પ્રાથ્ધનાનો અથ્ધ 
ઈશ્વરની પાસે સંસારી સુખ કે બીજી સવાથ્ધ 
સારવાની વસતુઓ માગવી_એ નથી જ.

પ્રાથ્ધના એ કલેશ પામેલા આતમાનો 
ગંભીર નાદ છ ેઅને તેની અસર જગત 
ઉપર થયા મવના રહેતી નથી. અન ેએ પ્રાથ્ધના 
ઈશ્વરના દરબારમાં સંભળાયા મવના રહેતી 
નથી. વયમકત અથવા પ્રજા જયારે મોટા 
સકંટથી પીડાય છ ેતયારે ત ેપીડાનુ ંશધુિ જ્ઞાન 
એ જ પ્રાથ્ધના.

સાચી પ્રાથ્ધનાનો જવાબ કદી મળ્ા 
વગર રહેતો નથી. પર, એનો અથ્ધ એમ 
નથી કે, ઈશ્વર પાસે આપરે જ ેકંઈ નાની 
નાની માગરીઓ કરીએ તે બરી જ પૂરી 
પાડ ેછ.ે પરંતુ, આપરે ખાસ જાગૃત રહીને 
પ્રયતનપવૂ્ધક આપરી સવાથ્ધવમૃત કાઢી નાખીને 
પૂરેપૂરી નમ્રતાથી, અહંકારનો સદંતર તયાગ 
કરીને ઈશ્વરને શરરે જઈએ, તયારે આપરી 
પ્રાથ્ધનાને જરૂર ઘટતો જવાબ મળે છ.ે

પ્રાથ્ધનામાં ઈશ્વર પાસે કોઈ જાતની 
માગરી કરવામાં આવતી નથી. પ્રાથ્ધનામાં, 
પ્રાથ્ધના કરનાર પોતે જ ેછ ેતેનાથી વરારે 
સારાં સ્તી/પુરૂષ બનાવવાની ઈશ્વર પાસે 
માંગરી કરે છ.ે

પ્રાથ્ધના સાચા અંતરથી કરી હોય, તો 
પ્રાથ્ધના કરનાર ઉપર ઈશ્વરની કૃપા ઉતયા્ધ 
મવના રહેતી નથી. ઘાસનું તરખલું સરખંુ 
તનેી કૃપા અન ેમરજી વગર ફરકતુ ંનથી અને 
કોઈપર શભુ મવચાર ચારરત્રય ઉપર પોતાની 
છાપ મૂકયા મવના રહેતો નથી. તેથી રોજ 
પ્રાથ્ધના કરવાની ટવે પાડવાથી સૌ કોઈને 
લાભ થાય છ.ે

પ્રાથ્ધના એટલે ખારા સમુદ્રમાં મીઠી 
વીરડી સમાન પ્રગમત માગ્ધ.

પ્રાથ્ધના એટલે આતમાની સાચી ભખૂ અને 
ગરજ.

જીવનમાં ઉચચ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા 
માટે આતમમવશ્વાસ, એકાગ્રતા, પુરષાથ્ધ 
અન ેપ્રાથ્ધના જવેા ંમસધિાતંો આતમસાત કરવાં 
પડશે. પુરષાથ્ધનો કોઈ મવકલપ નથી. જયારે 

રહંમત હારી જઈએ તયારે આત્ધનાદ સાથે 
ભગવાનને પ્રાથ્ધના કરવાથી આપરને જરૂર 
મદદ મળે છ.ે

ઈશ્વર આપરી પ્રાથ્ધનાનો આપરે 
માગંીએ તમે આપરી ઢબ ેનરહ પર પોતાની 
રીતે જવાબ વાળે છ.ે માનવીઓના રાહથી 
ઈશ્વરના રાહ મનરાળા છ ેઅન ેતથેી તનેા રાહ 
અગમય છ.ે પ્રાથ્ધના માટ ેમનની મનમ્ધળતા 
જરૂરી છ.ે સવાથથી પ્રાથ્ધના તો મનને છતેરવા 
બરાબર છ.ે

દુમનયાના મહાન વજૈ્ઞામનકો કે જ ેમહદઅંશે 
ભગવાનમાં માનતા હોતા નથી એ લોકોએ 
પર આ ઈશ્વરીય પ્રાથ્ધના શમકતનો પરચો 
અનુભવયો છ.ે જયારે અમેરરકાએ એપોલો-
૧૩ન ેઅવકાશમા ંરવાના કયુું તયારે એક ક્ષર 
એવી આવી ગઈ કે, અવકાશયાનનો પૃથવી 
સાથેનો સંપક્ધ તૂટી ગયો. અવકાશયાન ગુમ 
થયંુ અન ેતમેા ંબ ેમહાન અવકાશયાત્રીઓના 
જાન માટ ેદુમનયાના તમામ દેશો મચંતાતુર 
બનયા.ં થોડી ક્ષરોમા ંઆખી દુમનયાના તમામ 
દેશોના રેરડયો અન ેટીવી પર સમાચાર ચાલુ 
થઇ ગયા કે, ‘અવકાશયાત્રીઓની સલામતી 
માટ ેસહુ પોતપોતાના ઇષ્ટદેવને પ્રાથ્ધના 
કરો.’ તમામ દેશોમાં પ્રાથ્ધના ચાલુ થઇ અને 
જથેી અશકય પરરરામ થોડી પળોમાં જ 
દ્રશયમાન થયું. ફરી યથાવત પરરમસથમત થઇ 
તયારે વજૈ્ઞામનકોએ પ્રાથ્ધનાના પ્રભતુવન ેકબલૂ 
કયુું!!

પ્રાથ્ધનામાં શ્રધિાની અપેક્ષા રહે છે. 
કોઈપર પ્રાથ્ધના વયથ્ધ જતી નથી. પ્રાથ્ધના 
પર બીજા કમયોના જવેું જ એક કમ્ધ છ.ે 
આપરાથી દેખાય કે ન દેખાય પર આપરાં 
બીજા કમયોની જમે જ તેનું ફળ અચૂક આવે 
છ ેઅને વળી અંતરમાંથી ઊઠલેી પ્રાથ્ધનાનું 
ફળ આપરાં બીજા નામરારી કમયોના ફળ 
કરતાં વરારે અસરકારક અને વરારે 
શમકતશાળી હોય છ.ે

આપરે બહુ માંગ માંગ કયુું પ્રભુચરરે,
હવે તો રદલથી પ્રભુ સમરર કરી લઈએ.
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જાત સાથે વાત કરવાની ઉત્મ જગયા 

એટલે ઝરૂખો. ઘરીવાર મવચાર આવે છ ે

રાતના સૂવાના સમયે અમરક સમય પલંગ 

પર ગુજારં. તયારપછી જો કોઈ જગયા મારા 

માટ ે મપ્રય હોય તો તે આ મારો ઝરૂખો! 

એકલી હોવાને કારરે રસોડું મારં મપ્રય 

સથાન નથી. કૉમ્પયુટર પર બેસીને લખવાનું, 

ઝરૂખામાં બેસીને મનત નવું મવચારવાનું અને 

રદલને બહેલાવવાનું.

જીવનની સધંયા ટારે જો હજુ એકબીજામાં 

મવશ્વાસ, ભરોસો અને શ્રધિા ન હોય તો આ 

જીવન ખૂબ કપરં બની જાય. જીવનની શુભ 

શરૂઆત આ ત્રર સથંભને આરારરત છ.ે 

‘મા’ દુર આપશે તે મવશ્વાસ. રડીશ તયારે 

ચૂપ રાખશે એ ભરોસો. પ્રેમ અને દુલાર 

મળશે તેવી શ્રધિા. જયારે પર એકલી પડુ ં

તયારે જાત સાથે વાત કરવાની મઝા માણં. 

રદલમા ંઅવનવા પ્રશ્ો ઉગ ેઅન ેમવરમે. કોઈ 

આનંદની અનુભૂમત કરાવે તો કોઈ ગમના 

સાગરમાં ડબૂકી મરાવે. જોકે, સુખ અને 

દુઃખથી પર થવાના પ્રયતનોમાં કામયાબ 

રહી છુ.ં અપમાન અડતાં નથી અને વખાર 

વાગોળતી નથી. “હંુ માનવી માનવ થાંઉ તો 

ઘણં” એ ઉમકત કંઠસથ કરી છ.ે

નાની નાની વાતોમાં વયમકત પોતાનું 

આચરર ખૂબ અસંગત બનાવે તેનો શો 

ઉપાય. ઉદાર રદલે તેને માફી  બક્ષવી. 

તેને જીવનમાં કશું મહતવ આપવું નહી. જો 

સામેવાળી વયમકત તે સમજવાને અસમથ્ધ 

હોય તો શાને ખોટો પ્રયાસ આદરવો?! 

કબૂલી લેવું, ‘ભૂલ મારી છ’ે. વાતને ચોળીને 

મચકરી કરવામાં કોઈ ફાયદો નથી. કેવી 

રીતે કોઈની પર વાત પર ભરોસો મૂકવો. 

સવાથ્ધના ચશમા પહેરેલી વયમકતને કશું કહેવું 

કે સમજાવવું મનરથ્ધક છ.ે  ‘હંુ કહંુ તે સાચું.’ 

જુવાની અને પૈસાનો તૌર… ભરોસો તો 

તયાં દુમ દબાવીને ભાગે. મવશ્વાસના વહાર 

ડગુમગુ થાય. લંગારેલું વહાર પર લંગર 

તોડીને તોફાનમાં કયાંય દૂર સુરી તરાઈ 

કોઈ ખડકને અથડાઈ ચૂરચૂર થઈ જાય તો 

નવાઈ નહી.

મવશ્વાસ, ભરોસો અને શ્રધિાનંુ સરખે 

ભાગે મમશ્રર કયુું હોય તો કોઈની તાકાત 

નથી જીવનની ઇમારતના પાયા  હચમચાવી 

શકે. બાકી આ જીવન જ ેકુદરતની દેન છ,ે 

એ ખૂબ અમૂલય છ.ે જીવન એ રેતીમાં દોરેલી 

લકીર છ.ે જ ેફકીર અન ેઅમીર બને્ન ેએક 

ત્રાજવે તોલે છ.ે તેને કશાની શરમ અડતી 
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નથી. તયાં કોઈનો ગજ વાગતો નથી. તેથી 

જ તો કહેવાય છ,ે જનમ અને મૃતયુ કુદરતને 

આમરન છ.ે રકંતુ જીવન કેવું જીવવું એ દરેક 

વયમકતના હાથમાં છ.ે આજની કાલ કોઈની 

થવાની નથી.

મવશ્વાસે વહાર ચાલે. નામવક ‘દરરયો 

ગાંડો થાય તો શું ?’_મવચારીને નાવ 

હંકારવાનું છોડતો નથી. જીવનમાં પર 

મવશ્વાસ રાખી પ્રગમતના સોપાન સર કરવા. 

જો રાહમાં મવશ્વાસ ભંગ થાય તો મનરાશ ન 

થવું. તેમાંથી પાઠ ભરી કૂચ જારી રાખવી. 

અનુભવ સારા તેમ જ નરસા થવાના. તેથી 

કાંઇ જીંદગીમાં નાસીપાસ ન થવાય. મારા 

મત અનુસાર “મવશ્વાસ જીવનનો શ્વાસ છ”ે, 

જમે જીંદગીમાં શ્વાસ લેવો જરૂરી છ ેતેમ 

મવશ્વાસ મૂકવો જરૂરી છ.ે બરી વાતમાં 

શંકાના કીડાને સળવળાટ કરવા દઈશું 

તો કામ કયારે કરીશું?  જીવનનું એકપર 

કે્ષત્ર એવું નહી જરાય જમેાં મવશ્વાસની 

આવશયકતા ન હોય.

તેવું જ કાંઈક ભરોસા માટ ેકહી શકાય. 

આજ ેનોકરી પર જવું છ.ે ઘરમાં કામ કરવા 

માટ ેબાઈ આવવાની, તનેા ભરોસ ેઘર મૂકીને 

જવાનું. હવે એ ઘરમાંથી ચોરી કરીને જતી 

રહે તો?  કેવો સવાલ છ?ે  જો તેના પર 

ભરોસો ન હોય તો, કામ જાતે કરો યા તમે 

કામ પરથી આવો પછી કામ કરવા બોલાવો. 

જથેી તમે ચાંપતી નજર રાખી શકો. આ તો 

સામાનય વાત છ.ે હૈયાના હાર જવેા ંબાળકોને 

“આયાના ભરોસે” મૂકીને નીકળતી માનો 

મવચાર કયયો છ?ે તમે ભલે તેને મનગમતો 

પગાર આપતા હશો  પર તેના ભરોસે તમે 

મનમશં્ત થઈ નોકરી પર આઠ કલાક કામ 

કરી પાછા આવો તયારે બાળકોનું હસતું 

મુખારમવંદ કેટલું વહાલું લાગે છ!ે

જયારે આ રરતી પર અવતરર થયંુ તયારે  

માતાના ઉદરે ૯ મરહના અંરારી કોટડીમાં 

ગાળ્ા હતાં. હા, જાણં છુ ંતેમાંની એક શર 

પર યાદ નથી તમને કે મને. કોઈને એ યાદ 

નથી તયારે કોન ેભરોસ ેહતા?ં  જયારે માતાને 

અનહદ કષ્ટ આપી રરતી પર આગમન થયંુ 

તયારે કોના પર મવશ્વાસ હતો? હંુ રડીશ તો 

મને સતનપાન કરાવશે, ભીનું કે ગંદુ કરીશ 

તો કાળજીપવૂ્ધક  સાફ કરી સવુડાવશ.ે ભલનેે 

એકપર શબદ કે સંબંર પરરમચત ન હતો. 

પર બરું કાય્ધ મનમવ્ધઘને પાર પડતું હતું.

