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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”
ðkýe hýfkh Au

વારી મવકાસ છે વયક્તતવનો.  

વારી અરીસો છે પરમ સતયનો.  

શધુિ વારીમા ંચચત્તનો આનદં છે.  

મધરુ વારીમા ંવયરકતતવની પારદશ્ધકતા છે.  

પારંગત વારી દુશમનને પર અંગત બનાવે છે અને સતય વારી સબંરંનુ ંઅમતૃ છે.  

વારી સબંરંોના દીપ પ્રગટાવ ેછે અને વારી જ ઉજાસ છે પરરવારનો.  

મશષટ વારી મવકાસની પરોઢ છે.  

વારીમા ંમવશ્વને જીતવાની લગની છે.  

હૃદયની વારી પરમાતમાની વારી છે.  

વારી સનાતન મવશ્વ છે. 

મનમ્ધળ વારીમા ંએકતા છે અને મનમ્ધળ વારીથી જ કરટબધિ સમાજના બીજ રોપાય છે.  

વારીમા ંસામથ્ધ છે સફળતાનુ.ં

મનની વારી મવચાર છે, તનની વારી સપશ્ધ છે અને હૃદયની વારી સનેહ છે.  

કાય્ધનુ ંપ્રથમ સોપાન વારી છે પછી તે વત્ધનમા ંપરરરામે છે. 

વારી આવકાર છે પ્રભતુવનો, વારી અહસેાસ છે સવતવનો,  

વારી મવશ્વાસ છે વચ્ધસવનો

કારરકે,

વારી રરકાર છે, વારી રરકાર છે, વારી રરકાર છે.

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

“NRI SðtŒŒk”

દે
શથી જેટલા દુર રહીએ છીએ 
એટલા જ દેશી રહી જીવી રહા ં
છીએ…

ગજુરાતની રદવાળી યાદ કરી,
જરૂર ન હોય તો પર સાફ્થુરંુ 

ઘર “રદવાળીની સફાઈ”ના નામે સાફ 
કરીએ છીએ.

ભારતના પડોશીઓને યાદ કરતા ં
કરતા ંનાસતો ઘરે જ બનાવીએ છીએ.

ચીરોળીની રંગોળી ને એ રંગો 
ખટૂી પડે તો રંગબેરંગી ચોકનો 
ભકૂ્ો કરીએ પર રંગોળી તો અચકૂ 
કરીએ જ…એ મસવાયમાં ચોખા, 
મગ, રાજમા, મ્રુની દાળ, ચરાની 
દાળ, મગની દાળ….વગેરે ક્ોળની 
રંગોળી..ફૂલની રંગોળી…લોટમા ંરંગ 
ભેળવીને રંગોળી…

રદવાળીમા ંઅચકૂ ઘરે 
આવતા બરા જ સગા-ં
સબંરંીઓને યાદ કરી 
એકલા એકલાં નાસતો 
કરીએ ને જો આંખમા ં
આં્ ુ આવી જશેનો ડર 
લાગે તો દરેક સભય પાસે 
કોમન બહાનુ ં“વોશ-રૂમ”…

ર દવ ા ળ ી  પ હે લ ા ં
અચકૂ અવાજ વગરના 
ફટાકડા શોરી લાવીએ.. 
ને ગેરકાયદેસર (એ જ તો 
ભારતીય હોવાનો પરુાવો) બેકયાડ્ધમા ં
એનો આનદં ઉ્ાવીએ ને સાથોસાથ 

બાળકોન ેઅમારા બાળપરની ્ તુળી 
બોમબની કહાનીઓ મમચ્ધ-મસાલા 
સાથ ેજબરદસતી સભંળાવીએ છીએ.

અમારા બાળપર/યુવાનીનો 
ખજાનો કાઢી જૂના રદવાળી કાડ્ધ 
અચકૂ બતાવીએ છીએ.

દેશથી દુર છીએ પર અમારા 
બાળકોને રદવાળી શુ ંદરેક તહવેારો 
કેમ ને કેવી રીતે ઉજવાય છે એ 
શીખવાનુ ંચકુ્ા નથી…ઘર પરુતી’ય 
ભારતીય સસં્ૃમત જીવતં રાખી શક્ 
છીએ…નો સતંોષ છે.

ને,
જયારે ગજુરાતમા ંવસતા બાળકો 

રદવાળી સમય ેઘરે આવલેા વડીલોને 
મોં મચકોડી પરારે પગે લાગે….

તયારે રદવાળીની આસપાસના 
વીકએનડમા ંયોજાતી રદવાળી-પાટટીમા ં
અમારા બાળકોનો આ સવંાદ ખબૂ 
મી્ો લાગે છે….

“Hello uncle..Happy New 
Year…..oh no sorry sorry uncle…

સાલ મબુારક ….ન.ુ.તન વષા્ધ 
ભીનદંન…yes..perfect…મમમી-
પપપાએ ખાસ કહેલુ ં કે’ આજે તો 

બરાને ગજુરાતીમા ંજ wish કરવાનુ ં
છે…..oh no uncle..wait..wait…પગે 
લાગવાનુ ંતો ભલૂી જ ગયા…”

…….નાનપરમાં બેસતા વષષે 
વડીલોને પગે લાગતાં તયારે 
૫..૧૧..૨૧..રૂમપયા મળતા…ંસાજં 
પડ્ ેગરવા બેસતા…ંએ સમયની 
આંખોની ચમક અમારા બાળકોના 
આવા સવંાદોથી પાછી જીવતં થઇ 
જાય છે.

…..સવષે મમત્રોને મવદેશથી સાલ 
મબુારક ….

… … … . . . . … દે શ ી  વ હ ા લ 
મબુારક…………
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ઘર ઝાપટંુ
જાત ઝાપટવાનો
સમય કો’ને ?!

~~
ઝાપટીયુ ંજ 

શોધુ,ં જાત પર જ 
ધળૂ નો ઢગ.

