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માતૃભાષા અને માતૃભૂમમનું સનમાન અને સંવર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમાં ભાષાશુમધિ અને ભાષાચમરત્ર મારી  

પ્રથમ પસંદગી રહેશે.

માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના વૈમવધયપૂર્ધ 

વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૂૃમમ તમે જ માનવતાનુ ંરક્ષર અન ેજતન એ મારં દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બંરારરના 

દરેક મનયમોનું હું મનષ્ાપૂવ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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મવચારયાત્રા E-Magazine/Free-Magazineનો આજે 365મો મદવસ છે.  

જોતજોતામાં આ યાત્રા સંઘ બની ગઈ.

જયારે મવચારયાત્રા E-Magazine/Free-Magazineની શરૂઆત કરવાનું મવચાયુ્ધં તયારે ઘરાં 

લોકોને જરાવતા એમનાં અમભપ્રાયમાં એવું આવયું કે બેટા આ બરું 2-3મમહના ચાલે,અને ખરેખર  

એ લોકો સાચચા હતાં. આ મવચારયાત્રા E-Magazine/Free-Magazine 2-3 મમહના જ ચાલયું 

પછી તો જારે ઉડ્યું છે. ઉડી ઉડીને એકેએક ગુજરાતીના હૃદયમાં વસયું છે  

અને પમરવારના બરા જ સભયોએ ખુબ આમશષ કમાયા છે.

એક વયમ્તતવ આરતી પરીખ જેઓ “મવચારયાત્રા”ના તમામ લેખ કમવતાઓનું પ્રુફરીડ કરીને 

“મવચારયાત્રા”ના ભાષાકીય સતરને ઊચચ બનાવે છે. મવચારયાત્રાના પ્રથમ અંકથી જોડાયેલા પ્રવીરા 

આંટી, મરતેશ મોકાસના મફલમ સજ્ધક), કવન આચાય્ધ વતનની વાત સમાચારપત્રના તંત્રી, રમેશ પટેલ 

(આકાશદીપ), અમચ્ધતા પંડ્યા, નેનસી શેઠવાળા, કર્ધવી શાહ, તરૂલતા મહેતાઅમક્ષતા ભટ્ટ, તુષાર 

મમરયાર, હેતલ ઝીંઝુવામડયા, ભામવષા ગોકારી, ચેતના ઠાકોર, મીનાક્ષી વખામરયા, ટીના નંમદની 

શાહ, ભગીરથ ભટ્ટ, મહમાલી શાહ, ખયામત શાહ, અનુપમ બુચ, રશમી જાગીરદાર, ડૉ અંમકતા પંચાલ, 

પાથ્ધરાજમસંહ જાડેજા આ સવવે પમરવારના સભયો વગર આ “મવચારયાત્રા” અરૂરી છે. 

મમત્રો આપ સૌનો સહકાર છે એટલે આતમમવશ્વાસથી આ કાય્ધ કરવામાં ખુબ જ આનંદ આવે છે  

અને લાગે છે કે એકેએક શ્વાસ મારી માતૃભાષા માટે છે. 

આજે મફલોસોમફકલ લખવાની કોઈ જ ઈચછા નથી બસ ફીલ થાય તેવું લખવાની ઈચછા છે.

“મવચારયાત્રા”નું નામકરર કરનાર શ્ી ગોમવંદ મારંને નતમસતક વંદન. “મવચારયાત્રા”ના સજ્ધન 

કાય્ધમાં શ્ી ઊત્તમ ગજજરનું માગ્ધદશ્ધન ખુબ જ ઉપયોગી નીવડ્યું. 

મમત્રો આપનો અમવરત સનેહ અને આમશષ સતત વષા્ધવતા રહો તેવી અરજ છે.

E-Magazine/Free-Magazine: www.maulikvichar.com
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समुदररवसने देवव पवररतसरतनमणरडले।
   ववषरणुपवतरन नमसरतुभरयं पादसरपरररं करषमसरवमे॥॥ 

માતૃભૂમમ મદવય વરદાન છે.  

માઁના ખોળામાં જીવનની શરૂઆતનો લહાવો છે,  

તો માતૃભૂમમના ખોળામાં અંમતમ શ્વાસની તક છે.

માતૃભૂમમનો સપશ્ધ એ મારસાઈની અનુભૂમત છે.  

માતૃભૂમમ સુખની ખનક છે.  

માતૃભૂમમ અદમય અહેસાસ છે.  

માતૃભૂમમ પર લહેરાતો વાયરો જારે પરમાતમાનો શ્વાસ હોય તેવો સૌમય અનુભવ છે.

માતૃભૂમમ પર વહેતી નદીઓ જારે આનંદઅશ્ુ છે. 

જેમ સત્રીનાં ભાલ પરનો કંકુ ચાંલલો સત્રીના પમવત્ર સંબંરની સાક્ષી આપે છે  

તેમ માતૃભૂમમની એકેએક રજકર એનાં બાળકોનાં  

સંસકારને અમર બનાવાની ખાતરી આપે છે. 

જેમ સૂય્ધનું પ્રથમ મકરર માતૃભૂમમની રજ સપશ્ધ કરી  

મદવસની શરૂઆત કરે છે  

તેમ માતૃભૂમમને વંદન જ રમ્ધની શરૂઆત છે.

જે ભૂમમ પર મારો જનમ થયો છે તે ભારત માતાને શત શત વંદન.

- {kir÷f “rð[kh” 

E-Magazine/Free-Magazine: www.maulikvichar.com
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તું wrong side પર અાવે છે.

દાદાગીરી મને શાની કરે છે.

પરમ યોગેશ શાહ
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जागते रहो...
સાઉદી અરેમબયામા ંરહતેી 

હોવાથી મંમદરે જઈ 
દેવદશ્ધનનો લાભ ન 

મળે. પર, ઘરમંમદર કે પછી મનમંમદર 
નો લાભ ન ઉઠાવી શકીએ તો એ 
આપરો જ વાંક કહેવાય. થોડાં 
સમયથી પૂજાપાઠ સમયે શ્ી ડોંગરે 
મહારાજ દ્ારા મલમખત શ્ીમદ ભાગવત 
રહસય વાંચી રહી છું. નવમાં સકંરમાં 
રામજનમ મવષે વર્ધન છે.

“રામ જનમોતસવમાં સઘળાને આનંદ 
થયો. બરાં દેવોને સુખ થયું છે. એક 
ચંદ્રને દુઃખ થયું છે. રામલીલાના દશ્ધન 
કરી સૂય્ધનારાયર સતબર બની મસથર 

થયા છે. સૂય્ધનારાયર આગળ વરતા જ 

નથી. સૂય્ધ અસતમાં જાય તો હું તમારા 
દશ્ધન કરી શકંુ. ચંદ્રમાએ રામજીને 
પ્રાથ્ધના કરી, આ સૂય્ધને આગળ 

જવાનું કહો ને ? મને તે તમારાં 
દશ્ધન કરવા દેતો નથી. તેમ કહી ચંદ્ર 
રડવા લાગયો, તયારે રામજીએ ચંદ્રને 
આશ્વાસન આપયું. આજથી હંુ તારં 
નામ રારર કરીશ_રામચંદ્ર. ચંદ્ર તોપર 
પ્રસન્ન થયા નહીં.

રામજી કહે છે_તું રીરજ રાખ. આ 
વખતે મે સૂય્ધને લાભ આપયો છે, પર 
ભમવષયમા ંકૃષરાવતાર રારર કરી તને 
એકલાન ેદશ્ધન આપીશ. કૃષરાવતારમાં 
હંુ રાત્રે બાર વાગે આવીશ. એટલે 
તને લાભ મળશે. કૃષરજનમ વખતે 
ત્રર જ જરા જાગે છે_વસુદેવ, દેવકી 
અને ચંદ્ર. જે રાત્રે જાગે એને કનૈયો 

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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મળે છે.”
 આ વાંચતાં જ એક પછી એક 

મવચાર સફુરવા લાગયાં. ગીતાજી બાજુ 
પર મૂકી હુ ંમવચારમગન થઇ ગઈ. પર 
મને એનો કોઈ રંજ નથી. આજના 
ટીનેજસ્ધની ભાષામાં કહું તો, “ગીતાજી 
એ કઈં ‘રટ્ટોફાઈ’ કરવા માટ ેનથી.” 
માત્ર વાંચવાથી કશંુ ન મળે. એને 
મમળાવવું પડે…થોડંુ મચંતન..મનન..
અધયયન કરીએ તો જ એનાં ગૂઢાથ્ધને 
સમજી શકીએ અને પછી જીવનમાં 
અમલમાં મૂકી શકાય. 