આજ ેપરરમસથમત એકદમ અલગ છ.ે બરી 

જ ખબર છ.ે શબદોના અથ્ધથી મારહતગાર 

છીએ. પર, દરેક શબદમાં અમવશ્વાસ અને 

શંકાએ અડ્ો જમાવયો છ.ે જ ે જીવનને 

જીવવામાં સહાય કરવાને બદલે તેમાં રોડાં 

નાખે છ.ે જીવન મારવામા ંમસતીનો અનભુવ 

કરવા દેતાં નથી. યાદ રહે દરેક આદમીને 

સારા થવંુ ગમે છ.ે કદાચ સંજોગ યા 

સવભાવને કારરે તેમાં ભરતી ઓટ આવે તો 

સહી લેવાની ઉદારતા જોઈએ. બાકી વાદળ 

પર વરસીને થાકી જાય યા રરમાં વરસવાનું 

મવસરી જાય. આ ત્રરેય દરેક વયમકતમાં 

વરતે ઓછ ેઅંશે હોવાના. પેલી ‘શંકા’ તેમાં 

સળવળાટ ઉતપન્ કરે. જને ેકારર ેમાનવીનું 

મન મવચમલત થાય. છતાં પર જો કોઈ પર 

કાય્ધ કરતાં પહેલાં આ ત્રરેય સરખે રહસસે 

હળીમળી ગયા હોય તો સફળતા વરે તેમાં 

બે મત નથી. કાય્ધમસધિીને આવવામાં જરા 

પર તકમલફ પડતી નથી. ખંત અને ઉતસાહ 

તેમાં પ્રારવાયુનું કાય્ધ કરે છ.ે

મવશ્વાસ તો દરેક માનવીનો શ્વાસ છ.ે શ્વાસ 

છ ેતયાં સુરી આશ છ.ે શાને માટ ેમવશ્વાસ 

ગુમાવતા હોઈશું એ અરઉકલયો કોયડો છ.ે 

શુ ંઆપરે શ્વાસ ઉપર કદી અમવશ્વાસ કરીએ 

છીએ?  એ પર એટલું જ સતય છ ેકે, કયો 

શ્વાસ છલે્ો હશે તેનાથી આપરે અજાર 

છીએ. મવશ્વાસ અજાણયા પર કે જારીતા પર 

મૂકયા વગર આ સંસારનું એકપર કાય્ધ થવું 

અસંભવ છ.ે હા, તકેદારી અવશય રાખવી. 

કોઈવાર છતેરાઈ પર જવાય. દરેક અનભુવ 

પાઠ ભરાવે છ.ે

રાખ ભરોસો રારાવરનો, પછી જુઓ 

કોઈપર કાય્ધ કેવી સુંદર રીતે પાર પડ ેછ.ે 

હજુ ગયા અઠવારડયાની વાત છ.ે ૩૦ માઈલ 

દૂર જવાનું હતું. ભરબપોરનો સમય હતો. 

અચાનક વરસાદ ટટૂી પડ્ો. મરરાત જવેું 

અંરાયુું. શ્રીકૃષર શરર ંમમનુ ંરટર ચાલ ુથઈ 

ગયંુ. તેના ભરોસે કામ પતાવી ઘરે આવી. 

ત્રર કલાકનંુ કામ કરતાં છ કલાક થયા. 

ભરોસો ટસનો મસ ન થયો. જીવન એ એક 

એવી સફર છ.ે તેમાંથી પાછી પાની થાય 

નહી. સફર જારી રહે એ જરૂરી છ.ે

જમે એક શ્વાસ લીરા પછી બીજો શ્વાસ 

શ્રધિાપૂવ્ધક લઈ શકીશું તેની ખબર છ.ે તેમ 

શ્રધિાનો દીપક સદા જલતો રહે એ જરૂરી 

છ.ે શ્રધિાનુ ંશ્રાધિ નહી તનેુ ંમંગલાચરર કરવુ.ં 

માતા અને મપતામાં શ્રધિા. પમત અને પતનીનું 

જીવન શ્રધિા અને મવશ્વાસપૂર્ધ. સજ ્ધનહારની 

કાબેમલયત પર શ્રધિા. મવશ્વાસ, ભરોસો 

અને શ્રધિા એ સમબાજુ મત્રકોરની ટોચ છ.ે 

દરેકનું અંતર સરખંુ છ.ે દરેક ખૂરા ૬૦ 

અંશના છ.ે ખબર છ ેને મત્રકોરના ત્રરે 

ખૂરાનો સરવાળો ૧૮૦ અંશ થાય. હવે 

તેમાં આઘાપાછુ ંકરીએ તો, જમે મત્રકોરનો 

આકાર બદલાય તવેુ ંજીવનનુ ંછ.ે જવેો જનેો 

ભરોસો તેવું તેનું જીવન.એ દોરી સંચાલન 

આપરા હાથમાં છ ેબાકી કીડીને કર અને 

હાથીને મર સજ ્ધનહાર આપે છ.ે એકરારા 

તેના આ કાય્ધમાં કયાંય અવરોર જરાતો 

નથી !
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“માળા લીરી છ ેહાથમાં ને પારા ટપોટપ 
ફયા્ધ કરે”….. બંર આંખો, ફફડતા હોંઠ, 
નીચી મુંડી, ગોઠરથી વળેલો એક પગ અને 
એક હાથમાં માળા.  ઘરના એક ખૂરામાં 
આ મીરનું જીવતું પૂતળંુ જોતાં જોતાં હંુ 
મોટો થયો છુ.ં ૧૦૮ મરકાની આ માળાનંુ 
રામમ્ધક મહતવ મને કોઈ રદ’ ન સમજાયું તે 
ન જ સમજાયું. પર, માળામાં રહેલી મૌનની 
તાકાત કેમ નઝર અંદાઝ થાય ભલા? “તમે 
માળા લયો માળા” એવા મહેરામંા ં“તમે મંૂગા 
બેસી રહો” એવી રમૂજી ટકોરની કડવાશ 
કરતાં મૌનની હળવાશ ઘુંટાતી.

રદ્રાક્ષ કે તુલસીની માળા. સુખડની કે 
સુતરની માળા, ‘રોઝરી’ કે ‘તવીઝ’. રમ્ધ 
ગમે તે હોય, રમ્ધ હોય તયાં માળા હોય જ. 
અને, જયાં માળા છ ેતયાં મૌન છ.ે એ તો 
રમ્ધનો રબકાર છ.ે પારા બહારથી અંદર 
તરફ ફેરવો કે અંદરથી બહાર તરફ! આખરે 
માળાના મૌનમા ંઈશ્વર, ખુદા, ઇસ,ુ વાહે ગરુ 
કે મહાવીરનું રટર છ.ે ઓહો! આવા દૈવી 
મૌન પર તો ન જારે કેટકેટલી શેર-શાયરી 
કમવતા અને ઉપદેશ કથાઓ લખાઈ છ.ે

ખરેખર, ‘માળા એટલે મૌનમાં રટર 

માત્ર’ એવી મારી સમજ આટલા વષષે સાચી 
પડી. હમરાં મને ખબર પડી કે ગુલાબી, 
બલયુ, ગ્રીન, અને યેલો કલરની ‘રડજીટલ’ 
માળા મળે છ!ે ‘ટેલી કાઉનટર’ (Tally 
Counter). મમેરીવાળા રડસ્પલે અને વીંટીની 
જમે આંગળીમાં પહેરી શકાય એવી ‘માળા’ 
આજનું યુવાન રન પહેરતું અને ફેરવતું 
થયું છ.ે આ ‘કાઉનટર’થી પ્રભુનું રટર કરો 
એટલે બસ, ટ્રને કે આર.ટી.ઓ.ની લાઈનમાં 
મૌન ફરી વળે! ઠાકોરજી સામે કે દરગાહ 
પાસે બેઠા મવના ‘માળા’! રૂદ્રાક્ષ, તુલસી કે 
સુખડના સપશ્ધ મળી શકે તો ઉત્મ, પર એ 
માટ ેઘરના ખૂરામા ંજીવતુ ંપતૂળંુ બની બસેી 
રહેવાની જરૂર ખરી? આખરે માળા ઈશ્વર કે 
ખુદા સાથેનો મૌન સંવાદ છ ેકે બીજુ ંકંઈ?

બાકી તો, ‘કમ્ધ હો કાળાં કબીરા! શું કરે 
માળા કબીરા!’

yLkwÃk{ çkw[
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પારી એ ઇશ્વરનંુ અમૂલય વરદાન છ.ે 
પારી એ ઓમકસજન અને હાઇડ્રોજનનો 
બનલેો રાસાયરીક પદાથ્ધ છ ેજ ેત્રરયે સવરૂપે 
જોવા મળે છ ેઘન પ્રવાહી અને વાયુ. પથૃવીની 
સપાટીના ૭૦.૯% ભાગ પર પારી છવાયેલ 
છ.ેજમેા મોટા ભાગે સમુદ્ર અને અનય સ્તોત 
પર રહેલુ છ.ે ૧.૬% જટેલુ પારી ભુગભ્ધ 
જળ સવરૂપે છ ેઅને ૦.૦૦૧% ભાગનું 
પારી વાતાવરરમાં વરાળ,વષા્ધ અને વાદળ 
સવરૂપ ેછ.ે સવચછ પીવાલાયક પારી ત ેમાનવ 
અને અનય જીવસૃષ્ટી માટ ેજરૂરી છ.ેતેનો 
આડરેડ બેફામ ઉપયોગી કરવાથી ભયંકર 
પરરરામ ભોગવવું પડશે. પારીનું સંયોજન 

સરળ હોવા છતા આપરે તને ેબનાવી શકતા 
નથી, માટ ેઆપરી પાસે એક જ ઉપાય છ ે
કે પારીને બચાવો. “બુધરી વહાવો, પારી 
બચાવો” અને રરાને પારીદાર બનાવો.

મારસનું શરીર ખોરાકમાંથી લોહી 
બનાવી શકે છ ેપરંતુ પારી બનાવી શકતું 
નથી માટ ેવરસાદી પારીનો સંગ્રહ કરો..
મવશ્વમાં મારસ મસવાયના જીવો રહેલા છ ે
તે બરા જીવોના જીવનનો આરાર પારી છ.ે 
પારીની પ્રામપ્તનો એક જ.માગ્ધ છ ેઅને તે 
છ ેવરસાદ. કુદરત જ ેકંઇ પારી વરસાદ 
રૂપે રરતી પર આપે છ ેતેને આપરે સંગ્રહ 
કરીએ છીએ અન ેબાકીના પારીન ેરરતીની 
અંદર ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવાનો છ.ે જથેી 
લાંબા સમય સુરી તેનો સંચય થઇ શકે.

પારીનું સતર આપરે રદન પ્રમતરદન 
નીચે જતા જોઇ રહ્યા છીએ તયારે આપરે 
જળસંચયની જાગૃમત જરૂરી છ.ે રોમજદંા 
જીવનથી માંડીને મોટા પાયાના ઉદ્ોગો 
સુરી પારીને લગતી આપરી ટવેો આપરે 
બદલવાની જરૂર છ ેતો જ આપણં જીવન 
શકય છ ેનહીં તો અપુરતા પારીના સ્તોતના 

રહસાબ ેજ આપરો મવનાશ શકય બની જશ.ે 
દર વષષે ૨૨ મી માચ્ધ “મવશ્વ જળ રદન” 
તરીકે ઉજવાય છ.ે તો, આપર ેઆ વષષે એક 
પ્રર લઇએ કે રોજબરોજની આપરી ટવેો 
બદલીન ેપારી બચાવના પ્રયાસો કરીએ અને 
સમાજને જળ સંચય મવશે સમજાવીએ.

પૃથવી પર રહેલુ બરુ પારી જમુનાજીનું 
જળ માનીને તેની પુજા કરીએ અને તેને 
પ્રસાદની જમે જ જોઇએ.. જમે પ્રસાદને 
આપરે વેડફતા નથી તેમ પારીનો પર 
બગાડ ન કરવો જોઇએ. આપરે આપરી 
આવતી પેઢીને સુખી અને સમૃધર જોવી 
હોય તો, તે માટનેો પ્રયાસ આપરે જ કરવો 
પડશે. આપરે આપરા જ પગ પર કુહાડી 
ન મારતાં પારી બચાવ અને સંચય માટ ે
પ્રયાસ શરૂ કરી દેવા જોઇએ.

“પારી બચાવો, જીવન બચાવો”
“પારી એ તો જમુનાજીનો અવતાર” 

“પારી હશે તો જ આપરે બરા સુખી.”
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અસલમ, રારી, ઇરા, અરમાન, પારો 
અને રમવ આ છ જરામાં એક જ સમાનતા 
હતી. પૂનાની રફલમ ઇમનસટટૂ્ટમાં  અલગ 
અલગ કોસ્ધ કરીન ેમંુબઇની રફલમ ઇંડસટ્રીમાં 
કામ મેળવવા તરફરડયા મારી રહ્યા હતા, 
એમ કહીએ તો અમતશયોમકત ના કહેવાય. 
સવારે સટુરડયોમાં રક્ા ખાવા, બપોરે 
વડાપાંવ ખાઇને આમસસટંટ ડાયરેકટરની 
આગળપાછળ આંટા મારવા અને રાતે્ર 
કોઇ ફોન આવશે અને કાલે કામ મળશે 
એ આશામા જીવવું. આ  છ એ જર સાથે  
એક જ અપાટ્ધમેંટમાં  પી.જી. તરીકે રૂમ 
શેર કરીને  રહેતા હતા. પર,  વરસને અંતે 
દરેકન ેપોતાના ફીલડમા ંનાનુમંોટુ ંકામ મળવા 
લાગયુ હતું.

