
yur«÷ 2016   rð[khÞkºkk   1

ð»ko : 2, ytf : 4
yur«÷ 2016



2  rð[khÞkºkk  yur«÷ 2016

3 rð[kh” «u{ þkMºk Au...
 {kir÷f “rð[kh”

4 “nkEfw”
 ykhíke Ãkhe¾

6 nwt yLku {Lk 
 «ðeýk yrðLkkþ

8 “{qÕÞ MktMfkhkuLkwt ½h yus Mðøko”
	 “Ãk]Úðe	WÃkhLkwt	MkkiÚke	MkwtËh	MÚk¤	½h”
 r«Þtfk ¼è

10 ÷kuÚk÷ ¼ªíkhu ¼ÔÞíkk Mkk[ðe çkuXu÷wt Lkøkh
 fðLk ðe. yk[kÞo

12 “þwt íkwt çkË÷kE LkÚke ?”
 íkÁ÷íkk {nuíkk

14 ½B{h ð÷kuýwt
 heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh

15 Lkuf fk{
 hÂ~{ òøkehËkh

16 {eXze yk ðkÞhkLke ðkík
 h{uþ Ãkxu÷

17 íkku þwt ? rLkB{e !, ¼køk 3
 hÂ~{ òøkehËkh

19 «u{  fu  þhík ? 
	 LkuLMke	þuXðk¤k

21 Unfair & Lovely
 fýoðe þkn

23 “yûkh ÃkqýoLkku Mk{Þ !” 
 yLkwÃk{ çkw[

24 {kiLkLke ðkík
 rn{k÷e þkn

25 ÃkºkMkuíkw
 íkw»kkh {ýeÞkh

26-34 frðíkk Cafe
 {kir÷f “rð[kh”
 yŠ[íkk Ãktzâk
 Søkh Ëðu
 yrûkíkk ¼è
 ¼økehÚk ¼è
 hu¾k ¼èe
 «ríkf fkuxu[k
 zkp. ytrfíkk Ãkt[k÷
 ÏÞkrík þkkn
 ykhíke Ãkhe¾
 nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

35	 yku¤¾:	LkeðkhkuÍeLk	

31 furVÞík “þ{ýwt”
 {kir÷f “rð[kh”

ð»ko	:	2,	ytf	:	4	 yur«÷	2016

yLkw¢{rýfk

“rð[khÞkºkk”Lkkt	÷u¾kuLkwt	xkEÃk	Mkt®xøk	yLku	zeÍkRLkªøk:	«fkþ	MkwÚkkh
þçË	MknkÞ:	ykhíke	Ãkhe¾	

“rð[khÞkºkk”	MkkÚku	Mktf¤kÞu÷	ík{k{	÷u¾fku	yLku	MknkÞfkuLkku	¾wçk	¾wçk	yk¼kh.

www.maulikvichar.com
maulikvichar@gmail.com

sankalan.maulikvichar@gmail.com



yur«÷ 2016   rð[khÞkºkk   3

“rð[kh”

«u{ þkMºk Au...

પ્રેમ સસં્કારનો વકારસો છરે.પ્રેમ આપણી નસરેનસમકા ંછરે મકાત્ર એનરે વહરેતો ્ રવકાનો છરે. પ્રેમ 

આપણકા શ્કાસોચછવકાસમકા ંછરે. ન્કારનો શ્કાસ ઓગળીનરે હ્કારનો ઉચછવકાસ પ્સરકાવવકાનો 

છરે. પ્રેમનરે ્ોઈ અટ્ નથી. પ્રેમ સનકાતન છરે. પતંગગયકાનકા રંગોમકાં પ્રેમ છરે, મરેઘધનુષનકા 

અધ્ધવતુ્ધળમકાં પ્રેમ છરે. ગસતકારનકા સૂરમકાં પ્રેમ છરે.

 પ્રેમ આપણી આસપકાસમકાં જ છરે છતકાંય ્ોઈ્ પકાંપણનકા દરવકાજા એનરે દ્રગટિ સુધી 

પહોંચવકા નથી દરેતકા.ં ્ રૂણકાની દ્રગટિથી નીરખીએ તો પ્રેમ આપણી ભીતર જ છરે. શબદનકા 

સહવકાસમકાં પ્રેમ છરે. ભકાષકાની આરકાધનકામકાં પ્રેમ છરે.

પ્રેમ એ્ એવી ભકાષકા છરે જ રેનરે બોલી શ્તકા નથી પણ અનુભવકાય છરે, ્દકાચ એટલરે જ 

એ અસર્કાર્ છરે. આંગળીઓનકા ટરેરવરે સતનયુગલોનો સપશ્ધ પ્રેમ છરે. 

ગવચકારયકાત્રકામકાં જ પ્રેમની શોધ છરે. પ્રેમ એ્ બ્રહકાંડમકાં તરતી ઊજા્ધ છરે. પ્રેમ મકાણસનરે 

મકાનવની નજી્ લકાવરે છરે.

મૌગલ્ ગવચકારોમકાં પ્રેમ છરે.  

પ્રેમ શકાસ્ત્ર છરે... પ્રેમ શકાસ્ત્ર છરે... પ્રેમ શકાસ્ત્ર છરે...

पोथी पढी पढी जग मुआ, पंडित भया न कोय ।
ढाई अक्षर प्रेम का, पढरे सो पंडित होई ॥
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“nkEfw”
“હકાઇ્ુ” એ મૂળરે તો જાપકાનીઝ ્કાવયપ્્કાર છરે.  ટૂં્ ુ ં નરે ટચૂ્ ડુ,ં ૧૭ ઉચચકારણ દ્કારકા રચકાતું શબદગચત્ર.

પ્થમ પંગ્તમકાં ૫ ઉચચકારણ, ગદ્તીયમકાં ૭ અનરે ફરી અંગતમ ્હો ર્ે તૃતીય પંગ્તમકાં ૫ ઉચચકારણ  દ્કારકા ્કાવય સંવરેદન 

રજૂઆત ્રવકામકંા આવરે છરે.  સકાવ સકાદી ભકાષકામકંા સમજણ આપું તો, ૧૭ અક્ષરો વકાંચી આંખ બંધ ્રો નરે જો આ અક્ષરો 

આંખ સમક્ષ એ્ દ્રશય ખડુ ં્રી શ ર્ે તો એ શબદસમુહનરે ‘હકાઇ્ુ’ સમજવું.   

 “તકાન્કા” પણ જાપકાનીઝ ્કાવયપ્્કાર છરે.  જ રે ૫-૭-૫-૭-૭ ઉચચકારણોની ગોઠવણી દ્કારકા 

‘હકાઇ્ુ’ ની જ રેમ જ રજુ ્રવકામકાં આવરે છરે. 

1.
મનના રંગે, 

ખેલો હોળી; મળશે, 
મોક્ષ મારગ.

7.
જીવનભર,

થનગનાટ કરે,
મન મોરલો.

4.
ઉડવા ઝખેં,

દૂર ગગન છાવં,
મન પખંીડંુ.

5.
માથે બેડલુ,ં

છો’ વસતં વેણલુ*ં,
મન મેણલુ*ં.

6.
ઉચછવ* માણે,

મગુ્ધ લહરેખીઓ,
મન સાગરે.

2.
ઘમૂરાત ુ ંરે’,

ઈચછા વમળો મહીં,
ચચંળ મન.

3.
થનગનતા,ં

પ્રણય ચસુકી ભરી,
મન મોરલા.ં

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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10.
બાવરંુ મન,

સઘંરી રહસયો,
સળગે સદા.

13.
સવપન હણાયુ,ં
ડસૂકા ંપડઘાય,

મનઉદ્ાને.

16.
ઠેશે ચડાવી,

સબં્ંધોને ઝુલાવયા,ં
મન હહંડોળે.

19.
તાનકા 

(૫-૭-૫-૭-૭)
મન ભરીને,

અજાણયા ંએ ચહરેા,ં
હળેમળે તયા,ં

ઉતસવ તો બહાનુ,ં
માનવતાનો ‘મેળો’ !!

8.
આભ આંબવા,
કલશોર બૌ કરે,

ચચંળ મન.

11.
જીવી રહા ંસૌ,

આધનુનક જીંદગી,
મન મારીને.

14.
સવપનના ંભારે,
ઘઘુવાટ કરતો,

મનસાગર.

17.
ચાદંની નહાય,
મનદીપ મલકે,
તળાવ પાળે.

9.
જરી’ ન થાકે,
કદૂાકદૂ કરતા,ં
માકડંુ મન.

12.
નપ્રત યાદની,

ઝાલર રણકતી,
મનમહંદરે.

15.
ઝાપટંુ મન,

પાછો ચોંટી જાય ‘ત ુ’ં,
કણમા ંભળી.

18.
મનમૌજી થૈ,

જીવે માણસ; મળે,
પ્રકનૃત પાઠ!!

અહીં,
વેણલુ ં= સવાર, પ્રભાત 
મેણલુ ં= વાકંા ંબોલુ ં

ઉચછવ = ઉતસવ, તહવેાર
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આજરે ઝરૂખકામકાં બરેસી જાત સકાથરે વકાત 
્રવકાનું ગવચકાયુું.  આ ‘હંુ’ અનરે ‘મન”  
ર્ેટલકાં અવળચંડકા છરે.  જ રેની સકાથરે સતત 

પનકારો પડ્ો છરે.  જીવનની સકાથ્ધ્તકા મકાટરે 
અગતયનકા છરે.  જો અં્ ુશ હોય  અનરે સમતકા 
ધકારણ ્રી હોય તો જીવન આસકાન અનરે 
રસમય બની શ ર્ે.  જીવનની સફળતકાનો 
આધકાર આ બન્રે પર અવલંગબત છરે.  
સજાગ રહરેવું, યથકાથ્ધ આચરણ ્રવું તો 
જુઓ જીવન હયુુંભયુું બની જશરે.

‘હંુ’ અનરે ‘મન”  જ રે બન્રે જીવનમકા ંખબૂ 
અગતયનકા છરે. તરેમનરે રહરેવકાનરે મકાટરે  સથળની  
જરૂર  નથી. તરેમનું સકામ્કાજય ચકારરે ્ોર 
છવકાયરેલુ ંછરે.  દૃઢતકાપવૂ્્ધ  મકાનરે છરે ્ રે જો અમરે 
બન્રે ગકાયબ તો, ‘તનરે ્ ોણ પછૂશરે?’  ભલરે 
અદ્રશય છીએ પણ સત્કાધકારી છીએ. 
અમકારી અવગણનકા અશ્ય છરે. 
્ોયડો ગહન છરે.  ઉત્ર સકાવ 
સરળ છરે. વકાત ચકાલી રહી છરે, 
‘હંુ’ અનરે ‘મન’ની.  ‘હંુ’ અનરે 
‘મન’ બરેઉ આજ રે ગવચકારી રહ્કા, 
જ રેનું ્ોઈ સરનકામું નથી એવકા 
અમરે બન્રે વગર મકાનવ જાતનું શું 
થકાય?!  ભલરેનરે, ગમરે તરેટલી ડફંકાસ 
મકારરે , પ્ગગતનકા સોપકાન સર ્રરે , અમકારકા 
વગર ચરેન ન પડરે..!

આ શરીર જ રેનરે તૈયકાર થતકાં ઓછકામકાં 
ઓછકા નવ મહહનકા લકાગરે છરે,  જયકારરે  નવથી 
ઓછકા મહહનકા લકાગરે તયકારરે  તરેનરે હૉગસપટલમકાં 
રકાખી,  જતનપૂવ્ધ્ ખૂબ નકાજુ્કાઈથી તરેનું 
રક્ષણ ્રી  ર્ેળવકાય છરે. એ શરીરમકાં પણ 

આંખ, ્કાન નકા્, હકાથ, પરેટ એવકા સઘળકાં 
અંગ વયવગસથત હોય છરે. મકાત્ર વહરેલકાં 
આ ધરતી પર અવતરણ ્યુું હોવકાથી તરે 
પટુિ થયરેલકાં હોતકા નથી. આપણકા શરીરનકા 
અગંોમકા જ રે  બરે અગત મહતવનકા છરે, તરે ્ યકાયં 
દ્રગટિ સમક્ષ દરેખકાતકા નથી. એ્ આપણં 

‘મન’ અનરે બીજુ ં
‘હંુ’.  બન્રે 

બરે ઘ ર  
હોવકા 

છતકંા પોતકાનું અચલ સકામ્કાજય ્ ોઈની પણ 
દખલ વગર ચલકાવી રહ્કા છરે.

મનનો તકાગ લરેવો મુશ ર્ેલ છરે. તરેનું  
ક્ષરેત્રફળ ્ રેટલકા ચોરસ હ્લોમીટર ્ રે ચોરસ 
મકાઈલ હશરે તરેનો ્ ોઈનરે અંદકાઝ નથી.  તરેનરે 
મુસકાફરી ્ રવકા ્ ોઈ વકાહનની જરૂર નથી.  
તરેનરે ઉડવકા પકાખંો યકા ગવમકાનની આવશય્તકા 
નથી.  છતકંા પણ તરે ચકારરે  હદશકામકાં ્ોઈપણ 
જાતનકા બધંન વગર ગવહરી શ ર્ે છરે.  મનનરે 
નકાથવુ ંમશુ ર્ેલ છરે.  આ ‘હંુ’ પણ ્ કાઈં ઓછો 
અવળચંડો નથી.  તરેનરે રહરેવકા ઘર નથી 
પણ સંપૂણ્ધ શરીરનરે તરે પોતકાનકા દકાબમકાં 
રકાખરે છરે. ્હરેવકાય છરે, ‘મકારકા ્રતકાં મોટો 
હંુ’...  ભલરે એ દરેખી નથી શ્કાતો પણ 
સવ્ધત્ર છવકાયરેલો છરે.  ‘હંુ’ નકા ગુમકાનનો 
પકાર નથી..! દરરે્ સથળરે તરે હકાજર,  તરેનરે 
આમંત્રણની પણ જરૂર નથી.  આ મન 
ર્ેટ ર્ેટલી પ્વૃગત્મકંા મગ્ન છરે.  ્ોઈ પણ 

વસતુ ગવશરે તરેનરે મકાહહતી હોય.  તરે ગવચકાર 
્રવકાની અદભૂત શગ્ત ધરકાવરે છરે.  સકાચું 
શું અનરે ખોટુ ંશું તરેની પરખ હોય છરે. મન 
ર્ે મગજનકા ્ોમ્પયુટરમકાં ર્ેટ ર્ેટલી વકાતો 

ભંડકારરેલી છરે.  યથકા સમયરે તરેનો છૂટથી 
ઉપયોગ પણ ્રરે  છરે. મગજમકાં તતવજ્કાન 
ભયુું છરે.  ધમ્ધ ગવષરે વકાત ્ રતકા ંથકા્તુ ંનથી.  
બીજાનકા મનમકાં શું ચકાલરે તરે પણ તરેનરે ખબર 
છરે..! આવતી્કાલરે શું બનશરે યકા તરેનકા ્ કાય્ધનું 
શું પહરણકામ આવશરે તરે બધકાની મકાહહતી 
ધરકાવરે છરે. આ મનનું શરીર તથકા આપણકા 

શરીરની નવ્ધસ ગસસટમ સકાથરે શું સંબંધ 
છરે એ વણઉ્લયો પ્શ્ન છરે.
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આવંુ જ ્કાંઈ ‘હંુ’ મકાટરે પણ ્હી 
શ્કાય।.! તરેનું ્ોઈ અગસતતવ નથી છતકંા, 
તરેની આણ વતતે છરે.  તરે બસ એમ જ 
સમજ રે છરે ર્ે મકારકા જ રેવું ્ોઈ નથી..!  એ 
અહં્કારી ‘હંુ’ મકાત્ર એટલું  જ સમજ રે  ર્ે, 
આ જગતનકા સજ ્ધનહકારરે  તકારકા જ રેવું બીજુ ં
પકાત્ર ઘડ્ું નથી..! નથી લકાગતું દગુનયકાનકા 
૭૦ થી ૮૦ ટ્કા પ્શ્નોનકા ઉત્ર મળી જાય. 
સજ ્ધનહકાર ખૂબ ચકાલકા્ છરે. તરેથી જ તો, 
સૃટિી ્ોઈપણ જાતનકા ખલરેલ વગર સુંદર 
રીતરે પોતકાનું ્કાય્ધ ગનયગમત પણરે ્રી રહી 
છરે.

સૂરજ ઊગરે છરે,  આથમરે છરે.  ્દી રજા 
પકાડતો નથી.  હકા, આળસ આવરે તયકારરે , 
વકાદળકા પકાછળ સંતકાઈ શ્કાસ ખકાઈ લરે છરે. 
ગશયકાળો, ઉનકાળો, ચોમકાસુ ગનયમ પ્મકાણરે 
આવી સહુનકા ખબરઅંતર પૂછી જાય છરે.  
હવરે આ ‘મન’ અનરે ‘હંુ’ નરે આપણકા શરીર 
સકાથરે ્ઈ રીતરે સંબંધ છરે?  મન આપણકા 
મગજ અનરે શરીર સકાથરે સં્ળકાયરેલંુ છરે.  
ભલરે તરેનું સવતંત્ર અગસતતવ નરી આંખરે 
જણકાતું નથી..! છતકાં, એ છરે એ હહ્્ત છરે.  
શું મન આપણકા શરીરથી અલગ અગસતતવ 
ધરકાવરે છરે?  યકા તો મનનો સીધો સંપ ્્ધ 
આપણકા હદમકાગ સકાથરે છરે? તો શુ ંમન એટલરે 
મગજ  યકા તરેનું ્કાય્ધતંત્ર?

તરેવી રીતરે શરીરનકા સમસત અંગોનકા 
સમુહનું નકામ “હંુ’  છરે.  ‘હંુ’ વગર તરેની 
્ોઈ ઓળખકાણ નથી. નકાનું બકાળ્ જયકારરે  
‘ હંુ’ થી અજાણ હોય છરે તયકારરે  ્હરે છરે, 
‘શીલનરે ભૂખ લકાગી છરે. શીલનરે નીની આવરે 
છરે’!  જ રેમ મોટો થકાય પછી ‘મનરે’ શબદ 
વકાપરરે  છરે.  હંુ, સત, ગચત યકા આનંદ છરે?  
‘હંુ ્ોણ?’_એ ખૂબ ગહન પ્શ્ન છરે.  ‘હંુ 
‘ની જાગત ્ઈ?  હંુ સવ્ધ્કાળમકંા અગસતતવ 
ધરકાવરે છરે.  ‘હંુ’ જયકારરે  નરમ હોય છરે તયકારરે  
આસપકાસનકા લો્ો તરેનરે ખૂબ ખરકાબ રીતરે 
સતકાવરે છરે.  જયકારરે  ‘હંુ’ અહં્કારી અનરે 
ગુમકાની હોય છરે તયકારરે  તરે આસપકાસનકા 

લો્ોનરે તુચછ સમજ રે છરે.  આ ‘હંુ’ સમતકા 
ધકારણ ્રરે  તયકારરે  તરેનકા દરેહનું ગૌરવ જાળવરે 
છરે.  એ ખૂબ ્ઠીન ્કાય્ધ છરે.  ‘હંુ’ નું યોગય 
સંચકાલન સદકા જાગ્રતતકાનરે આભકારી છરે.

તરે પ્મકાણરે મનનરે ‘મ ્્ધટ’ની ઉપમકા 
આપવકામકા ંઆવી છરે.  તરેનરે નકાથવુ ંનકામમુહ્ન 
છરે.  શ્ય બનકાવી તરેનરે ્કાબૂમકંા લકાવવકા 
ધયકાન, યોગનકા પ્યોગોએ થોડી સફળતકા 
મરેળવી છરે. જો રસગલુ્કા ભકાવતકા હોય અનરે 
જોઈએ એટલરે મન ખકાવકા લલચકાય. તરેમકંા જો  
‘ડકાયકાગબહટસ’નંુ સકામ્કાજય ફરેલકાયુ ંહોય તો તરે 
સવકાસ્થયનરે મકાટરે હકાગન્તકા્ધ છરે. છતકાં જોઈનરે 
ખકાવકાનું મન થકાય. હવરે જો મન પર સંયમ 
ર્ેળવયો હોય તો એ્ યકા બરે ખકાઈનરે સંતોષ 

મકાણો. ્દકાચ એ મન ્કાબૂમકાં ન હોય તો 
અડધો ડઝન ખકાઈ પહરણકામ ભોગવો. 
ઈનસયુગલન લો યકા બરે ડકાયકાગબહટસની ગોળી 
વધકારરે  ગળો ! આ છરે મનની અસગલયત..!

ગવજ્કાનનકા મત પ્મકાણરે મન,  ્ોઈપણ 
વસતુ ગવષરે શું ધકારરે  છરે,  ગવચકારરે  છરે અનરે 
તરેમકાંથી શું શીખરે છરે એ દરરે્ વયગ્ત પર 
આધકાર રકાખરે છરે. પદકાથ્ધ ભલરે એ્ હોય 
પણ તરેનરે ગનહકાળનકાર તરેમકાંથી શું તકારણ 
્કાઢરે એ ‘મન’ સહુનું અલગ હોય.  આ 
જગજાહરેર સહુનો અનુભવ છરે.  ‘મન’ 
ભલરે સકામકાનય શબદ છરે.  હ્ંતુ દરરે્ જીવંત 
પ્કાણી યકા મનુષયમકાં તરે અલગ અલગ ભકાગ 
ભજવરે છરે.  દરરે્મકા ંતરેની ્ કાય્ધક્ષમતકા ગભન્ 
છરે. ઘણકા મનનરે પવૂ્ધ જનમનકા સંસ્કાર પણ 
મકાનરે છરે. ‘મન’ જગ્રતતકા, અહરેસકાસ  યકા 
આપણં લક્ય પણ ્હી શ્કાય..! વસતુ  યકા 
દૃશય જોઈનરે થતો અનુભવ. આ ચંચળ મન  
ગસથર ્રવું એ ખૂબ ્પરી હરિયકા છરે. તરેનરે 
નકાથવકાનકા  મોટકાભકાગનકા પ્યકાસો ગનષફળ 
ગનવડરે છરે. એ્ મત એવો પણ છરે, ‘હંુ’ 
નરે જ રેમ અવગણીએ છીએ તરેમ તરે વરેગથી 
ધસી આવરે છરે. સકામકાનય રીતરે આ બન્રેનરે 
‘ દ્રટિકા’ ભકાવરે ગનહકાળશું તો જીવન રસમય 
અનરે સુગમ બનશરે..!