 હવે અહીં, જાગવું એટલે શું?!
 जावनये जीव तबवह जग जगा । 
जब सव वबसय वबलास वबरागा।। 
 
ગીતાજીમાં કહયું છે :

या वनरा सवररभूतानां तसरयां जागररवतं 
संयमी । 

यसरयां जागररवत भूतावन सा वनरा 
पररयतो मुनेः 

 
એ જ રીતે કઠોપમનષદનો આ મંત્ર 

જોઈએ…
उवतरतपरठत जागररत पररापरय वरान 

वनबोधत । 
करषुरसरय धारा वनवरता दुरतरयया दुगरर 

तथसरतत कवयो वदवनरत ।। 
ઊઠો, જાગો અને ઉતકૃષ્ટ ગુર 
પાસે જઈને જ્ાન પ્રાપત કરો. 

(આતમ-અનુભૂમત કરો.) જ્ાની લોકો 
કહે છે કે, જે રીતે તલવારની રાર 
પર ચાલવું મુશકેલ છે તે રીતે આ 
મવકટ માગ્ધ પર ચાલવું મુશકેલ છે.
 ‘ઊઠો’ અને ‘જાગો’ આ બે 

શબદો કાને અથડાય કે એક માત્ર 
આકૃમત આંખ સમક્ષ ઉપસી આવે… 
સવામી મવવેકાનંદ. મનરાશાઓ અને 
હતાશાઓમાંથી બહાર આવવાની 
હાકલ…

એલામ્ધ વાગય ેઆંખો ચોળતા, બગાસા 
ખાતાં, આળસ મરડતા પથારીમાંથી 
ઊઠવું અને મન-મગજની સંપૂર્ધ જાગૃત 

અવસથામાં આસમાન-જમીનનો ફક્ધ.
ભરેલોગરેલો પોતાની જાતને ઉચચ 

સમજતો વગ્ધનો કોમન પ્રશ્ન, “ગુરની 
શી જરૂર?” તો એ મહારથીઓને 
અચૂક કહેવાનું મન થાય કે, ‘એક 
નાની અમથી વાત જારવા માટે’ય 
તમને ‘ગુગલ સચ્ધ’ કરવું પડે છે. 

તો અંતરાતમા સુરી પહોચવા…
આતમાનુભૂમત કરવાં… ગુરૂ ભારે કેમ 
પડે છે?!’ 

્યારેક તો આપરી મજંદગી 
સમસયાઓની વરઝાર જેવી લાગે 
છે. મોટાભાગની સમસયાઓ આપરી 
માનમસકતાને લીરે જ ઉદભવતી હોય 
છે. આવા સમયે મવચાર-શુમધિ એટલે 
જ જાગવાની મરિયા

 જંીદગીમાં ભૌમતક સુખ દરેકના 
નસીબમાં હોતું નથી. પરંતુ, મનની 
શાંમત તો માત્ર વૈચામરક શુમધિથી જ 
મળે. 

 કોર, ્ યારે ન ેકેવી પમરમસથમતમાં 
જાગે છે?!

જાગે જે કોઈ રનનો રરી;
જાગે જેને મચંતા ઘરી.
જાગે રાત અંરારી ચોર;
જાગે ઘન વરસંતે મોર.
જાગે દીકરીઓનો બાપ;

જાગે જેના ઘરમાં સાપ. (અજ્ાત)
 

અન્નાજીના એક સમથ્ધકની  
કમવતાનો અંશ.
જાગી ગયા છીએ, 
જાગતા જ રહીએ,

ભ્રષ્ટાચારીઓને ભગાવી દઈએ.
ઊંઘતાઓને જગાવી દઈએ,
બેઈમાનોને ફગાવી દઈએ

સાવરાન રહીએ,  
જાગતા જ રહીએ,

 
મોદીજીએ શરૂ કરેલી સવચછતા 
ચળવળ સમાજ-જાગૃમત જ છે.

એ મન 
હું કેમ ભૂલી જાઉં છું?!

મારા થી જ “સમાજ” રચાય છે,
નમહ કે ‘સમાજ’ થી ‘હું’ !

હું સાચી રહું…
હું સનેહી રહું…

હું સમજદાર રહું..
હું સંતોષી રહું…
હું સરળ રહું…

તો,
હું સફળ રહીશ…
હું પ્રેમાળ રહીશ…
હું સુખી રહીશ…

“તું” ને “હું” બની રચાય 
“સમાજ”!

“હું” બદલાઉં….
“તું” બદલાય…

આખી સમાજ-રચના બદલાઈ જશે!
ચાલ,

“હું” ને “તું”
બની રચાય ”સુંદર સમાજ”!

~ આરતી પરીખ 
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સુરેનદ્રનગર જીલલાનો લખતર તાલકુો ઇમતહાસના પાને અલગ ઉભરી 
આવે છે.આ ગામથી અમદાવાદ 

તરફ પાંચ મકલોમીટરના અંતરે આવેલ 
ગેથળા હનુમાનની જગયા ઐમતહાસીક 
દ્રષ્ટીએ ઘરું મહતવ રરાવે છે.એમાંય 
કારતક માસના દર શમનવારે આ સથળ 
પર માનવમહેરામર હનુમાનજીના દશ્ધને 
ઉમટી પડે છે.કારતક માસના છેલલા 
શમનવારે આ જગયા પર મેળો ભરાય છે 
જેમાં નજીકના ગ્ામજનો પમરવાર સાથે 
આવીને ભાખરીને ભાંગીને ગોળ-ઘી 
મેળવીને તૈયાર કરેલ મલીદાનો પ્રસાદ 
હનુમાનજીને રરાવી રનયતા અનુભવે છે.

 સામાનયરીત ેકોઇપર તીથ્ધસથાનમાં 
પતથરમાંથી આકાર પામેલ મૂમત્ધનું સવરૂપ 
હોય છે પરંતુ આ મંમદરમાં રહેલ મૂમત્ધ 
ગાયના છાર(ગોબર)માંથી બનેલ છે.એક 
લોકવાયકા મુજબ મરાઠા સમ્ાટ છત્રપમત 
મશવાજીના ગુર સમથ્ધ રામદાસજી સમગ્ 
ભારતવષ્ધની યાત્રાએ નીકળયા હતા તે 
સમયે લખતરથી પાંચ મકલોમીટરનાં અંતરે 
આવેલ લખતર સટેટનાં વીડમાં રાતવાસો 
કયો્ધ હતો આ સથળપર ગાયો ચરવા 
માટે આવતી હતી.સમથ્ધ રામદાસજીને 
ટેક હતી કે હનુમાનજીની પૂજા કયા્ધ 
બાદ જ અન્ન લેવું ,નજીકમાં ્યાંય 
હનુમાનજીની મૂમત્ધ નમહ હોવાને કારરે 
તેમરે તે વીડમાં જ ગાયના છાર(ગોબર)
માંથી મૂમત્ધ બનાવી તેની પૂજા-અચ્ધના 
કરી આ સથળ ‘ગૌસથળી હનુમાન’મંમદર 
તરીકે ઓળખાર પામયું.કાળરિમે આ નામ 
અપભં્રશ થઇ ‘ગેથળા હનુમાન’તરીકે 
જારીતું બનયું છે.આ જગયાના મવકાસમાં 
શયામાનદં સરસવતીજીનો ઉલલખેનીય ફાળો 
છ.ેઅહી ંયાત્રાળુઓ માટે રહેવા-જમવા તથા 
રસોઈ બનાવવાની સગવડ કરવામા ંઆવી 
છે.નજીકનું રેલવે મથક લખતર છે તથા 
નજીકના એરપોટ્ધ અમદાવાદથી આ જગયા 
૧૨૦ મકલોમીટરના અંતરે આવેલી છે.

