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વવચારને તારી છાયા ન મળે તો તે ભડકાથી ચલાવી લે છે.
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“rð[kh”

MkíÞ Mkðoºk Au
ॐ असतो मा सद्गमय ।  સત્ય સિ્વત્ર છ.ે 

જીિન જીિિાની કળાની સાથે સાથે લિચારિાની કળા પણ એટિી જ અગત્યની છ.ે માત્ર સત્યને જોિાં માટનેી 

દ્રલટિની જરૂર છ.ેસત્યને નીરખિાની દ્રલટિ એટિે આપણાં લિચારો.

સત્ય અમર છ,ે 

સત્યમાં જ પ્રકાશ છ.ે

સત્ય શુધ્ધ છ,ે સત્ય લનમ્વળ છ.ે

સત્ય લનરાકાર છ.ે 

સત્યની શો્ધમાં જ સત્ય પ્રાપ્ય છ.ે 

સત્યની અનુભૂલિ એજ આતમાની સુગં્ધ છ.ે

મૌલિક લિચારોમાં સત્ય છ.ે

સત્ય પ્રિાહી છ,ે સત્ય ઘન છ.ે

સત્યની મુસાફરીમાં સત્ય છ.ે

સત્યની આંખ નથી સત્ય પોિે જ દ્રશ્ય છ.ે

સત્યની શો્ધ એજ જીિન છ.ે

જૂઠમાં પણ સત્ય છ.ે કારણ કે સત્ય નાદાન છ.ે  

સત્ય દદશાહીન છ,ે છિાં્ય સત્ય ગલિમાન છ.ે 

સત્ય નગ્ન છ.ે

શબદે શબદમાં સત્ય છ.ે

સત્ય અણુએ અણુમાં છ.ે

 સત્ય સિ્વત્ર છ.ે      સત્ય સિ્વત્ર છ.ે     સત્ય સિ્વત્ર છ.ે 

 - મૌલિક “લિચાર”
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માચ્વ મદહનો એટિે અચૂક “િુમનસ ડ”ે 
્યાદ આિે જ. આપણે સૌ  હોંશભેર િો 
ક્યારેક ગાડદર્યા જોશભેર મદહિાદદનની 
ઊજિણી કરીએ છીએ. પણ કદી લિચા્ુયું 
છ ેકે, ભૂિકાળમાં શા માટ ેઆ પ્રથા શરૂ 
થઇ હિી? 

ગુગિદાદાની કહાનીઓ મુજબ 
િો, િીસમી સદીની શરૂઆિ કહો કે 
સાિ ૧૯૦૦ની આસપાસની િાિ. 
સાિ ૧૯૦૮માં િગભગ ૧૫૦૦૦ 
જટેિી સ્તીઓએ  ‘િોટીંગ રાઈટસ’ 
મેળિિા  અમેદરકાના ન્યુ્યોક્વ શહેરમાં રેિી 
કાઢી હિી. ત્યારબાદ ૨૮ ફેબ્આુરી ૧૯૦૯ 
ના રોજ ‘િુમનસ ડ’ેની ઊજિણી કરિામાં 
આિી. સાિ ૧૯૧૦માં  જમ્વન  િેડી 
કિારા ઝેતકીન (Clara Zetkin) ના નેિૃતિ 
હેઠળ  સ્તીઓના  સામાલજક ઉદ્ાર અને 
લિકાસ માટ ે૧૭ જટેિાં લિલિ્ધ દેશોમાંથી 

આિેિી ૧૦૦ જટેિી મદહિાઓની પદરષદ 
્યોજિામાં આિી હિી. 

૧૯૧૧માં કોપન હેગનમાં સિ્વ સંમલિ 
મળિાં, ઓલ્ટટરિ્યા, ડનેમાક્વ, જમ્વનીમાં ૧૯મી 
માચચે ‘િુમનસ ડ’ે ઉજિિાં સ્તીઓનું સનમાન 
કરિામાં આવ્યું. મદહિા મિાલ્ધકાર, જરૂરી 
િાિીમ અન ેજાહેર ઓદફસોમા ંકામ કરિાની 
છૂટ માટ ેઅલભ્યાન ચિાિી િગભગ ૧૦ 
િાખ જટેિાં સ્તી-પુરૂષોએ  મદહિાદદન 
ઉજવ્યો. પરંિુ, ૨૫ મી માચચે ન્ુય્યોક્વમા ં
કરિામાં આિેિાં the tragic ‘Triangle 
Fire’એ ૧૪૦ જટેિી ્યહૂદી અન ેઇટાલિ્યન 
િદકુંગ િુમનસનો ભોગ િી્ધો. આ દુઘ્વટનાને 
િી્ધે Bread and Roses’ campaignને 
આંિરરાટિ રિી્ય ્ટિરે પ્રોતસાહન મળંુ. 

પ્રથમ લિશ્વ્યદુ્ સમ્ય ે ૧૯૧૩મા ંિલૈશ્વક 
્ટિરે શાંલિ અલભ્યાન ચિાિિા રલશ્યન 
મદહિાઓ દ્ારા ફેબ્આુરીના છલે્ા રલિિારે 

મદહિાદદનની ઊજિણી કરિામાં આિી 
અને અનેક મંત્રણાઓ પછી ૧૯૧૪થી 
લિશ્વભરમાં ૮મી માચ્વ મદહિાદદન િરીકે 
ઉજિિાનું જાહેર થ્ંુય.  સાિ ૧૯૧૭માં 
લિશ્વ્યુદ્માં મા્યા્વ ગ્ેયિાં ૨ િાખ જટેિાં 
રલશ્યન સૈલનકોની િરફેણ કરિાં રલશ્યન 
મદહિાઓએ “bread and peace” હડિાિ 
અને રેિીઓ  દ્ારા રાજકી્ય નેિાઓ સામે 
લિરો્ધ પ્રગટ કરિાં સ્તીઓના પુરૂષ સમાન 
મિાલ્ધકારની માંગણી કરી. િે દદિસ 
રલશ્યામાં મદહિા દદન કહેિા્યો. 

્યુનાઇટેડ નેશનસ દ્ારા પહેિીિાર 
૧૯૭૫માં મદહિાદદનની  ઊજિણી 
કરિામાં આિી અને સ્તીઓના સામાલજક 
લિકાસ અથચે િૈલશ્વક્ટિરે પગિાં ભરિાની 
શરૂઆિ ખરા અથચે થઇ…   

આમ જોિાં  મદહિાના સામાલજક 
ઉદ્ારની ચળિળ રૂપે  “મદહિાદદન” 

“ðw{LMk zu”
“I do not wish  
women to have  
power over men;  

but over themselves.”
- Mary Wollstonecraft

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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ની ઊજિણી એક સદીથી ચાિી આિે 
છ.ે ઘણાખરા અથચે  સ્તી પુરૂષ જટેિી જ 
સામાલજક સક્ષમ બની ગઈ છ.ે િો, આિા 
સંજોગોમાં આગળ ઉપર શું?  શું હજી એક 
સદી િીત્યા પછી પણ સ્તીઓ માટ ેએક 
ખાસ દદિસની જરૂર છ?ે  શું સ્તી દરેક 
દદિસન ેપોિાનો ખાસ દદિસ માનીને જીિિા 
જટેિી સક્ષમ નથી?!  શું આજની િારીખે્ય 
સમાજમાં સ્તીનું ્ટથાન એક ખાસ દદિસ 
પુરિું જ મા્યા્વદદિ છ?ે 

ના, લબિકુિ નહીં. અહીં, હિે સમ્ય 
પાકી ગ્યો છ ેકે, સ્તીએ પોિાની લિચાર્ધારા 
બદિિી જ રહી. સ્તીનું સમાજમાં ્ટથાન શું 
હશે એ જ-ેિે સ્તી પર જ આ્ધાદરિ છ.ે    

सोच बदलो.... समाज को बदलना ही होगा .... 
હિે એ સમ્ય આિી ગ્યો છ ેકે, નારીએ 
િેમની ક્ષમિાની સાલબિી સાથે સમાજને 
એટિી નમ્ર  લિનંિી કરિી રહી કે,  “નારી 
િું નારા્યણી” કહી માથે ન ચડાિો… નારી 
છુ,ં નારી િરીકે સનમાનથી જીિી શકંુ_એટિી 
અનુકૂળિા આપો..ઘણું છ.ે

કદી લિચા્યુું છ ેકે, પુરૂષ માટ ેપણ કોઈ 
ખાસ દદિસની ઊજિણી કરિી જોઈએ?! 
ક્યાં્ય સાંભળંુ છ ેકે, કોઈ પુરૂષે પોિાના 
માટ ેખાસ દદિસની માંગણી કરી હો્ય? 

જમે સ્તી એ ઈશ્વરનું નજાકિભ્ુયું 
અિૌદકક સજ ્વન છ ેિેમ પુરૂષ પણ ઈશ્વરનું 
બહારથી ફૌિાદી જ્યારે અંદરખાને ઋજુ 
કાળજુ ં ્ધરાિિું અદભુિ સજ ્વન છ.ે જ ે
મૂક રહી જીિનના દરેક િબક્ ેસંબં્ધોને 
સાહજીકિાથી લનભાિી જાણે છ.ે  સ્તીઓ 
જિેો કોઈ શો-ઓફ નદહ.. નાનપણથી 
ક્યારેક બહેનની એક મીઠી મુ્ટકાન માટ ે
િો ્યુિાનીમાં પ્રેલમકાની ફાિિું લજદ્દ માટ,ે 
િો કદદક મા-બાપની ખુશી માટ,ે િગ્ન થિાં 
પલિ બનિાં જ પતની સાથેની રકઝકમા ં
કંટાળીને પિી જિો, બાળકોની ખુશી 
માટ ેઆખી દુલન્યા સાથે િડી િેિા િૈ્યાર 
બાપ  દીકરીની લિદા્ય સમ્ેય સાિ ભાંગી 
પડિો… છાને ખૂણે આંસું સારિો...    

इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी परुुष को 

महान कहा नहीं जाता, उसके ललए कभी कोई खास 
लदन की जरुरत नहीं पडी!!

हर वक्त ‘औरत’ को ही कयों महान कहा जाता 
ह?ै! उसे सब कुछ खास कयों चालहए?!  थोडा वक्त 
लनकालकर इस लवषय में ज़रूर सोचना......

સ્તીની કોઈપણ દ્યાજનક પદરલ્ટથલિ 
માટ ેસ્તી પોિે જ જિાબદાર છ.ે ચાિો 
માની િો કે, પુરૂષ જુિમ કરે છ.ે..િો, સ્તી 
એ જુિમ સહન કરે જ છ ેને?! જો સ્તી ્ધારે 
િો એનો લિરો્ધ કરી શકે. પણ, નહીં… 
સ્તી ઈષા્વ ભાિને કારણે અંદરોઅંદર જ 
િડિી ઝગડિી રહે છ.ે જ્યારે પણ, સ્તીઓ 
એકિાથી કોઈ કામ કરે છ,ે ત્યારે એ કા્ય્વ 
૧૦૦% સફળ થા્ય જ છ.ે ‘મદહિાદદન’ ની 
ઉજિણીનો ઈલિહાસ એની સાલબિી છ.ે સ્તી 
એકિા સા્ધે િો કશું જ િેના માટ ેઅશક્ય 
નથી એ િાિ સ્તી પોિ ેજાણ ેજ છ,ે છિા,ં સ્તી 
એનો જનમજાિ ઈષા્વભાિ છોડી શકિી નથી.

No doubt exists that all women 
are crazy; it’s only a question of de-
gree.

ચાિો હિે થોડી િાિો કરીએ આપણા 
જ સમાજની...

કહેિા્ય છ ેકે,
You educate a man, you educate 

an individual.
You educate a woman, you edu-

cate a family.
િેમ છિાં, ૨૧મી સદીમાં જીિિાં 

આપણે_લશલક્ષિ િોકો જ થોડાં થોડાં સમ્યે 
આ ચચા્વ ઉખાડિા રહીએ છીએ.  અમુક 
િખિે િો, આ જ સ્તી-લિષ્યક ચચા્વ એિી 
ઉગ્ર બનાિી દઈએ છીએ કે, સમજ જ ન 
પડ ેકે ચચા્વનો મૂળ લિષ્ય “સ્તી” હિો કે 
“સેકસ”?!

સૌપ્રથમ શાસ્તોથી જ શરૂઆિ કરીએ 
િો, મનુ ભગિાને સ્તીને બીજાનાં આલ્ધપત્ય 
નીચે મૂકી છ.ે બાળપણમાં લપિા, ્યુિાનીમાં 
પલિ અને પછી પુત્ર.  સ્તીને પોિાની જાિ 
માટ ેનહી પણ બીજા માટ ેજ જાણે જીિિાનું 
હો્ય એમ એનાં જીિનના દરેક િબક્ ેએની 

ઉપર પુરૂષનું આલ્ધપત્ય ્ટથાપી દેિામા ં
આવ્યું છ.ે મનુ ભગિાનના નામે એમ પણ 
કહેિા્ય છ ેકે, “સ્તીઓ પજૂ્ય છ,ે ત્યા ંદેિોનો 
િાસ થા્ય છ.ે”

પરંિ,ુ અહીં સ્તીઓન ેપજૂિા માટ ેપરુૂષને 
ઊિારી પાડિો અને પછી સ્તીને ચદડ્યાિી 
સાલબિ કરિી એિુ ંઅથ્વઘટન ન કરિુ.ં એ જ 
રીિ,ે સ્તીન ેપજૂી પજૂીન ેએની દેિી રૂપ ેશીિા 
બનાિી પૂજન કરો અને પછી સામાજીક 
ઉપેક્ષા થા્ય એ પણ ્ટિીકા્ય્વ નથી.

િષષોથી રૂઢ થ્યેિી આપણી સમાજ 
રચનામાં લિશ્વમાં ભાગ્યેજ ક્યાંક સ્તી-પુરૂષ 
સમાનિા જોિા મળે છ.ે મોટાભાગની સ્તીઓ 
ઘરની ચાર દીિાિોમાં જ જીિન વ્યિીિ 
કરે છ.ે ઘરકામમાં જ િેમનું જીિન સુરલક્ષિ 
માનિામાં આિે છ.ે એમની બુલદ્શલકિનો 
ઉપ્યોગ ભાગ્ેયજ કોઈ સમાજ કરી શકે 
છ.ે સ્તીને પોિાની જાિ માટ ેનહી પણ બીજા 
માટ ેજ જાણે જીિિાનું હો્ય એમ  ્ટિ-
લિકાસ કે વ્યલકિતિ-લિકાસના ભોગ ેબીજાની 
સેિામાં આતમ-ભોગ આપીને જ કૃિજ્ઞિા 
અનુભિિાની હો્ય છ.ે કલિિર ટાગોરની 
કલિિાના શબદો ્યાદ આિિા ંનથી પણ એનો 
ગુજરાિીમાં અથ્વ_સ્તીનું સજ ્વન “લપ્ર્યજનની 
સેિા કાજ”ે થા્ય છ.ે

ઘણી સ્તી ઉદ્ાર સં્ટથાઓના સભ્યો 
થોડાં થોડાં સમ્યે બરાડા પાડ ેછ,ે “સ્તીઓને 
સમાજમાં પુરુષોની સમાન કક્ષાએ ્ટથાન 
મળિું જ જોઈએ” ….આ િોકોને જરા 
શાંલિથી પૂછો કે, “આપ શું સાલબિ કરિાં 
માંગો છો ??”

આપણા સમાજમાં સ્તી અને પુરૂષ 
બનંનેા કા્ય્વ-કે્ષત્ર જુદા-ંજુદા ંછ.ે મોટાભાગની 
સ્તીઓનુ ંકા્ય્વ-કે્ષત્ર ઘરકામ અન ેકુટુબંજીિન 
છ.ે આ કા્ય્વ પરુૂષના ઘરની 
બહાર નીકળી કુટુબંના 
જી િ ન - લ ન િ ા્વ હ ન ી 
જિાબદારીના કામથી 
જરા્યે ઉિરિું નથી. 
આ િાિનો જ્યાં સુ્ધી 
આપણો સમાજ (સ્તી 
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અને પુરૂષ બંને) ્ટિીકાર નહી કરે ત્યા ં
સુ્ધી સ્તીઓ કદી સમાનિા અનુભિી 
શકશે નહી. સ્તીઓની ઘરની જિાબદારીનું 
મહતિ પુરૂષના ઘરની બહાર નીકળીને કામ 
કરિાં જટેિું જ મહતિનું છ.ે સ્તીએ ઘરની, 
બાળકોની, િડીિોની જિાબદારી સાંભળી 
છ ેએટિ ેજ પુરૂષ લનલ્ચિંપણે ઘરની બહાર 
કામ કરિાં નીકળી શકે છ.ે 

હિે રથ િો ઐલિહાલસક ટીિી સીરી્યિ 
પૂરિાં જ માિા્વદદિ રહાં છ.ે પણ આ 
સમ્યે અચૂક ‘રથ’ને ્યાદ કરીશ. રથના બે 
પડૈામાથંી ક્ંુય પડૈુ ંમહતિનુ?ં ડાબુ ંકે જમણંુ? 
હસિુ ંઆવ્ંુય ન?ે!  હા, જમે રથમા ંબનં ેપડૈાં 
એકબીજાના પુરક છ ેએમ જ સ્તી-પુરૂષ 
એકબીજાના પુરક છ.ે બંને એકબીજા લિના 
અ્ધૂરા. બદિાિાં સમ્ય સાથે હિે સ્તીઓ 
ઘરની ચાર દીિાિોમાથંી બહાર નીકળી રહી 
છ.ે અનેક કે્ષત્રોમાં સ્તીઓ પોિાનું આગિું 
્ટથાન પ્રાપ્ત કરી ચુકી છ.ે ઘણાં એિાં ક્ષેત્રો 
પણ છ ેકે જ્યાં માત્ર સ્તીઓનું જ આલ્ધપત્ય 
છ.ે લશક્ષણ અને આરોગ્ય કે્ષત્ર (મેડીકિ)
માં સ્તીઓ મોખરે છ.ે આજકાિ, ભારિમાં 
ફાઈનાનસ અને મીદડ્યાના કે્ષત્રોમાં પણ 
સ્તીઓ મોખરે છ.ે થોડાં ભારેખમ શબદોમાં 
કહંુ િો, કા્ય્વદક્ષિાન ેજાલિ સાથે કશો સબં્ંધ 
નથી. એ વ્યલકિગિ છ.ે

સમાજના ઉદ્ાર માટે િોક-જાગૃલિ 
જરૂરી છ.ે આ િોક-જાગલૃિ િો જ શક્ય બને 
કે, એમાં_“હંુ શું કરંુ ?” છોડી વ્યલકિગિ 
જાગૃલિ િાિીએ. 

“The thing women have yet to 
learn is nobody gives you power. 

You just take it.”
- Roseanne Barr

અહીં, સ્તીઓએ સૌથી 
પહેિાં જાગૃિ થિાની 
જરૂર છે. ગરીબડી 
ગા્યની ભૂલમકામાંથી 
બહાર નીકળિાની 
જરૂર છ.ે પણ, એનો 

અથ્વ એ પણ નથી કે, પરુૂષ 

સામે બંડ પોકારો. 
“I do not wish women to have 

power over men; but over them-
selves.”