“હંુ” અનરે “મન” બન્રે ભલરે ઘરબકાર 
વગરનકા છરે. બન્રેનંુ અગસતતવ છરે એમકાં 
બરે મત નથી..! સજ ્ધનહકારની ભવયતકા 
જુઓ એ બન્રેનું સહ અગસતતવ દરરે ્ 
વયગ્તમકાં અલગ અલગ પ્મકાણમકાં હોય 
છરે. ્ોઈમકંા ‘હંુ’ ખૂબ પકાવરધો તો ્ોઈમકાં 
‘મન’ બહુ મક્કમ. જયકારરે  વયગ્ત પોતકાની 
ગવચકાર શગ્ત અનરે બુગધિનો ઉપયોગ ્રી 
તરેનું સંચકાલન યોગય રીતરે ્રરે  છરે તયકારરે  તરે 
વયગ્ત સમકાજમકાં આદરનરે પકાત્ર બનરે છરે. 
પૈસકાનકા જોરરે  ્દકાચ વયગ્ત મકાન મરતબો 
પકામરે તરે ક્ષગણ્ હશરે.  ‘હંુ અનરે મન’નો 
મકાગલ્ સવ્ધત્ર આદરનો અગધ્કારી બનરે છરે. 
જો તરેઓ ગુલકામ થશરે તો અંજામ ભોગવવકા 
તૈયકારી રકાખવી પડશરે. ્ોઈ મકાઈનો લકાલ 
તરેનરે બચકાવી નહી શ ર્ે..!

‘હંુ’ અનરે ‘મન’નો તકાગ ્કાઢવો ્હઠન 
છરે. હવકામકા ંબકાચ્કા ભરવકા જ રેવી પહરગસથગત 
છરે.  જો જીવનમકંા સુખી થવું હોય તો તરેનો 
એ્ સરળ ઉપકાય છરે. એ બન્રેનરે ખૂબ 
મહતવ ન આપવું.  સહજ બનીનરે ગજદંગી 
જીવવી. પોતકાનો ્ક્કો ખરો ્રવકા સકામી 
વયગ્તનરે અપમકાગનત ્ રવી એમકા ંનથી ‘હંુ’ 
નો ગવજય યકા નથી ‘મન’નો સંયમ..! સતય 
હંમરેશકંા ગગન ભરેદીનરે પણ પ્ગટ થશરે.  ‘હંુ 
અનરે મન’ પર ્કાબૂ પકામવો અસંભવ છરે.  
હકા, ‘અભયકાસ અનરે વૈરકાગય’નરે જીવનમકાં 
યોગય સથકાન આપીશું તો આપણરે એ 
બન્રેનકા ગુલકામ નહી થઈએ એ હહ્્ત 
અવગણી શ્કાય તરેમ નથી. ગમત્રો આજ રે 
ઝરૂખકામકાં બરેસીનરે આભનો ચકાંદ સોળરે 
્ળકાએ ખીલરેલો ગનહકાળી મનનરે ખૂબ શકાતકા 
મળી. ગવચકારશગ્ત  ગનતરતી ચકાંદનીમકાં 
નકાહીનરે પગવત્ર બની.  ચકાદંનીની ગનમ્ધળતકામકાં 
‘હંુ’ પકાવન બની ઓગળી ગયું..!
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એ્ ્ લકા્કારનરે દુગનયકાની સૌથી સુંદર 

વસતુનું ગચત્ર બનકાવવકાનું મન થયંુ. તરેણરે 

એ્ ધમ્ધગુરુનરે પૂછું, સંસકારની સૌથી 

સુંદર વસતુ ્ઈ? ધમ્ધગુરુએ જવકાબ 

આ્પયો “શ્રધિકા”. શ્રધિકાનકા દશ્ધન તમનરે 

દરરે્ ધમ્ધમકાં થશરે. 

તયકારબકાદ ્લકા્કારરે  આ જ પ્શ્ન એ્ 

નવવધુનરે પૂછયો, તયકંાથી એનરે જવકાબ 

મળ્ો “પ્રેમ”. સસંકારની સૌથી સુદંર વસત ુ

નવવધુ મકાટરે પ્રેમ હતી. પ્રેમની પળોમકા ં

ગનધ્ધન પણ પોતકાનરે સમૃધિ હોવકાનો 

અનુભવ ્રરે  છરે. પ્રેમ ખકારકા આંસુનરે પણ 

મીઠકાશમકા ંબદલી નકાખવકાની ક્ષમતકા ધરકાવરે 

છરે.

ન જાણરે ર્ેમ હજુ આ ્લકા્કારનરે 

સતંોષ ન હતો. સસંકારની સૌથી વધ ુસુદંર 

વસતુની શોધમકાં તરે એ્ સૈગન્નરે મળ્ો 

અનરે તરેણરે સૈગન્નરે પૂછું ર્ે, તકારકા મકાટરે 

સંસકારની સૌથી વધુ સુંદર વસત ુ્ઈ, તો 

એનો જવકાબ હતો “શકાંગત”.  સૈગન્ની 

દ્રટિીએ શકાગંત એ દગુનયકાની સૌથી સખુરૂપ 

અનરે યુધિ એ દુગનયકાનું સૌથી વધુ ્ુરૂપ 

વસતુ હતી.

્લકા્કારનરે પોતકાનો જવકાબ  “શ્રધિકા”, 

“પ્રેમ” અનરે “શકંાગત” નકા  ગત્રવરેણીસંગમનકા 

સવરૂપમકા ંમળ્ો હતો. ્ લકા્કારરે ત્રણરેય વસતુ 

સમજી લીધી હતી. આ ત્રણરેયનો ગવચકાર 

“{qÕÞ MktMfkhkuLkwt ½h yus Mðøko”
“Ãk]Úðe	WÃkhLkwt	MkkiÚke	MkwtËh	MÚk¤	½h”

r«Þtfk ¼è
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્રતકાં તરે પોતકાનકા ઘરરે  પહોંચયો, તયકા ંતરેનરે 

જોતકાં જ તરેની પતની અનરે તરેનકા બકાળ્ો 

દરવકાજા સકામરે આવી પહોંચયકા. બકાળ્ો 

પોતકાનકા ગપતકાનરે જોઈનરે ભરેટી પડ્કા અનરે 

પતનીનકા આનંદનો પણ પકાર નકા રહ્ો, 

પોતકાનકા પગતનરે જોઈનરે અતયંત ઉતસકાહહત 

થઇ ગઈ. ્લકા્કાર ગવચકારવકા લકાગયો ર્ે, 

જ રેનરે હંુ ગોતવકા ની્ળ્ો હતો એ તો મકારકા 

ઘરમકાં જ છરે!! મકારકા બકાળ્ોની આંખોમકાં 

શ્રધિકા છરે. મકારી પતનીની આંખોમકાં મકારકા 

મકાટરે પ્રેમ વરસી રહ્ો છરે અનરે મકારંુ આ 

ઘર તો શકંાગતની હદવયભગૂમ છરે.

તયકારબકાદ ્લકા્કારરે  સંસકારની સૌથી 

વધ ુસુદંર વસતનુુ ંગચત્ર બનકાવયુ ંઅનરે એનું 

ગશષ્્ધ  આ્પયુ ં“ઘર”. બકાળ્ોની આખંોમકાં 

મકાતકા-ગપતકા પ્તયરે પ્રેમ હોય અનરે તરેમનકા 

પ્તયરે શ્રધધકા હોય, પતનીની આંખોમકાં પગત 

મકાટરે પ્રેમ છલ્કાતો હોય તો પછી બીજા 

તીથ્ધની શુ ંજરૂર?!  તરેમનુ ંઘર જ શકંાગતનું 

તીથ્ધધકામ છરે. મ્કાન ર્ેવી રીતરે બકંાધવું તરે 

સૌ ્ ોઈ જાણરે છરે, પરંત ુતરે મ્કાનમકા ંસપંીનરે 

ર્ેવી રીતરે રહરેવું તરે બહુ ઓછકાં લો્ો જાણરે 

છરે. આ હ્ી્ત આજ રે ર્ેટલી સતય લકાગરે 

છરે ર્ે, મ્કાન બકાંધવકા મકાટરે સંપગત્ જોઈએ 

પરંતુ એ મ્કાનમકાં શકાંગતથી રહરેવકાં મકાટરે 

સંસ્કાર જોઈએ. આજ રે સપંગત્, સગુવધકાઓ 

અનરે સકાધનો તો ખબુ જ વધીરહ્કા છરે પણ 

સંસ્કાર નકાશ પકામી રહ્કા છરે. સંસ્કારોનું  

પુનઃગનમકા્ધણ ્રવકા મકાટરે આ ત્રણ વસતુની 

ખકાસ જરૂર છરે... “શ્રધધકા”, “પ્રેમ” અનરે 

“શકંાગત”.

આજ રે મકાણસનું મકાપ મકાણસકાઈથી 

નહહ પરંતુ મૂડીથી થકાય છરે. શીલથી 

નહહ પરંતુ સંુદરતકાથી થકાય છરે. આપણરે 

મકાણસનરે પકારખવકામકાં ભૂલ ્રીએ છીએ. 

આજ રે મકાનવીનકા મન બહુ જ સં્ુગચત થઇ 

ગયકા હોય એવું લકાગરે છરે. મકાણસ પોતકાનકા 

ગસવકાય બીજા ્ોઈનું મહતવ સમજતો 

નથી. ્હ્ું છરે નરે ર્ે, રસોડકાની તપરેલીમકાં 

પડરેલું દૂધ ગબલકાડી ચકાટી જાય તો સંઘષ્ધ 

થતો નથી. પણ, દરેરકાણીનો દી્રો વધકારરે  

દધૂ પી જાય તો જ રેઠકાણી સંઘષ્ધ ્ યકા્ધ ગવનકા 

રહરેતી નથી.  રરે  સંસકાર….!!  ગચત્નરે 

થોડુ ંઉદકાર બનકાવો, મનની ગવશકાળતકા  

અપનકાવો.

આપણી સંસ્ૃગત છરે અગતગથ દરેવોભવ.. 

પરંતુ, આજ રે અગતગથની વકાત તો છોડો 

પરંતુ ્ોઈ ્ુટુબંીજન આપણરે તયકાં આવરે 

તો આપણરે ઉદકારતકાથી આવ્કાર ્યકાં 

આપી શ્ીએ છીએ?!  વષષોથી સકાભંળતકા 

તો આવયકા છીએ ્ રે, પોતરે લુખુંસૂ્ ુ ં ખકાઈનરે 

જીવો પણ અગતગથનરે સનમકાનપૂવ્ધ્ 

આવ્કાર આપી, સંતોષપૂવ્ધ્ જમકાડો. 

આ ગવસરકાયરેલકા મલૂયોનરે પુનઃજીગવત ્ રવકા 

પડશરે. સવભકાવમકા ંપહરવત્ધન લકાવવુ ંપડશરે. 

બકાળ્ોમકા ંસસં્કારનકા ગસચંન મકાટરે સવયં 

સજાગ થવું પડશરે. જીવનનકા ભકાથકા તરી ર્ે 

બકાળ્ોનરે સંપગત્ નહહ આપો તો ચકાલશરે 

પરંતુ “સતય”, “સકાદકાઈ” અનરે “શીલ” 

નકા સંસ્કાર જરૂરથી આપજો. મકાણસનું 

સકાચુ ંસૌંદય્ધ તરેનકા સસં્કારોમકા ંજ રહરેલુ ંછરે.

ઘરરૂપી સંસકારમકાં “શકાંગત”, “શ્રધિકા” 

અનરે “પ્રેમ” થી રહરેતકાં આવડરે તો સવગ્ધ 

અહીં જ છરે. મતૃયુ પછીનકા સવગ્ધની ્ લપનકા 

ગમ્થયકા છરે, એનો ્ોઈ સકાર નથી. દોડતકાં 

હોઈએ તયકારરે  એવું લકાગતંુ હોય છરે ર્ે, 

આપણકા જ રેવું ્ોઈ સમથ્ધ નથી. પણ 

જયકારરે  સહરેજ નવરકા પડ્કા તયકારરે  લકાગયું 

ર્ે, આટલું દોડવકાનો ્ોઈ અથ્ધ નથી.

પૈસકાની સકાથરે પ્રેમનું, શગ્તની સકાથરે 

ભગ્તનું અનરે સકાધનોની સકાથરે સંસ્કારોનું 

સંતુલન બરકાબર જળવકાય રહરે તો જ 

તમકારંુ જીવન સકાગતવ્ છરે અનરે તમકારંુ ઘર 

સવગ્ધ છરે તરેમ સમજજો.
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અમદકાવકાદથી શરૂ થયરેલી ગકાડી એ્ 
અજાણયકા નગર જવકાનકાં રસતરે સડસડકાટ 
ચકાલવકા લકાગી, એ.સીની ઠંડ્નરે ્કારણરે 
બહકારનો તકાપ અનુભવતો નહોતો. સુમસકાન 
રસતો ઉનકાળકાની બપોરની અનભુગૂત ્ રકાવતો 
હતો, અંતરે એ નગર આવી ગયું લોથલ… 
લોથલ એટલરે મૃત્ોનું નગર.

આપણી ગસંધુખીણની સંસ્ૃગતની વકાત 
ગવશ્નકા ચોપડરે નોંધકાયરેલી છરે. આ સંસ્ૃગતનકા 
અવશરેષોમકા ંઘણકા અવશરેષ ગજુરકાતમકાથંી પણ 
મળી આવયકા છરે. તરે પૈ્ી દગક્ષણ ગુજરકાતમકંા 
્ીમ નદીનરે હ્નકારરે  આવરેલંુ ભકાગકા તળકાવ, 
સૌરકાટિ ટ્રમકાં રંગપુર અનરે રોજડી, ્ચછનું 

દરેશળપુર અનરે ધોળકાવીરકા તથકા અમદકાવકાદ 
જીલ્કાનકા ધોળ્કા તકાલુ્ કાનકંા લોથલમકાંથી આ 
પ્કાચીન સસં્ૃગતનકા અવશરેષો મળી આવયકા છરે. 
ઈગતહકાસ્કારોનકંા મતરે ગસધુંખીણની સંસ્ૃગતનો 
ઉદભવ આશરરે  ઈ.સ.પૂવતે ૩૨૫૦મકાં થયો 
હોવકાનુ ંમનકાય છરે. જ રેમકા ંહડ્પપકા અનરે મોંહરેજો-

દડો આ સંસ્ૃગતનો અગતયનો ભકાગ હતકા.
ભકારત સર્કારનકા પુરકાતતવ ગવભકાગનકા 

પ્ો.એસ.આર.રકાવ અનરે તરેમની ટીમરે ૧૯૫૫ 
થી ૬૨ દરમયકાન સશંોધન ્ રતકંા આ પ્કાચીન 
શહરેર લોથલ મળી આવયું. આ નગરમકાંથી 
મળરેલકા અવશરેષો ઈ.સ.પૂવતેનકાં ૨૫૦૦ થી 
૧૯૦૦ દરમયકાનનકંા હોવકાનું મકાનવકામકાં આવરે 
છરે.

્હરેવકાય છરે ર્ે, “ગુજરકાતમકાંથી ્ોઈ 
ગુજરકાતીનરે રકાજય બહકાર લઇ જઈ શ્કાય 
પરંતુ ગુજરકાતની વયકાપકારી ભકાષકાનરે ્યકારરેય 
રકાજય બહકાર ્કાઢી શ્કાય નહી.” 

આમ,  લોથલ એ બહુ મોટું વયકાપકારી 

÷kuÚk÷
¼ªíkhu ¼ÔÞíkk Mkk[ðe çkuXu÷wt Lkøkh

{khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo
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બંદર હતું, તરેની સમૃધિતકાનું ્કારણ પગચિમ એગશયકા 
સકાથરેનો તરેનો વયકાપકાર હતો. આશરરે  ૧૫૦૦૦ જ રેટલી 
વસતી ધરકાવતું આ નગર બરે ભકાગમકાં વહેંચકાયરેલું 
છરે. પ્થમ ભકાગ દુગ્ધ જયકાં સમકાજનકાં ઉચચવગ્ધનકા 
શ્રીમંત લો્ોનો વસવકાટ હતો અનરે બીજો ભકાગ નગર 
જયકાં શ્રગમ્ લો્ો રહરેતકા હતકા. આ બંદર પર મોટી 
સંખયકામકંા જહકાજો લકાંગરી શ્કાય તરેવી વયવસથકા હતી, 
આ વયવસથકા આજ રે પણ જોવકા મળરે છરે. જહકાજોમકાં 
આવતો મકાલ-સમકાન સકાચવવકા મકાટરે મોટકા ગોદકામો પણ 
બનકાવવકામકાં આવયકા હતકા. બંદરની નજી્ મોટી બજાર 
હશરે તરેવી બરેઠ્ વયવસથકા પણ મળી આવી છરે. અહીં 
જોવકા મળતકાં આયોજનબધિ મ્કાનો, ઈંટનંુ બકાથરૂમ, 
ગટરવયવસથકા, આખું વષ્ધ ચકાલરે તરેટલકાં પકાણી સંગ્રહ 
્રવકા મકાંટરે બનકાવરેલ ટકાં્ી, ્ુવો તથકા પુર સમયરે ્ોઈ 
જાનહકાની ન થકાય તરેવી નગરવયવસથકા ઉડીનરે આંખરે 
વળગરે તરેવી છરે.

સંશોધન સમયરે મળરેલકા તકાંબકા-મકાટીનકા વકાસણો, 
મગૂત્ધઓ, મદુ્રકાઓ, શખં, પશઓુ અનરે મકાનવ આ્ૃગતઓ, 
હકાથીદકાંતનકાં ઘરરેણકાઓ, મકાટીનકા ઘરરેણકાં તથકા રમ્ડકાં 
જ રેવકા અવશરેષો સકાચવવકા મકાટરે ૧૯૭૬મકાં મયુગઝયમ 
તૈયકાર ્રવકામકાં આવયું છરે. સકાથોસકાથ અહીં લોથલની 
પહર્લપનકા ્રતું  ડમી સટરેચયું પણ બનકાવવકામકાં આવયુ ં
છરે.

દૂરથી શકંાત લકાગતુ ંઆ નગર પોતકાની ભીંતરરે  હજારો 
વષ્ધ જૂનો વૈભવ સકાંચવીનરે બરેઠુ ંછરે. ચકારરે  બકાજુ દરેખકાતકા 
પતથરો પોતકાની પકાસરે ્ોઈ મુસકાફર આવીનરે  ્કાન મકાંડરે 
તો વષષો જૂનકાં વકારસકાની વકાતો ્હરેવકા મીટ મકાંડીનરે ઉભકા 
હોય તરેવી અનુભૂગત ્રકાવરે છરે.
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‘શું અનોખી હજી એવી જ હશરે?’ 
રમકા્કા્ીએ પરેપર વકાચંવકામકા ંમશગલૂ પ્ોફરેસર 
ગત્રવરેદીનરે પૂછું.

‘હંુ પરેપર વકાચંુ તયકારરે  દખલ ્ યકા્ધ ્ રવકાની 
તકારી ટરેવ ચકાલીશ વષષોથી એવી જ છરે, તો 
પછી અનોખી’ય એવી જ હશરે.’

‘પણ આ વકાત જુદી છરે.  આમ 
વકાવકાઝોડકાની જ રેમ લંડનથી ડીવોસ્ધ લરેવકા 
દોડી આવરે, આપણરે ભણકાવી, મોટી ્રી 
જરકા સલકાહ તો લરેવી જોઈએનરે?!’ રમકા્કા્ી 
ઉશ ર્ેરકાટમકંા બોલયકાં. 

‘એણરે લગ્ન ્ યકા્ધ તયકારરે આમ જ  આપણનરે 
આઘકાત આ્પયો હતો નરે? વર-વહુ પગરે 
લકાગયકાં, એટલરે હસીનરે આશીવકા્ધદ આ્પયકા, 
અનોખી નકાનપણથી પોતકાનંુ ધકાયુું ્રનકારી, 
ગજદ્ી છરે, પણ સકાહગસ્ અનરે સવકાલંબી છરે. 
આપણરે ગચંતકા ્રવકાની જરૂર નથી. મનરે 
ગનરકંાતરે વકાંચવકા દરે.’

રમકા્કા્ીનકા મનમકા ંગડમમથલ ચકાલયકા ્ રરે  
છરે. અનોખીનરે એમણરે પોતકાની દી્રી ઇલકાનરે 
પણ ઇષકા્ધ આવરે તરેટલકા વહકાલથી ઉછરેરી હતી. 
્કારનકા અ્સમકાતમકાં ગુજરી ગયરેલકાં હદયર-
દરેરકાણીની પકાંચ વષ્ધની અનોખીનકા તરેઓ મકા 
બનયકાં હતકાં, ઈલકા દશ વષતે અનોખી ્રતકાં 

મોટી, એ પરણીનરે વડોદરકામકંા સરેટ થઈ 
ગઈ, રમકા્કા્ીનરે તોફકાની, ગજદ્ી  અનોખી 
હરેરકાન ્રતી પણ એવી મીઠડી ર્ે, ‘મમમી..
મમમી.. ્રતી ગળરે વળગી પડતી, ્હરેતી... 
‘હંુ તમકારી સરેવકા ્રીશ, તમનરે જાત્રકા ્રવકા 
લઈ જઈશ.’

‘અરરે , અનોખીનકા ગવચકારમકંા ્ યકા ંખોવકાઈ 
ગઈ? આટલી તું ઈલકાનરે યકાદ ્રતી નથી. 
મકારંુ જમવકાનું પીરસ, મકારરે  ્ૉલરેજ જવકાનો 
સમય થઈ ગયો.’ પ્ોફરેસર ગત્રવરેદી જમીનરે 
્ૉલરેજ જવકા તરેયકાર  થયકા.

ગત્રવરેદીનરે ્ૉલરેજ જતકાં પહરેલકાં ગવચકાર 
આવયો ઈલકાનરે ફોન ્રંુ, અનોખીનકા મનની 
વકાત ઈલકા જાણતી હશરે. અમનરે દુઃખ થકાય 
એટલરે પહરેલકાં જણકાવયું નહહ હોય. તરેઓનરે 
અનોખીમકાં ગવશ્કાસ હતો ર્ે, ્કારણ વગર 

ઉતકાવળું પગલું તો ન જ ભરરે . તરે છરેતરપીંડી 
ર્ે અનયકાય પણ સહન ન ્રી લરે. એમણરે 

છો્રીઓનરે નકાનપણથી એવી તકાલીમ આપી 
હતી.

‘્ોનરે ફોન ્રો છો?’ ગત્રવરેદીએ 
રમકા્કા્ીનરે ઈશકારો ્રી પકાસરે બરેસકાડ્કંા, 
ફોનની રીગ વકાગયકા ્રરે  છરે. ‘્ોઈ ફોન લરેતું 
ર્ેમ નથી?’ ગત્રવરેદી અઘીરકા થયકા. ફોનમકંા 

અવકાજ સકાભંળી તરેઓ અચકાન્ વરસકાદ તૂટી 
પડ્ો હોય તરેમ અંદર-બહકાર આખકા પલળી 
ગયકા. ‘અની, તંુ વડોદરકા આવી ગઈ?’  
ગત્રવરેદી લકાડમકાં અનોખીનરે ‘અની’ ્હરેતકાં.