 એ રદવસે રમવવાર હતો. છલે્ા બાર 
મરહનાથી દર રમવવારે, બપોરના સમયે, 

પત્ાનુ ંટબેલ હોય  જ. આ છ જરા રમી રમે 
અને પોતાની આંમશક સફળતાથી ખુશ રહે. 
ઓછા પસૈ ેપોઇંટ રમે એટલે થોડી હાર જીત 
થાય. પર સાચી વાત  તો એ હતી, કે રફલમ 
જોવી, બહાર મોંઘી હોટલમાં  જમવા જવું 
અને શમન-રમવ આજુબાજુના હીલસટશેન 
કે લોકેશન પર આઉટીંગ કરવું, કોઇને 
પોસાય તેમ ના હતું. આ એક વષ્ધમા, રારી 
અરમાનન ેએકતરફી પ્રમે કરવા લાગી  હતી, 
પર પ્રદમશ્ધત કરતી ના હતી . એ રદવસે 
રમવવાર  હતો . રમીના ટબેલ પર અરમાનને 
રમી જીતવા, એક જ પત્ાની જરૂર હતી. 
“લાલની રારી” જો એ પતુ્, એની ડાબી 
બાજુ બઠેલેી  રારી ઉતરે, તો અરમાન જીતી 
જાય. ભાવાવેશમાં  એ  બોલયો, “રારી, 
જો  તું  મારા કામનંુ  પત્ુ આપશે, તો હંુ 
તને માર રદલ આપીશ. તારી જ સાથે લગ્ન 
કરીશ.”  પત્ાનો નશો એવો હોય છ ેકે, લોકો 
ઘર કે  ગામ  લખી આપે અને એક ભવય 
મહાભારતનું  સજ ્ધન થાય છ ે . અરમાને 
તો  પોતાનું  રદલ લખી આ્પયુ હતું, મજદંગી 
લખી આપી હતી, જ ેપોતાની અમાનત હતી 
અને આજ સુરી ગીરવે મૂકી ના હતી. એ 

માનતો હતો  કે, પોતાનું  રદલ આપવું  એ 
પોતાના હાથની વાત હતી. સંજોગ અથવા 
રકસમતની કરામતને હજી સમજી શકયો ના 
હતો.  રારીએ સંજોગવસાત  લાલની રારી 
ફેંકી અને અરમાને જીતની ખુશીમાં રારીને 
ઊંચકી લીરી. એના કપાળ ઉપર એક 
ચુંબન કયુું. પોતે  ઘૂંટમરયે  બેઠો અને એક 
જોકરને  પુષપગુચછ તરીકે આગળ રરીને 
રારીને પ્રપોસ કયુું, “વીલ યુ મેરી મી?” 
રારી તો મનથી તૈયાર જ હતી. એરે પેલો 
જોકર સવીકારી લીરો અને કહે, “યસ,આઇ 
વીલ..” રૂમમાં  મમત્રોએ આહાહહહ...  નો  
ચીતકાર કયયો. ફૂલ વરસાવતા હોય એમ 
પત્ાનો વરસાદ વરસાવયો.  અમભનંદન 
આ્પયા.  બસ,  ચટ મંગની પટ બયાહ. 
પરરરામ નક્ી જ હતું. પત્ાના ટેબલ 
ઉપર, ક્ષમરક આવેશમાં  અપાયેલા 
વચનો ઠાલા સામબત થયા. અતયારે બને્ 
પોતપોતાના ં કે્ષત્રમા ંસફળ છ,ે  પર  અલગ 
અલગ  મજદંગી જીવી રહ્યા છ.ે એમાં વાંક 
પેલી લાલની રારીનો છ.ે   
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હમરાં મારો જ ેલાસટ આટથીકલ હતો 
તે મારી કોલેજની એક મમત્ર એ ફેસબુક 
પર શેર કયયો અને તેની સાથે મને સરસ 
શુભેચછા આપી. આ વાત બહુ નાની લાગશે 
પર તે જોઈને હંુ ખરેખર બહુ ખુશ થઈ 
ગઈ. કારરકે મેં કયારે નહોતુ મવચાયુ્ધ કે, તે 
આવી રીત ેમારા માટ ેલખશ.ે ત ેબરાની જમે 
comment or like કરી શકી હોત અન ેઅમે 
માત્ર કોલેજમાં જ મળતા હોઈશુ પર તેરે 
મવશેષ રીતે મૂકયુ તેનાથી મને ગમયુ. 

આ પછી મે મવચાયુ્ધઁ કે છલે્ે મે કયારે 
genuinely કોઈને આવી રીતે શુભેચછા 
આપી હોય કે મબરદાવયા હોય કે બસ 
એમનેમ જ મસમત આ્પયુ હોય. હા, આનું 
એક કારર એ પર છ ે કે, હંુ અઁતમુ્ધખી 
વયમકત છુ.ં પર છતાંય મેં નક્ી કયુ્ધ છ ેકે 
હવેથી મને કોઈ વસતુ ખરેખર ગમી તો હંુ 
ચોક્સપરે તે કહીશ. ના, હંુ માત્ર ફેસબુક 
કે સોમશયલ મીરડયાની વાત નથી કરતી 
પર કોઈનુ નાનું મસમત આપે, લોકલ ટ્રને 

કે બસમાં બેઠા હોયને કોઈ આમ બસ હાથ 
ઊંચો કરે અન ેઈશારામા ં “મજામાં..?” પછૂ,ે 
આ ઘરી નાની વસતુઓ છ ેપર હાલમાં 
કદાચ મોંઘી થઈ ગઈ છ.ે 

જુના ફોટા જોતા હોઈએ અને અચાનક 
આપરન ેઆપરો વષયો જુનો મમત્ર યાદ આવે 
કે પછી કોઈની બથ્ધડ ેયાદ આવ,ે પર તમેની 
સાથે વષયોથી વાત ન થઈ હોય તો ઘરા 
ઓછા જર એવા હશે કે જમેરે તે વખતે 
તરત ફોન કયયો હશે, બાકી તો “તેરે મને 
યાદ કરી?, તેરે મારી બથ્ધડ ેપર મવશ કયુ્ધ 
હતું ?” _તેમાં  જ રહી જ ગયા હશે. આવી 
રીતે જ મારી સકુલ ફ્ેનડ ેત્રર-ચાર વષયો 
પહેલા ‘ફ્ેંડમશપ ડ’ે પર મને અમારો જુનો 
ફોટો એક મેસેજ સાથે મોકલયો હતો (તે 
વખતે અમારી પાસે એંડ્રોઈડ ફોન નહોતા), 
અને એ વખતે પર મને આશા નહોતી કે 
તે મને યાદ પર કરશે. પર હા, બહુ ગમેલું 
અને મને હજી પર યાદ છ.ે

એ જ રીતે અમારી સકુલના એક ભાઈ 

છ ેજ ેસકુલના દરેક મવદ્ાથથીને તેમની બથ્ધડ ે
પર સરસ મેસેજ લખી ફેસબુક પર મવશ 
કરે છ.ે પહેલાં મને લાગતું કે આ શું? પર 
હવ ેથાય છ ેકે, કોઈન ેશભુચેછા આપવી કંઈ  
ખોટી વાત નથી. એવી જ રીતે કોલેજનો 
એક કલાસમેટ છ ેજ ેમારી સાથે ‘નાટક’માઁ 
હતો. પછી મન ેનહોતુ ંલાગત ુકે અમે ટચમાં 
રહીએ પર દર ૧૦-૧૫ રદવસે તે “ગુડ 
મોમનુંગ” જવેા એકાદ-બે મેસેજ કરે છ ેતો 
સારં લાગે છ ેકે ચલો હજી પર હંુ  તેને 
યાદ છુ.ં 

ના, હંુ અહીં દરરોજ ેફોરવડ્ધ મેસેજ 
મોકલવાવાળા કે કોઈને સારં લગાડવા માટ ે
કે પછી “અરે, એ તો કહેવુઁ પડ.ે.” એવા 
લોકોની વાત નથી કરતી અને આવું કરવું 
જોઈએ તેવું પર નથી કહેવા માંગતી. પર 
તમે જ ેખરેખર અનુભવતા હો કે સાચે જ 
કોઈને કંઇક કહેવા માંગતા હો તો તેમાં 
સકંોચ ન કરો. “હંુ આ નહી કરં તો પર તનેે 
કંઈ ફરક નથી પડવાનો..” હા, કદાચ નહી 
પડ.ે પર તમે કરશો તો કદાચ ફરક પડી 
શકે છ.ે રરક્ષાવાળાને “થેંકયુ” નહી કહો તો 
તેને ખોટુ ંનહી લાગે પર કહેશો તો કદાચ 
તેને સારં  લાગી શકે છ.ે 

છલે્ે મારી તે દોસતને “thank you” 
કારરકે તેના લીરે મને પર શીખવા મળ્ું 
છ.ે તો આ લેખ તે દોસત માટ.ે કારરકે 
“Sometimes small things matter a 
lot !!”
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પૌરામરક દ્રમષ્ટએ  પાચંાળ પ્રદેશ પોતાનો 
આગવો મરહમા રરાવે છ.ે એમાં ચોટીલા 
પંથકમાં આવેલ ચામુંડા માતાજીના મંરદરને 
કારરે સમગ્ર પ્રદેશ પ્રવાસની  દ્રમષ્ટએ ખૂબ 
મવકાસ પામી મવશ્વમાં જારીતું બનયંુ છ.ે 
ચોટીલા “ઠાગંા” તરીકે પર પોતાની ઓળખ 
રરાવે છ.ે વષયો પહેલાં અહીં ખાચર રાજાનું 
રાજ હતું.

“ચોટીલાવાળા ચંડી ચામંુડા, બોલાવે 
તમને બાળ..” જવેાં જારીતા ગરબા 
નવરાત્રીમાં અચૂક સાંભળવા મળે છ.ે આ 
ચોટીલાવાળી ચામંુડા માતાજીનંુ મંરદર સમુદ્ર 
સપાટીથી લગભગ ૧૧૭૩ ફૂટની ઉંચાઈ 
પર આવેલું છ.ે આ ભૂમમ માત્ર સુરેનદ્રનગર 
જીલ્ાની જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની 
સૌથી ઉંચી ભૂમમ છ.ે

ચામંુડા માતાજી મા ંશમકતના ૬૪ અવતાર 
પૈકીનો એક અવતાર છ.ે દૈવી ભાગવત 
અનુસાર ચંડ અને મુંડ નામના રાક્ષસો અને 
મહાકાળી વચચે યુધર થયું અને મહાકાળીએ 
બન્ે રાક્ષસોનો મશરચછદે કરીને અંબાજીને 
ભેટ રયા્ધ, અંબાજીએ મહાકાળીને “ચામુંડા 

તરીકે આપ પૂજાશો”_એમ કહંુ્ય. આમ 
માતાજી ચંડી ચામંુડા(યુધરની દેવી) તરીકે 
પૂજાય છ.ે વષયો પહેલાં આ જગયા પર એક 
નાનો ઓરડો હતો તયાં મહંત શ્રી ગોસાઈ 
ગુલાબગીરી હરીગીરી બાપુ માતાજીની 
પૂજા કરતાં હતા, સમયાંતરે આ જગયાનો 
મવકાસ થયો અન ેહાલ માતાજીનુ ંમશખરબધિ 
મંરદર આવેલું છ.ે આજ ેગુલાબગીરીબાપુનો 
પરરવાર માતાજીની પૂજા-અચ્ધના કરી રહ્યો 
છ.ે

ચામુંડા માતાજીના મંરદર સુરી પહોચવાં  
તળેટીથી આશરે ૬૩૫ જટેલાં પહોળા 
પગથીયાં બનાવવામાં આવયા છ.ે સાથોસાથ 
અમુક અંતરે પીવાના પારી તથા પંખાની 
પર વયવસથા કરાઈ છ.ે રોજરેોજ હજારો 
શ્રધિાળુઓ માનંા દશ્ધન કરી રનયતા અનભુવે 
છ.ે ડુંગરની તળેટીમાં માંના ગુરલાગાતી 
સી.ડી.-કેસેટો, પ્રસાદી તથા નાસતાનું બજાર 
આવેલંુ છ.ે દર માસની પૂનમે અને ખાસ 
કરીને રમવવાર તથા અનય રજાના રદવસે 
ભકતોનંુ ઘોડાપુર જોવા મળે છ.ે આસો 
માસની નવરાત્રીની આઠમે નવચંડીનું 

આયોજન કરવામાં આવે છ.ે
ચામંુડા માતાજી ડુંગર ટ્રસટ દ્ારા 

અમતથીભવન, ભોજનાલયની વયવસથા  
મનઃશુલક કરાય છ.ે મંરદર તળેટીમાં સુંદર 
બગીચો પર બનાવવામાં આવેલ છ.ે સવારે 
૬ કલાકે અને દરરોજ સાંજ ેસુયા્ધસત સમયે 
માતાજીની આરતી થાય છ.ે એક લોકવાયકા 
મુજબ, માતાજીનો મસંહ રાતના સમયે ડુગંર 
પર ફરતો હોવાથી સુયા્ધસત બાદ સૌ નીચે 
તળેટીમાં આવી જાય છ.ે ચોટીલા પહોંચવા 
અમદાવાદથી ૧૭૦ રકમી અને રાજકોટથી 
આશરે ૬૦ રકમીનું અંતર છ.ે નજીકનું 
એરપોટ્ધ રાજકોટ  છ.ે
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હરજી મુઠ્ી વાળીને ઝનૂનભેર દોડતો જ 
રહ્યો, દોડતો જ રહ્યો.. દોડતો દોડતો તે 
તેના રામપર ગામને પાદરે આવી પહોંચયો. 
જોશભરે દોડવાથી ત ેથાકી ગયો, વાકંો વળી 
બંને ગોઠર પર બેઉ હાથ ટકેવી, રમરની 
જમે ચાલી રહેલાં શ્વાસને હેઠા બેસાડવાની 
વયથ્ધ કોમશશ કરતો રહ્યો. બસ ઘડીક જ 
વાર... હવે તે રોરી માગ્ધ પર આવી ગયો 
હતો, રદશાહીન થઈ ઝડપથી ચાલવા લાગયો. 
તેનાથી રહેવાયંુ નહીં એટલે એકવાર થોડુ ં
રોકાઈ તેરે ગામ તરફ નજર કરી લીરી, 
હાશ કોઈ પાછળ નથી આવતું તેની ખાતરી 
કરી લીરી. તેને નવાઈ તો લાગી જ કે 
રોળે રદવસે તે આટલું મોટુ ંપરારિમ કરી 
ભાગી નીકળેલો તોયે કેમ કોઈ પાછળ ન 
આવયંુ?!  ‘હશે, મારે શું?’ એમ બબડી 
રસતાની બાજુએ પડલેી મોટી શીલાને ટકેે 

બેસી ગયો. પાછલાં થોડાં કલાકોમાં જ ેકંઇ 
બની ગયેલું તેની યાદ તેને કનડી રહી હતી. 
તનેી આંખોમા ંઆસં ુઆવી ગયા, કયાયં સરુી 
આમ મનમાં ને મનમાં રોતો રોતો તે તયા ં
જ ઉંઘમાં સરી પડ્ો. હરજીનું આખું નામ 
એટલે હરજીવન ભગવાનજી કરબી.

