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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન માટે  

હમંેશા હુ ંપ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી પ્રથમ પસદંગી 

રહશે.ે

માતભૃાષાની સાથ ેસાથ ેભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હુ ંઆદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તમે જ માનવતાનુ ંરક્ષર અન ેજતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહુ ંમનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[kh”

„wÁ rºk÷kufe Au...
गरुु ब्रम्हा गरुु विष्णू गरुुः देिो म्ेश्वरहा

गरुु शहाक्हात परब्रम्हा तसममै श्री गरुुिे नमः

ગુરુ એટલે ગરુુરન ેપીગાળી નાખનાર એક રદવય વયક્તતવ. ગરુુની હાજરી એ જ આપરી 

પ્રમસદ્ધિ છે. ગરુુ સદૈવ છે.  ગરુુ આપરને મનની પાસે લઈ જઈ મવચાર કરતા ંશીખવ ે

છે, ગરુુ આપરને સભયતાની ઓળખ કરાવી આચાર શીખવ ેછે. ગરુુ જીવનનો એક 

દીપ છે જે સદાય પ્રગટીને આપરા ંચરરત્ર પર પ્રકાશ ફેલાવ ેછે. ગરુુ એક ચારેય તરફ ફેલાયેલી 

રદશા છે જે રાહ બનીને આપરી સફળતા માટે પ્રસરાયેલી હોય છે. 

ગરુુ સરૂજની જેમ તપતા શીખવ ેછે તો ચદં્રની જેમ હસતા,ં ગરુુ અમવરત શધુિ ચરરત્ર સાથ ે

વહતેા ંશીખવ ેછે તો પહાડની માફક અડગ ટકી રહતેા ંશીખવ ેછે.

ગરુુ આપરન ેપખંીની જેમ ઊડતા શીખવ ેછે તો ત્રર લોકનુ ંજ્ાન આપી આપરા ંવયક્તતવને 

ચમકાવતા ંશીખવ ેછે.

ગરુુ પ્રકાશમા ંછે, ગરુુ અંરકારમા ંછે. ગરુુ એક એવી મત્રલોકી દ્રષષટ છે

ગરુુપજૂા દેવપજૂા છે, ગરુુસેવા મમતાની સેવા છે. ગરુુનો મવશ્વાસ ઈશ્વરનો શ્વાસ છે.

ગરુુ એટલે સવગ્ધનો અનભુવ.

ગરુુ એટલે પથૃવીનુ ંજ્ાન.

ગરુુ એટલે પાતાળનો સપશ્ધ.

કારરકે,

ગરુુ મત્રલોકી છે... ગરુુ મત્રલોકી છે... ગરુુ મત્રલોકી છે...

 - {kir÷f “rð[kh” 
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રો
જ ન ી  જે મ  ર ો જ ીં દ ા 
ક ામકાજમાંથ ી  પરવાર ી 
જયોમતએ લેપટોપ હાથમા ં

લીધુ,ં ઓનલાઈન થઇ ને ફેસબકુના 
એકાઉનટમા ંક્ા મમત્રો એની જેમ જ 
નવરા રાકોર થઇ રખડે છે એ જોવા 
લાગી…… “શુ ંવાત છે?! અપવૂ્ધ શાહ 
ન ેઓનલાઈન?!” અચાનક ઉતસાહથી 
બોલી ઉ્ી.. અપવૂ્ધ શાહ… ગજુરાતનો 
ખયાતનામ આરકકિટેક, ઈનટીરીયર 
ડીઝાઈનર.. નવોસવો મમત્ર બનેલો.. 
ક્ારેક ક્ારેક એના મેસજે આવ ેપર 
કદી ખાસ ધયાન આપ્ુ ંન હત ુ.ં આજે 
ખબર નરહ કેમ જયોમતને અપવૂ્ધ સાથ ે
વાત કરવાની તાલાવલેી જાગી. પર, 
પોતાની ઈચછા પર કાબ ુરાખયો ને 
માત્ર ચેટ-બોક્ષમા ંજ વાત કરવી એવુ ં
નક્ી ક્ુું. “એક અજાણયા ંમારસ સાથ ે
વાતની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી?” 
મવચારી રહી હતી તયા ંતો એનુ ંજ ચેટ-
બોક્ષ બ્લિંક થ્ુ…ં Hi sweet lady …. 
H r U? અપવૂ્ધ શાહના એકદમ ટાઈમે 
જ આવેલા આ મેસેજથી જયોમતની 
આંખોમા ંએક અજીબ ચમક ઉભરી 
આવી. એને અપવૂ્ધ શાહમા ંકોઈ જ 

રદલચસપી ન હતી, જે આકષ્ધર હત ુ ંએ 
માત્ર ને માત્ર એના પ્રોફેશન તરફનુ ં
હત ુ.ં. નાનપરથી જ જયોમત આરકકિટેક 
બનવાના સપના જોઈ મોટી થઇ 
હતી. પર, નસીબના ખેલ… આજે 
એક ગરૃહરીની જીંદગી જીવી રહી 
છે….. Hi charming lady …. Busy? 
ચેટ-બોક્ષ ફરી બ્લિંક થ્ુ…ં.. Hel-
lo, frnd…  H r U?  ……..  good 
…. ટાઇપ કરતી વખતે જયોમતની 
આંખોમા ંઅજબ ચમક હતી.. એક 
અકલપય ખશુી છલકી રહી હતી… 
ક્ારેક જે બનવાના સપના સેવલેા એ 
જ લાઈનની એક ખયાતનામ વયક્ત 
આજે એને સામેથી બોલાવી રહી 
છે… કેમ? કેટકેટલા સવાલો… કોઈ 
જવાબોની રાહ જોયા વગર જ ઉદ્ભવવા 
લાગયા….ને, બે અજારી વયક્તઓ 
અચાનક કોઈ જ મવષયવસત ુવગર 
જ વાતો કરવા લાગયા… હવે તો 
જારે એક મનતયક્રમ બની ચકેૂલો… 
રોજ વાતો કરવાનો.. હા, જયોમત ને 
અપવૂ્ધ… જયોમતના કામમા ંઅચાનક 
ચપળતા આવવા લાગી, ઘરકામન ે
કેમ સરળતાથી સમજપવૂ્ધક પરંુૂ કરી 

પોતાના માટે સમય ફાળવવો એ હવ ે
શીખવા લાગી, અરે.. એમ કહી શકાય 
કે, મનપરુ બનવા લાગી.. અપવૂ્ધની 
સાથે ચેટ-બોક્ષમા ંથતી વાતોની જ 
અસરથી હવે જયોમત એના જૂના 
ભલૂાઈ ગયેલા ંશોખ જીવતં કરવા 
લાગી.. ફરી હાથમા ંકલર-બ્રશ આવવા 
લાગયા.ં. આંખોમા ંનવીન સવપન.. 
હોં્ો પર ખશુહાલ કસમત.. ચાલમા ં
મક્મતા ને અનેરો આતમમવશ્વાસ… 
શરૂ શરૂમા ંsweet lady.. charming 
lady.. tc my honey.. missing u my 
dear.. looking hot..  જેવા શ્દો 
થોડા અજીબ લાગતા ં પર થોડો 
સમય જતા ંજયોમતએ આ વચુ્ધઅલ 

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

n¤ðkþ™e	…¤
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દુમનયાની ભાષા અપનાવી લીરી. 
* * *

આજે અપવૂ્ધ સાથે પહલેી વખત 
વીડીઓ-ચેટ માટે એ માડં માડં તયૈાર 
થઇ હતી. અપવૂ્ધ ઘરી વખત એને 
વીડીઓ-ચેટ કરવા મવનતંી કરી 
ચકૂ્ો હતો, આજે માડં જયોમત એના 
માટે તૈયાર થઇ. થોડુ ંઅજીબ લાગત ુ ં
હત ુ ંપર… વીડીઓ-કોલ ચાલ ુથયો.. 
બે અજારી વયક્ત અલકમલકની 
વાતો કરવા લાગી.. બાળપરથી 
લઈને એજ્કેુશન.. લગન..પરરવાર…
આહાહ.. કેટકેટલી વાતો કરી.. જયોમત 
ને અપવૂ્ધ.. બનંે પક્ષે અસીમ આનદં 
છલકી રહ્ો હતો ને અચાનક અપવૂવે 
પછૂ્ુ,ં “અરે…. જયોમત …. આખી 
રામાયર પતી જવા આવી પર એ 
ન સમજા્ુ ંકે HScમા ંઆટલા સારા 
માક્ધસ આવયા તો’ય તે તારી ગમતી 
લાઈન છોડી B.Sc.ની ડીગ્ી લીરી…… 
કેમ? ખબૂ નવાઈ લાગે છે.. કહ ેતો 
ખરી ….” જયોમતની આંખોમા ંઉદાસી 
છવાઈ ગઈ.. અચાનક વયથાની 
કાળી ડીબાગં વાદળી ક્ાથંી આવી 
ચડી?! “Hi my dear.. my sweet 
heart friend…  what’s happen?“ 
ને, જયોમતએ વીડીઓ-કોલ કટ કરી 
નાખયો… ને, વાદળી વરસી પડી… 
આંસ ુસરતા ગયા ને એ બાળપરની 
સવપનીલ રાતો’ય રોવાતી ગઈ… 
“અપવૂ્ધના પ્રશ્નનો શુ ંજવાબ આપુ?ં” 
એક મતરસકારનો મતખાર ્ાલવતો 
લાંબો ઉચછવાસ… આ મતરસકાર 
અપવૂ્ધ માટે નરહ પર પોતાના જ સગા ં
ફૂવા પ્રતયેનો હતો… ~~~~~~~ 
૧૨મા રોરરનુ ંપરરરામ જાહરે થ્ુ.ં. 
જયોમતના ૭૯%….. હા, એ જમાનામા ં
આ ખબૂ સારંુ પરરરામ ગરાત ુ.ં કેવી 
ખશુ હતી. “હવ ેતો હુ ંચોક્સ આરકકિટેક 

બનીશ..” મા ંને પપપા પર ખબૂ ખશુ 
હતા. મવદ્ાનગરમા ંએડમમશન મળી 
રહુ ંહત ુ,ં હોસટેલમા ંરહવે ુ ંપડશ.ે. થોડુ ં
ખચા્ધળ હત ુ ં પર, પપપા દીકરીનુ ં
સપનુ ંસાકાર કરવા પરૂી કોમશશ કરી 
રહ્ા હતા. જયોમતના ફૈબા-ફૂવા ખબૂ 
પૈસાદાર.. ને કોઈ સતંાન નરહ…. 
“જયોમતની જવાબદારી અમારી….
કોલેજ ફીની ચચંતા કરશો નરહ અમે 
બે્ા છીએ ને.. “ કહી જયોમતનુ ંસપનુ ં
સાકાર કરવા મદદે આવયા. જયોમત 
તો ખશુીથી ઝૂમી ઉ્ી.. અચાનક 
ફૂવાએ પછૂ્ુ,ં “એયય.. જયોતલી.. તારી 
કોલેજની ફી તો આ ફૂવો ભરી દેશે, 
પર…. બદલામા ંત ુ ંતારા ફૂવાને શુ ં
આપીશ ?” “અરે.. ફુવાજી.. તમે જે 
માગંો એ.. એક વાર આરકકિટેક બની 
જાઉં બસ.. તમે માગંો એ કમાઈ ને 
આપીશ…” ……………ઓહહ્…… 
જયોમતની આંખો અનરારાર વરસવા 
લાગી………. એ રાત ચબહામરી બની 
જીવનભર પરેશાન કરશે એવી આ 
કંુવારી કનયાને થોડી ખબર હતી?! 
અગાસીમા ંખલુલા આકાશ તળે આરકકિટેક 
બનવાનુ ંહસીન સપનુ ંજોતી જયોમત 
હજી ગાઢ મનંદ્રામા ંસરી હશે……… 
તયા ંતો, ….. કોઈકે એની રેશમી શાલ 
ખેંચી………… “એયયયયય….. કોર 
છે….એએએ……. ? ……..” રોજની 
આદત મજુબ આંખો ચોળવાનુ’ંય 
ભલૂી સફાળી બે્ી થઇ……….. “…….
ફુવાજી?…… તમે?….. કેમ? …. 
અહીં…?! ……અતયારે… !!?!! …. કંઈ 
કામ છે???….” અડરી રાતે અચાનક 
ફૂવાજીન ેઅગાસીમા ંજોઈ જયોમત ખબૂ 
ગભરાઈ ગઈ… “બપોરે તે શુ ંકહલે ુ?ં 
… તમે જે માગંો એ…….” કહેતા 
લચુચુ ંહસયા.ં ને, “લે તો માગંુ ંછ…ં.
આપ…..આજની રાત મારી સાથે…
ચાદંની રાતમા…ં…………………..” 
હવસ ભરેલી આંખો જયોમતના શરીરને 
ભોંકાવા લાગી… જયોમતએ શાલને 
શરીર ફરતે વીંટાળી ને તતક્ષર 

સાવરતા ને બહાદૂરીપવૂ્ધક કામ 
લીધુ…ં “મને અડકવાની પર કોમશશ 
કરી છે તો બમુાબમુ કરી મકુીશ…” 
જયોમતની આંખો આગ વરસાવવા 
લાગી… એકાએક આ નાનકી, અબરુ, 
ગભરુ ગરાતી જયોમતનુ ંઆવુ ંનવુ ં
લડાયક સવરૂપ કદી કોઈએ કલપ્ુ ં
પર નરહ હોય ફૂવો પર ડરી ગયો 
ને બદનામીના ડરથી જ અગાસીના 
દાદરા ચબલલી પગે ઊતરી ગયો……. 
એ આખી રાત જયોમત જાગતી રહી… 
વહલેી સવારની ્ંડકે એની આંખો 
ઘેરાઈ…..એ દરમમયાન ઘરમા ં શુ ં
થ્ુ ંએ વાતથી આજ સરુી જયોમત 
અજાર છે….બસ, કેટલી ખબર પડી 
કે, ફૂવાજીએ ફીના પૈસા આપવાની 
ના પાડી ને બીજી પર એવી કૈક 
વાત કરી કે જેના કારરે જ પપપાએ 
હોસટેલમા ં રહેવાની ના પાડી. ને, 
“ઘર-આંગરે જયા ંએડમમશન મળે 
તયા ંભરો” ……… નુ ંહકુમનામ ુબહાર 
પાડ્ુ.ં ~~~~~~~ “ઓહહ્……” 
એક લાબંો મનઃસાસો નાખતા ંઆંખો 
લછુીને જયોમત ભતૂકાળમાથંી બહાર 
આવવાની કોમશશ કરી રહી હતી તયા ં
જ ફરી અપવૂ્ધનો વીડીઓ-કોલ બ્લિંક 
થયો… “શુ ંકરંુ? વાત કરંુ કે નરહ? 
હમમમ……વાત કરવા જ દે…એ 
શુ ં સમજશે? અચાનક જ મેં કોલ 
કટ કરી નાખયો છે, વષષો પછી માડં 
કોઈ મમત્ર મળયો છે.. કોઈ ગેરસમજ 
થશે તો હુ ંએને ગમુાવી…” મવચાર 
માત્રથી કોલ એ્સેપટ કયષો… “Hi my 
sweet charming lady…. What’s 
happen dear….. ત ુ ંરડે છે? મારી 
કોઈ ભલૂ થઇ ? please …tell me 
na… sorry my dear…” “ના..ના….એ 
તો એમ જ… એક જૂની વાત યાદ 
આવી ગયેલી… તારી કોઈ ભલૂ થઇ 

“Hi my dear.. my sweet 
heart friend…  what’s 

happen?”

Hello, frnd…  
H r U?……..

good….
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નથી…” “If you  don’t  mind… tell 
me… what’s the matter…  an-
ything  wrong?…. અરે.. યાર… 
બોલ ને કંઇક… તારી જ સાથ ેવાતો 
કરવા આવયો છ.ં ચટેમા ંતો, દોસત..
દોસત.. કહતેી રહ ેછે… સાચે દોસત 
માનતી હોય તો બોલી જા…. દદલમા ં
જે ભાર હોય તે કાઢી નાખ… હળવાશ 
અનભુવીશ… અરે યાર… દોસત શનેા 
માટે હોય છે?!” “અપવૂ્વ…. ત ુ ંકોઈને 
કહશેે તો નદહ ને? વષોથી મનમા ં
એક બોજ છે પણ કોઈન ેકહી શકતી 
નથી…” “Hi…. Look at my eyes… 
તારી સામ ેનથી બેઠો તો શુ ંથયુ…ંઆ 
વેબ-કેમનો લેનસ જોરદાર છે…હા..
હા..હા…જો એમા ંતને પોતાનાપણુ ં
દેખાય…તો ………..” ન,ે જયોતત ફરી 
રડી પડી.. વષષોથી એક એવા તમત્ર 
માટે તરસતી હતી કે જેન ેએ દદલની 
વાત કહી શકે… આજે ૩૨ વષ્વની થઇ 
તયારે એ મળયો… વહતેા આંસ ુહષ્વના 
હતા કે વદેનાના? આંસ ુઆંસ ુજ છે….. 
    હષ્વ કે દદ્વ  
 તનરંતર વહવે ુ ં

   એની આદત.
~ આરતી પરીખ

અપવૂ્વની  આંખોમાં તનદષોષ 
તમત્રતાનો ભાવ જોઈ જયોતતએ ક્ા 
કારણોસર આદકકિટેક ન બની શકી એ 
આખી ઘટના કહી સભંળાવી. થોડીવાર 
માટે બનં ેવચચ ેઅજીબ સન્ાટો છવાઈ 
ગયો. આખી ઘટના સભંાળયા પછી 
અપવૂ્વ પણ અવાચક બની ગયેલો. 
“જયોતત, મને તો એમ કે આપણા ં
જમાનામા ંસમાજમા ંઆવા દુષણો 
ભાગયજે… “ “ના એવુ ંનથી.. આપણા ં
જમાનામા ંસમજદારીથી કામ લવેાત ુ…ં 
કોઈ પણ પગલુ ંભરતા પહલેા ંસો 
વાર તવચારતા કે ભતવષયમા ંએના 
પ્રતયાઘાતો શુ ંહશ…ે. હુ ંપણ મારા ફૂવા 
સામ ેઅવાજ ઉઠાવી શકી હોત…. પણ, 
મેં એવુ ંન કયુું…ચપુ રહી..પદરણામ 
સવરૂપ આજે અમારા કૌટંુબબક સબંધંો 