 {khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo
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મદવાળી અરે, દેવમદવાળી પર 
ગઈ. મવરિમ સંવત ૨૦૭૩ શરૂ 
થઈ ગયું. મદલ અને મદમાગ 

ખુશીથી છલકાતા ંહતા.ં આજની સવાર 
ખૂબ સંુદર ઉગી. સવારના પહોરમાં 
ભારતથી વમડલ બંરુનો ફોન આવયો. 
જોવા જઈએ તો, એક મશરસતો પડી 
ગયો છે. ભારતથી કોઈનો પર ફોન 
આવે જ નહી. જો આવે તો એમ લાગે 
કે, આજ ેસૂરજ ખરેખર પૂવ્ધમાથંી ઉગયો 
કે પમચિમમાંથી! એકાદ બે જરાને 
બાકાત કરતાં. જીવન પ્રતયેની તેમની 
સંુદર ભાવના સહુના મદલને સપશવે 
છે. આજે ભલે સારન સંપન્ન અન ે
વૈભવશાળી જીવન હોય પર પ્રગમતના 
સોપાન એક પછી એક ચડવાની મઝા 
મારતાં મનરખયા છે.

જીવન જીવવુ ંએ એક કલા છે. દરેકે 
તને ેસફળતા પૂવ્ધક જીવી, અનભુવમાથંી 
પસાર થઈને તેમાં પારંગતતા મેળવવી 
પડે છ.ે આજ ેસવાર્ના પહોરમા પહલેો 
ચાનો કપ લઈ ઝરૂખામાં બેઠી. 
કુદરતના સામન્નધયમા ંચા પીવાની મઝા 
કાંઈ ઔર હોય છે. પહેલો કપ એટલે 

એમ ન માનશો કે હું કેટલી ચા ઢીંચું 
છું. મોટો હોય તો એક કપ ચાલે પર 
આજે નાનો હતો એટલે બીજી વાર 
પીવી પડશે. તયાં ફરી ફોનની ઘંટડી 
વાગી.

ફોન ઉપર જે વયમ્ત હાજર ન 
હોય તેની વાત છેડે અને વાતનો દોર 
આડાપાટા પર ચડી જાય તેવે સમયે 
બને તયાં સુરી ખૂબ ટંુકારમાં વાત 
પૂરી કરં જેથી મારં મગજ સવારના 
પહોરમા ંડહોળાય નહી. જીવનને બીજે 
મકનારે પહોંચયા પછી પર જો આદતમાં 
સુરારો ન થાય તો સમજવું જીવન 
એળે ગયું.

ભલેને તમારે એવા પ્રસંગોથી દૂર 
રહેવુ ંહોય પર દમુનયા તમન ેતમેા ંખેંચીને 
લઈ જાય. દીવાળી હમરાં જ ગઈ 
હતી. દીવાળીની પાટી્ધઓમાં જનારાની 
ચડભડ સંભળાવવા સવારના પહોરમાં 
ફોન આવયો. હજુ તો નહાવાનું, ચા 
પીવાનુ ંબરુ ંજ બાકી હતુ.ં ફોન એવી 
વયમ્તનો હતો જે જલદીથી વાત બંર 
ન કરે. સમાજમાં કામ કરે અને બે 
પૈસાનું દાન કરે એટલે પોતાની જાતને 

ખૂબ મહાન ગરે. રડમાથા વગરની 
બરી વાતો મારે સાંભળયે છૂટકો 
કરે. સામા પ્રતયુત્તર અથવા હોંકારા 
મવચારીને ભરંુ જેથી વાત ટંુકારમાં 
પૂરી થાય. વળી હવે મનવૃમત્તકાળનું 
જીવન હોવાથી ્ યાંય જવા આવવાની 
ખટપટ ન હતી. ખરેખર તો મનવૃમત્તમાં 
પ્રવમૃત્તમય જીવન જીવવુ ંએ તો કેળવવા 
જેવી કલા છે.

તેને માટે બરા એકમત હોય એ 
જરૂરી નથી. ઇષયા્ધ અને અદેખાઈ 
કદી નજીક ઢુંકવા દીરાં નથી. બને 
તયાં સુરી જે પમરમસથમતમાં રહેવા 
મળયું તેમાં સંપૂર્ધ આનંદ માણયો છે. 
પ્રેમ અઢળક પામયા હોય તેને ઈષયા્ધ 
શંુ? અને અદેખાઈ શંુ? અચાનક 
પવ્ધત પરથી કુદરતી દૃશય નજરે 
પડતાં. કોર બચે ખાઈમાં પડેલ કે 
અદેખાઈમાં ખંૂપેલ? ખાઈ, કુદરતનું 
સજ્ધન. અદેખાઈ, માનવ સજી્ધત અને 
કપોલકમલપત. ખાઈમાં પારી, જીવનને 
હયુ ્ંધભયુ ્ંધ બનાવે. અદેખાઈનું ઝેર 
જીવનમાં હળાહળ ઘોળે. ખાઈમાંથી 
બહાર મનકળવું આસાન. મહેનત 
કરો યા તરીને મનકળો. અદેખાઈની 
ખાઈમાંથી બહાર આવવું કઠીન. એક 
ઈશ્વર જ બચાવી શકે. ખાઈમાં કોઈ 
જારી જોઈન ેના પડે. અદખેાઈમા ંખુદ 
પડે, ્ યારે અન ેકેવી રીત ેતનેો ખયાલ 
પર ન રહે. ખાઈની ગહરાઈ માપવી 
આસાન છે. અદેખાઈની ખાઈ કેટલી 
ઉંડી છે તેનું તારર તો કદાચ ઈશ્વર 
પર નહી કાઢી શકે.

ખાઈ માટી, પથથર યા ઢેફાંથી 

¾kE fu yËu¾kE
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પૂરાય. અદેખાઈ મનમ્ધળ મવચારથી 
જડમૂળ જાય. સમતા રારર કરી 
મવચાર પૂવ્ધક તમેાથંી બહાર મનકળવાનો 
અથાગ પ્રયતન કરવો પડે. ખાઈ હો 
યા અદેખાઈ, ખુલલી આંખે વરતાય. 
્યારે તેના કળરમાં ફસાઈ ઉંડા 
ઉતરી જઈએ એતો તેમાં પડ્યા પછી 
જ તેનું ભાન થાય.

જુવાનીના એ મદવસોમાં ખૂબ સાદી 
સાડી પહેરી હોય. પર પહેરવાની 
ઢબને કારરે બરાની નજરે પડે. જે 
ખૂબ મોંઘી પહેરીને આવયા હોય તે 
આવીને બરગાં ફૂંકે. ઢંગરડા વગરની 
રીતે પહેરી હોય એથી મારી સાડીના 
વખાર કરે. જો કે કોઈન ેભાવ કહવેો 
નહી. ખબર પડે તો મોં મચકોડે. અરે 
મારી બહેન, શું કામ પંચાત કરે છે. 
તને ગમી તો બસ. ભાવ પૂછવો એ 
આદત સારી નહી.

જીવનમાં સારા પુસતકોનું વાંચન, 
મનન ખૂબ અગતયના છે. બાળપરથી 
વાચનની ટેવ જીવનમાં માગ્ધ દશ્ધન 
આપવામાં સરળ બને છે. અમેમરકામાં 
તમે નહી માનો પહેલા રોરરથી, દરેક 
બાળકને રોજની નોંરપોથીમાં રોજ 
અડરો કલાક વાચંયુ ંકે નહી તનેા પર 
માતા યા મપતાની સહી જોઇએ. મોટા 
થાય પછી પુસતક શાળામાંથી આપે. 
વાંચયા પછી પુસતકમાં શું વાંચયું તેના 
પર લખવાનુ ંપર હોય. તમે નહી માનો 
અંહી બુઢ્ી હશે પર પુસતકો વાંચવાનો 
શોખ જરૂર હશે.

આજે અચાનક એ પ્રસંગ યાદ 
આવી ગયો. ૯૧ વષ્ધના દાદા હતાં. 
આંખે ઉડીન ેવળગ ેતવેી કોઈ તકમલફ 
જરાતી ન હતી. જીભના ચટાકા પર 
એવાને એવા હતાં. ખારે પીરે સુખી 
હોવાથી, મહારાજ બરું બનાવીને 
આપતાં. ઘરમાં તો કોઈની પાસે સમય 
જ ્ યા ંહોય કે બાપા પાસે આવીન ેબે 
ઘડી બેસે. તેમને મનમાં થતું, ‘બુઢાપો 
એ શાપ છ!ે” પર લાચાર હતા.ં શારા 
એટલાં બરા હતા કે, પોતાની મમલકત 

મયા્ધ પછી જ બાળકોન ેમળવાની હતી. 
એનો અથ્ધ એવો ન હતો કે, બાળકો 
પાસે ઓછંુ હતું. પતનીની હયાતીમાં 
બરો વયવહાર સરળ ચાલતો. પતની 
પર ગુમરયલ હતી.