~~
ગામ આખાને 

ઝાપટે, ભલૂયો જાત 
ઝાપટવાનુ.ં

~~
ઝાપટીયુ ંજો

મળે, જાત પરની
ધળૂ ઉડાડુ.ં
~~~~~

ભીતરે ભમી
આતમ પ્રકાશથી

કોરડયુ ંદીપે.
~~~

સત મવચાર
આચારે, પ્રગટાવુ,ં

મનજ કોરડયુ.ં
~~~

આસોપાલવે
તાજાં ઘાવ, તો’ય કે’
“HAPPY DIWALI”.

- ykhíke Ãkhe¾

rËðk¤e  
r™r{¥ku r™s  
‚kV‚VkE...
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અરે, આજે તો ઝરૂખાની 
રોનકની શુ ંવાત કરવી?! 
સરસ મજાનુ ં ઝગમગ 

કરત ુ ં તોરર બાધંયુ ં હત ુ.ં અમારા 
મકાનમા ંબહાર સામથયા કરવાની 
મનાઈ હતી. ઘરની અંદર ઝરૂખામા ં
કળાયેલ મોર ચચતયયો. ઉપર રદવડા ં
પેટાવયા.  મારી વહાલી માની એ 
કલામય મશક્ષાએ આજે રંગ રાખયો. 
કાચના ં પારદશ્ધક ગલાસમા ંઅડધુ ં
પારી અને અડધુ ંતેલ ભયુું. ખાવાના 
રંગ ઘરમા ંરાખયા હતા.ં દરેક ગલાસમા ં
અલગ અલગ રંગ નાખી ઘરમા ંરદવડા ં
પ્રગટાવયા. પારીમા ંતરતી વાટ મકૂી 
જે ્ુદંર દૃશય આંખોએ મનહાળયુ ંતે 
ખરેખર મનને ભાવયુ.ં આજે તો બસ 
દરેક ઘરની બહાર લટકાતા ંતોરર 

જોવામા ંરદલ ડબૂી ગયુ.ં
અયોધયાની પ્રજા આજે કેટલી 

ખશુ હતી. રાજા રામનો રાજયાચભષેક 
થવાનો હતો. સીતાને રાવર પાસેથી 
છોડાવી રામ, લક્મર અને સીતા 
આજે અયોધયા પરારવાના હતા.ં 
આખી અયોધયાનગરી ઝળાહળા ંથઈ 
રહી હતી. ત્રરે માતાના આનદંનો 
પાર ન હતો.ભરતે હવે રામની 
પાદુકાનુ ં સેવન નહી કરવુ ં પડે. 
ઉમમમિલા લક્મરને જોઈ કેટલી ખશુ 
થશ ેતેની તો માત્ર કલપના જ કરવી 
રહી. આવી રદવાળીની મઝા કંઈ ઔર 
જ હોય.

આજે મને પર રદવાળી રંગીન 
રીતે મનાવવાનો શોખ થયો. 
જીવનમા ંકેટલી દીવાળી જોઈ. હવ ે

તો ગરવાનુ ંપર છોડી દીધુ.ં ‘જીવડા ં
હવે કાઢ્ા એટલા ંનથી કાઢવાના’ં 
! મનમા ંએમ મવચાયુું, ચાલ જીવ 
બીજાના મોઢા ઉપર આનદંની ઝલક 
જોઈ સતંોષ મેળવુ.ં રોજ નવલી 
પ્રભાત સર્જનહારનો આભાર માને 
છે. આ બે આંખોથી પ્રભાતનુ ંઆકાશ 
જોવાનુ ંશક્ બને છે. ્ ુદરતની લીલા 

“fk÷ fhu ‚kut yks fh,  
yks fhut ‚ku yƒ”

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
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મનહાળતા ંરોજ નવા નવા અથ્ધ સાપંડે 
છે.

મનડુ,ં મન સાથે વાત કરી રહુ.ં 
આવતી રદવાળી જોવા પામીશ કે 
નહી તેની શુ ંખાત્રી. બાકી રદવાળી 
સહુને આનદં આપે તેમા ં બે મત 
નથી. રદવાળીનો તહેવાર આવ ે
એટલે ગરીબ, તવગંર, ચબમાર 
કે સાજા દરેકના મખુ પર આનદં 
લહરેાતો જોવા મળે.  હવે જીવનને 
આરે આવીને ઉભા પછી રદવાળી 
દર વષષે નવી નવી રીતે ઉજવવાની 
ગમે છે. સવ માટે ઘણુ ંકયુું. અનયના 
મખુ પર કસમત અંરકત કરવાની 
અચભલાષા કાયમ રદલમા ંઉભરાતી 
જોવા મળે છે. મનોમન એક મનરા્ધર 
કયયો. એકાદશીના રદવસે અપવાસ 
કયયો. હવ ેપાચં રદવસમા ંમવક્રમ સવંત 
બદલાશે. ફરી પાછં નવુ ંવષ્ધ અને 
ઉમરમા ંએક વષ્ધનો વરારો. સકંલપ 
વધ ુદૃઢ થયો.

વાઘબારસને રદવસે મનકળી 
પડી. મહાલક્મીના મદંીરની બહાર 
બે્ેલા ંસહુને ગારં્યા અને જલેબી 
ખવડાવયા. સાથ ેવમેનલાનો એક એક 
કપ આપયો. નાના મોટા ંસહનુા મખુ 
પર ફેલાયલેી સતંોષની આભાએ મારંુ 
અન પ્રફુલલલત કયુું. બાળકોન ેસ્લૂનો 
સામાન દરેક સ્તીને એક સાડી અને 
પરુુષોને પહેરર આપયા. ઈશ્વરની 
્ૃપાથી પૈસાનો વારંો નથી. સતય કહુ,ં 
ઉપરવાળો તેના રાજમા ંકોઈ ખાત ુ ં
ખોલવા દેતો નથી, કોઈ પર પૈસા 
ઉપર ખાતામા ંમકૂી નથી શકાતા.ંતો 
પછી મનને ગમે અને સતંોષ થાય 
તેમ શા માટે ન વાપરવા. 

ઘરે  આવી ,  આવતી ક ા લે 
રન તેરસ છે. તે રદવસે ભલેુશ્વર 
મારવબાગ પાસે ગઈ. લાડવા લીરા ં
અને દરેકને  લાડવા તેમજ ભજજયા 
રહરાલાલ ભજજયાવાળાને તયાથંી લઈ 
ખવડાવયા.  સહુ ખશુ થયા. તેમને 
પછૂ્ુ ંકેટલા જરા કામ કરવા તૈયાર 

છો? જેમરે હા પાડી, તેઓને મારા 
મકાનમા ં કામે લગાડ્ા. કંપાઉંડ 
વાળીઝુડીને સાફ કરવાનુ.ં દાદરા 
રોઈને ચોખખા ંકરવાના.ં મકાનના 
કાચ લછુીને સાફ કરવાના. મકાનમા ં
રહવેાવાળા ંસહુએ વગર કહે ૧૦૦ 
રૂમપયાની નોટ ઘર દી્ આપી. 
તેઓના મખુ પર આનદં ફરી વળયો. 
પોતાના ્ુટંુબીઓને માટે રદવાળીની 
ખરીદી કરવાના પૈસા જોઈ સહ ુખશુ 
થયા.

હવે આવી કાળી ચૌદસ, કકળાટ 
કાઢવો જરૂરી હતો. મગની દાળના 
વડા કરી ચૌટે નાખી આવી. વરલી 
પર તય્તાઓનુ ંઘર છે તયા ંપહોંચી 
ગઈ. લાપશી બનાવી તેમના વડાને 
પછૂી સહનુે પ્રેમથી ખવડાવી. તેમના 
હૈયાની વાતો સાભંળી. ્ ુ ટંુબમા ંકલેશ 
અને કલમુષત વાતાવરર હત ુ ંતેઓને 
સાતંવના આપી. તમેને હમદદટીની જરૂર 
હતી. શામંતથી તેમની સાથે સમય 
ગાળયો. દરેકન ેતમેની વયાજબી માગં 
પ્રમારે સતંોષવાની કોમશશ કરી.

રદવાળીન ેરદવસ ેઘરના બરા ંભેગા 
થઈ શારદા પજૂન કયુું. સહુને પ્રેમે 
જમાડ્ા. પછી આજુબાજુવાળા નાના 
બાળકોને બોલાવી ફટાકડા ંઆપયા.ં 
કામવાળી, રોબી, રસોઈવાળા મહારાજ 
અને ગાડી રોવા વાળાનંા ્ુટંુબ માટે 
ફટાકડા અને મમ્ાઈ આપયા. તેમને 
નવા કપડા ં માટે  ૧૦૦૦ રૂમપયા 
બચક્ષ્સ તરીકે આપી ખશુ કયા્ધ. તેમને 
ખશુી થઈ તેના કરતા ંવરારે આનદં 
મને થયો. બાળપરમાં મપતાજી 
કેટલા ંબરા ફટાકડા ંલાવતા હતા ં
તે યાદ આવયુ.ં મમમી કેટલી જાતની 
વાનગીઓ બનાવતી. મવચારોની 
દુમનયામાં ખોવાઈ ગઈ. ફરીથી 
ઈશ્વરને કહુ,ં ‘એ બાળપરના રદવસો 
ફરી પાછા ંમળે ખરા’ં?  ઉત્તર ખબર 
હતી. મખુ પર હાસય ફરકી ગયુ.ં

નતૂન વષ્ધનુ ં ્પુ્રભાત. બમૂો 
સભંળાઇ,’સબરસ લો, તોરર લો’. 

લીધુ.ં આસોપાલવનુ ંતોરર બારરે 
બાધંયુ.ં `નહાઈ રોઈ મનકળી પડી 
હોકસપટલમા.ં બહારગામથી આવેલા ં
દરદીઓને ્ુટંુબીજનો ખબર કાઢવા 
આવી શક્ા ન હતા.ં તેમના હાલ 
પછૂ્ા.ં ફળફળાદી અને ચોકલેટ આપી 
તેમને આનરંદત કયા્ધ. નતૂનવષ્ધના 
અચભનદંન આપી તેમના મખુ પર 
ચમક જોવાનો પ્રયતન કામયાબ રહો. 
મદંીરમા ં્ાકોરજીને રરાતો અન્ન્ૂટ 
જોઈ રદલ ડોલી ઉ્્ુ.ં ્ ાકોરજી સમક્ષ 
ભેટ રરી. બીજે રદવસે પષુકળ પ્રસાદ 
લઈ બાબલુનાથ ઉપડી ગઈ. સહુને 
પ્રેમથી  પ્રસાદ આપયો. મનમા ંપેલુ ં
વાક્ ઘમુરાયા કરત ુ ંહત ુ,ં” કાલ કરે 
સોં આજ કર, આજ કરેં સો અબ”.

કાલે ભાઈબીજને રદવસે ભાઈ 
જમવા આવવાના હતા.ં મહારાજ પાસે 
સરસ રસોઈ બનાવડાવી ઘરના ંસહ ુ
આનદંથી જમયા. ખબૂ વરારે રસોઈ 
બનાવડાવી હતી. માળના ચલફટમેન, 
ચોકીદાર અને સફાઈ કરનાર સહનેુ 
આમતં્રી પ્રેમે ડાઈમનંગ ટેબલ પર 
બેસાડી જમાડ્ા.ં તમને ભલે મવચચત્ર 
લાગયુ ંહશે પર આ રદવાળી મારા 
જીવનની યાદગાર બની ગઈ. પેલો 
ટપાલી આજે આવવાનો ન હતો. 
તેને માટે મમ્ાઈ અને બોરી તૈયાર 
રાખયા, હુ ંભલૂકરી તેને આપવાનુ ં
ભલૂી ન જાંઉ તેને માટે ચીઠ્ી લખીને 
ટેચલફોન પાસે મકૂી.

ચાલો તયારે નવુ ં વષ્ધ સહુને 
મગંલકારી હો ! આજનો લહાવો 
લીરો, કાલની કોને ખબર છે. 
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પ્રભાત કોયુ્ધ. પખંીના કલરવથી 
વાતાવરર ગુજંી ઉ્્ુ.ં નીલમ 
બહનેે નાહી રોઇ નવા કપડા ં

પહરેી પજુાની તૈયારી કરવા લાગયા.
મવકાસભાઇ હજુ રહચંકા પર મવચાર 

મગન બે્ા હતા. તેની પાસે બેસીને 
નીલમબહને બોલયા, “એ જી, હપેપી 
રદવાલી.” મનલમબેને મવકાસભાઇને 
વીશ કયુ્ધ પર જારે તે કોઇ ઉંડા 
મવચારમા ંધયાનમગન બેસી ગયા હોય 
તેવુ ંમનલમબેનને થય.ુ

“શ ુથય ુછે? આજે તહવેારના રદવસે 
આમ ઉદાસ કેમ બે્ા છો? આજે 
રદવાળીનો તહવેાર છે. લક્મીપજૂા 
નથી કરવી?” 

“હમમમમ હેપપી રદવાલી ટુ ય.ુ 
મનલમ હુ ંઉદાસ નથી બે્ો. આજે મારી 
આઁખ ઉઘડી છે. સતયનો એહસાસ થતા 
હુ ંતેના પર ચચંતન કરી રહો હતો.” 

“હુ ં કાઇં સમજી નહી. શુ ં કહેવા 

માગંો છો તમે? જરા મવસતારથી 
સમજાવો મને.”  

“મનલમ જીવનના આટલા વષયોમા ં
દર વષષે આપરા ઘરમા ંલક્મીપજુા 
થતી આવ ેછે, સાચુ ંકહુ ંતો આટલા 
વષયો બસ આપરે મનને મનાવવા 
ખાતર જ લક્મીજીની પજુા કરી છે. 
પજૂાનો સાચો અથ્ધ ભલુી કાગળની 
પજૂા પાછળ જીવન વેડફી નાખયુ ં
તે આજે મને સમજાયુ.ં મતજોરીમા ં
છલકાતા કાગળના થપપા, રરંાની 
બરકત, સમજુ પરરવાર છતાયં સદા 
મન ેકાઇંક ખટૂત ુ ંહોય તવે ુ ંલાગત ુ ંહત ુ.ં  
પરમ્ૃપાળુ પરમાતમાએ ઘરીવાર 
મને સાદ આપયો, પરંત ુન જારે કેમ 
મારા કાન મે સદાય બરં જ રાખયા?  

પરમ રદવસે બાને જયારે દવાખાને 
એડમમટ કયા્ધ તયારે દવાખાનામા ં
લોકોના દુ:ખ, દદ્ધ  જોઇ અંતરમા ં
સળવળાટ થઇ ઉ્યો. વષયો પછી 

મરંદરે ગયો બા માટે પ્રાથ્ધના કરવા 
તયારે તયા ંબહાર બે્ેલા ભખુયા લોકોને 
જોઇ મનમા ંઝળઝળાટ થઇ ગયો. 
નાના ભલુકાઓં કે જેમને રમવા અને 