સલામત છે… મારા ફૂવાએ મારા 
શરીરન ેતો હાથ લગાવયો જ નથી… 
તો? હોબાળો મચાવી મને શુ ંમળવાનુ ં
હત ુ ં? આમપણ ફીના પૈસા અમારી 
પાસે હતા જ નદહ… બમુાબમુ કરી 
હોત તો?? ……. સમાજ તો સ્તીન ેજ 
વાકંી નજરે જોવાનો…..” “my dear….
sometimes I feel ….who is elder… 
U or me?! બાવન વષ્વનો થયો છ ં
ને ત ુ ંમાત્ર બત્રીસની… મારાથી ૨૦ 
વષ્વ નાની છો, પણ સમજદારીમા ં
તો મારી મા ં છે…” એક સમજદાર 
તમત્ર મળયાના સતંોષથી અપવૂ્વની 
આંખો પણ ખશુીથી છલકાઈ ગઈ… 
“જયોતત, મારી વાઈફ મને કદી ત ુ ં
કહી બોલાવતી નથી, મેં ઘણીવાર કહુ ં
પણ,…. હવ ેતો મન’ેય એ  તમ.ે.તમ.ે. 
ની ટેવ પડી ગઈ છે.. સોસાયટીમા ં
પણ લોકો… તમે… અપવૂ્વભાઈ… તે 
મન ેત ુ’ંકારે બોલાવયો એ બહ ુગમયુ…ં 
ફરી જવાની ફૂટંી હોય એવુ…ં” ન ેબનંે 
ખડખડાટ હસી પડ્ા…..ન ેઅચાનક 
જયોતત ગણગણવા લાગી… “मै क्या 
करू रयाम मजेु बढूया ममल ग्या….” 
“જયોતત, એક માગણી કરંુ? …… તારા 
ગાલ પરથી આ લટ હટાવ ન…ે” જયોતત 
એક પ્રશ્ાથ્વ નજરે જોતી લટને કાન 
પાછળ લઇ જાય તયા ંતો… “આહાહ… 
what a beauty… black til on ur 
chin ….lovely….આટટીસટ છ.ં. મારી 
નજરથી કઈ છપુ ંન રહ…ે માફ કરજે 
પણ ત ુ ંખબૂ માદક લાગે છે… મારી 
નજર ન લાગે… તારી આ અદાથી 
તો આજે ફરી જવાની ફૂટંી હોય એવુ ં
અનભુવુ ંછ…ં. પલીઝ મને સમજવાની 
કોતશશ કરજે સાફ દદલથી કહુ ંછ…ં 
ખરાબ નદહ લગાડતી…” “એ બઢુા…તે 
દદલથી કહુ ંએ ખબૂ ગમયુ…ં સહજેેય 
ખરાબ લાગયુ ંનથી ને કદી લાગશે 
પણ નદહ… આજે તારી સાથે વાતો 
કરીન ેહળવાશની પળો…” થોડીવાર 
બનં ેએકબીજાન ેઅપલક નનૈ ેતનહાળી 
રહ્ા… “તન ેબઢુ્ો કહુ ંતો ખરાબ નદહ 

લાગે ન?ે લાગે તો લાગે… હવથેી હુ ં
તો તને બઢુ્ો જ કહવેાની છ…ં” ને, 
અપવૂ્વની આંખોમા ંહકારાતમક ભાવ 
ને એક તનમ્વળ હાસય… “બહુ વાતો 
કરી… ચાલ બનંે પોતપોતાના કામે 
વળગીએ…. આવજે… ફરી ક્ારેક 
આવી હળવાશની પળો માણવા મળીશુ ં
ને? …..આવજે… આમ જ હસતી-
રમતી-ખશુ રહજેે… તન ેમળીન ેહળવો 
થઇ જાઉં છ…ં bye dear…” ન,ે બનંે 
પક્ ેહળવાશની અનભુતૂત…

કોલ પરૂો કરી ફરી જયોતત એના 
ઘરકામમા ં પરોવાઈ… ~~~~~~ 
આજે ૪ દદવસ પછી જયોતત ઓનલાઈન 
થઇ ન ેમસેજે-બોક્મા ંઅપવૂ્વનો મસેજે 
હતો.. “My darling dost….had gr8 
time with U… lifetime memory….
કોલજેમા ંખબૂ શરમાળ હતો, દદલના 
એકાદ ખણેૂ..ક્ારેય દોસતારોની જેમ 
છોકરી પટાવી ન શક્ાનો અફસોસ 
છપાવી રાખેલો…તારી સાથે વાતો 
કયા્વ પછી હવ ેકોઈ અફસોસ નથી…
thanks my lovely charming lady… 
મારા જીવનની એક વાત શરે કરવી 
છે… ઘણા વષષોથી એક તનબ્વળતા 
અનભુવતો હતો… મારી વાઇફને 
મારાથી સતંોષ ન હતો… but yday’s 
night was awesome… rock my 
life once again… હુ ંમારી વાઈફને 
એક નવા સવરૂપે મળયો….. ને એક 
મજાની વાત કહુ…ં સવારે એણે મને 
મદમસત આબલગંન સાથ ેપછૂ્ુ,ં क्या 
जयाद ूहुआ?!  मेरया बढूया जवयान हो 
ग्या…!! એન ેશુ ંજવાબ આપુ?ં? …
મનમા ંજ કહી દીધુ…ં “कल फेसबकु 
पे ककसीको बढूया ममल ग्या है……” 
બબઝનેસ-ટુર પર જઈ રહ્ો છ,ં તયાથંી 
થોડા દદવસ ફેતમલીની સાથે ફરવા-
હળવા થવા જઈશ. Thanks 2 U my 
dear…પણ, તારી સાથનેી હળવાશ કૈક 
અલગ જ હોય છે….હળવા થવા ફરી 
મળીશુ ંને?” ને, જયોતતની આંખોમા ં
એક મસતીભરી હળવાશ…
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શુ ંસુદંર નામ અને કેવા સુદંર 
બે જોરડયા ભાઈ. મમમી અને 
પપપાએ નામ મવચારીન ેરાખયા 

હતા.ં જયા ંમનયમ અટવાય તયા ંસમય 
હાથ લબંાવી  માગ્ધ સરળ બનાવે. 
જય ાં  સમય અટવ ાય  તય ા ં
મનયમ  મવના આમતં્રરે માગ્ધ ચચંરે. 
નામ પ્રમારે ગરુ બહ ુઓછામા ંજોવા 
મળે છે. અહીં રકરતારે એ મશરસતો 
બદલયો. જારે સોનામા ંસગુરં ભળી. 
મનયમનુ ં બધુ ં જ કામ મનયમસર 
હોય. સમય પાકો સમયનો પાબરંી. 
માત્ર પાચં મમમનટનો  તફાવત અને 
મનયમ, સમયનો મોટોભાઈ. તેમા ં
પર મનયમ. ડૉ્ટરના જરાવયા 
પ્રમારે બરાબર ૧૧ ને ૫૮ મમમનટે  
મનયમ આ જગે અવતયષો. સમય 
સવારના ૧ ને ૩ મમમનટે. તફાવત માત્ર 

પાચં મમમનટનો પર રદવસ બદલાઈ 
ગયો.

* * *
મનયમ અનસુાર વગ્ધમાં પર 

‘એન’, ‘એસ’ કરતા ં પહેલો આવ ે
એટલે મનયમ આગળ અને સમય 
તેની પાછળની બેંચ ઉપર બેસે. 
મનયમ અહીં ટૂટ્ો. સમય, મનયમ 
કરતા ં દરેક વખતે પાચંથી સાત 
મા્સ્ધ વરારે લાવે એટલે સમય 
પહલેો નબંર પામ.ે મનયમ જો વચમા ં
કોઈ ન હોય તો બીજો અથવા ત્રીજો 
નબંર લાવે. બને્ ભાઈઓ વચચે 
અનહદ પ્રમે. ્ લાસમા ંભલેન ેઆગળ 
કોઈપર આવ,ે અદેખાઈ નહી. મમમી 
અને પપપા બને્ ભાઈઓ વચચેનો 
પ્રેમ જોઈ હરખાય. મમત્રો નામ એવા 
છે કે કદાચ ગુચંવર ઉભી કરે. તેનુ ં

કશુ ંમહતવ નથી. મહતવ છે જીવનમા ં
મનયમ અને સમયનુ.ં

* * *
જો બને્ હળીમળીને કામ કરશ ે

તો જીવન સુદંર બનશ ેએમા ંનવાઈ 
નથી. જીવનમાં સમય સાચવવો 
અને મનયમપવૂ્ધક જીવવુ ંતો આનદં 
અન ેમગંલનુ ંપ્રસરર થશ.ે જેમ શ્વાસ 
અન ેઉચછવાસ એક મસક્ાના બે પહલે ુ
છે. તેમ સમય અને મનયમ જીવનના 
બે પહલે ુછે.

* * *
સમય અપાર છે. મવતેલો સમય 

પાછો ફરીને આવતો નથી. સમય 
નથી એ માત્ર બહાનુ ં છે. જેનો 
દરેક વયક્ત છૂટપવૂ્ધક ઉપયોગ 
કરે છે. અંતર આતમાને પછૂી જોજો. 
માહં્લો કદી અસતયનુ ં ઉચચારર 

 Mk{Þ 
      rLkÞ{

“સમય સમયનુ ંકામ  કરે નિયમ પાળે સદા,

નિયમ અિે સમય જીવિમા ંહર કાળે સગા”
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નહી કરે. જવાબ શુ ં મળે છે એ 
ધયાનથી સાંભળજો. સમય કદી 
કસમય હોતો નથી. દરેક વયક્ત 
જેવુ ં મવચારે છે; તેવ ુ ંપામે છે. તમે 
બસ ચકૂી ગયા તેમા ંસમયનો વાકં 
નથી. બસ તો સમયસર ઉપડી હતી. 
તમે હાથ રૂમાલ લેવાનુ ંભલૂી ગયા 
તેથી બે મમમનટ મોડા પડ્ા. હવ ે
મનયમ મજુબ જયારે નોકરી પર 
જવાના ંકપડા તૈયાર કયા્ધ તયારે હાથ 
રૂમાલ, પારકટ, ચાવી અન ેમોજા ંબધુ ં
સાથે કાઢ્ુ ં હોત તો બસ ચકૂી ન 
જવાત અને નોકરી પર અડરો કલાક 
મોડા ન પહોંચત.ે સહ ુપહલેા ંમનયમને 
નક્ી કરીએ ત ેસમયે મનયમ પાળીશુ ં
કે નહીં તે મવચાર જરૂરી છે. મારા 
જેવીને મમ્ાઈ ભાવે… દરવખતે 
મનયમ લે, અ્વાડીયામા ંબે રદવસ 
ગળ્ુ ંનહી ખાવાનુ.ં એક અ્વારડ્ુ ં
ચાલે બીજે અ્વારડયે મનયમ ટૂટી 
જાય! મનયમ લેવો સહલેો છે, તેનુ ં
પાલન જરા અઘરંુ લાગે.  વાત કરતી 
હતી બે ભાઈઓની અને ગાડી પાટા 
પરથી ઉતરી ગઈ. સમય અન ેમનયમ 
મોટા થતા ગયા. મનયમે નક્ી ક્ુું 
હત ુ ંડૉ્ટર થવાનુ.ં સમયે મવચા્ુું, 
ઘરો સમય છે ચાલને જીવગચરતમા ં
પી.એચ.ડી. કરી CA કરંુ. બન્ે ભાઈ 
મરજી મજુબનુ ં ભણયા. મનયમની 
જીંદગી ખબૂ મનયમમત હતી . 
મોટો સર્જન હતો. જરા પર સમય 
બગાડતો નહી. મનયમ અનસુાર બરા 
ઓપરેશન કરતો. તેના હાથમા ંજશ 
રેખા હતી. તેનુ ંસહુથી શે્ષ્ કારર 
મનયમ અનસુાર જીંદગી. રકમતી 
સમયને વેડફવાનો નહી. તેનો 
અથ્ધ એમ ન કાઢશો કે, એની જીંદગી 
શષુક હતી. વકેેશન લેવાના મનયમને 
વળગી રહતેો જેને કારરે કુટંુબ સાથ ે
સુદંર સમય પસાર થાય.

* * *
સમયને અનરુૂપ સરસ ભરી 

સમયકુમારે સરકારી નોકરી શરૂ 

કરી. જીવનમા ંલાચં નહી લેવાની. 
સતયને વળગી નોકરી ઈમાનદારીથી 
કરવાની. ચોક્સ સમયે કામ પર 
અને પછી સીરા ઘરે. ઘરે આવયા 
પછી ખોટો સમય નહીં  બગાડતા ં
કુટંુબ સાથે હળીમળી બાળકોને પ્રેમ 
આપી સાથ ેરહવે ુ.ં  પ્રેમ આપવો અને 
પ્રેમ પામી સમયનો સદ ઉપયોગ 
કરવો.

* * *
સમય અને મનયમનો પરરવાર 

માતા અન ેમપતાના મવદાય થયા પછી 
હળીમળીને સપંથી જીવન ગજુારતા.ં 
આ થઈ સમય અન ેમનયમની કહાની. 
સપં તયા ંજપં એ બાળપરથી જારતા. 
જે સમયની રકમત કરતા ંનથી તેને 
માટે સમય ઉભો રહતેો નથી. જે મનયમ 
પ્રમારે જીવન ગજુારે છે તે જીવનમા ં
સખુ અને શામંત આમે છે. સમય અને 
મનયમ બે જોરડયા બહનેોને પરણયા. 
મોટીનુ ંનામ મરજી અન ેનાનીનુ ંનામ 
કાળજી.

* * *
મનયમને કાળજી પસદં પડી અને 

સમયને મરજી. કાળજી ખબૂ સરસ 
રીતે મનયમ સાથેની જીંદગીમા ં
ગો્વાઈ ગઈ. સમય અને મરજી 
બને્ એકબીજાન ેઅનરુૂપ થવા અથાગ 
પ્રયતન કરતા.ં સમય કદી થભંતો 
નથી. તથેી મરજીને જરા અઘરંુ પડત ુ.ં 
હમેંશા પોતાની મરજી પ્રમારે ચાલવા 
ટેવાયેલી મરજી મન મકૂીને પ્રયતન 
કરી રહી. સમય તને ેઅનકુળૂ થવાનો 
પ્રયતન કરતો. એક તો મરજી મોટી 
બહને હતી. ખબૂ લાડકોડમા ંઉછરી 
હતી. સમય રીરજ રરી શ્તો. બાકી 
અટકવાનુ ંતેના વશમા ંન હત ુ.ં મરજી 
તેની મરજી મજુબ વતવે તો સમય 
કાઇં તેની રાહ ન જોઈ શકે!! મરજીના 
રદમાગમા ંઆ વાત કોઇપર રહસાબે 
ઉતરતી નહી. મનયમ અને કાળજી 
એકબીજામા ંએવા ઘલુમમલ ગયા હતા ં
કે, વાત ન પછૂો! જીવનરથ તેનો જ 

વયવકસથત ચાલે જયા ંસવાથ્ધ ન હોય 
અને સમજનુ ંસામ્ાજય છવા્ુ ંહોય.

* * *
આમ સમય, કાળજી, મનયમ 

અને મરજી  જીવનનો રાહ કંડારી 
પોતપોતાની રીતે આગળ વરી રહ્ા. 
હવ ેજોવાનુ ંએ છે કે, આ જીંદગીની 
હરરફાઈમા ંતેમની દોડ ક્ા ંસરુી ટકે 
છે.  સમય નથી એ એક ફાવત ુ ંબહાનુ ં
છે. મનયમ  પળાતો નથી એ આળસની 
આગાહી છે. જીવનમા ંમશસત હોય તો 
આ બન્ે સગુરં ઉમેરે છે. જેને સમય 
વાપરવાને બદલે વેડફવામા ં રસ 
છે એને કશુ ંકહવે ુ ંયોગય નથી. તેને 
અરમોલ જીવનની કોઈ રકંમત નથી. 
જે જીવન મનયમ અનસુાર ગજુારી 
સમયનુ ં સનમાન કરી  તેની કદર 
કરે છે એ આ જીવનમા ંકશુકં પ્રાપત 
કરી તેને સફળ બનાવ ેછે. બાકી આ 
રરતી પર કંઈક આવયા કંઈક આવશ ે
નામ મનશાન ભુસંાઈ જાશ ેએ સતય છે.

* * *
એક વાત ચોક્સ છે જયા ંમનયમ, 

કાળજી, સમય અને મરજી જેવા ં
વસતા ં હોય તયા ં છૂટાછેડાનો એરૂ 
આભડી ન જાય. આતકંવાદના ઓળા 
તયા ંન ઉતરે, પરરવાર પર માતા અને 
મપતાની અસર સપષટ જરાય. ઘરમા ં
અને સમાજમા ંશામંત ફેલાય. સહુને 
આ વાત થોડે ઘરે અંશે લાગ ુપડે 
છે. કાળજીથી ભરપરૂ સમય અને 
અંકુશવાળી મરજી પ્રમારેના મનયમની 
આ જીવનની નયૈા  મરદરરય ેપહોંચી 
છે. ચાલો શભેુચછા પા્વીએ કે, તેમની 
મસુાફરી સફળતા પવૂ્ધક પાર પડે. 
ગોળીબારના અવાજો કાનમા ંરારીની 
જેમ ફૂટે છે  ત ેબરં થાય. બળાતકારના 
ચચતકાર કાનને ન અથડાય.
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રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
કક્ાએ નામનાં ધરાવતા 
ખગોળ વજૈ્ાનનક જીતેન્દ્ર કુમાર 

જટાશકંર રાવલ મોરબી જીલલાના હળવદ 
ગામના વતની છે એ બહ ુઓછા લોકોને 
ખબર હશે.આજે આ વયક્તતવ ડો.જે.
જે.રાવલ નામે નવશ્વમા ંજાણીત ુ ંબન્્ુ ં
છે.૩૦મી માર્ચ ૧૯૪૫ના રોજ જન્મલેા 
રાવલ સાહબેે પ્ાથનમક નશક્ણ તથા 
એસ.એસ.સી વતન હળવદમા ંપણૂ્ચ કરરી 
મુબંઈની ઇન્્સટરીટ્ટુ ઓફ સાયન્સ અને 
્નુન.ડરીપાટ્ચમને્ટ ઓફ મથેમેટેટ્સ તથા 
કલકત્ા ્નુનવસસીટરીની એસ.એન બોઝ 
ઇન્્સટરીટ્ટુ ઓફ ટફઝઝકલ સાયન્સીસમા ં
પણૂ્ચ ક્ુું તયારબાદ ૧૯૭૦મા ંએપલાઇડ 
મેથેમેટટ્સ અને ૧૯૭૨માં પયોર 
મેથેમેટટ્સ સાથે એમ.એસ.સી કરરી 
૧૯૭૪મા ંટફઝઝકલ સાયન્સીસ નવષયમા ં
એમ.ફરીલ કરરી ૧૯૮૬મા ંએ્સટ્ોનોમી અને 
એ્સટ્ોટફઝઝકસમા ં ડરી.એસ.સીની ડરીગ્ી 
મળેવી.આ ઉપરાતં ટહન્દરી,સ્ંસકકૃત અને 
જમ્ચન ભાષાઓમા ંપણ ડરીગ્ી મળેવી.
તયારબાદ નહેરુ પલેનટેોરરીયમમા ંલેકરરર 
તરરીકે જોડાયા અને પછરી ઘણા વષષો 
સધુી તનેા ડાયરે્ટર પદે રહરીન ેનનવ કૃત 
થયા.હાલ તઓે ધ ઇનન્ડયન પલનેટેરરી 
સોસાયટરીના ્સથાપક પ્મખુ છે.આ 
સોસાયટરી બાળકો તથા નશક્કો ખગોળ 
નવજ્ાન અને નવજ્ાનમા ં વધનુે વધ ુ
રસ લતેા થાય તવે ુ ંઅઝભયાન રલાવી 
રહરી છે.તનેા માટે ભજુ,અમદાવાદ તથા 
મુબંઈમા ંનવજ્ાન કેન્દ્રો પણ ખોલવામા ં
આવયા છે.