ફોનમકંા બરેય બહરે નોનો ખડખડકાટ 
હસવકાનો અવકાજ આવતો હતો. રમકા્કા્ી 
ગુસસરે થયકાં, ‘હંુ અહીં ગચંતકા ્રંુ છુ ંનરે, તમનરે 
બંનરેનરે હસવકાનું સુઝરે છરે?!’

‘ડીવોસ્ધની વકાત સકાચી છરે ્ રે ખોટી?’ બનંરે 
જણકાએ સકાથરે પૂછી લીધું.

‘પ્પપકા, તમનરે અનરે મમમીનરે દુઃખ આપરે 
એવી ખોટી વકાત હંુ ન ્રંુ. આ મકારી 
જીદ નથી. ઈલકા તમનરે ગવગતરે વકાત ્રશરે. 
મકારી સકાથરે મકારકા પગત જયરેશરે ચીટીંગ ્યુું 
અનરે ઈલકાનરે’ય મૂરખ બનકાવી.’ અનોખીનકા 
અવકાજમકંા ગુસસો અનરે હતકાશકા હતી.
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‘અમનરે મળવકા ્યકારરે  આવીશ?’ 
રમકા્કા્ી અનોખીનરે જોવકાં તલપકાપડ થયકા ં
હતકાં, એમનરે થયું, ‘એનરે ગળરે વળગકાડી બધું 
સમજાવીશ, નકાની હતી તયકારરે  અનીનરે એમ 
જ તરેઓ પટકાવી લરેતકંા..’

ઇલકાએ મમમીનરે સમજાવતકંા ્હ્ું , 
‘અનોખીનરે ્કામ મકાટરે વડોદરકા રહરેવું પડશરે. 
એની પકાસરે સમય ઓછો છરે, તમકારરે  તયકાં 
બકારડોલી પછી આવશરે.’

‘અમરે વડોદરકા આવીએ?’ 
‘મકારકા સકાસુ ગબમકાર છરે. ઘરમકાં ત્લીફ 

પડશરે,’ ઇલકાએ ્હ્ુ.ં
રમકા્કા્ી ગત્રવરેદીનકા ગયકા પછી સૂનકા 

ઘરમકા ંસમસમીનરે બરેસી રહ્કા,ં આવો સનૂ્કાર 
એમનરે ્ યકારરેય લકાગયો નથી.બબબરે દી્રીઓ 
આ ઘરમકાં રમી ્ૂદીનરે મોટી થયરેલી તરેની 
મધુરી યકાદોથી તરેમનરે ્યકારરેય એ્લું લકાગતું 
નહી. અવકારનવકાર બંનરે દી્રીઓ ફોન ્રી 
તરેમનકા હદયનરે મમતકાથી છલ્કાવી દરેતી. 
આજ રે બંનરે જણકાએ જાણરે મકા-બકાપ ગવરુધિ 
્ોઈ ્કાવતરંુ ્યુું છરે. એ બરેય જણકા એ્ 
થઈ ગયકાં અનરે અમનરે હજારો મકાઈલ દૂર 
લંડન ધ ર્ેલી દીધકંા, અનોખીનકા જીવનનકા 
પ્શ્નો સકાથરે અમકારરે  નકાવકા-નીચોવવકાનો સબંધ 
નહીં?!  શું અમરે એવકાં વુધિ થઈ ગયકાં ર્ે, 
નવી પરેઢીની સમસયકાનરે સમજી ન શ્ીએ?! 
ખૂદનકા સંતકાનો ભૂલ ્રરે  તો,  મકા-બકાપ મકાફ 
્રી દરે. લંડન જઇનરે એવી તો ર્ેવી બદલકાય 
ગઈ ્ રે મનરે, મકાનરે પકાર્ી ગણી લીધી?! ઈલકા 
આ દરેશમકાં રહરે છરે, છતકંા બહરેનની પરદરેશી 
રહરેણી્રણીમકાં આવી ગઈ?! એનરે ઘરરે  પણ 
આવવકાની મનકાઈ ્રી, સકાસુ મકાંદી છરે તરેમકાં 
અમરે શું ભકારરે  પડવકાનકા?! હંુ તો બરે ્ કામ ્ રી 
મદદ ્રંુ તરેવી છુ,ં આજ્કાલ છો્રીઓનરે 
ઘરેર મકાં-બકાપ ગનરકાંતરે રહરેતકાં જોયકાં છરે. અમકારરે  
તો બરે ઘડી મળી પકાછકા જ વળવકાનું હતું…

રમકા્કા્ી છો્રીઓ પરની નકારકાજીમકાં 
એમનરે ્ોઈએ સીલબંધ ડબબકામકાં પૂરી દીઘકા 
હોય તરેવી ગૂગળકામણ અનુભવતકા હતકાં, ડોર 
બરેલ વકાગતકંા ઊભકા થઈ બકારણં ખોલયુ,ં 

‘્કા્ી, અનોખી રકાત્રરે આવશરે?’ હ્શોરીએ 

પૂછંુ. 
્કા્ી ગસુસકામકા ંબોલયકા,ં ‘તુ ંજ ફોન ્ રીનરે 

જાણી લરે નરે, તકારી બહરેનપણી છરે, તકારી સકાથરે 
હદલ ખોલીનરે વકાત ્ રશરે, અમરે જુવકાન પરેઢીનકા 
મનનરે શું સમજીએ?’

હ્શોરી ડઘકાઇ ગઈ, એ બરે વષ્ધથી 
સકાસરરેથી હરસકાઈનરે ડીલીવરી વખતરે જ ગપયરેર 
આવી ગઈ હતી. એનો વર  છો્રકાનું મોં 
જોવકા’ય આવયો નથી. રમકા્કા્ી પકાસરે આવી, 
એ પોતકાનકા હદલની વકાત ્રતી. રમકા્કા્ીએ 
એનરે પગભર થવકાનું બળ આ્પયું હતું. 
દરરોજ બપોરરે  એ બબલુનરે રમકા્કા્ી પકાસરે 
સૂવકાડી જતી. આજ રે એનરે પકાછુ ંપડી ગયંુ, 
્ંઈપણ બોલયકા વગર બબલુનરે લઈનરે પકાછી 
જતી રહી. રમકા્કા્ીનું  મન ખકાટુ ંથઈ ગયું, 
‘મકારકા ંસતંકાનો મનરે પકાર્ી ગણરે છરે, ્ ોઈ વકાત 
્રતકાં નથી, હંુ પકાર્ી પંચકાતમકાં ્યકાં પડુ?ં’

રમકા્કા્ી ર્ેમ ્રીનરે છો્રીઓનરે મળવું 
તરેનકા ગવચકારવમળમકાં એવકાં ફસકાયકાં ર્ે , 
અનોખીનકા લગ્નનું  સપનું વરેરગવખરેર થઈ 
રહ્ુ ંછરે, એ ્ રેવકંા દઃુખદ ઝઝંકાવકાતમકાથંી પસકાર 
થઈ રહી હશરે, એ તરેમનકંાથી ગવસરકાય ગયું.. 
મકારી દી્રીએ મનરે પોતકાની વકાત ન ્ રી એમ 
લકાગતકંા એમનો અહં ઘવકાયો હતો. ્યકારરે  
ગત્રવરેદી ઘરેર આવરે તરેની રકાહ જોઈ રહ્કાં, 
મનથી એમણરે નક્કી ્રી લીધું ર્ે, સવકારરે  
તરેઓ વડોદરકા જવકા ઊપડી જશરે.

ગત્રવરેદી રોજની જ રેમ ઘરરે  આવી ગનરકંાતરે 
ટી.વી. જોવકા ં બરેઠકા,ં રમકા્કા્ી ઉ્ળતકંા દધૂની 
જ રેમ બોલી ઉઠકાં, 

‘વડોદરકા જવકાનું ્યકારરે  ગવચકાયુું?’’
‘વડોદરકા શંુ ્કામ જવકાનું?’ ગત્રવરેદી 

ટકાઢકાશથી બોલયકા. 
‘આ છો્રીઓ બકારોબકાર પોતકાની મરેળરે 

એમનકંા જીવનમકા ંબધંુ ્ યકા્ધ ્ રરે  તરે ્ રેમ ચકાલરે? 
એમની મશુ ર્ેલી વખતરે આપણરે દરૂથી તમકાશો 
જોવકાનો?!’ રમકા્કા્ી હજી ગસુસકામકા ંજ હતકા.ં 

‘રકાજી થવકા જ રેવુ ંછરે, આપણં ટરેનશન ઓછુ ં
્રરે  છરે. મનરે ગઈ સકાલ હકાટ્ધએટર્ે  આવરેલો, 
મકારકાથી હવરે ્ોટ્ધની દોડકાદોડી થકાય નહીં, 
તકારકા ઢીચણમકાં દુઃખકાવકાથી ચલકાતું નથી, તું 

શું મદદ ્રવકાની?’ ગત્રવરેદી બોલયકા. 
‘તમરે ્ રેવી વકાત ્ રો છો? મકા-બકાપ તરી ર્ે 

આપણી ્ોઈ ગણતરી નહી, ્ંઈ સલકાહ તો 
લરેવી જોઈએ નરે?’

‘તકારી ગણતરી નકા ્રી, તનરે ્હ્ુ ંનહીં 
એટલરે તકારો ઈગો ઘવકાયો, તું નકાની થઈ ગઈ, 
એ તનરે દુઃખરે છરે.’ ગત્રવરેદીએ ્હ્ુ.ં

‘દુઃખરે તો ખરંુ જ નરે, હંુ નકાની અનરે એ 
બંનરે મકારકાથી મોટી, મકાનરે ્ોઈ વકાત પૂછતી 
નથી.’ રમકા્કા્ીનો અવકાજ રૂદનથી અટ્ી 
ગયો.

ગત્રવરેદીએ પતનીનરે પ્રેમથી બરડરે હકાથ 
ફરેરવયો, ખકાનગી વકાત ્ હરેતકા ંહોય તરેમ બોલયકા,

‘રમકા, છ મહહનકા પછી હંુ ગનવૃત થઈશ. 
આપણી છો્રીઓ સમજ રે છરે ર્ે, વૃધિ મકા-
બકાપનરે એમનકાં જીવનનકા પ્શ્નોથી હરેરકાન ન 
્રકાય, બઘી રીતરે સવકાલંબી થકાય એવું જ મેં 
ગશખવકાડ્ુ ંછરે. અનોખીનકા ડીવોસ્ધનુ ંઝડપથી 
ઉ્લી જાય નરે પકાછી પોતકાની પ્ગગત મકાટરે 
લડંન જાય એવુ ંજ હંુ ઈચછુ ંછુ,ં તંુ એનરે મદદ 
્રવકા મકાગતી હોય તો તું પણ ભગવકાનનરે 
એવી પ્કાથ્ધનકા ્રજ રે, તું તકારકા ઈગોમકાં એનંુ 
દુઃખ, યકાતનકા, તકાણનરે ભૂલી ગઈ…’

રમકા્કા્ી પકાલવથી આંસુ લૂછતકાં બોલયકા, 
‘મકારરે  મકારી દી્રીનરે ગળરે વળગકાવી મનકાવવી 
હતી.’

ગત્રવરેદીએ ્હ્ું, ‘તકારી મરજી હોય તો, 
સવકારરે  તું વડોદરકા જજ રે. મકારકાથી નહીં 
અવકાય, ્ કાલથી ્ ૉલરેજમકાં પરીક્ષકા શરુ થશરે.’

રમકા્કા્ી આખી રકાત પડખકાં ફરેરવતકાં 
રહ્કંા, હદયની ગુફકામકાંથી અનોખીનકા 
બકાળપણની ્કાલીઘરેલી બોલી, તોફકાનોનકા 
પડઘકા પડતકા રહ્કા, વડોદરકા જવું નકા જવું_
ની ગદ્ધકા શકારડીની જ રેમ એમનકા અંગરેઅંગનરે 
્ોરતી હતી. વહરેલી સવકારરે  દૂઘવકાળો આવરે 
તરેની રકાહ જોતકંા હતકાં, એમનરે ભ્રમ થયો પકાંચ 
વષ્ધની અનોખી દૂઘ મકાટરે રડરે છરે, એમનકાથી 
સહન થતું નથી, એમણરે બકારણં ખોલી દૂ...ર 
જોયું, ્ોઈ ટરેક્ષી ઊભી હતી. એ્ નકાની બરેગ 
લઈ એ્ યુવતી દોડતી આવી તરેમનરે ગળરે 
વળગી પડી….



14  rð[khÞkºkk  yur«÷ 2016

મનગમતુ ં્ રે અણધકારરેલ મળી જાય એટલરે 
મનમંહદરમકંા આરતીઓ થકાય. હૈયું ખુશીમકાં 
ગર્કાવ થઇ જાય. મનઘટનો ઘઘુકારવ ખીલવકા 
લકાગરે. એવી જ રીતરે ખુશીઓનકા ફુવકારરે  સૌ 
ઝૂમવકા લકાગરે છરે. ખુલ્કા આ્કાશ નીચરે ઉભકા 
રહીનરે ખુશીનરે વકાદળો સકાથરે શરેર ્રંુ છુ.ં 
ગગનમકંા ગવરહતકા પક્ષીઓનરે પણ મકારો 
રઘવકાટ દશકા્ધવું છુ.ં  ઝૂમતો ઝૂમતો આગળ 
ની્ળી જાઉં છુ ંઅનરે ખળખળ વહરેતકા ઝરણકાં 
પકાસરે બરેસી જાઉં છુ.ં એ ખળખળ વહરેતુ ંપકાણી 
મકારી ખુશીમકાં સકામરેલ થઇ જાય છરે. મીઠકા 
ગકાન ્રતંુ આગળ વહરે  છરે. મકારી ખુશી 
જોઇનરે વકાદળકા પણ રો્કાઈ જાય છરે અનરે 
નીચરે પકાણી રૂપરે આવવકા તતપરતકા બતકાવરે છરે.

વકાહ, ફૂલ ્ યકારીઓ પકાસરે જતકા ંતો ખુશી 

મઘમઘી ઉઠી. એ્ બકાજુ મનોહર ખુશબનુો 
ધોધ વહરે છરે, તો મકારકામકાંથી ખુશીનકા ફૂવકારકા. 
્ોઈએ અમકારી ખુશીની ખબર પતંગગયકા 
વૃંદનરે આપી દીધી લકાગરે છરે. એ્ આખું વૃંદ 
ઉડતું ઉડતું આવીનરે ગણગણ ્રવકા લકાગયુ.ં 
અતયકાર સુધી ખુશીનકા ર્ેફમકાં નકાચતું મન 
શકાંત નકા રહી શ્યું : “ ર્ેમ તમરે લો્ો પણ 
આજ રે ખુબ ખુશ છો?!”

આથી વળતો પ્વકાહ પણ ખશુીનરે છીનવી 
લરેવકાવકાળો હતો. : “અમરે તો હરએ્ પળરે 
ખુશ થઈએ; તમકારી જ રેમ એવું નકા હોય ર્ે 
અમુ્ પળરે જ ખુશ હોય!! અમરે તો, વધુ 
ખુશ થઈએ ર્ે જલતી જયોતરે પડીનરે બળી 
મરીએ ર્ે અંત..! મકારરે  પણ મકારી ખુશીનો 
અંત નહોતો લકાવવો... “ નકા રરે  નકા ગમત્રો, 
એ’ય મજાનકા ઝૂમો અનરે મનભરીનરે રસ 
ચૂસો. હંુ પણ ખુશ છુ ંનરે તમરે પણ રહો.”

આજ રે તરેઓ મનરે જોઇનરે વધુ ખુશ હતકા  
“હજી અમરે તો જયોતમકા ંપડીનરે બળી જઈએ 
પણ હમણકા ભમરકાં’ય આવશરે. એ તો વળી 
અમકારકાથી આગળ. ફૂલોની પકાંદડીઓમકાં જ 

પુરકાઈનરે જીવ આપી દરેશરે. છતકાં પણ ખુશ તો 
ખરકા જ......!”

હજી તરેઓ ્શું બોલવકા જતકાં હતકા પણ 
તરેઓ તો આગળ ની્ળી ગયકા.

હંુ પણ આગળ ગયો ર્ે , હવકાની 
લહરેરખીથી ઝૂમતી વનરકાઈઓ દરેખકાઈ. 
ચકારરેબકાજુ સૌ ્ોઈ ખુશ જ દરેખકાય છરે. 
આ્કાશ સકામરે જોઇનરે હંુ મકારી ખુશી બરેવડી 
્રવકા ઝૂમવકા લકાગયો ર્ે, મકારકા પગ થોભી 
ગયકા. ્કાન સતરેજ થયકા.  “હવરે તનરે ખયકાલ 
આવયો ર્ે, સૌ ્ોઈ તનરે ર્ેમ આજ રે  ખુશ 
દરેખકાય છરે?!”

મેં અવકાજ બકાજુ જોયંુ  “ઓહ તમરે?! 
સકારંુ થયંુ આવી ગયકા. બકા્ીનું વકા્ય પૂરંુ 
્રો પ્ભુ….” 

થોડીવકાર મકારી સકામરે જોઇનરે વળી બોલયકા,  
“ ર્ેમ ર્ે તું આજ રે ખુબ ખુશ છરે... તમરે લો્ો 
ખશુ હો તયકારરે  જ તમરે આવુ ંમહરેસસુ ્ રો છો 
અનરે દઃુખ આવયંુ ્ રે…. મકારકા દ્કાર ખટખટકાવો 
છો. ”

½B{h ð÷kuýwt
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એ્ વકાર અમરે સહ્ુટુબં મસુરી ગયરેલકા, 
આવી રીતરે ચઢકાણ ્રતકાં ર્ે, ઉતરતકાં મકારી 
બકાર વષ્ધની  દી્રીનરે પુષ્ળ વોગમટીંગ થતું 
હશરે, તરે ખયકાલ અમનરે મસુરી ગયકા, તયકારરે  જ 
આવયો. અમનરે એમ પણ લકાગયું ર્ે, ઉતરતી 
વખતરે વકાંધો નહહ આવરે. પણ, જયકારરે  અમરે 
ઉતરીનરે દહરેરકાદુન પહોંચયકા તયકારરે , દી્રી 
આખરે રસતરે વોગમટ  ્રીનરે બરેહકાલ થઇ 
ગયરેલી, તરેનરે તકાત્કાગલ્ ડો્ટરની સકારવકારની 
જરૂર હતી. અમરે બુ્ ીંગ ્રરેલું, તરે હોટરેલમકાં 
પહોંચીનરે સકામકાન મુ્ યો અનરે તરત ડો્ટરની 
તપકાસ મકાટરે બહકાર ની્ળી હોટરેલનકા દરવકાજ રે  
ટરેક્ષી મકાટરે ઉભકા હતકાં. થોડીવકાર સુધી ટરેક્ષી 
નકા મળી એટલરે અમરે ગચંતકામકાં હતકા, દી્રીનરે 
પરેટમકંા એવું સખત દુખતંુ હતું ર્ે, તરે ઉભી 
પણ નહોતી રહી શ્તી, એટલરે પરેટ પ્ડીનરે 
ઉભકા પગરે બરેસી ગઈ હતી. ટરેક્ષીનંુ ઠર્ે કાણં 

પડતું નહોતું. તયકાં થોડીવકારમકાં એ્ સફરેદ 
્કાર આવીનરે અમકારી પકાસરે ઉભી રહી, તરેમકાં 
ગસનીયર સીટીઝન જ રેવકા લકાગતકા સરદકારજી 
હતકા, તરે ઉતરીનરે  અમકારી પકાસરે આવયકા. 
અનરે પૂછયું, “્યકા ંહુઆ બરેટી ્ો?”  અમરે 
બધી વકાત ્રી અનરે પુછયું ર્ે, “ટરેક્ષી ્યકાંથી 
મળશરે?” તો ્હરે , “ટરેક્ષી ર્ે લીએ આપ્ો 
જયકાદકા દરુ જાનકા પડરેગકા, યકા મેં આપ્ો છોડ 
દુ?”  હવરે ટરેક્ષી મળશરે, એમ ગવચકારી રકાહત 
અનુભવતકાં અમરે તરેમની ્કારમકાં બરેઠકા.

થોડીવકારમકાં ગકાડી ઉભી રહી અનરે અમરે 
નીચરે ઉતકાયકાું. સરદકારજી ્હરે , “યરે  મરેરરે  
ફરે ગમલી ડો્ટર ્કા  ્લીની્ હૈ, બરેટી્ી 
તબીયત એયસી નહહ ્ી, જયકાદકા દરેર રકાહ 
દરેખ સ ર્ે.”  અનરે તયકાં દી્રીની તપકાસ અનરે 
સકારવકાર થઇ, અમરે ડો્ટરની ફી મકાટરે પછૂુ,ં 
તો ડો્ટર ્ હરે,  “અરરે  ભૈયકા, યરે  સરદકારજી, 

ઇતનરે નરે્ ્કામ રોજ ્રતરે હૈ, તો મુઝરે ભી  
્ુછ ્રનકા ચકાહીએ ્ી નહહ?  ઓર યરે તો, 
્પયકારી સી છોટી બરેટી હૈ. ઉસ્ી યરે  હકાલમેં, 
મેં  ફીસ ર્ેસરે લરે સ્તકા  હુ?  ખકાસ ્ર ર્ે 
જબ આપ,  હમકારરે  ગકાંવ ર્ે મહરેમકાન હૈ, મેં  
ફીસ નહહ લુંગકા.”