ઘરની બન્ને વહુઓને કશી વાતની 
ખોટ ન સાલતી. સાસુ જરાપર ‘સાસુ’ 
જેવી ન લાગતી. કોઈ વાતની ખટપટ 
નહી. કોઈ વાતની ના પર નહી. 
જે જોઈએ તે મળતું. સાસુમા પર 
જારતાં કે જુવાની છે. સુખી કુટુંબની 
દીકરીઓ છે. માગયું મળશે અને પ્રેમ 
આપીશંુ તો ઘરમા ંકોઈન ેઅગવડ નહી 
પડે. સમય કોઈનો એક સરખો જતો 
નથી. સાસુમા મબમાર પડ્યા. દવાદારૂ 
બરા બરાબર થતાં. શેઠ અમડખમ 
હતાં. પૈસાની કોઈ મચંતા હતી નહી. 
ખાટલે પડેલા સાસુમાને થતું, એમની 
હાજરી છે એટલે મને કોઈ ત્રાસ નથી 
પડતો. ન કરે નારાયરન ેહુ ંજો પહેલી 
ઉપડી જઈશ તો ‘એમનું કોર?’

બસ, આ મવચારે તેમની તમબયત 
મદવસે મદવસે બગડતી ગઈ. કહેવાય 
છે ને મચતાથી મચંતા બૂરી.

ફાયદો એટલો કે ખાવા પીવાનું 
જળવાતું. નોકરો શેઠને, ‘ખમા ખમા’ 
કરતા.ં તઓે જારતા હતા ંકે, આ બરો 
પૈસાનો પ્રતાપ છે. નોકરોને પર ખુશ 
રાખયા હતા.ં એક મદવસ સવારે ઉઠય્ા, 
ચા પીરી અન ેનોકરન ેબોલાવી બીજો 
કપ ચાનો મંગાવે તયાં તો પ્રાર પંખેરૂં 
ઉડી ગયું. કોઈ તકમલફ નહી. કોઈ 
ઉંહકારો નહી. ભખુયા કે તરસયા નહી. 
કોઈને જરા પર તકમલફ નહી. શેઠે 
જાત મહેનતથી પૈસા બનાવયા હતા.

તેમના બાળકો પૈસાને કારરે 
બેમફકરાઈ ભયા્ધ હતાં. બન્ને ભાઈઓ 
કરતાં વહુવારૂમાં અદેખાઈ હંમેશાં 
રહેતી. નમસબદાર કે દીકરીઓને શેઠ 
જીવતાં જ બરું આપી દીરંુ હોવાથી 
કોઈ કામ ભાઈઓ કાજે બાકી ન 
હતું. શેઠને ખબર હતી, એમના 
ગયા પછી અદેખાઈ અને ઈષયા્ધન ે

કારરે ખૂબ મુશકેલી પડશે. જો કે 
એમને ્યાં જોવું હતું. અગમ બુમધિ  
વાપરી સમશા્નવાળાને અમગનદાહના, 
ફુલવાળાને, ઠાઠડીવાળાને બરાને 
પહેલેથી પૈસા આપી દીરાં હતાં. 
ચારેમાંથી કોઈને ભાવતાલ ન કરવો 
પડે. કોર કેટલાં પૈસા આપશે તેના 
માટે ઘરમાં વાદ મવવાદ ન થાય. 
તેમરે સાચવીને થોડો પતનીનો મોતીનો 
દાગીનો હંુફ માટે રાખયો હતો. બે 
વહુઓએ બરો દાગીનો અડરો અડરો 
કયો્ધ. અંતે એક મોતીની માળા વરી. 
તમે નહી માનો બન્ને જરાએ અડરી 
અડરી કરી. બેમાથી એકે પર ઉદારતા 
ન દાખવી કે, ‘તુ ંરહવેા દ’ે. દીકરાઓ 
તો આવી નાની વાતોમાં માથું જ ન 
મારે.

જયાં અદેખાઈ નથી હોતી તયા ં
કેટલો સંુદર વહેવાર જરાય છે. 
એક માને ત્રર દીકરા હતાં. માતાના 
ગયા પછી કોઈને કોઈ બહને ત્રરે 
દીકારાઓએ પતનીઓની ગેરહાજરીમાં 
ભાગ પાડી લીરા. એક એક વસત ુ
લેતા જાય અને ત્રર ઢગલામાં મૂકતા 
જાય. પછી મચઠ્ી નાખી જેના ભાગમાં 
જે ઢગલો આવયો તે લઈ ઘર ભેગો 
કયો્ધ. કોઈ ઝઘડો નહી, કોઈ ટંટો 
નહી, કોઈ મવવાદ નહી. જયા ંસમજર 
હાજર હોય તયા ંઅદખેાઈ પળવાર પર 
ટકી શ્તી નથી.

અદેખાઈ, ઈષયા્ધ, વેરઝેર જેટલાં 
ઓછા ંતટેલુ ંજીવન સંુદર અન ેસુશોમભત. 
બાકી દુમનયા તો પોતાના ચડાવેલાં 
ચશમાથી તમન ેમનરખશે. તમારં હ્રદય 
વાંચવાનો કોઈની પાસે સમય નથી. 
તમે કહેશો તે માનવા તૈયાર નથી. 
માત્ર જાત સાથે છેતરપીડંી ન કરશો. 

શુભ કામના. 
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મારં નામ સૂચી. આ 
વાત મારા હૃદયનો એક 
ટુકડો છે, એમ સમજીને 

તમારી સાથે શેર કરં છુ. ઘરાં વષો્ધ 
પહેલાની વાત છે. એમપ્રલ મમહનાના 
અંતમાં મારી દીકરીને શાળામાં વેકેશન 
શરૂ થાય. હંુ લગન બાદ મંુબઇની 
રહેવાસી બની અને નોકમરયાત પર 
ખરી, એટલે વેકેશનમાં દીકરીને સમય 
આપી શકંુ નહીં પર માર મપયર 
અમદાવાદ એટલ ેબે મદવસ રજા લઇને 
દીકરીને અમદાવાદ મૂકી આવું. તયાં 
ઘરમાં જ નાનો ગાડ્ધન હતો, રેતીમાં 
રમવા માટે એક ખૂરે રેતીનો ઢગલો 
હતો, ગલીઓમાં સાયકલ ચલાવવાની 
લ્ઝરી હતી અન ેમારી દીકરીન ેરમવા 
કાકા-મામાના દીકરા દીકરીઓની 
કંપની હતી. સગા સંબંરીની હંૂફ, 

પ્રેમ અને વાતસલયથી, મારી દીકરીના 
હૃદયમાં યાદોનો ખજાનો ભરાય અને 
એના જીવનમાં કીંમતી યાદોની ગઠરી 
બાંરી એ આગળ વરે, એવી મારી 
ગરત્રી હતી. મારં બાળપર પર સગા 
સંબંરીઓની હૂંફમાં જ વીતયું હતું. 

મંુબઇથી શમનવારે બપોરે એક 
વાગે કરા્ધવતી એ્સપ્રેસમાં નીકળયાં. 
અમારી સાથે મારી જેમ મંુબઇમાં 

રહેવાની સજા પામેલી મુંબઇમાં નોકરી 
કરતી મારી ખાસ  સહેલીનો દીકરો 
હતો. એને પર એનાં મોસાળ મુકવાનો 
હતો. વેકેશન પતે એટલે લેવા જવાંનો 
વારો મારી સહેલીનો એવી અમારી 
સમજૂતી હતી. ટ્ેન ઉપડી પછી બન્ને 
બાળકોએ થોડો સમય શાળાની વાતો 
કરી, પછી ગેમસ લઇ ગયેલાં તે રમયાં, 
શબદ અતંયાક્ષરી રમયા ંઅન ેચાર વાગે 
ભખૂયાં થયાં એટલે નાસતો કયો્ધ. તયાર 
બાદ સુરત આવયું. એ  સટેશને થોડા 
પેસેંજર ઉતયા્ંધ. પર નવા પેસેંજર 
ચડવાને બદલે પોલીસ અને એમના 
કૂતરા ડબબામાં આવયાં. તેઓ આખો 
ડબબો બારીકાઇથી ચેક કરવા ંલાગયા.ં 
મુસાફરોની ગુસપુસ ચાલુ થઇ. કોઇક 
બહાદુર મુસાફરે તો પોલીસને અને 
રેલવેના સટાફને કારર પૂછ્યું. પર 

“Úkutf Þw ËkuMŒ” 
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સંતોષકારક જવાબ ના મળયો. પોલીસે 
અમન ેએવો હકુમ સંભળાવયો કે, દરેક 
જર પોતાની જગયા ઉપર જ બેસી 
રહે અન ેડબબામા ંઅવરજવર ના કરે.