સરળ ્સવભાવના માઝલક રાવલ 
સાહબે સાથ ેનજીકની આતમીયતા સરુત 
ખાતે યોજાયેલ ખગોળ નવજ્ાન પર 

આધાટરત રાષ્ટ્રીય કક્ાની કોન્ફરન્સમા ં
રનવ શુ્ લ સાથે જવાનુ ંથ્ુ ંતયારથી 
રાવલ સાહેબ સાથે નીકટનો સબંધં 
બધંાયો.સવારમા ં રાહ પીધા બાદ 
જાતે વાટકરી ધોઈને રોક્કસ જગયા પર 
મકૂરી તયારે અનભુનૂત થઇ કે આટલી 
વજનદાર શખ્સયત છતા આટલી 
સરળતા..??ડો.જે.જે.રાવલ સાથ ેથયલે 
વાતરીતના અંશો અહરી રજુ કરંુ છ.ં
ખગોળશાસ્ત્રી બનવાન્રી પ્રેરણા કેવ્રી 
રીતરે મળી..?

મારંુ ગામ હળવદ બ્ાહ્મણોનુ ં
ગામ,પાઠશાળામા ંસ્ંસકકૃત શીખવાય.આ 
વાતાવરણ વચર ેમોટા થઈન ેમારરી ઈચછા 
કથાકાર બનવાની હતી.પરંત ુટદવાળરીના 
ટદવસોમા ંએક ઘટના બની,એ ટદવસે 
મારરી પાસે રાર આના હતા.લગભગ 
સાજંના પારં વાગયાનો સમય હશે અને 
મન ેભખૂ લાગી એટલે મેં પારં પસૈાની 
સીંગ ખરરીદરી.શકું આકારની પડુરીમા ંસીંગ 
ખાધા પછરી જો્ુ ંતો એક દાણો પડુરીના 
છેડે ફસાઈ ગયલેો.ધીમે-ધીમે એ પડુરી 
ખોલી અન ેદાણો ખાધો તયારબાદ જો્તુો 
એ કાગળની બન્ ેબાજુ મહાન ખગોળ 
વૈજ્ાનીક અને ગઝણતશાસ્તી આરાય્ચ 
આય્ચભટ્ટ નવશે લ્્ુ ં હત ુ,ંતે લખાણે 
મારા બાળમાનસ પર ખાસ છાપ છોડરી 
તયારબાદ ૧૯૬૪મા ંપ્ો.જયતં નારલીકરનુ ં
મુબંઈ ્નુન.મા ં વયા્યાન સાભંળવા 
જવાનુ ંથ્ુ ંઅન ેબાળપણમા ંરોપાયલેુ ં
ત ેબીજ પાગં્ુું અન ેહુ ંખગોળનવજ્ાનનો 
અભયાસ ુબન્યો.
યાદગાર ક્ષણ..?

વેરરી ગડુ,મેં ૧૯૮૧મા ં નેપચ્નુને 
વલયો હોવાની સાઝબતી આપી.એ 
થીયરરી આંતરરાષ્ટ્રીય સામનયકોમા ં
પ્ગટ થઇ અને વૈજ્ાનનકોએ નોંધ 
લીધી,પરંત ુઅમેટરકન વજૈ્ાનનકો એવુ ં
માનતા હતા કે વલયો હશ ેજ નટહ અને 
તેમણે એના કારણો પણ રજુ કયા્ચ.અંતે 

૧૯૮૮મા ંવોયેજર તયા ંપહોંચ્ુ ંઅને 
તેણે વલયો શોધી કાઢ્ા અને મારરી 
થીયરરી સારી પડરી એ ક્ણ મારા માટે 
કાયમી સભંારણુ ંબની ગઈ.
શોખ..? 

પ્વાસનો,સાથોસાથ ટફલોસોફરીકલ 
વારંન અન ેપરુાતતવ નવજ્ાનનુ ંવારંન.
પ્વાસમાં ખાસ કાશમીર,ટહમારલ 
પ્દેશનો પ્વાસ વધ ુગમે. 
પ્રેરણાસ્તોત..?

આપણા શાસ્તોમા ંવણ્ચન પામેલ બો
ધકથાઓ,આય્ચભટ્ટ,ભા્સકરારાય્ચ,ગેલઝેલ
યો,ન્્ટુન,આઇન્્સટાઇન
મહતવકાકં્ષા..? 

નવજ્ાનમા ંવધારેમા ંવધારે ઉપયોગી 
સશંોધન કરરી ઈનતહાસ રરવો.
પ્પ્ય વાનગ્રી..?

લાડવા,કઢરી-ખીરડરી અન ેરોટલા આ 
રાર વ્સત ુવધ ુનપ્ય.
અણગમો ક્ારે આવરે..?

ક્ારેય આવતો નથી, કારણ કે કોઈ 
પ્શ્ોનુ ંનનરાકરણ અણગમો લાવવાથી 
આવતુ ંનથી.હુ ંકામમા ંહોઉં તયારે કોઈ 
માણસ આવે તો પણ ગમે અને જાય 
તો પણ ગમ.ેકોઈ આવ ેતો નવુ ંજાણવા 
મળે,અને જાય એટલે પાછો કામમા ં
લાગી જાઉં.

(અનસુધંાન 14મા ંપાને)
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જયેશ અને જલપાને આજે 
ઘર  આંગરે  પ ોંખ ીને 
મવજયાબહેન ખશુખશુાલ 

હતા,જલપાના કુમકુમ પગલે જારે 
સાક્ષાત લક્મીજીએ ઘરમા ંપરાયાું 
હોય એવુ ંઆનદંમગંલ વતા્ધઇ રહુ ં
હત ુ.ં જયેશને ભરેલી દેખાવડી 
જલપા પરરાવીને પોતે કૃતકૃતય 
થયાની લાગરી અનભુવી રહ્ા હતા.ં 
વરઘોરડયાને સખુી થઈ સો વરસનુ ં
આ્ષુય ભોગવવાના આશીવા્ધદ 
આપયાં। બનંેને જયેશના પપપા 
રમેશભાઈના ફોટા પાસે લઈ આવયા ં
અને મતૃકના આશીવા્ધદ અપાવયા, 
પોતે મનોમન રમેશભાઈને કહી રહ્ા ં
હતા,ં ‘જુઓ કેવી કાચની પતૂળી જેવી 
કનયા લઈ આવી છ ંતમારા ંલાડકા 
માટે..!’ 

આજે મવજયાબહનેન ેરમશેભાઈની 
ભારોભાર ખોટ વતા્ધરી હતી એમા ં
બે મત નથી. જીવનની મઝરારે 
મવજયાબહેન અને જયેશને રામ 
ભરોસે મકૂી પોતે મોટા ગામતરે 
ઉપડી ગયા હતા ં તયારે જયેશ હજી 
સેકનડ ઈયર બી.કોમ.માં ભરતો 
હતો. હા, પૈસાની છૂટ મકૂીને ગયા 
હતા ંતો’યે અનેકવાર ખાસ પ્રસગંોએ 
પોતે એકલપડેં મનર્ધયો લેવા પડ્ા 
હતા,ં (જે હમેંશા, બનેંએ મળીન ેલીરા ં

હતા)ં શરૂઆતમા ંએમને ઘણુ ંક્્ુ ં
હત ુ ંપર રીમ ેરીમ ેટેવાતા ંગયા.ં ઘર, 
રફ્સ રડપોચઝટસ અને બાકી’યે સારંુ 
એવુ ંઈનવેસટમેનટ કરીને ગયા હતા.ં 
જયારે રમેશભાઈ મરરપથારીએ 
આખરી રદવસો મવતાવી રહ્ા હતા, 
તયારે એમરે મવજયાબહનેને પોતાની 
પાસે બેસાડી જીવન મડૂીના બરા ં
જ રોકાર વગેરેના પેપસ્ધ બતાવી 
દીરા હતા ંઅને પોતે કરેલુ ં મવલ 
પર સમજાવી દીધુ ંહત ુ.ં ખાસ ભાર 
દઈન ેકહુ ંહત ુ ંકે, “ત ુ ંજીમવત હોય તયા ં
સરુી બધુ ંબારંી મઠુ્ીમા ંરાખજે પછી 
તો જે છે તે વહુદીકરાનુ ંજ થવાનુ ં
છે એટલે ક્ારેય ઉતાવળે મનર્ધય ન 
લેતી.” તયારે એમન ેરરપત અપાવવા  
મવજયાબહને ેએમની હામા ંહા મમલાવી 
દીરેલી. ન,ે થોડા રદવસોમા ંરમશેભાઈ 
જીંદગીનો સકેંલો કરી મોટા ગામતરે 
ઉપડી ગયા.ં જયેશનુ ંભરવાનુ ંબાકી 
હત ુ ંતે તેમરે જયેશને રહંમત બરંાવી 
સમયસર પરંુૂ કરાવ્ુ,ં તનેા ફળસવરૂપે 
આજે જયેશના હાથમાં ચબઝનેસ 
મેનેજમેનટની રડગ્ી અને રોફદાર 

નોકરી આવી ગયેલી. નયાતમાથંી 
આવા લાયક કંુવારા છોકરાના માગંા 
ન આવ ેતો જ નવાઈની વાત. ઘરા ં
સારા આબરૂદાર ઘરમાંથી કહેર 
આવેલા.ં છોકરીઓના ફોટાઓ અને 
બાયોડેટાની તો થપપી લાગી ગઈ 
હતી. એક બે રદવસ માટે જેવો જયેશ 
નવરો પડ્ો કે, મવજયાબાએ એ 
બધુ ં સારહતય તેની સામે પરરાવી 
દીધુ,ં તેમાથંી થોડાકં બાયોડેટા અને 
ફોટાઓની છટરી થઈ અને જયેશની 
જીવન રકતાબનુ ં નવુ ં પાનુ ં ખલુ્ુ.ં 
મલુાકાતો અને ઇનટરવ્ઓૂનો દોર 
ચાલયો ....... અન ેઅંતે અમદાવાદના 
ખાનદાન, મહેતા કુટંુબની ભરેલી 
ગરેલી ગચુરયલ જલપાના નામ પર 
મહોર લાગી ગઈ.

..............અને જયેશ-જલપાના 
લગન રામધમૂથી થઈ ગયા. ખબૂ 
જ ખશુખશુાલ મવજયાબહનેે ઉમગંથી 
પોતાના પરરવારમા ંજલપાનુ ંસવાગત 
ક્ુું. બનંેને લગનની ભેટરૂપે ઈટલી-
રોમની રટરકટ પકડાવી હનીમનૂ 
પર મોકલયા તયારે જ મવજયાબહને 

÷½w fÚkk
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સતંોષનો શ્વાસ લીરો. એકનો એક 
દીકરો એના સસંારમાં સખુી રહ ે
એનાથી મવશષે શુ?ં! જયારે હરીફરીને 
દીકરા વહ ુપરત ફયા્ધ તયારે આવતી 
વહુને ચાવીનો ઝૂડો સોંપી બોલયા,ં 
“વહ ુબેટા, દીકરાને સાચવી જ લેશો 
એ મને ખબર છે. હવે આ ઘરની 
જવાબદારીમાથંી પર મન ેમુ્ ત કરો. 
હવ ેઆ બાને રરટાયડ્ધ થવુ ંછે !” 

“બા, હજુ હુ ંતો નવી છ, મશખાઉં 
કહેવાવ તમે આમ જલદી રરટાયડ્ધ 
થવાની વાત ન કરો. મારે માટે ઘર 
સભંાળવુ ંએ બહ ુમોટી વાત કહવેાય, 
આપરા ંઘરની રીતરસમ મવશ ેમારે 
તમારી પાસે ઘણુ ં શીખવાનુ ં છે, 
તમારી આંગળી પકડીને ચાલવુ ંછે, હુ ં
ચાલતા શીખી જાઉં પછી તમ ેરરટાયડ્ધ 
થજો. તમારી દીકરી સમજીમને કામ 
ચીંરજો. ચીંધ્ુ ં કામ કરીશ તમને 
શ્મ નહીં પડવા દઉં બસ”. એમ કહી 
ચાવીનો ઝૂડો ફરી સાસજુીના ંહાથમા ં
પકડાવી જલપા તેમને ભેટી પડી.

અને જલપાની ટે્નીંગ શરૂ થઈ 
ગઈ............

હવ,ે ત ેઘરકામમા ંમનપરુ થઈ ગઈ 
હતી, સમજોને કે, પાક્ી ગરૃહરી બની 
ગઈ હતી. એમના ંઘર આંગરમા ંબે 
ફૂલ ખીલીન ેરકશોર વય ેપહોંચી ગયા 
હતા, ‘અજુ ્ધન અને અજય.’ રનયતા 
અનભુવતા ંમવજયાબહને પર ઉંમરના ં
કારર ેદવાના ઓમશયાળા થઈ ગયા 
હતા,ં કમજોરીને લીર ેતઓે જલપાને 
ઘરકામમા ંમદદ કરી શકતા નહોતા.ં 
ઘણુ ંકરીને આરામ જ કરવો પડતો 
કારર લો બી.પી.ની ચબમારીન ેલીરે 
ગમ ેતયારે ચક્ર આવી જતા.ં એકલા 
તો બહાર જઇ શકતા જ નહોતા,ં વળી 
જલપાને પર તેમનુ ં બરંન રહેત ુ,ં 
એમને લીર ેચાહવા છતા ંત ેઘર બહાર 
જઈ શકતી નહોતી તેથી તનેો ધ ૂરંવાટ 
તેના વત્ધનમા ંદેખાવા લાગયો હતો. 
બાળકો મોટા થઈ જવાને લીરે ઘરમા ં
પર સકંડાશ જરાવા લાગી હતી. 

એમને ભરવા કરવામા ંઅગવડ પડતી 
હતી. આ તરફ જયશે પર જલપાના 
બદલાયેલા ંસવભાવનો મશકાર બની 
ગયો હતો, તથેી ત ેપર વરારે સમય 
ઘર બહાર જ મવતાવતો થઈ ગયલેો. 
અનભુવી મવજયાબહને બધ ુસમજતા ં
હતા,ં મૌનને શસ્ત બનાવીન ેબે્ેલા,ં 
‘જેવા પડશ ેએવા દેવાશ’ે એમ પર 
મવચા્ુું હોય. પેલો ચાવીનો ઝૂડો તો 
ક્ારનોય જલપાની કમરને શોભાવતો 
થઈ ગયલેો. જલપા કેટલી સહજતાથી 
ઘરમા ંનાનામોટા મનર્ધયો ક્ારે લેતી 
થઈ ગઈ ત ેખબરે ન પડી.

એવામા ંએક વાત બની જે સાભંળી 
જલપા ખશુ થઈ ગઈ. સાજંે જયેશ 
ઘરે આવયો તો એને ભાવતા ંભોજન 
બનલેા ંઅન ેજલપાની જીભ પર મી્ાશ 
આવીને બેસી ગયેલી. પથારીમા ંપડ્ ે
પડ્ ે મવજયાબહને પર બરો તાલ 
જોયા કરતા ંહતા.ં તેઓ પર આટલા ં
બરા ં મલાવાનુ ં કારર જારતા ં જ 
હતા,ં સાજંે જયારે જલપા શાક લેવા 
જાય તયારે એમની સખી અન ેપડોશર 
રદવયાબહને ઘડીક બેસવા આવેતા.ં 
એટલે સોસાયટીની નવાજૂની તો 
ખબર પડે જ. સવારે ચાનાસતો 
કરતી વખતે જયેશ ેમોઢંુ ખોલ્ુ ંઅને 
બાને જરાવ્ુ ં કે “ઘરા ં વખતથી 
સોસાયટીના રરડેવલોપમેંટની વાત 
ચાલતી હતી તે ફાઇનલ થઈ ગ્ુ ં
છે અને ફલેટ માચલકર હોવાને નાતે 
બાએ નો ઓ્જેકશનની સહી કરી 
આપવી.” સાથે સમજાવટ ભરેલા ં
અવાજે કહુ ંકે, “નવા ફલેટની માચલકી 
હક્ જયેશના  નામે જ કરી આપવા.” 

બાએ જયશે ેજેમ કહુ ંજયા ંકહુ ંતયા ં
સહી કરી આપી. પત્ુ.ં...... 

જલપાને જે જોઈત ુ ં હત ુ ં તે થઈ 
ગ્ુ,ં તેનો સવાથસી સવભાવ બેરોકટોક 
દેખા દેવા લાગયો. હવે એમને ઘર 
મસફટ કરવાનુ ંઆવ્ુ ંતો તરેે જયેશને 
સમજાવી દીરો કે, “નવુ ંઘર બનતા 
તો ઘરો સમય નીકળી જાય તો 

આપરી સાથ ેચબચારા ંબા ક્ા ં્ેબા 
ખાય? તથેી તમેને સારા વધૃરાશ્મમા ં
મકૂી દઈએ અન ેઘર તૈયાર થઈ જતા ં
બાને પાછા ંલઈ આવશુ.ં” 

જયેશ પર તેની વાતમા ંઆવી 
ગયો અને બાનુ ં નામ નજીકના 
વધૃરાશ્મમા ંલખાવી આવયો. ઘરે 
આવી તેરે બાને નક્ી કરેલી હગંામી 
વયવસથા મવશે જરાવ્.ુ બા કશુ ંન 
બોલતા ંજયેશ પાસેથી ફોન માગંી 
રદવયાબહનેને ફોન કરી પોતાની ઘરે 
બોલાવયા.ં રદવયાબહને હાથમા ંમોટંુ 
બ્રાઉન કલરનુ ંકવર લઈને આવયા 
અને જયેશના હાથમા ંમકૂુ.ં કવર 
ખોલીને પેપસ્ધ જોયા તો જયેશની 
આંખો ફાટી જ રહી ગઈ. બાએ તો 
મસમનયર સીટીઝન માટે બનેલી 
સોસાયટીમા ંપોતાને નામે એક ફલેટ 
ખરીદીને રાખી મકેૂલો !! 