ભગવાનજીભાઈ સવભાવનાં આકરા, 
તેની માનું નામ શાંતા, નામ પ્રમારે જ શાંત 
અને ઠરેલ. એને તો હરજીને રાજકંુવરની 
જમે ઉછરેવાનાં હેવા હતાં પર મસથમત એવી 
હતી કે, એક સાંરો ને તેર તૂટ!ે ભગવાનજી 
અને શાંતા બેઉ પોતપોતાની રીતે ખપ પૂરતું 
રળી લેતાં, બાપુ દારડએ જતાં અને શાંતા 
ઘરની પાછળ વાડામાં લીલા શાકભાજી 
ઉગાડી વચેવા જતી ન ેઆજુબાજુના ઘરોમાં 
છૂટક કામ કરી લેતી. માંડ કરીને દારડયંુ 
નીકળતુ,ં એમા ંકોઈ શોખ પોષવાની તો વાત 
જ અસથાને હતી.

 ...............તે ખૂબ દોડી રહ્યો છ,ે દોડતો 
દોડતો તે યુવાનીમાં પ્રવેશી જાય છ,ે તેનાં 
કપડાંલત્ા, બુટ, હાલચાલ ઓલા મસનેમાના 
રહરોની જમે બદલાઈ જાય છ.ે બરું નવું 
નકોર, કાંડે રકંમતી રરસટવોચ, ગળામાં 
જાડોરડ અસલી સોનાનો ચેન, ચેનમાં મોટુ ં
પેંડનટ ઝૂલી રહ્યું હતું. હોંઠો વચચે દબાવેલી 
ઇમપોટષેડ મસગારેટ, હાથમા ંરહેલા ંલાઇટરન,ે 
અદલ રહરો રજનીકાંતની જમે હવામાં 
ઉછાળી મસગારેટ સળગાવીને, ગોળગોળ 
રમુ્રસરેો કાઢવા લાગયો. આખં ઝીરી કરી, તે 

એ રુમ્રસેરોને જોઈ રહ્યો. 
એ રુમ્રસેરોના વલયોમાં 
કંઇ કેટલાયે ઓળખીતા 
ચહેરાઓ આવનજાવન 
કરવા લાગયા. એને નવાઈ 
લાગી કે, પોતે તો યુવાન 
થઈ ગયો છ ે ને માની 
ઉંમર, બાપુની ઉંમર કાં 
નયાં ને નયાં અટકી ગઈ? 
ને, ઓલા કાંમત માહતર 
તો જો માથે હમ ખાવા 
પૂરતો એકેય કાળો વાળ 

નથી રયો ને હજીયે મજાથી ગામ વચાળે 
ફરી’યાું છ ેજારે અમરપટ્ો લખાવીને નો 
આયવા હોય..!! દુમનયા આખી આગળ વરી 
ગઈ પર, મારં રામપર ગામ તો અરડયલની 
જમે જયાંનું નયાં જ ખોડાઈ’યુું  છ.ે બાજુનાં 
ફળીએ રમી રહેલી મમર, આ લયો જુઓ 
તો.. આજ લગર ફરાક પેરીને જ ફરે સે, 
ઘાઘરો પોલકંુ પે’રતીયે નો થૈ..! મત ઈના 
મોટા થાવાની મુ ચેટલી વાટ જોઉં?  ચયા ં
લગર મુઈની હાયરે આંબલીપીપળી ને 
પકડદાવ રયમા કરં? હાય હાય, આમનંુ 
આમ હાયલે રાખહે તો? તો, મુ વાંઢો જ 
રઈ જાવાનો..!

વળી પોત ેપોતાન ેજ ટપારતો હોય એમ 
બોલી ઊઠ ેછ,ે ‘મારા રોયા, પરૈવાની ચળ 
અત્ારથી ઉપડી તન?ે પરૈવા માટ ેતો હઉ 
પહેલા તો ભરવુ ંપડ ેપસ ેકમાઉ પડ ેઇ નથ 
ખબર?  મુન ેહંરીએ ભાન પડ ેસ ેહોં.. એરે 
એના ંમનન ેવળતુ ંટપાયુું.  કોલજેની ઉંમરે 
પોંસવા હાટ ુતો ઓલા શઠેના આટલા બરાં 
ગોલપા કરં સ.ુ. ઇ અમથા જ..? ઇમનો પડ્ો 
બોલ ઉપાડુ ંસુ ંકે નહીં પર… પર મન ેઇ  
શઠેનુ ંમોઢુ ંચયમ નહીં દેખાતુ?ં એ ભલા શઠે ે
તો મને નોકરી આપવાનું વચન હો આલયંુ 
સ.ે એય ન ેપસી નોકરી કરતા ંકરતા ંયે બહુ 
ભરવું સે ને મોટા મારહ બનવું સે. કાંમત 
માહતરે મા ને નો’તું કીરું કે ‘આઝુબઝંુના 
મલકમા ંઆપરા હરજી જવેુ ંકોઈ હુમશયાર 
નો મળે હોં..! ઇ આગળ વરે ન ેઇનુ ંભમવશ 
સરુરે ઇ હાર તો હંુ ઈનો પડસાયો થઈન ેફરં 
સુ. ઈના ભરતરમાં કોઈ કચાસ રેવી નઇ 
જોઈએ.’ ઇ હાભંળીન ેમારી મા કેવી રાજીની 
રેડ થઈ જઈ’તી..?! હરજીની નજર સામે 
મા એના ંદુખરા ંલઈ રહી હતી, ત ેવખતનો 
પ્રસગં તરવરી ઊઠયો. મા ની યાદ તાજી થતાં 
જ હરજીની આખંો ભીની થઈ ગઈ.

માહતરે કીરું’તું એમ હવે આગળ 
અભયાસ કરવા માટે હરજીએ બાજુના 
શે’રમાં, બોરડુંગમાં રહી ભરવાનંુ હતું. 
અતયાર સુરી તો માહતરની ફીનો વહેવાર 
તો શાંતાએ વાડામાં થતું શાકબકાલું , 
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વારતહેવારે બનતી લાપસી અને કજરી 
ગાયના દૂર મોકલી મોકલી સંભાળ્ો હતો. 
શે’રમા તો નગદનારાયર મવના નઇ હાલે. 
માહતર કૈ કોલરશીપની વાત કરતાં’તા પર 
રે’વાનું, ખાવાનું કાંઇ મફતમાં થોડુ ંથાહે? 
આ બરીયે મચંતા શાંતાને કોરી ખાતી હતી, 
હરજીને અરસાર હતો જ. એરે મા ને 
રરપત આપતા કહંુ્ય કે, “માડી તુ ંતારે ચંતયા 
કરવાનંુ સોડી દે. હંુ બે તઈર સોકરાવને 
ટ્ુસન આપી દેવા તો મારો રે’વા ખાવાનો 
ખરચો નીકળી જાહે. પર ના નો પાડતી હોં. 
માહતર કેતા’તા કે હંુ થોડા વરહ મે’નત કરી 
લઇસ તો સારી નોકરી મળી જાહે ને પસી 
તારે ને બાપએુ કોઈના ગોલાપા ન ૈકરવા પડ.ે 
બસ એકવાર તું મને શે’રમાં જાવા હા પાડી 
જો, ઇ પસીના હંરાય ઝૂગાડ  મારે માથે.”

ભગવાનજીના કાન ેવાત પડી કે, ‘ગગાને 
શ’ેરમા ંમોકલવાની તયૈારી હાલી રહી છ ેતયારે 
તો તરે ેરાડારાડ કરી શાતંાન ેઆડ ેહાથ લીરી. 
રોલરપાટ કરીન ેઅરમૂઇ કરી નાખી. “ગગાને 
શે’રમાં મોકલી તું મારા કાંડા કાપવા બેઠી 
સ..? ચયમ મુન ેપસુવાનુ ંહોય કે ન ૈકે, બરી 
મનમાની જ હલાવયે રાખવી સ..? મુ એનુ ંનોમ 
મગનભાઈન ેનયા ંખેતરમા ંસાથંી માટ ેલખાવી 
આયવો સ,ુ એનુ ંહુ..? અન ેચયા ંલગર સોપડા 
ફાડવાનો સ? કમાઈ ખાવાની ઉમર થઈ તો’યે 
ભઈલો હજી એકડા ઘૂયટા કરવાની વાત ુકયરા 
કરે સ.”  મબચારી અરમૂઇ થયેલી શાતંા મંુગે 
મોઢ ેસઘળંુ સાભંળી રહી.

ભગવાનજી મારીને રરાયો તયારે પાવલુ 
પીવા નીકળી પડયો. ડરનો માયયો ઓરડીને 
ખૂરે ભરાયેલો હરજી બહાર આવયો, માને 
બેઠી કરી, પારી પાયંુ અને હળદરનો 
લેપ બનાવી શાંતાને લાગેલા મૂઢમાર પર 
લગાડતો રહ્યો. એ સાવ જ હબકી ગયેલો ને 
ખારપીરા વગર મા ના ખાટલાની પાંગતે જ 
માથું ઢાળી ઊંઘી ગયો. સવારે ઉઠ્ો તયારે 
એની મા ખોડગંાતી ચાલે વાસીદું વાળી રહી 
હતી. એ તરત જ ઊભો થયો અને માના 
હાથમાંથી સાવરરો લઈ લીરો, ઈશારાથી 
માને એક કોર બેસવા કહી, કામનો દોર 

પોતાના ંહાથમા ંલઈ લીરો. એનો બાપો તયારે 
ચોકડીમાં નાહી રહ્યો હતો, નાહી પરવારી 
મશરામર કરી કામે જવા ઘરની બહાર 
નીકળ્ો તયારે એક તીખી, દઝાડતી નજર 
મા-દીકરા પર નાખતો ગયો.

કોઈ રદવસ નહીં ન ેત ેરદવસ ેભગવાનજી 
રોંઢા ટારા પહેલાં જ ઘરે આવી ગયો, એના 
મોઢામાંથી પાવલાની વાસ આવી રહી’તી. 
હરજીની માએ જમેતેમ કરી મખચડી 
બનાવલેી અન ેછાશનુ ંબોઘરણં ભરી રાખેલુ.ં  
દુઃખાવાને કારર ેત ેઆજ ેશાકબકાલુ ંવેંચવા 
જઈ શકી નહોતી, એ કામ હરજીએ માથે 
ઉપાડી લીરલેુ.ં હરજીનો બાપો ઘરમા ંઆવતાં 
જ ગળચવા બસેી ગયો, રરાઈન ેખાઈ લીરંુ, 
માથે છાશ પર પીરી તો’યે મગજનો તાવ 
શાંત નહોતો થયો. એરે તો થાળીનો છૂટો 
ઘા કયયો  શાતંા પર.., “મીઠુ ંકાં તારા બાપની 
ઘરેથી આવે સે કે ખીચડીમાં ખોબો ભરી 
ઓરી દીરું? સા.. કમજાત!” થાળીની રાર 
કપાળ પર વાગી અને લોહીનો રૂરવો છૂટી 
પડ્ો. એન ેવાગવુ,ં લોહી નીકળવુ ંઅન ેભોંય 
પર ગબડી પડવું, તે સઘળંુ ઘરમાં પેસી 
રહેલાં હરજીએ જોયંુ. ગુસસાથી તમતમી 
ઉઠલેા ંહરજીએ પાસ ેપડલેો ચટરી વાટવાનો 
પથથર ઉપાડ્ો અને છૂટો ઘા કયયો એના 
બાપા પર. બાપો ય ‘ઓય..વોય..’ કરતો ભોં 
ભેગો થઈ ગયો. ગુસસાના આવેશમાં પોતે 
કરેલી હરકત ધયાનમાં આવતાં, તરત જ 
ગભરાઈન ેઘર છોડી નીકળી ચૂકેલા ંહરજીના 
મનને હજીયે એ વાત કનડી રહેલી.

રામપર ગામે રદવસમાં બે વાર એસ.ટી.
ની બસ આવતી, એક સવારે  ને એક સાંજ.ે 
રોરીમાગ્ધ પર એક મોટી શીલાને અઢલેીને 
બેઠબેેઠ ેઊંઘી ગયેલા હરજીને, સાંજની બસ 
‘ખો દઈન’ે નીકળી ગઈ.. એ તો બસ ેઊપડતાં 
પહેલાં ભોંપું વગાડ્ું તયારે હરજીની આંખો 
ખૂલી. તે એકદમ ઝબકીને બેઠો થઈ ગયો. 
આંખો ચોળતાં ચોળતાં આજુબાજુ નજર 
કરી, પોતાનાં કપડાંલત્ા પર નજર કરી તો 
મનોમન જ હસી પડ્ો.. હાલો તયારે.. ઇમ 
તો ઇમ, સપનામા’ંયે પોતાની જીદંગી પોતાની 

રીતે જીવી તો લીરી..!!
બીજી જ પળે તે વયમથત થઈ ગયો. મારી 

માડીનું હુ થયું હસે? મારા બાપુને બહુ વાગયું 
તો નહીં હોય ન?ે કામંત માહતરનો ચેલો થઈ 
મુ કેવું પાતક કરી બેઠો? મારા બાપુને મારી 
બેઠો..! મુને તો નરકમાં’ય જગો ની મલે. 
ઈવડો ઇ ઉકલી તો નહીં ગયો હોય ને? હે 
પરભ,ૂ લાજ રાખજ.ે હવ ેઆવંુ કોઈ રદ’ નહીં 
થાય… મારા હમ !!! હાલ, જઈને જાઉં તો 
ખરો કે હંુ થયંુ? પોલીસ પકરર થાતું તો 
ભલે થાતું સજા ભોગવી લેવા.. આમ ભાગવું 
નથ. પોતાનાં મન સાથે જ સંવાદો કરતો તે 
ઘરભરી પાછો ફયયો.

મવલા મોંએ હરજી ઘરનાં ઉંબરે આવી 
પહોંચયો ને નયાં ને નયાં જ ખોડાઈ ગયો. 
એનો બાપ ુખાટલ ેસતૂલેી એની માડીના ંમાથે 
હાથ ફેરવી રહેલો, માના કપાળે મોટો પાટો 
બાંરેલો હતો. બાપાને પર કપાળે ઢીમચંુ 
થયેલંુ. બાપુના બચી જવાની ખુશી, અને 
એને માની સેવા કરતાં જોઈ તેને એના 
બાપુ પર વહાલ આવી ગયું, દોડીને હરજી 
નાના બાળકની જમે એના બાપુને વળગી 
પડ્ો, “બાપુ તમે જી કેસો ઇ હંુ કરવા, 
મુ હવે ભરવા હાટ ુશે’રમાં નૈ જાવ અને 
મગનકાકાના ખેતરે કામ હો કરવા, બસ તમે 
હવ મારી માડીને મારતા નૈ હોં.” 