- Mary Wollstonecraft

To awake the people,
it is the WOMAN,

who must be awaken.
Once,
she is

on the move….
the family moves..
the village moves..
the nation moves..
- Jawaharlal Nehru

જિાહરિાિજીએ માત્ર ભાષણ આપિા 
માટ ેકહંુ કે િખ્ંુય ન હિું. એમણે પોિાની 
લિચારસરણી બદિી, પોિાના ઘરથી જ શભુ 
શરૂઆિ કરી હિી. આગળ જિાં,આખી 
દુલન્યાને ઇનદીરા ગાં્ધી જિેી પ્રભાિશાળી 
સ્તીનો પદરચ્ય થ્યો.

છિા,ં હજી સમાજમા ંમોટાભાગના િોકો 
માટ ેસ્તી એટિ ે“sex & production unit” 

જ છ.ે આજકાિ કોઈ પણ ક્ષેત્રની િાિ િો. 
ટીિી સીરી્યિ, દફલમ, સાદહત્ય, કિા કે પછી 
આજકાિનુ ંસૌનુ ંમાનીિુ ંફેસબકુ-ટ્ીટર, આ 
બ્ધાં માધ્યમમાં જ ેપ્રોગ્રામ કે ચચા્વ ચાિિી 
હો્ય િે જોશો કે િાંચશો િો અનુભિશો કે, 
૯૦% સમાજ માટ ેસ્તી એ માત્ર સેકસનું 
સા્ધન માત્ર જ છે. અહીં, સમાજની 
લિચારસરણી છૂપી રહેિી નથી. સમાજ માત્ર 
આ્ધુલનકિાનો દંભ કરે છ,ે ભીિરે િો હજી 
એજ સંકુલચિ લિચારો ખદબદે છ.ે

5 O’s of A Powerful Woman
She
is

Optimistic
Outgoing

Outstanding 
Open-minded
Outspoken

There are two powers in the 
world: one is the sword and the other 
is the pen. There is a great compe-
tition and rivalry between the two. 
There is a third power stronger than 
both, that of the women.

So,
Now onwards….
No Need to Celebrate Special Day 

for Women.
I think we should celebrate,
HAPPY HUMAN DAY instead of 

women’s day
Please,
Respect every MALE/FEMALE in 

your Life.
You will never know what he/she 

has sacrificed for you.
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‘રાજાની રાણી ઝરૂખામાં બેઠી બેઠી 
કાચ ખા્ય.’_નાનપણનું આ ઉખાણંુ આજ ે
્યાદ આિે છ.ે હસીને પેટ દુઃખિા આિે. એ 
હિું બાળપણ..! જિાબ મળો?_’બરફ’. 
ઝરૂખામાં બેસીને ભરા્ય, િંચા્ય કે પછી 
રમિ રમા્ય..! ત્યાં હોઈએ ત્યારે જાણે 
કુદરિ સાથે સી્ંુધ જોડાણ હો્ય િેિો 
અનુભિ થા્ય. પછી ઉગિી સિાર હો્ય 
કે આથમિી સંધ્યા..! િષા્વની દરમલઝમ િો 
િરબિર કરી દે. આભમાં ઉડિાં પંખીઓને 
જોિામા ંિો સમ્ય ક્યા ંપસાર થઈ જા્ય િનેો 
ખ્યાિ ન રહે. િાદળાંઓની પકડાપકડી 
અને આભે છા્ેયિું મેઘ્ધનુષ જોિાં આંખ 

ન ્ધરા્ય..!
હિે, આ િાિ અત્યારે કેટિી નાદાલન્યિ 

ભરેિી િાગે છ.ે એ દદિસો બચપનના 
હિા. એ મ્ટિી, એ લન્ટિાથ્વિા આજ ેક્યા ં
ગા્યબ થઈ ગ્યા કોને ખબર? હ્રદ્યમાં 
ભંડારેિો પ્રેમ પુખિ બની પાંગરી રહો છ.ે 
િે િખિનો પ્રેમ અને પ્રેમ લિષેની વ્યાખ્યા 
ઝરૂખામાં બેસી માણિાની એક મઝા હિી. 
આજ ેએ િાિ ખૂબ ઉંડાણથી લિચારી, 
િેની ગહરાઈમાં ડબૂકી મારી મરજીિાની 
માફક મોિી અને પરિાળાં મેળિિા જિેી 

િાગે છ.ે
એ પ્રેમ જનેી માત્ર અનુભૂલિ રોમરોમમાં 

પ્રસરી જા્ય છ.ે પછી ભિે એ વ્યલકિ માટ ેકે 
િ્ટિુ કાજ ેહો્ય. િેમાં્ય જ્યારે એ પ્રેમ અને 
લપ્રિી સજ ્વનહાર કાજ ેહો્ય િો, િે અિૌદકક 
આનદંનુ ંિણ્વન ખૂબ અદભિૂ હો્ય. લનઃ્ટિાથ્વ 
પ્રેમ અને િેની સાથે સંકળા્ેયિી હર એક 
ચીજ હ્રદ્યને પુિદકિ કરે છ.ે

દુલન્યાના કોઈપણ ભાગમાં ઝરૂખામાં 
બસેીન ેલનહાળશુ ંિો એ જ આકાશ, િાદળા,ં 
સૂરજ, ચાંદ અને િારિા નજરે પડશે! હા, 
લનહાળનારની દ્રલટિ િેમાં મહતિનો ભાગ 
ભજિે છ.ે લપ્યા લમિનની આશિાળીને 

«u{Lkku Mkkûkkífkh
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પનૂમનો ચંદ્રમા સોળેકળાએ દરઝિી િનેુ ંહૈ્યુ 
દહિોળે ચડાિશ.ે જ્યારે લિરહણીન ેઅંગ અંગ 
દઝાડશ.ે પ્રમેનુ ંિણ્વન ક્યાથંી શરૂ કરંુ? જનેે 
નથી આકાર કે જ ેનથી સાકાર. જનેે નથી 
સગુ્ંધ કે જને ેનથી ્ટિાદ. લનરાકાર અને રંગ 
િગરનો છિા્ંય અિૌદકક અને અદભિૂ. જનંુે 
િણ્વન અશક્ય નહી પણ નામુમકીન. પ્રેમની 
પલિત્રિાની શુ ંિાિ અંગેઅંગ જનેી અનભુિૂી 
થા્ય. જનેા ્ટપશ્વની કલપના માત્રથી ્ટપંદન 
અનુભિા્ય છિાં અભડા્ય નહી. પ્યાર જ્ઞાન 
અને બુલધ્ધથી પર છ.ે પ્રેમ એ એક એિી 
લ્ટથલિ છ ેકે જ ેિમને ભિુ કરિા પ્રેરે ્યા 
બૂરંુ કરિા. બે િચચે િફાિિ એટિો કે ભિું 
કરનાર બીજાને ચાહે છ ેજ્યારે બૂરુ કરનાર 
ખુદને.

પ્રેમ િો બસ પ્રેમ છ.ે કદી પિ્વિમાંથી 
િહેિું ઝરણંુ લનહાળું છ?ે કેિું મ્ટિીમા ં
િહે છ.ે શું ખબર છ ેિેને િે કઈ દદશા 
િરફ આગેકૂચ કરી રહંુ છ.ે ્યા િો િેને 
િેની ગલિનું ભાન છ?ે છ ેિેને કોઇ રંગ 
્યા ્ટિાદ? છિાં્ય ખળખળ..ખળ.. િહે છ.ે 
મારગડ ેઆિિાં પથથર, કાંકરા ્યા ઝાડી 
સાથે કોઈ સંબં્ધ નથી. િેનાથી િે મલિન 
પણ થિું નથી. િેનું સૌંદ્ય્વ માણિું િે એક 
અિૌદકક લહાિો છ.ે બસ આિું જ કાંઇક 
પ્રેમ લિશે કહી શકા્ય.

પ્રેમને શાની ઉપમા આપીશું?! પ્રભુની 
કે પ્રે્યસીની?! પ્રેમ િો િે બંનેથી પર છ.ે 
પે્ર્યસી રૂઠ ે્યા ત્યજ.ે પ્રેમ એક પક્ષી છ.ે 
િે ન રૂઠ ેન ત્યજ.ે િમે આપો ન આપો િે 
અલિરિ િહે. કોઈ બદિાની ભાિના નહી. 
કોઈ બં્ધન નહી. પ્રેમમાં પ્રભુમ્ય થિા્ય. 
પ્રભુ રીઝે કે નહીં િેની પરિા નહીં. માગ્યા 
ફળ મળે કે નહીં િેની નારાજગી નહીં. 
કોઈ સોદાબાજી નહીં. પ્રેમથી શ્રધ્ધા અને 
ભલકિ બને િ્ધે.

આ િખિે ‘પ્રેમ’ ઉપર િખિાનંુ મુખ્ય 
કારણ છ.ે માિૃભૂલમ પ્રત્ેય આદર અને 
પ્રેમ. ભારિ ્યાત્રા દર િખિે આનંદદા્યક 
રહી છ.ે આ િષચે િે અનોખી રહી. કદી ન 
મળેિાં લમત્રોની મુિાકાિ રસપ્રદ અને પ્રેમ 

છિકિી. આંખમાં ્ટનેહ અને હૈ્યે ઉમળકો. 
િેથી િ્ધારે શું જોઈએ?! આ જીિનમાં 
પ્રેમની ઉણપ એ કરૂણ કથની છ.ે િેથી પ્રેમ 
ભરેિાં માનિી મળાનો આનંદ અનેરો છ.ે 
નામ િખીશ િો ્યાદી ખૂબ િાંબી થઇ જશે. 
સહુને ્ટનેહ અન ેઆભાર. જને ેકારણ ેનાના, 
મોટા, નાપસંદ પ્રસંગોની કોઈ લદ્્ધા મનને 
સિાિિી નથી. જ ેજીિનમાં ગૌણ બની જા્ય 
છ.ે જીિનને રસમ્ય અને દકંમિી બનાિિા 
માટ ેિે પ્રસંગોની આિશ્યકિા નકારી ન 
શકા્ય. ગરમી પડ ેત્યારે ઠડંીની અગત્યિા 
સમજા્ય. ્ધો્ધમાર િરસાદમાં છત્રી અચૂક 
્યાદ આિે..!

અજાણ્યા રાહદારી હસીખુશીથી િાિ 
કરી દદિનું દદ્વ બાંટ ેએ ખરેખર આપણા 
દેશની કમાિ છ.ે િેમાં ઉમરને કોઈ બા્ધ 
આિિો નથી. બેંગિોર જ્યાં આઠ િષ્વ 
પહેિાં ‘્યોગ’ લિષે અભ્યાસ ક્યષો હિો 
ત્યાં ફરીથી જિાની અંિરની અલભિાષા 
પૂરી કરી. ખૂબ શાંલિલપ્ર્ય રમલણ્ય ્ટથળ. 
જાણે ૫૦ િષ્વ પહેિાંના ભારિમાં હોઈએ 
િેિું િાગે. ્ટિાલમ લિિેકાનંદ, પૂ.રામકૃષણ 
પરમહંસ અને શારદામણીનો જ્યાં લત્રિેણી 
સંગમ થ્યો હો્ય એિું પલિત્ર ્ટથાન. ‘એસ 
વ્યાસ ્યુનીિસસીટી’માં અનેક વ્યલકિઓને 
મળી. આનંદપૂિ્વક ૨૦ દદિસ ગુજા્યા્વ. 
સાચંુ કહંુ િો, ‘ભારિ દશ્વનની’ ખેિના 
પૂરી થઈ. જુિાન, અબાિ િૃદ્ સહુની 
સાથે િાિ કરિાનો મોકો મળો. િેમની 
િાગણીનો અનુભિ અને સમ્ટ્યાના 
ઉકેિ કાજ ેસદરિ્ય બની. ખરા ‘ભારિ’ની 
જાણકારી પામી. એક એિા નલિજા પર 
આિી જનેે હંુ િષષોથી સમથ્વન આપિી 
આિી છુ.ં

“મારંુ ભારિ ગામડાંમાં ્ધબકે છે. 
શહેરોમાં િો અમેદરકા અને ઈગિેંડ દેખા્ય 
છ.ે” િમે પણ કદાચ આના પર મંજૂરીની 
મહોર મારશો. અમદાિાદના એરપૉટ્વ પર 
પ્રથમ િાર ઉિરી. જનમ મંુબઈમા ંઅન ેઉછરે 
પણ ત્યાં. િગ્નના ૧૨ િષ્વ પછી અમેદરકા. 
જણે ેઅમદાિાદ ્ટિપનામા ંપણ જો્ંુય ન હો્ય 

ત્યાં અનહદ પ્રેમ મેળિી મન પુિદકિ થ્યું. 
બાળપણથી અમદાિાદ લિષે જાિજાિની 
િાિો સાંભળી હિી. અનુભિ િેથી લિરૂદ્ 
થ્યો. ગમે િેમ િો ગુજરાિ, જ ેદહંદનો એક 
ભાગ િેની ગૌરિશાળી પ્રલિભાથી છિકા્ય 
િેમાં નિાઈ શું?! જ ેપ્રાંિે પૂ.મહાતમા ગાં્ધી, 
સરદાર િલ્ભભાઈ પટિે, શ્રી મોરારજી 
દેસાઈ અન ેઆપણા િાડીિા િડાપ્ર્ધાન શ્રી.
નરેનદ્ર મોદીને જનમ આપ્યો હો્ય િે પાિન 
ભૂલમને પ્રણામ.

પ્રેમ માત્ર અમદાિાદમાં પામી એિું 
નથી. મારંુ જનમ ્ટથળ મંુબઈ, ગુજરાિમાં 
આિેિું નાનું મજાનું ફણસા ગામ, પૂના, 
બેંગિોર અને આણંદ. દરેક ્ટથળે આદર 
અને આિકાર મળા. આનંુ માત્ર એક 
કારણ ્ટપટિ જણા્ય છ.ે ‘જિેી દ્રલટિ િેિી 
સૃટિી.’ જીિનના એિા મુકામે પ્રભુ કૃપાથી 
આિીને ઉભી છુ ંકે, ક્યાં્ય ખામી જણાિી 
નથી. સજ ્વનહારની આ અપ્રલિમ કૃલિ ખૂબ 
િાિણ્યમ્ય દીસે છ.ે કોઈપણ ્ટથળ ્યા િેની 
આજુબાજુની સૃલટિ સઘળું ન્યનરમ્ય ભાસે 
છ.ે કુટુબંીજનોન ેમળિાનો અણમોિ િહાિો 
માણ્યો. નિા લમત્રો બન્યા. જૂના િચચે પે્રમનો 
સેિુ મજબૂિ બન્યો. કેટિાક લમત્રો સાથેની 
મૈત્રી ૬૦ િષ્વથી ઉપર છ.ે માત્ર પ્રેમનો સેિુ 
કાચા સૂિરના િાણાિાણાથી િણા્યેિો છ.ે 
જ ે૨૧મી સદીના ચીનની બનાિટ ્યા કમાિ 
નથી !

આ પૃથિીમાં અિિરનાર દરેક મનુષ્ય 
સાચા પ્રેમનો અલ્ધકારી છ.ે જઓે પે્રમ 
પામ્યા િેમના જિેું કોઈ શ્રીમંિ નથી. પે્રમને 
હીરા, મોિીથી ન િોિશો..! લિજોરીમાં 
સંઘરેિ નોટોની થપપીનું િેની પાસે કોઈ 
મૂલ્ય નથી. િે હિાથી હિકો છ.ે િે પૃથિીથી 
ભારે છ.ે બસ પ્રેમ ક્યચે જાિ. કોઈ અપેક્ષા 
િગર...
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િીિા કંઠિાળા મહાદેિ; લશિ. સમુદ્રમંથન િખિે નીકળેિા લિષનું પાન કરિાં લશિનો કંઠ 

કાંઈક કાળો પડી ગ્યો, િેથી િેમનું નીિકંઠ નામ પડું. મહાભારિમાં જણાવ્યું છ ેકે: અમૃિ 

નીકળિા છિાં પણ જ્યારે દેિોએ સમુદ્રમંથન બં્ધ ન ક્યુું, ત્યારે ્ધુમાડી સદહિ અલગ્ન સમાન 

કાિકૂટ લિષ નીકળું, જનેી ગં્ધથી ત્રણે િોક વ્યાકુળ થ્યા. અંિમાં બ્હ્ાની પ્રાથ્વનાથી લશિે િે 

લિષ પીને કંઠમાં ્ધારણ ક્યુું. (આભાર-ગુજ. િેકશીકોન)

..કે ભમ ભમ ભોિે ભોિે...

...fu ¼{ ¼{ 
¼ku÷u ¼ku÷u

િાગે ડમરંુ  ને કૈિાસ ડોિે

....કે ભમ ભમ ભોિે ભોિે

લશિજી વહાિે  જટા્યુ ખોિે

....કે ભમ ભમ ભોિે ભોિે

હર હર નાદે ગંગાજી હાિે

....કે ભમ ભમ ભોિે ભોિે

જ્ય હો મંદાદકની, જ્ય હો અિકનંદા

જપો  રે  લશિ લશિા  નમી નીિકંઠા

દશ્વન  દેજો રે મંગિ હરદ્ારે

....કે ભમ ભમ ભોિે ભોિે

શીરે શોભંિી  જટા, ચારુ  ચંદ્રની ઘટા

રૂડી રૂદ્રાક્ષ  માળા,  હાથે લત્રશુળ ભિા

્ધ્યુું િોચન ત્રીજુ ંદેિ ભાિે

.....કે ભમ ભમ ભોિે ભોિે

શોભે  ભભૂિ િન,  ્ધખિ લશિરાિ ગગન

રટ ે લગરનાર િન,  મત્યુંજ્યનાં   ્ટિિન

િઈ ગંગાજિ કાિદડ્યા દોડે

.....કે ભમ ભમ ભોિે ભોિે
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નક્ી ક્ુયું કે, ઝાડ નીચે બેસીને થોડો 
લિશ્રામ કરી િેિાથી િનમાં ્ટફૂલિ્વ આિશે. 
ઘાસના િણખિા િઈને દાંિ ખોિરિા 
િાગ્યો. દાંિ સાથે એિો ક્યો િંિુ કે ચેિા 
જોડા્ેયિ છ ેકે જ ેમનને કા્ય્વરિ કરે છ?ે 
મનને ફરી એકિાર છછંડેી નાખ્ંુય. એટિંુ 
સારંુ થ્ંુય કે, િ ેહજી અ્ધ્વ જાગ્રિ હિુ.ં આથી 
િ્ધુ કોઈ પ્રલિદરિ્યા આપ્યા િગર ઇશારાથી 
મન ેપછંુૂ કે, શુ ંછ?ે  કોઈ મોટા પદંડિન ેપ્રશ્ન 
પુછિા માટ ેપોિાનામાં પણ થોડી પંદડિાઈ 
હોિી જોઈએ કે નદહ?

િાિ િો ્ટફૂલિ્વ િાિિાની હિી પણ, 
મનને છછંડેિાથી એ શક્ય  નદહ બને; એમ 
માનીને દાંિને િ્ધુ ખોિ્યા્વ. ઉંચે જો્યું કે, 
એક પક્ષીનું િૃંદ ઉડિું દેખા્ંુય; અના્યાસે 
ઉભું થઇ જિા્યું. ફરફર કરિા બ્ધા ઉડ ે
છ ેને હિામાં અંગડાઈઓ િે છ.ે િળી કોઈ 
એક જગ્યાએ નીચે ઉિરીને પાણીમાં ચાંચ 
બોળીન ેિષૃા છીપાિ ેછ.ે બ-ેત્રણ દાણા મળા 

કે િળી ગગન લિહારે નીકળી પડ્યા. કોઈ 
પણ પાછુ ંફરીન ેજોિુ ંનથી. કોઈ કોઈના માટ ે
રોકાિું નથી. િો પણ, બ્ધાનો િાિમેિ કે 
િ્યબદ્િા િો જળિા્યિેા છ.ે.! થોડો આગળ 
િધ્યો;  સૂરજદાદાનો િાપ માથે જીલ્યો કે 
િળી પેિા ઝાડની શીિિ છાં્ય ગુમા્યાના 
અફસોસે િળી ત્યાં બેસી ગ્યો.

