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માતૃભાષા અને માતૃભૂમિનું સન્માન અને સંવર્ધન માટે
હંમેશા હં ુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશુદ્ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી પ્રથમ પસંદગી રહે શે.
માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હં ુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માતૃભૂમિ તેમ જ માનવતાનું રક્ષણ અને જતન એ મારું દાયિત્વ છે.
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોનું હં ુ નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[kh”

ykMÚkk yrðhŒ Au
નદીના વહે તાં પાણીને રોકી શકાતું નથી
તેમ આપણાં વિચારોમાં આસ્થા સતત વહે તી રહે છે.
આસ્થા સંબંધનું પિંડ છે. તેજનું પુંજ પણ આસ્થા છે.
આસ્થા ઈશ્વરનો પર્યાય છે એટલે જ કહે વાય છે કે
વિશ્વાસમાં ઈશ (ઈશ્વર)નો શ્વાસ હોય છે.
આસ્થા જીવતરના મૂલ્યોનું અવિભાજિત અંગ છે
માત્ર જરૂર છે એને અનુસરવાનું.
આસ્થા માણસ અને ઈશ્વર વચ્ચેના સંબંધને પુલકિત કરે છે.
ચંદ્રને એની ચાંદની પર આસ્થા છે, સૂરજને એનાં તેજ પર આસ્થા છે.
પહાડોને એનાં અડગ અસ્તિત્વ પર આસ્થા છે,
તો દરિયાને એની ઊંડાઈ પર આસ્થા છે.
સૂરને એની લીનતા પર આસ્થા છે તો લયને એનાં સમય પર આસ્થા છે.
વાદળને ચમકારા પર આસ્થા છે તો તરણાંને વરસાદની ભીનાશ પર આસ્થા છે.
ધબકારાને શ્વાસ પર આસ્થા છે તો રક્તને એની રતાશ પર આસ્થા છે.
પુષ્પને પરાગ પર આસ્થા છે તો બાળકને માઁના સ્પર્શમાં આસ્થા છે.
કોયલને તેનાં ટહુકા પર આસ્થા છે તો ભાઈને બહે નના હાલરડાંમાં આસ્થા છે.
આસ્થા સદાય સર્વત્ર આપણી ભીતર છે. કારણકે,
આસ્થા અવિરત છે. આસ્થા અવિરત છે. આસ્થા અવિરત છે.
आस्था वो पक्षी है जो सुबह अ ँधेरा होने
पर भी उजाले को महसूस करती है .
- रबिन्द्रनाथ टागोर
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- {kir÷f “rð[kh”

«kÚko™k
MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
પ્રાર્થનાનો મૂળ અર્થ તો માંગવું થાય છે.
ઈશ્વર પાસે કે વડીલની પાસે વિનયપૂર્વક
કરે લી માગણી એ પ્રાર્થના. અહીં, આ અર્થમાં
પ્રાર્થના શબ્દ નથી વપરાયો. પ્રાર્થના એટલે
ઈશ્વર-સ્તુતિ, ભજન-કીર્તન, સત્સમાગમ,
અંતધ્યાન, અંતરશુદ્ધિ.
પણ, ઈશ્વર કોણ? એ કોઈ આપણા
શરીરની કે આ જગતની બહાર રહે લ
વ્યક્તિ નથી. એ તો સર્વવ્યાપક છે, સર્વજ્ઞ છે,
સર્વશક્તિમાન છે. એને સ્તુતિની શી ગરજ
હોય?! સર્વવ્યાપક હોઈ બધું સાંભળે છે,
આપણા વિચાર જાણે છે, મોઢેથી બોલીને
એને શું સંભળાવવું?! એ આપણા હૃદયમાં
વસે છે. નખ આંગળા આગળ છે તેનાથી
પણ તે નજીક છે.
પ્રાર્થના એટલે ઈશ્વરની પાસે સંસારી સુખ
કે બીજી સ્વાર્થ સાધવાની વસ્તુઓ મંગાવી
એ નહિ.
પ્રાર્થના એટલે.. પરમ શક્તિમાં નિજ
શક્તિને ભેળવવી…
પ્રાર્થના એટલે.. પરમાત્માને આત્માનો
પોકાર…
વ્યક્તિ અથવા તો પ્રજા જયારે મોટા
સંકટથી પીડાય છે, ત્યારે તે પીડાનું શુદ્ધ

જ્ઞાન એ જ પ્રાર્થના. શેતાનથી બચવાને માટે
હં ુ ઈશ્વરનો આશરો લઉં છુ .ં
કાકા કાલેલકર : પ્રાર્થના એટલે પોતાના
આદર્શ મુજબ પોતાનું જીવન ઘડીને ઈશ્વરને
તે સમર્પણ કરવાની ક્રિયા.
ગાંધીજી : આત્મશુદ્ધિ ને સારું નિરંતર
ઈશ્વરસ્તવન કરવું તેનું નામ પ્રાર્થના.
હે ઈશ્વર! મારું હરે ક કામ હં ુ તારું નામ
યાદ કરીને શરૂ કરું છુ .ં તું રહીમ છે ને
રહે માન છે. તું આ વિશ્વસકળનો સરજનહાર
છે. તું પ્રભુ છે ને તું માલિક છે. હં ુ એક તારી
જ બંદગી કરું છુ ં અને એક તારી જ મદદ
ચાહં ુ છુ .ં કયામતને દિવસે ન્યાય કરનારો
પણ તું જ છે. તારો ગુનો કરનાર માણસો
જ ે લે છે તે નહિ પણ તારા સંતોએ જ ે લીધો
હતો તે રસ્તો મને બતાવ. ઈશ્વર એક છે,
તે સનાતન છે, સર્વ સમર્થ છે, તે સ્વયંભુ
છે, તેના જવે ો બીજો કોઈ નથી. તેણે સર્વ
વસ્તુઓ પેદા કરી છે, કોઈએ તેને પેદા કર્યો
નથી. દૃઢ વિશ્વાસ છે કે, આ પ્રાર્થના સૌ
દિલથી કરે તો, વધુ સારાં સ્ત્રી/પુરૂષ બની
શકીએ.
અહીં, યુ વ ાપે ઢ ી અને કહે વાતા
બુદ્ધિજીવીઓમાં, “પ્રાર્થના શું કરવાની?!”_

આવી ગૂંચવણ છે. તેથી જ, પ્રાર્થનાનો
અર્થ અંતરશુદ્ધિ પણ કર્યો.
બોલીને ઈશ્વરને નથી સં ભ ળાવવું ,
બોલીને . . ગાઈને . . આપણે આપણને
સંભળાવીએ છીએ. ઊંઘમાંથી જાગૃત થઈએ
છીએ. આપણામાંના કેટલાક ઈશ્વરને બુદ્ધિથી
ઓળખે છે, કેટલાકને તો એ વિષે શંકા છે.
કોઈએ ઈશ્વરને આંખે જોયો નથી. આપણે
તેને હૃદયથી ઓળખવો છે, સાક્ષાત્કાર કરવો
છે, તેના રૂપમાં ભળી જવું છે, એ માટે જ
પ્રાર્થના કરીએ છીએ.
કણકણમાં વસેલો છે દેવ, મંદિર
મસ્જિદની તોય ટેવ.
- આરતી પરીખ
કે ટ લાક માને છે કે , મં દિ રમાં ગયા,
આરતી ઉતારી, ભજનમાં ભળ્યા, રામનામ
લીધું એટલે પ્રાર્થના થઇ ગઈ. પણ, ભજન,
રામનામ વગેરે બધાં જ પ્રાર્થનાના સાધન
માત્ર છે, સાધ્ય ઈશ્વરની સાથે અનુસંધાન
છે. એ નિશ્ચેષ્ટ રહીને પણ થઇ શકે, મૂંગા
રહીને પણ પ્રાર્થના કરી શકાય.
શબ્દ વિનાની પણ હૃદયથી થતી પ્રાર્થના
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ચાલે. હૃદય વિનાની પણ શબ્દાડબ
ં રવાળી
પ્રાર્થના નિરર્થક છે. આત્માના પડને ઉખેડવાનો
જાગૃત પ્રયત્ન હોય તો જ પ્રાર્થના સાર્થક છે.
એમાં દંભ ન હોય, આડબ
ં ર ન હોય. જ ેમ
ભૂખ્યા માણસને ભોજન સાથે સ્વાદ આવે
છે, તેમ ભૂખ્યા આત્માને પ્રાર્થનાનો શ્વાસ
આવવો જોઈએ. હૃદયમાંથી થતી પ્રાર્થના
અંતરને સ્વચ્છ કર્યા વિના રહે તી જ નથી.
ઈશ્વરને કોઈ બાહ્યતત્વ માનીને તેની
પાસે કં ઇ ક માં ગ ીએ કે તે ને અં ત ર્યામી
સમજી આપણે અં ત રમાં જાગૃ ત રહીને
તેની આરાધના કરીએ, ઉપાસના કરીએ,
પરિણામ અંતે એકનું એક જ છે. પહે લો
માણસ ભક્તમાં ખપે ને બીજો જ્ઞાનીમાં ખપે.
આપણે ભક્તમાં ખપીએ તો, ‘જરા જીત્યા’.
ઈશ્વરની પાસે માગણી કરવાની હોય
તો’યે તે માગણી આપણી આત્મશુ દ્ ધિને
માટેની જ હોય, આત્માનું શૌચ, આત્માનું
પરિશોધન એ જ પ્રાર્થના છે. આત્મા
આપણામાં મૂર્છિત સ્થિતિમાં છે. તેના ઉપર
અંધકાર, અજ્ઞાનના કેટલાંય પડો ચડેલા
છે. પ્રાર્થના કરીને આપણે એમાં નું એક
એક પડ ઉખેડીએ છીએ, એટલે જ ે માણસ
આત્મજાગૃતિમાં અર્થાત ધર્મજાગૃતિમાં માને
છે, તે માણસને માટે પ્રાર્થના એ મોટામાં મોટું
તત્વ છે.
પ્રાર્થના એ માણસોને સાથે રાખવાની
સૌથી પ્રબળ શક્તિ છે. એ માનવ કુ ટબ
ું માં
એકતા અને સંપ આણે છે. ઘણાં કુ ટબ
ું ોમાં
હાલમાં પણ સાથે મળીને પ્રાર્થના/સંધ્યા
આરતી/દીવો કરવાનું ચલણ છે. જ ે માણસ
પ્રાર્થના દ્વારા ઈશ્વર સાથેની પોતાની એકતા
પિછાને, તે સૌને પોતાના જ ેવાં જ ગણશે.
એ સ્થિતિમાં કોઈ ઊંચું કે નીચું નહિ હોય,
પ્રાંતીયતાની સંકુચિત ભાવના નહિ હોય
અથવા આં ધ્ર વાસી, તમિલ, મલયાલી,
કર્ણાટકી, ગુ જ રાતી, મારવાડીના નામે
ભાષાના નજીવા ઝઘડા નહિ હોય. સવર્ણ
અને હરિજન, હિંદુ અને મુસલમાન, પારસી,
ખ્રિસ્તી કે શીખ વચ્ચે ગોઝારો ભેદ નહિ
હોય. એ જ રીતે સમૂહ સમૂહ વચ્ચે અથવા
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એક જ સમૂહના સભ્યો વચ્ચે અંગત લાભ કે
સત્તા માટે પડાપડી નહિ હોય. પ્રાર્થનાનો અર્થ
ઈશ્વરની પાસે સંસારી સુખ કે બીજી સ્વાર્થ
સાધવાની વસ્તુઓ માગવી_એ નથી જ.
પ્રાર્થના એ કલે શ પામે લ ા આત્માનો
ગંભીર નાદ છે અને તેની અસર જગત
ઉપર થયા વિના રહે તી નથી. અને એ પ્રાર્થના
ઈશ્વરના દરબારમાં સંભળાયા વિના રહે તી
નથી. વ્યક્તિ અથવા પ્રજા જયારે મોટા
સંકટથી પીડાય છે ત્યારે તે પીડાનું શુદ્ધ જ્ઞાન
એ જ પ્રાર્થના.
સાચી પ્રાર્થનાનો જવાબ કદી મળ્યા
વગર રહે તો નથી. પણ, એનો અર્થ એમ
નથી કે, ઈશ્વર પાસે આપણે જ ે કંઈ નાની
નાની માગણીઓ કરીએ તે બધી જ પૂરી
પાડે છે. પરંતુ, આપણે ખાસ જાગૃત રહીને
પ્રયત્નપૂર્વક આપણી સ્વાર્થવૃતિ કાઢી નાખીને
પૂરેપૂરી નમ્રતાથી, અહંકારનો સદંતર ત્યાગ
કરીને ઈશ્વરને શરણે જઈએ, ત્યારે આપણી
પ્રાર્થનાને જરૂર ઘટતો જવાબ મળે છે.
પ્રાર્થનામાં ઈશ્વર પાસે કોઈ જાતની
માગણી કરવામાં આવતી નથી. પ્રાર્થનામાં,
પ્રાર્થના કરનાર પોતે જ ે છે તેનાથી વધારે
સારાં સ્ત્રી/પુરૂષ બનાવવાની ઈશ્વર પાસે
માંગણી કરે છે.
પ્રાર્થના સાચા અંતરથી કરી હોય, તો
પ્રાર્થના કરનાર ઉપર ઈશ્વરની કૃ પા ઉતર્યા
વિના રહે તી નથી. ઘાસનું તણખલું સરખું
તેની કૃ પા અને મરજી વગર ફરકતું નથી અને
કોઈપણ શુભ વિચાર ચારિત્ર્ય ઉપર પોતાની
છાપ મૂક્યા વિના રહે તો નથી. તેથી રોજ
પ્રાર્થના કરવાની ટેવ પાડવાથી સૌ કોઈને
લાભ થાય છે.
પ્રાર્થના એટલે ખારા સમુ દ્ર માં મીઠી
વીરડી સમાન પ્રગતિ માર્ગ.
પ્રાર્થના એટલે આત્માની સાચી ભૂખ અને
ગરજ.
જીવનમાં ઉચ્ચ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા
માટે આત્મવિશ્વાસ, એકાગ્રતા, પુ રુ ષાર્થ
અને પ્રાર્થના જ ેવાં સિદ્ધાંતો આત્મસાત કરવાં
પડશે. પુરુષાર્થનો કોઈ વિકલ્પ નથી. જયારે