ભરવાની ઉંમર છે તવેા સાક્ષાત ઇશ્વર 
સમાન બાળકો અર્ધખલુલા શરીરે  
ભીખ માગંી રહા હતા. આ બધુ ંજોઇ 
મને સતયનો રસતો દેખાવા લાગયો. 
પરરવારની શામંત, ખોટા ્ખુ પાછળ 
કાગળને  જ સવ્ધસવ માનીને હુ ંખોટા 
રસતે દોડી રહો હતો પરંત ુઆજે મને 
બધુ ંસાચુ ંસમજાય ગયુ ંછે. 

હવે નવા વષ્ધની નવી પરોઢે હુ ં
નવી શરૂઆત કરવા માગં ુછ.ં મારા 
સર્જનકતા્ધ પરમ મપતાએ મન ેસોંપલેી 
ફરજ મનષ્ાપવુ્ધક મનભાવવા માટે 
તૈયાર થઇ ગયો છ.ં મારી અરા્ધચગની 
કદાચ આ રસત ેચાલતા તમન ેબરાને 
વસતરુકય કે પૈસાનુ ંઓછ ં્ખુ આપી 
શકીશ. 

પરંત ુપરરવાર નામ ેપણુયનુ ં ભાથ ુ
જરૂર આપીશ. 

આજથી નહી પર અતયારથી જ 
હવ ેહુ ંરોજ કોઇક કમભાગી, દુ:ખીના  
જીવનમાં રદવાળીનો ઝળહળાટ 
પ્રકટાવીશ. મારી રરંાની અને 
જીવનની દોડમાથંી થોડો સમય બીજા 
માટે આપીશ. શ્વાસના રમરથી ચાલતા 
આ મશીનથી કોઇકના જીવનનો દીવો 
પ્રકટાવીશ. નીલમ મારા કત્ધવયમા ંત ુ
મારો સાથ આપીશ ન.ે.?” 

“મવકાસ, તમારા મવચારો ન ેસતસત 
વદંન આજે તમે મારી પર આંખ 
ઉઘાડી નાખી. હુ ં પર તમારા આ  સતય 
સકંલપમા ંતમન ેજરૂર સાથ આપીશ.” 
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મવ
શ્વના તમામ રાષટ્ોની પોતાની 
આગવી પરંપરા અને ઉતસવો 
છે. તેમ આપણુ ંરાષટ્ પર 

ભાતીગળ પરંપરા તથા મવમવર 
ઉતસવોના મેઘરનષુી રંગે રંગાયેલુ ં
છે. તેમા ં પર રદવાળીના રદવસો 
એટલે પરરવાર સાથે મળી ભરપરુ 
આનદં-ઉલલાસ કરવાના રદવસો.
નાના બાળકથી શરુ કરી ઘરના મોભી 
્રુી સૌ આ રદવસો બહુ મસતીથી 
ઉજવતા હોય છે. મવક્રમ સવંત મજુબ 
બેસત ુ ંવષ્ધ  ‘સબરસ’ અને ‘અળશ 
કાઢવાની પ્રથા’ સાથનેી નવી નક્ોર 
સવાર સાથ ેશરુ થાય છે. ‘અળશ જાય 
અને લક્મીજી આવ’ેની પરંપરા આજે 
પર ગામડાઓ સાચવીને બે્ા છે.

થોડા વષયો પહલેાના ભતૂકાળની 
ઝાંખી કરીએ તો યાદ આવે કે 
રદવાળી અને સાતમ-આ્મ જેવા 
પરબ(ઉતસવો)ના રદવસોમા ં નવા 
‘લગૂડા’ં(કપડા)ં ખરીદવાનો રીવાજ 
હતો. ગામડાની સસં્ૃમત મુજબ 
દેવદશ્ધન પછી સગા-વહાલાના ઘેર 
જઈન ેરામ...રામ.. કે જય શ્ી્ૃષર કરી 
મોં મી્ા થતા.સમય બદલાતા તેન ુ ં
સથાન ઈ-મેઈલ, ફેસબકુ, વહોટસેપ, 
ટવીટર પર ‘હપેી નય ૂયર’ અને ‘હપેી 
રદવાલી’ એ લીધુ ંછે.

 ભીંત ભડાકા, ટીલડી, દેરારી-

જે્ારી, ભો’ચકેડી, લમવંગીયાની 
જ ગય ાએ  મ ાનવશર ી ર  અને 
વાતાવરરને નકુશાન પહોંચાડતા 
ફટાકડા બજારમા ંમળતા થયા છે. 
દરેક વયવસાયમા ંપગ પેસારો કરનાર 
્પુરમાકકે ટે ‘બજાર’ની અસચલયત 
ખોઈ નાખંી છે. શરુ થતા નવા વરહના 
વરામરા આંગરે દીવડા મકુીને 
કરાય છે પરંત ુઅંતરમા ંપથરાયેલા 
અજવાળા હોલવાતા જાય છે. આ વાત 
સવારથી મોડી રાત ્રુી મોબાઈલ 
‘મતંરતી’ પેઢી જારતી નથી.

એક સરસ વાક્ છે ‘બીજાને પર 
એટલુ ંજ જલદીથી માફ કરો જેટલુ ં
જલદી તમે પોતાને માફ કરવા માટે 
ભગવાન પાસે પ્રાથ્ધના કરો છો.’

જીવનમા ં કેટલાક એવા પ્રસગંો 
બનતા હોય છે જેના લીરે આપરા 
હૃદયન ે્ ેસ પહોંચતી હોય છે. ક્ારેક 
કોઈ મમત્ર કે મપ્રયપાત્ર સાથે થયેલો 
ઝઘડો કે પરરવારના વડીલ સાથ ે
થયેલ બોલાચાલીને લીરે ક્ારેક 
એવો મવચાર આવ ેછે કે આ સબંરંો 
પર પરૂ્ધમવરામ મકૂી દેવુ ં જોઈએ. 
નાની-નાની બાબત પર ગસુસે થઇ 
જવુ ંમાનવ મનની ખામસયત છે, પર 
ક્ારેક આપરાથી કોઈ ભલૂ થઇ જાય 
તો તરત જ ભગવાન પાસે ‘માફી’ 
માગંતા હોઈએ છીએ તો પછી આપરા 

સવજનની ભલૂને આપરે કેમ નથી 
માફ કરી શકતા એ વાત અજુગતી 
લાગે છે.

નવુ ંવષ્ધ શરુ થઇ રહુ ં છે તયારે 
‘માફ કરવાની કળા’ શીખીએ અને જે 
સવજનોન ેઆપરી કોઈ હરકતન ેલીરે 
દુઃખ પહોંચયુ ં છે તેમની પાસે જઈ 
“સોરી” બોલી અને જેના લીરે આપરી 
લાગરીને ્ેસ પહોંચી છે તેને “મેં 
તમને માફ કયા્ધ” કહીને તટુવા જઈ 
રહલેા સબંરંોને  ટકાવી રાખીએ.આ 
સકંલપનો અમલ આજથી… અતયારથી 
જ… કરીએ ખરંુ ને..???

આવનારંુ નવુ ંવષ્ધ આપના તથા 
પરરવાર માટે મગંલદાયી નીવડે એ 
જ પ્રાથ્ધના સાથે સૌ સવજનોને કવન 
આચાય્ધ પરરવારના વરહ નવાના ં
રામ.... રામ...

Ëeðk™e  
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“બસ બસ ભૈયા યહા,ં ઇસ 
ગેટ કે પાસ રોક દો.” 
મનરજાએ રીક્ષાવાળાન ે

રીક્ષા રોકવા કહુ.ં
“રકતના હઆુ?” 
“સો રૂપૈયા.”
પસૈા ચકૂવી, બેગ લઈ, આંગરામા ં

પ્રવેશતાં તેરે ચારે તરફ જોયુ.ં 
લીલોછમ રહતેો બાગ અતયારે ્કૂા 
રર જેવો ભાસતો હતો. ભારે હૈયે તે 
ઘરમા ંઆવી, પર ઘરની બમંરયાર 
હવામા ંઆજતમયતાનો  અનભુવ થયો.

બેગ મકૂી, દરવાજો બરં કરી, તરેે 
ઘરના ંરાચરચીલા પર એક નજર 
નાખી ને કેટલીય યાદો તેને ઘેરી 
વળી.......

ચચરપરરચચત ચહરેાઓ નજર સામે 
આકાર લેતા ગયા ંન ેવળી આપોઆપ 
નજરોથી ઓઝલ થવા લાગયા,ં કંઇ 
કેટલાય અવાજો કાનમા ંગુજંવા લાગયા.ં 
આજ ઘરમા ંમવતાવલેી એકએક પળ 
તેના અકસતતવની આસપાસ ઘમૂરાવા 
લાગી જારે પકડદાવ ન રમતી હોય. 

એરે અજારતા ંજ હવામા ં હાથની 
ઝાપટ મારી, એ સરી જતી ક્ષરને 
પકડવાનો વયથ્ધ પ્રયતન કયયો, પરત 
આવેલા ંખાલી હાથની મઠુ્ી ખોલી 
અમસત ુ ંજ જોવા લાગી, ઘર ખોલતા ં
તાળા અને ન્ુચા પર ચોંટેલી ધળૂ 
તેના ંહાથને લાગી હતી તે ધળૂવાળી 
હથળેી જ મળી. તે રસોડામા ંગઈ અને 
નળ ખોલયો, નળમાથંી ્સુવાટાભેર 
હવા જ નીકળી, થોડીવાર પછી એ 
અવાજ પર બરં થઈ ગયો, સવગત 
બબડી પર ખરી ‘કચરો જામી ગયો 
હશે પાઇપમા,ં ઘરા વખતથી ઘર 
બરં હત ુ ંને?’ ફરી આખા ઘરમા ંતેની 
નજરે દોટ મકૂી, ખાલી ઘરની દશ ે
રદશા લાબંા સમયના ંઅવાવરાપરાની 
ચાડી ખાઈ રહુ ંહત ુ.ં ફરી પોતાની 
જાત સાથે વાત થઈ ગઈ, ‘સજંોગો 
જ એવા મનમા્ધયા કે આમ અચાનક 
આવવાનુ ંથયુ ંનહીં તો મોસાળમા ં
મામીને કહવેડાવીને આવી હોત તો 
ઘર આંગર ચોખખુ ંચરાક મળત. 
અતયારે તો પાવલુ ંપારી પર ઘરમા ં

નથી. અરે, મામીને ખબર પડત તો 
તેઓ મને આ ઘર જ ખોલવા ન દેત, 
ના ના...... હવ ેઅહી કાયમ જ રહવેાનુ ં
છે તો મામીને માથે થોડું પડાય?’ 
એરે પોતાની રરસટવોચમા ં જોયુ,ં  
હજી તો સાજંના સાત જ થયા હતા,ં 
ફરી દરવાજો ખોલી બહાર આવી, 
ઓટલા પર ઊભી રહી કોઈ મજૂર 
જેવુ ંમારસ મળે તો જોવા લાગી. 
આખી પોળમા ંરરખમ ફેરફાર થઈ 
ગયા ંહતા.ં તેને ખાતરી થઈ ગઈ કે 
આડોશપાડોશના પર લોકો પર હવ ે
નવી સોસાયટીમા ંરહવેા જતા ંરહા 
હશ.ે તેના ંમામાએ પર સોસાયટીમા ં
નવો બગંલો બનાવી જ લીરો હતો 
ને..!  ‘મામાને મળવા તો જવુ ંજ છે, 
કાલે જઈશ અતયારે મળવા જવાનો 
અથ્ધ નથી. પાછી પારાયર માડંવી 
પડશ ેકે કેમ આવવુ ંથયુ.ં.’ એવામા ં
બાજુના ંઘરમાથંી કોઈ આરેડ વયના ં
બહને બહાર આવયા,ં મનરજાને જોઈ 
તેમરે હાકં મારી પછુ્ુ,ં “કેમ બહને, 
કોને શોરો છો? ઘરા ં વખતે ઘર 
ખોલયુ ંને? અતયારે આવયા?ં તમારંુ 
નામ શુ?ં” એક સાથે સવાલોનો 
તોપમારો ચાલ ુથઈ ગયો.

“મારુ નામ મનરજા. હમરા ં જ 
આવી. ઘરા ંવષયો ઘર બરં રહવેાને 
કારરે સાફ કરાવવુ ંપડશે ને નળમા ં
પારી પર નથી આવતુ.ં એટલે બે 
ચાર ડોલ પારી જોઈત ુ ંહત ુ.ં”

“મારૂ નામ કાનતા, મને માસી 
કહશેો તો ચાલશે. આવો મારી ઘરે 
આવીન ેબેસો.” એમ બોલતા ંપોતાની 
ચોવીસ કલાકની કામવાળી બાઈ 
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લખમીને બમૂ પાડી બોલાવી અને 
મનરજાના ઘરની સાફ્ફૂી કરી પારી 
પહોંચાડવાનુ ંકહી મનરજાને લઈ ઘરમા ં
આવી, તનેી સાથ ેઅલકમલકની વાતો 
કરતા ંકરતા ંઘડીકમા ંગરમાગરમ ચા 
નાસતો તૈયાર કરી નાખયા. મનરજાને 
પર ભખૂ લાગી હતી, માસીને બહ ુ
આગ્રહ કરાવયા વગર હાથમોં રોઈ ચા-
નાસતાન ેનયાય આપી દીરો. એવામા ં
લખમી પર કામ પતાવી આવી ગઈ 
એટલે મનરજા પર ઘરે જવા ઉભી થઈ. 

“માસી, કાલે પારીનો પાઇપ ચેક 
કરવા મારસ બોલાવી આપજો, હવ ે
હુ ંઘરે જઇ થોડો આરામ કરંુ.” ભલુ ં
થયુ ંકે ઇલે્ટ્ીક ચબલ બેંક એકાઉનટ 
દ્ારા ડાઇરે્ટ ચકૂવાઈ જત ુ ંહત ુ ંતેથી 
તેની ચચંતા નહોતી.

ઘરમા ંઆવી તેને થોડી હાશ થઈ 
હવે પેલી બમંરયાર અને ભેજવાળી 
વાસ નામશેષ થઈ ગઈ હતી......... 
પર પેલી સમમૃતઓનુ ં શુ?ં! પલગં 
પર પડતાં જ તેની નજર સામે 
યવુાનીમા ંપગરર માડંી રહલેી નીરુ 
આવીને ઉભી રહી. તેને યાદ આવયુ ં
કે, તેને બાપનુા મોંએ નીરુ સાભંળવુ ં
કેવ ુ ંગમત ુ.ં.! એટલે તે એકવારમા ં
તો જવાબ ન આપતી તો બાપ,ુ 
‘નીરુ....એ… નીરુ..... નીરુબેટા ક્ા ં
ખોવાઈ ગઈ? આ થાક્ો પાક્ો તારો 
બાપ ુઆવયો, પારી તો પા, બેટા.’ 
અને નીરુ બાપનુે પાછળથી આવી 
હાઉકલી કહી કેવા ડરાવી દેતી..! 