િળી બીજુ ં ઘાસનું િણખિું િઈને 
દાંિ ખોિરિા િાગ્યો. હજી પેિો પ્રશ્ન િો 
અણઉકેલિિ અિ્ટથામા ંિટકિો હિો. “દાિં 
સાથે એિો િે ક્યો િંિુ કે ચેિા જોડા્ેયિ 
છ ે કે જ ેમનને કા્ય્વરિ કરે છ?ે”  હજી 
િો એ પ્રશ્નને ન્યા્ય આપિા માટ ેલિચારંુ કે 
િળી અના્યાસે ઉભું થઇ જિા્યું. ઝાડની 
બાજુમાંથી મદમ્ટિ લિહરિા પશુઓનું ટોળું 
પસાર થ્યું. ગાિા આિડ ેકે ના આિડ ેછિાં 
મ્ટિાન બનીને ઝૂમિાં ઝૂમિાં જા્ય છ.ે પોિે 
િો એ ટોળા સામે જોઈ રહો અને અિિોકી 
પણ રહો. પણ, એ ટોળંુ િો બસ એમની 

જ ્ધૂનમાં ચાલ્ેય જા્ય છ.ે આિડા મોટાં 
મહામાનિને જોઇને કોઈ કદર નદહ?! નથી 
કોઈ હરીફાઈ  કે નથી કોઈ ઊંચનીચના 
ભેદ..!! સૌ પોિપોિાનો ર્ટિો કરી િે છ.ે

થોડીિાર પહેિાં  જ ેપક્ષીનું ટોળંુ ગ્યું 
અને આ પશુઓનું ટોળંુ જા્ય છ ેએમાં બે 
િાિની સમાનિા દેખા્ય. એક િો, કોઈ 
પાછળ જોિુ ંનથી અન ેબીજુ ંકે, કોઈની રાહ 
જોિુ ંનથી. ફરી લિશાળ ગગનમા ંનજર કરી 
કે, પખીઓનંુ ટોળંુ ઉડિું દેખા્યું. નજરને 
નીચે િાવ્યો ત્યાં િો પેિું પશુિૃંદ દેખાિું 
નહોિું.. ઉંચો હાથ કરીને મેં બુમ પાડી.....  

“અરે ઓ ઉડનારા.. મને પણ સાથે 
િઇ જાઓ. મારે પણ ઉડિું છ.ે અને મારે 
પણ ગગન લિહાર કરિું છ.ે” થોડીિારમાં 
હિામાંથી શબદોરૂપી િીર એિું આવ્ંુય કે, 
મારા હાથ નીચા થઇ ગ્યા. “પછી િારા 
ઘરનું શું?”
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નંદાએ કહું:- “ગામમાં અમારંુ ઘર મોટુ ં
ઘર ગણા્ય, કોઈને પાંચ–પચચીસ રૂલપ્યાની 
જરૂર પડ,ે િો સૌ લિના સંકોચે મારા સસરા 
પાસે આિે, કોઈ બાબિમાં સિાહ િેિાની 
હો્ય િો પણ આિે.”

નંદા અને હંુ નાનપણમાં પાડોશી હિાં, 
સાથે ઉછરેિાં એટિે ઘણી મા્યા હિી. ભૂિી 
ભિૂા્ય િિેી િિેી દો્ટિી નહોિી, પરંિ ુમારા 
િગ્ન થ્યા પછી હંુ અમેદરકા રહેિા જિી 
રહી અને નંદા પરણીને ખેડા રહેિી, બસ 
પછી િો િષષો સુ્ધી અમે મળી જ નહોિા 
શક્યા કે ના કોઈ સંપક્વ રહો હિો.

િષષો પછી, હંુ મારા દીકરા માટ ેછોકરી 
જોિા ઇલનડ્યા આિી હિી, ખરીદી માટ ે
અમદાિાદના એક મોિમા ંફરિી હિી. ઘણી 
ભીડ હિી એટિે મારી સાથે આિેિો મારો 
દીકરો અને મારા ભાભી મને દેખા્યા નદહ, 
હંુ આજુબાજુ જોિી રહી. પછી મને થ્યું કે 
કોિ કરંુ, ‘ક્યાં છ ેએ િોકો?’ ત્યાં મારી 
નજર એક બેન પર પડી. હંુ જોઈ જ રહી.. 
એ બેન પણ જાણે પદરલચિ હો્ય િેમ જોઈ 
રહા!ં! પણ, પછી પળમા ંજ બનં ેએકબીજાને 
સબંો્ધીને બોિી ઉઠ્ા, “નદંા િુ?ં!” ”આશા 
િુ?ં!” અન ેિગભગ દોડીન ેઅમે એકબીજાને 
ભેટી પડાં, બંનેની આંખો ભરાઈ આિી!

મેં કહું :– “ઓહ નંદા, િું કેમ છ?ે િારે 
ઘરે બ્ધા મઝામાં? કેટિું સારંુ થ્ંુય કે, િું 
મળી ગઈ!”

નંદા કહે :– “ચિ ફૂડકોટ્વમાં બેસીને 
િાિો કરીએ ને ના્ટિો પણ!”

મેં કોિ કરીને ભાભી અને દીકરાને પણ 

બોિાિી િી્ધાં.
મેં કહું :– ” કોણ કોણ છ ેિારે ઘરે?”
નંદા કહે :–” મેં કહું િેમ મારા સસરા 

પાંચમાં પુછાિા ને, પાછા પરગજુ અને 
િાગણીશીિ. કોઈન ેપણ જરૂર પડ ેિો પડખે 
ઉભા રહે, અમારા બ્ધા સગા અને ગામના 
િોકો િમેન ેપ્રમેથી િાિાકાકા કહેિા. અમારંુ 
ઘર સુખી અને સમૃદ્ ગણાિું, જાણે પ્રભુની 
પૂરી કૃપા ઉિરી હિી અમારા ઘર પર. અમે 
બે ભાઈઓ અને બંનેના ઘરે એક દીકરો 
અને એક દીકરી, કોઈ ખોટ નહોિી. પણ, 
જાણ ેભગિાનન ેના ગમ્ંુય, અચાનક માત્ર ૬૧ 
િષ્વની ઉંમરે િાિાકાકા ગ્યા...હાટ્વએટકેથી. 
ઘર પર જાણે આભ િૂટી પડું, બ્ધા ડઘાઈ 
ગ્યા, ગામ િોકોને પણ અસહ થઇ પડું 
આ મૃત્યુ..! મારા સાસુ િો લબચારા ભાંગી 
જ પડા।”

મેં કહંુ :– “બ ેદદિસ પછી કાકીન ેમળિા 
આિીશ, િારા પલિ અન ેબાળકો પણ મળશ।ે 
િને ફાિશે ને.. બે દદિસ પછી?”

બે દદિસ પછી ફોન કરીને હંુ નંદાને 
ગામ પહોંચી. સૌથી પહેિાં એના સાસુ પાસે 
જ ગઈ. નંદાએ ઓળખાણ કરાિીને કહંુ 
કે, હંુ ખાસ િેમને મળિા અને આશ્વાસન 
આપિા આિી છુ.ં િો, એઓ રડી પડા. 
એમને જોઈને મને પણ રડિું આવ્યું. 

થોડુ ંમન મક્મ કરીને મેં કહંુ, ”નંદા 
મારી બેન જિેી છ ેને િમાંરી દીકરી જિેી, 
િો હંુ પણ િમારી દીકરી થઇ ને..! િમે પોિે 
આમ ભાગી પડો િો કેમ ચાિ?ે છોકરાઓને 
િમારો સલ્ધ્યારો છ,ે િમે િલબ્યિ બગડ ેિો 

એમનું કોણ? આટિો બ્ધો આઘાિ િાગે ને 
િમને કઈ થા્ય િો?”

નંદા ના સાસુ કહે :– ”િો? કઈ જ નદહ 
બેટા, અમારા ગામમાં ને સમાજમાં િો સ્તી 
મરે એટિે જાણે ઉંદરડી મરી...!”

હિે ડઘાિાનો િારો મારો હિો..! એમની 
િાિ પણ સાચી હિી. આ જ લ્ટથલિ છ ે
આપણા સમાજની, પલિ, પતુ્ર, કાકા કે મામા 
કોઈ પરુૂષ માદંો પડ ેિો બ્ધા ઊંચાનીચા થઇ 
જા્ય, દિાખાને દોડાદોડ કરી મૂકે. પરિું જો 
દીકરી, િહુ, સાસુ, કાકી કે મામી માંદા પડ ે
િો થોડા દદિસ િો કોઈ ધ્યાન પર પણ ન 
િ.ે.! એ સ્તી પોિે પણ ધ્યાન ના આપ ેખેચા્ય 
ત્યાં સુ્ધી કામ કરિી રહે.

કોઈ પુરૂષ ગુજરી જા્ય િો િોકો કહેશે, 
”ઓ બાપ રે.. ફિાણા કાકા ગુજરી ગ્યા..” 
અને કોઈ સ્તી ગુજરી જા્ય િો કહેશે, “સારંુ 
છૂટ્ા લબચારા...!” આમ, સ્તીના મરણનો 
પણ મિાજો નથી રખાિો. 

સ્તી પોિે પણ આ માટ ેજિાબદાર છ.ે 
સ્તીઓએ મનમાંથી કાઢિું પડશે કે, “મારે 
િો ચાિે.. મારાથી આમ ન થા્ય કે મારે િો 
આમ કરિંુ જ પડ.ે.” આપણ ેપોિ ેજ પોિાને 
ગુિામ સમજીએ છીએ. દરેક ટાણે ને દરેક 
પડાિ પર સ્તીનું મુલ્ય ઓછુ ંજ અંકા્ય છ,ે 
પછી ભિે િ ેબાળકી હો્ય, ્યિુિી હો્ય, પ્રૌઢા 
હો્ય કે િૃદ્ા. આપણને સૌને એક જ ઈશ્વરે 
ઘડા છ ેઅને બ્ધામાં એક સમાન આતમા 
રહેિો હો્ય છ ેિે ભૂિીને શું આપણે એિું 
માનિા સુ્ધી નીચે ઉિરી ગ્યા છીએ કે, ” 
સ્તીનો આતમા પુરૂષથી નીચો છ.ે.?!”

Mºke {hu yux÷u òýu 
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ચિ ભજિ-ભજિ જ ેિશે મળો, િુ ંનચ 
સોણીએ,

આ પડદો પારાિાર ખ્ટ્યો, િું નચ 
સોણીએ..

જાણીિા કલિશ્રી ધ્ુિ ભટ્ ેઆ પંલકિમાં 
રંગભલૂમની િાિ કહી છ.ે ગજુરાિી ભાષાની 
ઓળખસમા શબદકોષ ભગિદગોમંડળમાં 

રંગભૂલમનાં કથા, ગા્યન, નાટક 
કે ભાષણ કરિા માટ ેબનાિેિો 
ચોિરો જિેા અનેક અથ્વ આપ્યા 
છ.ે લિશ્વની દરેક રંગભૂલમ પોિાની 
આગિી પરંપરાને કારણે જાણીિી 

બની છ.ે
આપણી ગુજરાિી રંગભૂ લમ એ 

આપણી ઓળખાણ છ.ે આ રંગભૂલમ પર 
અંગ્રેજી રંગભૂલમની અસર જોિા મળે છ.ે 
એમ કહેિા્ય છ ે પ્રથમ ગુજરાિી નાટક 
૧૨૮૦માં િખા્ંુય હોિાનું જાણિા મળે 

છ.ે ૧૬૦થી પણ િ્ધુ િષ્વ જૂની આપણી 
ગુજરાિી રંગભૂલમએ અનેક ચઢિી પડિી 
જોઈ છ.ે અનેક નામી અનામી કિાકારો 
િથા નાટકમંડળી રંગભૂલમના રંગદેિની 
આરા્ધનામાં િીન બન્યા છે. કેટિા્ય 
કિાકારોએ પોિાની કારદકદસીની શરૂઆિ 
રંગભૂલમથી કરી છ.ે િેમાં જાણીિા ગઝિ 
સામ્રાજ્ઞી બગેમ અખિર જાણીિુ ંનામ છ ેિથા 
જાણીિા િોકસાદહત્યકાર હેમુ ગઢિીએ ૨૦ 
િષ્વ સુ્ધી રાણકદેિી નાટકમાં રાણકદેિીનો 
િેશ ભજવ્યો છ ેિે કેમ ભૂિી શકા્ય?!

Mkòðx
fðLk ðe. yk[kÞo

      Mkk[ðe hk¾òu  
htøk¼qr{Lke fkuE hufzoMkLku
fËk[ fkuE ðkhMkËkh f÷kfkh çkLku...
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રંગભૂલમ પર ભજિાિાં નાટકોનાં પાત્રો 
અને ગીિો માણિા જિેા છ.ે આજના દદિસે 
આ ગીિોના સં્ટમરણો િાગોળિા રહા..

“પ્રથમ ગણપલિનું ધ્યાન િમે ્ધરજો રે,
માંનો મુજરો કરીને ચાચર રમજો રે..”

ગણપલિ આરા્ધનાથી શરૂ થ્યેિ 
નાટકોમાં ઝાંઝ, િબિા, પેડિ િાજુ ંઅને 
ભૂંગળ જિેાં િાલજતં્રોનાં સાથ સાથે લિલિ્ધ 
ગીિો ગાિાં ગાિાં લિલિ્ધ િેશ ભજિિાની 
પરંપરા છ.ે 

 ૧૯૨૧મા ંભજિા્ેયિા નાટક ‘અરુણોદ્ય 
‘નું  જાણીિું  ગીિ એટિે....

“િમે જોજોના િા્યદા લિિાિજો,  
હો, પી્યુ પેિી પેસેનજરમાં આિજો,
હાર-િોરાથી ્ટિાગિ ્ટિીકારજો, હો,  

પી્યુ પેિી પેસેનજરમાં આિજો।.”

અરુણોદ્ય નાટકના ંઆ ગીિમા ંલપ્ર્યિમા 
પોિના લપ્ુયન ેસદેંશ મોકિિી િળેાએ િખિી 
હો્ય િેમ િાગે છ.ે ઘણા િાંબા સમ્યથી 
પી્યુની િાટ જોઇને બેઠિેી લપ્ર્યિમા પી્યુને 
જલદી આિિાનો િા્યદો ્યાદ અપાિે છ.ે

આિી જ એક અન્ય જાણીિી રચના 
એટિે ૧૯૩૬માં ભજિા્યેિા ‘હંસાકુમારી’ 
નાટકનું જાણીિા કલિ રઘુનાથ  બ્હ્ભટ્ની 
કિમે િખા્યેિું ગીિ..

“સાહબો મારો ગુિાબનો છોડ,  
િેિી હંુ િો િિંગની,

ઊડશું જીિનમાં જોડાજોડ,  
પાંખો જિેી પિંગની..”

આ ભાિિાહી રચના મોહન જુની્યર 
નામના સંગીિ લનદચેશકે કંપોઝ કરી છ.ે 
એ સમ્યમાં એિું કહેિાિું કે, આ નાટક 
ભજિાિી િખિે આ ગીિ ૪૦-૫૦ લમનીટ 
સુ્ધી ગિાિું હિું. આજ ેઆ કણ્વલપ્ર્ય રચના 
િગ્નગીિમા ંકે ગામડાના કોઈ ખોરડ ેઅચૂક 

સંભળા્ય છ.ે
૧૯૪૧ની સાિમાં ભજિા્ેયિા નાટક 

’સપંલતિ માટ’ેની ઘણી બ્ધી રચનાઓ અમર 
બની છ.ે જમેાં..

“્ધનિાન જીિન માણે છ,ે  
લન્ધ્વન એ બોજો િાણે છ,ે
કોઈ અનુભિીને પૂછી જો,  
કે’ કોણ જીિી જાણે છ.ે.”

આ ગીિમાં જીિનની િા્ટિલિકિા રજુ 
કરા્ય છ.ે આ નાટકનું બીજુ ંગીિ..

“બાળપણના સંભારણા સાંભરે રે,
જાણે ઉઘડિા જીિનનાં બારણાં,

બાળપણના સંભારણા....”

આ રચના સાંભળનારને પોિાનાં 
બાળપણની ્યાદો િાજી થઇ જા્ય છ.ે જ્યારે 
આિા નાટકોની રજૂઆિ રંગભૂલમ પર 
કરિામાં આિિી ત્યારે દશ્વકોની િાહ-િાહ 
અચૂક મળિી અને કિાકારને પ્રોતસાહન 
પણ.

પલિ-પતનીના ંસિંાદો રજુ કરિા ંકેટિા્ય 
નાટકો રંગભૂલમ પર ભજિા્યા છ.ે િે નાટકો 
પૈકીના એક નાટકનું જાણીિું ગીિ એટિે...

“િમે જો જો સૌ છોકરીને છોરા, મારા 
પ્રીિમ છ ેપ્રોફેસર ભોળા,

િમે જો જો સૌ છોકરાને છોરી, મારી 
પરણેિર ગામડાની ગોરી..”

આ ગીિ દ્ારા ગામડાની ગોરી અને 
ભણેિ-ગણેિ પ્રોફેસરનાં દાંપત્યજીિનની 
િાિ િણી િેિા્ય છ.ે

રંગભૂ લમનું  સમૃદ્ નાટક એટિે 
‘માિિપલિ મંુજ’. આ ગીિ આજ ે પણ 
સંભારણારૂપી બન્યું છ.ે

“હૃદ્યનાં શુદ્ પ્રેમીને લનગમના જ્ઞાન 
ઓછાં છ,ે

  નાં પરિા માનની િો્યે બ્ધાં સનમાન 
ઓછાં  છ.ે.”

આ ગીિની પ્ર્ટિુલિ િખિે અચૂક “િનસ 
મોર..” કરિામાં આિિું. આિું જ એક ગીિ 
એટિે ‘છત્રલિજ્ય’ નાટકમા ંભજિા્ેયિુ ંઅને 
પછી ફરિુ-ંફરિંુ જાણીિા સગંીિકાર નૌશાદ 
સાહેબ સુ્ધી પહોચ્યું અને બહુ જ િખાણ 
પામેિ દફલમ ’મુગિે આઝમ’નું નટખટ 
કૃષણિીિા દશા્વિિું ગીિ એટિે...

“મોહે પનઘટ પે નંદિાિ છડે ગ્યો રે,
મોરી નાજુક કિઈ્યાં મરોડ ગ્યો રે..” 