અમરે ડો્ટરનો તરેમજ સરદકારજીનો ખબુ 
આભકાર મકાનયો. ખરરેખર તો, તરેમનકા આ ્ કાય્ધ 
મકાટરે આભકાર મકાની શ્ીએ તરેવકા શબદો 
દુગનયકાની ્ોઈ શબદ્ોષમકાં નહહ હોય..!  
છતકાં, અમકારી આંખોમકાંથી અનરે તરે વખતરે 
સુઝરેલકા શબદોમકાંથી ટપ્તી આભકારવશતકા  
જોઈનરે સરદકારજી ્હરે, “અરરે  બરેટી, થરેન્સ  
તો મુઝરે આપ્ો ્હરેનકા હૈ, ્યો્ી મેં પકાંચ 
સકાલ સરે  હરરોજ એ્ નરે્ ્કામ ્રતકંા હંુ. 
ઓર અગર એ્ ભી  નરે્ ્કામ નહહ ્ર 
શ્કા તો, ડીનર નહહ ્ રનરે્કા મરેરકા ગનયમ હૈ.  
્ઈ બકાર  ભખૂરે સોનર્ે ી નોબત ભી આઈ હૈ!  
ઇસ લીએ આભકાર તો, મુઝરે આપ લોગોં્કા 
મકાનનકા  હૈ, ખકાસ ્ર ર્ે, યરે  બરેટી્કા,  ્યોં્ી 
અગર  આજ નરે્ ્કામ ્રનરે્કા મો્કા નહહ 
ગમલતકા તો મેં  ડીનર નહહ લરે શ્તકા !   આજ 
આપ્ી  હી વજહ સરે, મુઝરે શકામ્કા  ખકાનકા 
નસીબ હોગકા! અબ બોલો, મરેરકા “થરેન્સ”  
આપ ર્ે “થરેન્સ”  સરે બડકા હોનકા ચકાહીએ ર્ે 
નહહ?!”  સરદકારજીની અનરે ડો્ટરની વકાતો  
સકાંભળી અમરે સૌ  ખરરેખર અમકારી ત્લીફ 
ભૂલી ગયકા..!  મકાંદી, અમકારી દી્રીએ  
પણ દદ્ધ ભૂલીનરે સરદકારજીનરે ્હ્ું, “બડરે  
થરેન્સવકાલરે અં્લ, મરેરકા છોટકા થરેન્સ તો 
બનતકા હૈ નકા?!” 
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મીઠડી આ વાયરાની વાત

મઘમઘતા વાયરા, વસુંતના ડાયરા

કૂપળ સંગ માંડતા રે વાત

ફૂલડાંથી સજશું રે ભાત…મીઠડી આ વાયરાની વાત

 

ટહુકતી ઋતુ

હરરયાળી ભાતુ

કલરવના મીઠડાં રે ગાન

રોમરોમ પે્મના રે પાન…મીઠડી આ વાયરાની વાત

 

ખુલ્ા તે વનમાં, ખુલતું કોઈ મનમાં સૌરભના છલકે રે જામ

હૈયામાં હરખના ધામ..મીઠડી આ વાયરાની વાત

 

ધરતી ગગનની, ઉરના ઉમંગની

રસકસતી તસતસતી જાત

મીઠડી આ વાયરાની વાત(૨)

ફાગણમાસ એટલે વનરાજી સંગ મલકવાનો માસ. 

કુદરતની મીઠડી કૃપા પ્સાદી માણવાનો માસ. 

હોળીના ગુલાલે રંગવાનો-રંગાવાનો ઉતસવ 

એટલે મનને મઘમઘતા વાયરે ઝુલાવવાનો આ મરહનો.

આવો ફાગણના ફાગ હૈયામાં ઝીલીએ...

ykfkþËeÃk
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જ રેલમકાં બધકા ર્ેદીઓ જમવકાનું 
લરેવકા મકાટરે થકાળી લઇનરે લકાઈનમકાં ઉભકા 
હતકા, ર્ેટલકા્ રીઢકા ગુનરેગકાર હોય તરેમ 
નફફટતકાથી આગળ વધતકા હતકા. તો ્ ોઈ 
્ોઈ દકાદકાગીરી ્રીનરે, બીજાનરે પકાછળ 
્કાઢીનરે વહરેલકા ખકાવકાની દોડમકાં લકાગરેલકા 
હતકા. ઘણકા ખરકા જ રેલ-રહરેવકાસનકા અનભુવી 
જણકાતકા હતકા. મકાત્ર ત્રણ જણકા, જાણરે 
જુદી જમકાતનકા હોય અનરે અહીં ભૂલકા 
પડ્કા હોય, તરેવકા લકાગતકા હતકા. તરેમકાંનકા 
બરે તો લવરમૂગછયકા  નવકા ગનશકાગળયકા જ 
હતકા, ્દકાચ પહરેલીવકાર સર્કારી જમકાઈ 
બનયકા હોય..! તરેઓનરે જો ્ોઈ સમયસર 
સમજાવનકાર ્ રે, રો્નકાર નકા મળરે તો પછી,  
“સકાસરકા સુખ વકાસરકા”_એમ સમજીનરે 
જ રેલનરે જ રહરેઠકાણ મકાનીનરે, અવકારનવકાર 
પધરકામણી ્રવકાનું ચુ્ રે તરેમ નહોતકા..! 

પરંતુ ત્રીજા ભકાઈ, જ રે જુદી જમકાતનકા 
જણકાતકા હતકા, તરે શકાંત, ગંભીર છતકાં 
અતયંત ગનરકાશ વદનરે, નીચુ ંજોઈનરે આગળ 
વધતકા હતકા. તરેમનરે નહોતી ખકાવકાની જલદી 
ર્ે નહોતી,  લકાઈનમકાં વહરેલકા આગળ 

વધવકાની જલદી. અતયંત ગનસપૃહતકાથી, 
તરેઓ ચકાલતકા હતકા. હજી ગઈ્કાલરે જ 
પોલીસરે તરેમનરે આ જ રેલમકાં લકાવીનરે રકાખયકા 
હતકા .તરેમની બીજી બધી વસતુઓ સકાથરે 
મોબકાઈલ પણ લઇ લીધો હતો. આગલકા 
બરે હદવસમકાં અહીં આવરેલકા ર્ેદીઓની 
વસતુઓ હજી ઇનસપરે્ટરનકા ટરેબલનકા 
ખકાનકામકાં જ પડી હતી. એમકાં દરરે ્નકા 
મોબકાઈલ તો હોય જ..! અચકાન્ ખકાનકામકાં 
પડરેલકા મોબકાઈલમકાંથી ્ોઈ એ્ની, રીંગ 
વકાગી, સહરેજ થોભીનરે ઇનસપરે્ટરરે  નંબર 
નોંધી લીધો અનરે પછી ્ોલ હરસીવ ્યષો.

સકામરેથી અવકાજ.. ”હરેલો.. હરેલો..”  
ઈનસપરે્ટરરે  જવકાબ આ્પયકા ગવનકા ફોન 
ચકાલુ રકાખયો.

ફરીથી અવકાજ… ”હરેલો, નયન 
શરેઠ?”  

હવરે ઇનસપરે્ટરનકા ્કાન ચમ્યકા. 
“હરેલો યરેસ, આપ ્ોણ ?”

સકામરેથી, ”નયનશરેઠ, તમરે ગુનરેગકાર 
નથી, તરે હંુ જાણં છુ,ં તમનરે ફસકાવવકામકાં 
આવયકા છરે…” 

અનરે ફોન ્ટ...!  ઈનસપરે્ટરરે  ્ોલ 
ચકાલુ રકાખીનરે  “હરેલો.. હરેલો.. ”  ્યતે 
રકાખયુ,ં  પણ ્ ોઈ મતલબ નહોતો, સકામરેથી 
ફોન ્પકાઈ ચુ્યો હતો. 

તકાત્કાગલ્ પોલીસનરે બોલકાવીનરે 
ઈનસપરે્ટરરે  પૂછું, ”્ોણ છરે આ નયન 
શરેઠ?” 

પોલીસ  “સર, ખુન ્રીનરે સંતકાતો 
ફરતો હતો તરે, ભકાવનગરથી પ્ડકાયરેલો 
ર્ેદી જ નયનશરેઠ છરે.” ઈનસપર્ે ટર,  ”એનરે 

પૂછપરછની રૂમમકાં લઇ આવો ”
ર્ેદીનરે પૂછપરછની રૂમમકંા બરેસકાડ્ો 

ર્ે તરત ઈનસપરે્ટરરે  આવીનરે, નયન સકામરે 
જોયું, 

પછી ્હરે,  ”તમકારંુ નકામ ?”
ર્ેદી, ”નયન શરેઠ, સર...”

ઈનસપરે્ટર,  “શું ્રો છો?”
ર્ેદી,  ”સર , હંુ ઇનસયોરનસ ્ ંપનીમકાં 

્લકાસ વન ઓહફસર છુ ં”
ઈનસપરે્ટર, “તમરે ભકાવનગર પકાસરેથી 

પ્ડકાયકા તયકાં શું ્રતકા હતકા ?”

nwt yLku {khe ðkíkku
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ર્ેદી,  ”મકારી થોડકા સમય પહરેલકાં જ 
તયકાં ટટ્રકાનસફર થઇ હતી, એટલરે ચકાજ ્ધ લરેવકા 
ગયરેલો.”

ઈનસપરે્ટર,  ” ર્ે પછી, ખૂન ્ રીનરે દૂર 
ભકાગી ગયકા. ?”

ર્ેદી,  ”નકા સર, ગયરેલો તો ચકાજ ્ધ લરેવકા 
જ પણ …”

ર્ેદીનરે અટ્કાવીનરે, ઈનસપરે્ટરરે  ્હ્ું,  
”પણ શું ? ખૂન ્રવકાનું મન થયું?  તરે 
પણ જાતરે?!  તમકારકા જ રેવકા તો સોપકારી 
આપીનરે છટ્ી જાય. તમરે તો રંગરે હકાથ 
પ્ડકાયકા જ રેવું ્યુું છરે. બોલો ્બુલ ્રો 
છો ગુનો ર્ે પછી?”

હવરે અડધરેથી અટ્કાવીનરે ર્ેદી ્હરે , 
”સર, હંુ ચકાજ ્ધ લરેવકા ગયો  અનરે તરે જ 
હદવસરે ઓફીસમકા ંજઈનરે ચકાજ ્ધ લીધો પણ 
ખરો. મકારકા પતની એમનકા ગપયર હતકા, 
એમનરે પ્ીમરેચયોર ડીલીવરી થશરે. એવું 
ડો્ટરોનું ્હરેવું હતું. એટલરે થોડકા હદવસ 
પહરેલકા ંજ એનકા ગપયર મૂ્ી આવરેલો. પછી 
મકારી ટટ્રકાનસફર થઇ અનરે ઘર ખકાલી ્ રીનરે 
ગન્ળવકાનું હતું  છતકાં, તરેમનરે તગબયતનકા 
્કારણરે બોલકાવી નહોતો શ્યો. મેં  મવુસ્ધની 
મદદથી ઘર ખકાલી ્ રીનરે સકામકાન મો્લી 
દીધો. અનરે હંુ ગકાડીમકાં ચકાજ ્ધ લરેવકા ગયો 
હતો. મેં જ રેમની જગયકાએ ચકાજ ્ધ લીધો 
તરેમનરે, ્ોઈ ્કારણસર ઉતકાવળ હતી, 
એટલરે મનરે ચકાજ ્ધ લીધકા પછી જ “જોઈનીંગ 
ટકાઇમ ” લરેવકાની ગવનંતી ્રવકામકાં આવી 
હતી. એટલરે ચકાજ ્ધ લઇનરે ત્રણ-ચકાર હદવસ 
પછી રજા મૂ્ ીનરે, અમકારો સકામકાન ્ંપની 
તરફથી મળરેલકા ્વકાટ્ધરમકાં મુ્કાવીનરે, હંુ 
મકારી પતનીનરે મળવકા જવકાનો હતો.”

ઈનસપરે્ટર અનરે હકાજર બીજા બરે 
્ોનસટરેબલ ચહ્ત થઇનરે, જોઈ રહ્કા પછી 
ઈનસપરે્ટર ્ હરે, ”અરરે ..! તમરે તો રકાક્ષસનરે 
શરમકાવો એવકાં છો, ગબચકારીની આવી 
દશકાની પણ દયકા નકા આવી?!  અનરે પરેટમકંા 
બકાળ્ સકાથરે મકારી નકાખી?!”

ર્ેદી,  ”પણ સર હંુ તો, મકારી પતનીનરે 
મળ્ો જ નથી..!”

ઇનસ્પ ર્ેટર,  “ગમ . શરેઠ તમરે ગુનો 
્બુલી લો, ્રણ ર્ે, અમકારી પકાસરે પૂરતકા 
પુરકાવકા છરે  ર્ે પછી થડ્ધ હડગ્રી વગર નહહ 
મકાનો??  ્ ોનસટરેબલ ચકાલો ્ રો તયૈકારી.”

ર્ેદી,  ” સર, મનરે ખબર નથી આપની 
પકાસરે શંુ પુરકાવકા છરે,  પણ હંુ તો મકારી 
પતનીનરે મળ્ો જ નથી તરે પહરેલકાં તો હંુ 
મકારકા ્વકાટ્ધરમકાં સકામકાન ઉતરકાવવકા ગયો 
તયકારરે  ….”

ઈનસપર્ે ટર,  ”અમકારરે  તમકારી ્ ોઈ ્ થકા 
નથી સકાંભળવી.  હવરે તમકારકા પર મડ્ધર 
ર્ેસ બની ગયો છરે.  તમકારરે  જ રે ્હરેવું હોય 

તરે ્ોટ્ધમકાં જ ્હરેજો ”
ર્ેદી રડતકાં રડતકંા...  ”સર , મકારી 

પતનીનું ખરરેખર ખૂન થયું છરે? તમરે તરેનકા 
ઘરરે  તપકાસ તો ્રો...”

્ોનસટરેબલ,  ”સકા………….. ઢોંગી... 
તનરે ખબર છરે? તકારકા સકાસુ સસરકાએ શું 
્હ્ુ ં? અમકારી પકાસરે જ રે પુરકાવકા  છરે, તરેનો 
જ ગવડીઓ તરેમનકા મોબકાઈલ પર પણ 
પહોંચયો છરે, એટલરે તરેઓનરે પણ ખબર છરે 
તું જ ગુનરેગકાર છરે.”

ર્ેદી હવરે આચિય્ધથી ગવસફકાહરત આંખરે 
જોઈ રહ્ો...!  પછી ્હરે ,  “પણ સર 
, હંુ તો…. ભકાવનગર ચકાજ ્ધ લરેવકા ગયો 
પછી તયકાંથી ની્ળી જ નહોતો શ્યો, 
્કારણ ર્ે… સવકારરે  વહરેલો ની્ળીનરે પતની 
પકાસરે જઈ શ્ંુ , તરેમ ગવચકારી હંુ રકાત્રરે 
એ્ ગમત્રનરે તયકા ંજમીનરે હંુ વહરેલો જ સઈુ 
ગયરેલો. અડધી રકાત્રરે ખખડકાટ થયો એટલરે  
હંુ ઉઠીનરે  અવકાજ આવરેલો તરે રૂમમકા ંગયો.  
હંુ ્ંઈપણ  સમજુ તરે પહરેલકાં, અંધકારકામકાં 
પકાછળથી મકારકા મકાથકા પર જોરથી ફટ્ો 
વકાગયો અનરે હંુ મકાથું પ્ડીનરે બરેસી ગયો. 
બસ એટલું જ યકાદ છરે,  હં….ભકાન જતકાં 
પહરેલકા ંરૂમમકા ં્ ોઈ બરે જણ હોવકાનો ભકાસ  
થયરેલો. બીજ રે હદવસરે હંુ છર્ે  દસરે્ વકાગરે 

ભકાનમકા ંઆવયો. રકાતરે ચોર આવરેલકા, એટલરે 
પરે્ સકામકાનમકાંથી શું ચોરકાયું હશરે?_તરેમ 
ગવચકારી ઉભો થયો તો, મકારકા આચિય્ધ 
વચચરે, મકારંુ પહરેરરેલું શટ્ધ અનરે પરેનટ સકામરે 
લટ્કાવરેલકાં હતકંા તરે, ગકાયબ હતકાં! બીજુ ં
શું ચોરકાયું, તરે જોવકા સકામકાન ચરે્ ્યષો 
તો,  હજી મોટુ ંઆચિય્ધ મકારકા મકાટરે ઉભંુ 
હતું..!  સકામકાન જ રેમનો તરેમ હતો..! તરે 
હદવસરે રગવવકાર હતો. એટલરે ઓફીસમકાં 
રજા હતી અનરે હંુ નવો હતો, એટલરે 
મકારકા બીજા ઓહફસરનરે મેં ફોનથી બધી 
વકાત જણકાવી. તરેમણરે સલકાહ આપી ર્ે, 
બીજા હદવસરે એટલરે ર્ે સોમવકારરે  ફહરયકાદ 
નોધકાવીનરે જવકાનું રકાખો. આમ હંુ બરે 
હદવસ સુધી  “જોઈનીંગ લીવ“ પર જઈ 
નકા શ્યો. એટલરે મેં મકારી પતની અનરે તરેનકા 
મકાતકા ગપતકાનરે બધી હ્ી્ત જણકાવવકા 
ફોન ્યષો. પણ ્ોઈ ઉપકાડતું નહોતું, 
એટલરે ગચંતકા થઇ ર્ે, ગનમમીનરે એડગમટ 
્રવી પડી હશરે ર્ે શું?  ફહરયકાદ મકાટરેની 
ગવગત નોંધકાવી, ઘરરેથી ની્ળીનરે પતની 
પકાસરે જવકા ઉતકાવળો બનયો.  હજી ગકામની 
બહકાર ની્ળું તરે પહરેલકાં પોલીસવકાનરે મનરે 
આતંરીનરે ઉભો રકાખયો અનરે વોરંટ બતકાવી, 
એરરેસટ ્રી લીધો!”

ઇનસપરે્ટર, “ગમસટર તમરે ચકાલકા્ી 
વકાપરીનરે અમનરે ઉંધરે પકાટરે ચઢકાવો છો .”

ર્ેદી,  ”સર, મકારરે સર્કારી વ્ીલ ્ રવો 
છરે  અનરે બધી હ્ી્ત તરેનરે જણકાવવી 
છરે.  સર, મનરે લકાગરે છરે ર્ે, મનરે ખોટી 
રીતરે ફસકાવવકામકા ંઆવયો છરે.” છરેલ્ુ ંવકા્ય 
સકાભંળીનરે ઇનસપર્ે ટરનકા ્ કાન ચમ્યકા।…. 
તરેમનરે યકાદ આવયું, નયનનકા ફોન પર પણ 
્ોઈએ આજ વકાત ્હી હતી, 

તરેમણરે ્ ોનસટરેબલનરે ્ હંુ્, ”આમનરે લઇ 
જાવ અનરે સર્કારી વ્ીલનરે તરેમની પકાસરે 
મો્લો..”
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અનકાહહતકાનરે ગચત્રો દોરવકાનો અનરે ્ ગવતકા 
લખવકાનો બહુ શોખ. ્ ોઈ ખકાસ ્ હી શ્કાય 
એવકાં ગમત્રો ર્ે બહરેનપણકાં પણ નહહ ્ોઈની 
જોડરે. નવરકાશની પળોમકા ં્ ોઈ આટ્ધ ગરેલરેરીમકાં 
એગ્ઝબીશન જોવકાં ર્ે ્ોઈ શકાંત જગયકાએ 
જઈનરે ્ગવતકા લખવકા બરેસી જાય. દરેખકાવમકંા 
પણ એ્દમ સકાદી અનરે સરળ. આજની 
મોડન્ધ છો્રીઓની જ રેમ એનરે બહુ સજવકાં-
ધજવકંા ન જોઈએ.  લકાંબકા ભૂખરકંા વકાળમકાં 
વકાળરેલો ઢીલો અંબોડો અનરે એમકાં ભરકાવરેલી 
એ્ સટી્, આંખોમકંા સકાધકારણ ્કાજળ 
આંજ રેલું હોય અનરે ્પકાળ પર નકાન્ડી 
ગબંદી હોય. ખકાદીનો લકાંબો ઝભભો અનરે 
પકાયજામકા ગસવકાય બીજુ ં્ંઈ નકા ખપરે એનરે. 
સહરેજ શકામળો વકાન. મધયમ અનરે સંસ્કારી 
પહરવકારની એ્ની એ્ દી્રી હતી.

શહરેરની છરેવકાડરે આવરેલી એ્ આટ્ધ 
ગરેલરેરીમકાં જાણીતકા આટટીસટનું સ્લપચર 
એગ્ઝબીશન હતું. અનકાહહતકા પણ ગઈ 
હતી જોવકાં... અનકાહહતકા એ્ સ્લપચર 
પકાસરે આવીનરે ઉભી રહી ગઈ. ્ંઈ સમજાય 
નહહ એવકા ભકાવ હતકંા એમકંા. “મનરે પણ નથી 
સમજાતું.” એ્ અવકાજ અનકાહહતકાનકા ્કાનરે 
પડ્ો. “હકાય, હંુ ગશવકાંગ મહરેતકા. આ બધકંા 
જ સ્લપચર મકારકા ભકાઈએ બનકાવરેલકાં છરે. 
મનરે પણ નથી સમજાતું ઘણીવકાર ર્ે, ભકાઈ 
શું બનકાવરે છરે?!  હંુ પણ ઘણો પ્યતન ્રંુ 
છુ ંસમજવકા મકાટરે પણ મકારકાં જ રેવકાં મકાટરે તો 
આ સમજવું બહુ અઘરૂં ્કામ છરે.”  “હંુ, હંુ 
અનકાહહતકા.” સહરેજ અચ્કાઈનરે બોલી. સકાડકા 
પકાંચ ફૂટ હકાઈટ, મધયમ બકંાધો, સહરેજ ગોરો 

વકાન અનરે નશીલી આખંો સકાથરે મજાનુ ંગસમત. 
વકાત જાણરે એમ હતી ર્ે, ગશવકાંગનો ્ઝીન 
જાણીતો સ્લપચર આટટીસટ હતો. ગશવકાંગનરે 
આમ તો ્ંઈ ખકાસ ટ્પપો પડરે નહહ પણ આ 
તો શંુ ર્ે ભકાઈનું એગ્ઝબીશન છરે એટલરે 
જોવકા આવવું પડરે.

ગશવકાંગ તો પહરેલી જ નજરરે  મંત્ર-મુગધ 
થઈ ગયો અનકાહહતકાનરે જોઇનરે.. ભીડમકાં 
બધકાથી અલગ તરી આવતી હતી અનકાહહતકા. 
એ્ અજબનું ખેંચકાણ અનુભવી રહ્ો હતો 
એનરે જોઈનરે.. હવરે તો, ગશવકાંગ અવકાર-
નવકાર આવતો આટ્ધ ગરેલરેરીમકંા.. ખકાસ તો, 
અનકાહહતકાનરે જોવકંા. ્ યકારરે્ સકામકાનય વકાતચીત 
થઇ જતી બંનરે વચચરે. ગશવકંાગ એટલરે હરતો 
ફરતો રરે હડયો જાણરે, ઘડી્ પણ એની જીભ 
મોઢકાંમકાં ન રહરે. વકાતોહડયો અનરે રમગતયકાળ 
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સવભકાવ, વકાતની ગંભીરતકા ્ યકારરેય ન સમજ રે, 
એનરે મન તો બધું મજા્મકાં જ જાય.

અનકાહહતકાનરે ગશવકાંગની હકાજરી ગમતી. 
ગશવકાંગનું નોન-સટોપ બોલયકાં ્રવું, એ 
અલ્ડપણ ંગમતુ.ં ખકાસ ્ રીનરે એની નશીલી 
આંખો. હદન-પ્ગતહદનએ આંખો પકાછળનું 
ખેંચકાણ વધતું જતું. મુલકા્કાતો ધીમરે ધીમરે 
પ્રેમનું સવરૂપ લરેતી ગઈ. “ગશવકાંગ આજ રે હંુ 
ખુબ જ ખુશ છુ,ં ગવચકારંુ છુ ં ર્ે આપણરે બરે 
વષ્ધથી એ્બીજાનરે ઓળખીએ છીએ, પ્રેમ 
્રીએ છીએ તો હવરે ઘરમકંા ્ હી દરેવુ ંજોઈએ. 
આમ પણ ઘરમકા ંમકારકા લગ્નની વકાત ચકાલરે છરે, 
હવરે ટકાઈમ આવી ગયો છરે ઘરમકાં ્હરેવકાનો.” 
અનકાહહતકા બોલી.