જયારે તમને કહેવામાં આવે કે 
શંમતથી બેસી જાવ, તયારે  હયુમન 
સાયકોલોજી(માનમસકતા) એવી હોય છે 
કે કોઇન ેબાથરૂમ લાગ,ે કોઇન ેતરસ 
લાગે કે કોઇને  ભૂખ લાગે. કેટલાક 
પોતાની જાતને મનષરાત સમજતા 
હોય છે, (ટુંકમાં દોઢ ડાહયા) જે આ 
પમરમસથમતનું મનોમન મવશલેષર કરી 
પોતાનો અમભપ્રાય આપે કે તેમને શું 
લાગે છે? શું થયું હોઇ શકે? પરંતુ 
પોલીસની વાતો ઉપરથી અમે એવા 
મનષકષ્ધ પર આવયા કે આ ડબબામાં 
બોમબ મૂકાયાની ઇંફોમવેશન હતી કે 
રમકી હતી એમ સમજો!

 “આ લોકોએ આખી દુમનયાને 
ઘમરોળી નાખી છ.ે જયા ંતયા ંબોમબના 
રડાકા કરે છે. લાખો મનદો્ધષ લોકોના 
જાન જાય છે. પેમરસ હોય કે રમશયા, 
વલડ્ધ ટે્ડ સેનટર કે યુરોપમા ટે્ન 
સટેશન, શાળા હોય હોટેલ હોય કે 
હોમસપટલ, મંમદર હોય કે બીજા રામમ્ધક 
સથળો કોઇ પર જગયા સલામત નથી. 
આપરે જે દેશમાં રહેતાં હોઇએ, જે 
દેશનુ અન્ન-જળ ગ્હર કરતા હોઇએ, 
એની ભૂમમને આપરી કમ્ધભૂમમ અને 
અન્નદાત્રી સમજીએ તો જ ભાઇચારો 
થાય. પર એ લોકોને નાનપરથી જ 
એવી તાલીમ મળે કે એમની જામતના 
ના હોય તો તે દુશમન કે કાફર”.

અમે  મવચાર કયો્ધ, અતયારે જો 
બોમબ બલાસટ થાય તો અમારી સાથે 
એમની કોમના લોકો પર ટ્ેનમા 
હતાં તે સવાહા થાય જ ને? સમય 
અળસાતો, કંટાળતો, રીમી ગમતએ 
આગળ વરતો હતો. અમારા મનમાં 
આ કૃતય કરનાર મારસો માટે ઘૃરા 
અને નફરતની ભાવના વરતી જતી 
હતી. તયાં તો પોલીસે આવીને ઘોષરા 
કરી કે, આખો ડબબો ખાલી કરવો. 

બરા પેસેંજરોએ આપરા દેશી સવભાવ 
પ્રમારે રસારો અન ેરક્ારક્ી કરવાનું 
શરૂ કયુ્ધં. મારી સાથે આ બે બાળકો 
હતાં, જે ચાર પાંચ વષ્ધના હતાં તથા 
ત્રરનેો સામાન હતો, જ ેમારે એકલીએ 
ઉપાડીને બહાર નીકળવાનું હતું. બરા 
જ મારસો જીવ બચાવવામાં વયસત હતા.ં 
તયારે તમારી સામે જોવે પર કોર? 
હું પર બે બાળકોના હાથ પકડીને 
અન ેસામાન ખેંચીન ેઉતરવાની કોમશશ 
કરતી હતી. 

આખા પલટેફોમ્ધ ઉપર પેસેંજસ્ધ  ટેંશન 
સાથે બેઠા ંહતા.ં એમનો સામાન જમેતમે 
વીખરાયેલો હતો. અમારા કંપાટ્ધમેંટની 
સામે જ પલેટફોમ્ધ ઉપર કોઇનો પટારો 
પડ્યો હતો. પર મારં ધયાન એ પટારા 
ઉપર ના પડયું. કારરકે મારં ધયાન 
બે બાળકો અને અમારા ત્રર સામાન 
ખેંચવામાં હતું. સામાન અને બાળકોને 
લઇને ઉતરતા જ મને એની ઠોકર 
વાગી અને હું પલેટફોમ્ધ ઉપર સાષ્ટાંગ 
દંડવત પ્રરામની મસથમતમાં પડવાની 
તૈયારીમાં હતી, તયારે સામે ઉભેલા 
એક આઠ-દસ વષ્ધના નાના બાળકે 
મારો હાથ પકડી લીરો, જેનાથી મારી 
પડવાની ગમત અવરોરાય અન ેઇમપે્ટ 
યાને ટક્રનો પ્રભાવ ઓછો થયો. 
હંુ પડી પર પછડાઇ નહીં. માથંુ 
જમીન સાથે ટકરાતા બચી ગયું. કોઇ 
રક્ષકે દવેદતૂ બનીન,ે મન ેઉગારી હોય 
એવો ભાવ મનમાં થયો. મે આંખોમાં 
આભારની લાગરી સાથે ઉપર જોયું. 
પેલા આંઠ–દસ વષ્ધના બાળકનો નરમ, 
કોમળ હાથ મારા હાથમાં લીરો, તયારે 
ભગવાનનો સાક્ષાતકાર થયો એમ 
લાગયું. મે કહયુ “થેંક યુ દોસત.“ પર  
એ બાળકને જોતાં જ હું છોભીલી 
પડી ગઇ. મારા અચિય્ધ વચચે એરે 
સફેદ લેંઘો, કુતો્ધ અને પેલા લોકો 
પહેરે તેવી સફેદ ગોળ ટોપી પહેરી 
હતી. એ સમયે એ  બાળક મારે માટે  
સાક્ષાત દેવદૂત હતો અને ભગવાને 
બાળ સવરૂપે મને મદદ કરવા હાથ 

લંબાવયો હોય એવી લાગરી થઇ. એ 
ક્ષરના સાક્ષાતકારને એક યાદગાર 
મોતી બનાવીને એક રાગામાં પોરવીને 
મારા હદૃયના તારમા ંગૂથંી લીરંુ. બસ, 
એ જ ઘડીએ મારી નફરત બરફ 
પીગળે તેમ ઓગળી ગઇ. જનમથી 
કોઇન ેદશુમન કે ગનુગેાર માની લવેાની 
જરૂર નથી હોતી. એ તો સંજોગો 
અન ેસંસકાર એમન ેઆડે રવાડે ચડાવે 
છે. પેલા બાળકને મનોમન આમશવા્ધદ 
આપયા અન ેભગવાનનો આભાર માનયો, 
`થેંક યુ ગોડ! મને જાગ્ત કરવા 
બદલ, મારી આંખ ઉઘાડવા બદલ, 
દુમનયામાંથી નફરતનું એક બુંદ ઓછુ 
કરવા બદલ.`    

 ભગવાનનું અમસતતવ મંમદરમાં 
શોરવાની જરૂર નથી. એ તો આપરા 
સવવેની વચચે જ છે. દરેક મનુષયમાં 
અનેક સવરૂપે છે. એને કોઇ જાત-
ભાત સાથે સંબંર નથી. પોતાના 
ભ્તોનું રક્ષર કરવા એ કોઇ પર 
સવરૂપે દશ્ધન આપે છે. એ મદવસે 
મે ભગવાનના બાલ સવરૂપના દશ્ધન 
કયા્ધં, જેરે માર રક્ષર કયુ્ધં  હતું.

વરસો જવાને જોઈએ  

તયાં ક્ષરમાં જઈ ચડ્યો,  

આચિય્ધ વચચે  

એમનાં આંગરમાં જઈ ચડ્યો.