હિંમત હારી જઈએ ત્યારે આર્તનાદ સાથે
ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાથી આપણને જરૂર
મદદ મળે છે.
ઈશ્વર આપણી પ્રાર્થનાનો આપણે
માંગીએ તેમ આપણી ઢબે નહિ પણ પોતાની
રીતે જવાબ વાળે છે. માનવીઓના રાહથી
ઈશ્વરના રાહ નિરાળા છે અને તેથી તેના રાહ
અગમ્ય છે. પ્રાર્થના માટે મનની નિર્મળતા
જરૂરી છે. સ્વાર્થી પ્રાર્થના તો મનને છેતરવા
બરાબર છે.
દુનિયાના મહાન વૈજ્ઞાનિકો કે જ ે મહદઅંશે
ભગવાનમાં માનતા હોતા નથી એ લોકોએ
પણ આ ઈશ્વરીય પ્રાર્થના શક્તિનો પરચો
અનુભવ્યો છે. જયારે અમેરિકાએ એપોલો૧૩ને અવકાશમાં રવાના કર્યું ત્યારે એક ક્ષણ
એવી આવી ગઈ કે, અવકાશયાનનો પૃથ્વી
સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો. અવકાશયાન ગુમ
થયું અને તેમાં બે મહાન અવકાશયાત્રીઓના
જાન માટે દુનિયાના તમામ દેશો ચિંતાતુર
બન્યાં. થોડી ક્ષણોમાં આખી દુનિયાના તમામ
દેશોના રે ડિયો અને ટીવી પર સમાચાર ચાલુ
થઇ ગયા કે, ‘અવકાશયાત્રીઓની સલામતી
માટે સહુ પોતપોતાના ઇષ્ટદેવને પ્રાર્થના
કરો.’ તમામ દેશોમાં પ્રાર્થના ચાલુ થઇ અને
જથે ી અશક્ય પરિણામ થોડી પળોમાં જ
દ્રશ્યમાન થયું. ફરી યથાવત પરિસ્થિતિ થઇ
ત્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રાર્થનાના પ્રભુત્વને કબૂલ
કર્યું!!
પ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધાની અપે ક્ષા રહે છે.
કોઈપણ પ્રાર્થના વ્યર્થ જતી નથી. પ્રાર્થના
પણ બીજા કર્મોના જવે ું જ એક કર્મ છે.
આપણાથી દેખાય કે ન દેખાય પણ આપણાં
બીજા કર્મોની જ ેમ જ તેનું ફળ અચૂક આવે
છે અને વળી અંતરમાંથી ઊઠેલી પ્રાર્થનાનું
ફળ આપણાં બીજા નામધારી કર્મોના ફળ
કરતાં વધારે અસરકારક અને વધારે
શક્તિશાળી હોય છે.
આપણે બહુ માંગ માંગ કર્યું પ્રભુચરણે,
હવે તો દિલથી પ્રભુ સ્મરણ કરી લઈએ.
www.artiparikh.wordpress.com
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જાત સાથે વાત કરવાની ઉત્તમ જગ્યા
એટલે ઝરૂખો. ઘણીવાર વિચાર આવે છે
રાતના સૂવાના સમયે અધિક સમય પલંગ
પર ગુજારું. ત્યારપછી જો કોઈ જગ્યા મારા
માટે પ્રિય હોય તો તે આ મારો ઝરૂખો!
એકલી હોવાને કારણે રસોડું મારું પ્રિય
સ્થાન નથી. કૉમ્પ્યુટર પર બેસીને લખવાનું,
ઝરૂખામાં બેસીને નિત નવું વિચારવાનું અને
દિલને બહે લાવવાનું.
જીવનની સંધ્યા ટાણે જો હજુ એકબીજામાં
વિશ્વાસ, ભરોસો અને શ્રદ્ધા ન હોય તો આ
જીવન ખૂબ કપરું બની જાય. જીવનની શુભ
શરૂઆત આ ત્રણ સ્થંભને આધારિત છે.
‘મા’ દુધ આપશે તે વિશ્વાસ. રડીશ ત્યારે
ચૂપ રાખશે એ ભરોસો. પ્રેમ અને દુલાર
મળશે તેવી શ્રદ્ધા. જ્યારે પણ એકલી પડું

ત્યારે જાત સાથે વાત કરવાની મઝા માણું.
દિલમાં અવનવા પ્રશ્નો ઉગે અને વિરમે. કોઈ
આનંદની અનુભૂતિ કરાવે તો કોઈ ગમના
સાગરમાં ડૂબકી મરાવે. જોકે, સુખ અને
દુઃખથી પર થવાના પ્રયત્નોમાં કામયાબ
રહી છુ .ં અપમાન અડતાં નથી અને વખાણ
વાગોળતી નથી. “હં ુ માનવી માનવ થાંઉ તો
ઘણું” એ ઉક્તિ કંઠસ્થ કરી છે.
નાની નાની વાતોમાં વ્યક્તિ પોતાનું
આચરણ ખૂબ અસંગત બનાવે તેનો શો
ઉપાય. ઉદાર દિલે તેને માફી બક્ષવી.
તેને જીવનમાં કશું મહત્વ આપવું નહી. જો
સામેવાળી વ્યક્તિ તે સમજવાને અસમર્થ
હોય તો શાને ખોટો પ્રયાસ આદરવો?!
કબૂલી લેવું, ‘ભૂલ મારી છે’. વાતને ચોળીને
ચિકણી કરવામાં કોઈ ફાયદો નથી. કેવી

રીતે કોઈની પણ વાત પર ભરોસો મૂકવો.
સ્વાર્થના ચશ્મા પહે રેલી વ્યક્તિને કશું કહે વું
કે સમજાવવું નિરર્થક છે. ‘હં ુ કહં ુ તે સાચું.’
જુ વાની અને પૈસાનો તૌર… ભરોસો તો
ત્યાં દુમ દબાવીને ભાગે. વિશ્વાસના વહાણ
ડગુમગુ થાય. લંગારે લું વહાણ પણ લંગર
તોડીને તોફાનમાં ક્યાંય દૂર સુધી તણાઈ
કોઈ ખડકને અથડાઈ ચૂરચૂર થઈ જાય તો
નવાઈ નહી.
વિશ્વાસ, ભરોસો અને શ્રદ્ધાનું સરખે
ભાગે મિશ્રણ કર્યું હોય તો કોઈની તાકાત
નથી જીવનની ઇમારતના પાયા હચમચાવી
શકે. બાકી આ જીવન જ ે કુ દરતની દેન છે,
એ ખૂબ અમૂલ્ય છે. જીવન એ રે તીમાં દોરે લી
લકીર છે. જ ે ફકીર અને અમીર બન્નેને એક
ત્રાજવે તોલે છે. તેને કશાની શરમ અડતી
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નથી. ત્યાં કોઈનો ગજ વાગતો નથી. તેથી
જ તો કહે વાય છે, જન્મ અને મૃત્યુ કુ દરતને
આધિન છે. કિંતુ જીવન કેવું જીવવું એ દરે ક
વ્યક્તિના હાથમાં છે. આજની કાલ કોઈની
થવાની નથી.
વિશ્વાસે વહાણ ચાલે. નાવિક ‘દરિયો
ગાં ડ ો થાય તો શું ?’_વિચારીને નાવ
હં કારવાનું છોડતો નથી. જીવનમાં પણ
વિશ્વાસ રાખી પ્રગતિના સોપાન સર કરવા.
જો રાહમાં વિશ્વાસ ભંગ થાય તો નિરાશ ન
થવું. તેમાંથી પાઠ ભણી કૂચ જારી રાખવી.
અનુભવ સારા તેમ જ નરસા થવાના. તેથી
કાંઇ જીંદગીમાં નાસીપાસ ન થવાય. મારા
મત અનુસાર “વિશ્વાસ જીવનનો શ્વાસ છે”,
જમે જીંદગીમાં શ્વાસ લેવો જરૂરી છે તેમ
વિશ્વાસ મૂકવો જરૂરી છે. બધી વાતમાં
શં ક ાના કીડાને સળવળાટ કરવા દઈશું
તો કામ ક્યારે કરીશું? જીવનનું એકપણ
ક્ષેત્ર એવું નહી જણાય જમે ાં વિશ્વાસની
આવશ્યકતા ન હોય.
તેવું જ કાંઈક ભરોસા માટે કહી શકાય.
આજ ે નોકરી પર જવું છે. ઘરમાં કામ કરવા
માટે બાઈ આવવાની, તેના ભરોસે ઘર મૂકીને
જવાનું. હવે એ ઘરમાંથી ચોરી કરીને જતી
રહે તો? કેવો સવાલ છે? જો તેના પર
ભરોસો ન હોય તો, કામ જાતે કરો યા તમે
કામ પરથી આવો પછી કામ કરવા બોલાવો.
જ ેથી તમે ચાંપતી નજર રાખી શકો. આ તો
સામાન્ય વાત છે. હૈ યાના હાર જ ેવાં બાળકોને
“આયાના ભરોસે” મૂકીને નીકળતી માનો
વિચાર કર્યો છે? તમે ભલે તેને મનગમતો
પગાર આપતા હશો પણ તેના ભરોસે તમે
નિશ્ચિંત થઈ નોકરી પર આઠ કલાક કામ
કરી પાછા આવો ત્યારે બાળકોનું હસતું
મુખારવિંદ કેટલું વહાલું લાગે છે!
જ્યારે આ ધરતી પર અવતરણ થયું ત્યારે
માતાના ઉદરે ૯ મહિના અંધારી કોટડીમાં
ગાળ્યા હતાં. હા, જાણું છુ ં તેમાંની એક શણ
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પણ યાદ નથી તમને કે મને. કોઈને એ યાદ
નથી ત્યારે કોને ભરોસે હતાં? જ્યારે માતાને
અનહદ કષ્ટ આપી ધરતી પર આગમન થયું
ત્યારે કોના પર વિશ્વાસ હતો? હં ુ રડીશ તો
મને સ્તનપાન કરાવશે, ભીનું કે ગંદુ કરીશ
તો કાળજીપૂર્વક સાફ કરી સુવડાવશે. ભલેને
એકપણ શબ્દ કે સંબંધ પરિચિત ન હતો.
પણ બધું કાર્ય નિર્વિઘ્ને પાર પડતું હતું.
આજ ે પરિસ્થિતિ એકદમ અલગ છે. બધી
જ ખબર છે. શબ્દોના અર્થથી માહિતગાર
છીએ. પણ, દરે ક શબ્દમાં અવિશ્વાસ અને
શં ક ાએ અડ્ડો જમાવ્યો છે. જ ે જીવનને
જીવવામાં સહાય કરવાને બદલે તેમાં રોડાં
નાખે છે. જીવન માણવામાં મસ્તીનો અનુભવ
કરવા દેતાં નથી. યાદ રહે દરે ક આદમીને
સારા થવું ગમે છે. કદાચ સં જો ગ યા
સ્વભાવને કારણે તેમાં ભરતી ઓટ આવે તો
સહી લેવાની ઉદારતા જોઈએ. બાકી વાદળ
પણ વરસીને થાકી જાય યા રણમાં વરસવાનું
વિસરી જાય. આ ત્રણેય દરે ક વ્યક્તિમાં
વધતે ઓછે અંશે હોવાના. પેલી ‘શંકા’ તેમાં
સળવળાટ ઉત્પન્ન કરે . જ ેને કારણે માનવીનું
મન વિચલિત થાય. છતાં પણ જો કોઈ પણ
કાર્ય કરતાં પહે લાં આ ત્રણેય સરખે હિસ્સે
હળીમળી ગયા હોય તો સફળતા વરે તેમાં
બે મત નથી. કાર્યસિદ્ધીને આવવામાં જરા
પણ તકલિફ પડતી નથી. ખંત અને ઉત્સાહ
તેમાં પ્રાણવાયુનું કાર્ય કરે છે.
વિશ્વાસ તો દરે ક માનવીનો શ્વાસ છે. શ્વાસ
છે ત્યાં સુધી આશ છે. શાને માટે વિશ્વાસ
ગુમાવતા હોઈશું એ અણઉકલ્યો કોયડો છે.
શું આપણે શ્વાસ ઉપર કદી અવિશ્વાસ કરીએ
છીએ? એ પણ એટલું જ સત્ય છે કે, કયો
શ્વાસ છેલ્લો હશે તેનાથી આપણે અજાણ
છીએ. વિશ્વાસ અજાણ્યા પર કે જાણીતા પર
મૂક્યા વગર આ સંસારનું એકપણ કાર્ય થવું
અસંભવ છે. હા, તકેદારી અવશ્ય રાખવી.
કોઈવાર છેતરાઈ પણ જવાય. દરે ક અનુભવ

પાઠ ભણાવે છે.
રાખ ભરોસો રાધાવરનો, પછી જુ ઓ
કોઈપણ કાર્ય કેવી સુંદર રીતે પાર પડે છે.
હજુ ગયા અઠવાડિયાની વાત છે. ૩૦ માઈલ
દૂર જવાનું હતું. ભરબપોરનો સમય હતો.
અચાનક વરસાદ ટૂટી પડ્યો. મધરાત જ ેવું
અંધાર્યું. શ્રીકૃ ષ્ણ શરણં મમનું રટણ ચાલુ થઈ
ગયું. તેના ભરોસે કામ પતાવી ઘરે આવી.
ત્રણ કલાકનું કામ કરતાં છ કલાક થયા.
ભરોસો ટસનો મસ ન થયો. જીવન એ એક
એવી સફર છે. તેમાંથી પાછી પાની થાય
નહી. સફર જારી રહે એ જરૂરી છે.
જ ેમ એક શ્વાસ લીધા પછી બીજો શ્વાસ
શ્રદ્ધાપૂર્વક લઈ શકીશું તેની ખબર છે. તેમ
શ્રદ્ધાનો દીપક સદા જલતો રહે એ જરૂરી
છે. શ્રદ્ધાનું શ્રાદ્ધ નહી તેનંુ મંગલાચરણ કરવુ.ં
માતા અને પિતામાં શ્રદ્ધા. પતિ અને પત્નીનું
જીવન શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસપૂર્ણ. સર્જનહારની
કાબેલિયત પર શ્રદ્ધા. વિશ્વાસ, ભરોસો
અને શ્રદ્ધા એ સમબાજુ ત્રિકોણની ટોચ છે.
દરે કનું અંતર સરખું છે. દરે ક ખૂણા ૬૦
અંશના છે. ખબર છે ને ત્રિકોણના ત્રણે
ખૂણાનો સરવાળો ૧૮૦ અંશ થાય. હવે
તેમાં આઘાપાછુ ં કરીએ તો, જ ેમ ત્રિકોણનો
આકાર બદલાય તેવું જીવનનું છે. જ ેવો જ ેનો
ભરોસો તેવું તેનું જીવન.એ દોરી સંચાલન
આપણા હાથમાં છે બાકી કીડીને કણ અને
હાથીને મણ સર્જનહાર આપે છે. એકધારા
તેના આ કાર્યમાં ક્યાંય અવરોધ જણાતો
નથી !
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“માળા લીધી છે હાથમાં ને પારા ટપોટપ
ફર્યા કરે ”….. બંધ આંખો, ફફડતા હોંઠ,
નીચી મુંડી, ગોઠણથી વળેલો એક પગ અને
એક હાથમાં માળા. ઘરના એક ખૂણામાં
આ મીણનું જીવતું પૂતળું જોતાં જોતાં હં ુ
મોટો થ્યો છુ .ં ૧૦૮ મણકાની આ માળાનું
ધાર્મિક મહત્વ મને કોઈ દિ’ ન સમજાયું તે
ન જ સમજાયું. પણ, માળામાં રહે લી મૌનની
તાકાત કેમ નઝર અંદાઝ થાય ભલા? “તમે
માળા લ્યો માળા” એવા મ્હેણાંમાં “તમે મૂગ
ં ા
બેસી રહો” એવી રમૂજી ટકોરની કડવાશ
કરતાં મૌનની હળવાશ ઘુંટાતી.
રુદ્રાક્ષ કે તુલસીની માળા. સુખડની કે
સુતરની માળા, ‘રોઝરી’ કે ‘તવીઝ’. ધર્મ
ગમે તે હોય, ધર્મ હોય ત્યાં માળા હોય જ.
અને, જ્યાં માળા છે ત્યાં મૌન છે. એ તો
ધર્મનો ધબકાર છે. પારા બહારથી અંદર
તરફ ફે રવો કે અંદરથી બહાર તરફ! આખરે
માળાના મૌનમાં ઈશ્વર, ખુદા, ઇસુ, વાહે ગુરુ
કે મહાવીરનું રટણ છે. ઓહો! આવા દૈવી
મૌન પર તો ન જાણે કેટકેટલી શેર-શાયરી
કવિતા અને ઉપદેશ કથાઓ લખાઈ છે.
ખરે ખર, ‘માળા એટલે મૌનમાં રટણ

માત્ર’ એવી મારી સમજ આટલા વર્ષે સાચી
પડી. હમણાં મને ખબર પડી કે ગુલાબી,
બ્લ્યુ, ગ્રીન, અને યેલો કલરની ‘ડિજીટલ’
માળા મળે છે! ‘ટેલ ી કાઉન્ટર’ (Tally
Counter). મેમરીવાળા ડિસ્પ્લે અને વીંટીની
જ ેમ આંગળીમાં પહે રી શકાય એવી ‘માળા’
આજનું યુવાન ધન પહે રતું અને ફે રવતું
થયું છે. આ ‘કાઉન્ટર’થી પ્રભુનું રટણ કરો
એટલે બસ, ટ્રેન કે આર.ટી.ઓ.ની લાઈનમાં
મૌન ફરી વળે! ઠાકોરજી સામે કે દરગાહ
પાસે બેઠા વિના ‘માળા’! રૂદ્રાક્ષ, તુલસી કે
સુખડના સ્પર્શ મળી શકે તો ઉત્તમ, પણ એ
માટે ઘરના ખૂણામાં જીવતું પૂતળું બની બેસી
રહે વાની જરૂર ખરી? આખરે માળા ઈશ્વર કે
ખુદા સાથેનો મૌન સંવાદ છે કે બીજુ ં કંઈ?