‘પહલેા મારો ભાગ હાથમા ંમકૂો 
પછી જ પારી આપીશ.’ પોતાના 
હાથમા ંરહલેો ગલાસ બતાવી કહતેી.

‘કયો ભાગ? હુ ંતો લાવવાનુ ંભલૂી 
જ ગયો!’ એમ કહી રીરે રહીન ેએક હાથ ે
કેડબરી રરતા ને બીજે હાથ ેપારીનો 
ગલાસ ઝટંવી લેતા.ં પછી ખડખડાટ 
હસી પડતા ંઅન ેકહતેા,ં ‘નીરુબેટા, ત ુ ં
મોટી થઈ ગઈ, કાલ સવારે પરરી 
જવાની, હવે આમ નાની રકકલીની 
જેમ હાઉકલી કરવાનુ ંન ેચોકલેટનો 
ભાગ માગંવાન ુભલૂવુ ંપડશ ેહોં......’

‘બાપ,ુ તમારા માટે તો રકકલી જ 

રહવેાની હોં અન ેચોકલેટ તો મારો લાગો 
છે એ હુ ંનહીં છોડુ.ં’ મનરજાની આંખો 
ભરાઈ આવી. કાળચક્ર ઝપાટાબરં 
ફરી ગયુ ંઅને મનરજા પરરીન ેમુબંઈ 
આવી ગઈ. બાબાપ ુવારાફરતી પ્રભનુે 
પયારા થઈ ગયા.ં ભાઈભાભી જયા ં્ રુી 
હતા ંતયા ં્રુી ઘર ખલુલુ ંહત ુ ંતો તે 
વરસ ેએકાદવાર આવી જતી. છેલલા 
પદંર વરસથી ભાઈ પર ડોલરરયા 
દેશને વહાલુ ંકરી તયા ંરહી ગયો છે તે 
ફરી પાછો આવયો જ નથી. મનરજાને 
ઘરીવાર બોલાવી પર તેના પમત 
મનલયે ક્ારેય તૈયારી ન બતાવી, 
હમેંશા પોતાની ચબમારીનુ ંબહાનુ ંકાઢી 
તને ેરોકી દેતો. મનરજાએ વીસ વરસ 
્રુી તનમનથી માદંા પમતની સવેા કરી 
પર તેની આવરદા વરારી ન શકી.

માએં જ કહુ ંહત ુ ંજે ઘરમા ંજાય 
છે તયાનંી થઈને રહેજે, મપયરનો 
મોહ રાખીશ નહીં. સા્ ુસસરાની 
સેવા કરજે. આપરા ં્ુટંુબની આબરૂ 
વરારજે, એકવાર જશે તો પાછી 
નહીં આવે. માનંી દરેક મશખામરને 
માથ ેચડાવી તેરે સાસરરયાને વહાલુ ં
કયુું. જે આંગરેથી અરમાનોભરી 
મવદાય લીરી હતી તયા ંફરી આમશ્ત 
થઈ આવવુ ંપડશ ેતેવ ુ ંમવચાયુું પર 
નહોત ુ.ં જે ઘરમા ંઊછળતુ,ં ્ુદત ુ,ં 
તરવરાટ ભરેલુ ં બચપર સવમાન 
સરહત સગંોપીને મકૂી ગયેલી એ જ 
ઘરમા ંબદનામ થઈ આશ્ય લેવો 
પડશ ેએવી ક્ા ંખબર હતી? તેનાથંી 
રડી પડાયુ,ં ક્ાયં ્રુી રડતી રહી, 
નાની હતી તયારે રડતી તો બાબાપ,ુ 
દાદાદાદીનો જીવ ઉપરતળે થઈ 
ઉ્તો, એને મનાવવાના ં કેટલાયે 
અચછોવાના થતા ં તયારે ચહરેા પર 
માડં મલકાટ પથરાતો. ‘કોઈ નહીં 
આવ ેહવ ેઆં્ ુલછુવા,’ મવચારી તે 
ફરી વયગ્ર થઈ ઉ્ી.

મનલય ગયો તયારેય તેના ંઆં્ ુ
લછુવા કોઈ આગળ ન આવયુ.ં 
ભાઈભાભીએ તો લોંગ રડસટનસ ફોનથી 
વહવેાર મનભાવી લીરલેો, સાસરરયામા ં
એક રદયરદેરારી અન ેતેમના ંબાળકો 

જ હતા.ં મનલય ન તો તેની શારીરરક 
ભખૂ સતંોષી શકેલો કે એક બાળક પર 
આપી શક્ો નહોતો. પોતાનુ ંકહવેાય 
એવુ ંકોઈ જ નહોત ુ.ં સગાવહાલાઓ 
તો અફસોસ બતાવી આઘા ખસી 
ગયેલા,ં બસ હવે તો સાથે રહેતા ં
રદયરનો પરરવાર જ તેનો આશરો 
બની ગયેલો. રદયરની સહાનભુમૂત 
અન ેસહારો મળવાને લીર ેઉપકારવશ 
તને ુ ંમન રદયર તરફ ઢળવા લાગેલુ.ં 
પોત ેઆગળ પડીને ઘરની જવાબદારી 
માથે લઈ લીરી. તેની દેરારીને 
જોઈત ુ ં હત ુ ંને વૈદે કહા જેવુ ંથતા ં
સમય પસાર કરવા સહલેીઓ, શોમપગં 
અન ેકીટી પાટટીમા ંવયસત થઈ ગઇ. 
ઘરીવાર એવુ ંબનત ુ ંકે, રદયર ઘરમા ં
હોય અન ેદેરારી બહાર. એટલે મનરજા 
અન ેતનેા ંરદયરન ેએકાતં મળવાના ં
ઘરા ંઅવસર મળવા લાગયા, પછી 
તો ના થવાનુ ંથઈ ગયુ.ં બનંે જરા ં
કામવાસનાની લાગેલી આગમા ં
લપટાઇ ગયા.ં હવ ેતો ચાનસ મળે તયારે 
દેરારીની હાજરીમા ંપર આંખમમચોલી 
ખેલાવા લાગી. એક રદવસ બનં ેરંગે 
હાથ પકડાય જતા ંદેરારીએ ગજબનો 
હોબાળો મચાવી દીરો, પોતાના શરીર 
પર ઘાસલેટ છાટંી બળી મરવા ્રુી 
વાત પહોંચી ગઈ. પોતે અને તેના ં
રદયરે હાથપેગે લાગીન ેમાડં મનાવતા ં
તરેે એક શરત મકૂી કે, ‘આવતીકાલે 
રદવસ ઊગે ત ેપહલેા મનરજાએ ઘર 
અન ેમુબંઈ છોડી જતા ંરહવે ુ,ં એ નહીં 
જાય તો પોત ેઘર છોડી દેશ.ે’ અતયતં 
શરમજનક કસથમતમા ંમનરજાએ કપાળ 
પર બદનામીનો થપપો લગાવી ઘર 
છોડી નીકળી જવુ ંપડ્ુ.ં 

મનરજાન ેમાનંી મશખામર પાળી ન 
શકયાનુ ંદુઃખ તો હત ુ ંજ સાથ ેતેની 
પીડા કોઈ સમજી ન શકુ,ં તે પર 
એક સ્તી જ હતી ને તેના ંઅકસતતવને 
તેની જરૂરરયાતને કોઈએ ધયાન પર 
ન લીરી તેનો અનહદ અફસોસ હતો. 
એક હાશકારો હતો કે માનંી ગોદ જેવા 
ઘર આંગરે તેને બહ ુજ સહજતાથંી 
પોતાની ગોદમા ંસમાવી લીરેલી.
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એ 
રદવસે સવારે નવ વાગે, 
મારી સહલેી સીતાનો ફોન 
આવયો. ”્ચૂી તારુ પાસ્ધલ 

અમદાવાદથી લાવી છં.”  સીતા, 
શમન-રમવ અમદાવાદ ગઇ હતી. 
તેના મામાની પચંોતેરમી વષ્ધગાં્  
રજવાડામા ંઉજવી હતી અને પદંર 
મમમનટની પકપક બાદ, અસલી વાત 
ઉપર આવી. ”પાસ્ધલ કેવી રીત ેપહોંચત ુ ં
કરવાનુ ંછે?”  હુ ંકાદંીવલી અને એ 
કાલબાદેવી, ઉત્તર અને દચક્ષરધવૃ 
જેટલા દૂર છીએ. અમદાવાદી 
રદલદાર છે. પાચંસો-હજાર રુમપયાની 
ભેટ મોકલાવે, પર પચાસ રુમપયા 
્ુરીયરના ના ખચષે. સગંાથ શોરી કાઢે. 
મુબંઇના ગજુરાતીઓની ખામસયત 
પર એવી જ છે કે, ચવાણ,ુ ખાખરા, 
અથાણુ, શાકભાજી, કપડા વગેરે 
અમદાવાદથી ખાસ દૂરદૂરનો સગંાથ 
શોરીન ેજ મગંાવ.ે અમદાવાદના દરેક 
નાગરરકના સગા કે વહાલા ંમુબંઇમા ં
હોય છે અને મુબંઇના ંગજુરાતીઓના ં
સબંરંી કે સગાવહાલા,ં અમદાવાદમા ં
મળી જ રહ.ે રોજની કેટલી બરી ટ્ેંનો 
ભરેલી જાય છે. કેટલાક મુબંઇવાસી 
અમદાવાદ જાય છે, કોઇ જવાના ંછે, 

કોઇ જઇને આવલેા ંછે પર હવ ેમારી 
ગાડી આડે પાટે ચડી છે. મારે તો 
પાસ્ધલ મેળવવાનુ ંહત ુ.ં સીતા નોકરી 
કરતી હતી. એની ઓરફસ વલલીમા ં
હતી. પહલેી વાત એ કે, પાસ્ધલમા ં 
ખાવાન ુનહોત ુ ંકે બગડી જાય. માસી 
કલકત્તા ગયા ં હતા,ં તયાથંી મારે 
માટે સાડીઓ લાવયા હતા.ં આમ 
તો કાલબાદેવીથી કાદંીવલી દૂર છે. 
છતા ંલોકલ ટે્નમા ંસહલેાઇથી જઇ 
શકાય પર સોમ થી શમન, સીતા 
ઓરફસમા ંજાય છે. પછી ઓરફસમાથંી 
સગંાથ શોરીને પાસ્ધલ મોકલાવ ેતો, 
વીરાર કે દહીંસર પહોંચે. વળી વયસત 
લાવનારના ં અસત સમયમા ં લેવા 
જવાનુ.ં તનેા કરતા અમકુ રદવસ ેમારે 
પરેલ જવાનુ ંહત ુ,ં તયારે જ લઇ લઇશ 
અન ેસીતા સાથ ેએક કપ કોફી સી.સી.
ડીમા ંપીશુ,ં એમ નક્ી થયુ.ં( પરેલ 
અને વલલી પાડોશીઓ થાય.)

    મુબંઇની ભગૂોળથી અજાર માટે 
કહવેાનુ ંકે, અમદાવાદની જેમ સ્ટૂર 
પર દસ મમમનટમા ંપહોંચી વળાય 
એવુ ંઅહીં નથી. ઘરેથી નીકળો એટલે 
બે કલાકે પહોંચો, એવી ગરતરી 
રાખવી પડ.ે  હુ ંમનરા્ધરરત રદવસ ેએની 

ઓરફસે જવા નીકળી પર મનરા્ધરરત 
સમયે ના પહોંચી. કારર ટે્નમાથંી 
નજીકના સટેશને ઉતયા્ધ બાદ ટ્ારફક 
જામમા ં ફસાઇ. રાયાું કરતા ં એક 
કલાક મોડુ ંથયુ.ં સીતા, રાહ જોઇને 
પાસ્ધલ પટ્ાવાળા મમશ્ાજીને સોંપીને 
મેનેજરના કહવેાથી બહાર ્લાયટંને 
મળવા ગઇ હતી.  મને રસતામા ં
ફોનનુ ંનેટવક્ધ નહીં મળવાથી મેસેજ 
છેલલી ઘડીએ જ મળયો, ”સોરી,.........
ઉપસ, હવે ટુ ગો, ...... મમશ્ાજી પાસથેી 
પાસ્ધલ લઇ લે જે. સી.સી.ડી.- સમ 
અરર ટાઇમ...” 

   હુ ંપાસ્ધલ લઇ મુબંઇવાસીની જેમ 
તેજ ગમતએ પાછી વળી. લગભગ બે 
કલાકે ઘરે પહોંચી. ્ ુતહૂલવશ પાસ્ધલ 
ખોલયુ ંતો કોઇકના ્ુતા્ધ પાયજામા..! 
તયા ંજ સીતાનો ફોન આવયો. ”યાર, 
મમશ્ાજી પાસે બે પાસ્ધલ હતા.ં મારા 
સહકાય્ધકર  મી.ગોરરડયાના મમત્ર 
સચલલ જે ઘાટકોપર રહે છે, તેનુ ં 
પાસ્ધલ તને  પહોંચયુ.ં”  લો, ફરી 
એક મેરેથોનમા ંભાગ લેવાનો પર 
આ વખતે બે ખોટા અને અજાણયા ં
મારસોએ ઘાટકોપર અન ેકાદંીવલીથી 
પાલા્ધ મળવાનુ ંહત ુ.ં પેલા મી. રોંગ 
જેમરે ખોટંુ પાસ્ધલ લીરેલુ ંતે કોઇને 
મળવાં પાલા્ધ  આવવાનાં હતાં. 
સીતાએ કહુ ંકે, “મી.સચલલ યોગય 

(અનસુરંાન 15મા ંપાને)
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કહવેાય છે કે, દરેક વયક્ત 
lifetimeમા ંએક પસુતક તો 
લખી જ શકે. એની પાસે એક 

સટોરી તો હોય જ. પોતાની વાતા્ધ અને 
આ વાતા્ધઓ કોઈક ડાયરીમા ંલખે તો 
કોઈક જગત સામે પર પોતાના મવષે 
લખવુ ંજેટલુ ંસહલે ુ ંલાગે છે ને એટલુ ં
જ કદાચ અઘરંુ છે. કોઈ લેખકે કહુ ંછે 
કે, આતમકથા લખવી એ કદાચ બાર 
ડાનસ કરવો બરાબર છે. બરા જોતા ં
હોય તયારે અજવાળામા ંખલુલા થઈને 
ઉભા રહવેાની તાકાત જોઈએ.

આપરન ેહમેંશા બીજાના જીવનમા ં
શુ ંથાય છે તે જારવાની તાલાવલેી 
હોય છે અને કદાચ આતમકથાઓ 
વાચવંાનુ ંએક કારર તે પર હોઈ 
શકે. પર; આતમકથા લખવાનુ ં
કારર જેમ કમલાદાસે  જરાવયુ ંછે 
કે, જયારે તેમને ગભંીર બીમારી માટે 
હોકસપટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆવયા 
તયારે તેમરે લખવાનુ ંશરુ કયુું. તે 
કહ ે છે કે,  “હુ ંસતત લખતી ગઈ 
કારરકે , I wanted to empty myself 
of all  the secrets so that I could 