પૂછો નહીં કે આજ તો ્યાં 

નીકળી ગયો? કાજળને સપશ્ધવા 

જતાં કામરમાં જઈ ચડ્યો.

અમૃત ‘ઘાયલ’
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“તે હજ ુહાફંી રહયો હતો. હજુ શ્વાસ રમરની જેમ ચાલી 
રહયા હતા. પરસેવાના 

મબંદુ અને અશ્ુમબંદુ બંન્ને એવા એક 
સાથે જોડાય ગયા હતા કે કંઇ 
ખારાશ કોની છે તે સમજવુ મુશકેલ 
હતુ. લોકો તેને પાગલ કહેતા હતા. 
રઘલો પાગલ. હા, તે પાગલ જ હતો. 
મેઘનાની પાછળ પાગલ. તેની ઉડતી 
કાળી કેશ કલાપનો પાગલ. તેની 
આંખોની ઉલાળનો પાગલ. મેઘના તનેી 
કોલોનીમા ંતનેી સામેના મકાનમા ંરહતેી 
હતી. રોજ સવારે જયારે તે ઓમફસે 

જવા નીકળતો તયારે તે કોલેજ જવા 
માટે તૈયાર થતી હોય અને સાંજે બંન્ને 
એક જ બસમાં ઘરે આવતા તે ટયુશન 
કલાસથી આવે અને પોતે ઓમફસેથી. 
તે જરા અમથી સમાઇલ આપતી તયારે 
હજારો ગુલાબો મદલમાં મહેંકી ઉઠતા. 
રોજ શબદો આવીને ગળા પાસે અટકી 
જતા. બસ મૌન જ બંન્ને વચચે રહેતુ. 
મૌન જ તેમના પ્રેમનુ સાક્ષી. હૈયામાં 
રોજ અનેરા સપંદનો થઇ આવતા. આ 
સપંદનો તેને રોજ નીત નવીન રીતે 
તૈયાર થવા અને પરફયુમથી મહેંકી 
ઉઠવા પે્રરતા. મોટા ભાગની આવક 

તેમાં જ વપરાય જતી.
એકવાર ઘરમાં મમમી ન હતા તયારે 

તે આવી હતી. દુર લેવા માટે તયારે 
તેનો મીઠો મરુરો અવાજ પહેલી વાર 
સાંભળયો હતો. રોજ સવાર સાંજ 
તેના શબદો મનમાં ગુંજયા કરતા. 
એક મદવસ સાંજે તે બસમાં ન દેખાઇ 
તયારે હ્રદય બે રબકારા ચુકી ગયુ. 
અમંગળ એંરાર કોર જારે કેમ મનમાં 
ઘુમરાવા લાગયા. મચત્ત કયાંય ચોંટતુ 
જ ન હતુ. આઁખો દોડી દોડીને તેના 
દરવાજા તરફ જતી હતી. પરંતુ કોઇ 
તેના ઘરે હતું જ નમહ. 

રાત્રે જમતા જમતા મમમીએ ગરમા 
ગરમ રોટલી પીરસતા પીરસતા કહયુ, 
“પેલી સામેના મકાનમાં રહેલી મેઘલી 
નથી! તેને એર આભડી ગયો. 
સવારના દવાખાને લઇ ગયા હતા. 
હમરાં ખલાસ થઇ ગઇ. મબચારી ભર 
જુવાનીએ કોડ અરુરા મુકીને જતી 
રહી.”   

હાથમાં કોમળયો એમ ને એમ રહી 
ગયો. હૈયુ ફાટ ફાટ થવા લાગયુ. 
પોક મુકીને રડવુ પર કેમ? આખરે 
કોર હતી ત ેપોતાની? દબાવી દીરલેા 
આંસુઓ ખખડાટ હાસય રૂપે અડરી 
રાતે નીકળી પડયા. લોકોએ પાગલ 
ઠેરાવી દીરો. બટકુ રોટલા માટે આજે 
પર ભાગી રહયો હતો. લોકોના મારના 
બીકથી આંસુઓ વહી જતા હતા.

÷½w fÚkk
¼krðþk „kufkýe

ykt‚w
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અમદાવ ા દ મ ાં  ભ ા રે 
તંગદીલીનું વાતાવરર 
હતુ.ં વજેલપુર-જુહાપુરામાં 

મચેલા હતયાકાડંથી અમદાવાદની રરતી 
ધ્ૂજી ઊઠી હતી. નાગમરકોને કોઈપર 
રીતે હતયાકાંડમાં થયેલી ખુવારીની 
સાચી હકીકતની જારકારી મળતી ન 
હોવાથી જાત-જાતની અફવા ફેલાતી. 
હકીકત કરતાં અફવા વરુ ભયાનક 
અને ડરામરી હોય છે.

આંબાવાડીની સોસાયટીમાં ફફડાટ 
હોવાં છતાં લોકોએ મહંમત ભેગી કરીને 
જાગરર શર કરી દીરંુ હતું. રન-
દોલત મારસને એકબીજાથી અલગ 
પાડે છે તયારે આપમત્ત મારસને 
મારસથી નજીક લાવે છે. સોસાયટીના 
લોકો રાતે ભેગાં થઈ આસટોમડયા, 
દમરયાપુર, કાલુપુર જેવાં મવસતારોમાં 
બની ગયેલાં અતયાચારોની સાંભળેલી 
વાતો પર ચચા્ધ કરતાં હતાં.

‘કયા મવસતારમા ંકેટલા ંમહદં ુમરાયા 
અન ેકેટલા ંમુસલમાન મરાયા એ વાતો 
લોકો ઘરી રસપૂવ્ધક અન ેઝનનૂથી કરે 
છ ેપર કેટલા ંમારસો મયા્ધ,  કેટલા ંઘર 
ઉજડ્યા એવુ ંસરવયૈુ ંકોઈ નથી કાઢતું 
એ ઘરી ખેદની વાત છે. અમનલભાઈએ 
દુઃખ વયકત કરતા ંકહયુ.ં

‘મબલકુલ સાચી વાત છે. નનામી 
કે જનાજા નથી ઊઠતાં પર માનવતા 
અને ઈનસામનયત મરી પરવારે છે. 
જે ઘરનાં મારસની મવદાય થાય છે 
એ ઘરની કરરતા, મન:સહાયપરાની 
પર કલપના કમકમાટી ભરી હોય છે. 
રામ-રહીમના નામે રરતી પર લોહીની-
ખૂનની નદીઓ વહે છે.’ જયેશભાઈ 
એ કહયું.

૧૯૮૦ હોય કે ૧૯૮૫ કે પછી 
૧૯૯૦ હોય. ફ્ત સમય વીતતો જાય 
છ ેબાકી તો પમરમસથમત હજી એ જ છે. 
રાજકારરીઓ પોતાની સત્તાને ટકાવી 
રાખવાં અંગારા પર ચડેલી આગને 
પારીથી બુઝાવાને બદલે ફૂંકી-ફૂંકીને 
પ્રજવમલત રાખે છે. પમરરામે મારસો 
ભંૂસતા જાય છે. ્યાં સુરી ચાલશે 
આ પમરમસથમત? ભલભલાને મન:સાસો 
નાખતાં કરી મુકે છે, દેશની પ્રગતી 
રંૂરતી જાય છે, લોકો થોડો સમય 
બબડીને શાંત થઈ જાય છે અને 
થોડા સમય બાદ ફરી એ જ રફતાર 
ચાલુ થઈ જાય છે. લોકો ‘અચછે 
મદન’ની આશાએ એક પક્ષને ઉતારીને 
બીજાન ેલાવ ેછ ેપર પમરમસથમતમા ંકોઈ 
બદલાવ આવતો નથી.’ 

અમનલભાઈ આજે જયેશભાઈની 

વાતને સમથ્ધન આપી રહયા હતાં 
એ વાતનું સોસાયટીના સભયોને પર 
આચિય્ધ પમાડે આવું હતું. જયેશભાઈ 
અન ેઅમનલભાઈના અબોલા ંત્રર વરસ 
બાદ તૂટ્યાં હતાં.

જયેશભાઈ અને અમનલભાઈ આખી 
સોસાયટીમાં સમજુ, સુમશમક્ષત અને 
પ્રમતમષ્ત મારસો હતાં. બંને વચચે 
સગાં ભાઈ કરતાં પર વરારે સનેહ 
હતો. બંને પમરવાર વચચે પર અમત 
ગાઢ અને મજબુત સંબંરો હતાં. આખી 
સોસાયટી એમની મમત્રતાની વાતથી 
પમરમચત હતી. પરંતુ એકવાર નજીવી 
બાબત પર થયેલી ગેરસમજરને લીરે 
બંને પમરવાર વચચેના સંબંર સાવ 
વરસી ગયાં.