બાકી તો, ‘કર્મ હો કાળાં કબીરા! શું કરે
માળા કબીરા!’
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પાણી એ ઇશ્વરનું અમૂલ્ય વરદાન છે.
પાણી એ ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનનો
બનેલો રાસાયણીક પદાર્થ છે જ ે ત્રણેય સ્વરૂપે
જોવા મળે છે ઘન પ્રવાહી અને વાયુ. પૃથ્વીની
સપાટીના ૭૦.૯% ભાગ પર પાણી છવાયેલ
છે.જ ેમા મોટા ભાગે સમુદ્ર અને અન્ય સ્ત્રોત
પર રહે લુ છે. ૧.૬% જટે લુ પાણી ભુગર્ભ
જળ સ્વરૂપે છે અને ૦.૦૦૧% ભાગનું
પાણી વાતાવરણમાં વરાળ,વર્ષા અને વાદળ
સ્વરૂપે છે. સ્વચ્છ પીવાલાયક પાણી તે માનવ
અને અન્ય જીવસૃષ્ટી માટે જરૂરી છે.તેનો
આડેધડ બેફામ ઉપયોગી કરવાથી ભયંકર
પરિણામ ભોગવવું પડશે. પાણીનું સંયોજન
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સરળ હોવા છતા આપણે તેને બનાવી શકતા
નથી, માટે આપણી પાસે એક જ ઉપાય છે
કે પાણીને બચાવો. “બુધ્ધી વહાવો, પાણી
બચાવો” અને ધરાને પાણીદાર બનાવો.
માણસનું શરીર ખોરાકમાં થ ી લોહી
બનાવી શકે છે પરંતુ પાણી બનાવી શકતું
નથી માટે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરો..
વિશ્વમાં માણસ સિવાયના જીવો રહે લા છે
તે બધા જીવોના જીવનનો આધાર પાણી છે.
પાણીની પ્રાપ્તિનો એક જ.માર્ગ છે અને તે
છે વરસાદ. કુ દરત જ ે કંઇ પાણી વરસાદ
રૂપે ધરતી પર આપે છે તેને આપણે સંગ્રહ
કરીએ છીએ અને બાકીના પાણીને ધરતીની
અંદર ઉતારવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. જ ેથી
લાંબા સમય સુધી તેનો સંચય થઇ શકે.
પાણીનું સ્તર આપણે દિન પ્રતિદિન
નીચે જતા જોઇ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે
જળસંચયની જાગૃતિ જરૂરી છે. રોજિદં ા
જીવનથી માંડીને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો
સુધી પાણીને લગતી આપણી ટેવો આપણે
બદલવાની જરૂર છે તો જ આપણું જીવન
શક્ય છે નહીં તો અપુરતા પાણીના સ્ત્રોતના

હિસાબે જ આપણો વિનાશ શક્ય બની જશે.
દર વર્ષે ૨૨ મી માર્ચ “વિશ્વ જળ દિન”
તરીકે ઉજવાય છે. તો, આપણે આ વર્ષે એક
પ્રણ લઇએ કે રોજબરોજની આપણી ટેવો
બદલીને પાણી બચાવના પ્રયાસો કરીએ અને
સમાજને જળ સંચય વિશે સમજાવીએ.
પૃથ્વી પર રહે લુ બધુ પાણી જમુનાજીનું
જળ માનીને તેની પુજા કરીએ અને તેને
પ્રસાદની જમે જ જોઇએ.. જમે પ્રસાદને
આપણે વેડફતા નથી તેમ પાણીનો પણ
બગાડ ન કરવો જોઇએ. આપણે આપણી
આવતી પેઢીને સુખી અને સમૃધ્ધ જોવી
હોય તો, તે માટેનો પ્રયાસ આપણે જ કરવો
પડશે. આપણે આપણા જ પગ પર કુ હાડી
ન મારતાં પાણી બચાવ અને સંચય માટે
પ્રયાસ શરૂ કરી દેવા જોઇએ.
“પાણી બચાવો, જીવન બચાવો”
“પાણી એ તો જમુનાજીનો અવતાર”
“પાણી હશે તો જ આપણે બધા સુખી.”
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અસલમ, રાણી, ઇરા, અરમાન, પારો
અને રવિ આ છ જણામાં એક જ સમાનતા
હતી. પૂનાની ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અલગ
અલગ કોર્સ કરીને મુબ
ં ઇની ફિલ્મ ઇંડસ્ટ્રીમાં
કામ મેળવવા તરફડિયા મારી રહ્યા હતા,
એમ કહીએ તો અતિશયોક્તિ ના કહે વાય.
સવારે સ્ટુડિયોમાં ધક્કા ખાવા, બપોરે
વડાપાંવ ખાઇને આસિસ્ટંટ ડાયરે ક્ટરની
આગળપાછળ આં ટ ા મારવા અને રાત્રે
કોઇ ફોન આવશે અને કાલે કામ મળશે
એ આશામા જીવવું. આ છ એ જણ સાથે
એક જ અપાર્ટમેંટમાં પી.જી. તરીકે રૂમ
શેર કરીને રહે તા હતા. પણ, વરસને અંતે
દરે કને પોતાના ફીલ્ડમાં નાનુમ
ં ોટું કામ મળવા
લાગ્યુ હતું.
એ દિવસે રવિવાર હતો. છેલ્લા બાર
મહિનાથી દર રવિવારે , બપોરના સમયે,

પત્તાનું ટેબલ હોય જ. આ છ જણા રમી રમે
અને પોતાની આંશિક સફળતાથી ખુશ રહે .
ઓછા પૈસે પોઇંટ રમે એટલે થોડી હાર જીત
થાય. પણ સાચી વાત તો એ હતી, કે ફિલ્મ
જોવી, બહાર મોંઘી હોટલમાં જમવા જવું
અને શનિ-રવિ આજુ બાજુ ના હીલસ્ટેશન
કે લોકે શ ન પર આઉટીંગ કરવું, કોઇને
પોસાય તેમ ના હતું. આ એક વર્ષમા, રાણી
અરમાનને એક્તરફી પ્રેમ કરવા લાગી હતી,
પણ પ્રદર્શિત કરતી ના હતી . એ દિવસે
રવિવાર હતો . રમીના ટેબલ પર અરમાનને
રમી જીતવા, એક જ પત્તાની જરૂર હતી.
“લાલની રાણી” જો એ પત્તુ, એની ડાબી
બાજુ બેઠલે ી રાણી ઉતરે , તો અરમાન જીતી
જાય. ભાવાવેશમાં એ બોલ્યો, “રાણી,
જો તું મારા કામનું પત્તુ આપશે, તો હં ુ
તને મારુ દિલ આપીશ. તારી જ સાથે લગ્ન
કરીશ.” પત્તાનો નશો એવો હોય છે કે, લોકો
ઘર કે ગામ લખી આપે અને એક ભવ્ય
મહાભારતનું સર્જન થાય છે . અરમાને
તો પોતાનું દિલ લખી આપ્યુ હતું, જિદં ગી
લખી આપી હતી, જ ે પોતાની અમાનત હતી
અને આજ સુધી ગીરવે મૂકી ના હતી. એ

માનતો હતો કે, પોતાનું દિલ આપવું એ
પોતાના હાથની વાત હતી. સંજોગ અથવા
કિસ્મતની કરામતને હજી સમજી શક્યો ના
હતો. રાણીએ સંજોગવસાત લાલની રાણી
ફેં કી અને અરમાને જીતની ખુશીમાં રાણીને
ઊંચકી લીધી. એના કપાળ ઉપર એક
ચુંબન કર્યું. પોતે ઘૂંટણિયે બેઠો અને એક
જોકરને પુષ્પગુચ્છ તરીકે આગળ ધરીને
રાણીને પ્રપોસ કર્યું, “વીલ યુ મેરી મી?”
રાણી તો મનથી તૈયાર જ હતી. એણે પેલો
જોકર સ્વીકારી લીધો અને કહે , “યસ,આઇ
વીલ..” રૂમમાં મિત્રોએ આહાહહહ... નો
ચીત્કાર કર્યો. ફૂલ વરસાવતા હોય એમ
પત્તાનો વરસાદ વરસાવ્યો. અભિનંદન
આપ્યા. બસ, ચટ મંગની પટ બ્યાહ.
પરિણામ નક્કી જ હતું . પત્તાના ટેબ લ
ઉપર, ક્ષણિક આવે શ માં અપાયે લ ા
વચનો ઠાલા સાબિત થયા. અત્યારે બન્ને
પોતપોતાનાં ક્ષેત્રમાં સફળ છે, પણ અલગ
અલગ  જિદં ગી જીવી રહ્યા છે. એમાં વાંક
પેલી લાલની રાણીનો છે.   
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હમણાં મારો જ ે લાસ્ટ આર્ટીકલ હતો
તે મારી કોલેજની એક મિત્ર એ ફે સબુક
પર શેર કર્યો અને તેની સાથે મને સરસ
શુભેચ્છા આપી. આ વાત બહુ નાની લાગશે
પણ તે જોઈને હં ુ ખરે ખર બહુ ખુશ થઈ
ગઈ. કારણકે મેં ક્યારે નહોતુ વિચાર્યુ કે, તે
આવી રીતે મારા માટે લખશે. તે બધાની જ ેમ
comment or like કરી શકી હોત અને અમે
માત્ર કોલેજમાં જ મળતા હોઈશુ પણ તેણે
વિશેષ રીતે મૂક્યુ તેનાથી મને ગમ્યુ.
આ પછી મે વિચાર્યુઁ કે છેલ્લે મે ક્યારે
genuinely કોઈને આવી રીતે શુભેચ્છા
આપી હોય કે બિરદાવ્યા હોય કે બસ
એમનેમ જ સ્મિત આપ્યુ હોય. હા, આનું
એક કારણ એ પણ છે કે , હં ુ અઁતર્મુખી
વ્યક્તિ છુ .ં પણ છતાંય મેં નક્કી કર્યુ છે કે
હવેથી મને કોઈ વસ્તુ ખરે ખર ગમી તો હં ુ
ચોક્કસપણે તે કહીશ. ના, હં ુ માત્ર ફે સબુક
કે સોશિયલ મીડિયાની વાત નથી કરતી
પણ કોઈનુ નાનું સ્મિત આપે, લોકલ ટ્રેન
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કે બસમાં બેઠા હોયને કોઈ આમ બસ હાથ
ઊંચો કરે અને ઈશારામાં “મજામાં..?” પૂછ,ે
આ ઘણી નાની વસ્તુઓ છે પણ હાલમાં
કદાચ મોંઘી થઈ ગઈ છે.
જુ ના ફોટા જોતા હોઈએ અને અચાનક
આપણને આપણો વર્ષો જુ નો મિત્ર યાદ આવે
કે પછી કોઈની બર્થડે યાદ આવે, પણ તેમની
સાથે વર્ષોથી વાત ન થઈ હોય તો ઘણા
ઓછા જણ એવા હશે કે જ ેમણે તે વખતે
તરત ફોન કર્યો હશે, બાકી તો “તેણે મને
યાદ કરી?, તેણે મારી બર્થડે પર વિશ કર્યુ
હતું ?” _તેમાં જ રહી જ ગયા હશે. આવી
રીતે જ મારી સ્કુલ ફ્રેન્ડે ત્રણ-ચાર વર્ષો
પહે લા ‘ફ્રેંડશિપ ડે’ પર મને અમારો જુ નો
ફોટો એક મેસેજ સાથે મોકલ્યો હતો (તે
વખતે અમારી પાસે એંડ્રોઈડ ફોન નહોતા),
અને એ વખતે પણ મને આશા નહોતી કે
તે મને યાદ પણ કરશે. પણ હા, બહુ ગમેલું
અને મને હજી પણ યાદ છે.
એ જ રીતે અમારી સ્કુલના એક ભાઈ