લમત્રો, રંગભૂલમનો આ અમૂલ્ય િૈભિ 
૨૫૦૦૦થી િ્ધુ ગીિો ્ધરાિે છ.ે આજ ે
આિી અનેક રચનાઓ રેદડ્યો ્ટટશેનમાં 
કે રેકડ્વસમાં સચિા્યેિી ્ધૂળખાિી પડી છ.ે 
પોપ કલચરે જૂની રંગભલૂમના ંગીિોની જગ્યા 
િી્ધી છ.ે છિાં ્ધીરેનદ્રભાઈ સોમાણી જિેા 
નામી-અનામી અને લજદંગીના ૬-૭ દા્યકા 
િટાિી ચૂકેિાં રંગભૂલમનાં રખોલપ્યા આ 
િારસાને જીિંિ રાખી રહા છ.ે ગુજરાિી 
લિશ્વકોષ ટરિ્ટટ દ્ારા ૧૮૩૫ થી ૨૦૦૩ 
સુ્ધીના ૧૫૦ િષ્વનો ઈલિહાસ રજુ કરિો 
ગ્રથં  “ગજુરાિી રંગભલૂમ દરલધ્ધ અન ેરોનક” 
િ્ૈયાર કરીન ેઆિનારી પઢેીન ેિારસા ્ટિરૂપે 
આપિાનો પ્ર્યાસ ક્યષો છ.ે

૨૭ માચ્વ એટિે લિશ્વ રંગભૂલમ દદિસ. 
આ લનલમતેિ આપણ ેપણ આપણા પદરિારની 
સાથે બેસીને જૂની રંગભૂલમનંુ કોઈ ગીિ 
ગાિાનો સંકલપ કરી આ મોંઘેરા લિસરાિા 
િારસાન ેબચાિીએ. આ કામ થોડુ ંઅઘરંુ છ ે
પણ સફળિાં મળશે એિી શ્રદ્ા છ.ે

અમૃિકોળી્યો 
મારંુ ગમિું રંગભૂલમનું ગીિ..

“અિી હંુ્ય નટરાજ છુ;ં  
ભગિાન શંકરનાં જિેડો,

િારા આ ન્યનોના નખરે નાચીને,
મારો હિાઈ ગ્યો છ ેચેિડો..” 
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હેિી :- “ દરશી એક િાિ કહંુ? કાિે 
સાંજ ેિું મોડો આવ્યો ને હંુ રાહ જોિી બેઠી 
હિી, ત્યારે થોડુ ંઅં્ધારંુ થ્યા ંપછી, આ બારી 
પાસે કોઈ ઉભું હિું.  એ િાિથી હંુ ડરેિી 
હિી અને  એ જ ટાઈમે િેં  ડોરબેિ મા્યષો 
હિો, એ કારણથી હંુ િ્ધુ ડરી ગઈ કે, કોણ 
હશે? િળી િેં િારી ચાિીથી િોક ખોલ્યું િે 
અિાજથી મારી બીક િ્ધી ગઈ, ને િું અંદર 
આવ્યો ત્યારે હંુ ગભરાઈ ગ્યેિી િેમાં િને 
જો્યો એટિે .....”

દરશી :- “ કોણ ઉભું હો્ય બારી પાસે?  
કોઈ જિુ-ંઆિિુ ંિન ેદેખા્ંુય હશ,ે િમેા ંિળી 
િું કહે છ,ે અં્ધારંુ હિું એટિે િને માત્ર ભ્રમ 
થ્યો હો્ય િેમ પણ બને, બીકણ છોકરી...!”

હેિીન ેપણ િાગ્ંુય, દરશીની લચિંામા ંહિી 
એટિે ભ્રમ જ થ્યો હશે..! અને પછી િાિ 
્ધીમે ્ધીમે ભૂિી ગઈ.

“આ ઘરમા ંરહેિા આવ્યા ન ેત્રણ મદહના 
થિા આવ્યા. અરે.. દરશીના પ્રમોશનને 
પણ મદહનો થઇ ગ્યો..” _હેિી લિચારિી 
હિી. આજ ેપણ િે દરશીની રાહ જોઈને 
બેઠી હિી. િેપટોપ પર રેસીપીના લિડીઓ 
જોિી હિી. સાંજ ેડીનર માટ ે  કંઈ મ્ટિ 
ઝડપી રેસીપી મળી જા્ય િે ફીરાકમાં હિી. 
એક પછી એક રેસીપી જોિી ગઈ પણ શું 
બનાિિું િે નક્ી થિું ન હિું.  િેને  મઝા 
પડિી હિી.  આ લિષ્યમાં રસ ન પડ ેિેિું 
કોઈ સ્તી માટ ેશક્ય ખરંુ? આમ કરિામાં 
અં્ધારંુ થ્ંુય પણ િે િાઈટ કરિા ના ઉઠી. 
પછી જ્યારે િાઈટ કરિા લ્ટિચ િરફ જિી 
હિી ત્યારે....  ત્યારે... ફરી બારી પાસે કોઈ 
ઉભિેુ ંજણા્યુ.ં..! ડરની મારી એક ધ્જુારીની 
િહેરખી િેના આખા શરીરમાં દોડી ગઈ, 
િે અટકી ગઈ િે જ િખિે ડોરબેિ િાગ્યો. 

હેિીને હાશ થઇ, નક્ી િે દદિસની જમે 
દરશી જ હશે િેના આિિાનો સમ્ય પણ 
હિો. અને િેણે આશાભરી આંખે બારણંુ 
ખોલ્યું.

“ગુડ ઇિલનંગ, મીસીસ હેિી મહેિા” 
આ શબદો સાથે દરશીને બદિે એક ્યુિિી 
ઉભી હિી.

હેિી :-  “હા ગુડ ઇિલનંગ, આપ?”
્યુિિી:- “હંુ લનમમી શેઠ છુ,ં િમારા 

પહેિાં આ ફિેટમાં હંુ રહેિી હિી.”
હેિી :-   “ઓહ હાં.. હાં.. લનમમી ન્યન 

શઠે રાઈટ? આિો, મેં િમન ેજો્યા નથી પણ 
નામ જરૂર સાંભળું છ.ે”

…...અને બંને અંદર આવ્યા.
લનમમી :- “મારે થોડું કામ હિું કહંુ 

િમને?”
હેિી :-  “હા બોિો શું હિું ?”
લનમમી :- “હેિીજી, આપણા બેડરૂમના 

િોડ્વરોબમા,ં ઓહ સોરી િમારા બડેરૂમમાં..”
હેિી :- “.. િો?”
લનમમી :- “િેમાં સૌથી નીચે એક ચોર 

ખાનું છ,ે િમને ખબર છ?ે”
 હેિી :- “ચોરખાનું સૌથી નીચે?!”
લનમમી :-  “હાં, શરૂઆિમાં  મને પણ 

ખબર નહોિી પડી, એક દદિસ કપડાં  
ગોઠિિાં મને ત્યાં કૈક જુદું દેખા્યું અને મેં 
ખોિિા પ્ર્યતન ક્યષો, એટિું સરળ નહોિું, 
ખરેખર મકાન માલિકે બુલદ્પૂિ્વક બનાવ્ંુય 
છ.ે ખા્ટસી  મથામણ પછી, મને િે ખોિિાં 
ફાવ્ંુય, એ ખાનામાં મેં એક પસ્વ કેટિીક 
અગત્યની િ્ટિુઓ ભરીને મુકેિું, પણ અમે 
ઘર ખાિી કા્યુું ત્યારે,  હંુ મમમીને ત્યાં હિી,  
ડીિીિરી માટ ેઅને ન્યનને કશો ખ્યાિ 
નહોિો ને ટરિાનસફર થઇ એટિે ચાજ ્વ િેિા 

nwt yLku {khe ðkíkku
hÂ~{ òøkehËkh

íkku þwt ? rLkB{e !
¼køk 2



{k[o 2016   rð[khÞkºkk   15

સમ્યસર જિું પડ.ે એટિે મુિસ્વ બોિાિીને 
ઘર ખાિી ક્યુું. ખરેખર િો ત્યારે મને પણ 
્યાદ નહોિું આવ્યું, એટિે એ િેિાનું રહી જ 
ગ્યેિું. પિીઝ િમે િે મને આપશો?”

હેિી :- “ઓહ, મન ેિો હજુ ખબર નથી, 
એ ચોરખાના લિષે, િમે જ ખોિો મને ક્યાથંી 
આિડશે?”  

બંને જણ મા્ટટર બેડરૂમમાં ગ્યા, 
લનમમીએ ચોરખાનું  ખોિિાં  હેિીને 
શીખિાડું અને એમાંથી એક ગ્રીન રંગનંુ 
પસ્વ કાઢું પછી હેિીને કહે, “આમાં મારા 
કેટિાક અગત્યના ડોક્ુયમેંટસ અને એક 
મોબાઈિ છ”ે અને પસ્વ ખોિીને હેિી સામે 
્ધ્યુું. પછી કહે, “હંુ િઇ જાઉં પિીઝ?”

હેિી :- “અરે હા.. હા.., લનમમીજી િમારી 
િ્ટિુ છ ેિો િઇ જ જિાનીને..! પણ, હિે 
એ કહો િમને ચા, કોફી કે આઈસરિીમ શું 
ફાિશે?”

લનમમીએ ઘદડ્યાળ સામે જો્યું અને કહું, 
“મારે મોડુ ંથા્ય છ ેપિીઝ હંુ નીકળું?”

હેિી :- “અચછા, પણ બીજીિાર સમ્ય 
િઇને આિજો.”

લનમમી :- “હા ચોક્સ, બા્ય.”
લનમમી ગઈ. હેિી લિચારિી હિી સરસ 

છ ેઆ ચોરખાનુ,ં િારંિાર િોકર માટ ેબેંકમાં 
જિાનુ ંમટંુ્. અન ેિણે ેરસોડામા ંજઈન ેચાનું 
પાણી મુક્યું ને લિચા્યુું,  “દરશી કેમ આવ્યો 

નથી હજી?” િેજ સમ્યે ડોરબેિ રણક્યો, 
િેણે િગભગ દોડીને બારણંુ ખોલ્ંુય, દરશી 
જ હિો. દરશીનો હાથ પકડીને હેિી િેને  
રસોડામાં િઇ ગઈ પછી કહે, “કેમ મોડુ ં
થ્યું?”

દરશી :-  “મેડમ, મોડું ક્યાં થ્ંુય છ.ે. 
ઝાઝું? આ લશ્યાળો છ ેએટિે અં્ધારંુ િહેિું 
થા્ય છ.ે”

હેિીએ ઘદડ્યાળમા ંજો્ંુય િો િમે જ હિુ.ં 
બનં ેડરિોઈંગ રૂમમા ંઆિી ચા પીિા ંબઠેા હિા. 
હિે હેિીથી ના રહેિા્યું. 

હેિી :- “એક સરપ્રાઈઝ છ ેિારે માટ ે
દરશી”

દરશી :- “જલદી બોિ શું છ ે?”
ચા પિાિીને ફરીથી હેિી દરશીને હાથ 

પકડીને બેડરૂમમાં િઇ ગઈ અને ચોરખાનું 
ખોિીને બિાવ્ંુય. દરશીને પણ િે થોડુ ંજુદંુ 
ને નિું િાગ્યું. િે કહે, “િાહ િું િો જબરી 
શો્ધક નીકળી ભેજુ ંદોડાિીએ િો જ ખુિે 
િેિું છ ેઆ િો..!! િને કેિી રીિે આઈદડ્યા 
આવ્યો?”

અને હેિીએ લનમમીની િાિ માંડીને કહી, 
જમે જમે દરશી િાિ સાંભળિો  ગ્યો િેમ 
િેના મો પર લચંિાની રેખાઓ ઉપસિી ગઈ 
પણ હરખ ઘેિી હેિીન ેિ ેધ્યાનમાં ના આવ્ંુય. 
દરશીને થ્યું, હેિીને એ િાિ કહંુ િો કેિી 
રીિે? િે કેટિી ખુશ છ,ે િેનો મુડ ખરાબ 

થશ.ે ડીનર પછી શાલંિથી બઠેા ં હોઈશુ ંત્યારે 
કહીશ.

બંનેએ ન્ુયઝ જો્યાં, પ્રમોશન પછી કેિું 
રહે છ,ે એ બ્ધી િાિો પણ થિી રહી, ડીનર 
પણ પત્ંુય. દરશી લિચારિો હિો, હેિીન ેિાિ 
િો કરિી પડશે. કોઈને આ રીિે એકિી 
હો્ય ત્યારે ઘરમાં ના બોિાિે િે સમજાિિું 
પડશે. િળી આ લનમમીની િાિ પણ િેણે 
જાણિી જ જોઈએ, પણ કેિી રીિે કહંુ? એ 
લિચારિો હિો ત્યારે જ હેિી કહે “દરશી 
મારંુ સરપ્રાઈઝ કેિું િાગ્યું િે િો કહે?”

અને દરશીને જાણે કહેિાનો મોકો મળી 
ગ્યો. 

દરશી :- “હેિી, આપણી બાજુિાળા 
ડોકટરકાકા િો મને કહેિા હિા કે, લનમમીનું 
િેના પલિએ ખૂન કરેિું, િે િખિે િો એ 
િોકો આ ઘર ખાિી કરીને જિા રહેિાં, 
એટિે ઘર બં્ધ હિું પણ છિાં, પહેિાં અહીં 
રહેિાં એટિે પોિીસ િપાસ કરિા આિેિી, 
િો પછી આજ ેએ લનમમી આિી ક્યાંથી?”

હેિી ડરની મારી સફેદ રૂ જિેી થઇ 
ગઈ, ગભરાઈને િે દરશીની સોડમાં ભરાઈ, 
િેનું દદિ જોરથી ્ધડકિું હિું, િેના મોમાંથી 
શબદો સારી પડા... “િો શું... એ લનમમીનું 
ભૂિ હિું?”

િું પિન છ ેઆગ ભડકાિી શકે,

પણ કદી દીિો ન પ્રગટાિી શકે.

અમે અમારી રીિ પ્રમાણે રાિોને અજિાળી છ,ે

િમે ઘરે દીિો સળગાવ્યો, અમે જાિને બાળી છ.ે

- ખિીિ ્ધનિેજિી

મળિું િો હિું પણ લિચાર પ્રગટનાં થ્યો,

રહેિુ િો હિું  સાથે, પણ સમ્ય સફળ ના થ્યો,

પણ જ ેપ્રેમ અને હંુફ િે મને આપી, એનો છુ ંહંુ આભારી

રડિો હિો હંુ, પણ ભીંજાઈ આંખ િમારી

 - મૌલિક “લિચાર”
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પ્રેમ એટિે કે મંગળ..
લનષ્ા ટી.િી જોિામાં ખોિા્ેયિી હિી. 

એનો ફેિરીટ પ્રોગ્રામ આિિો હિો. લનષ્ાને 
ટી.િી જોિાનો ગાંડો શોખ હિો. આજ ે
મલહાર િહેિો આિી ગ્યો. મલહારે જો્યું 
કે, લનષ્ા એનો ફેિરીટ પ્રોગ્રામ જોિી હિી. 
રલિિારનો સમ્ય સિારે મલહાર લમત્રો સાથે 
લિિાિિો અને બપોર પછી લનષ્ા સાથે. 
મલહારનો કોિેજમા ંહિો ત્યારથી આ લન્યમ. 
રલિિાર સિાર િો ભાઈબ્ંધો-દો્ટિારો સાથે 
જ. લનષ્ા સાથે સગાઇ થઇ, િગ્ન થ્યાં 
અને હજી પણ આ લન્યમ પહેિાંની જમે જ 
જાળિી રાખ્યો હિો.

ચાર ભાઈ-બહેનોમાં સૌથી મોટી હિી 
લનષ્ા. પપપાનો ્ટિભાિ પહેિેથી જ થોડો 
ગુ્ટસાિાળો. ઘરમાં પપપા હો્ય ત્યારે ભાગ્યે 
જ કોઈ હસી-મજાક કરે. પપપાને એમના 
લસિા્ય કોઈ ઊંચા અિાજ ેિાિ કરે એ 

સહેજ પણ પસંદ નદહ. પપપા 
કારખાને જા્ય પછી થોડુ ંહળિાશનું 
િાિાિરણ છિાિું... રેદડ્યામાંથી 

્ધીમું-્ધીમું સંગીિ િહેિું... ઘરમાં ક્યારે્ય ન 
સંભળાિો હો્ય એિો ્ધીમો-્ધીમો રણકાર 
ગંુજિો રહેિો,  એ પણ પપપા ઘરમા ંન હો્ય 
ત્યાં સુ્ધી જ. પપપા જિેા ઘરમાં આિે ત્યારે 
પછી ફરી એ જ પાછો સન્ાટો છિાઈ જિો.

હજી પણ એ દદિસ ભૂિી નથી લનષ્ા. 
જ્યારે પપપા અન ેકાકા-કાકી િચચે સિારથી 
જ ગુસપુસ ચાિિી હિી. ઈશ્વર જાણે શું 
િાિ છ ેપણ, મમમી કોઈ િાિથી નારાજ 
છ ેએિું િિા્વ્ય રહું હિું. અઠિાદડ્યા પછી 
ઘરમાં ્ધમાિ મચી ગઈ હિી. કંદોઈ ને 
ત્યાંથી માિાની જાિજાિની મીઠાઈ અને 
ફરસાણ મંગાિામાં આવ્યા. પપપાનો 
્ટિભાિ પહેિાં કરિાં થોડો શાંિ રહેિો 
હિો. મમમી પરાણે હસિાનો પ્ર્યતન કરિી 
હિી. ઘરનાં િાિાિરણથી િાગિું કે, નક્ી 
એને કોઈ છોકરો જોિા આિિાનો છ.ે પણ, 

એમાં એટિી ્ધમાિ?!  અગાઉ પણ ઘણાં 
છોકરાિાળા લનષ્ાને જોિા આવ્યા હિાં. 
ક્યાકં છોકરાિાળાન ેકંુડળીમા ંમંગળ નડિો,  
િો ક્યારેક આલથ્વક પદરલ્ટથલિ સારી નહિી.  
ક્યાંક છોકરાિાળાને નોકરી કરિી છોકરી 
જોઈિી િો ઘણીિાર લનષ્ાને છોકરો પસંદ 
ન પડિો.

લનષ્ાએ અકળાઈને પૂછંુ મમમીને.. 
“મમમી, શું િાિ છ?ે  બોિ િો ખરી..” 
મલહાર આિિાનો હિો  લનષ્ાને જોિા માટ.ે 
લનષ્ાને ક્યાંક કોઈના િગ્નમાં જોઈ હિી 
એણે. પહેિી જ નજરમાં મલહારના દદિમાં 
િસી ગઈ હિી. સહેજ પાિળા બા્ંધાની, થોડી 
શ્યામિણસી, પાણીદાર આંખો અને િાંબો 
ચોટિો ગુંથેિા િાળ. આસમાની કિરની 
ટીક્ી-મોિી િાળી સાડીમાં જોઇને મલહાર 
િો દદિાનો થઇ ગ્યો. મમમીની અકળામણ 
હિી જનમિારીખમાં અને કંુડળીમાં. મલહાર 
લનષ્ા કરિા ંચાર િષ્વ નાનો હિો અન ેએની 
કંુડળીમાં મંગળ ન હિો. બસ આ એક જ 
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િાિ હિી અને આ િાિ નાની પણ નહોિી. 
જ ેસમાજમાં િમારંુ અડ્ધાથી પણ િ્ધારે 
ભાગનું જીિન કાગળના બે ટકુડાના આ્ધારે 
નક્ી થિું હો્ય ત્યાં બીજુ ંપૂછિાનું જ શું 
હો્ય?! 