જો હાથમાં પૈસાની છૂટ હોય 
અને પોતાના માટે ભમવષયનુ ં
આયોજન કરી શકતા ંહોય તો આવી 
સોસાયટી આશીવા્ધદરૂપ બને છે. 
મસમનયર મસટીઝનોની જરૂરરયાતોનુ ં
ખાસ ધયાન રાખીને બનાવવામા ં
આવેલી સોસાયટીમાં ઘર જેવી 
સઘળી સગવડ હોય છે, તે ઉપરાતં 
ડો્ટર,હોકસપટલ,મરંદર,કમ્મુનટી 
સેનટર,પાક્ધ ,ચાલવા માટેના ખાસ ટે્ક 
તથા ડોમેષસટક હેલપસ્ધની સગવડ 
ચોવીસે કલાક મળે એવી જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવી હોય છે. સમવયસકોની 
કંપની પર મળી રહતેા ંજવલલે જ 
પોતાના ંઘરની યાદ આવ ેછે તે પર 
પોતાના ંખચવે રહવેાનુ ંએટલે ખમુારી 
તો સચવાય જ. મવજયાબહને ેદૂરંદેશી 
વાપરી રદવયાબહેનનાં પમતની 
મદદથી પોતાનુ ં ભમવષય સરુચક્ષત 
બનાવી લીરેલુ.ં 

જયારે જલપા અને જયેશ તેમને 
નવા ઘરે મકૂવા આવયા ંતયારે બનંેની 
આંખોમા ંપસતાવો અને મવજયાબહને 
માટે અહોભાવ છલકાઈ રહ્ો હતો.
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શહરેથી થોડે દૂર શાતં અને 
રમરીય વાતાવરરમા ં
બે્ાં ઘાટનો બે માળનો 

સરસ મજાનો નાનકડો બગંલો હતો. 
“આમશયાના”. એમાં આવેલુ ં એક 
સરસ મજાનુ ંનાનુ ંએવુ ંગાડ્ધન ને 
એમા ં રોપેલા ં જાત-જાતના ફૂલો. 
પક્ષીઓનો મી્ો-મધરુો કલરવ. સાચે 
જ આમશયાના હત ુ.ં શ્ીરરન ેપહલેાથંી 
જ શાતં અને પ્રાકૃમતક વાતાવરર બહ ુ
ગમતુ.ં લગન પછી શ્ીરર મૌલીને 
લઈને આમશયાનામા ંઆવી ગયેલો. 
આમશયાના એટલે શ્ીરર અન ેમૌલીનુ ં
ઘર. ના..ના...કદાચ માત્ર એકલા ં
શ્ીરરનુ ંજ... 

ગાડીનો હોન્ધ વાગયો અને મૌલી 
કોફી બનાવવા ઉભી થઈ. રોજ સાજંે 

શ્ીરરના ઓરફસથી પાછા ંઆવવાના 
સમયે સરસ મજાની કોફી તૈયાર 
રાખતી. રાત ેજમવામા ંશ્ીરરન ેભાવ ે
એવુ ંજ ભોજન હોય. દરેક પતનીએ 
પમતને ગમતુ ં કરવુ ં જ પડે એવુ ં
મૌલીના મગજમા ં્સાયેલુ ંહત ુ.ં એક 
પતનીએ મનભાવવી પડતી બરી ફરજ 
મનભાવતી મૌલી..

“આ લો શ્ીરર, તમારી કોફી….” 
મૌલીએ કોફીનો કપ આપતા કહુ.ં

“મને કોફી પીવાની ઈચછા નથી 
આજે. મારા ભાગની કોફી ત ુ ં જ 
ગટગટાવી જા મૌલી..” શ્ીરર હસતા ં
હસતા ંબોલયો. શ્ીરર ચાહતો હતો 
મૌલીને. ઘરીવાર કહતેો કે, “મૌલી, 
ચાલને ત ુ ંપર મારી સાથે ઓરફસે. 
મને અને ઓરફસ બનંેને તારી કંપની 

મળશે. આખો રદવસ ઘરમા ંરહીને 
કંટાળી નથી જતી ત ુ.ં.?? કોઈ 
કલબ કે રકટ્ટી પાટટીમા ંજતી હોય તો 
ટાઈમપાસ થઈ જાય.  ત ુ ંઆજકાલ 
બરાબર જમતી નથી, જો તો ખરી 
કેટલી લેવાઈ ગઈ છે….”

પર આ બધુ ંમૌલીને મન પારકંુ 
લાગત ુ.ં એ પોત ેજ ક્ા ંપોતાના ંમાટે 
જીવતી હતી. બધુ ંપોતાનુ ંહોવા ંછતા ં
પોતે તો ઘરે દૂર નીકળી ગઈ હતી.. 
એનુ ંતો માત્ર શરીર શ્ીરર પાસે હત ુ ં
પર પોતે ક્ા ંહતી એની પાસે.. 

(અનસુરંાન 17મા ંપાને)

®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke	þuXðk¤k

ykrþÞkLkk
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જેની રાહ જોઈ જોઈને આંખો 
પણ ઊંડરી ઉતરરી ગઈ અને 
કાયા પણ કકૃશ થઈ ગઈ. 

એવામા ંઆહકારા નખાઈ જાય તે 
તો ્સવાભાનવક જ છે. નાલેશી ભ્ુું 
મન જયારે કશુ ંપણ નવરારે તેમા ં
નકારાતમક અઝભગમ નસવાય બીજુ ં
શુ ંનવરારરી શકે? રાહ જોવી તે મારરી 
મજબરૂરી હતી કે જીવનનો રાહ તે 
આજ સધુી નક્કરી ના કરરી શક્ો. મન 
લાબં ુનવરારે અને ટદલ કોઈની રાહ 
જુએ એટલે કરુણતા નજીક આવે 
ખરરી?! આવી પળોમા ંમક્કમતા હજી 
છોડરી નહોતી. ટદલમા ં ધરબાયેલો 
આતમનવશ્વાસ હજી અકબધં પડ્ો છે; 
એ જ હુફંમા ંતો બે પળો વધ ુજીવી 
જાઉં છ.ં

કોઈના પગલાનંા દૂરથી ધબકારા 
સભંળાયા કે, મન એકદમ ઉત્ેજીત 
થઈને આંખને સતેજ કરરી દે છે. સકૂા 
પાદંડાઓ ખખડતા માલમુ પડે કે, 
વળરી તે કારબા જેમ સકંોડાઇને શાતં 
બની જાય છે. હવે તો પાદંડા હલે તો 
એ ર્સતા વેરાન માની લઉં છ.ં કોણ 
જાણે મારરી રાહ જોવાની પળો ક્ારે 
ખતમ થશ?ે બીજી રરીત ેકહુ ંતો, મારરી 

આંખો એ રાહ જોવાતા પથ પર મીટ 
માડંરીને જ બધં થઈ જશે?!

વળરી ટદલમાથંી એક ઉર આવયો 
“રાહ જોવાની પળો ખતમ થાય કે 
બીજી પળો ટદલને શાનંત આપશે? કે 
પછરી રાહ જોવાના નવરારો ફરરી નહીં 
્સફુરે?” સનનન... કરતા ંતીર જેમ 
એ ભેદરી વાક્ો અંગેઅંગને વીંધીને 
આરપાર નીકળરી ગયા. પળેપળનો 
રંગ બદલાઈ ગયો. એ નવશ ેનવરારવુ ં
કે, વળરી રાહ જોવામા ંડબૂી જવુ?ં એ 
જ અવઢવમા ંપોતાની હારને નજીક 
જોઈને મારે ઉભા રહવેા નસવાય કોઈ 
આરો નહોતો.

નજરોન ેદૂર સધુી દોડાવીએ, એનો 
અથ્ચ એવો નહીં કે, આપણે કોઈની 
રાહ જોતા હોય. એવુ ં કહરીને કોઈ 
ઝડપથી પસાર થઈ ગ્ુ.ં હજી તો હુ ં
એ શબદોને પારખવા કાન નરવા કરંુ 
તે પહલેા ંતો શબદો હવામા ં નવલાઈ 
ગયા. વળરી આંખોને જ કહુ ંકે; “જોને 
કોણ આવુ ંકહરીને ગ્ુ?ં” તો આંખોએ 
પણ કોઈ સારા ટરપોટ્ચ  ન આપયા. 
આમતેમ જો્ુ ંતો ફરરી એ અવાજ 
ગગનભદેરી લાગયો, “બસ આમ જ રહરી 
જઈશ..”  

½B{h ð÷kuýwt
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh

½B{h ð÷kuýwt

(પાના ં10નુ ંરાલ)ુ
આદત..?

(હસીને...) વારંનની તથા સોપારરી 
ખાવાની.
વાચંકોનરે સદેંશ...?

કાય્ચ એ જ જીવનમતં્ર હોવો જોઈએ 
એની સાથે આધયાતતમકતા હોવી જરૂરરી 
છે.સમાજમા ંલોકો ને ઉપયોગી થવુ.ં 
જન્મથી મ કૃત્ ુસધુી લોકો માટે કાઇંક 

કરવુ ંજોઇએ.
એમ.એ,એમ.ટફલ અને પી.એરડરી 

થયેલા ડ ૉ .જે.જે.ર ાવલ સાહેબે 
અંગે્જી,ટહંદરી,ગજુરાતીમા ંખગોળનવજ્ાન 
નવશે અનેક પ્ુસતકો લ્યા છે.નવનવધ 
ભાષાના ૩૫થી વધ ુઅખબારમા ંઅને 
અઢળક સામનયકોમાં લેખ લ્યા 
છે.રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય રરીસર્ચ 
જન્ચલમા ં૨૫થી વધ ુપેપસ્ચ રજુ કયા્ચ 

છે.દેશ-નવદેશની કેટલીયે સ્ંસથાઓમા ં
વયા્યાનો આપયા છે.અને એવોરસ્ચ 
પણ મેળવયા છે તેમ છતા ંખબુ જ 
વય્સતતા વચરે રાવલ સાહબેને જયારે 
પણ મળવાનુ ંથાય તે ક્ણૉ હમંશે માટે 
યાદગાર બની રહ ેછે. 
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૧૯૪૫-૪૬ની સાલની વાત છે, 
નાનકડુ ંગામડુ.ં મોટાભાગની 
વસતી રો રડયા જામતના 

લોકોની. ગરીબી એવી કે, પરુુષોના 
ડે્સમાં નીચે લગંોટી અને ઉપર 
કા’ંતો ખલુલુ ંશરીર કે બડંી. સ્તીઓ 
નીચે કાછડો, ઉપર કાચંળી અને 
માથે રડખુ ંઓઢે. આ રડખુ ંએટલે 
માથે નાની ઓઢરી જેવુ ંકપડું. આ 
પહરેવશે જ  ખદુ, તેમની ગરીબીની 
ચાડી ખાતો જરાય. 

આ ગામમાં એક કરરયારાની 
દુકાન, જેને  ચલાવનાર ભાઈને, 
આખુ ંગામ “કાછીયા” તરીકે ઓળખે. 
આ દુકાનમાં  સામાનય કરરયાણુ ં

અને અનાજ મળે, તે પર ખબુ મોટા 
જથથામા ંજોઈત ુ ંહોય તો ભાગયે જ 
મળે. તેને માટે બાજુના સહજે મોટા 
ગામમા ંહાટડી ભરાતી, જેને ગામની 
ભાષામા ંલોકો “હાટવાડો”  કહતેા. 

આ ગામમા ંએક નદી પર વહતેી, 
“કોલક નદી”  ગામલોકોને માટે 
જીવાદોરી સમાન હતી. કારરકે, 
ખાવાનુ ંતો જે રદવસે નસીબ હોય તે 
રદવસે મળે. બાકીના બરા રદવસોએ 
ગામના લોકો આખો રદવસ રરાઈને 
પારી પી શકતા. રરાઈન ેએટલા માટે 
કે, તેઓનો ખોરાક એટલે “પેજવુ.ં” 
પેજવુ ં બનાવવાની રેસીપી તમે 
જારશો તો ગામની ખરી ગરીબીનો 
અંદાજ સૌને આવી જશે.આખુ ંગામ 
સવારે ઉ્ીને મજૂરીએ જવા લગભગ 
સાત વાગે નીકળી જાય, જતા ંપહલેા ં
ઘરની સ્તી ઘરની બહાર એક ચલૂો 

સળગાવીને તેની ઉપર એક મોટા 
માટલામા ંસમાય તેટલુ ંપારી ભરીને 
ઉકાળવા મકેુ, અને તે પારીમા ંએક 
મુ્ ી કે બે મુ્ ી ચોખા અને માપનુ ં
મીઠંુ  નાખીને ઢાકંી  દે, પારી ઉકળયા 
કરે એમા ંચોખા ચડી જાય એટલે 
પેજવુ ંતૈયાર. 

બપોરે લચંબે્રક(!) પડે એટલે 
ઘરના ંબરા સભયો જેમ આવતા ંજાય 
તેમ તે માટલામાથંી  ્ોબલામા(ં 
માટીનો વાડકો) રેડીને પેજવુ ં
પીએ, જેમા ં બે ચાર ઘ ૂટંડે બે ચાર 
દારા ચોખાના હોય! એ જ એમનો 
ખોરાક! એ જ  એમનુ ંલચં. આમ 
આપરે  જો્ુ ંકે, આ ગામના લોકોને 
જો કંઈ રરાઈને મળતુ ંહોય તો તે 
કોલક નદીનુ ંપારી જ. બે મઠુ્ીથી 
વરારે ચોખા ઘરમા ંહોય પર ભાગયે 
જ,  અને જો હોય તો બીજા રદવસ 

nwt yLku {khe ðkíkku
hÂ~{ òøkehËkh
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માટે રાખવાનુ ંજરૂરી બને. 
કારરકે, શે્ને તયાથંી મજુરીના 

પૈસા ના મળે તો? અથવા કામછયાને 
તયાથંી આગલા પસૈા બાકી હોય એટલે 
ચોખા ના આપે તો?_આવા પ્રશ્નો 
સતત મુઝંવતા હોય. સવારથી પરંુૂ 
ઘર મજૂરીએ જવા નીકળી પડે. મજુરી 
એટલે શે્ ના, મોટા મોટા એકરો સરુી 
ફેલાયેલા ખેતરોમા ંસીઝન પ્રમારે 
ચાલતા ખેતીના કામો કરવા. 

આજના જમાનામા ંગજબની લાગે 
તવેી એક વાત પર મારે કહવેી છે. અને 
તે એ કે, આ રોડીયાઓને ખેતી કામ 
કરવા બદલ મજુરીમા ંશુ ંમળતુ ંકહુ?ં 
પરુુષોને રોજના આ્ આના, સ્તીઓને 
રોજના ચાર આના અને બાળકોને 
રોજના બે આના! આ ગામનુ ંનામ 
પર કદાચ રોરડયાઓની  વસતીના 
લીરે “રોરડકુવા” હશ.ે

 આવા ગરીબીના પ્રમતક સમા 
ગામમા ં બહારવટીયાની શી વાત 
કહેવાની હોય?!_તેવો પ્રશ્ન થાય. 
કારર કે, જયા ંલોકો પાસ ેખાવા-પીવા 
કે પહરેવા-ઓઢવાના ંફાફંા હોય તયા ં
બહારવરટયા આવે તો કદાચ રાડ 
પાડીને લુટંવાને બદલે કૈંક આપીને 
જવાનુ ંથાય..! 

એ ગામ-રોરડકુવામાં જેટલી 
જમીન હતી તે બરીના માચલક 
મજુમદાર શે્ . બરી જમીન 
તેઓની  જ એટલે બરા તેમને તયા ં
મજૂરીએ જાય. અને એમ જોઈએ 
તો આડકતરી રીતે આખા ગામની 
જવાબદારી શે્ ની રહતેી. તેઓ પોતે 
કદાચ આ વાત સમજતા હશ ેએટલે 
જ, જેમ વખત ગયો તેમ ગામમા ંશાળા 
બરંાવી. છેક કોલક નદીથી પારી 
લઈને આવવુ ંઅઘરંુ હત ુ ંએટલે કુવો 
ખોદાવયો અને  એક  કરરયારાની 
દુકાન પર પોતે બરંાવીન ેમાલ ભરીને 
દુરના એક સગાને ચલાવવા આપી 
અને એમ એને ્ેકારે પડ્ો.  એટલુ ં
જ નહી એ દુકાનમાથંી જેની પાસે 

ખરેખર પૈસા ના હોય તેને પોતાની 
જવાબદારી પર ઉરાર આપવાની 
કાયમી સચુના પર આપી રાખેલી. 

મજુરી તો આજુબાજુના ગામોમા ં
ચાલતા ભાવ પ્રમારે બરા જેટલી 
જ, શે્ પર આપતા. પર, ગામના 
દરેકને જયારે જરૂર પડે તયારે વગર 
વયાજે પૈસા ઉરાર આપતા. ગામના 
કોઈનુ ંકામ અટકી ના પડે તે ધયાન 
રાખતા. આવા કારરોસર ગામ લોકો 
અને આજુબાજુના ગામના લોકોમા ં
પર તેઓ મપ્રય હતા.

શે્ને બે દીકરીઓ અને બે 
દીકરાઓ હતા. છોકરાઓન ેભરાવવા 
માટે તેમનુ ંએક ઘર બાજુના શહરેમા ં
હત ુ.ં બાળકો શાળા ચાલ ુહોય તયારે 
તયા ંજ હોય. વકેેશનમા ંબાળકો પર 
ગામડે રહવેા આવતા.ં આવા જ એક 
વકેેશનમા ંબાળકો  ગામડે હતા.ં બરા ં
ભેગા થઇને આનદં કરતા ંહતા.ં  રાત્રે 
જમીને બરા ઓટલે બેસીને વાતો 
કરતા ંબે્ા હતા, વાતોમા ંખાસુ ંમોડુ ં
થઇ ગ્ુ ં બનંે દીકરીઓ ૧૦ વષ્ધ 
નીચેની હતી ત ેતો ઊંઘી પર ગયલેી. 
બરા ઉ્ીને સવુા ગયા બરા નોકરો 
પર સવુા જતા રહ્ા.