depart when the time came, with 

a scrubbed-out Conscience.”  
જીવન જે કંઈ  રીતે જીવયુ ં છે 
તેને મનચોડવાની ઈચછા થાય 
અને કદાચ જયારે પોતાને કહવે ુ ં
હોય કે , ‘જો ત ુ ંઆ છે” તયારે 
અથવા તો જેમ લેચખકા રહમાશંી 
શલેતે કહુ ંછે તેમ કે  “થાય કે 
ચાલો જોઈએ કેટલા ં મનખાલસ 
બની શકાય છે?!” તયારે કદાચ 
આતમકથાઓ લખાતી હશ.ે  

બક્ષી જેમ કહે છે તેમ 
આતમકથા  લખવા  મ ા ટે 
લાયસનસ કે પરમીટની જરૂર 

નથી અન ેઆતમકથાઓ પર પ્રમતબરં 
પર નથી. ગમે તે મારસ મન થાય 
તયારે પોતાની આતમકથા લખી શકે 
છે. પર, આતમકથા લખવા માટે  
રહમમતની જરૂર પડે છે.  પોતે જે 
મવચાયુું હોય, અનભુવયુ ં હોય તે 
સાચે સાચુ ંગીતા પર હાથ રાખયા 
વગર કહવેાની રહમમત બરામા ંનથી 
હોતી. હમરા ંએક બલોગસાઈટ પર 
એક ભાઈને પોતાની ડાયરીના પાના ં 
ખોલવાની ઈચછા થઇ હતી - તેમને 
એક પાનુ ંલખયુ,ં પર કદાચ પછી 
તે નયાય નરહ આપી શક્ા ં હોય 
એટલે તે પાનુ ંખોવાઈ ગયુ.ં પર, 
મને તેનુ ંશીષ્ધક ગમયુ ંહત ુ ં- “Diary 
of a drunken writer”. મારસે દારૂ 
પીરો હોય ન ેતયારે જ કદાચ તે સૌથી 
વરારે પ્રામાચરક હોય. બસ તેવી જ 
પ્રામાચરકતા કદાચ જરૂરી હોય છે 
આતમકથા લખવા માટે. 

અાપરે સૌ જારીએ છીએ 
તે આતમકથા એટલે ગાંરીજીની 
“સતયના પ્રયોગો”. તે લખતા પહલેા ં
ગારંીજીના એક અનયુાયીએ તેમને 
પછૂ્ુ ંહત ુ ંકે, “તમે આતમકથા શુ ંકામ 

લખવાના છો?  અને શુ ંલખશો?” 
આજે જે વસતનુે મસધિાતં તરીકે માનો 
છો તેને કાલે માનતા અટકી જાઓ 
તો? અથવા મસધિાતંને અનસુરીને જે 
કાયયો આજે કરો છો તે તમેા ંપાછળથી 
ફેરફાર કરો તો? તમારા ંલખારને 
ઘરા ંલોકો પ્રમારભતૂ ગરી પોતાનુ ં
વત્ધન ઘડે છે તે ખોટે માગષે દોરવાઈ 
જાય તો ?” પર ગારંીજીએ કહુ ંકે, 
“મારે આતમકથા ક્ા ંલખવી છે મારે 
તો   મેં જે સતયના પ્રોયોગો કરેલા ં છે 
તનેી વાત લખવી છે અને પાન ે પાને 
તેમા ંમારા પ્રયોગો હોય  તો તે કથા 
હુ ંમનદયોષ ગણુ ંછ.ં” પર કોઈએ કહુ ંછે 
તેમ જો કસતરુબાએ આતમકથા લખી 
હોત તો કદાચ ગારંીજીનુ ંએક બીજુ ં
જ પા્ુ ંજોવા મળત. પર આતમકથા 
એ જ છે કે જેમા ંતમ ેપોતાન ેપોતાની 
નજરે જ મલૂવો છો, નરહ કે બીજાની. 
બાકી તો ગારંીજી પર અનેક પસુતકો 
લખાઈ ચકુ્ા છે.  

લેચખકા રહમાશંી શેલત કહે છે 
તેમ ‘સ્તીઓ આતમકથા નથી લખતી 
કારરકે, આતમકથા લખવુ ં  સીધુ ં
સરળ નથી. બીજુ ંકે, સ્તીઓને પ્રગટ 
થવુ ંનથી ગમતુ ં  અને આતમકથા 
લખવા માટે તેમરે સવભાવની મવરુધિ 
જવુ ં પડે.” પર, જયારે સ્તીઓની 
આતમકથા આવે તયારે મને બે 
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લેચખકાઓની આતમકથાઓ યાદ 
આવ ેછે એક અમતૃા  પ્રીતમ  અને 
બીજી કમલાદાસ. અમતૃપ્રીતમની 
આતમકથા “રેવેનય ુસટેમપ”. આ નામ 
રાખવા પાછળ એક જારીતો રકસસો છે 
કે, જયારે તેમરે આતમકથા લખવાની 
ઈચછા દશા્ધવી તયારે ખશુવતંમસંહ ેકહુ ં
કે , તારી  જીંદગીમા ંએવુ ંતો શુ ં
હોય? એક, બે પ્રસગંો લખવા માટે 
તો રેવનય ુસટેમપની પાછળની બાજુ 
પર પરૂતી છે.  અન ેએટલે જ મપ્રતમે 
તેમની આતમકથાનુ ંનામ તે રાખયુ.ં  
કમલાદાસની  “માય સટોરી” એ તો 
ઘરા સવાલો ઉભા કયા્ધ હતા. તેમરે  
તેમા ંલગભગ તનેા જીવનના બરા જ 
રહસયો ઉલેચી દીરા છે અને એટલે 
જ તે કહ ેછે કે, “મેં ઘરાબરા પસુતકો 

લખયા છે પર મારી આતમકથા લખવા 
જેટલો આનદં કોઈ બીજુ ં પસુતક 
લખવામા ંનથી આવયો.” 

દરેકની આતમકથા લખવાની રીત 
પર અલગ હોય છે. અમતૃા પ્રીતમની 
જે આતમકથા છે તે સળંગ નથી. પર 
ટુકડાઓ છે. ડાયરીના અમકુ પાનાઓ 
છે. બધુ ંકદાચ નથી પર જે છે  તે  
પ્રામાચરક છે. ઘણુ ંબધુ ંએવુ ં છે જે  
વાચકે ખદુ જોડવુ ં પડે છે. જયારે 
ગારંીજીની આતમકથા સળંગ વહ ેછે 
-ક્રમવાર. 

બક્ષીની આતમકથા  “બક્ષીનામા” 
માત્ર તમેની જ કથા નથી પર તેમરે  
જે સમય  માણયો છે તે સમય, બરી જ 
જગયાઓ,  તે સમાજ, તે બદલાવ  - 
ત ેબધુ ંજ તમેરે મવસતારથી  લખયુ ંછે. 

મેં બક્ષીની બહ ુઓછી નવલકથાઓ 
વાચંી છે પર તેમની આતમકથા 
જેટલી interesting મને એકેય ના 
લાગી. અને બીજી  આવી  જ  એક  
આતમકથા એટલે અબદુલ કલામની  
“Wings of  Fire”. તે આતમકથાએ 
મને કદાચ સૌથી વરારે પે્રરરા 
આપી છે.  હમરા ંજ એક આવુ ંબીજુ ં
આતમકથા કહી શકાય તેવુ ં પસુતક 
વાચંયુ ં- “The Diary of Anne Frank”.  
બીજા મવશ્વયધુિના સમયમા ંલખાયેલી 
૧૩  વષ્ધની યહદૂી છોકરીની વાતા્ધ . 
ત ેપસુતકની મવશષેતા જ એ છે કે  યધુિ 
અને તેને લગતી પરરકસથમતઓ અંગે 
એક ૧૩  વષ્ધની છોકરીનો નજરીયો 
કેવો હોય.  કદાચ આ વાત કોઈ 
ઉંમરમા ંમોટા વયક્તએ લખી હોત 
તો એ અલગ જ હોત.  

 આમ  તો, આતમકથાઓનુ ંએક 
મવપલુ મવશ્વ સારહતય છે પર જેમ બક્ષી 
કહ ેછે  તેમ આતમકથા એવી હોવી 
જોઈએ જેમા ં કંઈક બનવુ ંજોઈએ. 
જીવન જીવાયુ ં છે એ દેખાવુ ંજોઈએ. 
બાકી તો માક્ધ ટવઇેનએ   લખયુ ંછે 
એમ ઘરાખરાના જીવન મવશ ેએક જ 
વાક્ લખી શકાય... 

“એ ૩૦ વષષે જનમયો અને ૬૦ વષષે 
દફન થયો...”

(પાના ં13નુ ંચાલ)ુ

છોકરીની તલાશમા ંહતા.ં તે પાલા્ધ 
આપરા ગજુરાતીઓના મવસતારમા ં
કોઇ મેરેજ બયરુોમા ંનામ લખાવવા 
જવાના ંહતા.ં મન ેકહ,ે ત ુ ંએન ેસટેશન 
પાસે મે્ડોનલમા ંમળી પાસ્ધલની 
અદલાબદલી કરી લેજે અન ેસચલલને 
ઓટોમા ંમેરેજ બયરુો પર છોડી દેજે. 
બીચારો એ એરીઆથી અજાણયો છે.”  
હુ ંનક્ી સમયના અડરો કલાક પહલેા ં
જ પહોંચી હતી. મીલકશેક લઇને 

ખરૂાનુ ંટેબલ રોકી આરામથી બેસીને 
મી.રોંગની પ્રમતક્ષા કરતી હતી. મારંુ 
ધયાન દરવાજા તરફ હત ુ.ં તયા ંજ એક 
જાડો- કાળો-મધયમ વયનો, ટકલ,ુ 
પાસ્ધલ લઇને પ્રવેશયો. ”ઉફ ... આ 
બેબીને મેરેજ બયરુોમા ંછોડવાનો છે? 
ઓ પ્રભ.ુ.!!” મે મનમા ંજ કહુ ંઅને 
આંખો બરં કરી પેલા જારડયાની રાહ 
જોતી હતી. તયા ંઅવાજ આવયો “આર 
ય ુ્ ચુી?”. મને થયુ ંકે આ જારડયાનો 
અવાજ તો રેરડયો સટેશનના આર.જે. 

જેટલો  ્ રૂરલો હતો..! મ ેઆંખો ખોલી 
તયારે સામે એક ટોલ, ડાક્ધ , હેંડસમ 
મી.રોંગ ઉભો હતો. મેં ઇશારાથી 
સામેની ચેર ઉપર બેસવાનુ ં કહુ.ં 
આ આકકસમક.. અરરારી મલુાકાત 
ઓળખારમા ંપરરવમતમિત થતી ગઇ. 
સમય સરતો ગયો .અમે એક કલાક 
ફાલત ુવાતો કરી અન ેમી. રોંગ મારી 
જજંદગીનો મી. રાઇટ બની ગયો. 
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અરહંસાના ઓ મદંમદં પવન ત ુ,ં 

થઈ ઝઝંાવાત જગે રમયો 

વીર ગરુ્જર બાળ ગારંી મહા, 

માનવતાનો પજૂારી થઈ રસયો 

છદં-શાચલની 

મા ગરુ્જરી, રનય ત ુ ંછે ્ભુાગી 

તારા ખોળે, પ્રગટ્ો મવશ્વ ગારંી 

દ્રવે હૈયા,ં દૈનય મનસતેજ લોકો 

દેખી દુઃખી, ભારતીની ગલુામી 

અંગે્રજોની, યાતના ત્રારહમામા 

છેડી ક્રાકનત, રાહ તારી અરહંસા 

જાગયુ ંજોશ,ે શૌય્ધ તારી જ હાકે 

આઝાદીની, ચાહ રેલાય આભે 

ગારંી મારો, શાનત વટંોળ ઘમૂે 

ગજ ષે છોડો, જાવ છે દેશ મારો 

ઝઝંાવાતો, દે દુહાઈ જ પ ૂ્ ે 

તોડી બેડી, રાષટ્મપતા અમારા 

રહંસા ભયુું, મવશ્વ આજે રડે છે 

સતંારી છે, બધંતુા માનવીની 

દી્ી ગારંી, રાહ તારી જ સાચી 

મવશ્વ વદં્ય, ઓ મવભમૂત મહા ત ુ ં

ykfkþËeÃk
h{uþ Ãkxu÷

rðï ðtã „ktÄe
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રાત્રીના આ્ેક વાગયાનો સમય 
હતો. અમદાવાદ શહેરથી 
થોડે દૂર આવેલો રવલનો 

બગંલો મહેમાનોથી છલકાય  રહો 
હતો. સગંીતાની પાતં્રીસમી બથ્ધ-ડે 
ઊજવાય રહી હતી. સગંીતા ગભ્ધ-શ્ીમતં 
ચબઝનસેમને રવલની અમત ખબૂ્રુત 
પતની હતી. મીરબત્તીઓ બજુાઈ, કેક 
કપાઈ, “હપેપી બથ્ધડે ટુ સગંીતા” ની 
રકલકારીઓ સાથ ેમાહોલ ગાજી ઉ્્ો..

કોકટેલ પાટટી શરુ થઈ. સમીર-રદવયા, 
રકરર-જીયા, પ્રબોર-ગરરમા બરાએ 
જામના ગલાસ ટકરાવીને ચીયસ્ધ કયુું. 
રવલ અને સગંીતા પર વવહસકી સીપ 
કરવા ંલાગયા. મૈત્રી મસવાય લગભગ 
બરા ંપાટટીમા ંજોડાયા. મૈત્રીએ ઓરેનજ 
જયસુનો ગલાસ ઊ્ાવયો. મયઝુીક શરુ 
થતા ંડાનસ શરુ થયો. રવલ એકબાજુ 
ઊભો રહીને બરાનંે મનહાળી રહો હતો.

“રવલ, તમે મતૈ્રીન ેકંપની આપો, એ 
એકલી બોર થઈ રહી છે.” સગંીતાએ કહુ.ં 

“સગંીતા, ત ુ ંતો જારે જ છે કે મને 
ડાનસ નથી ફાવતો. હુ ંડાનસ શરુ કરીશ 
તયા ંતમે બરા ંઅડફેટમા ંઆવી જશો.” 
રવલએ હસતા-ંહસતા ંજવાબ આપયો.

“રવલ, તમે મજાક ઘરી સારી કરી 
શકો છો.” મૈત્રી બોલી.

“અરે, ના... ના... રવલ ખબૂ જ 
ઓછ ંબોલે છે.” સગંીતાએ કીધુ.ં

મતૈ્રી થોડા ંવખત પહલેા ંજ સગંીતાને 