“ઇમ તે કાંઇ હોતું હસયે ગાંડીના, હાવ 
વેવલો નહીં તો..! મારે તારી માડીનું હપનુ 
હાચંુ કરવું સે, તને મોટો સાયબ બનાવવો 
સે.. ઈના હાટ ુભલે થોડી મે’નત કરવી પડ,ે 
તુ ંતયૈારી કરવા મંડ.” એમ બોલતો દીકરાને 
વળગી રડવા માડં્ો. શાતંાની આખંોમા ંપર 
ખુશીના આંસુ તગતગી રહ્યા.
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પચાસ વરસની ઉંમરે હજી કામમની 
બહેનનો ઠસસો અકબંર છ.ે સેટલેાઈટ જવેાં 
પોશ એરરયામાં સરસ મજાનો બંગલો છ.ે 
ઓરફસ જવા અને કલબોમાં ફરવાં માટ ે
જગુઆર જવેી અલટ્રા લકઝુરીયસ કાર છ.ે 
બગંલાની રખેવાળી કરનાર મનવતૃ આમથીમેન 
છ.ે પ્પપા તરફથી વારસામાં મળેલી મમલકત 
તથા મહેનત અને સૂઝ-બુઝથી આગળ 
રપાવેલો રમરોકાર કારોબાર છ.ે પચાસ 
વરસની ઉંમરે પર કામમનીબહેન તેમનાં 
આનંદી અને મમલનસાર સવભાવના કારરે 
માંડ બેતાળીસના લાગે. પચાસ વરસની 
ઉંમરે પર હજી એકલા ંછ.ે જીવનની ઘટમાળ 
એવી રીતે ગોઠવી દીરી હતી કે, એકલતા 
કયારેય વતા્ધતી નહીં. સવારે પૂજાપાઠમાંથી 
પરવારીને ૧૦ થી ૫ ઓફીસનું કામકાજ 
અને સાંજ ેઘરે આવીને બગીચામાં રહંચકે 
બેઠાંબેઠાં કોફીની ચૂસકી લેવી. રાત્રે પોરા 
નવ વાગયે જમી લેવું અને તયાર બાદ પંકજ 
ઉરાસ, જગજીત મસંઘ વગેરેની ગઝલ 
સાંભળતાં સાંભળતાં મજાની નીંદર લેવી. 
કામમનીબહેન ભૂતકાળ કે ભમવષયમાં નહીં 
પરંતુ વત્ધમાનમાં જીવવામાં માનતા હતા. 
ભૌમતક સુખમાં પોતાનું સુખ શોરી કાઢું 
હતું. શમન-રમવ કલબોમાં જતાં અને સાથે 

સમાજસેવાનાં ઘરાં કામ કરતાં. કયારેક 
મવહસકીનો પેગ મારતાં તો વળી કયારેક 
જુગાર પર રમી લેતા. હારવા કે જીતવાથી 
કંઈ ફરક ન પડતો. દુમનયા શુ ંકહેશ ેએનાથી 
કંઈ મનસબત નહીં એમને. હંમેશા પોતાના 
મનનું રારેલું જ કરતાં.

આવી જ એક સાજં ેકલબમા ંજવા તયૈાર 
થતાં હતા તયાં જ નોકર રામજી બોલાવવા 
આવયો. “બહેન, રદશા બહેન તમને મળવા 
આવયાં છ.ે” “એને બેસાડ, હંુ આવંુ છુ ં
હમરાં.” કામમની બહેને જવાબ આ્પયો. 

“જી, બહેન” કહીને નોકર ગયો.  
રદશા કામમનીબહેનના એક દુરના સગાની 
દીકરી થતી હતી, એમની નજર સામે જ 
મોટી થયેલી. હજી એક વરસ પહેલાં જ 
મમરહર સાથે ભાગીન ેલગ્ન કયા્ધ હતા. લગ્નને 
એક વરસ થઇ ગયંુ પર રદશાના મમમી-

પ્પપાએ હજી એમનાં લગ્નને સવીકાયા્ધ ન 
હતા.ં કામમનીબહેન ેનીચે આવીન ેજોયંુ તયારે, 
રદશા ઉદાસ ચહેરે બેઠી હતી. 

“રદશા, આમ ઊતરેલી કઢી જવેું મોઢુ ં
લઈને કેમ બેઠી છો?  શું વાત છ ેબેટા, કંઈ 
થયું છ?ે મમરહર જોડ ેઝઘડો થયો કે શું...?” 

આ ટ લું  સ ાં ભ ળ ત ાં  ર દ શ ા ન ી 
આંખોમાં  ઝળઝમળયાં  આવી ગયાં .  
“આંટી, મારા લગ્નજીવનમાં બહુ મોટી 
સમસયા ઉભી થઇ છ.ે સમજાતું નથી કે શું 
કરં?” રદશા બોલી.

“રદશા, દુમનયામાં કોઈ એવી સમસયા 
નથી કે જનેો ઉકેલ ના આવે. સમસયા 
માનવીનું મન જાતે જ ઉભું કરે છ ેઅને 
એનું મનરાકરર પર જાતે જ લાવે છ.ે 
બોલ, શું વાત છ?ે”કામમની બહેને પૂછું.  
“આનટી, તમને તો ખબર છ ેકે મેં મમમી-
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પ્પપાથી મવરધિ જઈને મમરહર સાથે ભાગીને 
લગ્ન કયા્ધ હતા. છલે્ાં બે-ત્રર મરહનાથી 
મમરહરનો સવભાવ બદલાયેલો લાગતો હતો. 
પરમ રદવસે સાંજ ે મમરહરે ઘટસફોટ કયયો 
કે. એ હવે મને નરહ પર એની ઓફીસમાં, 
એની સાથે કામ કરતી આયા્ધને ચાહે છ.ે 
મને સમજાતું નથી કે મારી ચાહતમાં કયા ં
ખોટ આવી કે, મમરહર મને મૂકીને આયા્ધને 
પ્રેમ કરવા લાગયો?! કેટલો સુમરુર સંસાર 
હતો અમારો અને એક ઝાટકે મારો માળો 
વેરમવખેર થઈ ગયો. ભલે મમરહર આયા્ધને 
પ્રેમ કરે પર, હજી મને મમરહર માટ ેએ જ 
પ્રમે છ ેજ ેલગ્ન પહેલા ંહતો. હંુ મમરહર વગર 
મારા જીવનની કલપના પર નથી કરી શકતી 
અને જયારે મમરહર મારાથી અલગ થઈને 
આયા્ધને પરરવા માંગે છ.ે મને કંઈ જ નથી 
સમજાતુ ંઆટંી કે હંુ શુ ંકરં...?”રદશા બોલી.

“રદશા,મારં માન તો તું મમરહરને મુકત 

કરી દે.” 
“શુ.ં.....??” રદશાન ેજાર ે૪૪૦ વોલટનો 

ઝટકો લાગયો હોય એમ બોલી.
“મને ખાતરી જ હતી કે તું શું, તારા 

મસવાય કોઈ બીજુ ંહોત તો એ પર મારી 
વાત સાંભળીને ચોંકી જાત. પર મારં એવું 
માનવું છ ેકે, મન વગર સાથે રહેવાનો કોઈ 
અથ્ધ નથી. રોજબરોજ મતભદે અન ેમનભદે 
વરતાં જશે. તું મમરહરને ચાહે છ ેએ સાચું, 
પર મમરહર તને ચાહે એ પર એટલંુ જ 
અગતયનું છ.ે આપરે જનેે પ્રેમ કહીએ છ,ે 
એ પ્રેમ એક પકે્ષ જ હોય એમ પર બને. 
હવે તું જ મવચારને, મમરહરને જો તારા માટ ે
પ્રેમ હોય તો લગ્નના માત્ર એક વરસમાં 
પ્રેમ વરાળ બનીને આમ ઉડી જાય ખરો?! 
પરારે સામેવાળાને બંરનમાં બાંરી રાખીને 
જીવવાનો કોઈ મતલબ ખરો...??” કામમની 
બહેન બોલયાં.

“મારસ સાથેના સબંરંોમા ંઆપરન ેકયંુ 
સંબોરન માફક આવશે એ જો આપરને 
પહેલાંથી જ ખબર હોત તો આવી સમસયા 
ઉભી જ ન થાત. મમત્ર તરીકેના સંબંરો 
માફક આવયાં એટલે જરૂરી નથી કે પમત-
પતની તરીકેના સંબંરો માફક પર આવે. 
આવી પડલેી સમસયાને હલ કરીને, જીવનને 
નવી રદશા તરફ લઈ જવાની પર એક 
અનેરી મલજ્જત હોય છ.ે”

“તમારી વાત મને સમજાય છ ેઆંટી, 
મમરહર સાથે શાંમતથી વાત કરીને હંુ 
જલદીથી હવે કોઈ મનર્ધય સાથે ફરી 
વખત મળીશ.”  જતાં-જતાં રદશા બોલી.  
“એક વાત યાદ રાખજ ેરદશા, જીવન એ 
વેડફવા માટ ેનરહ, પર જીવવા માટ ેહોય 
છ.ે” મવલાયેલાં મોં સાથે આવેલી રદશાને 
ખુમારી સાથે જતાં જોઈને કામમની બહેનને 
ખરેખર આનંદ થયો.

અંતરની અનાવલી .....

આંખોની સુરાવલી .....

રદલની રડકન .....

સાંસોની સરગમ .....

ઉમંગોનો આહલાદ .....

તરંગોનો આસવાદ .....

પ્રેમની મૂરત .....

લાવણયની સૂરત.....

જીવનનો ઉનમાદ .....

અમસતતવનો સવ્ધનાદ .....

 તનની અરાુંમગની .....

મનની સવાુંગીની .....

કેટકેટલા મવશેષરોથી સંબોરુ તને...!!! છતાં બરાં જ મવશેષરો 

તારા માટ ેતો અપૂર્ધ જ લાગે છ.ે અને હવે રદલની વાત કહેવા 

માટ ેમારી પાસે શબદો પર નથી રહ્યા.
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શરીરના ઘરા ંઅંગો એવા છ ેજ ેગમો કે 
અરગમો પ્રકટ કરે છ.ે મન તયારે પ્રફફુમલત 
થાય છ ે કે, જયારે તે ગમતું અનુભવે. 
વનરાઈઓની વચચેથી નીકળવાનું મને ગમે. 
આથી મનને રાજી કરવા માટ ેઉપડી ગયો. 
મનન ેતો હંુ નાથી શકયો નથી. એ જ ેમવચાર 
કરે કે દોડ,ે મારે એના તાબે થયા મવના 
છૂટકો નહોતો. સંગીતની પીન મગજમાં 
આવીને અટકી ગઈ. સંગીતની દેવી તો, માં 
સરસવતી..! સારના કયા્ધ વગર જ મળી જાય 
તે માં ની અપાર કૃપા.

“માતે, મારા વંદન સવીકારીને મને રનય 
બનાવો!”

“રનય તો તું છ ેજ, આ માનવ દેહ 
પામીને.”

“માનવ છું ને એટલે જ વરુ તૃષા 
ઉદભવે..”

“કહે, હંુ વળી તને કઈ રીતે રનય કરી 
શકંુ? મારી પાસે તો વીરા મસવાય કશું 
નથી.”

“એજ જોઈએ મારે, તમે તો સંગીતના 
દેવી. મને સંગીત અધય્ધ કરીને કૃતાથ્ધ કરો. 
મારા ગુર બનીને મને સંગીત શીખવો.” હંુ 
બે હાથ જોડીને મવનવી રહ્યો.

“સગંીતની દેવી હંુ જરૂર છુ ંપર મેં એવી 
કોઈ મોનોપોલી સાંચવી નથી. જ ેકંઈ છ ેતે 
તો મેં સમગ્ર સંસારને અપ્ધર કરી દીરું છ.ે”

“સમગ્ર સંસાર ને?”
“હા વતસ, પહાડોને વાદીયોમાંથી વહેતાં 

પવનમા ંમેં રાગન ેમૂકયા ંછ.ે ખળખળ વહેતાં 
ઝરરામા ંસગંીતના સરુ રેડ્ા ંછ.ે વરસાદની 
હેલીમાં સુરને વરસાવયા છ.ે પ્રારીઓ અને 
પશઓુમા ંમેં મવમવર રાગો મૂકીન ેએમા ંધયાન 

દોયુું છ.ે આ ઉડતા પતમંગયામા ંરીમંુ સગંીત 
આપીને લોકોને મનભાવન ઝૂમતાં કયા્ધ છ.ે”

“દેવી...”
“મને ખયાલ છ ે કે, તું પોતાને માનવ 

અને લાલચુ કહીને મારી પાસે વરુ વાનાગી 
માંગીશ. સાંભળ વતસ, સંગીત પર કોઈનો 
ઈજારો નથી. ગમે તે એનો ઉપયોગ કરે છ ે
અને કરતા રહેશે. તને સંગીત શીખવાનો 
શોખ છ.ે સા..રે..ગ..મ..ના સુર જારવાની 
તાલાવેલી છ ેપર બીજા લોકો એ સાંભળીને 
કાન પર હાથ દબાવી દે છ.ે”

“હા, પર મને તો સંગીત શીખવા માટ ે
અનહદ ગાંડપર છ.ે.”

“આ સસંારમા ંજયા ંન ેતયા ંસગંીત વરેેલું 
છ;ે જાતે જ શોરી લે. એક તાર મળ્ો કે 
બીજા સુર હાથવગા થઇ જશે. અને જાતે 
શીખવામાં જ ેસંતોષ મળશે  તે અનુપમ 
હશે..!!” કહીને તેઓ તો અંતરધયાન થઇ 
ગયા.
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½B{h ð÷kuýwt
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નરેનભાઇએ  મનમાં મવચાયુું, “ચાલો 
બંને છોકરાઓ ભરી પરવાયા્ધ. મોટો દીપ 
MBBS થયો ને નાનો મમત CA. રીટાયર 
થયા પછી મારો કસટમ ખાતાનો અનુભવ 
કામ લાગયો ને કનસલટનટ તરીકે પર 
આપરે  જામી ગયા, એમાં બંને છોકરાઓ 
સરસ ભરી શકયા. હવે એ લોકોની મચંતા 
નથી. નીતા મબચારી બુમો પાડ્ા કરે કે, 
હવે આ ઘરનું કાંઈ કરો, કોઈ ઘરે આવે તો 
શરમ આવી જાય તેવું થયંુ છ.ે મને વખતે 
આ મોટી રકમ મળવાની છ,ે તેનો ઉપયોગ 
કરીને નીતાને ફાંકડુ ંઘર બનાવી આપું.