“લગ્ન ્રો એટલરે ગજદંગી પૂરી તમકારી. 
ઘરમકંા તરેલ નથી આજ રે, અણીનકા ટકાઈમરે જ 
ગરેસનો બકાટલો પરૂો થઈ ગયો, આજ રે ફલકાણકંા 
નરે તયકંા બરેસવકા જવકાનું છરે, અનરે બીજુ ં ર્ેટ-
ર્ેટલું.. મનરે ્ોઈ જાતનું બંધન પસંદ નથી. 

અતયકારરે  આપણી આ હરવકા-ફરવકાની ઉંમર 
છરે. હંુ ્ ોઈ જવકાબદકારી લરેવકા ંતયૈકાર નથી. મનરે 
તો આ લગ્ન-બંધનનો ્ોનસરે્પટ જ સમજમકાં 
નથી આવતો. ્ોઈ એ્ વયગ્ત સકાથરે આખી 
ગજદંગી ગવતકાવવકાનું ્ઈ રીતરે શ્ય છરે?!  
અની, તનરે તો ખબર છરે નરે ર્ે મકારરે  ર્ેનરેડકામકાં 
ગબઝનરેસ સરેટ ્રવો છરે, અતયકારરે  મનરે ર્ેનરેડકા 
જવકાની ઊતકાવળ છરે અનરે તું ્યકાં આ બધું 
લઈનરે બરેઠી..“ 

“તકારરે  ર્ેનરેડકા જવું છરે તો, તું જઈ શ ર્ે છરે. 
મનરે ્ોઈ વકાંધો નથી. હંુ રકાહ જોઈશ તકારી. 
પણ, એ પહરેલકા ંઆપણરે એ્વકાર ઘરમકા ંવકાત 
્રી લરેવી જોઈએ.” અનકાહહતકા બોલી.

“મકારકા મમમીનરે જીનસ-ટીશટ્ધ પહરેરતી, 
્લબમકાં જતી મોડન્ધ વહુ જોઈએ છરે અનરે 
તું મકાથકામકાં ચપોચપ તરેલ નકાખતી, ઓછુ ં
બોલતી, સકાવ સીધી સકાદી છો. મકારકા ઘરમકાં 
તો તનરે જોઇનરે જ નકા પકાડી દરેશરે.”

“હંુ એ્ શરતરે ઘરમકાં વકાત ્રંુ, જો 
તું મકારી સકાથરે લગ્ન પહરેલકાં ર્ેનરેડકા આવવકંા 
તૈયકાર હોય તો મનરે ્ોઈ વકાંધો નથી. 
આપણરે બંનરે તયકાં સકાથરે રહીશું. એ્બીજાનંકા 

સવભકાવ, આદતોથી પહરગચત થવુ ંજરૂરી છરે. 
એ્બીજાથંી દરૂ રહીનરે પ્રેમ ્ રવો અનરે એ્ 
જ છત નીચરે સકાથરે રહરેવુ ંએ બંનરે અલગ વકાત 
છરે.” ગશવકાંગ બોલયો.

“ગશવકાંગ,આ તું શું બોલરે છરે એનું તનરે 
ભકાન છરે? લગ્ન પહરેલકાં ્ઈ રીતરે શ્ય છરે 
ર્ેનરેડકામકંા આપણં સકાથરે રહરેવું?!” અનકાહહતકા 

ગુસસકામકાં તમતમી ઉઠી.
“ ર્ેમ શ્ય નથી અની?” ગશવકંાગરે પછૂુ.ં 

“ફોરરેનમકાં બધકાં આમ જ લગ્ન ્યકા્ધ વગર 
સકાથરે રહરેતકંા હોય છરે. લીવ-ઇનમકાં ્ંઈ ખોટુ ં
છરે એવું હંુ નથી મકાનતો.” ગશવકંાગરે જવકાબ 
આ્પયો.

“ગશવકાંગ, લગ્નબંધન એ આપણી 
સંસ્ૃગતનું પ્ગત્ છરે. જો તકારી આ જ શરત 
હોય નરે લગ્ન પહરેલકંા ર્ેનરેડકા જવકાની... તો, 
મનરે એ મંજુર નથી. હંુ મકારી સંસ્ૃગત ર્ે 
સંસ્કારોનરે છોડીનરે ્યકાંય જવકા તૈયકાર નથી. 
પ્રેમમકાં ્યકાંય ્ોઈ શરત નથી હોતી. મેં તનરે 
તું જ રેવો છરે એવો જ ચકાહ્ો છરે. તકારી સકારી 
અનરે ખરકાબ આદતો સકાથરે સવી્કાયષો છરે. 
સવી્કારવું એ હંમરેશકંા સ્ત્રીનકા સવભકાવમકાં હોય 
છરે એ વકાત તમરે પુરૂષો ્યકારરેય નહી સમજી 
શ્ો.” અનકાહહતકા આરિોષમકાં બોલી.

“જો અની, હજી પણ ટકાઈમ છરે, તું 
શકાંગતથી ગવચકારી જોજ રે. તકારંુ મન બદલકાય 
અનરે તનરે શરત મંજુર હોય તો મકારી સકાથરે 
ર્ેનરેડકા આવવકાની જવકાની તૈયકારી ્ રી લરેજ રે.” 

જતકાં જતકાં ગશવકંાગ બોલયો. 

અનકાહહતકાનકા ગળકામકાં ડમૂો બકાજી ગયો. 
બહુ અઘરંુ હતંુ અનકાહહતકા મકાટરે ગશવકાંગનરે 
હંમરેશકાં મકાટરે આમ જતો જોવો. સમય તો 
જાણરે તયકા ંજ થંભી ગયો. પણ, એનરે ગવશ્કાસ 
હતો ર્ે ગશવકાંગ એ્ હદવસ જરૂર પકાછો 
આવશરે. એનરે મન તો પ્રેમ એટલરે મકાત્ર અનરે 
મકાત્ર ગશવકાંગ.

વસ્ત્રકાપુર લરે્ એટલરે અમદકાવકાદ શહરેરની 
મધયમકાં આવરેલંુ સરસ મજાનું પ્ખયકાત 
લરે્-ગકાડ્ધન. સવકારનકા સકાડકા નવ વકાગયકાની 
આસપકાસનો સમય હતો. વકાતકાવરણમકાં 

અજીબ પ્્કારની શકંાગત હતી. ફૂલોની આછી 
સુગંધ આવી રહી હતી. પક્ષીઓનો ્લરવ 
ગૂંજી રહ્ો હતો, મસત-મજાનો ઠડંો પવન 
લહરેરકાતો હતો. ઘણી જગયકાએ પ્રેમી-પંખીડકાં 
ગુફતગુ ્રી રહ્કાં હતકા. ઘણકંા વખત પછી 
આજ રે અનકાહહતકા વસ્ત્રકાપુર લરે્ આવી 
હતી. શકાંત પકાણીમકાં પડતકાં વમળો જોવકાનું 
અનકાહહતકાનરે બહુ ગમતું. 

“અનકાહહતકા...?!.....” એણરે સહરેજ 
ચમ્ીનરે બકાજુમકાં જોયું. ગશવકંાગ ઊભો હતો 
એની સકામરે. પહરેલકંા તો ગવશ્કાસ જ ન આવયો 
અનરે ્યકાંથી ગવશ્કાસ આવરે પકંાચ વરસ પછી 
જોતી હતી એનરે. અનકાહહતકા તો હજી બકાઘકાની 
જ રેમ જોઈ રહી હતી. એનરે તો આ હજી સપનંુ 
જ લકાગતું હતું.

“અનકાહહતકા, હંુ છુ ંગશવકાંગ. હંુ જાણતો 
હતો ર્ે, પ્રેમમકાં શરત ન હોય પણ મકારી 
્ંઈ્ મજબૂરી હતી અની. મનરે બલડ ્ રેનસર 
હતું અનરે ખબર પડી તયકારરે  ઘણં મોડુ ંથઇ 
ચુ્યું હતું. ઈલકાજ મકાટરે ર્ેનરેડકા જવું જરૂરી 
હતુ.ં બચવકાની ્ ોઈ જ શ્યતકા ન હતી અનરે 
હંુ નહોતો ઈચછતો ર્ે મકારી પકાછળ તું તકારી 
આખી ગજદંગી બરબકાદ ્રરે . એ વખતરે મનરે 
સમજાતું ન હતું ર્ે ્ઈ રીતરે તનરે આ વકાતની 
જાણ ્રંુ પણ તરે લગ્નની વકાત ્રીનરે મકારંુ 
્કામ આસન ્રી દીધું. મનરે ખબર હતી 
ર્ે, તું લગ્ન પહરેલકંા ર્ેનરેડકા આવવકાની શરત 

્યકારરેય નહહ સવી્કારરે . પણ, મકારી પકાસરે બીજો 
્ોઈ રસતો જ નહતો. બધી વકાતનરે રમતમકાં 
લરેતો, હંુ એ સમયરે ગજદંગીની ગંભીરતકાનરે 
સમજયો. મોતનરે હરકાવીનરે આવયો છુ ંતકારી 
સકાથરે ગજદંગી જીવવકા. હવરે બધું ભૂલીનરે 
નવરેસરથી શરૂઆત ્રવકા મકાગું છુ.ં લગ્ન 
્રીશ મકારી સકાથરે….??” ગશવકાંગરે પૂછંુ. 

જવકાબમકા ંઅનકાહહતકાનકા ચહરેરકંા પર આસંુ 
સકાથરેનું ગસમત હતું. અનકાહહતકા ્ંઈ બોલરે એ 
પહરેલકંા જ ગશવકાંગરે આંસુનરે પોતકાનકા હોઠોમકાં 
સમકાવી લીધું.
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દુગનયકામકંા racism, sexism વગરેરરે  ગવશરે 
તો વકાંચયુ જ હશરે ર્ે સકંાભળ્ું હશરે પણ 
color-ism પણ ્દકાચ એટલો જ ગવચકાર 
મકાંગી લરેતો મુદો છરે. રંગો આપણનરે હંમરેશકા 
ખશુી આપરે છરે પરંત ુએ્ એવો પણ રંગ છરે ્ રે 
જ રે ઘણકાનરે બહુ પરરેશકાન ્ રરે  છરે. રંગ ્ રેવી રીતરે 
્ોઈનરે પરરેશકાન ્રી શ ર્ે? પણ હકા, આપણરે 
તયકાં ્કાળકા રંગનરે અશુભ મકાનવકામકાં આવરે છરે 
અનરે તરે જ વસત ુ્કાળકા રંગનકા મકાણસો સકાથરે 
પણ જોડી દરેવકામકંા આવરે છરે. જ રેમ સ્ત્રીઓનરે 
હંમરેશકા સુદંરતકા સકાથરે જોડવકામકા ંઆવરે છરે અનરે 
તરેમ સુંદરતકાનરે ગોરકા રંગની ચકામડી સકાથરે 
અનરે એટલરે જ ્દકાચ આપણરે તયકાં fair & 
lovely જ રેવી પ્ોડ્ટ મબલખ વપરકાય છરે. 
અનરે, મકારકા જ રેવી ડકા ્્ધ સ્ીન ધરકાવતી દરરે્ 
છો્રી એ્ પડકાવ પર તો પ્શ્ન ્રરે  જ છરે 
ર્ે, “મકારી ચકામડીનો રંગ ર્ેમ ડકા ્્ધ છરે ર્ે 

શયકામ છરે?”  
આ મુદો અચકાન્ ર્ેમ?! ્કારણ ર્ે, 

સોગશયલ મીડીયકા પર હમણકા ંએ્ નવુ ં્ રેમપરેન 
ચકાલયુ છરે - #unfair & lovely. આ ્ રેમપરેન 
જોન નકામની ફોટોગ્રકાફરરે  શરૂ ્યુ્ધ છરે અનરે 
એનરે સોગશયલ મીહડયકા પર બહોળો પ્ગતસકાદ 
મળ્ો છરે. જોન ્હરે છરે ર્ે ,“Dark skin Is 
not a misfortune; it is beautiful and 
is worthy of celebration.”  અનરે આ 
ર્ેમપરેન મકાટરે શ્રીલં્ કાની બરે બહરેનોએ ફોટોશૂટ 

્રકાવય ુહતુ.ં આ થઈ સોગશયલ મીડીયકા અનરે 
ર્ેમપરેનની વકાત અનરે આ તો હજી શરૂઆત 

હતી લો્ોનરે સમજાવવકાની. પણ, હજીપણ 
આપણરે તયકાં એવી ઘણી છો્રીઓ છરે જ રે 
આ ડકા ્્ધ સરિીન ટોનનરે ્કારણરે પોતકાની જાત 
સકાથરે લડી રહી છરે. 

હકા, અમકારરે  પોતકાની સકાથરે જ લડવુ પડરે 
છરે ્કારણ ર્ે નકાનકાં હોઈએ તયકારથી જ એવું 
સકાંભળવકા મળરે છરે ર્ે, ગોરી તવચકા છરે તો જ 
તમરે સુંદર છો અનરે એટલરે જ ર્ેટલકા્ જણ 
તો નકાનપણથી જ એવુ ંમકાની લરે છરે ્ રે તરે સુદંર 
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નથી અનરે પછી તરેમકંાથી જ લઘુતકાગં્રગથનો 
ઉદભવ થકાય છરે. આ બધુ આપણકા પોતકાનકા 
ફરેમીલીમકંાથી જ શરૂ થકાય છરે. તમરે ્ોઈ પણ 
સકામકાગજ્ મરેળવડકામકાં મળો ર્ે ્યકાંય પણ 
ભરેગકા થકાઓ, તમકારકા ્કા્ી, મકામી, ફોઈ, 
મકાસી..  (સ્ત્રીઓ, ્ કારણ ર્ે તરેમનરે જ ઈનટરરેસટ 
હોય છરે) લગભગ બઘકા જ તમનરે ્હરેતકા ફરરે  
છરે ્ રે, તમકારો સ્ીન ટોન ્ રેટલો વધ ુડકા ્્ધ થયો 
છરે ર્ે પછી તમરે થોડકા વધકારરે  “ઊઘડ્કા” છો. 
( વરેલ, અમરે બકારી નથી ) પછી તમનરે સલકાહ 
મળરે છરે ર્ે, તમકારરે  તડ્કામકાં ન ફરવું, ચહકા નકા 
પીવી, ચણકાનકાં લોટથી નહકાવું, અમુ્ રિીમસ 
લગકાવવકંા વગરેરરે ... એમકાં પણ સૌથી ફરેમસ 
વકા્ય, “ છો્રી, તડ્કામકાં નકા ફર, ્કાળી 
રહી જઈશ તો લગ્ન ્ોણ ્રશરે?” ( તો 
તો હજી સુધી સકાઊથ ઈગનડયકામકાં ્ોઈનકા 
લગ્ન જ નકા થવકા જોઈએ...! ) આવી વકાતો 
તમનરે અનુભવ ્રકાવરે ર્ે, તમકારો આ ડકા ્્ધ 
સ્ીન ટોન નકા હોવો જોઈએ અનરે તમકારરે  તરેનરે 
વહકાઈટમકંા ફરેરવવો જ રહ્ો.  

પછી આવરે તમકારકા ગમત્રો..! ્હરે છરે ર્ે, 
ગમત્રતકા ્ંઈ જોઈનરે નથી થતી પણ ઘણીવકાર 
એવું નથી હોતું. ્કારણ ર્ે અમનરે પૂછવકામકાં 
આવરે છરે ર્ે તંુ આહરિ્કાથી ર્ે સકાઊથ 

ઈગનડયકાથી આવી છરે જાણરે ગુજરકાતમકાં તો 
બીજા ્ોઈનો ડકા ્્ધ સરિીન ટોન જ નકા હોય...! 
અનરે આ અસર ્રરે  છરે ્કારણ ર્ે, તમરે ગોરી 
સરિીન વકાળકાનરે તો એવું નથી પૂછતકા ર્ે તમરે 
યુરોપથી આવયકા છો?? (વરેલ, એવું પૂછી 
લઈએ તો પણ એ લો્ો તો ગવ્ધ જ અનભુવરે 
્દકાચ!) અનરે એ્વકાર તો મકારી દોસતરે જ મનરે 
્હ્ું હતું ર્ે, “સોરી,  હંુ નકાની હતી તયકારરે  
મનરે લકાગતું હતું ર્ે ્કાળકા લો્ો ખરકાબ હોય 
છરે એટલરે હંુ તકારી સકાથરે બોલતી નહોતી. પણ 
હવરે એવું નથી.”  આજ રે તો તરે મકારી ખકાસ 
દોસત છરે પણ આ ગવચકાર તરેનકામકાં ્યકંાથી 
આવયો હશરે એ ગવચકારવકાલકાય્ વકાત છરે. 

હકા, ફરેર & લવલી મેં યઝુ ્ રી છરે. ્ દકાચ 
ઘણકા વષષો સુધી. જ રેમ ઓછી હકાઈટવકાળકા 
હીલવકાળકા ચપંલ પહરેરરે  છરે તરેમ. ્ કારણ ર્ે, મનરે 
લકાગતું હતું ર્ે તરેનકાથી ્દકાચ હંુ ગોરી થઈ 
જઉ અનરે “સકામકાનય” થઈ જાઉં. પણ, થોડકા 
વખત પછી મનરે realize થઈ ગયું હતું ર્ે 
એનો ્ંઈ ફકાયદો નથી અનરે એનકાથી પણ 
વધકારરે  એ ર્ે હંુ જ રેવી છુ ંતરેવી બરકાબર છુ.ં હંુ 
જ રે છુ ંતરે મકારો ચહરેરો નહીં પણ મકારકા ગવચકારો 
છરે. અનરે બસ પછી મનરે ્યકારરેય મકારકા ડકા ્્ધ 
સરિીન ટોનથી ્ોઈ ફહરયકાદ નથી. પણ આ 

ખકાલી મકારી ્ રે મકારકા જ રેવી છો્રીઓની વકાત 
નથી ્કારણ ર્ે હજી પણ મનરે લો્ો ્હરે છરે ર્ે 
તું ઊઘડી છુ ં ર્ે તું હવરે આમ સરસ લકાગરે છરે 
- આવી ્ ોમરેનટસ્ નકા ્ કારણરે જ ્ દકાચ અમનરે 
આવું ફીલ થકાય છરે. હજી આપણકા લો્ોમકંા 
પણ એ જ મકાનગસ્તકા છરે ર્ે,  છો્રીઓ 
ગોરી હોવી જોઈએ ્કારણ ર્ે તો જ તરેમનરે 
લગ્ન મકાટરે પસદં ્ રવકામકંા આવશરે. અનરે વકાત 
સકાચી છરે ્ કારણ ર્ે મોટરેભકાગરે છો્રકાઓનરે પણ 
એવી જ છો્રી પસંદ હોય છરે જ રે ગોરી, 
સુંદર હોય. ( ખકાસ આપણકા ગુજરકાતમકાં ).  
જ રેમ ગુજરકાતમકાં ગુજરકાતી મીડીયમવકાળકા 
અનરે ઈંગલીશ મીડીયમવકાળકા વચચરે લો્ો 
ભરેદ ્રરે  છરે નરે તરેમ આવી રીતરે ડકા ્્ધ અનરે 
વહકાઈટ skin tone વચચરે પણ ભરેદ થકાય છરે 
અનરે હજી પણ મકારી આસપકાસ એવકા લો્ો 
છરે જ રે હંમરેશકા ્હરેતકા ફરરે  છરે ર્ે, “અરરે  હંુ તો 
બહુ ્કાળી લકાગુ છુ ં!”  જયકા ંસુધી તમરે પોતરે 
જ નહીં સવી્કારો,  તયકાં સુધી સમકાજ પણ 
નહીં સવી્કારરે .

આ તો મકારકા જ રેવી સકામકાનય છો્રીઓની 
વકાત થઈ પણ ્ રેટલી્ હીરોઈન પણ આમકાથંી 
પસકાર થઈ ચૂ્ ી છરે. નંહદતકા દકાસ ( ફીરકા્ 
હફલમ ફરેમસ), તરેણરે “Dark is beautiful”  
નકામરે ર્ેમપરેન શરૂ ્યુ્ધ  હતું અનરે હકાલ પણ 
તરેમની વરેબસકાઈટ છરે જ રેનકા દ્કારકા તરે ઘણી 
પ્વગૃતઓ ્ રરે  છરે. India’s next top Model 
ની જ રે ગવજ રેતકા સપધ્ધ્ છરે તરેણરે તયકાં જ મંચ 
પર ્હરેલુ હતું ર્ે, મકારકા ડકા ્્ધ સરિીન ટોનનકા 
્કારણરે મનરે inferiority નો અનભુવ થકાય છરે. 

ભકારતમકાં તો ભગવકાન ્ૃષણ પણ  ્હરે 
છરે ્ રે, “રકાધકા ્ યંુ ગોરી મેં ્ યું ્ કાલકા?!” તયકાં 
હવરે બીજાનું તો શું ્હરેવું...! 

( સુંદરતકા વયગ્તનકંા હદલમકાં હોય છરે 
ચહરેરકા પર નહીં – ્ોઈ્ જગયકાએ વકાંચરેલુ 
વકા્ય) 
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વૈશકાખનરે ્યકાં વકાર છરે?!  સકાંજ રે ઉંબરરે  
પોંખકાતકા વરનરે હકાર પહરેરકાવવકા જતકા પહરેલકાં 
ભીંત તરફ મોઢુ ંરકાખીનરે મૂગંકામૂગંકા બરેસી ગોર 
પજૂવકાની ક્ષણો મનમકા ંતકાજી ્ રો. પછી આવરે 
સૂરજ ડબૂયકાની રોમકાંચ્ ક્ષણ. ્ં્ોત્રીમકાં 
લખરેલકંા ગોધૂલી સમયની ક્ષણ.  ્નયકા હો ર્ે, 
્નયકાનકા મકાં-બકાપ હો, એ ક્ષણરે… ઝંઝણકાટી 
ન થકાય તો ્હરેજો…!!