શે્ શે્ ારી હજી જાગતા જ હતા.ં 
એટલામા ંદુરથી ઘોડાના ડાબલાનો 
અવાજ આવતો હોય તેમ લાગ્ુ.ં 

શે્ારી કહે:- “બાબર દેવાની 
ટોળકી આવી લાગે છે, હવે શુ ંકરીશુ ં
છોકરાઓં પર અહીં છે!”

શે્ :- “એમ ગભરાય ેકશુ ંનરહ થાય, 
સૌથી પહલેા ંબનં ેદીકરીઓન ેગાયની 
કોઢમા ં ખાટલો ઢાળીને સતંાડીને, 
સવુાડી દઈએ, એ ઊંઘ ેછે એ સારંુ છે 
નરહ તો રડે તો બહારવરટયા જારી 
જાય, એ સા... જાતનો શુ ંભરોસો, ત ુ ં
પર તયા ંજ દીકરીઓ ભેગી જતી રહ,ે 
હુ ંબદુંક લઈને બેસુ ંછ.ં” 

એ પ્રમારે જ કરવુ ંપડ્ુ,ં બીજો 
કોઈ ઉપાય પર નહોતો. એટલામા ં
તો ઘોડાના ડાબલાના અવાજ છેક 

ઘરના કમપાઉનડના ઝાપેં સભંળાયા 
અને તયા ંઅટક્ા પર ખરા! શે્- 
શે્ારીના મનમા ંગભરાટ અને બીક 
સાથ ેએક પ્રશ્ન પર હતો.  “હવ?ે”  એ 
પ્રશ્ન શે્ શે્ ારીના મનમા ંજ  રહ્ો 
અને છેવટે શે્ બદુંક લઈને રહંમત 
કરીને ઘર બહારથી બરં કરીને ઝાપંે 
જઈને ઉભા. બહારવરટયાઓની ટોળી 
સાથે  બાબર પર ઝાપંે ઉભેલો જ 
હતો.

શે્:- “રામ રામ, બાબરભાઈ..”
બાબર:- “એ... રામરામ હે્ (શે્ ),હુ ં

ચાલે?”
શે્:- “બધુ ંબરાબર, પર તમે?”
બાબર:- “હે્, (શે્) ત ુ ં તો 

બદુંક લેયને આયવો હેં? અમે થોડા 
તારે  ઘેર આવાના? ત ુ ં તો હારો 
મારહ છે લોકોન ેત ુ ંગમતો છે. એટલે 
તને ની પજવહ,ુ”

શે્:- “તો તારી હવારી (સવારી) 
કા ંચાયલી?”

શે્ને મનમાં ડર હતો છતા ં
બાબર સાથે નોમ્ધલ રહવેા પ્રયતન 
કયષો. મનમા ંએ પર હત ુ,ં સા..... 
બહારવરટયાનો શો ભરોસો?

બાબર:- “આજ તો પેલો કામછયો 
ની ? સા....લોકોને લુટંતો છે તેને 
હીરો કરવાનો છે, તેના બેવ પોયરા 
પર હરામની જાતના ંછે, તા ંચાયલો,   
ચાલ હે્ , રામ રામ.”

વળતા રામરામ કરીને ઝડપથી 
શે્ ઝાપંો બરં કરીને ઘરમા ંઆવયા. 
શે્ારી અને બનેં દીકરીઓને પર 
કોઢમાં ગાયોની વચચે સતંાડેલી 
તયાથંી ઘરમા ંલાવયા.

એટલીવારમા ંબદુંકની ગોળીઓના 
અવાજ આવયા અને એ રાત 
એમ  થોડી બીકમા ંજ વીતી. સવારે 
નોકરોએ બારરા ખખડાવયા તયારે 
જ  ખોલયા. બહાર નોકર ગભરામર 
અને બીકનો માયષો જારે ધ્જુતો હતો.

નોકર:- “હે્ , કાછીયાના પોયારાને 
બાબરરયાએ ગોળીએ દીરો.”
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શે્:- “કયા પોયારાને? કેમ?”
ન ોકર : -  “ન ા લલ ાને , (ન ાન ા 

છોકારાને)  એની પાહ ેથડાની ચાવી 
માયગીને એ દાડાનો વકરો માયગો 
તેરે ના પાયડી થોડી રકઝક કયરી 
પછી ્ોકી પાયડી બદુંક. રહધરો મરી 
જ ગીયો. લોકો કેટલી ખર વાત 
કરતા છે.”

બીજા રદવસે જયારે શે્ના ખેતરે 
લોકો મજુરી કરવા ગયા તયારે પર 
કાછીયાના નાના છોકરાના બાબરે 
કરેલા ખનૂની  વાતોનો ગરગરાટ 
ચાલ ુરહ્ો. શે્ ને પર ખનુ  કરવાનુ ં
કારર જારવાની ઈચછા હતી. કારરકે, 

બાબર મોટા ભાગે ગામના સામાનય 
અને ગરીબ લોકોન ેકનડનાર વયક્તને 
જ કનડતો. તેના નામે જે બે ખનૂ 
બોલતા  હતા; તે એવી વયક્તઓના 
જ હતા, જેઓ મજુરો પ્રતયે  વરારે 
પડતા ક્રૂર હતા અને મજુર સ્તીઓ 
પ્રતયે નજર બગડતા હતા. 

શે્ે મજુરોના મકુાદ્ધમ- સનીયાને 
બોલાવીને પછૂ્ુ,ં:- “સામનયા, આ 
બાબરે કેમ કાછીયાના છોકરાનુ ંખનૂ 
ક્ુું? લોકો શુ ંકહ ેછે?”

સનીયો:- “આપરો બાબડુો ખારો 
કે? તનેી પોરી દુકાન ેગેયલી તો એને 
ફોહલાવીન ેઅંદર લેઈ ગેયલો. બાબર 

ફરતો રામ એટલે તેરે જાયણુ.ં જાતે 
પયુછં ને ખાતરી થઇ કે, પેલાની 
ટીકીટ ફાડીને જ આયવો.”

શે્ે રાત્રે શે્ારીને વાત કરી, 
તો શે્ારી કહ:ે- “આ ઉજળીયાત 

લોકો  આવી ખોરી દાનતના અને આ 
બાબર પોતે રાડ પાડે, લુટં કરે છતા,ં 
ઊંચા ચરરત્ર અને સસંકાર વાળો અને 
લુટેં પર એવાને જ જે બીજાને લુટંીને 
તગડા થયેલા હોય અને ગરીબોને 
હરેાન કરતા હોય.”

શે્ :- “હા, હુ ંપર એ જ મવચારંુ છ ંકે, 
આ બાબરન ે બહારવરટયાની નાતનો 
ગરવો કે, ફરીસતાની નાતનો?!”

(પાના ં13નુ ંચાલ)ુ

એનુ ંમન તો હજી મવવકેમા ંજ હત ુ.ં 
ઘરના ંવડીલોએ ભેગા ંથઈન ેતો નક્ી 
કરેલુ ંમૌલી અને મવવેકનુ ંસગપર. 
ઘરા ંઓછા સમયમા ંબનં ેએકબીજાની 
ખબૂ નજીક આવી ગયેલા.ં એકવાર 
મવવકેે મૌલીન ેહસતા ંહસતા ંજ પછૂ્ુ ં
કે, “ મૌલી જો હુ ંઆ દુમનયામા ંન 
હોઉં તો...??”

મૌલીએ પર જવાબમા ંકીધુ ંકે, “હુ ં
પર ન હોઉં...”

“ખરેખર..??” મવવકેે પછૂ્ુ.ં
“હા, સાચચે...”
“ખરેખર..???” મવવેકે ફરીથી 

પછૂ્ુ.ં
“હવ ેજો પછૂશો ને તો જવાબ નહીં 

મળે..” મૌલીએ કહુ.ં
“ખરેખર...??” મવવકેે પછૂ્ુ ંન ેબનેં 

ખડખડાટ હસી પડ્ા.ં
નસીબની બચલહારી પર કેવી છે?! 

લગનના છ મરહના પહલેા ંજ મવવેક 
કાર ઍક્સડનટમા ંમતૃ્ ુપામયો.

મૌલીનુ ંમન તો ક્ારનુ ંમરી ચકેૂલુ ં
હત ુ.ં માત્ર શરીરથી જ એ શ્ીરરને 
પરરી હતી. લગન અને મતૃ્ ુવચચે 
ઘરી સમાનતા લાગતી હતી એને. 

લગન સમયે બરા ંસગા-ંસબંરંી અને 
મા-બાપ રડતા ંહોવા ંછતા ં મવયોગ 
અમનવાય્ધ હતો તેમ મતૃ્ ુસમયે પર 
સગા-ંસબંરંી રડતા ંહોય છે તયારે પર 
મવયોગ અમનવાય્ધ હોય છે. મતૃ્ ુસમયે 
માત્ર મતૃ્ ુપામનાર ગેરહાજર હોય 
છે તો મૌલી પર ક્ા ંહજાર હતી એ 
વખતે..?? અને મૌલીએ એ “ખરેખર” 
સાચબત કરી બતાવ્ુ ંહત ુ.ં

“આજે જો મવવકે હોત તો......??”
આ મવચાર પછી મનઃશ્દતા 

મસવાય કંઈ જ ન હત ુ.ં
****

“ આજે ્લબમા ંનથી જવુ ં ચેસ 
રમવા માટે?” મૌલીએ પછૂ્ુ.ં

“ના, ત ુ ંઆવતી હોય તો જઈએ 
બાકી મને નથી જવુ.ં.” શ્ીરર બોલયો.

“કેમ..? રોજ તો એકલા જતા ં
હતા.ં.?”

“હા, પર મારંુ ચચત્ નથી ચોંટત ુ.ં 
મન ેખોટી ચાલ ચાલતો જોઈ ્ લબમા ં
ચીડવે છે તયારે તારી પાસે ભાગી 
આવવાનુ ંમન થાય છે…” શ્ીરર એકી 
શ્વાસે બોલી ગયો.

“હુ ં હોઉં તો તમે જીતો ખરા.ં.?” 
મૌલીએ સામે પછૂ્ુ.ં

“હા ખરેખર, જીતી જાઉં..” શ્ીરર 
ઉતસારહત થતા ંબોલયો.

મૌલી ચમકી ગઈ. આ “ખરેખર” 
શ્દ ઘરા ં વખતે સાભંળયો હતો. 
અસલ મવવકે જેવો જ અવાજ. શ્ીરર 
અને મવવેક બનંે પ્રેમ કરે છે/કરતા ં
હતા.ં

કદાચ આ જ મવવકે છે.
એનુ ંનામ જુદંુ છે, ચહરેો જુદો છે, 

એની ટેવ-કુટેવ જુદી છે.
મન ેચાહ ેછે. મારા અભાવ ેવયાકુળ 

છે.
નામે ભલે શ્ીરર હોય કે મવવેક 

હોય. એ માત્ર મન ેચાહ ેછે. દુમનયાથી 
અલગ રીતે, શક્ એવી આવડતે, 
પર એ મને ચાહ ેછે.

મૌલી ઊભી થઈ.
શ્ીરરે પછૂ્ુ,ં “ક્ા ંજાય છે.??”
“હુ ં તૈયાર થઈને આવુ.ં આપરે 

સાથે જઈએ ્લબમાં..” મૌલીએ 
સકસમત જવાબ આપયો.

આજે ખરાં અથ્ધમાં મૌલીનો 
આમશયાનામા ંપ્રવેશ થયો હતો…
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“økkihe þwt çkku÷u ?!”

વી
સ વષ્ધની ગૌરી અહમદના 
પ્રેમમા પડી. એ બંને  
બાજુબાજુની ચાલીઓમા ં

રહતેા ંહતા.ં અહમદ કલાકાર હતો. 
ગરપમતની અને માતાજીની મમૂતતિઓ 
બનાવવાનુ ં કામ કરતો હતો. બાકીના 
સમયે   ટીવી ઇંડસટ્ીમાં સેટસ 
બનાવવામા આમસસટંટ હતો. છેલલા 
ત્રીસ વષ્ધથી  આ ઇંડસટ્ીમા ં ખબૂ 
જ કામ મળે છે.  ગૌરીએ ભાગીને 
લગન કયા્ધ, કારર બે મવરમસીઓના 
લગનને, બેમાથંી કોઇપર કુટંુબ 
માનય કરવાનુ ંન હત ુ.ં અહમદના 
માતામપતા હૈદરાબાદ રહેતા ં 
હતા ંએટલે ગૌરીને એમના કુટંુબ 
સાથ ેમેળ સારવાનો ન હતો. 
ગૌરીના માતામપતાએ એમની 
સાથનેો સબંરં આ લગન પછી 
તોડી કાઢ્ો હતો. એમનો 
સસંાર સખુી હતો. અહમદની 
કમારી સારી હતી એટલે એમને  
પૈસાની કોઇ તગંી ના હતી. 

પોતાની કમારી અહમદ 
ગૌરીના હાથમા ંમકૂતો. ક્ારેક વધ ુ
પસૈા હોય તો ગૌરી શકંાશીલ નજરે 
જોતી. અહમદ એને સમજાવતો કે, 
કોઇ મોટો સેટ હોય તે બનાવતા 
વરારે કમારી થાય. એ ગૌરીને 

સમજાવતો કે, બીબીને  જારવાનો 
હક્ હતો કે એનો શૌહર ઘરમા ંપૈસા 
ક્ાથંી લાવતો  હતો? પમત શુ ં અને 
ક્ા ંકામ કરતો હતો?. પોતે પતનીને 
દરેક પાઇનો અને દરેક મમનીટનો 
રહસાબ આપશે. ક્ારેક આવા સેટસ 
શહરેની બહાર કરજત કે કલયારમા ં
હોય તયારે મોડુ ંપર થાય.  પોતે જે 
પૈસા કમાતો હતો તેમા ંપર ગૌરી 
અડરી હકદાર હતી. આમ બન્ે 
એકબીજાની રજામદંીથી વયવહાર 
કરતા.ં

લગનના બે વષ્ધમાં ગૌરીએ 
એ ક  દ ી ક ર ી ને જ નમ 
આપયો. ગૌરીના 

ઘરનાની માનયતા ખોટી પડી  કે, એ 
દુઃખી થશે કે પાછી આવશે. દીકરી 
હોવા છતા,ં અહમદે એના ઉછેર અને 
મશક્ષરમા ંકોઇ  બરંન ના રાખ્.ુ એન ુ
કારર કે, એ બન્ેના આચારમવચાર 
આધમુનક હતા.ં દીકરીને સરકારી 
શાળામા ંભરવા મકૂી. અહમદ કહતેો 
કે, હવે એની કમારીના ત્રર ભાગ 
કરવા અને દીકરીના  ભાગના પૈસા 
એના ભમવષય માટે બચાવવા.

અ હ મ દ ન ા  સ ગ ા વ હ ા લ ા 
હૈદરાબાદમા ંરહતેા ંહતા.ં એથી એ 
વારંવાર તયા ંજતો હતો. ક્ારેક કોઇ 
સારા કે મા્ા પ્રસગં હોય તયારે ગૌરીને 
પર લઇને જતો હતો. આગળની પેઢીને 
આપરે ભલે  જૂનવારી ના કહીએ, 
તો પર રૂરઢચસુત જરૂર હતી. એમના 
લગનના દસબાર વષ્ધમા ગૌરીના 
મપતા તથા  માતાનુ ં મતૃ્ ુ થ્ુ.ં 
તયારબાદ ગૌરીની બહનેોએ એની 
સાથ ેબોલવા ચાલવાનો વયવહાર 
શરૂ કયષો. લોહીની સગાઇ હતી 
એટલે બહનેોને એની નાદાની 
માટે દયા આવ ેએ સવાભામવક 
હત ુ.ં બહનેોએ એને સમજાવી 
કે એરે ઘરો આરામ કયષો. હવ ે
થોડુ ંકામ કરીન ેપમતને આમથતિક 
મદદ કરવી જોઇએ.વળી ખરાબ 

સમય આવ ેતે માટે પગભર થવા 
તૈયાર રહવે ુ ંજોઇએ. 

પર, ગૌરીને  મન તો 
આ મશખામર ચપટી ધળૂ 
બરાબર હતી. એ તો એના 
મનના મારીગર, બાદશાહની 
બેગમસાહબેા હતી. એને લાગત ુ ં
હત ુ ં કે, લોકો તેના સખુની ઇષા્ધ 
કરતા ંહતા.ં એમના મીયાબીબીના ં
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સખુી સસંારમાં ખરાબ સમયને 
અવકાશ જ ના હતો. ગરીબી તથા 
દુઃખ તો એને સપશ્ધ કરવાનો પ્રયતન 
પર નહી કરે. 

એક રદવસ અહમદ કામ ઉપરથી 
ઘેર આવયો તયારે ખબૂ દુઃખી હતો. 
ગૌરીએ  કારર પછૂ્ુ ં તયારે એરે 
જરાવ્ુ ં કે, એના ચાચાની દીકરી 
મમુતાઝ, જે દસ વષ્ધથી પરરી 
દુબઇ રહતેી હતી તેના તલલાક થઇ 
ગયા હતા ંઅને એની બે દીકરીઓ 
સાથ ેપાછી આવી હતી. મહરે એટલે 
છૂટાછેડાની રકમ મોટી મળી હતી પર 
પે્રમ અને કુટંુબને ખોઇ બે્ી હતી. 
અહમદને આ બહેન માટે ખબૂ જ 
લાગરી હતી. 