ઘરના િડીિોએ ભેગાં મળીને નક્ી 
કરી દી્ધું હિું કે, મલહારના ઘરિાળાઓને 
આ િાિની જાણ ન થિા દેિી. મમમીને આ 
િાિની જાણ થઇ ત્યારે એ પણ ્ધૂં્ધિાઈ 
ગઈ હિી. પણ, પપપા સામે એનું કંઈ ન 
ચાલ્યું. સિાિ ઉંમર કે મંગળનો નહી પણ 
ખોટું બોિિાનો હિો. “હંુ કોઈની સામે 
ખોટું નદહ બોિી શકંુ,  હંુ બ્ધું જ સાચંુ 
જણાિી દઈશ.”_લનષ્ા બોિી. મમમી એને 
સાથ આપિાને બદિે સહેજ અચકા્ય ગઈ. 
એની આંખોમાં ક્યાંક આછી ફડક હિી. 
નાના ભાઈ-બહેનોની લચંિા કોરી ખાિી 
હિી. જૂઠના પા્યા પર રચા્ેયિો સંબં્ધ 
લનષ્ાને મંજુર ન હિો. પણ પોિે મમમી-
પપપાનો બોજો િ્ધારી રહી છ ેએિો ડખં થિા 
િાગ્યો. ઉંમર િીિિી જિી હિી અને હજી 
ક્યા્ંય ગોઠિાિંુ ન હિુ.ં મલહારને જો્યો ત્યારે 
નિાઈ િાગી. આ એ જ છોકરો છ ેકે જને ેહંુ 
ગમી ગઈ?! આટિો સં્ટકારી, લિિેકી અને 
દેખાિડો છોકરો મારી પાછળ ગાંડો થ્યો 
છ.ે પોિાને કોઈ પ્રેમ કરે છ ેએ લિચારથી 
જ લનષ્ા રોમાંલચિ થઇ ગઈ.

નાના ભાઈ-બહેનોના ભલિષ્ય માટ ેજુઠુ ં
બોિીને મલહાર સાથે સંસાર માંડી રહી છ ે
એિી મનમાં ગાંઠ િાળી િીઘી.  કોઈપણ 
સંબં્ધના પા્યામાં લિશ્વાસ અને સચચાઈ 
હોિી જોઈએ એિું ભૂિી ગઈ અને િગ્ન 
માટ ેહા પાડી દી્ધી. શરૂઆિમાં લનષ્ા ્યાદ 
રાખિી કે, આ િાિનો ઉલ્ેખ ના થઇ જા્ય. 
પકડાઈ જઈશ ત્યારે મલહારને શું જિાબ 
આપીશ એ િાિથી લનષ્ા ધ્ુજી ઉઠિી.

મલહારને સાચી િાિની જાણ થઇ ચુકી 
છ.ે એ લનષ્ાને ઢસડીને એનાં લપ્યર મૂકી 
જા્ય છ.ે નાના ભાઈ-બહેનો પણ સિિ 
ઉપકે્ષા ભરી નજરે જોિે છ.ે પપપા પણ ગ્ુટસ ે
છ ેલનષ્ાથી. પોિાના જ ઘરમાં જાણે પારકા 

જિેો િિા્વિ થઇ રહો છ.ે ગૂંગળામણ થઇ 
રહી છ.ે ત્યાં અચાનક જ એના હાથ પર 
મલહારનો ્ટપશ્વ થ્યો. “લનષ્ા શું િાિ છ?ે  
કોઈ ખરાબ સપનું જો્યું?”  લનષ્ા ઝબકીને 
જાગી ગઈ. સામે મલહારનો હસિો ચહેરો 
દેખા્યો. મલહારે લનષ્ાને પોિાની નજીક 
ખેંચી િી્ધી અને મલહારની છાિી પર માથું 
મૂકી હળિાશનો શ્વાસ િી્ધો. આિંુ ઘણી 
િખિ થિું શરૂઆિમાં. લનષ્ાને િાગિું કે, 
આ બ્ધા િચચે ભરડાઈ રહી છ.ે લપસાઈ 
જિું મન આ બ્ધાની િચચે.  કેમ એની સાથે 
જ આિું થ્યું?_એમ લિચારિી હિી.

લનષ્ા સિિ મલહારની કાળજી િેિી. 
લનષ્ાની દુલન્યા િો મલહારથી જ શરૂ થિી 
અને મલહાર પાસે આિીને પૂરી થિી. સમ્ય 
િીિિાની સાથે લનષ્ાનો ડર ઓગળિો રહો. 
હિે લનષ્ાને મલહારના નામ સાથે પ્રેમ ્યાદ 
આિિો મંગળ કે ઉંમર નહી. એક નાનકડી 
સરસ મજાની દીકરી હિી લનષ્ાને. પરી 
નામ હિું એનું અને દેખાિે અદ્દિ પરી 
જિેી રૂપાળી િાગે. પહેિાં લનષ્ા મલહાર 
િગર ન રહી શકિી અને હિે પરી અને 
મલહાર િગર. પ્રેમથી હરીભરી દુલન્યા હિી 
લનષ્ા અને મલહારની. એકિાર ્ટકુિની 
કોઈ બહેનપણી મળી ગઈ શોપીંગ મોિમાં. 
્ટકુિ રી-્યુલન્યનની િાિો થઇ. સારંુ હિું કે, 
મલહાર એ િખિે લનષ્ાથી થોડ ેદૂર કોઈ 
િ્ટિુ જોિામાં બીઝી હિો અને એનું ધ્યાન 
ન હિું. ઉંમર અને મંગળનો િફાિિ એનાં 
િગ્નજીિન પર કેટિો ભારે પડી શકે એનો 
લનષ્ા લસિા્ય બીજા કોઈન ેભાગ્ેય જ ખ્યાિ 
આિી શકિો.

આખરે એ દદિસ આિી જ ગ્યો જનેો 
લનષ્ાને ડર હિો. દીકરી પરીને ્ટકુિના 
એડલમશનમાં જનમ િારીખને િઈને કોઈ 
પ્રોબિેમ આિિો હિો. સામાન્ય રીિે 
એદફડલેિટ કરાિીને જનમ િારીખ બદિી 
શકા્ય છ ેપણ લનષ્ા નહોિી ઇચછિી કે, 
આ િાિનું પુનરાિિ્વન થા્ય. કદાચ એણે જ ે
માનલસક ્યાિના સહન કરી એ ભલિષ્યમાં 
એની દીકરી સહન કરે. લનષ્ાએ હિે મલહાર 

સાથે આ િાિ કરિાનું નક્ી કરી િી્ધું.
“મલહાર મારે એક િાિ કહેિી છ.ે” 

લનષ્ા બોિી. “હા, બોિ લનષ્ા શું કહેિું 
છ?ે” મલહારે સામે જિાબ આપ્યો. “આપણે 
પરીની ઉંમર બદિાિિા માટે ખોટી 
એદફડલેિટ નથી કરાિિી.  હંુ નથી ઈચછિી 
કે, મારી જમે એને ખોટી બથ્વડ ે્યાદ રાખિી 
પડે.” આટિા િખિનો સંગ્રહી રાખેિો 
અપરા્ધભાિ, પીડા બ્ંુધ વ્યકિ થઇ ગ્ંુય. 
આજ,ે મલહાર સમજી ના શક્યો લનષ્ાનંુ 
આ િિ્વન. “લનષ્ા,મને કંઈ સમજાિુ ંનથી, િું 
શું કહેિા માંગે છ?ે!” મલહારે િળિો સિાિ 
પૂછો. લનષ્ાએ મક્મિાથી કહી દી્ધું કે, 
“મારા કરિા આ િાિ કોઈ સારી રીિે નદહ 
સમજી શકે. મલહાર, હંુ િમારાથી ઉંમરમાં 
ચાર િષ્વ મોટી છુ ંઅને મને મંગળ પણ છ.ે 
મેં િગ્ન િખિે આ િાિ છુપાિી િમારાથી.” 
મલહાર ખડખડાટ હસી પડો. આ િાિ િો 
મને પહેિાથી જ ખબર હિી પણ હંુ ચુપ 
હિો કારણકે, િન ેકોઈ ખોટુ ંક્યા્વની િાગણી 
ન થા્ય, િું કોઈ બોજા નીચે ન જીિે. લનષ્ા, 
હંુ િને કાિે પણ એટિો જ પ્રેમ કરિો હિો 
અને કરિો રહીશ. મારા માટ ેિારો પ્રેમ 
અગત્યનો છ.ે લનષ્ા, ઉંમર કે મંગળ નહી. 
પ્રમેન ેકંુડળી કે ઉંમર સાથે કોઈ સબં્ંધ નથી. 
પ્રેમ િો કોઈ પણ ઉંમરે અને કોઈ પણ ઉંમર 
સાથે થઇ જા્ય. િગ્ન કંુડળી જોઇને થઇ શકે 
પ્રેમ નહી.” હંમેશાની જમે મલહારે લનષ્ાને 
એની પાસ ેખેંચી િી્ધી હોઠો પર એક હળિા 
ચુંબન સાથે...
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“અિી, આ બીન્ીના માસી બહુ બીમાર 
થઈ ગ્યા છ,ે કાિે સિારે નમેરી પહોંચિુ 
પડશે. િું િારી ગાડીમા િઈ જાને. ભાડુ ં
િઈ િેજ ેપણ આજ ેરાિે નીકળિું પડ ે!” 
દીનાનાથ પંદડિ થોડી લચંિામાં અને થોડા 
લિનંિીનાં સૂરમાં બોલ્યાં. 

“ચાચા, િા્ંધો નહીં. આખરે પાડોશી જ 
પાડોશીન ેકામ આિે છ ેન.ે આમ પણ આ 
ગાડીઓ રાખી જ શેના માટ ેછ ે! િમારા 
જિેાઓને જ્યાં જિંુ હો્ય ત્યાં જલદીથી 
પહોંચાડી શકંુ.” અિીએ િમેને આશ્વ્ટિ ક્યાું.

“અરે પણ એક રાિમા ંપહોંચી િો જઈશું 
ને ?” 

“હા ચાચા, આપ ક્યાં મુજ ેનહીં જાનિે 
? મેં દદિસ-રાિ સળંગ બે્ક િી્ધાં લિના 
ડરિાઈિ ક્ુયું છ.ે એક રાિમાં િો આરામથી 
પહોંચી જઈશું.”

“અને હા, િારે ત્યાં જ રોકાિું પડશે. 
બપોર પછી િરિ નીકળી જિાનું છ.ે”

“સારંુ ચાચા, િમે જમે કહો િેમ. આમ 
પણ કાિે મારે બીજ ેકશે જિાનું નથી.”

ગુિાહટી – દેશનાં ઉતિર-પૂિ્વ 
ભાગમાં આિિે આસામની રાજ્ધાની. 
મોટી મોટી ટકેરીઓ, િનેા પર છૂટાં 
છિા્યા ંખેિરોમા ંદૂર- દૂર િાકડાનાં 
ટકેે ઊભા ંિદૃ્ ઘરો, મકાઈના ંડૂડંાનાં 
િોરણો, ઘરની નીચે બા્ંધિેા ંપાિિુ 

પશઓુ, અન ેઝીણી આખંો અન ેચપટા નાક 
્ધરાિનાર આસામીઓ. ગિુાહટી શહેર હિે 
લિક્ટ્ુય હિુ.ં સપાટ જમીનો હિ ેદેખાિી હિી. 
િનેી પર બનિેી નિી િસાહિોમા ંિોકોના ંઘર 
નજીક હિા ંઅન ેખેિરો ઘરથી દૂર. પશઓુ 
માટ ેિાડો રખાિો. ત્યાં રહેિા િાળા માત્ર 
ખેડિૂો નહોિા. મોટા ભાગ ેમીશ્ર િ્ટિી રહેિી. 

અિીનુ ંકંુટુબં આિી એક નિી િસાહિમાં 
રહેિું હિું. િેનું કુટુબં પહેિું એિંુ હિું કે 
જમેની િાડમાં પશુઓની સાથે ગાડી પણ 
રહેિી. અિી ટરિાિિે કંપનીમા ંકામ કરિો હિો. 
આસામ ફરિા આિિા ટદુર્ટટો માટ ેિ ેગાઈડ 
કમ ડરિાઈિર હિો. િનેા લપિાજી ટરિક ડરિાઈિર 
હિા ંઅને િ ેકાર ડરિાઈિર. ટદુર્ટટની સીઝન 
અમુક મદહનાઓ પૂરિી જ હો્ય. જ્યારે 
િઓે ન હો્ય ત્યારે અિી િોકિ પલબિકને 
ગિુાહટીથી બહાર જિંુ હો્ય િો િઈ જિો. 
ગુિાહટીમા ંહજી પણ બસ એિી ખખડ્ધજ 
જ ચાિિી. એ દરેક ગામે રોકાિી અન ેછકે 
બે દદિસે પહોંચાડિી. જ્યારે અિી એક 
રાિમાં પહોંચાડી દેિો. જમેને પોસાિું એ 

િોકો આિી રીિ ેભાડ ેગાડી જ કરી િિેા.
દીનાનાથ પદંડિ પણ આ નિી િસાહિમાં 

રહેિા. િેઓ કિકતિાનાં ચુ્ટિ બ્ાહ્ણ 
પદરિારના ંહિા ંઅન ેકોઈ કારણોસર િમેને 
હમણા ંગિુાહટી આિિુ ંપડિે. હાિમા ંએક 
શાળામાં લશક્ષકની ફરજ બજાિિાં હિા. 
કંુટુબંમાં પલિ-પતની અને બે બાળકો. નિા 
નિા ંહિા એટિે ગિુાહટીમા ંબહુ ઓળખાણ 
નહીં. હા, િમેની પતનીની એક બહેન ગિુાહટી 
દૂર નમેરીમા ંરહેિી હિી. િઓે ખૂબ બીમાર 
હિા ંએટિ ેત્યા ંજ આજ ેઅચાનક જિાનંુ 
હિ.ુ િઓે અિીના ઘરન ેછોડી બ–ેચાર ઘર 
આગળ જ રહેિા ંહિા.ં એટિે આ સમ્ય ેિમેને 
અિીની ્યાદ આિી હિી નહીંિર હજી સ્ુધી 
િમેણએ અિી સાથે િાિ પણ નહોિી કરી. 

“ચાચા, સબ સામાન િે લિ્યા ? બીન્ી 
િું િચચે જિી રહે.”  રાિે ૭ િાગ્યાની 
અસપાસ િેઓ નીકળિા હિાં. દેશનાં આ 
ભાગમાં સૂ્યા્વ્ટિ િહેિો થઈ જા્ય અને ૭ 
િાગે િો આકાશમાં ગાઢ અં્ધારંુ છિા્ેયિું 
હો્ય. ગુિાહટીનાં ર્ટિાઓ પર બતિીઓ 
હિી પણ િેની સરહદ પૂરી થિાં બહુ 
ઓછી બતિીઓ હો્ય પણ અિીને િો આદિ 
હિી. અત્યારે આ સમ્યે માત્ર ટરિક જોિા 
મળિી. રાિની શાંલિમાં િેમનાં હોન્વ અને 
અિીની ગાડીમાં આગળ ભરાિેિું મુલ્ટિમ 
િોકોનુ ંપ્રિીક એિુ ંિોકેટ ગાડીના ંકાચ સાથે 
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આથડાઈને રણકાર ઉતપન્ કરિું હિું.
“ચાચા, ગીિો શરૂ કરંુ ? રાિે કંઈક 

જોઈશે સાંભળિા, ્ધીમો અિાજ રાખીશ.” 
અિીએ પૂછું.

“હો,” દીનાનાથે હોંકાર ભણ્યો. 
અિીન ેબોિિાની બહંુ ટિે. પણ દીનાનાથ 

બહુ  બોિિા નહીં. બીન્ી જાગિી હોિ િો 
બોિિ પણ િે સૂઈ ગઈ હિી. િેથી અિીને 
એકિિા્યુ ંિાગ્ુય. પણ િને ેિનેો ઉપા્ય શો્ધી 
િી્ધો- ગીિોથી જ ્ટિો ! અને અસામી ગીિ 
શરૂ થ્યું. 

સિારે િઓે થોડી પછૂપરછ પછી પહોંચી 
ગ્યા. દીનાનાથનો પદરિાર ઘરમાં ગ્યો 
જ્યારે અિી કાર બહાર પાક્વ કરી ગાડીમાં 
જ થોડી િાર માટ ેઆડો પડો. બપોરે ૧૧ 
િગ્યાની આસપાસ િે જાગ્યો, થોડી િાર 
આંટો મારિાં બહાર નીકળો. ગામ િો બહંુ 
નાનુ ંહિુ ંઅન ેજોિાિા્યક િો કંઈ જ ન હિુ.ં 
એ જ અસામી ગામડુ ંઅને દફરંગીઓ આ 
્ધૂળનાં ર્ટિાં, મજૂરી કરિાં િોકો, ટા્યરથી 
રમિાં બાળકો, િાંસ અને િીંપણનાં બનેિા 
ઘરો જોઈને ઘેિા ંથઈ જા્ય છ ે– અિી હ્ટ્યો. 
હિે િેને ભૂખ િાગી હિી પણ ત્યાં કંઈ 
મળિું જ નહોિું. માત્ર એક ચહાની દુકાન, 
પાનનો ગલ્ો અને હા, મૂડી િાળો હિો. 
મમરાની મૂડી એ ઉતિર-પૂિ્વના રાજ્યોમાં 
મળિી મજદેાર ના્ટિાની િાનગી. અિીએ 
મૂડી િી્ધી અને પાછો ચાલ્યો. 

         ત્યાં સુ્ધી જમિાનો સમ્ય થઈ 
ગ્યો હિો. અિી કારમાં બેઠાં –બેઠાં કોઈ 
બોિાિિા આિે િેની રાહ જોિો હિો. પણ 
કોઈ દેખા્યુ ંનહીં. ત્યા ંજ દીનાનાથ ઘરમાથંી 
બહાર આિિા દેખા્યા. અિીને હાશકારો 
થ્યો. આખી રાિની મુસાફરી પછી િે માત્ર 
મમરાની મૂડી ખાિા પામ્યો હિો િેથી િેને 
કકડીને ભૂખ િાગી હિી. પણ દીનાનાથ 
િો બહાર િરંડામાં ઊભા રહા હિાં અને 
અિી િરફ આિિાનો કે િેને બોિાિિાનો 
િો િેમનો ઈરાદો પણ નહોિો જણાિો. હિે 
અિીથી રહેિા્યું નહીં. સામેથી પૂછા િગર 
હિે િેની પાસે બીજો કોઈ લિકલપ નહોિો. 

“ચાચા, આ ગામ િો નાનુ ંછ ેનહીં બહંુ ?” 
અિી હિ ેકેિી રીિ ેપછૂિંુ એ મંૂઝિણમા ંપડો. 

દીનાનાથે હકારમાં માથું હિાવ્યું. 
“ બીન્ી ક્યા ંગઈ ? એન ેિો મજા આિી 

ગઈ હશે નહીં ?” 
“ હા, િે જમિા બેઠી છ.ે” 
“હા...શ, અંિે ભોજનનો ઉલ્ેખ િો 

આવ્યો” અિીએ લિચા્યુું, “ ચાચા, ગામમાં 
િો કંઈ મળિુ નથી િો મારંુ જમિાનું....”

“ ઓહહ... િારે જમિાનું બાકી છ?ે હંુ 
હમણાં બીન્ીની માને કહંુ છુ.ં” આટિું કહી 
દીનાનાથ પાછા અંદર ગ્યા.