જોષી સકાવધકાન...્નયકાદકાતકા સકાવધકાન...
વર-વધુ સકાવધકાન....! ‘અક્ષર પૂણ્ધ’નો 
સમય!” આ અવકાજ ્યકાં્ સકાંભળ્કાનું યકાદ 
છરે. વકારંવકાર સકાભંળ્કાનુ ંયકાદ છરે. ્ ોઈ મકાઈ્ 

નહહ. અવકાજ આ્કાશથી આંગણકામકાં ઉતરરે  
અનરે વરેલણથી જમ્ધન-ગસલવરની થકાળી હોંશથી 
રણ ર્ે એટલરે બહકાર ઉભરેલો ઢોલીડો દકંાડી 
પીટરે, બૂટ પહરેરરેલકા ઈંગલીશ બરેનડનકા પોલીસો 
ર્ે સલીપર પહરેરરેલકા હકાસમભકાઈ બરેનડની ટીમ  

લીલકા ંસરબતનકા ્પયકાલકા બકાજુએ મૂ્ી સલકામી 
આપરે. સવકારરે  સૂરજ સકંાભળવકાની ક્ષણો યકાદ 
્રો.  હકા, હસતમરેળકાપની ઘડી મકાટરે અલગ-
અલગ જ્કાગતનરે પોતકાની જુદી પરંપરકા હોય, 
પણ બધકા મકાટરે આ ‘પણૂ્ધનો સમય’ સનકાતન 
છરે. દી્રીની મકાંનરે પૂછો.

સૌ જાણરે છરે,  હસતમરેળકાપ  ગસવકાયની 
બીજી બરે ક્ષણો એટલી જ દલુ્ધભ છરે. જનમ 
સમયરે મકાતકાનકંા ઉદરમકાં નવ મહહનકા પૂણ્ધ 
્રીનરે લીધરેલકાં પહરેલકા શ્કાસની ક્ષણ અનરે 
વૈ્ંુઠ જતકાં શ્સરેલી છરેલ્કા શ્કાસની ક્ષણ 
પણ ‘પૂણ્ધનો સમય’ જ ્હરેવકાય... તો ભલકા 
આપણરે હસતમરેળકાપની ક્ષણોનરે  ‘અક્ષર 

પૂણ્ધનો સમય’ ર્ેમ ્હરેતકાં હોઈશું?! શકાસ્ત્રો 
પકાસરે જવકાબ હશરે જ, પણ જવકા દો...

હવરે તો, ગોધૂલી સમયરે બરેનડ ઉપર ભકાગંરકા 
ચકાલતકા હોય, ્ ં્ોત્રીમકા ંછકાપરેલ મગંળ ઘડીએ 
તો ્ નયકા ચોરીમકંા જ મકાડં પહોંચરે...! હવરે નથી 
હોતકા ્ોઈ ‘સકાવધકાન’ ્રનકારકા... ખોવકાઈ 
ગઈ છરે, ગકાય ર્ે નથી ઉડતી સંધયકા ટકાણરે 
ધૂળ...  નથી રહી ઘરની ખુલ્ી અગકાશી, 
ર્ે નથી સંભળકાતો સૂરજ ડબૂયકાની હકા્લ... 

‘અક્ષર પૂણ્ધનો સમય’....! અરરે , લગ્નઘરેલો 
વૈશકાખ પણ શરણકાઈ સકાંભળવકા તરસરે છરે....

તો શંુ થયું?! હસતમરેળકાપ તો થકાય છરે 
નરે...! થકાળી તો, રણ ર્ે છરે નરે...! ફૂલો તો, 
વરસરે છરે નરે...! મકંા-બકાપ, સગકાં-સનરેહીઓની 
આંખ તો, ભીની થકાય છરે નરે...?! બસ, એ જ 
‘ક્ષગણ્ ઝંઝણકાટી‘નો સમય એટલરે ‘અક્ષર 
પણૂ્ધ’નો સમય’...!!!

“yûkh ÃkqýoLkku Mk{Þ !”
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્ોઈ એ તમનરે પોતકાનો મકાનયો,એ ્યકારરે  
્હરેવકાય? ખુશી તો આપણરે દરરે ્ સકાથરે 
વહેંચીયરે છીએ, પણ જ રેનરે આપણરે મનથી 
આપણં મકાનયું હોય, તરેની જોડરે જ દુઃખનો 
ભકાગકા્કાર ્રીએ છરે. આજ રે ઘરરે  જવકા મકાટરે 
હંુ બસમકાં બરેઠો અનરે અવનીનો ફોન આવયો. 
તરે ખૂબ ઘભરકાયરેલી લકાગતી હતી અનરે એણરે 
મનરે ્હંુ્ ર્ે please જલદી પકાહ ુ્ંગમકાં આવી 
જ , મકારકા Activa ની ચકાવી ખોવકાઈ ગઈ 
છરે . તરેનો અવકાજ સકાંભળતકા જ બીજા બધકા 
ગવચકાર બકાજુમકાં મુ્ી હંુ ચકાલતી બસથી 
ઉતરી ગયો અનરે ્ ોલરેજ તરફ ભકાગયો . મનરે 
જોતકા જ અવનીનકા જીવમકા ંજીવ આવયો અનરે 
તરે મકારી તરફ દોડતી આવી . અમરે આખું 
્ોલરેજનું campus શોધયુ ંઅનરે આખરરે  એની 
ચકાવી અમકારકા classની બેંચમકાંથી મળી. આ 
‘જીત’ celebrate ્રવકા અમરે સકાંજ રે mac 
donalds મકાં ગયકા. તયકાં બસ મકારકા મનમકાં 
એ્ જ ગવચકાર રમયકા ્રતો હતો ર્ે આ 
અમકારી પહરેલી Unofficial date હતી . 
મલ્કાતકા મલ્કાતકા તરેનકા હકાથરેથી ice cream 
ખકાધો તો જાણરે વષષોથી તરસયકાનરે અમતૃ મળંુ્ 
હોય તરેવી ખુશી મનરે થઇ .

 આ પછી તો અવનીનરે પણ મકારકા પર 

એટલો ગવશ્કાસ આવી ગયો ્ રે તરે જરકા વધકારરે  
ગબનદકાસ થઇ ગઈ. ્ઈ પણ થશરે તો તું તો 
છરે જ નરે એમ ્હીનરે હસતી. આવતકા જ 
અઠવકાહડયરે, એની activa ની ચકાવી ફરી 
ખોવકાઈ ગઈ. ભર વરસકાદમકંા અમરે તરેની 
ચકાવી ્ોલરેજમકંા શોધી પણ ્યકાયં ન મળી. 
એ્ તો ધોધમકાર વરસકાદમકાં પલળીનરે એની 
ચકાવી શોધી પણ તરે નકા મળી તયકારરે  મનરે 
ગચંતકા થઇ ગઈ ; જયકારરે  અવનીનકા પરેટનું 
પકાણી પણ ન હલયુ ંહતું . અમરે તરેનકા activa 
પકાસરે ઉભકા હતકા તયકારરે  watchman સકામરેથી 
આવીનરે એની ચકાવી આપી ગયો અનરે ્ીધું 
ર્ે બરેન તમરે લગભગ રોજ ચકાવી activa મકાં 

ભલૂી નરે જાઓ છો . આ તો હંુ ધયકાન રકાખંુ છુ ં 
એટલરે નહીતર ્ ોઈ વકાર તમકારંુ સકાધન ચોરી 
થઇ જશરે . એટલરે જ તમનરે આજ રે મેં આટલી 
જલદી ચકાવી ન આપી. આ સકાંભળીનરે મકારી 
ધીરજ ખટૂી ગઈ. ્ ોઈ એટલુ ંગરેરજવકાબદકાર 
ર્ેવી રીતરે હોઈ શ ર્ે છરે? એનરે એની વસતુની 

આટલી પણ ્ કાળજી નથી? ગસુસો આવતકા હંુ 
તરેનરે ખુબ લડ્ો. ‘તનરે તકારકા મમમી  પ્પપકાએ 
આટલી સુખ સગવડ આપી છરે, તકારી નહી 
તો એમની મહરેનતની ્દર ્ર અનરે તકારી 
વસતુઓનું ધયકાન રકાખ.” અવનીએ મકારંુ આ 
રૌદ્ર રૂપ પહરેલી વકાર જોયું હતું . પણ આ 
વખત તરેનરે સમજાવી જરૂરી હતી.

તરે હદવસરે મનરે થયું ર્ે ્દકાચ અવની 
અમકારી ગમત્રતકાનો અંત લકાવી દરેશરે, મેં તરેની 
જોડરે આવી તોછડકાઈથી ર્ે ગુસસકાથી વકાત 

પહરેલકા ્યકારરેય ્રી નહતી. પણ ્ંઈ્ ઊંધું 
જ થયું . તરેનરે મકારી વકાત ખુબ સકારી રીતરે 
લીધી અનરે થોડકા સમયમકાં તરે પહરેલકા ્રતકા 
ઘણી વધકારરે  જવકાબદકાર બની ગઈ. તરેનું આ 
પહરવત્ધન જોઈ મનરે ખુબ ગવ્ધ અનરે ખુશી 
થઇ.અવનીએ ્ ોલરેજનકા બીજા વષ્ધનકા ચોપડકા 
બનવકાનું પણ ચકાલુ ્રી દીધકા અનરે તરે મકારકા 
ચોપડકા લઇ જતી તરેનકા પુરકા ્રવકા મકાટરે. એ 
જયકારરે  પણ મકારકા ચોપડકા મનરે પકાછકા આપરે 
તયકારરે  તરત જ હંુ તરે ચોપડો ખોલી તરેની મહરે્ 
લઉં. મકારી જ રે પણ વસતુ તરે લરેતી, તરેમકાં તરેની 
સુગધં તરે છોડી જતી . મકારી પકાસરે શબદો નથી 
એ મહરે્નુ ંવણ્ધન ્ રવકાનકા. જાણરે ગલુકાબ અનરે 
સખુડની સગુધં પણ આછી લકાગરે, એની એવી 
મહરે્ તરે છોડતી.

અવનીનરે નવરકાત્રીનો બીલ્ુલ શોખ ન 
હતો . પણ મકારકા ખુબ આગ્રહ ્રવકા પર 
એ અમકારી સકાથરે ્ ોલરેજનકા ગરબકામકંા આવવકા 
તયૈકાર થઇ. તરેની પકાસરે ચણીયકાચોળી ન હતકા. 
એનરે ચણીયકા ચોલીમકાં જોવકા મકાટરે હંુ ્ોઈ 
્સર છોડુ ંખરો? ભકાઈબંધની બરેન પકાસરેથી 
ચણીયકાચોળી અનરે matching accessories 
લકાવયો અનરે તરે તૈયકાર થઇ બહકાર આવી તયકારરે  
તો હદલ ધડ્વકાનું ભૂલી ગયું. નવલી એ 
નવરકાત્રીની રકાત, જયકારરે  ટમટમતકા તકારલકા 
નીચરે એની જોડરે રકાસ રમતકા રમતકા એની 
હસીની છન્કાર અનરે પકાયલની ઝં્કાર મેં 
સકાંભળી; હંુ તરેનો આગશ્ થઇ ગયો.

મકારકા મનની વકાત આહદતય સમજતો. 

íkhíkku rn{k÷Þ
rn{k÷e þkn

{kiLkLke 
ðkík
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અમકારકા વચચરેની ્ડી હતો એ. મનરે બહુ 
ચીડકાવતો એ અવની જોડરે. પણ અમનરે જોડતી 
સૌથી ખકાસ ્ ડી પણ આહદતય જ હતો. મનરે 
એ ્કાયમ ્હરેતો ર્ે ધયકાન રકાખજ રે ભકાઈ, 
નજર નકા લકાગી જાય તકારી અનરે અવનીની 
ગમત્રતકાનરે. તરેનરે હંુ હંમરેશકા હસીનરે ટકાળી દરેતો. 
્ોનરે ખબર હતી ્ રે આગળ ્ યું તોફકાન રકાહ 
જોતું હતું.

હદવકાળી પછી ્ોલરેજ ઉઘડતકા જ  Stu-
dent Exchange પ્ોગ્રકામ અંતગ્ધત નવો 
ગવદ્કાથટી આવયો હતો – રિીસ (Chris 
Dunne) દનુ. ્ ોલરેજનકા ડીન તરફથી રિીસનરે 
અવની ‘બડી’ તરી ર્ે અસકાઇન થઇ હતી. 
અવની રિીસનરે ્ોલરેજનકા રંગમકા ઢકાળવકામકા 
લકાગી અનરે બીજી બકાજુ હંુ આવતી પરીક્ષકાની 
તયૈકારીમકા ંલકાગયો. જોતજોતકામકા ંઅમકારકા વચચરે 
એ્ અદ્રશય દીવકાલ આવી ગઈ અનરે અમનરે 
એની ખબર પણ નકા પડી. રિીસ અવની જોડરે 
સમય વીતકાવવકા દર વખત નવકા બહકાનકા 

્કાઢતો અનરે અવનીનરે પણ તરેની જોડરે બહુ 
બનતું.

અવની અનરે રિીસનું આ જોડકાણ જોઈ 
મકારકાથી અવની જોડરે ઘણી વકાર નકાનકા ઝગડકા 
થયકા ર્ે તું હવરે પહરેલકાની જ રેમ ફોન ર્ેમ નથી 
્રતી અનરે તનરે જયકારરે  ્ કામ હોય છરે તયકારરે  જ 
તું મનરે યકાદ ્ રરે  છરે. પણ ્ કાયમ અવની એનકા 
ગસમતથી મનરે જીતી લરેતી. પણ આ વખત 
વકાત ્ઈ અલગ હતી. અવનીએ મકારી જોડરે 
ચોપડકા મગંકાવયકા હતકા. દફતર ભરીનરે ચોપડકા 
લઇ આખો હદવસ મરે અવનીનરે ્ોલરેજમકા 
શોધી પણ તરે ્યકાયં દરેખકાઈ જ નહી. પકાછો 
ઘરરે  જવકા ની્ળ્ો તો જોયું ર્ે એ અનરે રિીસ 
અમકારકા એ્શકામ વકાળકા અડ્કા  પર બરેસી 
જોડરે ભણતકા હતકા. રિીસનરે મકારી જગયકા લરેતકા 
જોઈનરે  મરે નક્કી ્રી લીધું ર્ે આજ રે તો 
આર યકા પકાર. અવનીનરે મરે બોલકાવીનરે પૂછું 
ર્ે તનરે યકાદ છરે ર્ે તરે મકારી પકાસરે આ ચોપડકા 

મંગકાવયકા છરે? આ હંુ સવકારનો લઇનરે ફરંુ છુ 

અનરે તકારી પકાસરે ફુરસત પણ નથી મનરે એ્ 
વકાર મળવકાની? “અરરે  સોરી બ્કા હંુ ભૂલી 
ગઈ”. એનો આ જવકાબ સકાંભળીનરે ખબર 
નહી મનરે શું થઇ ગયું ર્ે મરે તરેનરે ્હી દીધું ર્ે 
આજ પછી તકારી મકારી દોસતી ખતમ. હવરે 
્યકારરેય ફરી વકાત નકા ્રીશ. બહુ  મતલબી 
છરે તું, એ જોઈ લીધું. જયકારરે  ્કામ પડરે તયકારરે  
જ હંુ યકાદ આવું છુ.ં મનરે અફસોસ થકાય 
છરે ર્ે મરે બધકાની વકાત પહરેલકા સકાંભળી ર્ેમ 
નહી. બધકા સકાચચુ ંજ ્ હરેતકા હતકા, ્ રે તું સકાવ 
મતલબી જ છરે. હવરે મરેડમ ચોપડકા મકંાગવકા 
્ોઈ બીજાનરે શોધી લરેજો.

 અવની પણ ગુસસકામકાં ્ ંઈ જ પણ ્ ીધકા 
વગર ર્ે એ ર્ેય વખત પકાછળ જોયકા વગર તરે 
દોડીનરે પકાહ ુ્ંગ તરફ ગઈ, અનરે activa પકાસરે 
પહોચતકાં જ ખબર પડી ર્ે activaની ચકાવી 
પકાછી ખોવકાઈ છરે!!    

સમતૃત સખુદા,

દશ્શનાનદંા,

વાગમધરુ વતસલા,

હૃદયાભીતિકત,

જટેલી વાર આપણ ેમળ્ા,

- પરસપરના હૃદયતનતધન ેઅનાવતૃ કયયો.

- એન ેજાણયો, નાણયો, પ્માતણત કયયો.

એ બધી જ વારના,

- સખુસભર, મધરુસભર અન ેસનહેસભર સમરણોને

- અન ેતારી મજુંલ મનોહર, તપ્યદતશ્શની પનુીત મગંલ છબીન ેમનમરંદરે અગ્રસથાન ેપ્તતતઠિત કરીને

તારી ભરી ભરી આલહાદક યાદ સાથ ેહંુ જીદંગી માણીશ,

- જયા ંસધુી આપણ ેએક ન થઈએ તયા ંસધુી...

અનતપયયંત

અનતંપયયંત પણ

તારો જ

ÃkºkMkuíkw
íkw»kkh {ýeÞkh
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rð[kh  s 
            nrÚkÞkh

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe

ભૂત્કાળની બરેડીઓ ્ંઇ બંધકાઈ નથી મકારકા પગમકાં,

ભગવષયની હજીયરે ઘણી વકાર છરે,

વત્ધમકાનમકાં જીવી રહયો છુ ંહંુ 

ભલરેનરે એ ધકારદકાર તલવકાર છરે...

સકાચી ખોટી ઘણી વકાતો ધરી તકારકા સમક્ષ વહકાલકા, 

આ જીવન નથી આ તો બરેડલકામકાંથી નીતરતી ધકાર છરે... 

“થયુ”, “થશરે”, “બનયુ”, “બનીશ” આ બધું ગમ્થયકા છરે, 

આઠ પ્હર નથી, નથી ્ોઈ અંધકારી રકાત 

જીવન તો સજ ્ધનહકારરે  સજ તેલી સોનરેરી સવકાર છરે... 

“ગવચકાર”ની ગગતનરે પહોંચી વળવું ઘણં વયથ્ધ જશરે,

 ્કારણ; લકાગણીઓનકા દહરયકા પકારકાવકાર છરે... 

જીવી જુઓ વત્ધમકાનનરે, ્રો મુખ બંધ ્કાળનકા,

આપણકા “ગવચકાર” જ અખંડ હગથયકાર છરે...
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ઘકાવમકાં સીધી ્લમ બોળવકા દરે,

દદ્ધનો બરેધડ્ ગચતકાર ્રવકા દરે,

પીંછી એવી બનકાવું ગવજોગમકાં 

સંજોગનકા રંગ ઘરેરકાં ઉપસવકા દરે..

ચકાંદ ડો્કાય છરે જરી બકારીએથી,

ગમલનનો એનરે અહરેસકાસ થવકા દરે,

ર્ેસૂડરે વસયકા રંગ જો છલ્કાય છરે

તો; ફકાગણનરે અહીં બધરે ફોરમવકા દરે..

ચકાંદ ઝીલતકા નદી થઇ ચકાંદની,

એ્તકાનું પ્ગતગબંબ અહીં જોવકા દરે,

્દી્ સપશ્ધ પણ ્યકાં્ ડખંરે છરે હોં  

પહરેલકા સંબંધનું પ્મકાણ બનવકા દરે..

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

«{ký
Mðh:	yŠ[íkk	Ãktzâk,	Mktøkeík:	{kir÷f	rð[kh
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હવે યાર મને તું  “ટેગ”  કરી લે,

તારા રદલમાં  “એટેચ”  કરી લે…

“સેવ” કરી છ ેતને મારા રદલમાં,

મારા પ્ેમની ફાઇલ તું “અપલોડ” કરી લે…

મારા મગજની “હાડ્શ રડસક” તેં “હેક” કરી છ,ે

ઘણીવાર એને મેં “રીપેર” કરી છ,ે

પણ નથી શોધાયું કોઈ એવું “સોફટવેર”

જ ેતારા નામને “ઈરેઝ” કરી લે…

હવે યાર મને તું  “ટેગ” કરી લે,

તારા રદલમાં  “એટેચ”  કરી લે…

અરે યાર તને હંુ “પ્ેમ” કરં છુ,ં

ખબર નથી હંુ કેમ કરં છુ?ં!

તું પણ લઇ લે મારા પે્મની “સીડી”

તારા રદલમાં “રાઈટ” કરી લે…

બસ, એક વાર મને પે્મ કરી લે,

હવે યાર મને તું  “ટેગ” કરી લે..

તારા રદલમાં “એટેચ”  કરી લે…

«u{Lkwt «ÃkkuÍ÷

Søkh Ëðu

frðíkk Cafe
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frðíkk Cafe

હતો ભકાર ગીરનકાર જ રેટલો આ જ હદ’ લગી,
થયો આજ હકાશ્કાર નરે હળવો ફૂલ થઇ ગયો..

હતો મકાટીનો જ બનરેલો મકાનવી એ’ પણ,
ઉતકાયષો ગનજ ભકાર નરે હળવો ફૂલ થઇ ગયો..

ઉ્ળતકા ચરૂની પરકા્કાષ્કા એ પુ’ ગીનરે,
ભળ્ો જયકા ંઠડંકાગકાર નરે હળવો ફૂલ થઇ ગયો..

્યકાં આસકાન હતું આ વમળમકાંથી ગન્ળવું?!
મ્થયો તયકાં પકારકાવકાર નરે હળવો ફૂલ થઇ ગયો..

મરેળવયકા પછી અવતકાર મનુષય તણો  ‘ભગી’,
ભજયકા જયકા ંહ્રતકાર નરે હળવો ફૂલ થઇ ગયો...

ખુદકા, એ્ નકાનું એવું ઘર જોઈતું’તું,

નરે; ફગળયકાની સકામરે સડ્ જોઈતું’તું..

જયકા ંદુગનયકાની વકાતો વહી જાય જાતરે

તરે વગડકા તરફનું આવકાગમન જોઈતું’તું…

જયકંા ધૂળોની ડમરી પ્ભકાતનરે વધકાવરે;

એ સકાવરણકા સકાથરે સમતુલન જોઈતું’તું…

જયકાં રરેલકાવરે એ’ય સુગંધ મજાનકા પવનો;

એવું પગડરે ઘકા ્ોઇ ઉપવન જોઈતું’તું...

્કાગડોળરે જોવકાય રકાહ નરે આવી ચડરે એ;

મકારી મકાફ્ ્ ો’ ફ્ીરી સવજન જોઈતંુ’તંુ…

આ ગવ્ૃગતયુ્ ત સંબંધો અ્ળકાવરે છરે હવરે,

તકારી પ્્ૃગત નજી્નું જ ચલણ જોઈતું’તું…

મળ્ું સઘળું વળી; તકારી રહરેમત થ્ી જ તો,

પણ મનરે તો બસ તકારંુ જ વળગણ જોઈતુ’ંતુ.ં..