સાંજ ે વાળુ સમયે બરા ભેગા  થયા 
તયારે, તેમરે મનની એ વાત કહી.  
થોડીવાર પછી દીપ કહે,” પ્પપા મારે 
કલીનીક માટ ેજોઈશે, એ પૈસા તો…” 

નીતા, “ ના ભાઈ, મને પહેલાં ઘર 
સરખંુ કરાવવા દો, તમારા માટ ેછોકરીના 
ઘર તરફથી માંગા  આવે છ,ે તેમને આવા 
ઘરમાં કેવી રીતે બોલાવવા?”

નરેનભાઇ, “ ચાલને એ ઠકેારે પડતો 

હોય તો, આપરે  થોડું મોડું રીનોવેશન 
કરાવીશું.”

એના પછી કનસલટીંગની મળેલી  ફી, 
મીતે પોતાની ઓફીસ ખોલવા માંગી લીરી. 
ઘર હજી એ જ જજ ્ધરરત હાલતમાં હતું.
બંને ભાઈઓ હવે સારં કમાતા હતા.  
નીતા કહે, “જુઓ હવે તમારા પ્પપા 
તમબયતના રહસાબે કામ નથી કરી શકતા, 
તમે બે ભાઈઓ ઘર વયવમસથત કરવામાં 
થોડા પસૈા અન ેસમય કાઢો. જમે મોડુ ંકરશો 
તેમ વરુ પૈસા થશે.”

દીપ, “મમમી મેં તો નવી સકીમમા ંબગંલો 
નોંરાવી દીરો છ,ે મારા પૈસાથી.”

મમત, “મેં પર એવું જ કયુું છ.ે હવે આ 
ઘરમાં પૈસા નાંખવાની શું જરૂર? અમે તો 
મેરેજ કરીને અમારા નવા બંગલામાં જતા 
રહીશું. પછી અહીં કોર આવવાનું?”

આ વાકય  સંભાળીને પથારીવશ 
નરેનભાઇ આંખ મીંચી ગયા હંમેશ માટ.ે

(સતય ઘટના આરારરત)

he™kuðuþ™ nwt yLku {khe ðkíkku
hÂ~{	òøkehËkh

દીપ
“મમમી મેં તો નવી સકીમમાં 
બંગલો નોંરાવી દીરો છ,ે 

મારા પૈસાથી.”

મમત
“મેં પર એવું જ કયુું 

છ.ે હવે આ ઘરમાં પૈસા 
નાંખવાની શું જરૂર? અમે 
તો મેરેજ કરીને અમારા 
નવા બંગલામાં જતા 

રહીશું. પછી અહીં કોર 
આવવાનું?”

v v v
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દશે  રદશાએ  વાયુ વાયે
કાળાં રડબાંગ વાદળ ઉમટે
અંબર ગાજ,ેવીજ ઝબૂકે
રરતીનો રબકાર પુકારે
આવરે મેઘા મારે દ્ારે(૨)

કેવો વરસે…
ઝરમર ઝરમર રારે વરસે
વાયુના વીંઝરાએ વરસે
આસમાનથી ત્રાંસો વરસે
સાંબેલાની રારે વરસે

રાજાશાહી ઠાઠ ેવરસે…આવરે મેઘા

અષાઢ ેઆખેઆખો વરસે
શ્રાવરે ઝરમરરયો વરસે
પારેવાની પાંખે વરસે
મોરલાને કંઠ ેવરસે

ભૂલકાંની સંગાથે વરસે…આવરે મેઘા

કેવો વરસયો……
પવ્ધતની ટકેરીએ વરસયો
ઊંડી ઊંડી ખીરે વરસયો
ભેખડો તોડી ને વરસયો

ગામ-શહેરની વાટ ેવરસયો
સૃમષ્ટ માટ ેદોડી વરસયો…આવરે મેઘા

માનવની શ્રધરાથી વરસયો
ચાતકના પ્રેમે એ વરસયો
મોરલાના નાચે વરસયો
નવોઢાના સાદે વરસયો

રીંગી રરાને કાજ ેવરસયો….આવરે મેઘા

કેવો છલકયો કેવો મલકયો….
સરોવરને રકનારે છલકયો
બંરતરા દરવાજ ેછલકયો
નદીઓના કાંઠાએ છલકયો
ગામોની વાટો એ છલકયો

રદલ દઈ ડલેીએ છલકયો …..આવરે મેઘા

ડાંગરની કયારીએ મલકયો
ઊંચા ઊંચા તરૂએ મલકયો
મોતી થઈ પાંદડીએ મલકયો
વાડતરા વેલાએ મલકયો

વહાલો મારો લીલીછમ મલકયો…આવરે 
મેઘા

ગરીબોના કૂબાએ મલકયો
ખેતરે મોલ થઇ મલકયો

ખેડતૂોના અંતરથી મલકયો
વેપારીની વખારે મલકયો

વાહ રરરીરર કેવો મલકયો….આવ રે મેઘા

કેવો ચમકયો કેવો મહેંકયો...
મેઘ રનુષના રંગે ચમકયો

ચાંદલીયાના જળકંુડ ેચમકયો
પંકજની પાંદડીએ ચમકયો
સાગરની સેજ ેરે ચમકયો

મંરદરના મશખરીએ ચમકયો…..આવરે 
મેઘા

રરતીની ખુશબુ થઈ મહેંકયો
મોરલાના કંઠડ ેગહેંકયો

શયામલ રૂપ રરીને છલકયો
ખીલતા યૌવનથી મલકયો

ભમકતની શમકતથી ખૂબ ઝબૂકયો….આવરે 
મેઘા

ગાજતો રહેજ ે,વરસતો રહેજ ે
દશે રદશાએ દોડતો રહેજ ે

વરસે વરસે ભીંજાવતો રહેજ ે
સૃમષ્ટને સજાવતો રહેજ ે

મેઘાડબંર ગજાવતા રહેજ…ે.ગજાવતો 
રહેજ ે

વહાલા મેઘા આવતો રહેજ ે…..આવતો 
રહેજ ે

 ykðhu {u½k....
ykfkþËeÃk

h{uþ	Ãkxu÷
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  {níðkfktûkk
કૈક સળવળે નાનું અંતરમાં
જ ેઝીરી આગ લઈને ઉઠે

તરખો એક તીજારો ભલે
દોમ દોમ અમભલાષા આપે

આદત એની રગમાં ફેલાવો
ટરેવાં ઝંઝોળે  ઝીરી વાતો

અરૂપ એ જઈ આંખે નીતરે
હૈયાની વાતો બરી ઉલેચે

ભૂલે ભાન બરા રદવસ રાત
જગથી જારે બરી જૂદી વાત

આકાંક્ષા એ જ અડવી વાતો
શ્વાસે શ્વાસે ભયયો છ ેસન્ાટો

એક સુગંર  એનાં  એ રટરે
કોઈ વાત બીજી ક્ષુલ્ક લાગે

જો ઈચછા અરૂરી તો ભાર લાગે
થાય સફળ તો ખરો આભાર લાગે

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe





22  rð[khÞkºkk   sq™ 2016

“Ëe÷w™e zkÞhe”

ડાયરી ખોલીને બારી બહારનું આકાશ દુર સુરી 
હંુ તાકી રહી. 

વંટોળ ટળી ગયો ને બે રદવસ પછી આજ આકાશ 
એકદમ સાફ ને આકારો તાપ છ.ે  

ને, 
મારં મન ડાયરીમાં બરું જ ઠાલવી દઈ ખાલી 

થવા તતપર… 
પર 

આંગળીઓનો અસહકાર… 
એ તો પેનથી બસ રમયા કરે છ.ે.! 

ભાગય પર તો આમ જ મારી સાથે રમે છ.ે..! 
બહુ બડાશો મારી છ ેમેં…. 

મારં ભાગય તો, હંુ મારા હાથે જ ઘડીશ. 
પેલું વાંદરાનું બચચું યાદ છ?ે 

ઝાડ પર ચડતા પડતું.. ફરી બેઠુ ંથતું.. ફરી પડતું.. 
ફરી લાગી પડતું.. 

વાતા્ધનો અંત મને યાદ નથી ને મારે એ કામનો 
પર નથી. 

મારં ભાગય તો મારે જ લખવાનું છ.ે
આંખો મીચી એક ઊંડો શ્વાસ લેતાં ભીતરના 

આકાશને જોવા હંુ મથી…. 
પર, 

અહીં તો મવચારોનો વંટોળ ફંૂકાઈ રહ્યો છ ેને, 

કંઈ કેટલીય યાદોના રૂમળયા ભૂખરા વાદળોએ 
મનને ઘેયુું છ.ે.! 

શ્વાસોની ગમત જરા તેજ થઇ….. 
મુંજવર વરી….. 

કયાંક વરસી પડશે તો……?
આ સમય ને સથળ યોગય નથી. 

કંઈ કેટલાય વષયોથી લટકાવી રાખેલી મારી હસતી 
છબી પર વાછટ……

ના.. ના……. 
બરું જ રોળાઈ જશે……….
“મનલોફર” નો ભય ટળી ગયો. 

પર, 
આ ભીતરી ચરિાવાતનું શું?! 

ફરી થોડા ઊંડા શ્વાસ લઇને મેં ટરેવાંને આદેશ 
ફટકાયયો……. 

આ વંટોમળયા રૂમળયા ચરિાવતી મવચારોને શબદોની 
સાંકળમાં બાંરી ડાયરીમાં આજીવન કેદ કરી 

દો……….
હવે, 

આકાશ એકદમ સાફ છ.ે..! 
તાપ……. 

મસમતની ફ્ેમમાં જડાઈ મલકી રહ્યો છ.ે..!

ÏÞkrík þkkn

frðíkk Cafe
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તું 

કયાં કયાં છ ેને કયાં નથી?

મંરદરની મૂમત્ધમાં પ્રમતમષ્ત તું છ ેકે નથી?

મસજીદમાં અદ્રશય રૂપે તું છ?ે ભલેને તયાં મૂમત્ધ નથી.

ગુરદ્ારામાં પર હશે જ, કે પછી નથી?

તો પછી શું,

કરકરમાં સમાઈને તું રમે?

ભકતો ભલેને મંરદર-મંરદર ભમે!

અકળ એવા, તારી ભાળ તો કોઈને’ય કયાંથી મળે?!  

અચછા; ચાલો, 

તું કયાંય નથી? ઠીક છ,ે તારં સરનામું પર નથી, ઠીક છ.ે

તો બોલો,

નરસૈયાની હંુડી સવીકારી, 

તયારે એમાં તારં  સરનામું કયાં હતું?!

તો પછી  મને કહે, મારો ઈમેલ  તને કેમ ના મળે?!

ભલેને  તારં આઈડી  મને મળે ના મળે….E{u÷ ykEze

“ fu {?”
એવો શબદ છ;ે

જ ેબીજની માફક વાવે કોઇ; 

વટવૃક્ષ સમુ ઉગી નીકળે કોઈ,

પર,

હંુ ‘કેમ’થી નહી સમજાઉ,

મતલબ હંુ ‘કેમ’ને નહી પોસાઉ,

આ ‘કેમ’ ને પારી નહી પાઉં,

‘કેમ’ પછીના જવાબોની શૃંખલા -

ઉગી નીકળશે તયારે..

એને કાપી જ નખાશે..

અહીં કયાં પ્રથા છ?ે 

એવા વૃક્ષો ઉછરેવાની...

જ ેછાંયો કરે ...!!

છોડવાનાં જગંલ છ ેને;

એમાં દોડવાનું ભાગય....

એટલે જ...

આ ‘કેમ’ નું કોઇ ભમવષય નથી..

ને છતાંય;

એ...

અજર, અમર, અમવનાશી.....

તો પર..

અતયારે મનમાં જ ે‘કેમ’ ઉગે છ,ે

એને અતયાર સુરીના...

દરેક ‘કેમ’ માફક જવા જ દે.....

બસ ડામી જ દે...!!!

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe

hÂ~{	òøkehËkh
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ઓ સાહ્યબા મારા….

મનમાં ફંૂટતી લીલી લીલી કંુપળ લખ ને,

શબદે સજી લાગરી ભીનો કાગળ લખ ને,

રાતભર તડપતાં આંસુ’ય કાળા લાગે રે

હવે તો સોનેરી સવારની ઝાકળ લખ ને…..

ઓ સાહ્યબા મારા…

આકાશી પ્રીતથી છલોછલ એક વાદળ લખ ને,

રરમાં રહેવાં થોડાં લીલાં-સૂકાં બાવળ લખ ને,

કુદરતની કરામત પર તારા મવના છ ેઝાંખી રે

હવે તો રરાના’ય સંતોષ કાજ તું’ય મવહવળ લખ ને…

ઓ સાહ્યબા મારા….

સાહ્યબો નરહ તો શું કહંુ?! કૈક આગળ લખ ને,

તારા આગમનની કંઇક તો અટકળ લખ ને,

જીવતર આખું લખી આપું તારે જ નામ રે

હવે તો જયમાલા નામે પ્રીત-સાંકળ લખ ને…

ઓ સાહ્યબા મારા….

હવે તો તું’ય છો થોડો મવહવળ લખ ને….

ઓ સાહ્યબા મારા….

હવે તો મશષ્ટાચાર છોડી કૈક આગળ લખ ને …. 

 “rðhrnýe”

ykhíke Ãkhe¾
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યાદ આવયા મને બચપરના એ રદવસો

ને મામાના ઘરે નાખયાં રામા

બરાં જ મપતરાઈઓ સાથે રીંગામસતી કરતાં ને

બપોરના બનાવતા માટીના રમકડાં

ઓરમસયો, ચૂલો, તપેલી, થાળી, વાટકી, 

દીદી શીખવાડતી ને –

દાદીમાંથી છુપાઈને ખાતા આથેલી કેરી.