થોડીિાર પછી ચાચી જમિાની થાળી 
અને િેમની પાછળ બીન્ી પાટિો િઈને 
બહાર આિી. િેમણે િરંડામાં બ્ધું ગોઠવ્યું. 
અિીને થોડુ ં લિલચત્ર િાગ્ંુય પણ હિે ભૂખ 
િાગી હિી એટિ ેએ કંઈ પણ લિચા્યા્વ િગર 
િરંડામાં બેસી ગ્યો. થોડીિાર પછી બીન્ી 
એક નાનો પિાલ્ટટકનો જગ અન ેગિાસ મૂકી 
ગઈ. એ જમિો હિો ત્યાં સુ્ધી કોઈ બહાર 
આવ્ંુય નહીં. િથેી અિી બીજીિાર કંઈ માગંી 
પણ ન શક્યો. િે ઊભો થ્યો અને આમ 
બે િાર િરંડામાં િટાર મારી કે કોઈ આિે 
છ ેકે નહીં. ત્યાં અચાનક બીન્ી બારણાં 
પાછળથી ડોદક્યું કરી જિી રહી. થોડીિાર 
પછી દીનાનાથ આવ્યા. 

“ અિી, આ િાસણ, ત્યાં પાછળ કંુડી છ ે
ત્યાં જઈને ્ધોઈ નાંખજ.ે” દીનાનાથે કહું.

 બ ેલમલનટ િો અિીન ેકંઈ સમજા્યુ ંનહીં. 
િે ઊભો રહો. િેને િાગ્યું િેને સાંભળિામાં 
કંઈ ભૂિ થઈ ગઈ છ.ે 

“અિી, એ િમારો ્ધમ્વ અિગ ને એટિે 
અમે િારા એંઠા િાસણ અડી નહીં શકીએ. 
િુ ંત્યા ંજઈને ્ધોઈ આિ પછી ત્યા ંિડકે મૂકી 
દેજ.ે અમે અડીશું િો અમને પાપ િાગશે. 
અમારામાં અપલિત્ર કહેિા્ય.”  

આ સાંભળીને અિીને શું બોિિું િે 
સમજા્યુ ંજ નહીં. દીનાનાથ ચાચા િો જિા 
રહા. અિીન ેિનેા દો્ટિો કહેિા હિા ંિ ેબ્ધી 
િાિો ્યાદ આિી ગઈ. કઈ રીિ ેિનેા બીજા 
ડરિાઈિર દો્ટિોન ેઅિગ ્ધમ્વના હોિાથી આિા 

અપમાનોનો સામનો કરિો પડિેો. િેમને 
ઘરમાં પ્રિેશ ન મળિો, િેમની સાથે કોઈ 
બસેિંુ નહીં, જમિુ ંનહીં. પણ િઓે િો ટદુર્ટટો 
હિા.ં જ્યારે દીનાનાથ િો અિીનો પાડોશી. શું 
કોઈ પડોશી સાથે આિુ ંકરી શકે? અિીના 
મનમા ંએકસાથે ઘણંુ બ્ંુધ ચાિિા િાગ્ંુય – 
િનેા લમત્રો સાથે બનિેી ઘટનાઓ, અપમાન, 
ભદેભાિ, પાપ, અપલિત્ર,...! માડં માડં િણેે 
િાસણ ્ધો્યા.ં પછી િ ેગાડીમા ંજઈને સનૂમૂન 
બેસી ગ્યો. હિે િેને જલદી ઘરે જિું હિું 
કારણકે આ ગામમા ંિ ેઅિગ ્ધમ્વનો હિો. 
િ ે“અિગ” હિો. 

બપોરે બ ેિાગ ેદીનાનાથ આવ્યા. અિીનું 
મોઢુ ંસકૂાઈ ગ્ેયિંુ. િણે ેિરિ જ દીનાનાથને 
કહું , “ ચાચા, િમે પેિા િાસણ મને િેચાિે 
આપી દો.” 

દીનાનાથ ચમકી ગ્યા,” શું અિી ?”
“ચાચા, મેં િાપરેિા જ ેિાસણ છ,ે િે 

મન ેિચેાિ ેઆપી દો. કારણકે મને ખબર છ ે
િમે ફરી િે િાસણનો િપરાશ િો નહીં કરો. 
થોડા દદિસો પછી કોઈ ગરીબન ેઆપી દેશો. 
િેના કરિાં મને િેચી દો. હંુ િેના જટેિા 
રૂલપ્યા ગાડીનાં ભાડામાંથી કાપી દઈશ.” 
અિી એકીશ્વાસે બોિી ગ્યો.

“ના, ના અિી એિું િો કંઈ બને !” 
દીનાનાથે આનાકાની કરિા માડંી. પણ ખરેખર 
િો એમન ેઆ િાિ ગમી હિી. સોદો ખોટો િો 
નહિો. અિીએ બ ે– ત્રણ િાર કહુ ંએટિે 
િઓે અંદર ગ્યા અન ેિમેની પતનીન ેિાિ 
કરી. થોડી અનાકાની પછી િઓે પણ સમંિ 
થ્યા.ં ભાડાના ંપસૈા ઓછા ંથિા ંહો્ય િો આ 
િાિ ખોટી નહોિી. અંિે દીનાનાથ માની ગ્યા. 

  પાછા િળિાની આખી સફરમાં અિી 
બેચેન રહો. િેના મનમાં સેંકડો લિચારો 
ચાિિા હિાં. આસામમાં ્ધમ્વનાં નામે બહંુ 
જ ભેદભાિ થિાં અને આજ ેિે પોિે િેનો 
ભોગ બનેિો. અિી બહંુ ભણેિો ન હિો 
પણ ડરિાઈિરની નોકરીએ િણે ેગણિેો બનાિી 
દી્ધો હિો. મોટાભાગ ેિ ેદફરંગી ટદુર્ટટોન ેજ 
િઈ જિો. િેઓ િેની સાથે બેસીને જમિાં. 
િેમની સાથે િે મંદદર, મલ્ટજદ, ચચ્વ, ્ટિૂપ 
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– બ્ધ ેજ ફ્યષો હિો. બ્ધા ભગિાન, ખૂદાની 
આમન્યા જાળિી હિી. િેને આ નાિ-જાિ 
્ધમ્વનાં ભેદભાિમાં ખબર ન પડિી. આને 
એટિે જ આજ ેિેને બહુ મોટો આઘાિ 
િાગ્યો હિો. પોિે અપલિત્ર કેિી રીિે હોઈ 
શકે િ ેિનેી સમજ બહારની િ્ટિ ુહિી. િનેે 
િાગિું હિું કે આ જ લિચારોમાં િેની ગાડી 
ક્યાંક અડફેટ ેન આિી જા્ય. િેણે લિચારો 
બાજુમાં ખસેડા અને રેદડ્યો ચાિુ ક્યષોં. 
ગીિો િાગિાથી િેને થોડી શાંલિ મળી.

િેઓ પહોંચ્યાં ત્યારે મોડુ ંથઈ ગ્યું હિું.  
પણ દીનાનાથ સિારે ફરી અિી સાથે િાિ 
કરિા માંગિા નહોિાં િેથી િેમણે અિીનાં 
રુલપ્યા ગણી આપ્યા. અિીએ િાસણનાં 
રુલપ્યા િેમાંથી કાપી દી્ધાં. દીનાનાથ , 
િેમના કંુટુબં સાથે ઘર િરફ િળિાં જ હિા 
ને અિીએ િેમને રોક્યાં. 

“રુકો ચાચા, હજી દહસાબ પૂરો નથી 
થ્યો.” દીનાનાથને િાગ્ંુય ક્યાંક િાસણ 

િેિાનો અિીનો લિચાર ફરી નથી ગ્યો ને.
“ શું થ્ંુય અિી ?” દીનાનાથે કચિાટથી 

પૂછું
“ ચાચા, િાિ એમ છ ે કે િમે મારી 

ગાડી ્ધોઈ આપશો કે પછી િેના રુલપ્યા 
આપશો?” 

“ હેં? શું બકે છ ેઅિી ?” દીનાનાથ 
ચમકી પડાં.

“ અરે ચાચા, સી્ધી િાિ છ ે મારા 
અડિાથી િમારા િાસણ જમે અપલિત્ર 
થઈ ગ્યાં ને િેમ મારી આ ગાડીમાં પણ 
“અલ્ાહુ અકબર” િખેિું છ.ે હિે િમે િો 
અિગ ્ધમ્વનાં િોકો ! િો િમારા બેસિાથી 
મારી ગાડી પણ અપલિત્ર થઈ ગઈ છ ેિો િમે 
િેને ્ધોઈ આપો કાંિો િેના રુલપ્યા આપી દો 
જમે મેં િમારા િાસણનાં પસૈા આપ્યા િમે.” 
અિી ફરી એકીશ્વાસે બોિી ગ્યો પણ આ 
િખિે થોડી કડકાઈ સાથે. 

“અિી, આ શુ.ં..એ િો...” દીનાનાથન ેશું 

બોિિુ ંિ ેખબર નહોિી પડિી. િઓે નીચે 
જોિા િાગ્યા.ં િમેન ેઆ િો લિચા્ુયું જ નહોિુ કે 
અિી કંઈક આિંુ કહેશ.ે િમેની પતનીની નજરો 
પણ નીચી થઈ ગઈ. થોડી િાર સ્ુધી સન્ાટો 
છિા્યિેો રહો. પછી ્ધીમેથી અિી બોલ્યો.

“ચાચા, ્ધમ્વના ભેદભાિ િો અમે પણ 
કરી શકીએ છીએ. પણ આિુ ંકરિંુ ન જોઈએ. 
અમે પણ માણસ છીએ. િમારા આિા 
િિ્વનથી અમને ઘણી ઠસે પહોંચે છ.ે બની 
શકે િો હિેથી કોઈની સાથે આિુ ંન કરિા.” 

અિીથી િ્ધારે ન બોિા્ંુય. દીનાનાથ 
આજ ેઘણો મોટો પાઠ શીખ્યા હિા. િે 
અિીને કહેિા ગ્યા પણ અિી િરિ 
ગાડીમા ંબસેી ગ્યો અન ેગાડી ભગાિી મૂકી. 
દીનાનાથે અિીનું અપમાન િો જાહેરમાં ક્યુ્વ 
હિું પણ િે િેની માફી જાહેરમાં ન માંગી 
શક્યા. િેમણે મનોમન આ િ્ટિુ ફરીથી ન 
થા્ય િે ધ્યાન રાખિાનું નક્ી કરી દી્ધુ અને 
નજીકના ચચ્વમાથંી ૧૧ િાગ્યાના ંડકંા પડા.    

ફરી પાછી વ્ાકુળતા વ્ાપી છ.ે..

તારા નિ:તુલ િેહિી ્ાદ સતાવે છ ે અિે મારુ નિત્ત અપરીરંભીત થઈ જા્ છ.ે  

          તારુ માધુ ્્યથી મુકુનલત મુખ ્ાદ આવે છ ે 

 અિે મારુ ઋુજુલ હ્રદ્ રડી ઉઠે છ.ે  

તારા અમુલખ અંતરિુ ઐશ્વ્્ય ્ાદ આવે છ ેઅિે મારુ હ્રદ્ પોકારી ઉઠે છ.ે

કઈંક પામવાિી કોનિષમા ંતારા સાનિધ્િા સખુ વગર હંુ ભાગંતો જાઉ છુ, તુટતો જાઉ છુ, 

વલોવાતો જાઉ છુ. પરંતુ મારા પ્રત્ેિ ુતારુ સવ્ય મંગલાનભષીપ્ત મેળવી, તારા સમરણોિા સગંાથ ેહંુ ફરી 

અનવભાજ્ થતો જાઉ છુ, અતૂટ થતો જાઉ છુ, અભ્ થતો જાઉ છુ.

પત્રિા પ્રત્તુરિા પ્રલબંથી પ્ર્ોજાનત પરરનસથનતિી પર-અિુભૂનત છ ેનપ્ર્ેિ?ે પ્રલનંબત પળપેળ 

પરવાિાિા પે્રમિે પ્રહારી રહી છ,ે  પળપેળિો પ્રલબં પે્રમીિે પાગલ બિાવી દવેા પરૂતો છ.ે

નવરહિા વમળમા ંવીટળા્ેલો નવ્ોગી વીિક્ોમાથંી વછુટવાિા વ્થ્ય પ્ર્તિોમા ંનવલીિ થઈ ગ્ો છ.ે

તૃનષત તુષારિે તડપાવવાિો તૃષાનનિ િમે, તુરંત તેિે તૃપ્ત કરીિ એવી તૃષણા.

નિતાતં િી:િુલક, નિ:સદંહે નિસપહૃી

નિ:િષે તારો જ
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દૂરથી ઉભો હંુ િને ેજોિો હિો. હજુ િો 
લિચાર દૃઢ કરંુ કે એની જોડ ેજઈને કંઇક 
િાિ કરંુ એ પહેિા ંજ કિાસના ૨   છોકરા 
આિીને િેની પાસે િાિ કરિા ઉભા રહા. 
અિનીએ િમેની જોડ ેહાથ લમિાવ્યો અને બનેં 
પોિાનો પદરચ્ય એન ેઆપિા િાગ્યા. હંુ પણ 
િનેી સાથે િાિ કરિા જઉં, એ પહેિા ં િો 
અિની એ િોકો જોડ ેહસિી હિી અને િાિો 
કરિી હિી. િેને  હસાિી શકંુ, એિી કોઈ 
િાિો ન હિી મારી પાસ,ે એિો લિચાર મનમાં 
આિિાં હંુ ફરી એક િખિ એને પાછળ 
િળીને આજના દદિસ માટ ેછલે્ીિાર જોઈ, 
બસ્ટટોપ િરફ જિા િાગ્યો. બસમા ંબસેી, 
હંુ િનેા જ લિચારમા ંખોિા્ેયિો હિો ન ેત્યારે 
કંડકટર દટદકટ માટ ેઆવ્યા. મારો મંથિી-પાસ 
બિાિિા મેં જ્યારે પાછળ િળીને જો્યુ ંત્યારે 
મન ેખ્યાિ આવ્યો કે આજનો આખો દદિસ 
અિનીને પાછળ િળીન ેલનહાળિા લનહાળિા 
મારી ડોક દુઃખી ગઈ હિી. િેનો લિચાર 
આિિા ંજ ચેહરા પર એ રમ્ય લ્ટમિ છિાઇ 
ગ્યુ.ં આંખ બ્ંધ કરી ફરી આજના દદિસને 
હંુ જીિિા િાગ્યો.

કોિેજનો પહેિો દદિસ દરેક લિદ્ાથસીના 
જીિનમાં કંઇક ખાસ હો્ય છ.ે પણ, મારા 

માટે િો આજનો દદિસ અમૂલ્ય 
હિો. કારણકે આજ ેમેં અિનીને 
પહેિીિાર જોઈ.

કોિેજના પહેિાં દદિસ માટ ે
હંુ એટિો ઉતસાદહિ હિો કે ૮ 

િાગ્યાના ઓરીએનટશેનના (Orientation) 
િેકચર માટ ેહંુ ૭ િાગ્યાનો કોિેજ પહોંચી 
ગ્યો હિો. થોડાક સમ્ય પહેિા ં રોજ ર્ટિા 
પરથી પસાર થિી િખિે આ કોિેજનું 
લબલડીંગ જોિાં મનમાં કેટિા્ય આશાઓના 
દીપ જાગિા હિા. આજ ેએ બ્ધા ્ટિપનો 
સાકાર થઇ ગ્યા હિા. બીબીએની(BBA) 
અમદાિાદની સૌથી પ્રખ્યાિ કોિેજમાં 
એડલમશન મળિું કોઈ નાની િાિ થોડી 
કહેિા્ય?!  ઓરીએનટશેન િેકચર માટ ેહંુ 
મારા ફોમ્વિ પેનટ-શટ્વ અને ટાઈ પહેરીને 
િૈ્યાર થ્યો હિો અને કોિેજમાં પહોંચિા 
િેંિ જ મારો કિાસ શો્ધીને પહેિી બેનચ 
પર જઈને બેઠો. કોિેજની બહાર ગાડચેનમાં 
આંટો મા્યષો ને મારી જૂની ્ટકુિના થોડાક 
લમત્રો જોડ ેિાિો કરિાં કરિાં  ૮  િાગ્યાનો 
બેિ ક્યારે િાગ્યો એ ખબર જ ના પડી. 
પહેિી  બેનચ પર હંુ અને મારા લમત્રો બેઠા 
ન ેિગભગ આખો કિાસ ભરાઈ ગ્યો હિો. 
ઓરીએનટશેન િેકચર િેિા IIMના  એક 
ગે્ટટ િેકચરર આવ્યા હિા.

૮:૧૦ એ મેં એને જોઈ. દદિની ્ધડકનો 
જાણે ક્ષલણક રોકાઈ ગઈ એને જોિાં જ... 
એન ેબારણંુ Knock ક્ુયું. આખો કિાસ માત્ર 

એને જોિો રહો કે, ‘કોણ હિી આ બહાદુર 
્યોદ્ા, જ ેકોિેજના પહેિાં દદિસે પણ મોડી 
આિી..?!’ પણ, એટિું જ નઈ એ બ્ધા 
કરિા ંકંઇક અિગ જ હિી. બ્ધી છોકરીઓ 
ફોમ્વિ ડરિસે અથિા પેનટ શટ્વ પહેરીને આિી 
હિી અને એદડ્ટટરિસે (distressed) જીનસ 
અન ેટી-શટ્વ. એના િાળ એના ખભા પર હિા 
સાથે રમિાં હિા અને િે એના હાથમાં એક 
ચાિી જોડ!ે! પ્રોફેસરે એને કંઈ જ સિાિ 
પૂછા િગર આિિા દી્ધી અને એ મારી 
rowમાં જ  િચચે ક્યાંક બેઠી.

૫ લમલનટમાં પ્રોફેસરે કિાસમાં પૂછંુ 
કે, એક સારા મેનેજરમાં ક્યા ગુણ હો્ય? 
કોિેજના પહેિાં જ દદિસે કોનામાં આટિી 
દહંમિ હો્ય કે પ્રોફેસરન ેઉભા થઇન ેજિાબ 
આપે?!  જિાબ િો બ્ધાને આિડિો હિો 
પણ, બ્ધા ચુપ હિા. એમા ંજ કોઈ છોકરીનો 
અિાજ આવ્યો અન ેએ એક જ શ્વાસમા ંએક 
આદશ્વ મેનેજરના ૧૦ થી ૧૨ ગુણ બોિી 
ગઈ. આ િીરાંગના કોણ હિી એ જોિા મેં 
પાછળ જો્ંુય અને ત્યારે જ િેણે કિાસને 
પોિાનું ઇનટરિોડકશન 

આપ્ંુય, “અિની શાહ, માઉનટ કારમેિ 
હાઈ ્ટકુિની બોડ્વ રેં કર”. એ પછી િો શું 
બપોરના ૧૨ િાગ્યા સ્ુધી જટેિી’્ય િાર િક 
મળે એટિી િાર હંુ પાછળ િળીને િને ેજોિો. 
િેના અિાજમાં કો્યિની લમઠાશ હિી અને 
િારિાઓ પણ શરમાઈ જા્ય એિી એની 
આંખોની ચમક હિી. દરેક કિાસમાં એણે 
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કમ સે કમ ૨ થી ૩ પ્રોફેસરોને ઉભા થઇને 
જિાબ આપ્યા હશે.