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe

¾wËk íkkÁt ð¤øký

n¤ðku Vq÷ ÚkE økÞku...
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્ંઈ જ નથી આવડતું 

તરેવકા સકાવ ન્કામકા ગવચકારોની 

્કાંચળીઓનરે દૂર દૂર ફેં્ીનરે 

ની્ળી પડુ ંછુ ંહંુ 

મકારકા ભકાવી સવ્પનોનરે સકા્કાર ્રવકા 

પંથ ભલરે હોય ્ંટ્ ભયષો છતકાં હકાર નથી મકાનવી 

છતકાં હકાર નથી મકાનવી 

ઝકાડી ઝકાંખરકાનરે ્ંટકાળી ર્ેડીઓ

સકાથરે વકાતો ્રતી-્રતી 

ની્ળી પડી છુ ંહંુ શબદોનકા અથષોનરે જાણવકા

સંવરેદનકાનકા વહકાણકાનરે તવકા પર શરે્ી લીધકા પછી 

છૂટી મૂ્ ી દીધી છરે ગવચકાર ધકારકાઓનરે 

શ્કાસોની પરેલરે પકાર જઈનરે 

ની્ળી પડુ ંછુ ંહંુ, અથષોનકા રકાજપકાટ જાણવકા 

અંગરે પહરેરીનરે પીડકાનકા રંગો

લકાલઘુમ ચટ્ જ રેવકા

ભીતરમકાં ્ઈ ર્ેટલકાય સળવળરે છરે નકાગોની જ રેમ અક્ષરો 

ની્ળી પડી છુ ંહંુ તરેનકા મણીમકાંથી ઝવરેરકાત બનરે તરેવકા શબદોનરે શોધવકા 

્ંઈ ર્ેટલકાય જાળકા બકાઝી ગયકા છરે 

મકારી અંદરનરે અંદર અવકાજનકા

્રોળીયકાઓ આવી ્બજો જમકાવરે તરે પહરેલકાં  

ની્ળી પડી છુ ંહંુ શબદોનકા ઘર અનરે્ બકાંધવકા 

રકાખોડી ટર્ે રીઓની હકાર જોઇનરે 

લકાગયુ ં ર્ે બ્રહકાંડ હવરે દૂર નથી 

તકાળીઓનકા તકાલરે તયકાં ગકાજ રે છરે આખું જગત

બસ બીજુ ંશું જોઈએ 

ની્ળી પડી છુ ંહંુ જટપટ ગક્ષગતજનકા ખુલ્કા દ્કાર ભણી ઝૂમવકા 

્ંઈ જ નથી આવડતું 

તરેવકા સકાવ ન્કામકા ગવચકારોની 

્કાંચળીઓનરે દૂર દૂર ફેં્ીનરે 

ની્ળી પડુ ંછુ ંહંુ 

મકારકા ભકાવી સવ્પનોનરે સકા્કાર ્રવકા।…….. 

ftE s  LkÚke ykðzíkwt

hu¾k ¼èe

frðíkk Cafe
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frðíkk Cafe

જયકાં સંબંધોમકંા શ્કાસ છરે

પણ ગવશ્કાસ નથી.

જયકા ંસપશ્ધમકાં સંગીત નથી

તયકા ંશબદો છરે પણ ગીત નથી.

જયકાં ઊગમ્ધઓમકંા પ્ીત નથી

તયકા ંમન તો છરે પણ મનગમત નથી.

જયકાં પ્રેમ છરે પણ પ્ગતબંધ છરે

તયકાં બંધન છરે પણ સંબંધ નથી.

તયકાં જીવનનો એ્ સકાર છરે

તયકાં મગુ્તનો એહસકાસ છરે.

તયકાં જીવન નથી પણ પણ એ્ ભકાર છરે

બસ અંતની જ હવરે રકાહ છરે….

મકારકા હદલમકાં વસતકા ઓ મકારકા પ્ભુ,

મનરે તું સૌમકંા દરેખકાય એવું ઈચછુ ંછુ.ં

નકાનકા મોટકા સૌનકામકાં તકારી હકાજરી પકામું,

સૌ પ્તયરે સદભકાવ રહરે અંતરથી એવું જ ઈચછુ ંછુ.ં

ભગ્તનો મકાગ્ધ ્દી નકા ભુલકાય પ્ભુ

સૌ સકાથરે સંપીનરે રહીએ એવું જ ઈચછુ ંછુ.ં

સકાત ભુવનનકા નકાથ મકારકામકાં વસજો, 

સુ્ મ્ધ ્રી ગવતકાવું જીવન એવું જ ઈચછુ ંછુ.ં

મકારંુ જીવન એળરે ન જાય વહકાલકા, 

નકામ તકારંુ જ મુખરે રહરે બસ એવું જ ઈચછુ ંછુ.ં

{khk «¼w

zkp. ytrfíkk Ãkt[k÷

frðíkk Cafe
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ÏÞkrík þkkn

frðíkk Cafe

અડીખમ ઉભકા

બરે અહં્કારી

થકાંભલકાઓ વચચરે

દોડતી

ફૂદ્તી

મધયસથી

એવી ગખસ્ોલીનરે।…..

આજ,

થીજ રેલકાં

સથૂળ

રસતકાનરે

જીવંત ્રવકાની સુજી !

પુરપકાટ દોડતી

ગકાડીઓનરે

પોતકાની સત્કા ડગતી લકાગી !

એ્ જાટ ર્ે

જીંદગી થંભી ગઈ !

થકાંભલકાઓ પણ

એ્ નીચી નજર ્રી

આખરી સલકામી આપવકામકાંથી ચુ્યકા !

બકાજુનું વૃક્ષ

તતડી ગયું !
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હંુ તો ચકાલી મકારકા અવગુણો છોડવકા, 

છકાબડી ભરીનરે તકાજા ફૂલડકાં વીણવકા, 

તૈયકારી ્રવી છરે સરેવકાનરે ્કાજ, 

રૂપ નવું ધરજ રે શ્રીજી આજ.....

છોડી સઘળકા તકારકા-મકારકા હહસકાબ, 

ગૂંથવકા છરે લકાલ-ગુલકાબી ગુલકાબ, 

તૈયકારી ્રવી છરે મકાળકાનરે ્કાજ, 

રૂપ નવું ધરજ રે શ્રીજી આજ....

અહં્કારનકા ડકાળખકાં-જાળકાં હટકાવી, 

ઝીણી ્ળીઓની મકાળકા બનકાવી, 

તૈયકારી ્રવી છરે શૃંગકારનરે ્કાજ, 

રૂપ નવું ધરજ રે શ્રીજી આજ....

જનમ-મરણનકા દુઃખડકાં હંુ ગવસરી, 

નહહ ભૂલું વહકાલકા મકાખણ-ગમસરી, 

તૈયકારી ્રવી છરે મરેવકાનરે ્કાજ, 

રૂપ નવું ધરજ રે શ્રીજી આજ....

તયજુ ંમરેલકા મનનકા તીખકાં તરેવર, 

ચોખખકા ઘીમકાં બનકાવયકા છરે ઘરેવર, 

તૈયકારી ્રવી છરે અન્્ૂટનરે ્કાજ, 

રૂપ નવું ધરજ રે શ્રીજી આજ...

ykhíke Ãkhe¾

frðíkk Cafe Mðh:	SLkeMk	Ãkt[k÷,	Mktøkeík:	{kir÷f	rð[kh
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-: પ્શ્ન  :- 

નકાળીયરેરીનકા ઝકાડ,

તકારરે  શું જોવું છરે ઉચકા રહીનરે,

દહરયો છરે ર્ેટલો પકાસરે,

તો’ય રરેહવું તકારરે  દુર?!

હવકા તકારી ખકારી, પણ પકાણી ર્ેવું મીઠુ,ં

તો’ય તકારરે  ર્ેમ રહરેવું દહરયકાથી દુર?!

ર્ેવો ખુશ છરે તું, દહરયકાનરે જોઇ ઊછળતો,

નકાચરે છરે તકારી એ્ એ્ ડકાળીયો  

ર્ેમ રહીશ દહરયકાથી દુર?!

રંગીલો તું લીલોછમ, ભીંજાયો તું   

ર્ેમ રહીશ દહરયકાથી દુર?!

તું ફળ આપી તરસ છીપકાવરે દહરયકાની બદલરે,

ર્ેમ  રહીશ દહરયકાથી  દુર?!
-: જવાબ  :-

્કારણ  દહરયો જો  થયો ગકાંડો

તો, રહી જાવ  હંુ’એ  પકાઈનો !!!

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

   frðíkk Cafe

એ્ અક્ષર મકાૅં મકાં આખી અવનીની ખુશી સમકાઇ,

એ્ શબદમકાં ગનખકાલસતકાની ઋતુ આવી ગઈ,

એ્ વકા્યમકંા જ અધૂરકા જીવન ની રકાહ મળી ગઈ,

સમય શરૂ થયો જીવવકાનો તયકા ંતો શ્કાસરે જ દગો દઈ દીધો.

થોડકા્ ખુલકાસકા ્રવકા’તકા, 

થોડી્ ગશ્કાયત ્રવી’તી

ઓ મોત, જરકા રો્કાઈ જતરે! 

બરેચકાર મનરે પણ ્કામ હતકાં. 

- સૈફ પકાલનપુરી

AtËku÷Þ

{kir÷f “rð[kh” 
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“શૂનયતકાનું આ્કાશ” નકામનકા બલોગ 
અનરે “શબદવ્કાશ”નકામનકા ગુ્રપ થ્ી અનરે્ 
વકાંચ્ અનરે લરેખ્ ગમત્રોની ગુજરકાતી ભકાષકા 
સકાથરેની ્ડી બનરેલ એ્ Expressive અનરે 
લો્ગપ્ય નકામ એટલરે નીવકારોઝીન. ગન:સવકાથતે 
નવકા નવકા લરેખ્ોનરે સકાથરે રકાખીનરે અનરે્ 
્થકા્ડીઓ સજ ્ધન ્રવકાનું ઉત્ૃટિ ્કામ 
્રીનરે નીવકાબરેન ગુજરકાતી ભકાષકાની સરેવકા 
્રવકાનો સંતોષ મકાણરે છરે. નીવકાબરેન સકાથરેની 
વકાતચીત પછી જો મકારરે  એમનંુ વયગ્તતવ 
દશકા્ધવવું હોય તો હંુ એ્ જ વકા્યમકાં ્ હીશ 
ર્ે She is Never Ending Source of 

Motivation”. તો મકાણો નીવકાબરેન સકાથરેની 

રસપ્દ મુલકા્કાત.
સૌ પ્થમ તો તમકારો ખુબ આભકાર ર્ે 

તમરે મનરે આ વકાતકા્ધલકાપનરે લકાય્ સમજી. 
મનરે ખુબ આનંદ થકાય છરે ર્ે મકારકા જ રેવી 
એ્ સકામકાનય વયગ્તનરે  ગમત્રો નોંધરે છરે . 
ફરેસબુ્નો આભકાર મકાનું છુ ં ર્ે જ રેનકા દ્કારકા 
મનરે એ્ અલગ ઓળખ મળી અનરે અનરે્ 
ગમત્રો સુધી હંુ પહોંચી શ્ી છુ ં . સદંતર 
તૈયકારી વગર અનરે ્ોઈ સભકાનતકા વગર 
એ્ પછી એ્ આયકામ પસકાર થતકા રહ્કા છરે 
એનરે ઈશ્રની ્ૃપકા અનરે અજાણયકા ગમત્રોનો 
સનરેહ મકાનું છુ ં. 

નીવાબેન આપનું નામ તો મેં પ્થમ 
વખત સાંભળ્ું. I mean આવંુ નામ મેં 
પહેલાં કોઈનું સાંભળ્ું નથી. મને આપના 
નામનો મતલબ જણાવશો?

: નીવકા એટલરે expression  અનરે  રોઝીન  
એટલરે ruler  ... મકારકા  પ્પપકાનકા  ગનસંતકાન  
ગમત્ર  દપંતીએ મકારંુ નકામ  પકાડ્ુ ં હતુ ં. અનરે  
આજ રે  પણ હંુ આવું  ગવગશટિ નકામ  પકાડવકા 
બદલ એમનો  હંુ  આભકાર મકાનયકા ્રંુ  છુ ં
.તમનરે ખબર છરે ? આખકા ગુગલમકંા એટલરે 
ર્ે આખી દગુનયકામકાં એ્ જ નીવકારોઝીન છરે 

... !!  એ્ ગમત્ર મનરે મજા્મકાં  અગભવયગ્ત 
સમ્કાટ ્હરેતકા .. :p  મેં એમનરે મકારકા નકામનો 
અથ્ધ બતકાવયકા પછી અમરે ખુબ હસયકા  હતકા . 
મકારકા ગમત્રોનરે મકારી સીધી સકાદી અગભવયગ્ત 
ગમરે છરે ...એનો મનરે ગવ્ધ છરે.

આપનો બલોગ : https://nivaroz-
inrajkumar.wordpress.com/ ખુબ જ 
પ્ચતલત છ,ે તમને આ બલોગ બનાવવાનો 
તવચાર કંઈ રીતે આવયો?

પકાંચ વષ્ધ પહરેલકા મકારકા મોટકા ભકાઈનકા 
અ્કાળ અવસકાન પછી દી્રી દૂર ભણવકા 
ગઈ ... મનનકંા એ સન્કાટકાનરે ચીરવકા હંુ 
ફરેસબુ્  પર એ્ટીવ થઇ ગઈ હતી. મુબંઈમકાં 
૧૪ વષ્ધ રહી મકારકા પગતની નો્રીનકા ્કારણરે 
અમદકાવકાદ ગશફટ થવકાનું થયું . એ દરમયકાન 
મકારી તગબયત વધુનરે વધુ બગડતી રહી અનરે 
અંતરે ગભકા્ધશય  અનરે બંનરે અંડકાશય એ્ 
મરેજર ઓપરરેશન ્રી  ્કાઢી નકાખવકામકંા 
આવયકા. અનરે સતત દોડતી અનરે ્ૂદતી હંુ 
એ્દમ શકંાત થઈ ગઈ.સતત પથકારીમકા ંપડ્કા 
પડ્કા બકારી બહકાર દરેખકાતકા આ્કાશનકા એ્ 
નકાનકા ટુ્ ડકાની  પરેલરે  પકાર મનરે  ઉંચી ત્ અનરે  

નીવારોઝીન
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મોટી ઉડકાન દરેખકાઈ રહી હતી .ગવચકારોનકા 
ટોળકા મનરે ઘરેરવકા લકાગયકા . મરેડી્લ હફલડમકાં 
રહરેલકા સગકાઓએ હોમષોનસનકા  અભકાવરે 
ડીપ્રેશન આવશરે અનરે એવી બધી વકાતો ્રી 
અનરે મેં નક્કી ્યુું ર્ે શરીર ્દકાચ મકારકા 
વશમકંા ન રહરે પણ મનનરે હંુ બકંાધી રકાખીશ. 
એટલરે ઓપરરેશન પછી મકારકા ગમત્રોનકા 
પ્ોતસકાહનથી મેં વધુ લખવકા મકાંડ્ું અનરે 
અંતરે બલોગ બનકાવી નકાખયો . ્ોઈ મનરે વકાંચરે 
એ લકાલચ ્રતકા મકારકા ગવચકારોનરે ફરેસબુ્ ની 
ટકાઇમ લકાઈનમકંા ખોવકાઈ જતકા રો્વકા આ 
એ્ અ્સીર ઉપકાય હતો..... એ્લતકાનરે  
એ્કંાત બનકાવવકાની આ પ્હરિયકા બહુ સરળ 
ન હતી. મનરે  ખબર હતી ર્ે હંુ લરેખ્ નથી 
..એવી ્ોઈ લકાલચ પણ નથી પણ લખરેલંુ 
સકાચવી રકાખવકા એ્ આ્કાશ મેં શોધી ્ કાઢું 
.. એટલરે  બલોગનું નકામ પડ્ું “ શૂનયતકાનંુ 
આ્કાશ” અનરે સદભકાગયરે બલોગ ખબુ વચંકાય 
છરે ... દરેશગવદરેશનકા લો્ો વકાંચરે છરે ...લગભગ 
૪૪ દરેશો આજસુધી મકારકા બલોગ પર આવી 
ગયકા છરે .. ર્ેટલકા્ ભૂલમકાં પણ આવયકા હશરે 
... :p  પણ આજની તકારીખરે ૪૨૦૦૦ + 
વયુઝસ મળી ચુ્યકા છરે . ( https://nivaro-
zinrajkumar.wordpress.com/ ) 

હાલમાં જ આપનું નામ “આયામ”ના 
સંદભભે લીમકા બૂ્ક ઓફ રેકોરસ્શમાં 
આવેલું છ,ે વાંચકોને “આયામ” તવિે થોડંુ 
જણાવશો?

 ્બુલ ્રંુ છુ ં ર્ે  શરૂઆતમકાં શું લખવું 
એ સમસયકા હતી . ગવષયો જડતકા નહી ... પણ 
ધીમરે ધીમરે હંુ લખતી થઇ . થોડકા સમયમકા ંજ 
મનરે મકારી જ રેવકા ગમત્રો મળી આવયકા . એમનકા 
પ્ોતસકાહન અનરે સહ્કારથી મનરે એ્ બળ 
મળતુ ંગયંુ અનરે  લરેખો લખતકા લખતકા મેં ત્રણ 
લકાંબી વકાતકા્ધઓ લખી. અનરે એમ જ મસતીમકાં 
મેં શીષ્ધ્ વગરની એ્ વકાતકા્ધ શરુ ્રી જ રેમકાં  
મકારકા ગમત્રો પણ જોડકાતકા ગયકા અનરે ઘણી જ 
મહરેનત અનરે ખુબ ઘણકા  ઉજાગરકા ્યકા્ધ.મેં 
એ  વકાતકા્ધનરે નકામ આ્પયું “્થકા્ડી”... દર 
્ડી અલગ અલગ લરેખ્ દ્કારકા લખકાઈ રહી 

હતી અનરે એ લરેખ્ો હ્ી્તમકા ંલરેખ્ો નહી 
સકામકાનય વકાચ્ો હતકા અનરે પકાછકા અજાણયકા 
હતકા .ફરેસબુ્ પર એમની ્ોમરેન્ટસ જોઈ 
એમનરે હંુ વકાતકા્ધ લખવકા આમતં્રણ આપતી જો 
ર્ે  એ્ તબક્ક રે મકારરે  નવકા લરેખ્નરે લખવકા 

મકાટરે  રીતસર ્રગરવું પણ પડ્ું એવકા 
સંજોગો ઉભકા થયકા હતકા...  ઘણકાનરે આ 
મજા્ જ રેવું લકાગયું તો ઘણકાનરે આમકાં ્શો 
રસ ન પડ્ો પણ  પછી એ પડ્કાર અનરે 
એ ઉજાગરકાનો નશો ચડતો ગયો અનરે એ્ 
વષ્ધનકા અતંરે અમરે ૫૦ હપ્કા લખી શ્યકા અનરે 
મકારકા ખકાસ ગમત્રરે  મનરે આ તો અદ્ભુત થઇ 
રહ્ુ ંછરે ્ હી પોરસકાવયરે રકાખી અનરે છરેવટરે અનરે  
ગલમ્કા બૂ્મકંા પણ  સથકાન મરેળવી શ્યકા. જો 
ર્ે હંુ એ્લી ્થકા્ડીનો શ્રરેય લઇ શ્ંુ એમ 

નથી ..અમકારી ટીમ ..એટલરે ર્ે મકારકા ખકાસ 
ગમત્રોએ પણ એમનકા સમય અનરે સહ્કારથી 
ખુબ સકાથ આ્પયો છરે .

ગુજરાતી ભાિા માટે તમને કંઈક 
અનોખું કરવાની ઈચછા છ?ે અને તમારી 
તપ્ય નવલ કથા કઈ છ?ે

 મનરે નથી લકાગતુ ં્ રે હંુ ગજુરકાતી સકાહહતય 
મકાટરે ્કાંઈ ખકાસ ્રૂ છુ ં ર્ે  ્રી શ્ંુ છુ ં
.દી્રકાનરે મુબંઈમકા ંજ ભણવુ ંહોવકાથી બરે વષ્ધ 
અમદકાવકાદમકંા રહીનરે  સ્પટરેમબરમકંા મુંબઈ 
પકાછી ફરી અનરે ્ોલરેજ પણ પકાછી જોઈન 
્રી . ( બરે વષ્ધની રજા પર હતી ) ્થકા્ડી 
દરમયકાન એ્ સરખકા રસ અનરે ગવચકારો 
ધરકાવતકા અમુ્ ગમત્રો જડી આવયકા અનરે 
અમરે એ્ નવકા ગ્રુપની રચનકા ્રી જ રેનું નકામ 
મેં પકાડ્ું “ શબદકાવ્કાશ “ એટલરે ર્ે શબદોનરે 
આ્કાશ અનરે અવ્કાશ . અમકારકા લગભગ 
પંદરરે ્ ગ્રુપ છરે જ રે નવોહદતોનરે લખવકાનો 
મો્ો આપરે છરે . અનરે જયકા ંઅમરે હળીમળીનરે 
વકાતકા્ધઓ લખીએ છીએ . ્થકા ્ડી વખતરે 
અમનરે દરરે્ ગમત્રનકા પોટરેગનશયલનો ખયકાલ 
આવી ગયો હતો એટલરે ભકાષકા્ીય બકાબત 
ઉપરકાતં વકાતકા્ધની ટર્ે ની્લ બકાબતો ગવષરે પણ 
ખુબ ધયકાન આપીએ છીએ . પણ અમરે ્ોઈ 
વયવગસથત રીતરે તકાલીમ પકામરેલકા નથી એટલરે 

અમરે ્ોઈ દકાવો ્રતકા નથી . શબદકાવ્કાશ 
ટીમરે ફરેસબુ્ પર અનરે્ ઇવરેનટસ ્યકા્ધ .. 
અનરે અગસતતવમકાં આવયો એ્ નવો બલોગ 
“શબદકાવ્કાશ” ( https://paragiclement.
wordpress.com/ ) જયકાં અમરે ફ્ત 
ગમત્રોની રચનકા મુ્ ીએ છીએ . પત્રોનો પટકારો 
,દોગષણી , સમગથ્ધણી , શકાળકાનકા  સંભકારણકા 
વગરેરરે  અનર્ે  ્ રેટરેગરીમકા ંઅનર્ે  ગમત્રોએ  લખયું 
અનરે લખરે છરે .શબદકાવ્કાશ  બલોગ ૧૬૦૦૦ 
થી વધુ લો્ોએ વયુ ્યષો છરે . 

આ ઉપરકાતં શનૂયતકાનુ ંઆ્કાશ ( ૭૨૪૫ 
લકાઈ્સ ) અનરે શબદકાવ્કાશ (૧૭૧૬ 
લકાઈ્સ ) નકામનકા બરે પરેજ પણ ચલકાવું છુ ં
. શબદકાવ્કાશ ગમત્રો મકાટરેનું ગ્રુપ અનરે ફ્ત 
પોતકાની ગદ્ રચનકા લખતકા પોસટ ્રવકા 
મકાટરે જ બનકાવયું છરે જયકા ંઅમરે ્ોપીપરેસટ ર્ે 
અનયની રચનકા ્ રે જાહરેરકાત સધુિકા પોસટ ્ રતકા 
નથી . ૫૦૦૦ થી વધુ સભયો ધરકાવતકા આ 
ગ્રુપમકંા ૫૦ લો્ો પણ પોતકાનું સજ ્ધન ્રતકા 
નથી પણ આશકા રકાખીએ છીએ ર્ે આગળ 
જતકા ્દકાચ મન થકાય અનરે લખતકા થકાય . 