છે જ ે સ્કુલના દરે ક વિદ્યાર્થીને તેમની બર્થડે
પર સરસ મેસેજ લખી ફે સબુક પર વિશ
કરે છે. પહે લાં મને લાગતું કે આ શું? પણ
હવે થાય છે કે, કોઈને શુભચે ્છા આપવી કંઈ
ખોટી વાત નથી. એવી જ રીતે કોલેજનો
એક ક્લાસમેટ છે જ ે મારી સાથે ‘નાટક’માઁ
હતો. પછી મને નહોતું લાગતુ કે અમે ટચમાં
રહીએ પણ દર ૧૦-૧૫ દિવસે તે “ગુડ
મોર્નિંગ” જ ેવા એકાદ-બે મેસેજ કરે છે તો
સારું લાગે છે કે ચલો હજી પણ હં ુ તેને
યાદ છુ .ં
ના, હં ુ અહીં દરરોજ ે ફોરવર્ડ મેસેજ
મોકલવાવાળા કે કોઈને સારું લગાડવા માટે
કે પછી “અરે , એ તો કહે વુઁ પડે..” એવા
લોકોની વાત નથી કરતી અને આવું કરવું
જોઈએ તેવું પણ નથી કહે વા માંગતી. પણ
તમે જ ે ખરે ખર અનુભવતા હો કે સાચે જ
કોઈને કંઇક કહે વા માંગતા હો તો તેમાં
સંકોચ ન કરો. “હં ુ આ નહી કરું તો પણ તેને
કંઈ ફરક નથી પડવાનો..” હા, કદાચ નહી
પડે. પણ તમે કરશો તો કદાચ ફરક પડી
શકે છે. રિક્ષાવાળાને “થેંક્યુ” નહી કહો તો
તેને ખોટું નહી લાગે પણ કહે શો તો કદાચ
તેને સારું લાગી શકે છે.
છેલ્લે મારી તે દોસ્તને “thank you”
કારણકે તેના લીધે મને પણ શીખવા મળ્યું
છે. તો આ લેખ તે દોસ્ત માટે. કારણકે
“Sometimes small things matter a
lot !!”
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પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ પાંચાળ પ્રદેશ પોતાનો
આગવો મહિમા ધરાવે છે. એમાં ચોટીલા
પંથકમાં આવેલ ચામુંડા માતાજીના મંદિરને
કારણે સમગ્ર પ્રદેશ પ્રવાસની દ્રષ્ટિએ ખૂબ
વિકાસ પામી વિશ્વમાં જાણીતું બન્યું છે.
ચોટીલા “ઠાંગા” તરીકે પણ પોતાની ઓળખ
ધરાવે છે. વર્ષો પહે લાં અહીં ખાચર રાજાનું
રાજ હતું.
“ચોટીલાવાળા ચંડી ચામુંડા, બોલાવે
તમને બાળ..” જ વે ાં જાણીતા ગરબા
નવરાત્રીમાં અચૂક સાંભળવા મળે છે. આ
ચોટીલાવાળી ચામુડં ા માતાજીનું મંદિર સમુદ્ર
સપાટીથી લગભગ ૧૧૭૩ ફૂટની ઉંચાઈ
પર આવેલું છે. આ ભૂમિ માત્ર સુરેન્દ્રનગર
જીલ્લાની જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની
સૌથી ઉંચી ભૂમિ છે.
ચામુડં ા માતાજી માં શક્તિના ૬૪ અવતાર
પૈકીનો એક અવતાર છે. દૈવી ભાગવત
અનુસાર ચંડ અને મુંડ નામના રાક્ષસો અને
મહાકાળી વચ્ચે યુધ્ધ થયું અને મહાકાળીએ
બન્ને રાક્ષસોનો શિરચ્છેદ કરીને અંબાજીને
ભેટ ધર્યા, અંબાજીએ મહાકાળીને “ચામુંડા

તરીકે આપ પૂ જા શો”_એમ કહ્યું. આમ
માતાજી ચંડી ચામુંડા(યુધ્ધની દેવી) તરીકે
પૂજાય છે. વર્ષો પહે લાં આ જગ્યા પર એક
નાનો ઓરડો હતો ત્યાં મહંત શ્રી ગોસાઈ
ગુ લ ાબગીરી હરીગીરી બાપુ માતાજીની
પૂજા કરતાં હતા, સમયાંતરે આ જગ્યાનો
વિકાસ થયો અને હાલ માતાજીનું શિખરબદ્ધ
મંદિર આવેલું છે. આજ ે ગુલાબગીરીબાપુનો
પરિવાર માતાજીની પૂજા-અર્ચના કરી રહ્યો
છે.
ચામુંડા માતાજીના મંદિર સુધી પહોચવાં
તળે ટ ીથી આશરે ૬૩૫ જ ટે લાં પહોળા
પગથીયાં બનાવવામાં આવ્યા છે. સાથોસાથ
અમુક અંતરે પીવાના પાણી તથા પંખાની
પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. રોજરે ોજ હજારો
શ્રદ્ધાળુઓ માંના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે
છે. ડુંગરની તળેટીમાં માંના ગુણલાગાતી
સી.ડી.-કેસેટો, પ્રસાદી તથા નાસ્તાનું બજાર
આવેલું છે. દર માસની પૂનમે અને ખાસ
કરીને રવિવાર તથા અન્ય રજાના દિવસે
ભક્તોનું ઘોડાપુર જોવા મળે છે. આસો
માસની નવરાત્રીની આઠમે નવચં ડ ીનું
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આયોજન કરવામાં આવે છે.
ચામું ડ ા માતાજી ડું ગ ર ટ્રસ ્ટ દ્વારા
અતિથીભવન, ભોજનાલયની વ્યવસ્થા
નિઃશુલ્ક કરાય છે. મંદિર તળેટીમાં સુંદર
બગીચો પણ બનાવવામાં આવેલ છે. સવારે
૬ કલાકે અને દરરોજ સાંજ ે સુર્યાસ્ત સમયે
માતાજીની આરતી થાય છે. એક લોકવાયકા
મુજબ, માતાજીનો સિંહ રાતના સમયે ડુગ
ં ર
પર ફરતો હોવાથી સુર્યાસ્ત બાદ સૌ નીચે
તળેટીમાં આવી જાય છે. ચોટીલા પહોંચવા
અમદાવાદથી ૧૭૦ કિમી અને રાજકોટથી
આશરે ૬૦ કિમીનું અં ત ર છે. નજીકનું
એરપોર્ટ રાજકોટ છે.
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હરજી મુઠ્ઠી વાળીને ઝનૂનભેર દોડતો જ
રહ્યો, દોડતો જ રહ્યો.. દોડતો દોડતો તે
તેના રામપર ગામને પાદરે આવી પહોંચ્યો.
જોશભેર દોડવાથી તે થાકી ગયો, વાંકો વળી
બંને ગોઠણ પર બેઉ હાથ ટેકવી, ધમણની
જ ેમ ચાલી રહે લાં શ્વાસને હે ઠા બેસાડવાની
વ્યર્થ કોશિશ કરતો રહ્યો. બસ ઘડીક જ
વાર... હવે તે ધોરી માર્ગ પર આવી ગયો
હતો, દિશાહીન થઈ ઝડપથી ચાલવા લાગ્યો.
તેનાથી રહે વાયું નહીં એટલે એકવાર થોડું
રોકાઈ તેણે ગામ તરફ નજર કરી લીધી,
હાશ કોઈ પાછળ નથી આવતું તેની ખાતરી
કરી લીધી. તેને નવાઈ તો લાગી જ કે
ધોળે દિવસે તે આટલું મોટું પરાક્રમ કરી
ભાગી નીકળેલો તોયે કેમ કોઈ પાછળ ન
આવ્યું?! ‘હશે, મારે શું?’ એમ બબડી
રસ્તાની બાજુ એ પડેલી મોટી શીલાને ટેકે
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બેસી ગયો. પાછલાં થોડાં કલાકોમાં જ ે કંઇ
બની ગયેલું તેની યાદ તેને કનડી રહી હતી.
તેની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા, ક્યાંય સુધી
આમ મનમાં ને મનમાં રોતો રોતો તે ત્યાં
જ ઉંઘમાં સરી પડ્યો. હરજીનું આખું નામ
એટલે હરજીવન ભગવાનજી કણબી.
ભગવાનજીભાઈ સ્વભાવનાં આકરા,
તેની માનું નામ શાંતા, નામ પ્રમાણે જ શાંત
અને ઠરે લ. એને તો હરજીને રાજકુંવરની
જ ેમ ઉછેરવાનાં હે વા હતાં પણ સ્થિતિ એવી
હતી કે, એક સાંધો ને તેર તૂટ!ે ભગવાનજી
અને શાંતા બેઉ પોતપોતાની રીતે ખપ પૂરતું
રળી લેતાં, બાપુ દાડિએ જતાં અને શાંતા
ઘરની પાછળ વાડામાં લીલા શાકભાજી
ઉગાડી વેચવા જતી ને આજુ બાજુ ના ઘરોમાં
છૂ ટક કામ કરી લેતી. માંડ કરીને દાડિયું
નીકળતુ,ં એમાં કોઈ શોખ પોષવાની તો વાત
જ અસ્થાને હતી.
...............તે ખૂબ દોડી રહ્યો છે, દોડતો
દોડતો તે યુવાનીમાં પ્રવેશી જાય છે, તેનાં
કપડાંલત્તા, બુટ, હાલચાલ ઓલા સિનેમાના
હિરોની જમે બદલાઈ જાય છે. બધું નવું
નકોર, કાં ડે કિં મ તી રિસ્ટવોચ, ગળામાં
જાડોધડ અસલી સોનાનો ચેન, ચેનમાં મોટું
પેંડન્ટ ઝૂલી રહ્યું હતું. હોંઠો વચ્ચે દબાવેલી
ઇમ્પોર્ટેડ સિગારે ટ, હાથમાં રહે લાં લાઇટરને,
અદલ હિરો રજનીકાંત ની જમે હવામાં
ઉછાળી સિગારે ટ સળગાવીને, ગોળગોળ
ધુમ્રસેરો કાઢવા લાગ્યો. આંખ ઝીણી કરી, તે
એ ધુમ્રસેરોને જોઈ રહ્યો.
એ ધુમ્રસેરોના વલયોમાં
કંઇ કેટલાયે ઓળખીતા
ચહે રાઓ આવનજાવન
કરવા લાગ્યા. એને નવાઈ
લાગી કે, પોતે તો યુવાન
થઈ ગયો છે ને માની
ઉંમર, બાપુની ઉંમર કાં
ન્યાં ને ન્યાં અટકી ગઈ?
ને, ઓલા કાંતિ માહતર
તો જો માથે હમ ખાવા
પૂરતો એકેય કાળો વાળ

નથી રયો ને હજીયે મજાથી ગામ વચાળે
ફરી’ર્યાં છે જાણે અમરપટ્ટો લખાવીને નો
આયવા હોય..!! દુનિયા આખી આગળ વધી
ગઈ પણ, મારું રામપર ગામ તો અડિયલની
જ ેમ જ્યાંનું ન્યાં જ ખોડાઈ’ર્યું છે. બાજુ નાં
ફળીએ રમી રહે લી મણિ, આ લ્યો જુ ઓ
તો.. આજ લગણ ફરાક પેરીને જ ફરે સે,
ઘાઘરો પોલકું પે’રતીયે નો થૈ..! તિ ઈના
મોટા થાવાની મુ ચેટલી વાટ જોઉં? ચ્યાં
લગણ મુ ઈ ની હાયરે આં બ લીપીપળી ને
પકડદાવ રયમા કરું? હાય હાય, આમનું
આમ હાયલે રાખહે તો? તો, મુ વાંઢો જ
રઈ જાવાનો..!
વળી પોતે પોતાને જ ટપારતો હોય એમ
બોલી ઊઠે છે, ‘મારા રોયા, પૈણવાની ચળ
અત્તારથી ઉપડી તને? પૈણવા માટે તો હઉ
પેહલા તો ભણવું પડે પસે કમાઉ પડે ઇ નથ
ખબર? મુને હંધીએ ભાન પડે સે હોં.. એણે
એનાં મનને વળતું ટપાર્યું. કોલેજની ઉંમરે
પોંસવા હાટુ તો ઓલા શેઠના આટલા બધાં
ગોલપા કરું સુ.. ઇ અમથા જ..? ઇમનો પડ્યો
બોલ ઉપાડું સું કે નહીં પણ… પણ મને ઇ
શેઠનું મોઢું ચ્યમ નહીં દેખાતુ?ં એ ભલા શેઠ ે
તો મને નોકરી આપવાનું વચન હો આલ્યું
સે. એય ને પસી નોકરી કરતાં કરતાં યે બહુ
ભણવું સે ને મોટા માણહ બનવું સે. કાંતિ
માહતરે મા ને નો’તું કીધું કે ‘આઝુબઝુંના
મલકમાં આપણા હરજી જ ેવું કોઈ હુશિયાર
નો મળે હોં..! ઇ આગળ વધે ને ઇનું ભવિશ
સુધરે ઇ હારુ તો હં ુ ઈનો પડસાયો થઈને ફરું
સુ. ઈના ભણતરમાં કોઈ કચાસ રે વી નઇ
જોઈએ.’ ઇ હાંભળીને મારી મા કેવી રાજીની
રે ડ થઈ જઈ’તી..?! હરજીની નજર સામે
મા એનાં દુખણાં લઈ રહી હતી, તે વખતનો
પ્રસંગ તરવરી ઊઠયો. મા ની યાદ તાજી થતાં
જ હરજીની આંખો ભીની થઈ ગઈ.
માહતરે કીધું ’ તું એમ હવે આગળ
અભ્યાસ કરવા માટે હરજીએ બાજુ ના
શે ’ રમાં , બોર્ડિંગમાં રહી ભણવાનું હતું .
અત્યાર સુધી તો માહતરની ફીનો વહે વાર
તો શાં ત ાએ વાડામાં થતું શાકબકાલું ,

વારતહે વારે બનતી લાપસી અને કજરી
ગાયના દૂધ મોકલી મોકલી સંભાળ્યો હતો.
શે’રમા તો નગદનારાયણ વિના નઇ હાલે.
માહતર કૈ કોલરશીપની વાત કરતાં’તા પણ
રે ’વાનું, ખાવાનું કાંઇ મફતમાં થોડું થાહે ?
આ બધીયે ચિંતા શાંતાને કોરી ખાતી હતી,
હરજીને અણસાર હતો જ. એણે મા ને
ધરપત આપતા કહ્યું કે, “માડી તું તારે ચંત્યા
કરવાનું સોડી દે. હં ુ બે તઈણ સોકરાવને
ટ્યુસન આપી દેવા તો મારો રે ’વા ખાવાનો
ખરચો નીકળી જાહે . પણ ના નો પાડતી હોં.
માહતર કેતા’તા કે હં ુ થોડા વરહ મે’નત કરી
લઇસ તો સારી નોકરી મળી જાહે ને પસી
તારે ને બાપુએ કોઈના ગોલાપા નૈ કરવા પડે.
બસ એકવાર તું મને શે’રમાં જાવા હા પાડી
જો, ઇ પસીના હંધાય ઝૂગાડ મારે માથે.”
ભગવાનજીના કાને વાત પડી કે, ‘ગગાને
શે’રમાં મોકલવાની તૈયારી હાલી રહી છે ત્યારે
તો તેણે રાડારાડ કરી શાંતાને આડે હાથ લીધી.
ધોલધપાટ કરીને અધમૂઇ કરી નાખી. “ગગાને
શે’રમાં મોકલી તું મારા કાંડા કાપવા બેઠી
સ..? ચ્યમ મુને પુસવાનું હોય કે નૈ કે, બધી
મનમાની જ હલાવ્યે રાખવી સ..? મુ એનું નોમ
મગનભાઈને ન્યાં ખેતરમાં સાંથી માટે લખાવી
આયવો સુ, એનું હુ..? અને ચ્યાં લગણ સોપડા
ફાડવાનો સ? કમાઈ ખાવાની ઉમર થઈ તો’યે
ભઈલો હજી એકડા ઘૂયટા કરવાની વાતુ કયરા
કરે સ.” બિચારી અધમૂઇ થયેલી શાંતા મુગ
ં ે
મોઢે સઘળું સાંભળી રહી.
ભગવાનજી મારીને ધરાયો ત્યારે પાવલુ
પીવા નીકળી પડયો. ડરનો માર્યો ઓરડીને
ખૂણે ભરાયેલો હરજી બહાર આવ્યો, માને
બે ઠ ી કરી, પાણી પાયું અને હળદરનો
લેપ બનાવી શાંતાને લાગેલા મૂઢમાર પર
લગાડતો રહ્યો. એ સાવ જ હબકી ગયેલો ને
ખાધપીધા વગર મા ના ખાટલાની પાંગતે જ
માથું ઢાળી ઊંઘી ગયો. સવારે ઉઠ્યો ત્યારે
એની મા ખોડગ
ં ાતી ચાલે વાસીદું વાળી રહી
હતી. એ તરત જ ઊભો થયો અને માના
હાથમાંથી સાવરણો લઈ લીધો, ઈશારાથી
માને એક કોર બેસવા કહી, કામનો દોર