અિનીને જોઈ હંુ ખુબ પ્રભાલિિ થ્યો- 
્ટમાટ્વ, ક્ુયટ અને કોનફીડનેટ- ઓિ ઈન 
િન કોલમબનેશન હિી અિની. પણ, બીજી 
બાજુ હંુ.. ગુજરાિી માધ્યમમાંથી આિેિો 
એક સી્ધો સાદો છોકરો. લમત્રિા િો દૂરની 
િાિ હિી, “હંુ કેમનો એની જોડ ેજઈને િાિ 
કરીશ?!”_એ જ લચંિા હિી. મનમા ંડર હિો 
એિું િો નઈ થા્યને કે િેને ક્યારે્ય ખબર જ 
ના પડ ેકે િેની બેચમાં વ્યોમ નામનો પણ 
કોઈ છોકરો હિો ને કોિેજ પૂરી થઇ જા્ય. 
કાિે કંઈ  પણ કરીને િેની જોડ ેિાિ કરીશ 
એિો સંકલપ િી્ધો.

બીજા દદિસે કોિેજ  જિાં મારી બસ 
છૂટી જા્ય છ ેઅન ેહંુ મોડો પડુ ંછુ.ં મોડા જિંુ 
મને જરા્ય પસંદ ન હિું. ડરિાં ડરિાં  હંુ 
કિાસમાં પ્રિેશ્યો. આખો કિાસ ભરા્યેિો 
હિો અને એક જ બેનચ પર જગ્યા હિી. 
મને િાગ્ંુય કે, રાત્ર ેભગિાને મારી પ્રાથ્વના 
સાંભળી િી્ધી હિી. અિનીની બાજુમાં 
જઈને હંુ બેઠો. હજુ િો મેં બેગ મુકી જ 
છ ેને.. ત્યારે િે મને પૂછ ેછ ે કે, ‘િું પણ 
ભૂિથી બાજુના કિાસમાં જઈને આવ્યો?’ 
એનો સિાિ સાભંળીન ેમારા મુખ પર લ્ટમિ 
છિાઇ ગ્યું કેમ કે અિનીએ સામેથી મારી 
જોડ ે િાિ કરી હિી. હોંઠ પર આંગળી 
મુકિાં એને શાંિ રહેિાનો  ઈશારો ક્યષો. 
મને નિું  જોઈિું  કે, કોિેજના બીજા  જ 
દદિસ ેહંુ કિાસની બહાર હોઉં. એનો સિાિ 
હંુ સમજ્યો. આજના દદિસ માટ ેઅમારો 
કિાસ બીજા રૂમમાં લશફટ થ્યો હિો. ઘણા 
બ્ધા િોકોએ નોદટસબોડ્વ જો્યું ન હિું અને 
ભૂિથી કાિિાળા કિાસમાં જઇને બેઠા. 
પછી  ભૂિ સમજાિાં અહીં પાછા આવ્યા 
હિા. મારો જિાબ ના મળિા અિનીએ િનેા 
ચોપડાનંુ છલે્ુ ંપાનુ ંખોિીન ે“???? “ ક્યાું. 
જિાબમાં મેં એના ચોપડામાં “ no missed 
my bus” િખ્યું. એણે “late kate - same-
pinch - welcome to the club” ...િાચંિા 
જ હંુ હસી પડો.

િ ેદદિસ ેઘરે જિા મેં એન ેદૂરથી જોઈ. 
િે િેના એલકટિા પાસે ઉભી ઉભી કંઇક 
લિચારિી હિી. ખુબ લચિંામા ંિાગિી હિી.. 
હંુ િેની પાસે ગ્યો અને િેને પૂછું કે, ‘શું 
થ્ંુય?’ િણે ેકી્ધુ ંકે, િનેા એલકટિામા ંપકંચર 
છ ેઅને િેને ખબર નથી કે શું કરિું. આ 
સાભંળિા જ મન ેહસિુ ંઆવ્ંુય પણ, મેં એ 
રોક્ંુય અને એન ેપછંુૂ કે, ‘કેમ એમા ંશુ ંમોટી 
િાિ છ?ે’ મારો સિાિ સાંભળીને િે મને 
નાના છોકરાની જમે કહેિા િાગી કે, જ્યારે 
પણ આિુ ંકઈ થા્ય િો િ ેકા્યમ િનેા પપપાને 
ફોન કરીને બોિાિી િિેી અન ેદરક્ષામાઘંરે 
જિી રહેિી. આજ ેિેના પપપા બહારગામ 
ગ્યા હિા િો િેને ખબર ન’િી પડિી કે 
શુ ંકરિંુ?  અિનીની આ િાિ સાભંળીન ેહંુ 
જરાક હ્ટ્યો.  મેં િને ેકી્ધુ ંકે,  ‘િુ ંલચિંા ના 
કર હંુ િને િારંુ activa કરાિી દઉં છુ ંસરખંુ.’ 
અિનીનંુ activa િડકામા ંખેંચી હંુ ચાિિાં 
ચાિિા ંનજીકના પટેરિોિપપં પર ગ્યો. મારી 
સાથે અિની િાિો કરિાં કરિાં  ચાિિી 
હિી. િણે ેપછૂુ ંકે, હંુ મદદ કરંુ? મેં િને ેકી્ધું 
કે, ‘બસ િુ ંિાિો કરિી રહે  એ જ મદદ 
જોઈએ છ ેિારી.’ ન,ે એ હસી પડી. પટેરિોિપપં 
પર જ્યા ંસ્ુધી   puncture રીપરે  ના થ્ંુય 
ત્યા ંસ્ુધી હંુ િનેી જોડ ેજ રોકા્યો. એન ેમૂકીને 
થોડુ ંજિા્ય?!  “Thank you Vroooom’ “ 
એમ કહીન ેએણ ેમન ેછલે્ ેભટેી િી્ધો અને 
મન ેએણ ેજાણિા ંઅજાણિા ંિનેા જીિનનો 
ભાગ બનાિી િી્ધો.

દદિસો પસાર થિા ગ્યા અન ેમારી અને 
અિનીની લમત્રિા ગાઢ  થિી ગઈ. િને ેમારંુ 
નામ Vroooom પાડુ ં હિુ.ં રોજ  કોિજેથી 
ઘરે જિા ંિ ેમન ેબસ  ્ટટોપ સ્ુધી િનેા ac-
tiva પર િીફટ આપિી.  હંુ રોજ લિચાર 
કરિો કે,  અમારા નામની જમે જ અમે બનંે 
સાિ અિગ હિા.  હંુ આભ-વ્યોમ અન ેિે 
અિની-્ધરિી.  અિની રોજ  કોિેજ િેટ 
આિિા િાળી હિી. િે કોિેજ સાથે jew-
ellery  designingનો કોસ્વ કરિી હિી.  િે 
કારણે અડ્ધા lectures િે ન ભરી શકિી 
હિી અને જ્યારે કોિજે આિિી િો atleast 

એક lecture િો bunk કરીન ેગાડચેનમા ં બસેી 
િાિો કરિાનો એનો લન્યમ હિો. એની સાથે 
એ મન ેપણ કેટિી્ય િાર ખેંચિી. પણ, એની 
આ િાિ હંુ ક્યારે્ય ન માનિો. એન ેઆઠ્ેય 
લિષ્યો માટ ેએક જ ચોપડો બનાિિેો, ચાિુ 
classમા ંિાિો કરિી કે, mobile પર sms 
કરિા એના માટ ેકંઈ નિી િાિ ન હિી.

આ બ્ધા લિરો્ધાભાસો હોિા છિા,ં એ મને 
મીઠડી િાગિી. એની આ બ્ધી આદિો મન ેન 
જાણ ેકેમ બહુ િહાિી િાગિી. િ ેમન ેમળિા 
બોિાિ ેઅન ેપોિે કા્યમ અડ્ધો કિાક િટે જ 
હો્ય પણ િ ેછિા,ં િનેી રાહ જોિી, એ પણ મને 
ગમિુ.ં રોજ કોિજેથી ઘરે જઈન ેએ મન ેlan-
dline પર ફોન કરિી અન ેઅમે અડ્ધોએક 
કિાક િાિો કરીએ. ખબર નહીં  એની જોડ ે
િાિો ક્યારે્ય ખૂટિી જ ન હિી.

કોિેજની પરીક્ષા નજીક આિિા િે 
જરાક લચંલિિ હિી . પણ, મને જોઈને િે 
ખુબ જ ખુશ થઇ ગઈ. એ દદિસે બપોરે 
અમે અમારી કોિેજની નજીક લસલદ્ xer-
ox જઈને મારા બ્ધા જ ચોપડાની એના 
માટ ેXerox કરાિી િી્ધી. ભણિા બાબિે 
િેને કોઈ માિ ના આપી શકે. રોજ કોિેજ 
જિાિાળો હંુ પણ નદહ. એટિે જ િો, મેં 
કી્ધું smart, cute and confident - Per-
fect combination. અમે બંનેએ એક નિી 
પ્રથા બનાિી હિી. પરીક્ષાના પેપર સિારે 
૯ િાગે હોિા. હંુ, અિની અને મારો એક 
લમત્ર આદદત્ય સિારે ૬:૩૦ િાગ્યે ગાડચેનમાં 
મળીએ અને આખા courseનંુ  revi-
sion કિાક દોઢ કિાકમાં  કરીએ. િો, 
બાકીના ટાઈમમાં  શું?! અિનીની િાિો...! 
Communication ના પેપર પહેિાં અમે 
આખો  course એક કિાકમાં પિાવ્યો અને 
પછી અિનીએ અમન ે2 states નિિકથા જ ે
િણે ેહમણા ંજ િાચંી હિી એની આખી િાિા્વ 
કી્ધી. પરીક્ષાના દદિસે સિારે, આિી મ્ટિ 
મોજી હિી મારી અિની. કોિજેમા ં અમારી 
લમત્રિાની ખુબ ચચા્વ થિી.  િેના િી્ધે હંુ 
પણ પ્રખ્યાિ થઇ ગ્યો હિો…..

(િ્ધુ આિિાં અંકે) 
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frðíkk Cafe

રદવસ આ મારો શ્વાસ વગરિો કેમ કરી જીવા્,

ઋતુઓ બિી નવશ્વાસ વગરિી કેમ કરી સહેવા્.

આ પાંદડુ િાિે પવિ માટે, એ તા તા થૈ્ા ગા્,

કો્લ ગાતી ગીત મજાિા, એમાં મીઠા સૂરો રેલાા્.

એક જ જગ્ા પર ઉભા રહીિે  મંનિલ આખી કપા્,

રદવસ આ મારો શ્વાસ વગરિો કેમ કરી જીવા્.

મિથી પહોિું તમારા સુધી પણ રોજ  “નવિાર” બદલા્,

આખો રદવસ બસ એક સૂરીલી ્ાદમાં મિ ગૂંથા્.

બપોર પડે િે ધૂળિી ડમરી આગમિિાં ગીતો ગા્,

સાંજ સૂરીલી અિે રાત રસીલી પણ જીવ એક િામમાં રંધા્.

સાંભળી િથી આવી પ્રેમ કહાિી, આ બધી સૂિી રાતો કહેવા્,

િવી સવારમાં જૂિી કાલ સહેલાઈથી કેમ કરી નવસરા્.

રદવસ આ મારો શ્વાસ વગરિો કેમ કરી જીવા્.
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“yufktík”
દુ:ખના િાદળો હટાિી, શાંલિનો પ્રકાશ પાથરે,

િેિું અંિરાતમાને ઢઢંોળી ઉઠાડ ેિે એકાંિ.

દદર્યાના મોજા ઉછાળેને, પેિી રેિી પર પથરા્ય,

પાછા િળિા ખળખળ પાણી જિેું લનમ્વળ િાગે  એકાંિ..

િાિાઝોડાથી ઉંચે ચડી, િંટોળમાં આમિેમ અથડાિા,

રેિીના રજકણોને ્ધરિીને મળિા જ થા્ય એકાંિ..

પાનખરમાં ખાિી થિુંને, ગરમીમાં બળબળિું ઝાડ,

િરસાદના ટીપાથી ભીંજાઈને બળિું કંુિારંુ એકાંિ..

ગગને ગાજિા િાદળ અને િીજળીના ચમકારથી ડરી ને,

જમીન પર ટીપ ટીપ િરસિા ટીપાને મળિું એકાંિ..

પણ એકાંિમાં જ હંમેશા રહેિા, દાદા-દાદી િો પેિા નાના-નાના,

ભૂિકાઓના કિબિાટમાં જ માણી િેિા એકાંિ.

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

   frðíkk Cafe

નદી દકનારે ચાિિા આપણે,

ઝાકળ લબંદુ લનખારિા આપણે,

પહોંચી જઈએ દૂર આપણે....

ચાિ હાથમા હાથ િઈ આપણે,

ઊગિા સૂરજની સાથે આપણે,

પહોંચી જઈએ દૂર આપણે.....

સમ્યને ચૂકી’્યે જિાં આપણે,

િાિ-િમળમાં ડબૂિાં આપણે,

પહોંચી જઈએ દૂર આપણે.....
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કૈક તો છ ેમારી પાસે એવું તારાથી વધીિે,

િ તું હો્ તો’્ ધબકે ધબકારથી વધીિે,

ટેરવાં જગાડે સંવેદિ જરા સપિ્યથી વધીિે,

મૌિ કહે ધીમેથી કેવું મિે િબદથી વધીિે,

અણસારમાં પણ જોઉં, હકીકતથી વધીિે,

કોઈ વાર િવું  કંઈ કહંુ રસમથી વધીિે,

એક વાર તો થા્ કિું બિાવથી વધીિે,

અિે ઈશ્વર મળે એમ અવતારથી વધીિે...

“Úkkuzwt ðÄeLku”

Søkh Ëðu

frðíkk Cafe

કરી લો કામ કેટલું પણ અહીં તો કોણ પૂછ ેછ?ે

કદર તારી છ ેક્ાં અહીં્ા તો બસ પૈસો જ ગુંજ ે છ.ે

લાગણીઓિા િામે અહીં, છ ેસાવ ખાલીખમ્,

વાત વ્નકત િી િથી જીગર, અહીં તો ખાલી નખસસું ખૂિે છે

આથમ્ા પછી અહીં ક્ાં કરે છ ેકોઈ વાત સૂરજિી,

આ તો માણસ છ ેમાણસ ભાઈ, એ તો ઉગતા સૂરજિે જ પૂજ ેછ.ે

કરી લો કામ કેટલું પણ અહીં તો કોણ પૂછ ેછ,ે

કદર તારી છ ેક્ાં અહીં્ા તો બસ પૈસો જ ગુંજ ે છ.ે
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્યાદોથી ભરેિું એક ્ટિપન માગું છુ,ં

નથી માંગિો િુજને; બસ પ્યાર માગું છુ.ં

કરી િો છ,ે િેિરણ પામિા ઘણું બ્ધું,

પણ છિાં મળું ક્યાં?! બસ હરિાર માગું છુ.ં

જીવ્યો ઘણું એકિિાભ્યુ્વ જીિન હિે,

્ટિપનોમાં’્ય ્યાદોથી ભરેિો દરબાર માગું છુ.ં

નથી જોઇિો કા્યમ સાથ મને િારો હિે,

પ્રેમથી જો કરે મુિાકાિ િો પળિાર માગું છુ.ં

આમ િો ચાિે જ છ ેિહાણ સંસાર સાગરે,

પણ ક્ષણ એકને હંુ થિા પટિાર માગું છુ.ં

મને ક્યાં સમજ છ ેરદદફ કે કાફી્યાની,

બસ આિે છ ેજ ેમનમાં એ જ િખિા માગું છુ.ં

ભૂિશે “ભગી” આસાનીથી એિું કાં’ સમજ્યું? 

િખિાને હજી િો; પારાિાર માગું છુ…ં

હિે આપણે રંગ રંગ ક્યાં સુ્ધી રમીશું?

આ બેરંગ અંિરાિ હટાિ, િો િાિ બને.

િારી દ્રલટિના શૂન્યાિકાશે હંુ રોજ પ્રિેશું,

િું પછીના ચરિવ્યૂહ હટાિ, િો િાિ બને.

પછી આખું્ય આ્યખું ્ધૂળેટી જમે ઉજિીએ;

અપેક્ષાઓ હોળીએ સળગાિ, િો િાિ બને.

આ કોરા રંગો િો હિા માફક ઉડી જિાના,

મને મઘમઘિા કેસુડ ેપિાળ, િો િાિ બને.

પાનખરને પ્રીિે, પૂરાં ન્યા્યે મેં આિકારી;

િું િસંિને આંગણું ચીં્ધાડ, િો િાિ બને.

ઈચછાઓનો સનેપાિ કનડિો રહેશે સિિ,

શમણાંને સાકાર કરી બિાિ, િો િાિ બને.

િું િાિોએ લિં્ધિા સતિર શબદકોષ ના શો્ધ,

પણ હાં; મુદ્દાની િાિ ઊઠાિ, િો િાિ બને...

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe
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આજ મારી આંખે જો સોનેરી સૂરજ ઉગ્યો..
કેસરી્યા ઉજાસે િદન મારંુ કેિું છ ેલનખ્ુયું,

ખીિખીિાટ હસિાં હોઠ જાણે ખળખળ િહેિાં ઝરણાં..

ભીના ટપકિાં િાળ પર એક પિંલગ્યું આિી બેઠુ,ં
મારા શમણાંમાં મેઘ્ધનુષી રંગો પુરા્યા,
ને; શ્વાસે જાણે સપ્તક સૂર ગાિા માંડા,
આ હૈ્યે સજ્યો છ ેઆજ નિિો શ્રૃંગાર…

િમે કહેશો… 
હંુ કેિી િાગું છુ…ં?

ગાિ પરના ખંજનમાં એક નજર આિી િસી,
હા્ય મોરી મૈ્યા… 

મૈં કહાઁ આ ફસી… ?

મોબાઇિમાં અિામ્વ િાગ્યું…
આળસ મ મરડિી  સિાર કેિી પડી!!
સામેના અરીસામાં ચેહરો દેખા્યો…

સપનું જાણી હંુ ખૂબ હસી..
અરીસામાં જોઈ પૂછું… 

“કેિી િાગું છુ…ં?”
િણખાં ઝરિો પ્રત્યુતિર મળો…

“નખરા િ્ધુ રહેિા દે… 
ઉંમરમાં એક દદ’ ભળે એિી િાગે છ…ે”
“હં….” કહી હંુ દદનચ્યા્વ એ િાગી…

બ્શ કરિાં ફરી નજર અરીસા પર પડી…
ફરી મેં પૂછું… 

“કેિી િાગું છુ…ં?”
કહે… 

“આ ચેહરા પર આમ ઇિરાિા જિેું શું છ.ે?”

મેં કહું…  “િું શું જાણે...?
િું  િો ફકિ ચહેરો જ  છ ેબિાિે…

જો… 
જરા એ’ નજર એક પળ ઉ્ધાર િઈ આિ…

આ દદિના રૂપની િને િસિીર બિાિું…
હા, મને ખુમાર છ,ે 

…………..એ’ નજરનું…………

બોિો હિે… કહી શકશો કે…
“હંુ કેિી િાગું છુ…ં??”