આને તમે ગુજરાતી સારહતયની સેવા 
કહી શકો ? 

જો  ર્ે  આ બધી પ્વૃગતઓનકા ્કારણરે 
ગયકા જૂનમકંા મકાતૃભકારતી નકામની મોબકાઈલ 
એ્પલી ર્ેશન મકાટરે લરેખ્ો સકાથરે સપં ્્ધ ્ રવકાનંુ 
્કામ મનરે મળ્ું ..અલબત નો્રી રૂપરે મળરેલું 
આ ્કામ મનરે પગકારની ર્મ ્રતકા સકારકા 
ગમત્રો રળી આપરે છરે એ એ્ મોટી લકાલચ 
છરે . શરુઆતમકાં આમ નો્રી ્રકાય ર્ે નહી 
એવો ગવચકાર આવતો પણ પછી ગવચકાયુું ર્ે 
છકાપકા અનરે મરેગરેઝીન પણ વરેચકાણ ્રરે  છરે તો 
લરેખ્ોનકા સંપ ્્ધ મકાટરેનું  આ ્કામ ્કંાઈ ખોટુ ં
નથી . ઘણકાનકા ચહરેરકાઓ પકાછળનકા સકાચકા 
વયગ્તતવનરે ઓળખવકાની ત્ મનરે મળી છરે. 
મહહનકાનકા ૧૫ થી ૨૦ નવકા સંપ્ષો થકાય 
એ નકાની સુની વકાત ન ગણકાય . એમકાંય 
જયકારરે  નવોહદતો આ ્પલરેટફોમ્ધ પર લખતકા 
અનરે ્મકાતકા થકાય છરે તયકારરે  મનરે સંતોષનો 
ઓડ્કાર આવરે છરે .... અમકારી ટીમરે તૈયકાર 
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્રરેલ વકાતકા્ધઓ પણ અમરે મકાતૃભકારતી પર 
પ્ગટ ્રીએ છીએ. 

આનરે તમરે ગુજરકાતી સકાહહતયની સરેવકા 
્હી શ્ો ? 

તમારા પરરવારનુ ંયોગદાન વણ્શવશો?
પહરવકાર ? નીવકા એટલરે જ  પહરવકાર 

.. મકારકા પહરવકારનકા સકાથ સહ્કાર અનરે 
પ્ોતસકાહન વગર હંુ શું હોત ? મકારકા  પગત 
ડો .રકાજ્ુમકાર ભરૂચ પકાસરે ગવલકાયતમકા ં
ગ્રકાસીમ નકામની આહદતય ગબરલકાની ્ ંપનીમકાં 
DGM છરે . રકાજ્ુમકાર મદ્રકાસી છરે . સકાઉથનકા 
લો્ોની સહજ છકાપ એવી હોય ર્ે થોડકા 
શં્કાશીલ અનરે સં્ુગચત સવભકાવનકા હોય 
છરે . જો ર્ે અનરે્ પ્કાંતનકા લો્ોનકા સંપ ્્ધમકાં 
હોવકાથી  મેં  ગુજરકાત તો શું ્ોઈ બીજો 
મકાણસ એમનકા જ રેવો જોયો નથી .પતની 
ફરેસબુ્ પર ધૂમ મચકાવતી હોય , પ્ગસગધિ 
પકામતી હોય , રકાત રકાતભર અજાણયકા પરુુષો 
સકાથરે ્ થકા્ડીની મીટીંગો ્ રતી હોય અનરે એ 
પુરુષ હરખકાતો હોય ...આવકા દ્રશયો ભકાગયરે 
જ જોવકા મળરે .. ૨૧ વષતે   રકાજ્ુમકાર સકાથરે 
લગ્ન ્રવકાનો ગનણ્ધય લીધો હતો જ રે મકારકા 
જીવનનો ઉત્મ ગનણ્ધય ગણી શ્ંુ .ઈશ્ર 
્ૃપકાએ ફીઝીઓથરેરકાગપસટ બનરેલી દી્રી 
અનરે એગનજગનયરીંગનું ભણતો દી્રો પણ 
મકારી દરરે્ નકાન્ડી  ગસગધિ પર મકારી પડખરે 
ઉભકા રહ્કા છરે .એ્ સમયરે મકાઉસ પ્ડતકા ન 
આવડતું હોય એવી મમમીનરે બરે બલોગ , ૧૫ 
ગ્રપુ અનરે બરે પરેજ ચલકાવતી જોઈ એમનરે ઘણો 
આનદં થકાય છરે ...એમનકા ગમત્રોમકા ંમકારી ચચકા્ધ 
્રરે  તયકારરે  મનરે જીવયુ ંવસુલ લકાગરે ..આપણકા 
પહરવકાર મકાટરે આપણરે ગવ્ધનું ્કારણ બનીએ 
એથી ગવશરેષ જોઈએ પણ શું ? આ ત્રણરેયનરે 
ગજુરકાતી વકાચંતકા બહુ નથી ફકાવતુ ંએ વકાતનો 
અફસોસ ્યકારરે્ થતો પણ એમનો સહ્કાર 
બધું ભુલકાવી દરે છરે  . અનરે હકા ,.ગમત્રો દ્કારકા  
પહરેલકા “આખો હદવસ ફરેસબુ્ પર શું ્રો 
છો ?”એવો ્ યકારરે્ પછૂકાતો સવકાલ હવરે નથી 
પૂછકાતો  :)  મકારંુ નકામ સકાંભળીનરે મકારી મકા 
ની ઘરડી આંખોમકંા થતો  ગગવ્ધષ્ ચમ્કારો 

મકાણવકા લકાય્ હોય છરે . ઈશ્રનો આશીવકા્ધદ 
છરે . મદ્રકાસી સકાસુ  મકારી ગુજરકાતી વકાતકા્ધનો 
અગં્રરેજીમકાં અનવુકાદ ્ રકાવી સકંાભળરે તયકારરે  એ 
દ્રશય મકારકા પગત મકાટરે શ્રરેષ્ દ્રશય હોય છરે .

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

હંુ લરેખ્ નથી ... :) 
હંુ ગશક્ષ્ છુ ં...અનરે ગશક્ષણનરે હંુ વયવસકાય 

મકાનતી નથી ્કારણ એ એ્ સકાધનકા છરે . હંુ 
જયકાં હોઉં તયકાં હંુ ગશક્ષ્ હોઉં છુ ં...એ ઘર 
હોય ્ રે રસતો ્ રે પછી જગંલ . ્ હરેવકાય છરે નરે 
ર્ે ગશક્ષ્ મરણ સુધી ગશક્ષ્ જ રહરે છરે . જો 
ર્ે હંુ ગશક્ષ્ હોવકા સકાથરે આજીવન ગવદ્કાથટી જ 

રહીશ .પહરેલકા ફરેસબુ્ પછી ્થકા્ડી અનરે 
હવરે શબદકાવ્કાશ મકારકા મકાટરે એ્ પકાઠશકાળકા 
રહ્કા છરે . નીતનવકા અનુભવો મનરે ઘડી રહ્કા 
છરે . આભકાર આ આભકાસી દગુનયકાનો . 

તમે લખતી વખતે વાંચકોને ધયાનમાં 
રાખીને લખો છો?

લખું છુ ંએ મકારકા મકાટરે જ લખું છુ ંએવું 
્હી શ્કાતું નથી ્કારણ મકારકા ખુબ  થોડકા 
પણ ખુબ ખકાસ ગમત્રો એ વકાંચરે અનરે સરકાહરે 
એવી લકાલચ થયકા  ્ રરે   છરે. એટલરે વકાચ્ો  તો  
નહી પણ ગમત્રોનરે ધયકાનમકાં રકાખીનરે લખું છુ ં
એમ ્ હી શ્કાય . એમનરે પ્ભકાગવત ્ રવકા તો 
નહી પણ મકારકા લખકાણનકા ... મકારકા ગવચકારનકા 
સમથ્ધન મકાટરે હંુ એમનકા અગભપ્કાયની રકાહ 
જોતી હોઉં છુ ં. 

મકારી વકાતકા્ધ અવઢવ વકંાચીનરે મનરે અઢળ્ 
મરેસરેજ મળ્કા અનરે લગભગ એ દરરે્ વયગ્તનરે 
એવું લકાગયંુ હતું ર્ે આ એમની વકાત છરે ... 
મકારકા મકાટરે આ એ્ મોટુ ંપ્મકાણપત્ર હતું ર્ે 
હંુ વકાચ્ો સકાથરે જોડકાઈ ગઈ હતી .

તમારો લખવાનો સમય શું છ?ે અને 
તમે એક જ વખતમાં તમારી વાતા્શઓ 
લખો છો કે ટુકડે-ટુકડે?

તમરે આ સરસ સવકાલ પૂછો છરે . મકારો 
લખવકાનો સમય રકાતરે ૨ (2am) પછી હોય 

છરે . રકાતરે બરેથી સકાડકા ત્રણ હંુ જ રે લખું એમકાં 
્ોઈ સુધકારકા ર્ે વધકારકા ્રવકા પડતકા નથી 
એવું મેં નોંધયું છરે . basically i m a hyper 
active person આજુબકાજુમકાં થતી નકાની 
હર્ત મકારંુ ધયકાન ખેંચરે છરે  :) મોટરે ભકાગરે હંુ 
વકાતકા્ધનો ્ોઈ એ્ ભકાગ એ્ બરેઠ ર્ે પૂરો ્રંુ 
છુ ં. અનરે એટલરે જ ગગત ઘણી ઓછી હોય 
છરે ..નો્રી અનરે ઓપરરેશન પછી ્મરનો 
દુખકાવો અડધી રકાત સુધી જાગવકા ર્ે બરેસવકા 
દરે તો લખી શ્કાય નરે ... !!! :) 

યુવા લેખક તમત્ોને જો લખવા અંગે 
કોઈક માગ્શદશ્શન આપી શકો તો?

યુવકાનોનરે મકાગ્ધદશ્ધન આપવકા જ રેટલી 
હરેગસયત મકારી હજુ થઇ નથી . પણ મેં જ રે 
જોયું છરે ..નોંધયું છરે એ પરથી ્હંુ તો ખોટી 
વકાહ વકાહથી અંજાઈ ન જવું અનરે ્ડવી 
ટી્કાથી ઘવકાઈ ન જવુ ં. આપણી આજુબકાજુનું 
વકાતકાવરણ આપણનરે ખુબ અસર ્રરે  છરે . 
બકા્ી ખોટી વકાહ વકાહથી ભરમકાઈનરે ખોટકા 
ભ્રમ ઉભકા થઇ જતકા હોય છરે અનરે એ બધકા 
ભ્રમ મોટકા ગગત અવરોધ્ો છરે . વખકાણવકા 
્રવકા સકાથરે વખોડવકાનો હ્ અમુ્ ગમત્રોનરે 
આપી જ રકાખવો . :) 

તવચારયાત્ા magazine અને એમનાં 
લેખકો તવિે આપ જો કંઈ કહો તો ગમશે.

ગવચકારયકાત્રકા  મરેગઝીન મનરે પહરેલી નજરરે  
જ ખબુ આ્ષ્્ધ  લકાગયંુ છરે . ખબુ રંગબરેરંગી 
સજાવટ સકાથરે મકાહહતીસભર અનરે મનોરંજ્ 
લરેખો મનરે ખુબ ગમયકા છરે . તમરે  સરસ ્કામ 
્રો છો . બધકંા જ લરેખ્ો સક્ષમ અનરે 
મંજાયરેલકા છરે એ ખુબ સરસ વકાત છરે . તમનરે 
આવતકા સમયનરે મકાટરે અઢળ્ શુભરેચછકાઓ 
આપું છુ ંઅનરે તમકારકા મરેગરેઝીનમકાં મનરે સથકાન 
આપવકા બદલ  હદલથી વકારંવકાર આભકાર 
મકાનું છુ ં.

thank you so much for giving this 
chance to interact with you... 
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સવ્પન ગનંદર રકાણીનું સંતકાન છરે. સવ્પન ઇચછકાઓની નદી છરે. ઈચછકાઓ, મહરેચછકાઓ સતત વહરેતી રહરે છરે 
અનરે ્યકાં્ સવ્પનનું ઠર્ે કાણં બની રકાત ગુજારી લરે છરે. ્ગવ/ગઝલ્કારોનો ખુબ જ મકાનીતો શબદ એટલરે “શમણં”. 
ગઝલ ્ગવતકા લખવકાનકા સપનકાં જોતકા જોતકા જ સવ્પનનો શબદપ્યોગ થઇ જતો હોય છરે. 

ગઝલ્કારોએ ગુલકાબી સવ્પનમકાં જીવીનરે પ્રેમનકા પડ્કારનરે સકાથ્ધ્ ્રવકાની પણ વકાત ્રી છરે અનરે સજાયરેલકા 
સપનકાઓનરે ગવખરેરકાઈનરે રકાખ થવકાની પણ વકાતો પગં્તઓમકંા સજા્ધય છરે.

જો ગઝલ સજ ્ધનની એ્ સદી ્ોઈ્નરે નકામ હોય તો તરે નકામ છરે શરેખકાદમ આબુવકાલકા. “સવ્પન”, “શમણં”, 
“સપનકા” આ બધકાં શબદો એમની શબદ પસંદગીની પ્થમ હરોળમકાં આવરે છરે. એમનરે સવ્પનનરે ઘણકાં જુદકાં જુદકાં 
રંગરે રજુ ્યકા્ધ છરે. એ્ પુસત્ રચી શ્કાય એટલી ગઝલો એમની “સવ્પન” શબદનકા ગશષ્ધ્ હરેઠળ છરે. એમનકા 
“સવ્પન”નકા શબદ પ્યોગમકા ંહ્કારભકાવ વધકારરે  છલ્કાય છરે. એમની એ્ ગઝલમકા ંસરૂજની રોશની ખરીદી લરેવકાનંું 
સવ્પન છરે. જ રે સવ્પન ચકાંદનીનું છરે. ખરરેખર જો સૂરજ જ ચકાંદનરે રોશની આપતો હોય તો એ ચકાંદની સૂરજનરે 
જ ર્ેમ પયકા્ધપ્ નથી?

ખરીદી લીધું છરે રકાતરે જ રે સપનું ચકાંદનીનું છરે,
અરરે  ઓ સયૂ્ધ આ વરેચકાણ તકારી રોશનીનું છરે.

- શરેખકાદમ આબુવકાલકા
“Monopoly” શબદનુ ંજો સકાચુ ંદ્રટિકાતં આપવુ ંહોય તો, સરૂજ અનરે ચકાદં આપી શ્કાય. આશમકાની આ્કાશમકાં 

આ બંનરેની monopoly છરે. જ રેનકા મકાટરે એ્ સુંદર ગઝલમકાં શરેખકાદમ ્હરે છરે,

આ ચકંાદની આંખરે જુઓ સૂરજનકા સપનકાનરે,
આ્કાશની લીલકામકંા તો શકામરેલ છરે બન્રે. 

- શરેખકાદમ આબુવકાલકા     

જયકારરે  એ જ સપનકાનો શકાયર જવકાનીનરે પણ મકાત આપતકાં ્હરે છરે ર્ે... 
તું એ્ ગુલકાબી સપનું છરે, 
હંુ એ્ મજાની નીંદર છુ,ં 
નકા વીતરે રકાત જવકાનીની, 
તરે મકાટરે હંુ પણ તતપર છુ.ં

જયકારરે  ઘણકા રંગીન સવ્પનનકા શરેરથી ગવપરીત પણ એ જ ખુમકારી સકાથરે ્હરે છરે ર્ે,

furVÞík - þ{ýwt
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ગજદંગીમકાં જ રે નથી પુરુ થયું,
એ જ શમણં ખુબ નમણં હોય છરે!  

- શરેખકાદમ આબુવકાલકા

સવ્પનનરે બીજા ઘણકાં શકાયરોએ શકાગબદ્ દ્રગટિ આપી છરે, આપણરે ત્ મળ્રે મકાણતકંા આવયકા છીએ તરેવકાં શબદો 
અનરે ગવચકારોનકા રઈશ એવકાં ડૉ રઈશ મનીયકાર ્હરે છરે ર્ે, 

શમણં ભલરેનરે નભમકા ગવહરવકાનું હોય છરે,
આંધી બનરેલ ધૂળનરે ઠરવકાનું હોય છરે. 

- રઈશ મનીયકાર

મકાનો ર્ે નકા મકાનો પણ, સવ્પન પૂરંુ ન થકાય તો જીવનમકાં ક્ષગણ્ આંધી તો રહરે જ છરે. નરે વળી શમણં સકા્કાર 
થતી રકાહ પર એ ગવખરવકાનો ભય વધકારરે  રહરે છરે. જ રેમકાં શબદ સંગીતથી અમર થઇ ગયરેલ ગુજરકાતી ્ગવતકા 
અનરે સુગમ સંગીતનું અગવનકાશી નકામ એટલરે અગવનકાશ વયકાસ ્હરે છરે ર્ે, 

પ્રેમનો અંજામ પણ આવો હશરે, નકા હતી ખબર
હદલ દઇ હદલદકાર પણ છોડી જશરે,  નકા હતી ખબર 

આંખરે આવી શમણકંા ્યકા ંગવખરકાય છરે? પૂછો તો ખરકા... 
- અગવનકાશ વયકાસ

આવી ન આવી એ સૂરત શમણરે, 
તયકાં ્યકાં રરે  ખોવકાઇ ગઈ?

હંુ તો જોતી નરે જોતી રહી..
મકારકા લકાલ રરે  લોચગનયકામકાં..

 - અગવનકાશ વયકાસ 

જો પ્રેમ થતકાં પહરેલકાં જ આપણનરે  અંજામ ખબર હોય તો ર્ેટલું સકારંુ?! અહહયકંા ્ગવ ્હરે છરે ર્ે, શમણકા 
ગવખરકાય તયકારરે  ઘકાયલનરે ર્ેવું થકાય છરે એ તો પૂછો? જયકારરે  એ જ ભકાવ એમની બીજી એ્ પગં્તમકંા રકાતી આંખરે 
વય્ત થકાય છરે. ્ોઈ્ હદલ ઘકાયલ ્રી શમણકંા ગવખરેરી જાય છરે તો ્યકાં્ ગપ્ય ચહરેરો શમણરે આવી ખોવકાઈ 
જાય છરે. 

ઈશનો સકાદ એટલરે ગચનુ મોદી “ઈશકા્ધદ”. શબદરે શબદરે ઈશ્રનો સકાદ અનભુવકાય, ગઝલીયતમકંા ખમુકારી ટ્કાવી 
રકાખવકાની એમની ્ળકા ખુબ સુપરેરરે  છરે,

સવ્પન ્યકાં મોટકા ગજાનું જોઈએ?
જીવવકા મકાટરે બહકાનું જોઈએ.

- ગચનુ મોદી
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પકાગળયકાની જ રેમ મકારી એ્લતકા આરડરે નરે; પકાધરની જ રેમ તમરે ચૂપ,
વીતરેલી વરેળમકાં હંુ જાઉં છુ ંસહરેજ તયકા ંતો; આંખો બરે આંસુ સવરૂપ,

શમણકાં તો પંખીની જાત મકારકા વહકાલમકાં
ર્ે, ઠકાલકાં પકાણીનો ્ોઈ ્ૂપ?

- ગચનુ મોદી

લો્ો સવ્પન જોઈનરે સકા્કાર ્રવકા પકાછળ દોડરે અનરે આ ્ગવ જીવનનરે જ એ્ સવ્પન ્હરે છરે. જયકારરે  બીજી 
પંગ્તમકંા એ શમણકાંનરે પંખીની જાત સકાથરે સરખકાવરે છરે. જ રે શમણં ્યકારરે  આવીનરે ઉડી જાય ્ોનરે ખબર?   

આવી ઘણી ગઝલ ્ગવતકાઓ સવ્પન અનરે શમણકાંનરે મકાન આપીનરે લખકાઈ છરે, ્ૈલકાસ પંહડત રગચત “હદ્રો 
મકારો લકાડ્વકાયો” હકાલરડકામકાં પણ શમણકાંનરે ્ંઈ્ અલગ સથકાન આ્પયુ ંછરે,

હકાલ્ડોલ્ થકાય છરે પકાપણ મર્યકા ્રરે  હોઠ,
શમણરે આવી વકાત ્રરે  છરે રકાજ્ુમકારી ્ો’્,

રમતકાં રમતકાં હમણકાં એણરે આંખડી મીંચરેલ છરે…. 
- ્ૈલકાસ પંહડત    

પોતકાનું બકાળ્ ઊંઘમકાં મલ્કાય છરે જાણરે રકાજ્ુમકારી આવીનરે એની સકાથરે વકાત ્રતી હોય. બકાળ્નરે પણ 
સવ્પન જોતકંા શીખવકાડવું પડતું નથી એ તો સહજ છરે.

ઉજ્જડ વરેરકાન લકાગયકા ગલીઓનકા ચમ્કારકા,
સૂનું રરે  થયું ફળીયું તમકારકા ગવનકા..

શમણકાંમકાં આવયકા તમરે, નૃતય ્રી ડોલકાવયકા મનરે,
પણ ધીમકાં પગલરે આમ તરે ્યકાં ચકાલયકા ગયકા ્ોઈ ઝણ્કાર ગવનકા?!

- મૌગલ્ “ગવચકાર”  
અહહયકાં સબંધમકાં શ્કાસ નથી પણ શમણરે એમની હકાજરીનો ગવશ્કાસ છરે.

“શમણં” ખુબ જ અસર્કાર્ છરે અનરે એની અગભવયગ્ત પણ ઘણી બધી અલગ અલગ રીતરે થઇ શ ર્ે છરે. 
વરેણંભકાઈ પુરોહહત પણ એ્ ગીતમકાં લખરે છરે….

“તમનરે જોયકાં નરે જરકા રસતરે રો્કાઈ ગયો
શમણરે સંતકાઈ ગયો છકાનો છટંકાઈ ગયો...”

આ ભકાવ પ્યોગ લગભગ બધકા ્ગવઓએ ઘણી બધી અલગ અલગ રીતરે ્યષો હશરે. હરીનદ્ર દવરેની પણ 
એ્ પ્ખયકાત ્ગવતકા।... 

“એ્ હસરે, એ્ રડરે, આંખ બરે આપસમકંા ચડભડરે.” ….મકંા શમણકાંનો આ ભકાવ ઊંડકાણથી વય્ત થયો છરે.
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