પોતાનાં હાથમાં લઈ લીધો. એનો બાપો ત્યારે
ચોકડીમાં નાહી રહ્યો હતો, નાહી પરવારી
શિરામણ કરી કામે જવા ઘરની બહાર
નીકળ્યો ત્યારે એક તીખી, દઝાડતી નજર
મા-દીકરા પર નાખતો ગયો.
કોઈ દિવસ નહીં ને તે દિવસે ભગવાનજી
રોંઢા ટાણા પહે લાં જ ઘરે આવી ગયો, એના
મોઢામાંથી પાવલાની વાસ આવી રહી’તી.
હરજીની માએ જ મે તે મ કરી ખિચડી
બનાવેલી અને છાશનું બોઘરણું ભરી રાખેલ.ું
દુઃખાવાને કારણે તે આજ ે શાકબકાલું વેંચવા
જઈ શકી નહોતી, એ કામ હરજીએ માથે
ઉપાડી લીધેલ.ું હરજીનો બાપો ઘરમાં આવતાં
જ ગળચવા બેસી ગયો, ધરાઈને ખાઈ લીધુ,ં
માથે છાશ પણ પીધી તો’યે મગજનો તાવ
શાંત નહોતો થયો. એણે તો થાળીનો છૂ ટો
ઘા કર્યો શાંતા પર.., “મીઠું કાં તારા બાપની
ઘરે થી આવે સે કે ખીચડીમાં ખોબો ભરી
ઓરી દીધું? સા.. કમજાત!” થાળીની ધાર
કપાળ પર વાગી અને લોહીનો ધૂધવો છૂ ટી
પડ્યો. એને વાગવુ,ં લોહી નીકળવું અને ભોંય
પર ગબડી પડવું, તે સઘળું ઘરમાં પેસી
રહે લાં હરજીએ જોયું. ગુસ્સાથી તમતમી
ઉઠેલાં હરજીએ પાસે પડેલો ચટણી વાટવાનો
પથ્થર ઉપાડ્યો અને છૂ ટો ઘા કર્યો એના
બાપા પર. બાપો ય ‘ઓય..વોય..’ કરતો ભોં
ભેગો થઈ ગયો. ગુસ્સાના આવેશમાં પોતે
કરે લી હરકત ધ્યાનમાં આવતાં, તરત જ
ે ાં હરજીના
ગભરાઈને ઘર છોડી નીકળી ચૂકલ
મનને હજીયે એ વાત કનડી રહે લી.
રામપર ગામે દિવસમાં બે વાર એસ.ટી.
ની બસ આવતી, એક સવારે ને એક સાંજ ે.
ધોરીમાર્ગ પર એક મોટી શીલાને અઢેલીને
બેઠબ
ે ેઠ ે ઊંઘી ગયેલા હરજીને, સાંજની બસ
‘ખો દઈને’ નીકળી ગઈ.. એ તો બસે ઊપડતાં
પહે લાં ભોંપું વગાડ્યું ત્યારે હરજીની આંખો
ખૂલી. તે એકદમ ઝબકીને બેઠો થઈ ગયો.
આંખો ચોળતાં ચોળતાં આજુ બાજુ નજર
કરી, પોતાનાં કપડાંલત્તા પર નજર કરી તો
મનોમન જ હસી પડ્યો.. હાલો ત્યારે .. ઇમ
તો ઇમ, સપનામાં’યે પોતાની જીંદગી પોતાની

રીતે જીવી તો લીધી..!!
બીજી જ પળે તે વ્યથિત થઈ ગયો. મારી
માડીનું હુ થ્યું હસે? મારા બાપુને બહુ વાગ્યું
તો નહીં હોય ને? કાંતિ માહતરનો ચેલો થઈ
મુ કેવું પાતક કરી બેઠો? મારા બાપુને મારી
બેઠો..! મુને તો નરકમાં’ય જ્ગો ની મલે.
ઈવડો ઇ ઉકલી તો નહીં ગ્યો હોય ને? હે
પરભૂ, લાજ રાખજ ે. હવે આવું કોઈ દિ’ નહીં
થાય… મારા હમ !!! હાલ, જઈને જાઉં તો
ખરો કે હં ુ થ્યું? પોલીસ પકરણ થાતું તો
ભલે થાતું સજા ભોગવી લેવા.. આમ ભાગવું
નથ. પોતાનાં મન સાથે જ સંવાદો કરતો તે
ઘરભણી પાછો ફર્યો.
વિલા મોંએ હરજી ઘરનાં ઉંબરે આવી
પહોંચ્યો ને ન્યાં ને ન્યાં જ ખોડાઈ ગયો.
એનો બાપુ ખાટલે સૂતલ
ે ી એની માડીનાં માથે
હાથ ફે રવી રહે લો, માના કપાળે મોટો પાટો
બાંધેલો હતો. બાપાને પણ કપાળે ઢીમચું
થયેલંુ. બાપુના બચી જવાની ખુશી, અને
એને માની સેવા કરતાં જોઈ તેને એના
બાપુ પર વહાલ આવી ગયું, દોડીને હરજી
નાના બાળકની જમે એના બાપુને વળગી
પડ્યો, “બાપુ તમે જી કેસો ઇ હં ુ કરવા,
મુ હવે ભણવા હાટુ શે’રમાં નૈ જાવ અને
મગનકાકાના ખેતરે કામ હો કરવા, બસ તમે
હવ મારી માડીને મારતા નૈ હોં.”
“ઇમ તે કાંઇ હોતું હસ્યે ગાંડીના, હાવ
વેવલો નહીં તો..! મારે તારી માડીનું હપનુ
હાચું કરવું સે, તને મોટો સાયબ બનાવવો
સે.. ઈના હાટુ ભલે થોડી મે’નત કરવી પડે,
તું તૈયારી કરવા મંડ.” એમ બોલતો દીકરાને
વળગી રડવા માંડ્યો. શાંતાની આંખોમાં પણ
ખુશીના આંસુ તગતગી રહ્યા.
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પચાસ વરસની ઉંમરે હજી કામિની
ે ાઈટ જ ેવાં
બહે નનો ઠસ્સો અકબંધ છે. સેટલ
પોશ એરિયામાં સરસ મજાનો બંગલો છે.
ઓફિસ જવા અને કલબોમાં ફરવાં માટે
જગુઆર જ ેવી અલ્ટ્રા લક્ઝુરીયસ કાર છે.
બંગલાની રખેવાળી કરનાર નિવૃત આર્મીમેન
છે. પપ્પા તરફથી વારસામાં મળેલી મિલકત
તથા મહે ન ત અને સૂ ઝ -બુ ઝ થી આગળ
ધપાવેલો ધમધોકાર કારોબાર છે. પચાસ
વરસની ઉંમરે પણ કામિનીબહે ન તેમનાં
આનંદી અને મિલનસાર સ્વભાવના કારણે
માંડ બેતાળીસના લાગે. પચાસ વરસની
ઉંમરે પણ હજી એકલાં છે. જીવનની ઘટમાળ
એવી રીતે ગોઠવી દીધી હતી કે, એકલતા
ક્યારે ય વર્તાતી નહીં. સવારે પૂજાપાઠમાંથી
પરવારીને ૧૦ થી ૫ ઓફીસનું કામકાજ
અને સાંજ ે ઘરે આવીને બગીચામાં હિંચકે
બેઠાંબેઠાં કોફીની ચૂસકી લેવી. રાત્રે પોણા
નવ વાગ્યે જમી લેવું અને ત્યાર બાદ પંકજ
ઉધાસ, જગજીત સિં ઘ વગે રે ની ગઝલ
સાંભળતાં સાંભળતાં મજાની નીંદર લેવી.
કામિનીબહે ન ભૂતકાળ કે ભવિષ્યમાં નહીં
પરંતુ વર્તમાનમાં જીવવામાં માનતા હતા.
ભૌતિક સુખમાં પોતાનું સુખ શોધી કાઢ્યું
હતું. શનિ-રવિ ક્લબોમાં જતાં અને સાથે
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સમાજસેવાનાં ઘણાં કામ કરતાં. ક્યારે ક
વ્હિસ્કીનો પેગ મારતાં તો વળી ક્યારે ક
જુ ગાર પણ રમી લેતા. હારવા કે જીતવાથી
કંઈ ફરક ન પડતો. દુનિયા શું કહે શે એનાથી
કંઈ નિસ્બત નહીં એમને. હંમેશા પોતાના
મનનું ધારે લું જ કરતાં.
આવી જ એક સાંજ ે કલબમાં જવા તૈયાર
થતાં હતા ત્યાં જ નોકર રામજી બોલાવવા
આવ્યો. “બહે ન, દિશા બહે ન તમને મળવા
આવ્યાં છે.” “એને બેસાડ, હં ુ આવું છુ ં
હમણાં.” કામિની બહે ને જવાબ આપ્યો.
“જી, બહે ન” કહીને નોકર ગયો.
દિશા કામિનીબહે નના એક દુરના સગાની
દીકરી થતી હતી, એમની નજર સામે જ
મોટી થયેલી. હજી એક વરસ પહે લાં જ
મિહિર સાથે ભાગીને લગ્ન કર્યા હતા. લગ્નને
એક વરસ થઇ ગયું પણ દિશાના મમ્મી-

પપ્પાએ હજી એમનાં લગ્નને સ્વીકાર્યા ન
હતાં. કામિનીબહે ને નીચે આવીને જોયું ત્યારે ,
દિશા ઉદાસ ચહે રે બેઠી હતી.
“દિશા, આમ ઊતરે લી કઢી જવે ું મોઢું
લઈને કેમ બેઠી છો? શું વાત છે બેટા, કંઈ
થયું છે? મિહિર જોડે ઝઘડો થયો કે શું...?”
આ ટ લું સ ાં ભ ળ ત ાં દિ શ ા ન ી
આં ખ ોમાં ઝળઝળિયાં આવી ગયાં .
“આં ટ ી, મારા લગ્નજીવનમાં બહુ મોટી
સમસ્યા ઉભી થઇ છે. સમજાતું નથી કે શું
કરું?” દિશા બોલી.
“દિશા, દુનિયામાં કોઈ એવી સમસ્યા
નથી કે જ ને ો ઉકે લ ના આવે . સમસ્યા
માનવીનું મન જાતે જ ઉભું કરે છે અને
એનું નિરાકરણ પણ જાતે જ લાવે છે.
બોલ, શું વાત છે?”કામિની બહે ને પૂછ્યું.
“આન્ટી, તમને તો ખબર છે કે મેં મમ્મી-

પપ્પાથી વિરુદ્ધ જઈને મિહિર સાથે ભાગીને
લગ્ન કર્યા હતા. છેલ્લાં બે-ત્રણ મહિનાથી
મિહિરનો સ્વભાવ બદલાયેલો લાગતો હતો.
પરમ દિવસે સાંજ ે મિહિરે ઘટસ્ફોટ કર્યો
કે. એ હવે મને નહિ પણ એની ઓફીસમાં,
એની સાથે કામ કરતી આર્યાને ચાહે છે.
મને સમજાતું નથી કે મારી ચાહતમાં ક્યાં
ખોટ આવી કે, મિહિર મને મૂકીને આર્યાને
પ્રેમ કરવા લાગ્યો?! કેટલો સુમધુર સંસાર
હતો અમારો અને એક ઝાટકે મારો માળો
વેરવિખેર થઈ ગયો. ભલે મિહિર આર્યાને
પ્રેમ કરે પણ, હજી મને મિહિર માટે એ જ
પ્રેમ છે જ ે લગ્ન પહે લાં હતો. હં ુ મિહિર વગર
મારા જીવનની કલ્પના પણ નથી કરી શકતી
અને જયારે મિહિર મારાથી અલગ થઈને
આર્યાને પરણવા માંગે છે. મને કંઈ જ નથી
સમજાતું આંટી કે હં ુ શું કરું...?”દિશા બોલી.
“દિશા,મારું માન તો તું મિહિરને મુક્ત
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કરી દે.”
“શુ.ં .....??” દિશાને જાણે ૪૪૦ વોલ્ટનો
ઝટકો લાગ્યો હોય એમ બોલી.
“મને ખાતરી જ હતી કે તું શું, તારા
સિવાય કોઈ બીજુ ં હોત તો એ પણ મારી
વાત સાંભળીને ચોંકી જાત. પણ મારું એવું
માનવું છે કે, મન વગર સાથે રહે વાનો કોઈ
અર્થ નથી. રોજબરોજ મતભેદ અને મનભેદ
વધતાં જશે. તું મિહિરને ચાહે છે એ સાચું,
પણ મિહિર તને ચાહે એ પણ એટલું જ
અગત્યનું છે. આપણે જ ેને પ્રેમ કહીએ છે,
એ પ્રેમ એક પક્ષે જ હોય એમ પણ બને.
હવે તું જ વિચારને, મિહિરને જો તારા માટે
પ્રેમ હોય તો લગ્નના માત્ર એક વરસમાં
પ્રેમ વરાળ બનીને આમ ઉડી જાય ખરો?!
પરાણે સામેવાળાને બંધનમાં બાંધી રાખીને
જીવવાનો કોઈ મતલબ ખરો...??” કામિની
બહે ન બોલ્યાં.

“માણસ સાથેના સંબધ
ં ોમાં આપણને કયું
સંબોધન માફક આવશે એ જો આપણને
પહે લાંથી જ ખબર હોત તો આવી સમસ્યા
ઉભી જ ન થાત. મિત્ર તરીકેના સંબંધો
માફક આવ્યાં એટલે જરૂરી નથી કે પતિપત્ની તરીકેના સંબંધો માફક પણ આવે.
આવી પડેલી સમસ્યાને હલ કરીને, જીવનને
નવી દિશા તરફ લઈ જવાની પણ એક
અનેરી લિજ્જત હોય છે.”
“તમારી વાત મને સમજાય છે આંટી,
મિહિર સાથે શાં તિ થી વાત કરીને હં ુ
જલ્દીથી હવે કોઈ નિર્ણ ય સાથે ફરી
વખત મળીશ.” જતાં-જતાં દિશા બોલી.
“એક વાત યાદ રાખજ ે દિશા, જીવન એ
વેડફવા માટે નહિ, પણ જીવવા માટે હોય
છે.” વિલાયેલાં મોં સાથે આવેલી દિશાને
ખુમારી સાથે જતાં જોઈને કામિની બહે નને
ખરે ખર આનંદ થયો.