 “nwt 
         fuðe 
        ÷køkwt Awt...??”
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“Ëefhe”
આંગણે આવી રદલમાં ટકોરાં કરે જરી,

‘દીકરી’ િામે આવી િાજુક િમણી પરી,

કદી લાગી િરફકરી, તો કદી એ અંતમુ્યખી,

‘દીકરી’ િામે પરરવારિે મળી પ્ારી સખી,

લો’ક છો’િે કહે, છ ેએ તો ‘પારકી થાપણ’

‘દીકરી’ િામે મળું આખા કુટંુબિું ઢાંકણ,

પ્રભુતાિા પગલે બંિે પેઢીિે ઉજાળિે; છ ેનવશ્વાસ,

‘દીકરી’ િામે મળી મીઠી અિુભૂનત, મૌિ અહેસાસ,

પથથર જવેાં પુરષિી પણ ભીિી થા્ છ ેપાંપણ,

‘દીકરી’ જ્ારે આંગણે છોડી જા્ એિું બાળપણ…
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સિં્ધ્વન માિભૃાષાનુ ં- પ્રજ્ઞા દાદભાિાળા
હુ્ટટનમાં છલે્ા ૧૫ િષ્વથી ચાિિી 

માિૃભાષા પ્રેમીઓની સં્ટથા ગુજરાિી 
સાદહત્ય સદરિાની પ્ર્યોગશાળામાં 
માિૃભાષાન ેસરંક્ષણ અન ેસિં્ધ્વનની લિલિ્ધ 
પ્રિૃલિઓમાંની એક પ્રિૃલિ છ ે સદહ્યારુ 
સજ ્વન. જમેાં ગદ્સજ ્વન ખુબ લિક્ટ્ંુય. આ 
લિકાસમાં િકનીકી સહા્ય ઘણી મોટી હિી 
બિોગ અને ઇમેિનાં બહોળા ઉપ્યોગને 
કારણે હુ્ટટન સદહ્યારા સજ ્વનનાં પંથે 
અગ્રેસર થ્યું.  

૨૦૧૧માં જીિનસંધ્યા અને સજ ્વન 
સદહ્યારુ નામના બે પુ્ટિકો ભરિ 
એમ પટિેના અનુદાનથી પ્રલસધ્ધ થ્યા. 
રિી્ેયટ્ટપેસની ટેકનોિોજીએ અમારા 
ઉતસાહને નિિર ્ટિરૂપ આપ્ંુય અને 
૨૦૧૪ સુ્ધી સજા્વ્ેયિા ૨૫ સદહ્યારા 
સજ ્વનોને િીમકા બુક ઓફ રેકૉડ્વમાં ્ટથાન 
મળંુ. આમ સજ ્વકોને લિકાસ માટ ેપહેિા 
ઇમેિ પછી બિોગ અને પછી રિી્યેટ્ટપેસનાં 

પિેટફોમ્વ મળા. ટકેનોિોજી િો જાણે હજી 
રોકાિાનંુ નામ િિેી નહોંિી. ઓકૂ્વટ, ફેસબકુ, 
ઇબકુ અન ેિૉટસએપ અન ેકંઇ નિૂન ્ટિરૂપે 
આિિી ગઈ અને માિૃભાષા એકિીસમી 
સદીના નિિા ્ટિરૂપો બિાિિી જ રહી..

૨૦૧૪મા ંસદહ્યારા સજ ્વનના ંસહ્યોગી 
પ્રજ્ઞાબેન દાદભાિાળા સાનફ્ાનસી્ટકોમાં  
સદહ્યારા સજ ્વનનાં નિા ્ટિરૂપોને બહાર 
િાવ્યા અને િે લનબં્ધ અને આ્ટિાદો.. 
લિષ્યો પણ કેિાં નિિા.. પ્રેમ એટિે પ્રેમ, 
િો સારુ, ઘર એટિે ઘર અને છલે્ે િો જમે 
પદ્મા ંપાદપલૂિ્વ પ્ર્યોજા્ય િમે િાિા્વનાં પહેિા 
બે પેરેગ્રાફ થકી મુખડ ુબાં્ધીને એ જ પાત્રો 
સાથે સિ્વ િેખકોને ૧૦૦૦ શબદોની િાિા્વ 
િખિા કહું. ઘણા િેખકોએ િાિા્વ િખી.

જોકે સૌએ સંકલપ િી્ધો હિો કે, 
સદહ્યારા સજ ્વનમા ંપ્ુટિકોની સખં્યા બમણી 
કરશું ૫૦ પુ્ટિકોનો િક્્ય પુરો થ્યો ત્યારે 
િેનું ઉજિણૂં પણ ભવ્ય રીિે એક સાથે 
૧૨ પુ્ટિકોનું લિમોચન કરી “બેઠક” અને 

સદહ્યારા સજ ્વનને િપૃ્ત કરી દી્ંુધ.૫૦ પ્ુટિકો 
સાથે ગીનીઝ બુકનાં રેકૉરનાું ્ટિપન સાથે 
ઝઝુમિાં લિજ્ય શાહ, પ્રજ્ઞા દાદભાિાિા,  
પ્રિીણા કડદકઆ અને હેમાપટિેને પહેિો 
્ધક્ો ત્યારે િાગ્યો જ્યારે ગીનીઝ બુક 
ઓફ રેકૉડ્વમાં ૪૨૦૦ પાના સાથેનો પ્ર્યતન 
લનષફળ લનિડો. નિો પ્ર્યોગ નિિર રીિે 
લિચારા્યો જ્યારે અમદાિાદના ંદકરણ ઠાકરે 
િમેના પ્રકાશન “બકુ પબ ઇનોિેશનસ” દ્ારા 
પ્રકાશન સહમલિ આપી કે, િેઓ ૧૨૦૦૦ 
પાના જટેિુ પુ્ટિક િૈ્યાર કરી આપશે.

અમેદરકન સજ ્વકોને ટહેિ નંખાઇ અને 
ઘણા લમત્રોએ િેમના બિોગ અને િેમની 
કૃલિઓથી અમારી ઝોળી ભરી દી્ધી.. આજ ે
એિી મીઠી મંુઝિણ છ ેકે, કઈ કૃલિ અલ્ટિકૃિ 
કરિી? આ છ ેઅમેદરકન ગુજરાિીઓનો 
માિૃભાષા પ્રેમ.   

આપણંુ માિભૃાષાના ંસિં્ધ્વનનુ ંઅલભ્યાન 
આજ ે “ગીનીઝ બુક ઓફ રેકોડ્વ” મેળિિા 
થનગની રહંુ છ.ે ગીનીઝ બકુ ઑફ રેકોડ્વની 
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કસોટીમાંથી પાર ઉિરિાની ઘડીઓ ગણા્ય 
રહી છ.ે આપ સહુની શુભેચછાઓ સાથે આ 
કા્ય્વ પાર પડશે.  આપના સહકારથી અહીં 
સુ્ધી આવ્યા એ આનંદના સમાચાર છ.ે 
આ પુ્ટિકની પ્રથમ નકિ ૧૦ જાન્યુઆરી 
૨૦૧૬ ્ટથળ બુકપબ ઇનોિેશન ખાિે  
અમદાિાદ જોિા મળી.  આપણા પ્ર્યતનના  
સાક્ષી મુ. ભાગ્ેયશ ભાઇ જહા,  ડૉ કુમારપાળ 
દેસાઇ અને રમેશભાઇ િન્ા બનશે,  એ 
સાથે  જ ડૉ ચીનુભાઈ મોદી, પ્રિાપભાઈ 
પંડા અને અન્ય િેખકોની હાજરી  કા્ય્વનું 
બળ અને પ્રોતસાહન બનશે.

આ ગ્ંથિી મહતવતા: 
 આ મહાગ્રંથ જ ે કદાચ ગુજરાિી 

ભાષાનું પહેિું  (૧૨૦૦૦ કરિા િ્ધુ 
પાના), આટિું જાડુ ંપુ્ટિક હશે. આ 
પુ્ટિક સંપાદનોમાં અિશ્ય અનોખંુ 
થઈને રહેશે.

	મહા ગ્રંથ  ગદ્ના મહાન ર્ટિા પર 
એક મહતિનું  સીમાલચનહ બની 
રહેિાનું છ ેએમાં કોઈ શંકા નથી. 
આ મહા ગ્રંથ માત્ર રેકોડ્વ બ્ેક પુ્ટિક 
નથી િેમાં એકસોથી િ્ધુ િેખકોનો 
પરદેશમાં ભાષાને જીિિી રાખિાનો 
પ્ર્યતન છ.ે 

	સાદહત્યમાં ગલિનું પણ મહતિ છ ે
માિૃભાષા માટેનું ્યોગદાન અને 
સંિ્ધ્વનમાં ફાળો છ.ે 

	લિશ્વ્ટિરે ગજુરાિી ભાષાની ઓળખ 

આ પ્ુટિક છ.ે  એક જાગલૃિનુ ં પ્રલિક 
છ,ે િોકોનુ ંધ્યાન આપણી ભાષા િરફ 
જશે.

	મહાગ્રંથ એ ભાષાની િાકાિ છ.ે 
એ માત્ર આલથ્વક પ્રિૃલતિ  કે નામના 
નથી.  એમાં સામાલજક, શૈક્ષલણક 
અને સા્ંટકૃલિક મૂલ્યો સકંળા્ેયિા ંછ.ે

	આ પુ્ટિકમાં મુખ્ય ધ્યાન ખેચે છ.ે  
“સદહ્યારી સજ ્વકિા”  “મૌલિક ગદ્”  
“િેખકનું સાિત્ય”

	આપણી માિૃભાષા આખા ગ્રંથમાં 
કેનદ્રનું ્ટથાન છ.ે પડકારનો ્ટિીકાર 
અને પ્ર્યતનનો ઋણ્ટિીકાર છ.ે 

 મૌલિક ગદ્ િો છ ેજ, દરેક િેખકનું 
સાિત્ય આ પુ્ટિકનું આકષ્વણ છ.ે માત્ર 
એકિાર નદહ લન્યલમિ  રીિે સદહ્યારંુ કામ 
કરિાં “બેઠક”  કે  સદહ્યારા સજ ્વનમાં 
લનિનિા લિષ્ય કે િાિા્વ પર િખી સજ ્વકોએ 
ભાષાને કેળિી છે. પુ્ટિકમાં ગદ્ની 
રમણી્યિા અનેક રીિે િહેંચી છ.ે આપણી 
ભાષાને કેનદ્રમાં રાખીને શબદો અહીં પાંગ્યા્વ 
છ,ે પછી એ નિિકથા હો્ય, લનબં્ધો, િાિા્વ 
સંગ્રહો, હા્ટ્ય િેખો, આ્ટિાદો, નાટકો, 
હેિૂિક્ષી પુ્ટિકો, પ્રા્યોગીક કે નિિર 
િખાણો. અહીં કરેિાં ભાષા સંિ્ધ્વનનાં 
નિિર પ્ર્યોગો પણ જમે કે શબદ ્ટપ્ધા્વ.. 
છબી એક સંિેદના અનેક અને  “િ્ટિીર 
બોિે છ”ે, જ ેઘણા સજ ્વકોને સંશો્ધન કરિા 
પ્રેરશે એમાં કોઈ શંકા નથી.

ડૉ ચીનુમોદીએ આ મહાગ્રંથને 

આિકારિાં કહું હિું કે, આિું સંિ્ધ્વન કા્ય્વ 
કદાચ ભારિની કોઇપણ ભાષામાં થ્ુય નથી 
અને િે બહુ જ આિકારણી્ય પ્ર્યાસ છ.ે

આ પુ્ટિક દ્ારા સજ ્વન કે્ષત્રે પોિાના 
આગિા પ્રદાન સાથે આિિા િેખકોની નોં્ધ 
જોશો િો સમજાશે કે, અમેદરકામાં ઘણાં 
સજ ્વકો છ ેજઓે િેમના પ્રથમ ગદ્ સજ ્વન 
દ્ારા પ્રકાશમાં આિી રહા છ.ે ઉદાહરણ 
િરીકે સાનફ્ાનસી્ટકોનાં કલપના રઘુ, ન્ુય 
જસસીનાં મહેનદ્ર ભટ્, નટિર મહેિા અને 
ઉમાકાિં મહેિા, શીકાગોના ંરેખાબને શકુિ, 
સપના લિજાપુરા અને હુ્ટટન નાં લિશ્વદીપ 
બારડ, ચારુશીિા વ્યાસ, અને દેિીકા ધ્ુિ.

આ મહાગ્રંથ કે જમેાં ૧૦૦ કરિાં િ્ધુ 
પ્ુટિકો છ ેિ ેમે મહીનાના પહેિા ંઅઠિાડી્યે 
૨૦૦૦૦ રૂલપ્યાનાં ભાિે પ્રાપ્ત થશે. જનેા 
આગોિરા ઓડ્વર  www.bookpub.in  
૧૫૦૦૦ રૂલપ્યાનાં ભાિે િેિા્ય છ ેઅને 
િે પહેિો િે િહેિાનાં ્ધોરણે લ્ટિકારા્ય છ.ે  

ટુકંમા,ં અહી િખેકો ક્યારેક રાગની િાિ 
કરે છ ેિો ક્યારેક લિરાગની। ક્યારેક કોઈ 
કાવ્યમૃિનું આચમન કરાિે છ ેિો ક્યારેક 
માનિીના મનને િાગિાનો પ્ર્યાસ. સિ્વત્ર 
િેખકની નિી દ્રલટિનો અણસાર પરખા્ય 
છ.ે દરેક િેખક શબદ અને ભાષામાં જીિ 
પરોિી પ્રિતૃિ થ્યા છ.ે પછી એને િ્ધાિિાની  
જિાબદારી આપણા સૌની છ.ે 

                                                                                                                  

http://www.bookpub.in
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મનનાં આંગણે જ્યારે લિચારોની હોળી રમા્ય ત્યારે ભાિ-ભાિની ઊલમ્વઓ પ્રગટ થા્ય. રંગનાં રણમાં 
રચાિી રંગ શબદને અિગ અિગ રીિે રજૂ કરિી કેટકેટિી કલિિાઓ કલિઓ દ્ારા રચા્યેિી છ.ે

કલિિાઓમાં િપરા્યેિ કલિનાં રંગબેરંગી ભાિ એમનાં રંગીન લમજાજની ઓળખ અપાિિા હો્ય છ.ે 
રંગ શબદનાં િ્યકારામાં કલિઓએ બદિાિી ઋિુઓને અિગ અિગ રંગ સાથે સરખા્યો છ,ે િો ક્યારેક 
બદિાિા સમ્યને, િડકા છા્યાંને રંગ દ્ારા અલભવ્યકિ ક્યષો છ.ે  

લિચારોમાં બેફામ અને શબદોમાં ભારોભાર બરકિ ્ધરાિિાં શા્યર બેફામ સાહેબ 
“સંગ િેિો રંગ” કહેિિથી િદ્દન લિપરીિ એમનાં આ શેરમાં કહે છ ેકે,

બૂરાઓને અસર કરિી નથી સોબિ ભિાઓની,
ફૂિોનો રંગ કાંટાને કદી િાગી નથી શકિો.

– ‘બેફામ’ બરકિ લિરાણી 

ફૂિને ેપણ ક્યા્ંય રંગની ઢાિ હશ,ે અને એજ કલિન ેપ્રમેની પ્રિીક્ષામા ંમોજ નો રંગ િાગ ેછ ેઅને કહે છ ેકે, 

શ્રદ્ાની હો સુિાસ, પ્રલિક્ષાનો રંગ હો,
એિાં ફૂિો ખીિે છ ેફકિ પાનખર સુ્ધી.

– ‘બેફામ’ બરકિ લિરાણી 

રમેશ પારેખની એક ખુબજ સુંદર પંલકિ રંગ બદિાિાં માણસો માટ ેછ,ે કહે છ ેકે 

રંગો કદી્ય ભોળા નથી હોિા એટિે,
િીિુંચટ્ાક આખું નગર હો્ય િો્ય શું?
 નખ જિેડુ ંઅિીિનું ખાબોલચ્યું ‘રમેશ’
િરિાં ન આિડ ેિો સમજ હો્ય િો્ય શું?

- રમેશ પારેખ 

માણસને રંગ બદિાિા િાર નથી િાગિી, જ્યારે રમેશ પારેખ માણસના બદિાિા રંગની િાિ કરે છ ે
ત્યાં શેખાદમ આબુિાિા રંગની જમે બદિાિા સમ્યની િાિ કરે છ.ે   

રંગ બદિાિા સમ્યના જોઇ દદિ બોિી ઉઠ્યું 
શું ખરંુ શું ગિિ આદમથી શેખાદમ સુ્ધી.

- શેખાદમ આબુિાિા 

furVÞík
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રંગોથી મારંુ આંગણું રલળ્યામણું ક્યુું,
શણગારી િેં પછીિ િો મેં ગઝિ આ િખી.

- રમેશ પારેખ  

કોઈક પંલકિમાં કલિ બદિાિા સમ્યને રંગ સાથે સરખાિે છ ેિો એ જ રંગ શબદને કલિ ગઝિ િખિાં 
માટ ેલનલમિ ઠરેિે છ,ે મનનાં અંગણે ઘણી રંગીન ્યાદોથી િે જીિનરૂપી દીિાિ શણગારી છ ેઅને એ ્ટમરણ 
ગઝિ િખિાનું કારણ છ.ે

અધ્યાલતમક કલિિાઓ અને ભજનો િખનાર અલિનાશી કલિ શ્રી મકરંદ દિે રંગીન સ્તી સંગે સજા્યેિ 
સોહામણા સપનાઓને કમળની સાથે ખીિિાની િાિ કરિા િખે છ ેકે, 

ઝરણ પર િહેિી
એ રંગીન રમણા !
ખીલ્યાં પોં્યણાં સંગ
સોહાગ શમણાં !

- મકરંદ દિે
 
ખુબજ લિલિ્ધ પ્રકારના ંિખેન કા્ય્વમા ંપારંગિ કલિ શ્રી હરીનદ્ર દિે એમની એક જ કલિિામા ંરંગના ંઅિગ 

અિગ ભાિ િણ્વિે છ,ે ક્યાંક એમને જુદાઈનોનો રંગ લમિનમાં દેખા્ય છ ેિો અમૃિમાં ઉદાસીનિાનો રંગ છ,ે 
ક્યાંક છલે્ી ક્ષણોમાં માશુકાનો રંગ છ ેિો, ક્યાંક પોિની જાિને ભુિિામાં ઈશ્વરની સાક્ષાતકારનો રંગ છ.ે

એિુજં એક અધ્યાતમ ગીિ બાબા આનદં િખે છ ેકે િુ ંઈશ્વરના રંગમા ંરંગાઈ જા. બાબા આનદં સતસગંને 
જ સાચો જીિિાનો રંગ માને છ.ે દાન પુણ્ય કર, મોહ મા્યાથી પરે રહેિું હો્ય િો રામ નામનો રંગ િગાિ.  

હોળીના રંગ િો િમારી આંખ અને ગાિ પર હિાં,
પ્રહિાદની જમે િગર કારણે જ બળા અમે.

- “મૌલિક લિચાર”

ઉપરની પંલકિમાં લપ્ર્યિમાની બેફીકરાઇ હૃદ્યથી શબદ સુ્ધી પહોચે છ,ે અને કાળા કાજળ અને ગુિાબી 
ગાિના રંગનાં રંગમાં કારણ િગર પ્રહ્ાદની જમે બળિાની િેદના શબદમ્ય બને છ.ે 

અલગ્યાર હજારથી પણ િ્ધુ ગીિો િખનારા કલિ શ્રી અલિનાશ વ્યાસનો રંગ લપ્ર્ય શબદ છ,ે એમનાં 
પ્રચલિિ ગીિોમાં રંગનો માનભેર ઉપ્યોગ થ્યો છ.ે.

એમની સજ ્વનાતમક દ્રલટિને કુિૂહિ થા્ય છ ેકે જો પાંદડુ ંિીિું છ ેિો રંગ રાિો કેમ હશે? 
- મૌનલક “નવિાર”
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