ગૌરીએ સમજાવ્ુ,ં “દુઃખનૉં ઓસડ 
સમય છે.સમય જતા ં મમુતાઝના 

રદલના ઘા રૂઝાઇ જશે. તમે વચચે 
વચચે હૈદરાબાદ જઇન ેએન ેઆશ્વાસન 
આપી આવજો. આપરી અને બીજા 
ઘરના સભયોની સદભાવનાથી એના 
રદલને સકુુન  મળશ.ે બને તો થોડા 
રદવસ માટે મમુતાઝને અહીં મુબંઇ 
લઇ આવો. એનુ ંમન હલકંુ થશ.ે”

થોડા સમય બાદ અહમદ 
મમુતાઝના દુઃખમા ંસહભાગી થવા 
હૈદરાબાદ ગયો અને ચાર રદવસ 
પછી પાછો આવયો તયારે, મમુતાઝને 
પોતાની બીજી બેગમ તરીકે મનકાહ 
કરીને પોતાની સાથે રહેવા લઇ 
આવયો. સાથ ેએની બે દીકરીઓ પર 
હતી. મ ૂઝંાયલેી ગૌરી માટે આ સમજવુ ં
કે માનવુ ંઅશક્ હત ુ.ં એ મવરોર 
કરવાની કસથમતમા જ ન હતી કારર 
એની પાસે અહીંથી પાછા વળવાનો 

કોઇ માગ્ધ ના હતો અન ેઆગળ વરવા 
કોઇ આમથતિક આરાર ન હતો. અહમદ 
એન ેવારંવાર કહતેો, “બીબી,તને હક્  
છે મારા પૈસા અને  સમયનો રહસાબ 
પછૂવાનો ..................”  અહમદ કયા 
હક્ની વાત કરતો હતો? અહમદે 
પોતાની  જજદંગીના બે રહસસા તો એને  
પછૂ્ા વગર જ કયા્ધ ને?! અહમદને 
આ શાદી કરવાની  સમંતી આપવા 
મસવાય  ગૌરીને છૂટકો જ ન હતો. 
એ અહમદથી તલાક લઇને ક્ા ં
જાય? એક દીકરીની મા હતીને..!! 
હવ ેઅહમદની કમારીના કેટલા ભાગ 
પડશ?ે_એ મવચારે એના દીમાગે કામ 
કરવાનુ ંજ બરં ક્ુું હત ુ.ં 

ગૌરી શુ ંબોલે?!

અમવરત દોડતા સમયની એકાદ મગુર મમલન ક્ષરને 

વાગોળતો બે્ો છ. રીમે રીમે ખબૂ રી...મે રી...મે 

ચપુચાપ અરવ પગલે એકાનત રાત્રીના પ્રથમ પહોરના 

પ્રથમ મધરુ સવપને જ યાદોના ટકોરે તે  

મને જગાડી દીરો.

તારી જુદાઈની આ મવરહ રાતને તો હુ ંગમેતેમ જીરવી 

લેત પર શુ ંકરુ, આંખોને તારો મવરહ મજૂંર ન હતો.

આ બધ ુલખ ુતો છ પર જારે હુ ંનથી લખતો. હુ ંતો 

હજુ સવપનોમા ંજ ખોવાયેલો છ. મારી કલમને આ બધ ુ

જારે ત ુ ંલખાવી રહી હો તેવ ુલાગે છે.

ÃkºkMkuíkw
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હમરા ંજ ટેમનસ સટાર સામનયા 
મમઝા્ધની બકુ “ Ace against 
Odds”  આવી અને તે માટે એક 

જારીતા ંન્ઝુ રરપોટ્ધર તેનો interview 
લઈ રહ્ા હતા.ં તેમરે સવાલ કયષો કે 
સામનયાએ તનેી બકુમા ંતે ઉલલેખ નથી 
કયષો કે તે ક્ારે “સેટલ” થશે? ક્ારે 
“માતતૃવ” રારર કરશ ે? એવુ ંલાગે છે 
કે તે હમરા ં“સટેલ” થવા માગંતી નથી. 
તેની સામે સામનયાએ જવાબ આપયો 
કે તમને નથી લાગત ુકે હુ ં સેટલ છ 
? હમંેશા સ્તીઓએ આ પ્રશ્નનો સામનો 
કરવો પડે છે ભલે પછી તે ન્બંર વન 
ખેલાડી હોય. આ સાભંળયા પછી પેલા 
ભાઈએ તો તરત માફી માગંી અને પછી 
તેમરે કહુ ંપર ખરંુ કે હુ ંકોઈ પરુુષ 

ખેલાડીને આ સવાલ ન પછૂત કદાચ.  
ના, મારે કોઈ ફેમીનીસમની વાત 

નથી કરવી, પર લગન કરવા, માતતૃવ 
કે મપતતૃવ રારર કરવ ુતે બન્ે માટે 
એટલ ુજ મહતવન ુછે નહીં કે માત્ર સ્તી 
માટે જ. આજે છોકરીઓના ભરતર 

મવશ ેસમાજમા ઘરી જાગમૃત જોવા મળે 
છે, છોકરીઓ ભરી રહી છે, આગળ 
વરી રહી છે. દુર દુર ના ગામડાઓ - 
શહરેોમાથંી છોકરીઓ હોસટેલમા ંરહ ેછે 
અન ેભરે છે. સારંુ લાગે છે. હુ ંખશુ થઈ 
જાઉ છ ંજયારે હુ ંસાભંળુ કે છોકરીઓને 
આગળ ભરાવવી જ જોઈએ, 
ગે્જ્એુશન તો કરવાનુ ંજ ! અન ેતનેા 
પછી પર મને એક લાઈન સાભંળવા 
મળે છે કે આજકલ છોકરીઓ એટલી 
તો ભરેલી હોવી જ જોઈએ નહીંતર 
પછી “સારુ” મળતુ ંનથી. છોકરાઓને 
પર એવી જ છોકરીઓ જોઈએ છે કે 
જે ભરેલી હોય. આ સાભંળીને મને 
સવાલ થાય કે ખરેખર છોકરીઓને 
ભરાવવાનો હતે ુશુ ંહોય છે?   એ જ 
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કે તે વધ ુભરેલી હોય તો મેરેજના 
માકકેટમા ંતેની વેલ્ ુવરી જાય ? અને 
ઉપરની વાતને અનલુક્ષીને કહીએ તો 
કદાચ તે સારી રીતે  “ સેટલ ડાઉન” 
થઈ શકે ? 

કોલેજમા ંએવી ઘરી છોકરીઓ છે 
કે તેઓના ગે્જ્એુશનની એટલે રાહ 
જોવાય છે કે જેથી પછી તરત જ તમેના 
લગન થઈ શકે અને કેટલી છોકરીઓ 
એ તો અડરેથી ભરવાન ુછોડી પર 
દીધ ુછે કારરકે તેમને “સારંુ” ઘર મળી 
ગ્.ુ આ વાત માત્ર મા-બાપ તરફથી 
જ નથી, પર કેટલી છોકરીઓમા ંપર 
મેં જો્ ુછે કે તેઓ માત્ર એમનેમ જ 
ભરતા હોય છે કે કોઈ કોસ્ધ કરતા હોય 
છે , તેમનો કોઈ “ગોલ” નથી હોતો 
કારરકે તેમના મનમા ંકંઈક અંશે તે 
હોય જ છે કે મારે તો છેવટે પરરવાનુ ં
જ છે ને ! કારરકે તેમના મા-બાપ 
અને સમાજ તરફથી પહલેેથી એ જ 
મવચાર મકૂવામા આવયો હોય છે. તેઓ 
પર તેની આગળનુ ં કંઈ મવચારી જ 
નથી શકતી.

આ વસત ુમાત્ર કોઈ અમકુ કોમમા,ં 

જામતમા ં કે જેઓ અમકુ મવસતાર કે 
નાના ગામોમાથંી આવતા લોકોમા ં
જ જોવા મળે છે તેવ ુનથી. હમરા ં
હુ ંએક કામ માટે એક બહનેને મળી, 
હવે તેમરે મને બધ ુસમજાવ્ ુઅને 
છેલલે કહ ુ કે છોકરીઓ માટે તો આ 
બહ ુજ સારુ અને “સેફ” કહવેાય અને 
આમ પર લગન પછી જોબ માટે કોઈ 
ના પાડે પર આ કામ તો થાય અને 
આવક પર સારી થાય , તમે કંુવારા 
જ આટલુ ં્માઓ તો છોકરાઓ પર 
ના ન પાડે - અને આ કહવેાવાળા પર 
એક એજ્કેુટેડ મરહલા હતા.ં આવુ ંતો 
આજુબાજુ ઘણ ુસાભંળવા મળત ુહોય 
છે. મરહલાઓ માટે બેંકની નોકરી “સેફ”, 
એંજીનીયરીંગની અમકુ જ શાખાઓમા ં
તમને છોકરીઓ જોવા મળશે, બાકી 
શાખાઓમા ંમાડં બે-ચાર હશે. એવી 
રીતે તબીબી શાખાઓમા ંપર આવ ુજ 
જોવા મળે છે. કોઈકને અલગ વસત ુ
કે શાખા પસદં કરવી હોય છતા ંપર  
તેમના સબંરંીઓ કે ઘરવાળા તેમને 
તેમ ન કરવા દે કારરકે છોકરીઓ 
માટે તે “સેફ” નથી. જો આવુ ં રકરર 

બેદીના મા-બાપે મવચા્ુ્ધ હોત તો તે 
I.P.S બની શકત ? બચેનદ્રી પાલના 
મા-બાપે મવચા્ુ્ધ હોત તો તે માઉનટ 
એવરેસટ સર કરી શકત ? 

Educationનો મખુય હતે ુછે કે વયક્ત 
જાત ેમવચારી શકે, પોતાની એક ઓળખ 
બનાવી શકે અને છોકરીઓના મશક્ષર 
માટે પર આ જ ઉદે્શ હોવો જોઈએ.  
સ્તીને કેળવરીની જરૂરરયાત એટલે 
નથી કે જેથી તે તેના બાળકોને સારંુ 
ભરાવી શકે કે તેમને સારા ંબનાવી 
શકે. પર એટલા માટે કે જેથી તે 
પોતે જાતે મવચારી શકે, સમજી શકે 
અને તે મવચારોને રજૂ પર કરી શકે. 
સવતતં્ર બની શકે.  એક સરસ ભમવષય 
બનાવી શકે. તે નોકરી કરે કરરકે  તે 
independent બની શકે, તેનામા ંએક 
આતમમવશ્વાસ આવ,ે ત ેસપના ંજોઈ શકે 
અને તેને પરૂા ંપર કરી શકે.  જયારે 
આ મવચારથી છોકરીઓને ભરવવામા ં
આવશ ેતયારે જ ખરેખર સ્તી - મશક્ષર 
અંગે આપરે જાગતૃ ગરાઈશુ.ં

હો્ હશે તો ફાગનુ
ગોરી ! આંખ ઝરે તો સાવન,
મોસમ મારી ત ુ ંજ ,
કાળની મમથયા આવનજાવન
- હરીનદ્ર દવે

ઘર બરં છે ને હાથ પડ્ા છે હવાથી દૂર,
લાગે છે આ જગા છે બરીયે જગાથી દૂર.
પ્રસરી છે એક ખીર સકળ દરમમયાનમા,ં
એક પાદંડુ ંપડ્ુ ંછે અહીં ઝાડવાથી દૂર.

– રમેશ પારેખ

AtËku÷Þ
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કમવ પુરુરાજ જોશીની આ 
સરળ બાનીમાં લખાયેલી 
સવંદેનશીલ ગઝલ હુ ંકોલેજમા ં

ભરતી  હત ી  તય ા રે  ક ોઈ 
મેગેઝીનમાથંી વાચેંલી,ગમી ગયેલી 
એટલે નોટબકુમા ંટપકાવી દીરેલી. 
કારર કે પે્રમની મોસમમાં મપ્રય 
વયક્તને મળયા પછી નામ, સાન 
મવસરાઈ જત ુ,ં તયારે પરુુરાજ સીનયર 
્લાસમા ં ભરતા હતા પર લેખક 
તરીકે જારીતા થઈ ગયેલા, તેમના 
કાવયો -ગઝલો, વાતા્ધઓ મેગેઝીનોમા ં
પ્રગટ થતી.

‘નક્ષત્ર’ તેમનો પહલેો કાવયસગં્હ 
તયાર પછી બીજા બેએક કાવયસગં્હો, 
વ ા ત ા્ધ સ ંગ્ હ ો ,  નવલકથ ાઓ , 
મવવેચનસગં્હો  તેમરે ગુજરાતી 
સારહતયને પ્રદાન કયા્ધ . નરડયાદ 
તેમનુ ં વતન પર વડોદરા નજીક 
આવલેુ ંસાવલી ગામ તેમની કમ્ધભમૂમ, 
વષષો સરુી તયાનંી કૉલેજમા ંપ્રોફેસર 
હતા. હાલ સાવલીમા ંતેમના પતની 
સાથે રહે છે,તેઓની પ્રમતભા અને 
પ્રકુમત મહદઅંશ ેકમવની, તેમનુ ંગદ્ 
પર કમવતાથી મહકેત ુ.ં કમવ પરુુરાજ 
જોશીની સાવલીના સતં સવામીજી 
મવષે સવાનભુવના આરારે લખાયેલી 
‘જજજ્ાસનુી ડાયરી ‘યાદગાર રચના 
છે. તેમના રસાળ ગદ્ને કારરે 

ખરેખર આપરે પોતે સવામીજીન 
વાતો જારવા જજજ્ાસ ુબનીએ છીએ. 
તેમની ‘તમને મળયા પછી’ ગઝલમા ં
મપ્રયા સાથેના મમલનનો  આનદં કહો 
કે અસરથી  મપ્રયતમ જારે નવુ ંરૂપ, 
નવો અવતાર રારર કરે છે. પ્રેમનો 
એ ચમતકાર છે કે મપ્રયમય થયેલા ંબે 
અલગ વયક્તઓ પરસપર ભળી જાય 
છે. એટલે જ મશવમા ંપાવ્ધતીનુ ંઅડધુ ં
અંગ સમા્ુ ંને મશવ ‘અર્ધનારેશ્વર’ 
કહવેાયા. પતની, પરુુષની અરાુંગના 
છે, ‘બેટર હાફ’ કમવની  સરળ લાગતી 
રજૂઆતમા ંભરપરૂ સવંેદનશીલતા 
છે, મપ્રયને મળયા એવુ ંરૂપાતંર થ્ુ ંકે 
ખદુપણ-ુમારાપણ ુમટી ગ્ુ,ં ‘હુ-ંત ુ’ંનો 
ભેદ રહ્ો નરહ, પ્રમેની ચરમસીમા આ 
ભેદ ઓગળી જાય તેમા ંછે.

મીરા ંકુષરમય હતી, તવે ુ ંજ ગોપી, 
રારાકુષરનુ ં મમલન હત ુ,ં  પ્રેમના 
સપશ્ધથી પથથર જેવા  મારસમાથંી 
ઈશ્વરમા ં રૂપાતંર થાય છે. અહલયા 
શ્ાપથી પથથર બની હતી તે રામના 
ચરર સપશ્ધથી જીમવત બન ેછે. કમવ 
હળવા કટાક્ષમા ંકહ ે છે, ‘મારસની 
મનદંા  થાય પર ઈશ્વર મનદંાથી પર છે.

મપ્રયને મળયા પછી મારા તારાનો 
ભેદ ગયો એટલે મપ્રયતમથી  પોતાનુ ં
નામ પર ભલૂા્ુ,ં તમે કહશેો મોટી 
ઉપારી થઈ, મપ્રયા નામ વગરના 

મપ્રયતમની સાથ ેકને્ શન-ફોન, પત્ર, 
ઈમેઈલ, ફેસબકુ... કેમ કરી કરશે? 
અરે… રોડ ઉપરથી પસાર થતો હોય 
તો જે નામ ભલૂી ગયો છે તેને ‘એ’ 
કહવેાનુ,ં પહલેા ંપતનીઓ પમતને ‘એ’ 
કહતેી (નામ બોલે તો પમતનુ ંઆ્ષુય 
આછ ંથઈ જાય એમ 

મનાત ુ ં )પ્રેમમા ં દીવાનાપન ન 
હોય તો મઝા શુ ં?! મપ્રયાના મમલનમા ં
તેના મોગરાના ગજરાની, સેનટની 
સગુરંમા ંમસતાન મપ્રતમ પછી પોતાને 
સૌરભ બની ગયેલો અનભુવ ેછે.

કમવની આ ગઝલ રમવન નાયક 
અને બીજા ગાયકોએ સુદંર ગાઈ 
છે, કમવ પોતે પર સારા ગાયક 
છે. મવનોદ જોશી, ગની દહીંવાલા, 
આરદલ મનસરુી, રાજેનદ્ર શુ્લ, 
જયદેવ શુ્ લ અને  બીજા અનેક  
કમવઓ પોતાની કૃમત સરસ રીતે 
રજૂ કરી શકતા. છે, સરેુશ દલાલ 
મશુાયરામા ંજાન આપતા. અંરકત 
મત્રવેદી મશુાયરાને રસના રહલોળે 
ચઢાવે, પરુુરાજ જોશીની  ભાવભરી 
ગઝલોની રજૂઆત પર મશુાયરામા ં
શ્ોતાઓનુ ંરદલ જીતી લે છે.  

ગજુરાતી કમવતાના ‘બહુરતના ‘ 
કમવઓને મારી સલામ.

બદલાઈ બહુ ગયો છં હુ,ં તમને મળયા પછી 
મારો મટી ગયો છં  હુ,ં તમને  મળયા  પછી 
પથથર હતો  હુ ં તેથી  તો   મનંદા થતી હતી 
ઈશ્વર બની ગયો  છં  હુ,ં તમને મળયા પછી 
મારંુ  હત ુ ં શુ ંનામ   મને  કોઈ   તો  કહો -
એ પર ભલૂી ગયો છ ં હુ,ં તમને મળયા પછી 
તમને મળયા પછી મેં, મજુ શ્વાસને  સ ૂઘંયા

સૌરભ બની ગયો છ ંહુ,ં તમને મળયા પછી  
કમવ પરુુરાજ જોશી
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જીવન મને દેનાર, મારા શ્વાસ 
ચલાવનાર, મારી જરૂરરયાત પરુી 
કરનાર, હ,ે વકૃ્ષ ત ુજ ઇશ્વર.

તારા થકી હ ુખાઇ, પી અને જીવી 
શકુ છ. તારા થકી જ મારી જરૂરરયાતો 
પરુી થાય છે. હ,ે વકૃ્ષ ત ુજ ઇશ્વર છે.

જોયા નથી પેલા દૈવી  ઇશ્વરને મે, 
મારા માટે તો હ,ે વકૃ્ષ ત ુજ ઇશ્વર.