અંતરની અનાવલી .....
આંખોની સુરાવલી .....
દિલની ધડકન .....
સાંસોની સરગમ .....
ઉમંગોનો આહલાદ .....
તરંગોનો આસ્વાદ .....
પ્રેમની મૂરત .....
લાવણ્યની સૂરત.....
જીવનનો ઉન્માદ .....
અસ્તિત્વનો સર્વનાદ .....
તનની અર્ધાંગિની .....
મનની સર્વાંગીની .....
કેટકેટલા વિશેષણોથી સંબોધુ તને...!!! છતાં બધાં જ વિશેષણો
તારા માટે તો અપૂર્ણ જ લાગે છે. અને હવે દિલની વાત કહે વા
માટે મારી પાસે શબ્દો પણ નથી રહ્યા.
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શરીરના ઘણાં અંગો એવા છે જ ે ગમો કે
અણગમો પ્રકટ કરે છે. મન ત્યારે પ્રફ્ફુલિત
થાય છે કે , જયારે તે ગમતું અનુ ભ વે .
વનરાઈઓની વચ્ચેથી નીકળવાનું મને ગમે.
આથી મનને રાજી કરવા માટે ઉપડી ગયો.
મનને તો હં ુ નાથી શક્યો નથી. એ જ ે વિચાર
કરે કે દોડે, મારે એના તાબે થયા વિના
છૂ ટકો નહોતો. સંગીતની પીન મગજમાં
આવીને અટકી ગઈ. સંગીતની દેવી તો, માં
સરસ્વતી..! સાધના કર્યા વગર જ મળી જાય
તે માં ની અપાર કૃ પા.
“માતે, મારા વંદન સ્વીકારીને મને ધન્ય
બનાવો!”
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“ધન્ય તો તું છે જ, આ માનવ દેહ
પામીને.”
“માનવ છુ ં ને એટલે જ વધુ તૃ ષ ા
ઉદ્ભવે..”
“કહે , હં ુ વળી તને કઈ રીતે ધન્ય કરી
શકું ? મારી પાસે તો વીણા સિવાય કશું
નથી.”
“એજ જોઈએ મારે , તમે તો સંગીતના
દેવી. મને સંગીત અર્ધ્ય કરીને કૃ તાર્થ કરો.
મારા ગુરુ બનીને મને સંગીત શીખવો.” હં ુ
બે હાથ જોડીને વિનવી રહ્યો.
“સંગીતની દેવી હં ુ જરૂર છુ ં પણ મેં એવી
કોઈ મોનોપોલી સાંચવી નથી. જ ે કંઈ છે તે
તો મેં સમગ્ર સંસારને અર્પણ કરી દીધું છે.”
“સમગ્ર સંસાર ને?”
“હા વત્સ, પહાડોને વાદીયોમાંથી વહે તાં
પવનમાં મેં રાગને મૂક્યાં છે. ખળખળ વહે તાં
ઝરણામાં સંગીતના સુર રે ડ્યાં છે. વરસાદની
હે લીમાં સુરને વરસાવ્યા છે. પ્રાણીઓ અને
પશુઓમાં મેં વિવિધ રાગો મૂકીને એમાં ધ્યાન

દોર્યું છે. આ ઉડતા પતંગિયામાં ધીમું સંગીત
આપીને લોકોને મનભાવન ઝૂમતાં કર્યા છે.”
“દેવી...”
“મને ખ્યાલ છે કે, તું પોતાને માનવ
અને લાલચુ કહીને મારી પાસે વધુ વાનાગી
માંગીશ. સાંભળ વત્સ, સંગીત પર કોઈનો
ઈજારો નથી. ગમે તે એનો ઉપયોગ કરે છે
અને કરતા રહે શે. તને સંગીત શીખવાનો
શોખ છે. સા..રે ..ગ..મ..ના સુર જાણવાની
તાલાવેલી છે પણ બીજા લોકો એ સાંભળીને
કાન પર હાથ દબાવી દે છે.”
“હા, પણ મને તો સંગીત શીખવા માટે
અનહદ ગાંડપણ છે..”
“આ સંસારમાં જ્યાં ને ત્યાં સંગીત વેરેલું
છે; જાતે જ શોધી લે. એક તાર મળ્યો કે
બીજા સુર હાથવગા થઇ જશે. અને જાતે
શીખવામાં જ ે સંતોષ મળશે તે અનુપમ
હશે..!!” કહીને તેઓ તો અંતરધ્યાન થઇ
ગયા.
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નરે નભાઇએ મનમાં વિચાર્યું, “ચાલો
બંને છોકરાઓ ભણી પરવાર્યા. મોટો દીપ
MBBS થયો ને નાનો મિત CA. રીટાયર
થયા પછી મારો કસ્ટમ ખાતાનો અનુભવ
કામ લાગ્યો ને કન્સલ્ટન્ટ તરીકે પણ
આપણે જામી ગયા, એમાં બંને છોકરાઓ
સરસ ભણી શક્યા. હવે એ લોકોની ચિંતા
નથી. નીતા બિચારી બુમો પાડ્યા કરે કે,
હવે આ ઘરનું કાંઈ કરો, કોઈ ઘરે આવે તો
શરમ આવી જાય તેવું થયું છે. મને વખતે
આ મોટી રકમ મળવાની છે, તેનો ઉપયોગ
કરીને નીતાને ફાંકડું ઘર બનાવી આપું.
સાંજ ે વાળુ સમયે બધા ભેગા થયા
ત્યારે , તે મ ણે મનની એ વાત કહી.
થોડીવાર પછી દીપ કહે , ” પપ્પા મારે
કલીનીક માટે જોઈશે, એ પૈસા તો…”
નીતા, “ ના ભાઈ, મને પહે લ ાં ઘર
સરખું કરાવવા દો, તમારા માટે છોકરીના
ઘર તરફથી માંગા આવે છે, તેમને આવા
ઘરમાં કેવી રીતે બોલાવવા?”
નરે નભાઇ, “ ચાલને એ ઠેકાણે પડતો

હોય તો, આપણે થોડું મોડું રીનોવેશન
કરાવીશું.”
એના પછી કન્સલ્ટીંગની મળેલી ફી,
મીતે પોતાની ઓફીસ ખોલવા માંગી લીધી.
ઘર હજી એ જ જર્જરિત હાલતમાં હતું.
બં ને ભાઈઓ હવે સારું કમાતા હતા.
નીતા કહે , “જુ ઓ હવે તમારા પપ્પા
તબિયતના હિસાબે કામ નથી કરી શકતા,
તમે બે ભાઈઓ ઘર વ્યવસ્થિત કરવામાં
થોડા પૈસા અને સમય કાઢો. જ ેમ મોડું કરશો
તેમ વધુ પૈસા થશે.”
દીપ, “મમ્મી મેં તો નવી સ્કીમમાં બંગલો
નોંધાવી દીધો છે, મારા પૈસાથી.”
મિત, “મેં પણ એવું જ કર્યું છે. હવે આ
ઘરમાં પૈસા નાંખવાની શું જરૂર? અમે તો
મેરેજ કરીને અમારા નવા બંગલામાં જતા
રહીશું. પછી અહીં કોણ આવવાનું?”
આ વાક્ય સં ભ ાળીને પથારીવશ
નરે નભાઇ આંખ મીંચી ગયા હંમેશ માટે.
(સત્ય ઘટના આધારિત)

nwt yLku {khe ðkíkku
hÂ~{ òøkehËkh

દીપ
“મમ્મી મેં તો નવી સ્કીમમાં
બંગલો નોંધાવી દીધો છે,
મારા પૈસાથી.”
v

v

v

મિત
“મેં પણ એવું જ કર્યું
છે. હવે આ ઘરમાં પૈસા
નાંખવાની શું જરૂર? અમે
તો મેરેજ કરીને અમારા
નવા બંગલામાં જતા
રહીશું. પછી અહીં કોણ
આવવાનું?”
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ykfkþËeÃk
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ykðhu {u½k....
દશે દિશાએ વાયુ વાયે
કાળાં ડિબાંગ વાદળ ઉમટે
અંબર ગાજ ે,વીજ ઝબૂકે
ધરતીનો ધબકાર પુકારે
આવરે મેઘા મારે દ્વારે (૨)

માનવની શ્રધ્ધાથી વરસ્યો
ચાતકના પ્રેમે એ વરસ્યો
મોરલાના નાચે વરસ્યો
નવોઢાના સાદે વરસ્યો
ધીંગી ધરાને કાજ ે વરસ્યો….આવરે મેઘા

કેવો વરસે…
ઝરમર ઝરમર ધારે વરસે
વાયુના વીંઝણાએ વરસે
આસમાનથી ત્રાંસો વરસે
સાંબેલાની ધારે વરસે
રાજાશાહી ઠાઠે વરસે…આવરે મેઘા

કેવો છલક્યો કેવો મલક્યો….
સરોવરને કિનારે છલક્યો
બંધતણા દરવાજ ે છલક્યો
નદીઓના કાંઠાએ છલક્યો
ગામોની વાટો એ છલક્યો
દિલ દઈ ડેલીએ છલક્યો …..આવરે મેઘા

અષાઢે આખેઆખો વરસે
શ્રાવણે ઝરમરિયો વરસે
પારે વાની પાંખે વરસે
મોરલાને કંઠ ે વરસે
ભૂલકાંની સંગાથે વરસે…આવરે મેઘા

ડાંગરની ક્યારીએ મલક્યો
ઊંચા ઊંચા તરૂએ મલક્યો
મોતી થઈ પાંદડીએ મલક્યો
વાડતણા વેલાએ મલક્યો
વહાલો મારો લીલીછમ મલક્યો…આવરે
મેઘા

કેવો વરસ્યો……
પર્વતની ટેકરીએ વરસ્યો
ઊંડી ઊંડી ખીણે વરસ્યો
ભેખડો તોડી ને વરસ્યો
ગામ-શહે રની વાટે વરસ્યો
સૃષ્ટિ માટે દોડી વરસ્યો…આવરે મેઘા
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ગરીબોના કૂબાએ મલક્યો
ખેતરે મોલ થઇ મલક્યો
ખેડતૂ ોના અંતરથી મલક્યો
વેપારીની વખારે મલક્યો
વાહ ધરણીધર કેવો મલક્યો….આવ રે મેઘા

કેવો ચમક્યો કેવો મહેં ક્યો...
મેઘ ધનુષના રંગે ચમક્યો
ચાંદલીયાના જળકુંડે ચમક્યો
પંકજની પાંદડીએ ચમક્યો
સાગરની સેજ ે રે ચમક્યો
મંદિરના શિખરીએ ચમક્યો…..આવરે
મેઘા
ધરતીની ખુશબુ થઈ મહેં ક્યો
મોરલાના કંઠડે ગહેં ક્યો
શ્યામલ રૂપ ધરીને છલક્યો
ખીલતા યૌવનથી મલક્યો
ભક્તિની શક્તિથી ખૂબ ઝબૂક્યો….આવરે
મેઘા
ગાજતો રહે જ ે ,વરસતો રહે જ ે
દશે દિશાએ દોડતો રહે જ ે
વરસે વરસે ભીંજાવતો રહે જ ે
સૃષ્ટિને સજાવતો રહે જ ે
મેઘાડબ
ં ર ગજાવતા રહે જ ે….ગજાવતો
રહે જ ે
વહાલા મેઘા આવતો રહે જ ે …..આવતો
રહે જ ે

{níðkfktûkk
કૈક સળવળે નાનું અંતરમાં
જ ે ઝીણી આગ લઈને ઉઠે
તણખો એક તીજારો ભલે
દોમ દોમ અભિલાષા આપે

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

આદત એની રગમાં ફે લાવો
ટેરવાં ઝંઝોળે ઝીણી વાતો
અરૂપ એ જઈ આંખે નીતરે
હૈ યાની વાતો બધી ઉલેચે
ભૂલે ભાન બધા દિવસ રાત
જગથી જાણે બધી જૂ દી વાત
આકાંક્ષા એ જ અડવી વાતો
શ્વાસે શ્વાસે ભર્યો છે સન્નાટો
એક સુગંધ  એનાં એ રટણે
કોઈ વાત બીજી ક્ષુલ્લક લાગે
જો ઈચ્છા અધૂરી તો ભાર લાગે
થાય સફળ તો ખરો આભાર લાગે
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“Ëe÷w™e zkÞhe”
ડાયરી ખોલીને બારી બહારનું આકાશ દુર સુધી
હં ુ તાકી રહી.
વંટોળ ટળી ગયો ને બે દિવસ પછી આજ આકાશ
એકદમ સાફ ને આકારો તાપ છે.
ને,
મારું મન ડાયરીમાં બધું જ ઠાલવી દઈ ખાલી
થવા તત્પર…
પણ
આંગળીઓનો અસહકાર…
એ તો પેનથી બસ રમ્યા કરે છે..!
ભાગ્ય પણ તો આમ જ મારી સાથે રમે છે...!
બહુ બડાશો મારી છે મેં….
મારું ભાગ્ય તો, હં ુ મારા હાથે જ ઘડીશ.
પેલું વાંદરાનું બચ્ચું યાદ છે?
ઝાડ પર ચડતા પડતું.. ફરી બેઠું થતું.. ફરી પડતું..
ફરી લાગી પડતું..
વાર્તાનો અંત મને યાદ નથી ને મારે એ કામનો
પણ નથી.
મારું ભાગ્ય તો મારે જ લખવાનું છે.
આંખો મીચી એક ઊંડો શ્વાસ લેતાં ભીતરના
આકાશને જોવા હં ુ મથી….
પણ,
અહીં તો વિચારોનો વંટોળ ફં ૂકાઈ રહ્યો છે ને,

કંઈ કેટલીય યાદોના ધૂળિયા ભૂખરા વાદળોએ
મનને ઘેર્યું છે..!
શ્વાસોની ગતિ જરા તેજ થઇ…..
મુંજવણ વધી…..
ક્યાંક વરસી પડશે તો……?
આ સમય ને સ્થળ યોગ્ય નથી.
કંઈ કેટલાય વર્ષોથી લટકાવી રાખેલી મારી હસતી
છબી પર વાછટ……
ના.. ના…….
બધું જ રોળાઈ જશે……….
“નિલોફર” નો ભય ટળી ગયો.
પણ,
આ ભીતરી ચક્રાવાતનું શું?!
ફરી થોડા ઊંડા શ્વાસ લઇને મેં ટેરવાંને આદેશ
ફટકાર્યો…….
આ વંટોળિયા ધૂળિયા ચક્રાવતી વિચારોને શબ્દોની
સાંકળમાં બાંધી ડાયરીમાં આજીવન કેદ કરી
દો……….
હવે,
આકાશ એકદમ સાફ છે...!
તાપ…….
સ્મિતની ફ્રેમમાં જડાઈ મલકી રહ્યો છે...!

ÏÞkrík þkkn

frðíkk Cafe
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E{u÷ ykEze
“ fu {?”
એવો શબ્દ છે;
જ ે બીજની માફક વાવે કોઇ;
વટવૃક્ષ સમુ ઉગી નીકળે કોઈ,
પણ,
હં ુ ‘કેમ’થી નહી સમજાઉ,
મતલબ હં ુ ‘કેમ’ને નહી પોસાઉ,
આ ‘કેમ’ ને પાણી નહી પાઉં,
‘કેમ’ પછીના જવાબોની શૃંખલા ઉગી નીકળશે ત્યારે ..
એને કાપી જ નખાશે..
અહીં કયાં પ્રથા છે?
એવા વૃક્ષો ઉછેરવાની...
જ ે છાંયો કરે ...!!
છોડવાનાં જગ
ં લ છે ને;

તું
ક્યાં ક્યાં છે ને ક્યાં નથી?
મંદિરની મૂર્તિમાં પ્રતિષ્ઠિત તું છે કે નથી?
મસ્જીદમાં અદ્રશ્ય રૂપે તું છે? ભલેને ત્યાં મૂર્તિ નથી.
ગુરુદ્વારામાં પણ હશે જ, કે પછી નથી?
તો પછી શું,
hÂ~{ òøkehËkh
કણકણમાં સમાઈને તું રમે?
frðíkk Cafe
ભક્તો ભલેને મંદિર-મંદિર ભમે!
અકળ એવા, તારી ભાળ તો કોઈને’ય ક્યાંથી મળે?!
અચ્છા; ચાલો,
તું ક્યાંય નથી? ઠીક છે, તારું સરનામું પણ નથી, ઠીક છે.
તો બોલો,
નરસૈયાની હં ુડી સ્વીકારી,
ત્યારે એમાં તારું સરનામું ક્યાં હતું?!
તો પછી મને કહે , મારો ઈમેલ તને કેમ ના મળે?!
ભલેને તારું આઈડી મને મળે ના મળે….