્લબમા ંમળી હતી. બનંે વચચે નવી 
નવી મમત્રતા બરંાય હતી. મમત્રો મારફતે 
જાણયુ ંહત ુ ંકે, રવલ બહ ુશરમાળ અને 
ઓછા ંબોલો છે. રવલ મવષે મમત્રોમા ં
છાપ પર ઘરી સારી હતી. સીરો સાદો, 
સસંકારી અને ખબૂ શ્ીમતં વયક્ ત છે. પૈસા 
અન ેસોહામરા વયક્તતવન ેકારરે ઘરી 
યવુતીઓ એની આગળ પાછળ ફરતી 
હોય છે, રારે તો પસૈાના જોરે ઘરાનેં 
ફેરવી શકે છે પર આ તો સ્તીઓના 
પડછાયાથી’ય  દૂર  ભાગે છે. બરાને 
સગંીતાની ઈષા્ધ થતી હતી. આટલો 
કરોડપમત  પમત  અન ેએ પર આટલો 

સરળ સવભાવનો. કેટલી નસીબદાર છે 
સગંીતા..!!

રાત ઢળતી જતી હતી અને એક 
પછી એક બરા ંઆગતંકુની મવદાય 
થવા ંમાડંી. મૈત્રી થોડી ચચતંાતરુ જરાય 
કારરકે, એની કારમા ંપચંર પડ્ુ ંહત ુ ં
અને આજે ડ્ાઈવર પર સાથ ેનહતો.

“રવલ, મૈત્રીની કારમા ંપચંર છે 
અને આટલી મોડી રાત્રે એકલી જાય 
એ યોગય પર નથી તો પલીઝ તમે મકૂી 
આવશો એન.ે.?” સગંીતાએ મવનતંીભયા્ધ 
્રેુ કહુ.ં

“હા, વારંો નહી, હુ ંમકૂી આવીશ.”
રવલની કાર એસ.પી. રીંગ રોડ 

તરફ દોડવા લાગી. મશયાળાનો સમય 
હતો એટલે રસતા પર અવરજવર 
પ્રમારમા ંઘરી ઓછી હતી.

“રવલ, આજની પાટટીમા ંમેં જોયુ ં
કે, તમે ઘણુ ંઓછ ંભળતા ંહતા ંબરા ં
સાથ.ે તમારા જેટલો શરમાળ વયક્ત મેં 

પહલેીવાર જોયો. તમારા મવષે મેં ઘણુ ં
સાભંળયુ ંછે.” મૈત્રીએ કીધુ.ં

રવલએ એકાએક કારને બે્ક મારીને 
ઊભી રાખી. મૈત્રીએ મનોમન મવચાયુું 
કે, અચાનક શુ ંથયુ?ં

રવલએ મૈત્રી સાથે શારીરરક 
અડપલા ંકરવાના ંશરુ કયાું.

મૈત્રી તો રહબકાઈ જ ગઈ.
“સટ્ાક....” મૈત્રીએ એક લાફો મારી 

દીરો.
“રવલ, આ તમે શુ ં કયુું? મેં 

તમારા મવષે શુ ંરાયુું હત ુ ંઅને તમે 
શુ ંનીકળયા...” મૈત્રી ગસુસામા ંતમતમી 

ઊ્ી.
બીજે રદવસે રવલ ઓરફસે હતો 

અને સગંીતા ઘરે આરામ કરી રહી હતી 
તયા ંજ મતૈ્રી આવી પહોંચી. એના ંચહરેા ં
પર ગસુસો છવાયેલો હતો. સગંીતાએ 
મૈત્રીને આવકારી. 

“સગંીતા તને ખોટંુ ન લાગે તો એક 
વાત કહુ?ં” મૈત્રીએ પછૂ્ુ.ં

“કાલે રાતે્ર રવલ મને મકુવા આવયા 
તયારે મારી સાથ ેઅસભય વત્ધણકુ કરી. 
હુ ંરવલ મવષે શુ ંમાનતી હતી અને એ 
શુ ંનીકળયા. રવલ તારા પમત છે એટલે 
કદાચ તન ેમારી વાત સાચી નહી લાગે 
અને ત ુ ંએમનુ ંજ ઉપરાણુ ંલઈશ પર 
ત ુ ંમમત્ર છે એટલે તને વાત કયાું વગર 
રહી શકતી નથી.” 

“મૈત્રી, આપરે નજરોથી જે પર 
કંઈ જોઈએ છે એ બધુ ંસાચુ ંનથી હોત ુ ં
વાસતમવકતા એના ંકરતા ંઘરી અલગ 
હોય છે. તમન ેબરાન ેલાગે છે કે, હુ ંખબૂ 
્ખુી છ ંપર હકીકત કંઈક અલગ જ 
છે. હુ ંઅંદરથી ખબૂ જ વયમથત છ.ં મારી 
વયથા કોઈની પાસ ેજઈન ે્ાલવી શ્ંુ 
એમ પર નથી. લગનજીવનના દસ વષ્ધ 
વીતયા છતા ંપર હુ ંસતંાન મવહોરી છ.ં 
કારરકે, રવલ મન ેક્ારેય મા બનવાનુ ં
્ખુ આપી શકે તેમ જ નથી. રવલ 
પોતાની કમજોરી છપાવવા લાગ મળે 
તયારે મારી સ્તી-મમત્રો પર પોત ેપરુુષ છે 
એ સાચબત કરવા ંઆવા દાવ અજમાવતા 
હોય છે. અતયાર ્રુી ઘરા ંબરા ંસાથ ે
આવુ ં કરી ચકૂ્ા છે. પોતાની એબ 
છપાવવા માટે આવા મમથયા પ્રયતનો કરે 
છે.” આં્ ુસારતા સગંીતા બોલી.

મારસ હમંેશા દેખાય છે એવો હોતો 
નથી. એક ચહરેા ંપાછળ ઘરા ંચહરેા ં
છપાયેલા ંહોય છે...!

[nuhkt …kA¤™ku [nuhku
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“પપપા, પપપા…. મમમી, 
જો પપપા આવી ગયા!” 
બોલતી શાલ ુ કરરને 

વળગી પડી અને હરખભેર ફરી બમુો 
પાડવા લાગી. 

“પપપા, મારા માટે શુ ંલાવયા?” 
કરર :- “ત ુ ં જ કહે શુ ં લાવયો 

હોઈશ?”
શાલ ુ:- “ચીઝ અને એપલ બીજુ ં

શુ?ં”
કરર:- “યેસ માય ડીયર ય ુઆર 

રાઈટ.”
્ુમા પર રસોડામાંથી બહાર 

આવીને ખશુીના માહોલમા ંગો્વાઈ 
ગઈ, તને ુ ંમન જારે ખશુીથી થનગની 
ઉ્્ુ ંહત ુ ંઅને ગાઈ રહુ ંહત ુ,ં “મેરા 
છોટા સા દેખો એ સસંાર હ ે...”

અજે સમય ેબહાર ડોરબેલ વાગયો, 
“હુ ંખોલુ ંછ.ં” કહી ્ુમાએ ડોર ખોલયુ.ં 

બહાર પડોશીનો નોકર ઉભો હતો.
્ુમા :- “રામ,ુ શુ ંથયુ?ં કંઈ કામ 

હત ુ?ં”
રામ ુ:- “બેન, પરીખ સાહબે બોલતા 

જ નથી, કહી રામ ુરડી પડ્ો.”
તરત જ કરર અને ્ ુમા પડોશમા ં

ગયા,ં જોયુ ંતો ખરેખર પરીખભાઈ 
બેભાન જ હતા,ં તરત ફોન કરીને 
ડૉકટરને બોલાવયા, ડૉકટર આવીને 
કંઈ કરી ના શક્ા ફ્ત એટલુ ંજ 
બોલયા, “હી ઈઝ નો મોર.”   

કરર કહ ે:-”રામ,ુ પારુ ક્ા?ં”
રામ ુ:-” બેન તો કોલેજ ગયા છે, તે 

ગયા ંતયારે તો સાહબેને સારંુ જ હત ુ.ં”
તરત જ કરર સ્ુટર લઇ 

પારુને લેવા ગયો . કરરને જોતા ં
જ પારુ સતબર થઇ ઊભી રહી.  
કરરે કહુ,ં “બેન પારુ, ઘરે ચાલ 
તારા પપપાની તબીયત બગડી છે.”  

પારુ બોલયા મવના સ્ુટર પર બે્ી, 
ઘરે પહોચતા ંજ તેને ખયાલ આવી 
ગયો. 

હતાશ પારુ મવચારી રહી બે વષ્ધ 
પહલેા ંતેની મમમી તેને છોડી ગયેલી 
ને હવે પપપા।. તેરે પરારે સવસથતા 
કેળવી અને તેની દીદી રમલીને ફોન 
કયયો, તે સાસરે હતી પર ગામમા ં
જ સાસરંુ હત ુ ંએટલે થોડીવારમા ંતે 
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આવી પહોંચી। બનંે બેનો ભેટીને ખબુ 
રડી.

પછી પારુ કહ,ે “દીદી, ફયનુરલને 
બરી જ રક્રયા હુ ં કરીશ, પપપાને 
દીકરો નથી પર આપરને તેઓએ 
દીકરાથી મવશેષ ગરીને ઉછેયાું છે, 
દીદી ત ુ ંસમંત છે ને?”

રમલી તરત જ સમંત થઇ કહ,ે “ત ુ ં
મારી બોલડ અને રહમંત વાળી નાનકી 
બેન છે.”

કરર અને ્ુમા બરી વાતો 
સાભંળતા ં હતા.ં તેઓ મોડે ્રુી 
રોકાયા અને પારુ-રમલીને જરૂરી 
બરી જ મદદ કરી. બે કલાકમા ંબરા 
સગાવહાલા અને સબંરંીઓ ભેગા થઇ 
ગયા.ં બરી જ મવમર બે બહનેોએ કરી, 
એટલુ ંજ નરહ, પરીખભાઈને ખારં 
પર બે બહેનોએ અને જમાઈએ 
આપી. બરા રદવસ બ્ાહ્મરની સલાહ 
પ્રમારે પારુ એ જ મવમર કરી. મસધિપરુ 
સરાવવા જવા માટે બનં ેબહનેો, કાકા, 
કાકાના દીકરાઓ, જમાઈ અને અમકુ 
બીજા સગા નીકળયા.

મસધિપરુ પહોંચી, તયા ં બ્ાહ્મરને 
મળયા. બરી તૈયારી થઇ એટલે 
બ્ાહ્મર કહ,ે “ચાલો યજમાન, સરાવવા 
કોર બેસે છે? આવી જાવ.”

સાભંળીન ેપારુ પાટલા પર બેસવા 
ગઈ, બ્ાહ્મર કહ,ે “અરે, બેન સરાવવા 
બેસનારને બોલાવો જલદી.”

પારુ કહ,ે “ મહારાજ હુ ંજ સરાવીશ.”
બ્ાહ્મર કહે, “બેન, કોઈ ભાઈને 

મોકલ ત ુ ંઆ રક્રયા ના કરી શકે.”
પારુ, “ કેમ હુ ંના કરી શ્ંુ? મારા 

પપપાને દીકરો નથી અમે બે બહનેો 
જ છીએ તો?”

બ્ાહ્મર, “ તો એટલે શુ?ં શાસ્તોમા ં
સ્તીન ેઆવી કોઈ રક્રયા માટે પરવાનગી 
નથી. માટે ગાડંી થા મા ં ને કોઈ 
ભાઈને બોલાવ.”

પારુ, “મહારાજ મવમર તો હુ ં જ 
કરીશ તમે બેસો.”

બ્ાહ્મર, “ આવુ ંઘોર પાપ મારાથી 

નરહ થાય, ત ુ ંબીજા કોઈ મહારાજને 
શોરી લે.” કહી, તેઓ ઉ્ીને જતા 
રહા. તયા ંઘરા  બ્ાહ્મરો હતા, એટલે 
ચચંતા નથી તેવુ ંલાગયુ,ં પર પછી તો 
જેને પછેુ, તે એક જ વાત પર અડીને 
ઉભા રહ ેકે, સ્તી આ વીરી કરી જ ના 
શકે. છેવટે પારુએ મામલો હાથમા ં
લીરો. તેરે બરા બ્ાહ્મરો સભંાળે તે 
રીતે મોટેથી કહુ,ં “મારા  પપપાની 
ઈચછા હતી, એટલે હું વચનથી 
બરંાયેલી છં. તો તમારામાથંી જે 
બ્ાહ્મર ઈચછે, તે મવમર કરાવે પર 
કરીશ તો હુ ંજ.”

બરા મહારાજ એક સાથે બોલી 
ઉ્્ા, “આ કામ શાસ્તો મવરુધિ છે, 
એટલે બેન, ત ુ ંઅમન ેરમ્ધ સકંટમા ંના 
નાખ, અન ેભલી  થઇને  કોઈ સગાને 
-ભત્રીજા કે ભારીયાને બોલાવ.”

હવે પારુ જારે રરચડંી બની… 
તે કહ,ે  “હવે થોડીવારમા ંકોઈ મવમર 
નરહ કરાવે, તો હુ ંજાતે જ વાચંીને 
બરી મવમર કરીશ. પર તે પહલેા ંહુ ં
તમને પછૂં તેના જવાબ આપો જો 
મન ેસચોટ રીત ેસમજાવી શકશો, તો 
હુ ંતમારી વાત માની લઈશ બસ? 
હવ ેઆપ કહો છો કે સ્તી આ વીરી ના 
કરી શકે બરાબર?”

મહારાજ કહ,ે “હા બેન, એ જ તો 
વાત છે “

પારુ કહ,ે “હવે એ કહો મારો જે 
આતમા છે, તે સ્તીનો છે ને તમારો 
પરુુષનો બરાબર? તો શુ ં તે તમને 
દેખાય છે?  હા કે ના?

મહારાજ કહ,ે “ના દેખાય ગાડંી, 
શરીર દેખાય આતમા દેખાતો હશ?ે”

પારુ, “હવે  એ કહો આતમા એ 
પરમાતમાનો અંશ છે?”

મહારાજ કહ,ે  “છે સતો પર એનુ ં
શુ ંછે?”

પારુ કહ,ે “પરમાતમાનો જે અંશ 
એટલે કે આતમા, તમારામા ંછે, તેજ 
મારામા ંપર છે, બરાબર? તમ ેમવદ્ાન 
થઇને આ નાશવતં શરીર પરથી મને 

સ્તી અને તમને પરુુષ કહો છો? મને 
તો એવી ખબર છે કે, જીવ માત્રમા ં
આતમા સરખો જ છે, જે ઈશ્વરનો જ 
અંશ છે.”

 બરા બ્ાહ્મરો તો મવચારતા રહા 
કે, આ ગાડંી છોકરી એના બાપને 
નક્ધમા ંનાખવા બે્ી છે, પર અતયાર 