કહેવ ાય છે કે  ઇશ્વરએ 

સૌથી દયાળુમા ંદયાળુ છે. ત ેઆપરા 
હજારો ગનુા અને પાપ હોવા છતાયં 
આપરને પથૃવી પર સુદંર મજાન ુ
જીવન આપે છે અને સદાય આપરી 
એક માફીથી આપરા બરા ગનુા માફ 
કરી ગળે લગાડી દે છે. તેને મે જોયા 
નથી પરંત ુતેનો પ્રેમ મે અનભુવયો 
છે વકૃ્ષ રૂપે. હા, ઇશ્વરે પોતાન ુએક 
સવરૂપ વકૃ્ષો રૂપે આપરને અપ્ધર 
ક્ુ્ધ છે. જે આપરને જીવાડી રહ ુછે. 
આપરા શ્વાસ માટે જરૂરી ઓક્સજન, 
ખોરાક માટે જરૂરી સામગ્ીઓ અને 
જીવનના ડગલે પગલે જરૂરી વસતઓુ 
એક યા બીજા રૂપે આપરે પરુૂ પાડે 
છે એ વકૃ્ષ છે. તેના માટે આપરે કાઇં 
જ ન કરીએ અન ેતને ેપથથર મારીએ 
, પારી પર ન આપીએ છતાયં તે 
સઘંષ્ધ કરીને તેન ુઅકસતતવ ટકાવી 
રાખવા પ્રયતન કરે છે અને તેના 

જીવનના અંત સરુી આપરને 
ઉપયોગી બને છે. આપરા 

પર જીવનની શરૂઆતના 
ઘો રડયાથી માંડ ીને 

ચચત્ાના લાકડા સરુી 
તે સદાય આપરો 
સાથ મનભાવે છે. 
દ રે ક  સજીવમા ં
કોઇને કોઇ ખરાબ 

આદતો હોય છે. માત્ર 
વકૃ્ષ જ એવ ુછે જેનામા ં

બરી સારી આદતો છે 
અને પથૃવી પર રહલેા તમામ 

સજીવોને માત્ર પ્રેમ, પ્રેમ અને પ્રેમ 
જ આપે છે. આપરે ઇશ્વરને શોરવા 
કયાયં મરંદર, મકસજદ, ગરુુદ્ારે કે કોઇ 
પર રામમતિક સથળે જવાની જરૂર નથી 

તે સદાય વકૃ્ષ રૂપે આપરી 
આસપાસ જ રહલેા છે અને 

આપરને આશીવા્ધદ આપી રહ્ા છે. 
તેને આપરી પાસે આપરા ઘરની 
આજુબાજુ રાખવાથી આપરી બરી 
મશુકેલીઓ દુર થઇ જશે. તલુસી કે 
પીપળારૂપે ઘરની બાજુમા ંરાખવાથી 
ચબમારી અને રોગના જતં ુ ઘરમા ં
આવતા અટકાવે છે અને આપરા 
પરરવારન ેતદુંરસત રાખે છે. શાકભાજી 
કે ફળના વકૃ્ષને ઘરની આજુબાજુ 
રોપવાથી આપરને ખોરાકરૂપે 
ઉપયોગી બને છે. તેમ ગમે તે સવરૂપે 
ઇશ્વરતલુય વકૃ્ષો સદાય આપરા સાથી 
જ બનીને રહ ેછે. 

આપરે રાક્ષસો બનીને તેન ુ
મનકંદન કાઢી રહ્ા છે અને તેના 
ઉછેરની જવાબદારીથી ભાગીએ છે 
પરરરામ સવરૂપ આપરે જોઇ જ 
રહ્ા છે. શધુર હવાના અભાવ ેઆપરે 
જાતજાતની મનત- નવીન ચબમારીના 
ભોગ બની રહ્ા છે અને વરસાદન ુ
પ્રમાર પર અમનયમમત થઇ રહ ુ
છે. આજે નરહ સમજીએ તો કદાચ 
કયારેય મોકો નરહ મળે માટે આઁખ 
ઉઘડી તયારથી સવાર માનીને પથૃવી 
પર રહલેા ઇશ્વરને કપાતા બચાવીને 
અને વરારેમા ં વરારે તેનો ઉછેર 
કરીએ. આપરા જીવનનો થોડો સમય 
ત ેઇશ્વરન ેઆપીશ ુતો કદાચ આપરી 
મોટાભાગની ચબમારીઓ અને તકલીફો 
આપરા જીવનમાથંી સદાય માટે દુર 
થઇ જશ ેઅને વકૃ્ષોની હરરયાળીરૂપી 
આશીવા્ધદથી આપરે તદુંરસત અને 
ખશુહાલ જીવન મેળવી શકીશ.ુ

÷u¾
¼krðþk	„kufkýe
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અષાઢી પનૂમ જ્ાન અજવાળંુ
ગરુૂ  તમારંુ શરણુ ંઅમત નયારંુ

અનતં સફર આ રાગ-દ્ષેની
જીંદગી જરટલ હુ ંજાણું

રરી શીરે બરંન બાહ્ જગના
ભલૂ ખદુની કેમ ભાગુ?ં
ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહુ ંમાગું

રદશાઓ ચાર જ અંતઃકરરની
મન, બદુ્ધિ, ચચત્ અહકંારંુ

મનત આ પરસત્ા સવસત્ા રારંુ
કેમ કરી ભાવ કલમુષત ટાળંુ?
ગરુૂ  તમારંુ શરણુ ં હુ ં માગું

મહમેાન કુદરતનો હુ ંઅરમોલો
મનજ દોષ શમન હુ ંમાગું

મળી  દૃષષટ  પ્રમતક્રમરની  આ
મવશ્વાસ  જયોત  જગાઉં
ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહુ ંમાગું

ઝીલી દાદાઈ વારી જગ 
કલયારી

સબચચદાનદં રૂપ મનહાળંુ
જ્ાતા-દૃષટા ગરુૂ  પરમાનદંી  જ

પરમ મવનયે ભાળંુ
ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહુ ંમાગું

 
સાચા સખુનુ ંજનક જીવન હુ ં

યાચું
ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહુ ંમાગુ(ં૨)

y»kkZe …q™{ 
¿k™ ysðk¤wt
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ykÃkýe ðå[u
ઓઢંુ ઓઢંુ તો’ય કેમ તારી લાગરીનુ ંવાદળ...?

ત ુ ં રહ ેવરસાદની જેમ વરસી જવાની ફાવટમા.ં.!

મહકંુે  મહકંુે  કેમ લઇ  તારી યાદોની સગુરં...? 

ઔંસ થઈ સરી જાય ત ુ ંછે એવા 

ભીના  પ્રબરંમા.ં.!

ઊગુ ંઊગુ ં કેમ થઇ સરૂજમખુીનુ ંપીળંુ ફૂલ?

સોનેરી તીર છેડે ને લજાઈ રૂપ બદલુ ંગલુાબી ફૂલમા.ં!

દોરંુ દોરંુ કેમ તારી મેઘરનષુી ગાથા ઉરમા.ં.?

છલકે રંગ વેરાય ને હોળી ખેલાય

એવા બનાવમા.ં..!

છે ક્ા ંકોઈ દાદાગીરી આપરા આ ભીના સબંરંમા.ં.?

એક વરસે ને એક ભીંજે એવુ ંરહુ ંછે પ્રવાહમા.ં.! 

અચચચિતા દીપક  

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
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ઈશ્વરે તો આ જીવ આપયો,
માએઁ આપયો દેહ,

પર હ ેગરુુવર ત ુ ંકાળ મવમખુી,
ત ુ ંગરુુ જ નહીં સદૈવ

સપના જોતા ંશીખવ્ુ ંઅને
મને એક “મવચાર” બનાવયો,
પખંી તો હુ ંહતો જનમથી,
તેં પાખં લગાવી ઉડાવયો.

મત્રરંગો મારો જોઈને માથુ ંગવ્ધથી ઊંચુ ંથાય

મા ંસમાન રરતી મારી, પગ મકૂતા જ પાવન થવાય.

રામાયર- મહાભારતની કથાઓનો મળયો અમને વારસો

ગૌરવવતંો ઇમતહાસ આપરો જગ આખામા ંગાજતો

મનપરુ અને સસંકારી દેશનો દુમનયામા ંડકંો વાગશે

ભારત આગે કુચ કરી દુમનયાને હફંાવશે

કેસરી શ્વતે અને લીલા રંગના છે અમને કસમ

કુરબાનીને યાદ રાખીશુ ંશામંત- ભાઈચારો હર કદમ.

અકળ મવશ્વમા ંસફળ બનાવી
મને બળના શીખવયા પા્,
કળ બદુ્ધિની વાચા આપી,

અમર કયષો સગંાથ..
શ્વાસે શ્વાસે મવશ્વાસના ઘ ૂટંડા,
એના ંએક સપશ્ધમા ંમસદ્ધિ,
કોટી કોટી વદંન તજુને,

તારી હાજરી જ બને મારી પ્રમસદ્ધિ.

„wÁ ðtË™

 ¼khŒ {khku Ëuþ

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe

zkp. ytrfíkk Ãkt[k÷

frðíkk Cafe
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ચાલો જીવ  આપર  રારાને શોરીએ,
ચાલો જીવ  આપર મીરાંને શોરીએ.

મંજીરાના ભક્ત ભાવ ભયા્ધ  તાલમાં,
વહી વહીને રેલાતી મીરાંને શોરીએ.

વનમાળીની વેણુન ા  મવરહ-નાદમાં,
રહી રહીને  ફેલાતી રારાને શોરીએ.

મવષનો પયાલો પીતાયં અચલપત રહી,  
મી્ાં અમતૃને પામતી મીરાંને શોરીએ.
 
એક-એક ગોપીને રાસ જયા ં રમાડે કાન,
કાનાને રાસે રમાડતી રારાને શોરીએ.

ચગરરરને ગોતવા ગઈ’તી જયાં ઘેલી,
એ દ્ારકાની મમૂતતિમાં મીરાંને શોરીએ.

જુદા અકસતતવ છતાં એક થઇ રહેલી,
શયામમાં સમાયેલી એ રારાને શોરીએ.

તારંુ વહાલોસો્ ુકસમત યાદ આવશ,ે

રરકતો અવાજ કાનને તરસાવશ,ે

આંખો મીચવાની ચેષટાઓ નીરખું

શુ ંતારા સમરરે મારંુ વહાલ આવશ?ે

ચચતકાર કરે છે છેલલા શ્વાસો તારા,

પાછ ંવળતા ંરમરને કોર બોલાવશે?

બહ ુબળજબરીથી રાખયો મેં મારો કરી,

ત ુ ંઆતમા ચચરશે કે માત્ર આંખો રડાવશ?ે

મેં નહોતો ઝખંયો તો ત ુ ંમારો ના થયો,

કોર જારે કેટલાયં આળ હ્રદય લગાડશે?

શુ ંરોકાશ ેઆ કાળજાનો કટકો મારી કને

કે બસ દૂરના કોઇ પ્રયારને જ સવીકારશ?ે

જો હુ ંખરે નહી હોઉં કયાયંેે તને સાચંવવા,

તો મારા વગર તને કેમ પછી પાલવશે?

‘ક્ષમત’ તડપવાન ુઆહ્ાન કરે છે શનૂયતા,

શુ ંતટુતા રહવેાનુ ંભાગય જ મને અપાવશે?!

hkÄkLku 
þkuÄeyu

Ônk÷kt r«LMk
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frðíkk Cafe
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સાદ  પાડંુ છં  હવે તો આવ,

અરે.... આમ િા જો મારી સામે

ગોરંભાયેલા આકાશે આશ-િી_રાશ બધંાય છે

રણમા,ં વકૃ્ષ બિી ગામિે પાદરે છાયા આપવાિા ંકોડ છે...!

માટીિા મકાિમાથંી ટપ.. ટપ.. કરીિે.... ટપકતી  

પાણીિી ધારથી, આ અધરૂા ંસપિાિેં ઠરવાિી ઈચછા છે...

ઝાઝંવાિંા જળ કરતા ંવરસાદી જળથી ઠરીઠામ થવુ ંછે...

ચાતક સમી આ નવરહી આશ િે- 

ધરતીિા હરરત પાલવિી ચાહ છે.

આઘેરા ંરહતેા ંઅષાઢી વાદળોિા ંઆગમિિી 

આશે મજુ ચક્એુ વાવયા ંઉજાસી છોળો જેવા ંબીજ 

અંધારી પળે ચાસેચાસમા ંઅંકુરરત થવુ ંછે...

દુઆિા પડઘારૂપે સષુક િે સકૂા ંઆ પણણોિો 

ભીિાશી હલેીિી લહરેખીઓ માટેિો સાદ....

હવે  તો, આવ િે...  વર_સાદ...!

MkkË...!

		xeLkk	™trË™e	þkn

frðíkk Cafe
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આ,
આભ વાદળની સતંાકકૂડીમા.ં

તારી જ યાદનો પડછાયો જોયો....
અમે,

મોસમની  જેમ બદલાયા નથી,
લાગરીથી રોરમાર વરસયા છે.....

આમ,
વાદળ પાછળ છપાય ગગને,

રરતીનો પાલવ પલાળયો છે....
એમા,ં

સરૂજનો પ્રકાશ ઝાખંો થયો,
ને હતે વષા્ધમા ંભીંજાય ગયો.

nuík÷	ÍªÍwðkrzÞk	(nuík)

 frðíkk Cafe

¼røkhÚk	¼è

 frðíkk Cafe

 “Mktíkkfqfze”

 “Ëqh ÚkE økÞk”
હતા કેટલા સૌમય આપરે મળયા જયારે,

કેમ  હવે  જ  અચાનક  ક્રુર થઈ ગયા?

ઉડ્ા એવા ગગન મહી જે સવપન થકી,

થ્ુ;ં સનેહમા મારા એ ચકચરુ થઈ ગયા!

કરી દલીલો વાતવાતમા ંએવી; પછી તો,

કે માની ગયો હુ,ં હવ ેતો એ સરુ થઈ ગયા!

કયષો પ્રયાસ સમજાવવા મે સતય તરો,

તો; જોતજોતામા ંતો જારે હરૂ થઈ ગયા!

ના ગો્ત ુ ં‘ભગી’ અેકબીજા વીના ઘડીયેં,

હતા એટલા નજીક ત ેછતા;ં દૂર થઈ ગયા !
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હમેલભાઈ, તમારી લખવાની શરૂઆત 
કઈ રીતે થઇ?

નાનો હતો, ત્ારે સ્કૂલમા ંતોફાન 
કરતા ંપકડાઈ ગ્ેલો. શિક્ષકે બલેક 
બોડ્ડ ઉપર સો વાર લખાવેલુકેં "હુ ં
સ્કૂલમાં તોફાન નહહ કરંુ." બસ 
ત્ારથી મને શવશ્ાસ બેસી ગ્ોકે, 
કમસે કમ સો વાક્ો લખવાની મારી 
ક્ષમતા તો છે જ. એક આડવાત..
માનની્ શિક્ષકે "સ્કૂલમા ં તોફાન 
નહહ કરંુ" એટલુ ંજ લખાવેલુ,ં એટલે 
સ્ુલ બહાર તોફાન ના કરવા શવિે 
કોઈ સપષટતા હતી નહહ. પહરણામે 
લખવા સાથે સ્કૂલની બહાર તોફાન 
કરવાનુ ંચાલ ુજ રહુ.ં

તમે લખતી વખતે શુ ંવવચારો છો?
મારાથી એક સમ્ે બે કામ નથી 

થઈ િકતા.ં ક્ારેક તો એક સમ્ે 
એક કામપણ નથી થઈ િકત ુ.ં એટલે 
લખતી વખતે શવચારવાની વાત તો 
રહવેા દઈએ,પણ મારા ઘણા લેખો 
પરથી ખ્ાલ આવિકેે શવચારીને પણ 
લખાયુ ંનથી.

તમારુ લખાણ અલગ અલગ દિશામા ં
હોય છે કટાક્ષ, હાસય, પાદરવાદરક ગભંીર 
સમસયાઓ, current affairs વવગેરે 
એમા ંતમારો વરિય વવષય કયો છે?

ઉપરના બે જવાબ પરથી ખ્ાલ 
તો આવી જ ગ્ો હિે કે મારો શરિ્ 
શવષ્ ક્ો છે. જો કે હકીકતમા ંમારો 
શરિ્ શવષ્ છે કશવતા, પણ વાચકો 
રિત્ેના દ્ાભાવને અનલુક્ષીને 
સોશિ્લ મીહડ્ા પર બને ત્ા ંસધુી 
પોસટ નથી કરતો.

હુ ંતમારી લઘકુથા, લેખ વનયવમત વાચં ુ ં
છં..તમારી લઘકુથામા ંમને ઉંમરની 
સામયતા િેખાય છે..જેમાં પાત્ોની 
ઉંમર લગભગ 60ની આસપાસની 
હોય,જો આ સાચુ ંછે તો કેમ?

એવુ ંછે કે આગામી દા્કામા ંહુ ં

લગભગ એ ઉંમરે પહોંચી ગ્ો હોઈિ 
એટલે સાઠ વષ્ડની આસપાસના 
વાતાવરણ સાથે અત્ારથી ઘરોબો 
કેળવી રાખવો સારો.જોકે આવુ ં
આપને કેમ લાગયુ ંએ નવાઈની વાત 
છે કેમકે મારી લઘકુથા "મની્ો" કે 
"રગતપીશત્ો" મા ંબાળમાનસની 
વ્થા બતાવી છે, "રિમેી પખંીડા" અને 
"મનનો મેલ" મા ંયવુાન વગ્ડ શવિે 
વાત હતી, તો "દહર્ો" કે "બોલકો 
ખ કૂણો "મા ંનવે ુનંી આસપાસના વદૃ્ોની 
વાત હતી.

આમતો તમારી બધી લઘુકથા 
રસરિિ હોય છે પણ તમારી લઘકુથા 
“જલલાિ” મને ખબુ જ ગમી છે. એવી 
તમારી કોઈ પસિંગીની હોય કે જેને 
લખવાની તમને ખબુ મજા આવી 
હોય?

"લઘકુથા" તો નહહ,પણ ત્રણ વષ્ડ 
પહલેા ંલખા્ેલી ટકૂંકી વાતા્ડ.."કાડંા 
ઘહડ્ાળ " લખતી વખતે ઘણો 
સતંોષ થ્ેલો.

તમારા ંલેખ, લઘકુથા સમાચારપત્ો, 
સામાવયકો, સોવશયલ મીદિયામા ંખબુ 
જ રિચલલત છે એટલે સવાભાવવક 
તમને તમારા ંવાચકવમત્ોની રિશસંા 
ખબુ જ મળે છે તો તે સમયે તમે કેવુ ં
અનભુવો છો?

મોટા ભાગના લખેકો,આવા રિશ્નનો 
હદવેલ પીવાઈ ગયુ ંહો્ એવુ ંડાચુ ં
કરીને જવાબ આપિે કે "હુ ં તો 
આતમસતંોષ માટે લખુ ં છં.", અરે 
ભાઈ, તારા આતમાન ેસતંોષ થઈ ગ્ો 
હો્ તો તારંુ ડાચુ ંઆવુ ંઉતરી ગ્લેા 
જામફળ જેવુ ંકેમ છે ? હુ ંતો સપષટ 
કહુ ંછ ંકે જો ભગવાન ભાવનો ભ કૂખ્ો 
હો્ તો, લેખક રિિસંાનો ભ કૂખ્ો કેમ 
ના હો્ ?, ઈન િોટ્ડ , "કમ્ડ ક્ા્ડ કરવુ ં
અને ફળની આિા ના રાખવી" એ 
શથ્રી મને હજમ નથી થતી. ગમે 
છે, વાચકો તરફથી મળતી રિિસંા 

nu{÷ ði»ýð

yku¤¾
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મને બેહદ ગમે છે.