ને – ઘરના ઓટલે

દાદીમાં લગાવતા  રહંચકો,

ને અમે બરા આકાશને કોર..?

પહેલાં અડશે તેની કરતાં હરીફાઈ....

આકાશ તો એ જ હતું તયાનું  તયાં જ

ને, અમે બદલાઈ ગયા બરા..

પોતપોતાના માળામાં બંરાઈ ગયા...

પોતાની એષરાઓના

આકાશને આંબવાની કોમશશ કરતાં,

બચપર યાદ રૂપે સચવાઈ રહ્યું પર થયું

આજ ેબરા પાછાં મળીએ ને ઘરઘત્ાની

રમતને છોડીને એકબીજાને

મળવાના પ્રયતનો કરીએ...

એ સૂના પડલેાં રહંચકા પર રહંચકીને

આકાશને પામીએ, એ ફમળયામાં પાછાં

આંરળી મખસકોલી રમીએ ને રાતે

અગાશીમાં સાથે ચાંદની મારીએ 

સપ્તમષ્ધ, ગુર, બુર, મંગલ ને ગ્રહોની

રચનાની સાથે પાછી દોસતી કરીએ...

Ãkzâwt ðufuþ™ ™u

		xeLkk	™trË™e	þkn

frðíkk Cafe
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આભ કરે છ ેવાત જુઓ, આજ રરતી સાથે,

મુખ બની વાદળ પર આજ ેવરસે સવર સંગાથે,

દેડકાંઓનો શ્રાવર આવયો, 

એને નથી લાલની રાહ,

એને મન તો હરર રરતી,

અને ખાબોમચયાંની ચાહ.

રાતો રમવ આ મોસમમાં, 

મંદ મંદ હરખથી હસતો,

તીર બની નદીના તીરની પાદર,

ઠડંો વાયરો દસે દશ ભટકતો,

રરતી માંની લીલી ચુંદડી, રંગીન ફૂલોનો પાલવ 

આભની વાતમાં સૂર ભેળવે કોયલનો મરુર કલરવ

વરસવા કાજ વાદળ તો ઘેરાયા, 

પર, ના રોકાતા વહેતા ગયા,

આકાશની ચાદર ઓઢી વળ્ા, 

ને, વહેતા પારી સુકાતા ગયા,

લાય બળતા સુસવાટા ફંૂકાયા, 

એજ, ઉનાળાની બપોરે બળ્ા,

રરતીને ઓળે જઇ સુકાયા, 

જ,ે માટીની સોરમ ચોરી ગયા.

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

 frðíkk Cafe

 “‚wfkÞk”

{kir÷f “rð[kh”
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લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ ?
સાવ આકમસમક રીતે. એ તારીખ પર 

મન ેબરાબર યાદ છ.ે 11/11/80ની એ સાજં. 
મારી ઊંમર તયારે લગભગ સાડા નવ વષ્ધની. 
નારગોળના દરરયારકનારે હંુ પરરવાર સાથે 
ફરવા ગયો હતો અને ઉમરગામની ખાડી 
તરફથી નારગોળના દરરયારકનારે અમે 
ચાલતાં-ચાલતાં પરત થઈ રહ્યાં હતાં એ 
વખત ેપ્પપા મોટા અવાજ ેજાત ેજ તાતક્ષમરક 
રચી કાઢલેા ગીતો લલકારતા હતા. અમે 
ત્રરેય ભાઈ-બહેનોએ એમાં સૂર પૂરાવયો 
અન ેઅચાનક મારો સરૂ કયાકં જોડાઈ ગયો. 

જ ેજોડકરા ંહંુ લલકારતો હતો એ મન ેખુદને 
જ આકષથી ગયાં. રૂમ પર પહોંચીને પહેલું 
કામ યાદ કરી કરીને મેં એ જોડકરાં કાગળ 
પર ઉતારી લીરાં. એ યાત્રા ટૂકં સમયમાં 
શાળાના મુખપત્રમા,ં ગજુરાતમમત્ર અન ેચંપક 
સુરી પહોંચી, પ્રોતસારહત થઈ અને બારમા 
રોરરના વેકેશનમાં રઈશ મનીઆરના 
મવરાયક અમભગમ અન ેમાગ્ધદશ્ધનના પ્રતાપે 
મુખય કાવયપ્રવાહ તરફ વળી.      

તમે લખતી વખતે શું વવચારો છો ?
લખતી વખત ેમવચારવાનુ ંપ્રમારમા ંઓછુ ં

બને છ.ે ભગીરથે ગંગાને જટામાં મઝલતી 
વખત ેશુ ંમવચાયુું હશ ે? બસ, એવી જ કંઈક 
મનઃમસથમત હોય છ.ે એક પ્રવાહ આવી રહેલો 
અનુભવાય છ ેએને કાગળ પર ઉતારતી 
વખતે સભાન મવચાર એ જ હોય છ ેકે આ 
પ્રવાહ યથાવત્ કાગળ પર ઉતારવાનો છ.ે 
કંઈ બાકી ન રહી જાય અને કંઈક ખોટુ ં
ન ઉતારી દેવાય. હા, લખતી વખતે કાવય 
સવરૂપનું ધયાન પર રાખંુ છુ.ં લખયા પછી 
અવશય મવચારં છુ ંઅને લખાર મઠારં પર 
છુ.ં મરીઝની એક પંમકત યાદ આવે છ:ે 
“મવચારીન ેજીવ ેછ ેતુ,ં જીવીન ેહંુ મવચારં છુ.ં”  

 rððuf {™nh xu÷h

yku¤¾
પુસતકના પ્રેમી અને શબદોમાં મવવેકી  

શ્રી મવવેક મનહર ટલેર સાથે એક ખાસ મુલાકાત
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તમારા વરિય લેખક કોણ છ ેઅને એમના 
લખાણમાં તમને શું ગમે છ?ે 

કોઈ એક લેખક કે કમવનું નામ ન 
લઈ શકંુ. અંગ્રેજીમાં શેકસમપઅર-રૉબટ્ધ 
ફ્ોસટ; રહનદીમાં દુષયનત કુમાર-પ્રેમચંદ; 
ઉદૂ્ધમાં ગામલબ-મીર; સંસકૃતમાં કામલદાસ; 
બંગ ાળીમાં  રવ ી નદ્રન ાથ-શરદબાબુ ; 
ગુજરાતીમાં તો નરમસંહ-મીરાંથી માંડીને 
અનેક... દરેક પાસે કંઈકને કંઈક ખૂબી છ ે
અને હંુ આજીવન મવદ્ાથથી છુ.ં દરેક પાસેથી 
કંઈ ને કંઈ શીખવાની મથામર કરતો રહંુ છુ.ં

ગુજરાતી ભાષા માટે તમને કંઈક અનોખું 
કરવાની ઇચછા છ?ે 

સમય જતાં નદીનાં વહેર બદલાઈ 
છ,ે પટ પાતળો પડ ેછ ેઅને નદી સૂકાઈ 
પર જતી હોય છ.ે ભાષનું પર એવું જ 
છ.ે ગુજરાતી ભાષા બહુ જૂની ન હોવા 
છતાં એઆ બદલાયેલા વહેર અને પાતળો 
થતો જતો પટ આપરે સહુ મચંમતત નજરે 
જોઈ જ રહ્યાં છીએ. કમનસીબે આપરને 
કોઈ  સરકાર પર ભાષાપ્રેમી નથી મળી 
એટલે ભાષાને જીવાડવાના મૂળભૂત પ્રયાસો 
આપરે તયાં થયાં જ નથી. મારી ભાષા લાંબુ 
જીવે એટલું જ કરવાની મરી ઇચછા છ.ે આ 
ઇચછા જ મારી બંને વેબસાઇટસના મૂળમાં 
કદાચ છે. ગુજરાતી કમવતાની સહુથી 
મવશાળ વેબસાઇટ લયસતરો (layasta-
ro.com)નો હંુ સહ-સંચાલક છું. છલે્ા 
અમગયાર વરસોથી પર વરુ સમયથી સતત 
કાય્ધરત્ આ વેબસાઇટ પર 900થી વરુ 
કમવઓની 3500થી વરુ રચનાઓ ઉપલબર 
છ ેઅને વરસમાં લગભગ અઢીસો જટેલી 
રચનાઓ ઉમેરાતી જ રહે છ.ે આ સાઇટ 
પર અમે કમવતા તો આપીએ જ છીએ પર 
સાથોસાથ કમવતાનો ટૂંકો રસાસવાદ પર 
કરાવીએ છીએ જથેી કમવતા વરુને વરુ 
લોકભોગય બને. મારી બીજી વેબસાઇટ 
“શબદો છ ેશ્વાસ મારા”  (vmtailor.com) 
એ ગુજરાતી ભાષાની સવ્ધપ્રથમ સવરમચત 
કાવયોની વેબસાઇટ હોવાના ગૌરવ સાથે 

છલે્ા દસથીય વરુ વરસથી મનયમમતપરે 
સરરિય છ.ે  

પર ગુજરાતમાં  ચાલતી તમામ 
શાળાઓમાં (પછી એ ગમે તે બૉડ્ધ દ્ારા 
સંચામલત કેમ ન હોય) ગુજરાતી ભાષાને 
ફરમજયાત બનાવવામાં નહીં આવે તો 
મારા-તમારા જવેા છૂટાછવાયા મરસઓના 
છૂટાછવાયા પ્રયતનોથી આ ભાષા છૂટીછવાઈ 
રીતે જ જીવતી રહેશે... પટ પાતળો પડી 
રહ્યો છ,ે સૂકાતાં બહુ વાર નહીં લાગે. 

તમારી વરિય નવલકથા કઈ છ ે?
ફ્ાનઝ કાફકાની “ટ્રાયલ” ? ના... કોઈ 

એક નામ શી રીતે લઈ શકાય? જીવનના 
અલગ-અલગ તબક્ ેઅને અલગ-અલગ 
મનોમસથમતમાં અલગ-અલગ ભાષાના 
લેખકોની અલગ-અલગ નવલકથાઓ મપ્રય 
રહી છ.ે

તમારા પરરવારનું યોગદાન વણ્ણવશો ?
મારી કમવતાના પાયામાં મારા પ્પપા. 

એમની કંપનીમાં શરૂ થયેલી મારી કાવય-
યાત્રા એમની પરોક્ષ હંૂફના કારર ેજ આગળ 
વરી શકી. બીજુ ંનોંરપાત્ર યોગદાન મારી 
અરાુંમગની વૈશાલીનું. 

મારી કમવતાની આગંળી ઝાલીન ેવશૈાલી 
મારી મજદંગીમાં પ્રવેશી પર મુખયપ્રવાહમાં 
આવીને છદંોબધિ ગઝલો લખવી શરૂ કરી 
એના બે-અઢી વષ્ધમાં જ મારા હાથમાંથી 
કમવતાની આંગળી સરકી ગઈ. વૈશાલી જ ે
કમવના પ્રમેમા ંપડી હતી એ કમવના અપમૃતયુને 
પચવી ન શકી. વષ્ધગાંઠ હોય કે લગ્નમતમથ 
હોય, હંુ ભેટ માંગવા કહંુ એટલે એ કમવતા 
જ ભેટસવરૂપે માંગે, બીજુ ંકશું નહીં. આવું 
ને આવું પંદર વરસ ચાલયું. મારી  શાળાના 
જ ેઑરડટોરરયમમા ંમારી કમવતા સાભંળી એ 
પ્રમેમા ંપડી હતી એ જ ઑરડટોરરયમમા ંએક 
કમવસંમેલનમાં અમે શ્રોતા તરીકે બેઠા તયારે 
એર ેમારા હાથ પર એની હથેળી દાબી અને 
મારી આંખમાંથી, સૉરી, અમારી આંખમાં 
જ ેભીનાશ તરવરી એ ગઝલસવરૂપે જનમી. 

દોઢ દાયકાની મશતમનદ્રામાંથી એરે જ મને 
જગાડ્ો અને એ પછી મારી કાવયયાત્રા 
અનવરત ચાલુ રહી છ.ે 

ટંૂકા ગાળામાં જો આપની કોઈ પુસતક 
રિકાવશત થવાની હોય તો એના વવષે થોડી 
જાણકારી આપશો?

આગામી વરસમાં ફરી એકી સથે બે 
પુસતકો પ્રગટ કરવા મવચારં છુ.ં કાવયસંગ્રહ 
અને ગીતસંગ્રહ. રચનાઓ એકઠી થઈ ગઈ 
છ.ે સમયનો અભાવ પીડી રહ્યો છ.ે 

ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો 
શબદ કયો છ?ે  એક જ શબદ જને ેહંમેશા 
વાપરવો કે સાંભળવો તમને ખૂબ જ 
ગમે!!!!  મારો વરિય શબદ છ ે“વવચાર”!!!

ભાષા જ આખી મપ્રય છ,ે એક શબદ કયા ં
ગોતવા બેસું? ને તોય જો જવાબ આપવો 
ફરમજયાત હોય તો ‘સમરર’ મને ગમે છ ે
કેમ કે આખી મજદંગી એને જ તો અઢલેીને 
બેઠી છ.ે

તમારા રિકાવશત પસુતકોના નામ આપશો? 
“શબદો છ ેશ્વાસ મારા” – ગઝલસંગ્રહ 

(ગુજરાતી સારહતય પરરષદ દ્ારા વષ્ધ 
2012માં પુરસકૃત)

“ગરમાળો” – કાવયસંગ્રહ 

ચાલો હંુ તમને એક શબદ આપુ ંજો તમે in-
stant એનાં વવષે 4-5 વાકય લખી આપો.
શબદ છ ે“વવચાર”. 

સતત હૃદય, બરા કોષો અને મગજને 
અડ,ે 

મવચાર લોહી જવેો છ,ે દરેકને અડકે.
મવચાર હવા-પારી-ખોરાક પછીનુ ંકદાચ 

સૌથી વરુ અમવભાજય અંગ છ ેજ ેઆપરને 
પશુ યોમનથી અલગ તારવે છ.ે.. કમવ માટ ે
તો મવચાર શ્વાસ જવેો છ.ે.. ‘મવચાર’ મવશે 
વરુ કહેવાનું કહેશો તો ‘મવચાર’વું પડશે....  