એમાં દોડવાનું ભાગ્ય....
એટલે જ...
આ ‘કેમ’ નું કોઇ ભવિષ્ય નથી..
ને છતાંય;
એ...
અજર, અમર, અવિનાશી.....
તો પણ..
અત્યારે મનમાં જ ે ‘કેમ’ ઉગે છે,
એને અત્યાર સુધીના...
દરે ક ‘કેમ’ માફક જવા જ દે.....
બસ ડામી જ દે...!!!

yrûkíkk ¼è
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“rðhrnýe”
ઓ સાહ્યબા મારા….

ઓ સાહ્યબા મારા….

મનમાં ફં ૂટતી લીલી લીલી કુંપળ લખ ને,

સાહ્યબો નહિ તો શું કહં ુ?! કૈક આગળ લખ ને,

શબ્દે સજી લાગણી ભીનો કાગળ લખ ને,

તારા આગમનની કંઇક તો અટકળ લખ ને,

રાતભર તડપતાં આંસુ’ય કાળા લાગે રે

જીવતર આખું લખી આપું તારે જ નામ રે

હવે તો સોનેરી સવારની ઝાકળ લખ ને…..

હવે તો જયમાલા નામે પ્રીત-સાંકળ લખ ને…

ઓ સાહ્યબા મારા…

ઓ સાહ્યબા મારા….

આકાશી પ્રીતથી છલોછલ એક વાદળ લખ ને,

હવે તો તું’ય છો થોડો વિહવળ લખ ને….

રણમાં રહે વાં થોડાં લીલાં-સૂકાં બાવળ લખ ને,

ઓ સાહ્યબા મારા….

કુ દરતની કરામત પણ તારા વિના છે ઝાંખી રે

હવે તો શિષ્ટાચાર છોડી કૈક આગળ લખ ને ….

હવે તો ધરાના’ય સંતોષ કાજ તું’ય વિહવળ લખ ને…

ykhíke Ãkhe¾
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Ãkzâwt ðufuþ™ ™u
યાદ આવ્યા મને બચપણના એ દિવસો
ને મામાના ઘરે નાખ્યાં ધામા
બધાં જ પિતરાઈઓ સાથે ધીંગામસ્તી કરતાં ને
બપોરના બનાવતા માટીના રમકડાં
ઓરસિયો, ચૂલો, તપેલી, થાળી, વાટકી,
દીદી શીખવાડતી ને –
દાદીમાંથી છુ પાઈને ખાતા આથેલી કેરી.
ને – ઘરના ઓટલે
દાદીમાં લગાવતા હિંચકો,
ને અમે બધા આકાશને કોણ..?
પહે લાં અડશે તેની કરતાં હરીફાઈ....
આકાશ તો એ જ હતું ત્યાનું ત્યાં જ
ને, અમે બદલાઈ ગયા બધા..
પોતપોતાના માળામાં બંધાઈ ગયા...
પોતાની એષણાઓના
આકાશને આંબવાની કોશિશ કરતાં,
બચપણ યાદ રૂપે સચવાઈ રહ્યું પણ થયું
આજ ે બધા પાછાં મળીએ ને ઘરઘત્તાની
રમતને છોડીને એકબીજાને
મળવાના પ્રયત્નો કરીએ...
એ સૂના પડેલાં હિંચકા પર હિંચકીને
આકાશને પામીએ, એ ફળિયામાં પાછાં
આંધળી ખિસકોલી રમીએ ને રાતે
અગાશીમાં સાથે ચાંદની માણીએ
સપ્તર્ષિ, ગુરુ, બુધ, મંગલ ને ગ્રહોની
રચનાની સાથે પાછી દોસ્તી કરીએ...

  xeLkk ™trË™e þkn
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આભ કરે છે વાત જુ ઓ, આજ ધરતી સાથે,
મુખ બની વાદળ પણ આજ ે વરસે સ્વર સંગાથે,
દેડકાંઓનો શ્રાવણ આવ્યો,
એને નથી લાલની રાહ,
એને મન તો હરિ ધરતી,
અને ખાબોચિયાંની ચાહ.
{kir÷f “rð[kh”
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રાતો રવિ આ મોસમમાં,
મંદ મંદ હરખથી હસતો,
તીર બની નદીના તીરની પાદર,
ઠડં ો વાયરો દસે દશ ભટકતો,
ધરતી માંની લીલી ચુંદડી, રંગીન ફૂલોનો પાલવ
આભની વાતમાં સૂર ભેળવે કોયલનો મધુર કલરવ

“‚wfkÞk”
વરસવા કાજ વાદળ તો ઘેરાયા,
પણ, ના રોકાતા વહે તા ગયા,
આકાશની ચાદર ઓઢી વળ્યા,
ને, વહે તા પાણી સુકાતા ગયા,
લાય બળતા સુસવાટા ફં ૂકાયા,
એજ, ઉનાળાની બપોરે બળ્યા,
nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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ધરતીને ઓળે જઇ સુકાયા,
જ ે, માટીની સોરમ ચોરી ગયા.

yku¤¾
rððuf {™nh xu÷h

પુસ્તકના પ્રેમી અને શબ્દોમાં વિવેકી
શ્રી વિવેક મનહર ટેલર સાથે એક ખાસ મુલાકાત
લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ ?
સાવ આકસ્મિક રીતે. એ તારીખ પણ
મને બરાબર યાદ છે. 11/11/80ની એ સાંજ.
મારી ઊંમર ત્યારે લગભગ સાડા નવ વર્ષની.
નારગોળના દરિયાકિનારે હં ુ પરિવાર સાથે
ફરવા ગયો હતો અને ઉમરગામની ખાડી
તરફથી નારગોળના દરિયાકિનારે અમે
ચાલતાં-ચાલતાં પરત થઈ રહ્યાં હતાં એ
વખતે પપ્પા મોટા અવાજ ે જાતે જ તાત્ક્ષણિક
રચી કાઢેલા ગીતો લલકારતા હતા. અમે
ત્રણેય ભાઈ-બહે નોએ એમાં સૂર પૂરાવ્યો
અને અચાનક મારો સૂર ક્યાંક જોડાઈ ગયો.

જ ે જોડકણાં હં ુ લલકારતો હતો એ મને ખુદને
જ આકર્ષી ગયાં. રૂમ પર પહોંચીને પહે લું
કામ યાદ કરી કરીને મેં એ જોડકણાં કાગળ
પર ઉતારી લીધાં. એ યાત્રા ટૂકં સમયમાં
શાળાના મુખપત્રમાં, ગુજરાતમિત્ર અને ચંપક
સુધી પહોંચી, પ્રોત્સાહિત થઈ અને બારમા
ધોરણના વે કે શ નમાં રઈશ મનીઆરના
વિધાયક અભિગમ અને માર્ગદર્શનના પ્રતાપે
મુખ્ય કાવ્યપ્રવાહ તરફ વળી.
તમે લખતી વખતે શું વિચારો છો ?
લખતી વખતે વિચારવાનું પ્રમાણમાં ઓછુ ં

બને છે. ભગીરથે ગંગાને જટામાં ઝિલતી
વખતે શું વિચાર્યું હશે ? બસ, એવી જ કંઈક
મનઃસ્થિતિ હોય છે. એક પ્રવાહ આવી રહે લો
અનુભવાય છે એને કાગળ પર ઉતારતી
વખતે સભાન વિચાર એ જ હોય છે કે આ
પ્રવાહ યથાવત્ કાગળ પર ઉતારવાનો છે.
કંઈ બાકી ન રહી જાય અને કંઈક ખોટું
ન ઉતારી દેવાય. હા, લખતી વખતે કાવ્ય
સ્વરૂપનું ધ્યાન પણ રાખું છુ .ં લખ્યા પછી
અવશ્ય વિચારું છુ ં અને લખાણ મઠારું પણ
છુ .ં મરીઝની એક પંક્તિ યાદ આવે છે:
“વિચારીને જીવે છે તુ,ં જીવીને હં ુ વિચારું છુ .ં ”
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તમારા પ્રિય લેખક કોણ છે અને એમના
લખાણમાં તમને શું ગમે છે?
કોઈ એક લે ખ ક કે કવિનું નામ ન
લઈ શકું . અંગ્રેજીમાં શેક્સપિઅર-રૉબર્ટ
ફ્રોસ્ટ; હિન્દીમાં દુષ્યન્ત કુ માર-પ્રેમચંદ;
ઉર્દૂમાં ગાલિબ-મીર; સંસ્કૃતમાં કાલિદાસ;
બં ગ ા ળીમાં રવીન્દ્રનાથ-શરદબાબુ ;
ગુજરાતીમાં તો નરસિંહ-મીરાંથી માંડીને
અનેક... દરે ક પાસે કંઈકને કંઈક ખૂબી છે
અને હં ુ આજીવન વિદ્યાર્થી છુ .ં દરે ક પાસેથી
કંઈ ને કંઈ શીખવાની મથામણ કરતો રહં ુ છુ .ં
ગુજરાતી ભાષા માટે તમને કંઈક અનોખું
કરવાની ઇચ્છા છે?
સમય જતાં નદીનાં વહે ણ બદલાઈ
છે, પટ પાતળો પડે છે અને નદી સૂકાઈ
પણ જતી હોય છે. ભાષનું પણ એવું જ
છે. ગુજરાતી ભાષા બહુ જૂ ની ન હોવા
છતાં એઆ બદલાયેલા વહે ણ અને પાતળો
થતો જતો પટ આપણે સહુ ચિંતિત નજરે
જોઈ જ રહ્યાં છીએ. કમનસીબે આપણને
કોઈ સરકાર પણ ભાષાપ્રેમી નથી મળી
એટલે ભાષાને જીવાડવાના મૂળભૂત પ્રયાસો
આપણે ત્યાં થયાં જ નથી. મારી ભાષા લાંબુ
જીવે એટલું જ કરવાની મરી ઇચ્છા છે. આ
ઇચ્છા જ મારી બંને વેબસાઇટ્સના મૂળમાં
કદાચ છે. ગુ જ રાતી કવિતાની સહુ થ ી
વિશાળ વે બ સાઇટ લયસ્તરો (layastaro.com)નો હં ુ સહ-સં ચ ાલક છુ ં. છેલ્ લા
અગિયાર વરસોથી પણ વધુ સમયથી સતત
કાર્યરત્ આ વેબસાઇટ પર 900થી વધુ
કવિઓની 3500થી વધુ રચનાઓ ઉપલબ્ધ
છે અને વરસમાં લગભગ અઢીસો જટે લી
રચનાઓ ઉમેરાતી જ રહે છે. આ સાઇટ
પર અમે કવિતા તો આપીએ જ છીએ પણ
સાથોસાથ કવિતાનો ટૂંકો રસાસ્વાદ પણ
કરાવીએ છીએ જ થે ી કવિતા વ્ધુને વધુ
લોકભોગ્ય બને . મારી બીજી વે બ સાઇટ
“શબ્દો છે શ્વાસ મારા” (vmtailor.com)
એ ગુજરાતી ભાષાની સર્વપ્રથમ સ્વરચિત
કાવ્યોની વેબસાઇટ હોવાના ગૌરવ સાથે
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છેલ્લા દસથીય વધુ વરસથી નિયમિતપણે
સક્રિય છે.
પણ ગુ જ રાતમાં ચાલતી તમામ
શાળાઓમાં (પછી એ ગમે તે બૉર્ડ દ્વારા
સંચાલિત કેમ ન હોય) ગુજરાતી ભાષાને
ફરજિયાત બનાવવામાં નહીં આવે તો
મારા-તમારા જ ેવા છૂ ટાછવાયા મણસઓના
છૂ ટાછવાયા પ્રયત્નોથી આ ભાષા છૂ ટીછવાઈ
રીતે જ જીવતી રહે શે... પટ પાતળો પડી
રહ્યો છે, સૂકાતાં બહુ વાર નહીં લાગે.
તમારી પ્રિય નવલકથા કઈ છે ?
ફ્રાન્ઝ કાફ્કાની “ટ્રાયલ” ? ના... કોઈ
એક નામ શી રીતે લઈ શકાય? જીવનના
અલગ-અલગ તબક્ કે અને અલગ-અલગ
મનોસ્થિતિમાં અલગ-અલગ ભાષાના
લેખકોની અલગ-અલગ નવલકથાઓ પ્રિય
રહી છે.
તમારા પરિવારનું યોગદાન વર્ણવશો ?
મારી કવિતાના પાયામાં મારા પપ્પા.
એમની કંપનીમાં શરૂ થયેલી મારી કાવ્યયાત્રા એમની પરોક્ષ હં ફૂ ના કારણે જ આગળ
વધી શકી. બીજુ ં નોંધપાત્ર યોગદાન મારી
અર્ધાંગિની વૈશાલીનું.
મારી કવિતાની આંગળી ઝાલીને વૈશાલી
મારી જિદં ગીમાં પ્રવેશી પણ મુખ્યપ્રવાહમાં
આવીને છદં ોબદ્ધ ગઝલો લખવી શરૂ કરી
એના બે-અઢી વર્ષમાં જ મારા હાથમાંથી
કવિતાની આંગળી સરકી ગઈ. વૈશાલી જ ે
કવિના પ્રેમમાં પડી હતી એ કવિના અપમૃત્યુને
પચવી ન શકી. વર્ષગાંઠ હોય કે લગ્નતિથિ
હોય, હં ુ ભેટ માંગવા કહં ુ એટલે એ કવિતા
જ ભેટસ્વરૂપે માંગે, બીજુ ં કશું નહીં. આવું
ને આવું પંદર વરસ ચાલ્યું. મારી શાળાના
જ ે ઑડિટોરિયમમાં મારી કવિતા સાંભળી એ
પ્રેમમાં પડી હતી એ જ ઑડિટોરિયમમાં એક
કવિસંમેલનમાં અમે શ્રોતા તરીકે બેઠા ત્યારે
એણે મારા હાથ પર એની હથેળી દાબી અને
મારી આંખમાંથી, સૉરી, અમારી આંખમાં
જ ે ભીનાશ તરવરી એ ગઝલસ્વરૂપે જન્મી.