્રુી દુર ખરૂામા ંબે્ેલા એક વધૃિ 
મા’રાજ હવે બોલયા, “દીકરી ત ુ ંઅહીં 
મારી પાસે આવ, તારે તારા પપપાને 
માટે સરાવવાની મવમર કરવી છે ને? 
મારી ૯૦ વષ્ધની જજંદગીમા,ં ક્ારેય 
આવુ ંબનયુ ંનથી કે, સાભંળયુ ંનથી. 
પર તારી બરી જ વાત સાચી છે, 
આતમા તો બરાનો સરખો જ હોય 
પછી તે સ્તી હોય કે પરુુષ, પશ ુ
હોય કે પક્ષી.  વળી તારા મપતાનુ ં
ભલુ ં તારાથી વરારે કોર ઈચછી 
શકે? તેઓ માટે સવગ્ધનાં  દ્ાર 
ખોલવા તારાથી વરારે સક્ષમ કોર 
હોઈ શકે? અમે જજંદગીના છેલલા 
તબક્ામા ંપર જે ના સમજી શક્ા, 
તે ત ુ ંઅતયારથી સમજે છે. ત ુ ંખબુ 
નાની છે, પર અમારા સૌની ગરુુ 
માનવી પડે એવી છે. ચાલ, આવી 
જા બેટા , હુ ંતને ચબલ્ુલ શાસ્તો્ત 
મવમર પવૂ્ધક સરાવવાની મવમર 
કરાવુ.ં”

અતયાર ્રુી  રહંમતભેર રરચડંી 
બની રહેલી પારુ રડી પડી અને 
મહારાજને પગે લાગીને કહ,ે “દાદા, 
આપનો જેટલો આભાર માનુ ંતેટલો 
ઓછો છે, આપ સપંરૂ્ધ શાસ્તો્ત મવમર 
અનસુાર પજૂા કરાવશો જ, તેમા ંમને 
કોઈ શકંા નથી, પર દાદા, મારા 
પપપા એવુ ંજીવન જીવીને ગયા છે 
કે, સવગ્ધ પામવા માટે તેમને મારી કે 
કોઈની જરૂર નરહ પડે.”  
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રદ
વસ ભરના કામોને આટોપીને 
સાજંનુ ંજમર પરંુૂ કીધુ.ં થોડીક 
હળવી પળો બાદ ઉ્ી જવાયુ ં

અને પગલાનંે એક એવો આદેશ 
મળયો... એ આદેશ તો જારે એવો હતો 
કે, એમા ંમારંુ સવમાન હરાત ુ ંનહોત ુ.ં 
એક મવશાળ ખડંમા ં દાખલ થયો. 
સામે જ બહકુર અને માથ ેરતનજરડત 
મગુટુરારી માનંી મમૂતમિ ચબરાજમાન 
છે. દીવડાના અજવાળામા ંમાનં ુ ંમખુ 
એકદમ રદવયમાન અને સોહામણુ ં
લાગે છે. તેમનુ ંઆવુ ંરદવયરૂપ જોઈને 
મારા બે હાથ જોડાય ગયા અને માથુ ં
વદંનભાવ સાથ ેનમાવયુ.ં મનમા ંથયુ ં
કે, હમરા ંમાનંો એક હાથ લાબંો થશ ે
અને મને આમશષ આપીને ઉજાગર 
કરશે. ધપૂ, ્ખુડ, ચદંન અને 
ધપૂસળીઓ પોતાની જાતને બાળીને; 
પોતાની મહીં છપાયેલી ખશુબનૂે 
ફેલાવે છે. ધપૂસળી અને ગગૂળનો 
ધપૂ આખા ખડંમા ંએક ખશુબદૂાર રોર 
વહાવ ેછે.

આવા ં મનભાવન અને પમવત્ર 
વાતાવરરમા ં થોડી વાર રહો કે, 
રદલમાથંી ભક્ત અને સતમુત ભાવો 
તરવરી રહાં. જીભ પાર માંને 
મવનવતા,ં ભજતા ંઅને મનાવવાના 
્રૂ વહી રહા. સતમુતના રીમા ં્રૂ 
મનભાવન ખશુબ ુસાથ ેવહી રહા છે. 
એ પળો તો એવી વહી રહી છે કે 
આનાથી મવશેષ પળો  હોઈ જ ના 
શકે..! નવરાત્રીમા ંતો, માનંી હયાતી 
સવ્ધત્ર હોય અને હું તો સાક્ષાત 
એમની મમૂતમિ સામે હાથ જોડીને 
એમના આમશષ લેવા તલપાપડ..! 
સઘળા ગનુાઓ અન ેપાપનુ ંપ્રાયમચિત 
કરવામા ંજરાપર પાછો નરહ પડવાના 
મનરા્ધર સાથે અડગ..! સતમુતઓમા ં
સઘળંુ વર્ધન કીધુ,ં હાથ જોડાયેલા ં
રાખયા અને માથુ ંનમેલુ.ં ભક્તના 
પાવન પ્રસગં એવા નવરાતમા ંતો, 
મા ંજનની પોતાની અપાર અમી દ્રવષટ 
રાખે જ એવા ભાવો સાથે મનમા ં
મવશ્વાસ દ્રઢ છે.

ખંડમાં પથરાયેલ પચૂરણિમાનુ ં
અજવાળંુ અને ધપૂની મનભાવન 
સોડમ લઈને કોઈપર મમૂતમિમા ં
જીવ આવી જાય. જયારે આ તો 
મા ંજનનીની મમૂતમિ હતી અને સોળે 
શરગારથી સજજ. મારી આંખો તો 
હજી માનંી મમૂતમિ સામે મીંચાયેલી 
જ છે કે એ બરં આંખો સામે એક 
એવુ ંઅજવાળંુ ફેલાયુ ં કે આંખોની 
સભાનતા મવષે શક થયો. હજી તો હુ ં
મારી જડતાને ફંફો્ુ ંછ ંકે મારા કાન 
એકદમ સચેત બની ગયા. આંખો તો 
હતી એટલી તાકાતથી બીડાઈ ગઈ. 
હૃદય તો રબકે છે કે કેમ..?! એ 
ખબર ના પડી. અંગ તો જારે મશમથલ 
બનીને જડાઈ જ ગયુ ંછે. એ શબદો 
મારા કાનને વીંરીને અંદર રુરદયાને 
હલાવવા લાગયા…

“અવાહમ ના જાનામમ, ના જાનામમ 
મવસર્જનમં

પજૂા ક્રમ ના જાનામમ, ક્ષમસવ 
પરમેશ્વરી…”

આવુ ંજ કહવેા માગેં છે આ જગત. 
બારસો ખોટા શબદો બોલીને, બાર 
મરહના પાપ કે જૂઠંુ આચરર કરો છો. 
બાર મરહને એક વાર, ખાલી બાર 
મમમનટ સતમુતઓ કરવાથી હુ ંરીજી જાઉં 
એટલી ભોળી તમે મને બનાવી દો 
છો_એ શબદો મારા કાનમા ંગુજંી રહા.ં 
મેં આંખો ખોલીને મમૂતમિ સામે જોયુ ંતો 
મા ંજનનીનુ ંપ્રસન્ન મખુારવીંદ જોઈને 
મારી પ્રસન્નતા બમરી થઇ કે પછી હુ ં
મુઝંાતો હતો એ નક્ી ના કરી શક્ો.

½B{h ð÷kuýwt
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh

½B{h ð÷kuýwt
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આ ઊકળતી મસાલા ચહા....

ને ટપકતો નળ....

સાથ ેકશુકં ઊકળતુ ંઅનહદ..

ટપકતી હતી પરૂી કાયા, કે જાત કે 

અંતરઆતમા...

ખબર કયા?ં

સે્સોફોનના ઘરેા અવાજમા ંભળી 

જવ.ુ..

ખબુ ઉંડા છપાયેલા અહસેાસનુ ં

આંખોમા ંતરલ બની જવુ.ં.

તયા ંલાબંો આલાપ છેડાયો....

અહીં મેં લયમા ંચચખી લીધુ.ં

મારે રડવુ ંશક્ નથી બનતુ.ં

આ આવડત પર મનભ્ધર બાબતો...

મને વરેલી અરઆવડતો...

હુ ંબહ ુમનભ્ધય હોવા છતા;

કાયર બની જઉં છ.ં

તારા હોવાના અહસેાસ પરુતો 

અનતં હોઉં છ.ં...

બાકીના દરેક દૌરમા ંસમેટાઇ જતો 

હોઉં છ.ં...

ખેર, આ એક કપ ચા બનાવીને,

 હાથ અડાડતા જ..

જયા ંઢોળાઇ..

તયાં

મારા અરગમાના અરછાજતા 

ઊંહકારે...

બરાની નજરે ચડી જવાયુ.ં.

સાલી, પોતાને હાથ.ે. બનાવલેી...

કટીંગ ચા માફક જ મસાલેદાર...

ઝીંદગીને..

આટલી ખરાબ રીતે ઢોળાઇ જતી 

કયા ંકલપી હોય?

ને તો’ય હુ ંમને આષવશ ુછ.ં..

કે હો....ય,

એમા ંરડવા જેવુ ંશુ ંછે?

બસ આજ..

{‚k÷k ånk...

òýu!

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe

કાવય એટલે કમવ ઉર ઉમટેલ, ઊમમમિનો ઊછાળ જારે!

ગીત એટલે કાવય-ગાન કેરો, અક્ષરે અવતાર જારે!

રહમાલય એટલે અવની કેરી, આભ આંબયાની ઝખં જારે!

સમદર એટલે પથૃવી કેરી, પાતાળ પ્રાલપતની ચેષટા જારે!

બીજ એટલે મનજમા ંરચક્ષત, વ્કુ્ષાન્ુરનુ ંવરદાન જારે!

પમરાટ એટલે પષુપે પ્રગટેલ, પ્રભ-ુપજૂનનો તલસાટ જારે!

મરંદર એટલે હરી દશ્ધનનો, હૈય ેઉભયયો અનરેો આનદં જારે!      

પગલા ંએટલે પમુનત પથ થકી, મઝંીલ પ્રાલપતની રઢ જારે!
hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe
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yuf 
rð[kh yk…wt

{sƒqhe Au !

શબદનો સહારો લઇ કેમ રજૂ કરૂ ંવાત મારી? 

ભાવના સાથ ેસરખાવુ ંતો મોળા પડે છે મહીં... 

આં્નુી કેમ મોકલુ ંરોજમેળ માડંીને અહીં? 

હરખ કે દરદના ંરંગ ક્ા ંએના ંજુદા ંપડે ક’રદ... 

વત્ધનમા ંએમનો જરી ભાર કેમ ગયો આવી? 

અપેક્ષા અહીં ઘષ્ધર થઇ આવી રહી આડી...

મેં ક્ા ંઅમથી માગંરી કરી છે ક’રદ જીદ કરી? 

આપતા ંતો તોયે એમની આંગળી ફરકી રહી... 

વત્ધનમા ંકેમ શ્ધિા હજુ છે એવી ને એવી અમારી? 

કસોટી હર ડગલે જીવને આકરી અમે પામી... 

છે ખબર તમારા મવશ્વાસ માટે કેદ અમે નોતરી? 

ઝઝંીરને ગરી ઘરેણુ ંજજંદગીને ગળે વળગાડી...

જોયા વીના બરુી છે ભૈ, મજબરૂી છે

રોયા વીના ઝુરી છે ભૈ, મજબરૂી છે

છે આમ તો ખાટીમી્ી આ જીંદગી,

છતા ંથોડી તરૂી છે; ભૈ મજબરૂી છે

આખે આખ ૂ ંઆ આયખ ુપડ્ુ ંરહશેે

જાવાને ક્ા દૂરી છે; ભૈ મજબરૂી છે

વાતો વાતોમા ંતો એ રોજે ઊછળે છે

તો પર તેને ઢબરૂી છે; ભૈ મજબરૂી છે

દેખે છે રોજે  “ભગી”  સવપન મહી કે

ક્ા ંમળવુ ંજરૂરી છે; ભૈ મજબરુી છે.

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

¼røkhÚk ¼è

 frðíkk Cafe
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“Œht„ku”

 ykt¾

પ્રેમ વરસાદના વાદળ નથી હોતા;

પ્રેમ વહરેને કોઇ રસતા નથી હોતા..

ઝટપટ પ્રેમ મને’ય થઈ જાય છે;

મનભીતરમા ંત ુ’ંજ છવાય જાય છે..

જલ તરંગો અહીં પર ઉ્ી જાય છે;

કહવેાનુ ંમન મને પર થૈ જાય છે..

મન ભરીને મારી પર લેવુ ંછે;

મનમા ંને મનમા ંમળી પર લેવુ ંછે..

નજીકના સબંર ઝાઝા નથી હોતા;

મન ભરાય તેટલા પાસે’ય નથી હોતા..

આંખ જ સનેહનો દરરયો છે તારી,
તારી આંખ જ મારંુ દપ્ધર.

આંખ જ નશીલો ડખં છે સાજન,
તારી આંખ જ ્રૂોનુ ંસગપર.

તારી આંખમા ંમારી જવાની ડોલે,
તન અને મનમા ંસરગમ બોલે, 

તારા આંખમા ંરમતી કીકીઓમા ંજ, 
મારા મવચારોનુ ંથત ુ ંસર્જન.

તારી આંખને આવી તેં કેવી ભાષા,
બઠુ્ી કરે મારી કલમની અરીઓ,

તારી આંખના ંબસ એક જ પલકારે, 
નાસી છૂટે મારંુ ઘડપર.

તારી આંખમા ંવસતી આ ચાદંનીમા,ં
ભીનુ ંથઈ જાય આ ્ ૂ્ ુ ં રર.

તારી આંખ મારા હૃદયનુ ંસરનામુ,ં
તારી આંખ આ અતટૂ સબંરંની સમજર.

આંખ જ સનેહનો દરરયો છે તારી,
તારી આંખ જ મારંુ દપ્ધર..

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