તમારો લખવાનો સમય શું છ?ે
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જ ે સમયે લખવાની ઇચછા જાગૃત 
થાય એ. અડરી રાતે ઊંઘમાંથી ઊઠીને, 
ઓપીડીમાં બે દદથીની વચચેના નાનકડા 
ગાળામાં, બાથરૂમમાં, ચાલુ ડ્રાઇમવંગે – ગમે 
તે સથળે, ગમે તે જગયાએ લખયું છ,ે લખું છુ.ં 

યવુા લેખક વમત્ોન ેજો લખવા અંગ ેકોઈક 
માગ્ણદશ્ણન આપી શકો તો?

હંુ  શું  ઘરડ ો  થઈ ગયો  છું? 
(હાહાહાહાહાહા....) આજની પઢેીના લેખક-
કમવમમત્રોમાં પાયાની ખોડ જ ેઊડીને આંખે 
વળગે છ ેએ છ ેભાષા-સારહતય પરતવેની 
સુસજ્જતા, પૂરતો અભયાસ અને સુરારાની 
તયૈારી કે કઠોર મહેનતનો અભાવ. હંુ જ ેલખંુ 
છુ ંએ સવ્ધશ્રેષ્ છ ેએ ભ્ામક માનયતા આજ ે
લગભગ સવ્ધવયાપી બની છ ેઅને સોશયલ 
મમરડયાના અમતરેકના કારરે કાચુંપાકંુ બરું 
જ જગ-એરરે મૂકીન ેવાહવાહી ઉઘરાવવાનો 
જ ેટ્રનેડ સથામપત થયો છ ેએ સાચા અન ેસારા 
સારહતયની ઘોર ખોદી કાઢશે. 

વવચારયાત્ા magazine અને એમનાં 
લેખકો વવષે આપ જો કંઈ કહો તો ગમશે.

બબબ ેવબેસાઇટનુ ંએકરારં સચંાલન તથા 

અગ્રગણય સોશયલ મમરડયાઝમા ંમનયમમતપરે 
સરરિય હોવા છતાં હંુ હજી કમ્પયૂટરની સરિીન 
ઉપર સારહતય મારવાની આદત પાડી શકયો 
નથી. હજી પર મને પુસતકો જ વહાલા છ ે
અને એના હજારો પુરાવા મારા ઘરે એકઠા 
કયા્ધ છ.ે બીજુ,ં મારો વયવસાય પર મને 
મબલકુલ નવરાશ આપતો નથી એટલે 
‘મવચારયાત્રા’નો હંુ મવગતવાર અભયાસ કરી 
શકયો નથી પર જટેલું જોયું-જાણયું છ ેએના 
પરથી એટલું કહી શકંુ કે સરસ કામ થઈ 
રહ્યું છ.ે આ કામ લાંબી રેસનો ઘોડો બની 
રહે એ જ શુભકામનાઓ...

તમે તમારા તબીબી વયવસાય અને 
લખેનકાય્ણ વચચ ેકંઈ રીતે સમનવય કરો છો.

મને લાગે છ ેકે આ પ્રશ્નો ઉત્ર અપાઈ 
ચૂકયો છ.ે એટલું જ કહીશ કે સમય એ 
સાપેક્ષ પરરબળ છ ેઅને તમારી ગમતી 
પ્રવૃમત્ માટ ેતમે ગમે તયાંથી પર પચચીસમો 
કલાક શોરી જ કાઢી લેતા હો છો.

Technologyના આ જમાનામાં તમે 
આપણી ભાષાનું સતર કેટલું આંકો છો...

ટેકનોલોજીના આ જમાનામાં લોકો 

સોશયલ મમરડયાઝના કારરે સાચું વાંચવાની 
ટેવ ગુમાવી બેઠાં છ.ે જોડરી-વયાકરર-
કાવયશાસ્તના પારાવાર દોષયુકત લખાર 
સતત ઓનલાઇન ઠલવાઈ રહંુ્ય છ.ે નવી પઢેી 
એ જ વાચેં છ ેઅન ેએ જ શીખે છ ેપરરરામે 
ભાષા સતવ ગુમાવી રહી છ.ે 

કોઈ એવો છદં ખરો જનેે સાંભળીને કે 
વાંચીને એવંુ થાય કે એ છદં મેં લખયો 
હોત તો?

એવા ઘરા છદં –સંસકૃત અને ફારસી 
બંને- છ ેજ ેઆકષષે છ ેઅને એમાં કામ 
કરવાની ઇચછા છ.ે કંઈક હજી બાકી રહી 
ગયું હોવાની ભાવના જ તમને કાય્ધરત રાખે 
છ.ે ખરં ને ? 

પરૂી જો થઈ જશ ેતો પછી કોર પછૂશ ે? 
રકંમત છ ેએટલે કે તું ઇચછા અરૂરી છ.ે 

મવવેક મનહર ટલેર

www.layastaro.com
www.vmtailor.com

હોઠથેી કીરું, બસ કાને સંભળાય છ,ે

હૈયાની વાત સીરી હૈયામાં જાય છ;ે

તારી આ વાત મને આજ ેસમજાય છ.ે

મને સઘળી પીડા પડી ગઈ છ ેકોઠ,ે

ભરો ્પયાલી, લાવો, હંુ માંડુ ંછુ ંહોઠ.ે

આ મસમતની પછીતે મેં દાટ્ું છ ેશું શું ?

બતાવું પર એ તમને ગોઠ ેન ગોઠ.ે

તું ‘તરસ’ લખ છાતીમાં ને 

હંુ તયાં લખું ‘મછપાવું’,

થોડો તારી નજદીક આવું.

શબદની છલે્ી ગલીમાં, અથ્ધથી આગળ જરા,

મૌનની પેલી તરફ ઊભો છુ ંહંુ, સાંભળ જરા.

v v vv v v
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furVÞík - Mkus
{kir÷f “rð[kh” 

કોરા કાગળની પથારી કરી શબદોથી શરગારવા માટનેો ખુબ જ ભાવસભર અને કમવઓનો મપ્રય શબદ હોય તો 
તે “સેજ” છ.ે પ્રરયની પ્રથા હોય કે બેવફાઈની કથા. જીવવાનો આનંદ હોય કે મૃતયુનો ખોફ, વાજતે ગાજતે કયાંક તો 
લાંબા થવાનું જ છ.ે આ જીવન મુસાફરીમાં કૈક કેટલાં અનુભવો લીરાં છ ેઅને લેવાનાં છ.ે સંબંરોમાં સોનેરી સવાર પર 
આવે છ ેઅને અંરારી રાત પર આવે છ,ે સુંવાળી રેત પર છ ેઅને કાંટાળી સેજ પર છ.ે આ બરી લાગરીઓ જયારે 
અનુભવાય તયારે કમવઓની કલમો રફતાર લે. 

“સજે” શબદ લાગ ેછ ેબહુ નાજુક પર મુખયતવ ેકમવઓ આ “સજે” શબદનુ ંસગપર કાટંા સાથે જ કરે છ.ે કમવમપ્રયતા 
એવી છ ેઆ શબદ માટ.ે કેમકે કાવયના દરેક પ્રકાર અને પ્રસંગમાં આ શબદ લાગરીઓ દશા્ધવવા માટ ેબંરબેસતો છ.ે 
ગઝલ હોય કે કાવય, હાલરડુ ંહોય કે ગીત બરે જ આ શબદને માળો મળી રહે છ.ે  

ગઝલોના મસકંદર શેખાદમ આબુવાલા કહે છ,ે 
સેજ કાંટાની મળી તયારથી હંુ, જોઉં છુ ંરોજ ગુલાબી સપનાં
ઓ હકીકત હવે મંજૂર નથી, કોર જીવે હવે માંગી સપનાં 

  - શેખાદમ આબુવાલા 

ઠાવકા અને શરાબી સપનાંની વાત કરતાં ગઝલકાર અહીંયા હંમેશાની જમે સેજને કાંટાળી સેજ સાથે સરખાવે છ,ે 
સારાં સમય માટ ેબીજા ઘરાં પયા્ધય મળે પર કપરાં સમયે મનંદર રારી પર મપયરીયે નાસી જાય. શેખાદમ આબુવાલા 
હંમેશા ખુમારીભરી ગઝલો લખવામાં માહેર છ,ે 

એક મવચાર એવો પર છ ેજ ેકહે છ ેકે, સેજ કયાં સુંવાળી હતી, બળતી જવાની હતી.
જાવું કયાં કહેવાને વાત? 

કેટલી છુપાવી છતાં આંખો હજુ ભીની હતી.
જાવું કયાં કહેવાને વાત? 

- મૌમલક મવચાર

અહીંયા બળતા રદલને બળતી જવાની સાથે સરખાવી કાંટાળી સેજ અને અગનજવાળા એમ બે ભાલા એક જુવાનની 
જવાનીને ચીરી નાખે છ ેઅને એ વેદના કોને કહેવી એ પોતાની જાતને જ પૂછ ેછ.ે જવાની જીવાતી નથી અને ગુલાબી 
સપનાંની મૌસમ આવતી નથી એ એટલે કહે છ ેકે, ભીની આંખો કયાં સુરી સંતાડી રાખી છ ેએવી જ ભેજવળી આંખ 
અને કાંટાળી સેજની વાત કમવ શ્રી ચીનુ મોદી (ઇશા્ધદ) કહે છ ેકે,   

આ ગઝલ લખવાનું કારર એ જ છ,ે આંખને ખૂરે હજીયે ભેજ છ.ે
આ ગઝલ લખવાનું કારર એ જ છ,ે શબદ પોતે કયાં સુંવાળી સેજ છ ે?

- ચીનુ મોદી(ઇશા્ધદ)

કમવ શ્રી ચીનુ મોદીનું “ઈશાદ્ધ” તખલ્ુસ મારો મપ્રય શબદોમાંનો એક છ ેકેમકે મને એ શબદમાં ઈશ (ઈશ્વર) નો 
સાદ સંભળાય છ,ે કદાચ એટલે જ એની સંમર “ઈશા્ધદ” થતી હશે. અને સાચે જ ગઝલોમાં મતલા, મકતા, રદીફના 
મનયમોને અવનવાં પ્રયોગો કરીને ચીનુ મોદી ખરેખર ઈશનો સાદ છ.ે એમને એમની ભીની આંખો ગઝલ લખવાનું કારર 
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લાગે છ ેઅને કદાચ બીજુ ંમુખય કારર એ પર છ ેકે, શબદો કાંટાળી પથારી લાગે છ.ે શબદો મફત છ ેપર કાંટાળી 
સેજરૂપી રકંમત ચૂકવે છ.ે

શરમનો કરી ડોળ સઘળું જુએ છ,ે કળી પાંદડીઓના પડદે રહીને,
ખરં જો કહી દઉં તો વાતાવરર પર તમારાં નયનની અસર થઈ ગઈ છ.ે

બરી રાત લોહીનું પારી કરીને મબછાવી છ ેમોતીની સેજો ઉષાએ,
પરારો કે આજ ેચમનની યુવાની બરાં સારનોથી સભર થઈ ગઈ છ.ે

- ગની દહીંવાલા
“રદવસો જુદાઈના જાય છ”ે જવેું અમર ગીત લખનાર કમવ શ્રી ગની દહીંવાલા સેજને પ્રરય સારનોસભર અલંકૃત 

કરે છ.ે પરસેવાના પારીને એક કદમ આગળ મવચારી કમવ કહે છ ેકે, લોહીનું પારી કરીને ઉષાએ સૂરજના સોનેરી 
રકરરોથી મોતીની સેજો પાથરીને ઉપવનની યુવાની સજાવી છ.ે કુદરતની સજાવટ અહીં ગની દહીંવાલાની કલામથી 
નીતરે છ.ે

કદાચ આ જમાનામાં સરહદ પર રહેવાં કરતાં જીવનમાં હસવું એ કદાચ વરારે કપરં અને જીગરવાળું કામ છ,ે 
એવી જ એક અંગારને પર ફૂલ જટેલાં કોમળ ગરી એને હસતાં ઝીલવાની વાત અહીં કરે છ.ે 

જીત પર હસતો રહ્યો ને હાર પર હસતો રહ્યો,
ફૂલની શૈયા ગરી અંગાર પર હસતો ગયો...

   - જમમયત પંડ્ા ‘મજગર’

કમવ શ્રી હરીનદ્ર દવનેી આ ખૂબજ નાજુક પ્રમેભરી મસથમતન ેવર્ધવતી કમવ છ,ે સજની ભલૂ કબલૂતો કરે છ ેપર છતાં 
પર અંતરમાં નજીક છ ેઅને એક જ સેજ પર છ ેછતાંય સાજનથી મવરહની વેદના દશા્ધવે છ,ે એક જ પથારીમાં સુવા 
કરતાં બાલમના બાથમાં સમાઈને સુવાંની મહેચછા આ નજીક અંતર હોવા છતાંયે દૂરી અનુભવાય છ,ે એ ઉજાગરાની 
રાત એમનાં આ છદંમાં વયકત કરે છ,ે

અડકીને ચાલો તોય અળગા, સાજન, હોઠ મલકે અને ખીલે નહીં ફૂલ,
સેજ તમારી સોડ ેસૂતી, ને તોય નેર ખટકે ઉજાગરાની શૂળ.

- હરીનદ્ર દવે 

માંનો ખોળો એટલે દુમનયાની સૌથી સુખદ અને સલામત જગયા. 
એવી જ આપરી રરતી મા ંપર. આપરી માતભૃમૂમન ેકૂરા ંફૂલ સાથે રાષ્ટ ્રીય શાયર ઝવરેચંદ મેઘારી જ સરખાવી શકે,

આજ માતા દેતી પાથરી રે કૂરાં ફૂલડા કેરી સેજ
તે દી તારી વીર પથારી પાથરશે વીશ ભુજાળી …. મશવાજીને ….

– ઝવેરચંદ મેઘારી

રકત ટપકતી સો સો ઝોળી સમરાંગરથી આવે
કેસરવરરી સમરસેમવકા કોમલ સેજ મબછાવે...

- ઝવેરચંદ મેઘારી

એવી જ એક દેશભમકતની અનુવારદત કમવતામાં યુધિ મેદાને માયા્ધ ગયાં શહીદની ઝોળીને સુંવાળી શૈયા પર 
માતૃભૂમમના અમર સપશ્ધની વાત કરે છ.ે
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