દોઢ દાયકાની શિતનિદ્રામાંથી એણે જ મને
જગાડ્યો અને એ પછી મારી કાવ્યયાત્રા
અનવરત ચાલુ રહી છે.
ટૂંકા ગાળામાં જો આપની કોઈ પુસ્તક
પ્રકાશિત થવાની હોય તો એના વિષે થોડી
જાણકારી આપશો?
આગામી વરસમાં ફરી એકી સથે બે
પુસ્તકો પ્રગટ કરવા વિચારું છુ .ં કાવ્યસંગ્રહ
અને ગીતસંગ્રહ. રચનાઓ એકઠી થઈ ગઈ
છે. સમયનો અભાવ પીડી રહ્યો છે.
ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો
શબ્દ કયો છે? એક જ શબ્દ જેને હંમેશા
વાપરવો કે સાં ભ ળવો તમને ખૂ બ જ
ગમે!!!! મારો પ્રિય શબ્દ છે “વિચાર”!!!
ભાષા જ આખી પ્રિય છે, એક શબ્દ ક્યાં
ગોતવા બેસું? ને તોય જો જવાબ આપવો
ફરજિયાત હોય તો ‘સ્મરણ’ મને ગમે છે
કેમ કે આખી જિદં ગી એને જ તો અઢેલીને
બેઠી છે.
તમારા પ્રકાશિત પુસ્તકોના નામ આપશો?
“શબ્દો છે શ્વાસ મારા” – ગઝલસંગ્રહ
(ગુ જ રાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા વર્ષ
2012માં પુરસ્કૃત)
“ગરમાળો” – કાવ્યસંગ્રહ
ચાલો હં ુ તમને એક શબ્દ આપું જો તમે instant એનાં વિષે 4-5 વાક્ય લખી આપો.
શબ્દ છે “વિચાર”.
સતત હૃદય, બધા કોષો અને મગજને
અડે,
વિચાર લોહી જ ેવો છે, દરે કને અડકે.
વિચાર હવા-પાણી-ખોરાક પછીનું કદાચ
સૌથી વધુ અવિભાજ્ય અંગ છે જ ે આપણને
પશુ યોનિથી અલગ તારવે છે... કવિ માટે
તો વિચાર શ્વાસ જ ેવો છે... ‘વિચાર’ વિશે
વધુ કહે વાનું કહે શો તો ‘વિચાર’વું પડશે....
તમારો લખવાનો સમય શું છે?

જ ે સમયે લખવાની ઇચ્છા જાગૃ ત
થાય એ. અડધી રાતે ઊંઘમાંથી ઊઠીને,
ઓપીડીમાં બે દર્દીની વચ્ચેના નાનકડા
ગાળામાં, બાથરૂમમાં, ચાલુ ડ્રાઇવિંગે – ગમે
તે સ્થળે, ગમે તે જગ્યાએ લખ્યું છે, લખું છુ .ં
યુવા લેખક મિત્રોને જો લખવા અંગે કોઈક
માર્ગદર્શન આપી શકો તો?
હં ુ શું ઘ ર ડ ો થ ઈ ગ ય ો છુ ં ?
(હાહાહાહાહાહા....) આજની પેઢીના લેખકકવિમિત્રોમાં પાયાની ખોડ જ ે ઊડીને આંખે
વળગે છે એ છે ભાષા-સાહિત્ય પરત્વેની
સુસજ્જતા, પૂરતો અભ્યાસ અને સુધારાની
તૈયારી કે કઠોર મહે નતનો અભાવ. હં ુ જ ે લખું
છુ ં એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ ભ્રામક માન્યતા આજ ે
લગભગ સર્વવ્યાપી બની છે અને સોશ્યલ
મિડિયાના અતિરે કના કારણે કાચુંપાકું બધું
જ જગ-એરણે મૂકીને વાહવાહી ઉઘરાવવાનો
જ ે ટ્રેન્ડ સ્થાપિત થયો છે એ સાચા અને સારા
સાહિત્યની ઘોર ખોદી કાઢશે.
વિચારયાત્રા magazine અને એમનાં
લેખકો વિષે આપ જો કંઈ કહો તો ગમશે.
બબ્બે વેબસાઇટનું એકધારું સંચાલન તથા

હોઠેથી કીધું, બસ કાને સંભળાય છે,
હૈ યાની વાત સીધી હૈ યામાં જાય છે;
તારી આ વાત મને આજ ે સમજાય છે.
v

v

v

મને સઘળી પીડા પડી ગઈ છે કોઠે,
ભરો પ્યાલી, લાવો, હં ુ માંડું છુ ં હોઠે.
આ સ્મિતની પછીતે મેં દાટ્યું છે શું શું ?
બતાવું પણ એ તમને ગોઠે ન ગોઠે.

અગ્રગણ્ય સોશ્યલ મિડિયાઝમાં નિયમિતપણે
સક્રિય હોવા છતાં હં ુ હજી કમ્પ્યૂટરની સ્ક્રીન
ઉપર સાહિત્ય માણવાની આદત પાડી શક્યો
નથી. હજી પણ મને પુસ્તકો જ વહાલા છે
અને એના હજારો પુરાવા મારા ઘરે એકઠા
કર્યા છે. બીજુ ,ં મારો વ્યવસાય પણ મને
બિલકુ લ નવરાશ આપતો નથી એટલે
‘વિચારયાત્રા’નો હં ુ વિગતવાર અભ્યાસ કરી
શક્યો નથી પણ જ ેટલું જોયું-જાણ્યું છે એના
પરથી એટલું કહી શકું કે સરસ કામ થઈ
રહ્યું છે. આ કામ લાંબી રે સનો ઘોડો બની
રહે એ જ શુભકામનાઓ...
તમે તમારા તબીબી વ્યવસાય અને
લેખનકાર્ય વચ્ચે કંઈ રીતે સમન્વય કરો છો.
મને લાગે છે કે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અપાઈ
ચૂક્યો છે. એટલું જ કહીશ કે સમય એ
સાપેક્ષ પરિબળ છે અને તમારી ગમતી
પ્રવૃત્તિ માટે તમે ગમે ત્યાંથી પણ પચ્ચીસમો
કલાક શોધી જ કાઢી લેતા હો છો.
Technologyના આ જમાનામાં તમે
આપણી ભાષાનું સ્તર કેટલું આંકો છો...
ટેક નોલોજીના આ જમાનામાં લોકો

સોશ્યલ મિડિયાઝના કારણે સાચું વાંચવાની
ટેવ ગુ મ ાવી બે ઠ ાં છે. જોડણી-વ્યાકરણકાવ્યશાસ્ત્રના પારાવાર દોષયુક્ત લખાણ
સતત ઓનલાઇન ઠલવાઈ રહ્યું છે. નવી પેઢી
એ જ વાંચે છે અને એ જ શીખે છે પરિણામે
ભાષા સત્વ ગુમાવી રહી છે.
કોઈ એવો છદં ખરો જેને સાંભળીને કે
વાંચીને એવું થાય કે એ છદં મેં લખ્યો
હોત તો?
એવા ઘણા છદં –સંસ્કૃત અને ફારસી
બંને- છે જ ે આકર્ષે છે અને એમાં કામ
કરવાની ઇચ્છા છે. કંઈક હજી બાકી રહી
ગયું હોવાની ભાવના જ તમને કાર્યરત રાખે
છે. ખરું ને ?
પૂરી જો થઈ જશે તો પછી કોણ પૂછશે ?
કિંમત છે એટલે કે તું ઇચ્છા અધૂરી છે.
વિવેક મનહર ટેલર
www.layastaro.com
www.vmtailor.com

તું ‘તરસ’ લખ છાતીમાં ને
હં ુ ત્યાં લખું ‘છિપાવું’,
થોડો તારી નજદીક આવું.
v

v

v

શબ્દની છેલ્લી ગલીમાં, અર્થથી આગળ જરા,
મૌનની પેલી તરફ ઊભો છુ ં હં ુ , સાંભળ જરા.
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કોરા કાગળની પથારી કરી શબ્દોથી શણગારવા માટેનો ખુબ જ ભાવસભર અને કવિઓનો પ્રિય શબ્દ હોય તો
તે “સેજ” છે. પ્રણયની પ્રથા હોય કે બેવફાઈની કથા. જીવવાનો આનંદ હોય કે મૃત્યુનો ખોફ, વાજતે ગાજતે ક્યાંક તો
લાંબા થવાનું જ છે. આ જીવન મુસાફરીમાં કૈક કેટલાં અનુભવો લીધાં છે અને લેવાનાં છે. સંબંધોમાં સોનેરી સવાર પણ
આવે છે અને અંધારી રાત પણ આવે છે, સુંવાળી રે ત પણ છે અને કાંટાળી સેજ પણ છે. આ બધી લાગણીઓ જ્યારે
અનુભવાય ત્યારે કવિઓની કલમો રફ્તાર લે.
“સેજ” શબ્દ લાગે છે બહુ નાજુ ક પણ મુખ્યત્વે કવિઓ આ “સેજ” શબ્દનું સગપણ કાંટા સાથે જ કરે છે. કવિપ્રિયતા
એવી છે આ શબ્દ માટે. કેમકે કાવ્યના દરે ક પ્રકાર અને પ્રસંગમાં આ શબ્દ લાગણીઓ દર્શાવવા માટે બંધબેસતો છે.
ગઝલ હોય કે કાવ્ય, હાલરડું હોય કે ગીત બધે જ આ શબ્દને માળો મળી રહે છે.
ગઝલોના સિકંદર શેખાદમ આબુવાલા કહે છે,
સેજ કાંટાની મળી ત્યારથી હં ુ, જોઉં છુ ં રોજ ગુલાબી સપનાં
ઓ હકીકત હવે મંજૂર નથી, કોણ જીવે હવે માંગી સપનાં
- શેખાદમ આબુવાલા
ઠાવકા અને શરાબી સપનાંની વાત કરતાં ગઝલકાર અહીંયા હંમેશાની જ ેમ સેજને કાંટાળી સેજ સાથે સરખાવે છે,
સારાં સમય માટે બીજા ઘણાં પર્યાય મળે પણ કપરાં સમયે નિંદર રાણી પણ પિયરીયે નાસી જાય. શેખાદમ આબુવાલા
હંમેશા ખુમારીભરી ગઝલો લખવામાં માહે ર છે,
એક વિચાર એવો પણ છે જ ે કહે છે કે, સેજ ક્યાં સુંવાળી હતી, બળતી જવાની હતી.
જાવું ક્યાં કહે વાને વાત?
કેટલી છુ પાવી છતાં આંખો હજુ ભીની હતી.
જાવું ક્યાં કહે વાને વાત?
- મૌલિક વિચાર
અહીંયા બળતા દિલને બળતી જવાની સાથે સરખાવી કાંટાળી સેજ અને અગનજ્વાળા એમ બે ભાલા એક જુ વાનની
જવાનીને ચીરી નાખે છે અને એ વેદના કોને કહે વી એ પોતાની જાતને જ પૂછ ે છે. જવાની જીવાતી નથી અને ગુલાબી
સપનાંની મૌસમ આવતી નથી એ એટલે કહે છે કે, ભીની આંખો ક્યાં સુધી સંતાડી રાખી છે એવી જ ભેજવળી આંખ
અને કાંટાળી સેજની વાત કવિ શ્રી ચીનુ મોદી (ઇર્શાદ) કહે છે કે,
આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે, આંખને ખૂણે હજીયે ભેજ છે.
આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે, શબ્દ પોતે ક્યાં સુંવાળી સેજ છે ?
- ચીનુ મોદી(ઇર્શાદ)
કવિ શ્રી ચીનુ મોદીનું “ઈશાર્દ” તખલ્લુસ મારો પ્રિય શબ્દોમાંનો એક છે કેમકે મને એ શબ્દમાં ઈશ (ઈશ્વર) નો
સાદ સંભળાય છે, કદાચ એટલે જ એની સંધિ “ઈર્શાદ” થતી હશે. અને સાચે જ ગઝલોમાં મત્લા, મક્તા, રદીફના
નિયમોને અવનવાં પ્રયોગો કરીને ચીનુ મોદી ખરે ખર ઈશનો સાદ છે. એમને એમની ભીની આંખો ગઝલ લખવાનું કારણ
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લાગે છે અને કદાચ બીજુ ં મુખ્ય કારણ એ પણ છે કે, શબ્દો કાંટાળી પથારી લાગે છે. શબ્દો મફત છે પણ કાંટાળી
સેજરૂપી કિંમત ચૂકવે છે.
શરમનો કરી ડોળ સઘળું જુ એ છે, કળી પાંદડીઓના પડદે રહીને,
ખરું જો કહી દઉં તો વાતાવરણ પર તમારાં નયનની અસર થઈ ગઈ છે.
બધી રાત લોહીનું પાણી કરીને બિછાવી છે મોતીની સેજો ઉષાએ,
પધારો કે આજ ે ચમનની યુવાની બધાં સાધનોથી સભર થઈ ગઈ છે.
- ગની દહીંવાલા
“દિવસો જુ દાઈના જાય છે” જ ેવું અમર ગીત લખનાર કવિ શ્રી ગની દહીંવાલા સેજને પ્રણય સાધનોસભર અલંકૃત
કરે છે. પરસેવાના પાણીને એક કદમ આગળ વિચારી કવિ કહે છે કે, લોહીનું પાણી કરીને ઉષાએ સૂરજના સોનેરી
કિરણોથી મોતીની સેજો પાથરીને ઉપવનની યુવાની સજાવી છે. કુ દરતની સજાવટ અહીં ગની દહીંવાલાની કલામથી
નીતરે છે.
કદાચ આ જમાનામાં સરહદ પર રહે વાં કરતાં જીવનમાં હસવું એ કદાચ વધારે કપરું અને જીગરવાળું કામ છે,
એવી જ એક અંગારને પણ ફૂલ જ ેટલાં કોમળ ગણી એને હસતાં ઝીલવાની વાત અહીં કરે છે.
જીત પર હસતો રહ્યો ને હાર પર હસતો રહ્યો,
ફૂલની શૈયા ગણી અંગાર પર હસતો ગયો...
- જમિયત પંડ્યા ‘જિગર’
કવિ શ્રી હરીન્દ્ર દવેની આ ખૂબજ નાજુ ક પ્રેમભરી સ્થિતિને વરવ્ણ તી કવિ છે, સજની ભૂલ કબૂલતો કરે છે પણ છતાં
પણ અંતરમાં નજીક છે અને એક જ સેજ પર છે છતાંય સાજનથી વિરહની વેદના દર્શાવે છે, એક જ પથારીમાં સુવા
કરતાં બાલમના બાથમાં સમાઈને સુવાંની મહે ચ્છા આ નજીક અંતર હોવા છતાંયે દૂરી અનુભવાય છે, એ ઉજાગરાની
રાત એમનાં આ છદં માં વ્યક્ત કરે છે,
અડકીને ચાલો તોય અળગા, સાજન, હોઠ મલકે અને ખીલે નહીં ફૂલ,
સેજ તમારી સોડે સૂતી, ને તોય નેણ ખટકે ઉજાગરાની શૂળ.
- હરીન્દ્ર દવે
માંનો ખોળો એટલે દુનિયાની સૌથી સુખદ અને સલામત જગ્યા.
એવી જ આપણી ધરતી માં પણ. આપણી માતૃભમૂ િને કૂણાં ફૂલ સાથે રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી જ સરખાવી શકે,
આજ માતા દેતી પાથરી રે કૂણાં ફૂલડા કેરી સેજ
તે દી તારી વીર પથારી પાથરશે વીશ ભુજાળી …. શિવાજીને ….
– ઝવેરચંદ મેઘાણી
રક્ત ટપકતી સો સો ઝોળી સમરાંગણથી આવે
કેસરવરણી સમરસેવિકા કોમલ સેજ બિછાવે...
- ઝવેરચંદ મેઘાણી
એવી જ એક દેશભક્તિની અનુવાદિત કવિતામાં યુદ્ધ મેદાને માર્યા ગયાં શહીદની ઝોળીને સુંવાળી શૈયા પર
માતૃભૂમિના અમર સ્પર્શની વાત કરે છે.
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