તમારો લખવાનો સમય શુ ંછે?
કોઈ એક ચોક્કસ સમ્ નથી 

હોતો, પણ "ડેડ લાઈન"નુ ં ટેનિન 
ચઢે એટલે ઘહડ્ાળ સામે જો્ા 
વગર ફટાફટ લખાઈ જા્ છે.

તમે તમારા તબીબી વયવસાય અને 
લેખનકાય્ય વચચે કંઈ રીતે સમનવય 
કરો છો?

માર ા  લેખનક ા્્ડને  ક ા રણે 
અવગણના ભોગવતા મારા દદદીઓને 
જ આ રિશ્ન પ કૂછો તો વધારે સારંુ.

Technologyના આ જમાનામા ંતમે 
આપણી ભાષાનુ ં સતર કેટલુ ંઆંકો 
છો.?

ટેકનોલોજીનો વાકં ના કાઢીએ, 
તો પણ સતર નીચુ ં તો વખતથી 
ગ્ેલું જ છે , પણ સો શિ્લ 
મીહડ્ાને કારણે ઘણા લોકો ભાગંયુ ં
ત કૂટ્ ુ ંગજુરાતી લખતા ંથ્ા ંએ પણ 
હકીકત છે.ટેકનોલોજીને કારણે લેખકો 
વધ્ા છે,સતર ઊંચુ ંનથી આવયુ.ંઓછા 
નફે બહોળો વેપાર જેવી પહરસસથશત 
છે. અલગ અલગ ઈ મેગેઝીનસ 
ભાદરવાના ભીંડાની જેમ રિગટ થા્ે 
રાખે છે.ઘણા ંબાળ મરણ પામે છે. 
હલકી કક્ષાના લેખોન ેઅન ેવાતા્ડઓને 
આકષ્ડક મથાળં આપી દઈને કે પછી 
મખુપષૃઠ પર લલચાવનારા ફોટા 
મ કૂકીને,વાચકોને ડાઉનલોડ કરવા 
લલચાવા્ છે. આવી ટેકનોલોજી 
ક્ારેક તો ભાષાની સેવા કરે છે કે 
્ુસેવા ?, એની મનમા ંગડમથલ 
થા્ છે.

કોઈ એવી વાતા્ય ખરી કે જેને સાભંળીને 
કે વાચંીને એવુ ંથાય કે એ વાતા્ય મેં 
લખી હોત તો?

આદરણી્ વષા્ડ બને અડાલજાની 
નવલકથા "અણસાર " અન ેમાનની્ 

શવનેિભાઈ અંતાણીની નવલકથા 
"શરિ્જન ". અલબત્ત ફેસ બ કૂક ઉપર 
કોઈ બીજાની વોલ પર મારીજ વાતા્ડ 
અન્ લેખકના નામ સાથે જોઉં છ ં
ત્ારે ઘણી વાર એમ થઈ જાતુ ંહો્ 
છે કે "આ વાતા્ડ મેં લખી હોત તો ??", 
પછી જ ખ્ાલ આવે કે મારી લખેલી 
વાતા્ડ પર કોઈ બીજો જ મોરલો કળા 
કરી ગ્ો છે.

જો તમારાં મતે તમને મળેલી 
કુિરતની ભેટ હોય તો તે કંઈ?

હુ ંગમે ત્ારે ગમે તે સજંોગોમા ં
માત્ર પાચં શમશનટમા ંજ ઘસઘસાટ 
સઈુ જઈ િ્ંુ છ,ં એ ્ુદરત તરફથી 
મળેલી મોટી ભેટ છે, મારા માટે પણ 
અન ેમારી આજુબાજુ રહતેા લોકો માટે 
પણ.

હમેલભાઈ જો આજે ભગવાન રિગટ 
થાય અને તમને વરિાન આપવાની 
તૈયારી બતાવે તો તમે શુ ંમાગંો?

હું માંગવા કરતાં એને ક્ાંક 
આપવાનુ ં પસદં કરીિ, એને પણ 
થાવુ ં જોઈએને કે એની બનાવેલી 
પથૃવી પર બધા માગં માગં જ નથી 
કરતા.

ગજુરાતી ભાષામા ંતમારો મનગમતો 
શબિ કયો છે? એક જ શબિ જેને હંમેશા 
વાપરવો કે સાભંળવો તમને ખબુ જ 
ગમે!!!! મારો વરિય શબિ છે”વવચાર”!!

મારો મનગમતો િબદ છે, 
"પાહરજાત".

ચાલો હું તમને એક શબિ આપુ ંજો 
તમે instant એના ં વવષે 4-5 વાક્ય 
લખી આપો.શબિ છે “વવચાર”. ?

ચાર પાચં વાક્ો શુ ંકરવા ?, ઘણા 
વખતથી કોઈ મકુતક લખયુ ંનથી,તો 
રિવત્ડમાન પહરસસથશત શવિનેી વાતમા ં
"શવચાર"ન ેસાકંળી લઈન ેએક મકુતક 
જ લખી નાખીએ ??

પાવલીના ક્લુલક ભાવે, 
શબિોનો વનરથ્યક વેપાર 
છાને ખણેૂ બેસીને એકલો 
ટળવળે,મૌલલક વવચાર 
સીવમત શબિભિંોળે,

આજનુ ંપગં ુસાદહતય લાચાર 
છાને ખણેૂ બેસીને એકલો ટળવળે, 

મૌલલક વવચાર
બઠંુ્ વયાકરણ, ને ખોટી જોિણીની 

કાટ ખાયેલી ધાર
છાને ખણેૂ બેસીને એકલો ટળવળે, 

મૌલલક વવચાર

વવચારયાત્ા magazine અને એમના ં
લેખકો વવષે આપ જો કંઈ કહો તો 
ગમશે?

આ મગેેઝીન એના રિારંભભક કાળમા ં
છે ત્ારથી જ મને ગમે છે,અને હવે 
મારો ઇનટરવય કૂ એમા ંછપાિે પછી તો 
ન ગમવાનો સવાલ જ ઉભો નથી 
થતોને ?. ઉપર કહુ ંએમ ઉતરતી 
ગણુવત્તાના ઈ મેગેઝીનનો રાફડો 
ફાટ્ો છે,ત્ારે શવચાર ્ાત્રા એમા ં
"રણમા ંમીઠી વીરડી" સમાન લાગે 
છે. સચંાલક "મૌભલક ભાઈ" માટે તો 
ભારોભાર આદર છે જ. આ મગેેઝીનમા ં
"આરતી બેન પરીખ" અને "ઘમમર 
વલોણુ ં ફેમ, હરતેિ મોકાસણા" ને 
શન્શમત વાચં ુ ંછ.ં

મારો મનગમતો િબદ 
છે, “પાહરજાત”.
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તમારા ંમતે તમારંુ લખાણ (હજી ખ કૂબ સધુારવાની જરૂર છે)

    

તમારા ંપહરવારનુ ં્ોગદાન 
(એમના વગર ,અને ખાસ કરીને મારી પતનીના સહ્ોગ વગર આ િક્ જ નો’ત ુ)ં

    

તમારી ધીરજ 
(આ રિશ્ન છ મહહના પહલેા પ કૂછા્ો હોત તો એક જ સટાર આપી િક્ો હોત)

    

માતભૃાષાનુ ંજ્ાન

    

જીવન જીવવાનો સતંોષ 
હુ ં્ોગી નથી ,એટલે મન હમંેિા કોઈને કોઈ ચીજ માટે તો અસતંષુઠ રહવેાનુ ંજ) 

    

ધાશમમિક

    

હમેલભાઈ, તમારી વાતા્યના વવષયો 
અને પાત્ોમા ંતમે અવનવા ંરિયોગ 
કરતા હોવ છો, એવા જ એક રસરિિ 
રિયોગ “અધરૂી સાજંનો ઓથાર” વવષે 
કંઈક જણાવશો?

દર ગરુુવારે પોસટ થતી "અધ કૂરી 
સાજંનો ઓથાર" લઘ ુ નવલકથા 

મારી અને એંજલ ધોળકી્ા વડે 
લખાઈ રહલેી સહહ્ારી લઘ ુનવલ 
એક અનોખો રિ્ોગ છે.જેમા ંઅમે બે 
લેખકો એવા છીએ કે જે ક્ારે્ એક 
બીજાને મળ્ા નથી કે એક બીજાને 
જો્ા પણ નથી, અમારી આ વાતા્ડમા ં
ઘણી વાર એક એક ફકરે તો ક્ારેક 

વાક્ ેવાક્ ેઅમે એક બીજા સાથે 
અદલાબદલી કરી છે પણ વાતા્ડની 
ગ કૂથંણી એવી રીતે થ્લેી છે કે વાચક 
માટે અમને એકબીજાથી અલગ 
તારવવા મશુકેલ છે.
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Ending

Antra 2

Antra 3

Antra 4

બી�
ુ
 ં�લ,...�ણે મારા સા��ુ આકરા (2). �ણે પે�ુ ં��ૂુ��ખુી �લ.

�રૂજ ઉગતાની સાથે માડં� ુએ �હ�કવા (2). સાજં �ધુી કાઢ� ુ ંએ �લૂ.

માર� વેણીમા ંચાર ચાર �લ…* 

�ી�
ુ
 ં�લ...�ણે માર� નણદં પેલી નાનક� (2). �ણે પે�ુ ંચપંા�ુ ં�લ.

�યાર� �
ુ
ઓ �યાર� ���ુ ંને ફા��ુ ં(2). મ�તીમા ંરહ�� ુ ંમશ�લૂ.

માર� વેણીમા ંચાર ચાર �લ…* 

ચો�ુ ં�લ...�ણે મારા હ�યાના હાર�ુ ં(2). �ણે પે�ુ ંરાતરાણી �લ.

�દવસેના બોલે એ મોટાના માનમા ં(2). રાતડ�એ બોલે �લૂ�લૂ.

માર� વેણીમા ંચાર ચાર �લ…* 

Note : After each Music, play the respective Anrta.

          In Antra 4, omit Bar 39 and go to Ending.
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વહતેા જળનો ખળભળતો અવાજ એટલે રરતીનો કુદરત સાથનેો સવંાદ. જળ એ માછલીને 
એના ંઆંસ ુછપાવવાની જગયા, મોતીન ેએની ચમક છૂપાવવાનુ ંસથાન, સરૂજના રકરરોના આરામની 
સપાટી. જળ શ્દનો પ્રયોગ લગભગ બરા જ કમવઓએ ખબુ જ સપુેરે કયષો છે. જળ એવો શ્દ 
છે જેને કાવયમા ંસથાન આપતા જ કાવય મનમ્ધળ થઇ વહવેા લાગે છે.  

મપનાકીન ્ાકોર દ્ારા લેખીત માતભૃાષાને અનહદ માન આપતી મારી ખબુ જ મપ્રય પકં્તમા 
કમવ જળ શ્દને ખબુ સુદંર સથાન આપે છે.. માતભૃાષાને લાગરીના જળ વડે ચોળીને સનાન 
કરાવવાની વાત કરે છે. લાગરીમા ંજો ભીનાશ ના હોય તો એની હુફં ક્ાયં પહોંચે નહીં, લાગરીના 
અનભુવ માટે પ્રતયક્ષ હાજરીની જરૂર હોતી નથી તમે માતભૃાષા પર ક્ા ંદેખાય છે?! ...એ તો એક 
અનભુવ છે, વારીના સસંકાર છે. એવી માતભૃાષાને વદંન કરતા કમવ કહ ેછે કે, મારી માતભૃાષાનુ ં
પજૂન શરૂ કરતા પહલેા ંમારે એને લાગરીના જળ વડે સનાન કરાવવુ ંછે.  

“લાગરીના જળ વડે મદ્ધન કરંુ છ,ં
શ્દો કાગળ પર ઘસી ચદંન કરંુ છ,ં
બે ગઝલ; બે ગીતના પષુપો ચડાવી,
માતભૃાષાને પ્રથમ વદંન કરંુ છ.ં

- મપનાકીન ્ાકોર

આરદલ મનસરૂીની આ પકં્ત મને એક બેરફકર આમશકની યાદ કરાવ ેછે જેમા ંએના સમરરને 
જ એની હાજરીની તપૃપત માની લે છે.

આવો તોયે સારૂ ન આવો તોયે સારૂ
તમારંુ સમરર છે તમારા થી પયારુ.....

આરદલ સાહબે ખબુ જ સપષટ ઉપમા આપે છે, પોતાની જાતને વહતેા ંજળ જેવી દશા્ધવી, 
મપ્રયતમાના ક્ોર હૃદયની ઓળખ કરાવ ેછે પર છતા ંપર જળની જેમ મનમ્ધળ બની બેરફકરાઈથી 
પ્રેમ કરવાની વાત કરે છે,  

વહતેા જળને ખડક સાથ ેહોય નહીં લમરાઝીંક,
ઊંઘ આવ ેતો ્ીક, નહીં આવ ેતો ્ીક…

- ‘આરદલ મનસરૂી’
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તતવમાથંી સતવ શોરવામા ંમાહરે સરેુશ દલાલ એમના ંએક કાવયમા ંપોતાના મવચારોના 
પાગલપનને કાવયમય પ્રસતતુ કરે છે. આભમા ંજોને જેટલા ંવાદળ એટલો પાગલ ગીતમા ં
ડોહળાયેલા પારીમા ંકમવ મપ્રયતમાનુ ંનામ શોરે છે, એક ધયાની જ એના ંમપ્રય પાત્રને શોરવા ં
આવુ ંગાડંપર કરી શકે, પર કદાય કમવઓની દ્રષષટએ પ્રેમ નો પયા્ધય જ ગાડંપર છે. પ્રેમમા ંજે 
વસતનુ ુ ંઅકસતતવ જ નથી એ પર કરી શકવાની તાકાત છે, જે સરેુશ દલાલ આ કાવય પકં્તમા ં
કરવાની ચેષટા કરે છે. તારા ંનામનુ ંસમરર એ જ તારા મવચારોની વહતેી નદીમા ંતને શોરવાનો 
પ્રયાસ છે. સવ્ધત્ર બસ ત ુ ંજ છે.

જળને તારંુ નામ દઈ ઢંઢોળી દેતો.
ખોવાઈ ગયેલા નામને મારા ખોળી લેતો.

નદી તારા નામની વહ:ે એ જ નદીનુ ંજળ પીધુ ંછે.
- સરેુશ દલાલ

એવા ંજ જળન ેવહતેા ંમવચાર સાથ ેસરખાવતા ંછદં સાથ ેગઝલકાર મરીઝ કહ ેછે કે આ મનમ્ધળ 
જળ જેવા ંમવચારો પર હવ ેવાગયા કરે છે. આપરા વચચે ભલે અંતર હોય પર આ અમવરત 
ઉજાગરાની પ્રથા તારા ંયાદના કાટંા ખ ૂચંયા વગર રહતેા નથી.

ક્ાકં ત ુ ંછે ક્ાકં હુ ંછ ંઅને સમય જાગયા કરે,
આપરા વચચેનુ ંવહતે ુ ંજળ મને વાગયા કરે.

- મરીઝ’

સાવજથી મારસો, બીજાં નાના પશઓુ કંપે એ વાત યોગય છે પર રાષટ્ીય શાયર ઝવરેચદં 
મેઘારીના કાવય “ચારર કનયા”મા ંકમવ સાવજની હાકંથી નદીઓના જળ ધ્જુે  છે એની વાત કરે 
છે. એમના ંકાવયમા ંભયની કલપના છે.

ઝાડ તરા ંપાદંડલા કાપંે
પહાડોના પથથર પર કાપંે
સરરતાઓના જળ પર કાપંે

- ઝવરેચદં મેઘારી

આ એક પ્રાચીન છદંમા ંકમવ જળને આપના કાળા રોળા રદવસ સાથ ેસરખાવ ેછે. કાળા રોળા 
એટલે રાત રદવસ નહીં પર ઉતાર ચઢાવની વાત છે. ,મારસની સાચી પરખ એ આપરા સમય 
ઉપર આરારીત છે. શવેાળ અને હસંલાનુ ંદ્રષટાતં આપી આપરા વહતેા ંસમયની અનભુમૂત કરાવત ુ ં
જળ શ્દનો પ્રયોગ ખબુ પારદશ્ધક કયષો છે.
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સાચી પ્રીત શેવાળની જળ સકેૂ સકાય રે
માયંલો હસંલો સવાથસી જળ સકેૂ ઊડી જાય

- પ્રાચીન

વહતેા ંસમય સાથ ેત ુ ંપર વહતેી આવ, તારી જળ જેવી ક્ષચરક હાજરી પર એ ક્ષરને સવુર્ધ 
બનાવી શકે છે. કમવએ વાપરેલ “કાફી” રદીફ રદલ ક્ર કરીને કરેલ ગજુારરશ વય્ત કરે છે.   

જરૂરી નથી કે, પ્રરય હોય વાચાળ, હૃદયથી થતો એક ઈશારોય કાફી…
ભરી આશ ખોબે, અમે ઊભા કાં્ ે, આ જળ સાથ,ે થોડો પનારોય કાફી…

- સનુીલ શાહ

મવરલ પરીખની આ કાવય કૃષર ગાન કરતી ખબુ સહજ રચના છે..જેમા ંકૃષરને મપ્રય દરેક 
તતવ, સથાન અને પાત્રોનો સમાવશે કયષો છે. નૌકાનો એક જ ધયેય હોય છે, રકનારે પહોંચવાનો. 
પર એ રકનારા સરુી પહોંચવા માટે એના ંહલેસા ંનામવકના હાથમા ંહોય છે. આ ગીતમા ંરારા, 
ગોપીના ઉલલેખની સાથ ેસાથ ેમીરાનં ુ ંપર જળના રહંડોળે નૌકા થઇને ઝૂલે છે તેમ વય્ત ક્ુું 
છે. જયા ંકૃષર નામવક છે અને એનુ ંહૃદય જળ સમાન છે એવુ ંપ્રતીત થાય છે.  

સરૂ ને રહંડોળે ઝૂલે છે રારા
ને ફૂલને રહંડોળે ઝૂલે છે શયામ

જળને રહંડોળે નૌકા થઈને
ઝૂલે છે મીરાનં ુ ંનામ

- મવરલ પરીખ

અમે તો જળ જેવા ંમનમ્ધળ છીએ  

છછેંડશો તો ભીંજાઈ જશો વહાલથી 

- મૌચલક “મવચાર”
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