વાત જારે એમ હતી કે બંનેના 
ટેનામેનટ બાજુબાજુમાં હતાં અને 
કમપાઉનડ દીવાલ બનવાની હતી. 
આમ તો બંને ઉદાર મદલના હતાં પર 
દીવાલની મધય રેખા નક્ી કરવાં 
બાબતે મજાકમાં થોડી રકઝક થઈ. 

‘જયશે, તારા ભાગ ેએક ફટૂ જગયા 
વરુ આવે છે.’ અમનલભાઈ બોલયા.

‘પોતે એક ફૂટ જગયા વરારે લઇ 
જાય છે અને ઉલટા ચોર કોટવાલ કો 
દાટેં’. આ ચચા્ધએ ઘરુ ંઉગ્ રૂપ લીરુ.ં

સોસાયટીમાં સારો સંપ હતો એટલે 
બીજા સભયોએ ભેગા થઈને વચચેનો 
રસતો કાઢીન ેઅન ેસવવેયરન ેબોલાવીને 
જગયાની સીમારેખા નક્ી કરાવી 
આપી. પર મનમા ંસહજે ખટકો જરૂર 
રહી ગયો કે સામેવાળાએ સવવેયરને 

(અનુસંરાન 17માં પાને)

®ÍËøke-yuf MkVh
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14 નવેમબર એટલે બાળમદન. સોમશયલ મીમડયા પર 
ઘરા લોકોએ પોતાના 

બાળપરના ફોટા મૂ્યા તો કેટલાકે 
પોતાના બાળકોના ફોટા મૂ્યા. 
છાપામા ં મવમવર શાળાઓમા ંઅન ેબીજી 
જગયાએ બાલ મદનની ઉજવરી કેવી 
રીતે થયી તેના આમટ્ધકલસ વાંચયા. 
વૉટ્સઅપ પર “ દરેક મારસની અદંર 
એક બાળક છુપાયેલું હોય છે..વગેરે 
વગેરે” જેવા મેસેજીસ ફોરવડ્ધ થયા. 

પરંત ુઅમુક બાળકોએ તમેનો બાળમદન 
કોઈક ઢાબા પર વાસર રોતા, ભર 
બપોરે તડકામાં ટ્ામફક મસગનલ પર 
નાની વસતુઓ વેચતા કે ચહાની લારી 
પર ગ્ાહકોને ચહા પહોંચાડતા ઉજવયો 
હશે. આમાંથી કોઈએ કદાચ ગાળ કે 
માર પર ખાવો પડ્યો હશે, રુતકાર 
સાંભળવવો પડ્યો હશે અથવા ભૂખયા 
પેટે સૂવું પર પડ્યું હશે. 

14મી નવેમબરે યૂટ્યૂબ પર TVF 
દ્ારા “He is not chotu” નામનો  

મવડીયો અપલોડ કરાયો છે. 5-6 
મમમનટના આ મવડીઓમાં ઘરકામની 
જોબ માટે બાળકોનો ઇનટરવયૂ લેવાઈ 
રહયો  છે. છેલલે સવાલ પૂછવામાં 
આવે છે કે  - “છેલલા પાંચ વષ્ધ 
પછી તમે તમને ્યાં જુવો છો ?”  
અને ના તો “છોટુ” પાસે તેનો જવાબ 
છે અને ના તો કદાચ આપરી પાસે! 
આપરી આસપાસ, દરરોજે આપરે 
આવા અસંખય નાના બાળકો જોઈએ 
છીએ કે જેઓનું બાળપર ખોવાઈ ગયું 
છે. ફુગગા રમવાની ઉંમરે તેઓ ફુગગા 
વેચતા હોય છે. આપરે સૌ  જારીએ 
છીએ કે  “બાળમજૂરી” એક ગુનો 
છે અને સરકારે તેની મવરોરમાં ઘરા 
કાયદાઓ પર બનાવયા છ ેપરંતુ આપરે 
જોઈએ છીએ, બે મમમનટ મવચારીએ 
છીએ, 5 મમમનટ દુઃખ અનભુવીએ છીએ 
અન ેપછી આપરી દમુનયામા ંવયસત થઇ 
જઈએ છીએ. આજ ેઇમનડયામા ંલગભગ 
1 કરોડ કરતા પર વરારે બાળમજૂરો 
કામ કરે છ ેઅન ેમોટાભાગના બાળકોને 
બળજબરીથી કામ કરવા મોકલાય છે 
- કાંતો માતા મપતા પોતે મોકલે છે 
અથવા તેમને ખરીદાય છે. ભરવાનું 
તો દૂરની વાત છે પરંતુ તેમને પૂરતું 
રહેવાનું કે જમવાનું પર મળતું નથી 
અને માનમસક કે શારીરીક શોષર 
થાય ત ેઅલગ અન ેઆ કારરોન ેલીરે  
“છોટુ” કે “ટેરી” કહીને બોલાવતા 
આ બાળકો ભમવષયમાં ્ યારેય પોતાનું 
નામ નથી બનાવી શકતા. ઘરી વાર 

÷u¾
fýoðe þkn

He  is  not
CHHotu!



 LkðuBçkh 2016   rð[khÞkºkk   17

ખરાબ આમથ્ધક પમરમસથમત કે બીજા 
કારરે બાળકો જાતે જ ઘરમાં મદદ 
કરવા કામ કરતા હોય છે. હમરાં જ 
મેં એક મકસસો વાચંયો જમેા ંત ેબાળકી 
સવારે શાળાએ જતી હતી અને સાંજે 
બબલ-મસટક વેચતી હતી. જેથી તેના 
પમરવારન ેમદદ કરી શકે. પરંત ુઆવા 
મકસસા ઘરા ઓછા જોવા મળે છે.  

ઘરા  NGO , foundations 
આ બાળમજરૂીન ેદરૂ કરવા કામો કરી 
રહયા છે. પરંતુ જરૂરી નથી કે 
લીગલ રીતે જ આપરે તેમને મદદ 
કરી શકીએ. આપર ેતેમની સાથે સારી 
રીતે વાત તો કરી શકીએ ને ? 
તમેની સાથે સારો વતા્ધવ કરીએ, તમેને 
રુતકારીએ નમહ અને ્યારેક તેમની 
સાથે વાતચીત કરીન ેપર આપર ેતમેને 
મદદ કરી શકીએ છીએ. મદવાળીમાં 
મને એક મેસેજ આવયો હતો કે તમારી 
કાર કે તમારી બેગમાં મબમસકટના 
પડીકા, ચોકલેટ્સ, પારીની નાની 
બોટલસ કે નાની અમુક વસતુઓ રાખો 
અને આવા જે નાના બાળકો કામ 
કરતા દેખાય તેમને આપો and with 
a SMILE ! ઘરીવાર તેમને પૈસા 
કરતા વરારે મસમત કે હૂંફની જરૂર 
હોય છે. આ વસતુ માત્ર મદવાળીમાં 
શંુ કામ, અાપરે 365 મદવસ કરી 
શકીએ છીએ.

મને યાદ છે એક વાર હું બહાર 
ફરવા ગઈ હતી અને તયાં એક 
યંગસટરનું ગ્ુપ કેમેરાથી એકબીજાના 

ફોટા પાડતું હતું, સાઈડમાં મકચેન 
વેચતી નાની છોકરી ઉભી હતી અને 
્યાંરની તેમને જોતી હતી. તેમાંથી 
એક જરનું ધયાન ગયું અને તેરે તે 
છોકરીને બોલાઈ અને પૂછ્યું કે તારે 
ફોટો પડાવવો છે તો પેલીએ તો ના 
પાડી. થોડીવાર વરારે કહયું પછી 
પેલીએ કહયું કે મારે ફોટો પડાવવો 
નથી પર પાડવો છે. પેલાએ થોડંુ 
મવચાયા્ધ પછી તેને કેમેરો આપયો અને 
કેવી રીતે  ફોટા પડે તે બતાવયું. 
અને તે કેમેરા પકડતી વખતે તે 
છોકરીના મોઢા પર જે સમાઈલ હતું, 
બે ત્રર ફોટા પડ્યા તેરે અને પછી 
ફટાફટ આપીને તેના સામાન પાસે 
દોડી, તયાં તો અડરેથી પાછી આવી 
અને મસત રીતે તેની દેશી ભાષામાં 
“થે્ં યુ” કહયું.  ન’તો તેરે  તેની 
વસતુ વેચવાનો પ્રયતન કયો્ધ કે ન તેને 
કોઈ રૂમપયા માંગયા પર તેના મોઢા 
પર જે ખુશી હતી  તે સાચે અમૂલય 
હતી.  આપરે તેમની મસથમત સુરારી 
ના શકીએ પર થોડી ખુશી તો આપી 
જ શકીએ છીએ.  