 frðíkk Cafe

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe
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સાત પ ૂછંડીવાળા ઉંદર જેવી...

કાપી નાખુ ંતો’યે -  

ફરીથી ઊગીને દોડાદોડી કયા્ધ કરે....!

પ ૂછંડીએ-પ ૂછંડીએ લટકે

વાતોના સોદા....

બોદા બની ગયેલા ંકાલના રદલાસા... 

જીવનમા ંમળેલી “વાહ-વાહ” 

ને શમી..   

મરરની “અફ(હ)વા”મા.ં.. 

જજંદગીના મધયચબંદુને વત ુ્ધળમા ંશોરવા 

મરાતંા ફાફંાઓંમા.ં..

લાગરીભયા્ધ  તમરાઓંના ટોળાઓમા ં

અરહયા-ંતહીયા ંભટક્ા કરે.... 

નથી નડતી કે નથી પડતી  ... 

મને મારી જ પ ૂછંડી નથી જડતી.....!

હવ ેજીંદગીમા ંલાગરીનો સપશ્ધ માગં ુછ,ં      
સાથ તો મળયો એમનો પર
સાથ ેરહવેાનો સપશ્ધ માગં ુછ!ં

માદંગી છે એટલે દવા રૂપે સપશ્ધ માગં ુછ,ં       
મરરઝ થઇને એમને મળીશ; 

એ દાકતર હશ ેએવો સપશ્ધ માગં ુછ!ં 
રાત્રીના મનદંરમા ંસવપનનો  સપશ્ધ માગં ુછ,ં           

રેનમા ંતો છસંાહબે;
પર  સવપનો સાચા થાય એવો  સપશ્ધ માગં ુછ!ં

સામ ેમળે તવેી રારરાનો  સપશ્ધ માગં ુછ,ં          
તે જોવા મળશે એ માટે;

રસતા પર એમની ઝલકનો  સપશ્ધ માગં ુછ!ં
આમ આ કાવયમા ંએમની યાદનો સપશ્ધ માગં ુછ,ં 

યાદ તો આવશ ેજ એમની
એટલે તો આ કાવયમા ં સપશ્ધ માગં ુછ!ં

  xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

ÞkËku™e …qtAze...

“M…þo 
{kt„w Awt”

òzuò …kÚkohks®‚n (ºkk…s)
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જીવનઝાખંી
• 1888 – બી.એ – એવલફનસટન કોલેજ મુબંાઇ, વરઝ્ધવથ્ધ 

અને મેકમીલન તેમના પ્રોફેસર હતા
• 1889– ્રુતમા ંમશક્ષક
• 1890– વડોદરા કલાભવનમા ંઅધયાપક
• 1898-1923 – ભાવનગર રાજયમા ં એજયકેુશન 

ખાતામાં
• 1906 થી –  રડરે્ટર ઓફ એજયકેુશન
• અનેક સર્જનાતમક અને સપંાદકીય ગ્રથંો
• એમરે ગજુરાતીમા ંનતૂન કાવયસવરૂપ ‘ખડંકાવય’ 

અવતાયુ્ધ અને અમા ંજ ઉત્ૃષટ કાવયો ભેટ રયા્ધ. 
ખડંકાવયમા ંતમેની સર્જનપ્રમતભા સોળે કળાએ ખીલેલી 
મનાય છે.

• જીવનમા ંમપતા, બન્ને પતનીઓ અને આ્ બાળકોના 
મતૃય ુજોયાં

• 1900– કસવડનબોગ્ધના મવચારોથી પ્રભામવત થઇ ચરિસતી 
રમ્ધ અપનાવયો – એ જમાનામા ંરમ્ધ એ વયક્તની 
અંગત બાબત છે તેવી ક્રામંતકારી માનયતા

• 1902– સામાજજક મવરોરના કારરે આય્ધસમાજમા ં
જોડાયા, પર અંતરથી ચરિસતી જ રહા,

• 1903– કલાપીના મરર બાદ ‘કેકારવ’ નુ ંપ્રકાશન
• પ્રભાશકંર પટ્રી, અને બળવનતરાય ખાસ મમત્રો, તે 

વખતના બરા આગળ પડતા સારહતયકારો સાથ ેગાઢ 
મૈત્રી

સાહિત્યકાર (કવવ, નવલકથાકાર)

જન્મ

20 નવેમ્બર 1867 

ચાવડં, જજ. અ્મરેલી

મતૃ્યુ

16 જૂન 1923 

રાવળવિંડીથી લાિોર  

આવતી ્ેમલ ટે્ન્માં

કાવય – પવૂા્ધલાપ
નાટકો – ગરુુ ગોમવંદમસંહ, 

રોમન સવરાજય  
સમગ્ર ગઝલ – દીવાને 

આઝમ

અનવુાદ – ગીતાજંચલ
ઇમતહાસ – મશક્ષરનો 

ઇમતહાસ

“જલમરજલદલ ઉપર દામમની દમકતી,  
વયામમની વયોમસરમાહંી સરતી;
કામમની કોરકલા, કેચલ ્જૂન કરે,  
સાગરે ભાસતી ભવય ભરતી.”

રચનાઓ

{rýþtfh hJS  ¼è 
(fkLŒ) 

MkkhMðík MktíkkLk
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yr™÷ [kðzk

ફુલ મવડીયોઃ 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWd3vvxiLs&fea-

ture=em-share_video_user

www.anilchavada.com

yku¤¾
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nu Œ™u òŒk skuE....
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Mðh r™Þkus™: …rÚkf {ýeÞkh
-: ‚kisLÞ :-

www.vibrationmusic.com



 ykuõxkuçkh 2016   rð[khÞkºkk   29

furVÞík - Ëe…f
{kir÷f “rð[kh” 

દીવો, દીપક, દીપ, જયોત આવા ંશબદમા ંજ આંતરરક ઉજાસ છે. લગભગ દરેક રમ્ધમા ંદીપ 
કે જયોત પ્રગટાવવાનો રરવાજ હોય છે. દીપ પ્રાગટ્મા ંદૈવીય શક્ત તો રહલેી જ છે સાથ ેસાથે 
હકારનો અનભુવ પર છે. આવા દીવો, દીપક, દીપ, જયોત જેવા ં્ ુદરતી શબદના વપરાશ માત્રથી 
કમવતા ગઝલ જળહળી ઊ્ે છે. આ એક શબદના પ્રયોગથી પકં્તઓના દરેક પ્રાસમા ંઉજાશ 
ફેલાઈ જાય છે. જયોત જેમ નતૃય કરે તેમ કાવય/ગઝલ ઊમમમિઓ બની થનગનવા લાગે છે. એટલે 
જ ઘરા ંકમવ/ગઝલકારો આ દીવો, દીપક, દીપ, જયોત શબદ પ્રયોગ ખબુ માનવતંો રહો છે. 

મનમરંદરમા ંદેવ બનાવી જેની પજૂા કરતી’તી
આશાના રદવડા પ્રગટાવી ચરરે ફૂલો રરતી’તી
એ અરમોલા ફૂલો કા’ં કરમાય છે? પછૂો તો ખરા

- અમવનાશ વયાસ. 
્રુ અને શબદોના અમવનાશી શ્ી અમવનાશ વયાસ લેચખત અને ગૌરાગં વયાસ દ્ારા સવરબધર 

કરાયેલ પારકી થાપર રફલમની અમર ગીત રચના “પછૂો તો ખરા”મા ંકમવ અમવનાશ વયાસ મનને 
મરંદર બનાવીને મપ્રયતમા એના ંરંગરસીયા પ્રીતમને દેવ માને છે અને આ ભાગંી રહલેા સબંરંને 
અજવાળવા આશાના દીવા પ્રગટાવે છે ક્ાકં એ મવખરાઈ અને આછા પડી ગયેલ સપનાઓ 
પાછા જળહળીત થાય. 

ખલીલ રનતજેવીની લગભગ દર પાચં ગઝલે એક ગઝલમા ંરદવા અન ેપવનની જુગલબરંીની 
વાત હોય છે.

જો પતચંગયુ ંહોલવી દેતે તો દુઃખ થાતે મને,
મારો દીવો સીરો વાવાઝોડે ટકરાયો હતો.

         ~
હશ,ે મારી ગઝલમા ંક્ાકં અંરારંુ હશ ેતો પર,
ઘરા મમત્રોએ સળગાવયો છે દીવો મારા દીવાથી.

- ખલીલ રનતેજવી
સાચચે જ.. મમત્રો જ નહીં પર ઘરા લેખકોએ ખલીલ રનતેજવીના પ્રકામશત શબદોથી જ 

પ્રોતસારહત થઇને પોતાની લખવાની દુકાન ચાલ ુકરી છે. પર શબદોમા ંસચોટ એવા ખલીલ 
રનતેજવીની ગઝલમા ંઅંરારંુ તો હોય છે પર શબદનો ચાદં અને મવચારનો ્રૂજ હમેંશા 
ઝળહળતો હોય છે.

્રૂજનો પયા્ધય શોરવો અશક્ છે પર કવમયત્રી રદવયા રાજેશ મોદી લાગ જોઈને જ બે્ી છે 
કે કસથમત ક્ાયં નબળી થાય અને અશક્ને પર શક્ બનાવી દઈએ. 

અમે તો આંખમા ંવરસાદના વાદળ ભરી બે્ા,ં
અચાનક સનેહના આવશેમા ંઆ શુ ંકરી બે્ા?ં
સવારે ્યૂ્ધને થોડો અમે અસવસથ જોયો’તો,
અહીં તેથી જ તો આકાશને દીવો રરી બે્ા!ં

– રદવયા રાજેશ મોદી
ભાગયે જ કોઈ ગજુરાતી ્ગુમ સગંીતનો કાય્ધક્રમ એવો હોય જયા ંઅંરકત મત્રવદેીની શબદવષા્ધ 

મોજ બનીને ના વરસતી હોય, અંરારી કો્ડીની અંદર ખદુાની બદંગી કરી ખદુની ખોજ કરતા 
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મારસને પોતાની નજીક લઇ જતી આ પકં્ત જે લીપી ગજુરાતી પર ઢબ અને વારી રાજસથાની 
અને અદા એજ અંરકત મત્રવદેીની જેમા ંકમવ કહ ેછે કે,   

ત ુ ંતારા રદલનો દીવો થા ને! ઓ રે! ઓ રે! ઓ ભાયા!
રખે કદી ત ુ ંઉછીના ંલેતો પારકા ંતેજ ને છાયા;
એ રે ઉછીના ંખટૂી જશ ેને ઊડી જશ ેપડછાયા!

ઓ રે! ઓ રે ઓ ભાયા! ત ુ.ં
– અંરકત મત્રવદેી

એક કમવ ભીતરમા ંરહલેા રામને જગાડી જીવતરનો દીવડો પ્રગટાવાની વાત કરે છે તો કમવ 
“કાનત” ભીતરમા ંભક્તનો દીવો પ્રગટાવી રામને પ્રગટ થવા મવનતંી કરે છે.  

મારે ભીતર દીવો જલે,
કે, રામ તમે પ્રગટો!

મારા પ્રારમા ંપળે પળે,
કે, રામ તમે પ્રગટો!

-’કાનત’
પ્ર્ૃમતના કમવ શ્ી રવીનદ્ર પારેખન ેમપ્રયતમાની આંખમા ંજ જયોમત દેખાય છે, એને આજીજી કરે છે 

કે દીવો સહજે નજીક લઈ આવ ત ુ ંપર એમને તો આંખમા ંસમાયલે તજે સપશ્ધથી પારખવુ ંછે એટલે 
જ એ દીવાને સહજે નજીક લાવવાની અરજી કરી મપ્રયતમાને જ નજીક બોલાવ ેછે અન ેકહ ેછે કે, 

એક દીવો હાથમા ંલઇ આવ ત ુ,ં 
તે પછી તોફાનને બોલાવ ત ુ.ં

આંખ છે કે જયોત સમજાતુ ંનથી,
સહજે તો દીવો નજીક લઇ આવ ત ુ.ં

 - રવીનદ્ર પારેખ
 એ જ કમવ એમના બીજા કાવયમા ંએ  પોતે જ દીવો છે અને એમના અનભુવના ઉજાસે એમનો 

આરાર લઈને જીવવાની ખલુલા રદલની વાત કરે છે અને કહ ેછે,
હુ ંછ ંદીવો –

લો, મારો આરાર લઇને તમેય થોડુ ંજીવો…
- રવીનદ્ર પારેખ

એક દીવો છાતી કાઢીને
છડેચોક ઝળહળે,
તો એ અંરારાના

સઘળા અહકંારને દળે.
– રમેશ પારેખ

દરેક શલૈીમા ંલખનાર કમવ રમેશ પારેખ પર એક સઘંષ્ધ કરતા વયક્તની જાતને રદવા સાથ ે
સરખાવતા ંખબુ સરસ અછાદંસ કાવય આપે છે. આપરી આસપાસનો અંરકાર કે ઉજાસ એ 
આપરી મવચારશરરી છે એટલે કમવ હકાર દ્રશય વર્ધવતા કહ ેછે કે, જે વયક્ત છાતી કાઢીને જીવ ે
છે એ એના ંઆસપાસ પોતાના અને બીજાના માટે ઉજાસ જ ફેલાવ ેછે, અંરકારને ક્ાયં દળીને 
ધળૂ બનાવી દે છે.
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www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com, sankalan.maulikvichar@gmail.com
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