આવી જ રીતે એક બીજો મકસસો 
છે. એક બહેન, જેઓ મરટાયડ્ધ ટીચર 
હતા. તેમના ઘરે કામ કરવા આવતા 
બહેન તેમની છોકરીને લઈને આવતા 
અને તે પર ઘરકામમાં મદદ કરતી. 
હવે આ બહેનને તે ગમતું નમહ. તેમરે 
પેલા બહેનને ઘરું સમજાવયા પર તે 
માનયા નમહ. અંતે તેમરે કહયું કે હું 

તને વરારાના રૂમપયા આપું તમે કામ 
કરો તયાં સુરી આ છોકરીને અહીંયા 
મૂકી જવાની. આ સાથે જ તેમને 
મવચાયુ્ંધ કે આવા તો ઘરા માં-બાપ 
હશે કે જેઓ પોતાના બાળકોને પર 
કામમાં જોડતા હશે અને તેમને આવી 
રીતે બે-ચાર કામવાળી બાઈઓના 
છોકરી-છોકરાઓને ભેગા કયા્ધ. તેઓ 
દરોજે તેમને રમાડે, ભરાવે, વાતા્ધઓ 
કહે અને કઇંક નવું શીખવાડે અને 
આગળ જતા ઘરા પ્રયતનો પછી તેઓ 
તેમને શાળામાં એડમમશન અપાવવામાં 
પર સફળ રહયા.

આવી ઘરી નાની નાની વસતુઓ 
છે જે આપરે કરી શકીએ છીએ. 
જેમકે, આપરા તયાં કામવાળા તેમને 
બાળકોને લઈને આવે તો તેમને રોકી 
શકીએ છીએ. રસતા ઉપર નાની નાની 
વસતુઓ વેચતા બાળકોને  મસમત ના 
આપી શકીએ તો કંૈ નમહ પર at-
least રુતકારીએ તો નમહ. કારરકે 
તેમાંથી ઘરા બાળકો માનમસક અથવા 
શારીરક રીતે પીડાતા હોય છે. બની 
શકે આપનો એક સારો શબદ અથવા 
કોઈ નાનું કામ તેમને થોડી ક્ષરોં માટે 
ખુશી આપી શકે. અને ઉપર મેં જે 
વીમડઓની વાત કરી છે તેની મલંક 
આ  - “ https://www.youtube.
com/watch?v=Ut4oDmDkvZE 
“ ( ખરેખર ખુબ સુંદર મવમડઓ છે 
)  :)

(પાનાં 15નું ચાલુ)

પૈસા ખવડાવીને જગયા હડપ કરી 
લીરી. પમરરામે પૂવ્ધગ્હો રચાતા ગયાં, 
અન ેસંબંરો વરસતા ંગયા.ં જયશેભાઈ 
અને અમનલભાઈએ એકબીજાં સામે 
બોલવાનું તો ઠીક પર જોવાનું પર 
ટાળયું.

સોસાયટીના વડીલોએ ભેગા થઈને 
બંનેને ભેગા કરવાનો ઘરો પ્રયતન 
કયો્ધ પર રારી સફળતા મળી નહી. 

બંને અંદરોઅંદર મહજરાતા હતાં પર 
પહેલ કરવામાં અહમ ઘવાતો હતો. 
ગોરરાકાંડ દરમમયાન ફાટી નીકળેલાં 
કોમી રમખારને કારરે સોસાયટીમાં 
ચાલી રહેલાં જાગરરમાં બરી ચચા્ધઓ 
દરમમયાન બંન ેવચચે અબોલાની દીવાલ 
તૂટતી જતી હતી. 

સોસાયટીના વડીલોએ કહયું કે, 
‘ચાલો, કોમી રમખારને કારરે બંને 
વચચેની દીવાલ તો તૂટી. 

‘અમનલ, મારી ઈચછા છે કે 
આવતીકાલે બંને ઘર વચચેની દીવાલ 
પર તોડી નાખીએ, તારં શંુ કહેવું 
છે?’ ‘હા જયેશ, આ દીવાલે આપરા 
સંબંરો વચચે દીવાલ બાંરી હતી, હવે 
તો એ દીવાલ તોડ્યે જ છુટકો છે. 

આ સથૂળ દીવાલ તો તૂટશે પર 
બંને કોમો વચચે થયેલી દીવાલ ્યારે 
તૂટશે એ હજીયે પ્રશ્ન છે….
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આ તરફ તુલસી મવવાહ પૂરા થાય ને આ 
તરફ સેંકડો લગનની 

હજારો કંકોત્રીઓ વહેંચાવી શર 
થાય. બે-ચાર નહીં, બરાને દસ-બાર 
કંકોત્રીઓ તો મમમનમમ આવે. એમાં 
સગા કરતાં સંબંરીઓની કંકોત્રીઓ 
વરુ હોય. અમુક કંકોત્રીઓ તો એવી 
પર હોય કે એમ થાય કે આપરને 
ન મોકલાવી હોત તો ચાલત. આપરા 
અઢાર વરસ જૂના પડોશી કંકોત્રી 
તો આપી જાય પર અમત આગ્હ 
પર કરી જાય, ‘જો, જો, આવવાનું 
છે, હોં. ઢબુડીને પર લઇ આવજો’. 
તમારી વીસ વરસની દીકરીને એમરે 
છ મમહનાની જોઈ હોય!

કંકોત્રીની સીઝનમાં લગનની 
તારીખો ટકરાય તયારે મંૂઝવર વરી 
જાય. કંકોત્રીઓના ‘થપપા’મા ંત્રર-ચાર 
કંકોત્રીમા ંતો એક સરખી તારીખ અને 
સમય હોય જ. એમા ંપર પાટી્ધ પલોટ કે 
મેરેજ હોલ એક-બીજાથી નજીક હોય તો 
ઠીક, આ તો એક મરસેપશન હોય બોપલ 
ન ેબીજુ ંહોય જીવરાજપાક્ધ અન ેત્રીજંુ 
મારેક બાગ. કેટલીક વાર તો ત્રર-
ત્રર લગનો એક સાથે ભખેડાય! પછી 
કા ંકોઈન ેચાદંલો પહોંચાડી દવેો પડે 
અન ેકા ંભાગાભાગી  કરાવી પડે. જો 
કે પડ્યા હોય છે સંબંર સાચવવાવાળા 

સાહમસકો. એક જગયાએ સૂપ, બીજી 
જગયાએ મેઈન કોસ્ધ અને ત્રીજી 
જગયાએ ડેઝટ્ધ લઈન ેપર યજમાન પાસે 
રજાપતાકા લહેરાવ.ે આવી દોડાદોડી 
એટલ ેકાર રેસ કે બાઈક રેસમા ંભાગ 
લવેો. જારે લગનોનુ ંમશયાળ ુસમયપત્રક 
સાચવતા હોઈએ એવુ.ં તકલફ તયારે 
પડે જયારે સટેજ પર જવાની લાંબી 
લાઈન હોય. યજમાનન ેમોઢંુ બતાડવું 
હોય અને ફોટો પર પડાવવો હોય. 
અને એમાં પર ચાંદલાનું ટેબલ ઝટ 
જડે નહી ંઅથવા ટેબલ રાખયુ ંજ ન 
હોય તયારે મોટો લોચો પડે. 

લગનની તારીખો ટકરાવાના કારરો 
પર ખરાં હોય છે! હવે લગનો વધયાં 
છે અને લગનગાળો ટંૂકો થયો છે. 
મરસેપશન માટે મનગમતો હોલ, પરદશેથી 
કુટુંબના સભયની મટમકટની તારીખો, 
હનીમૂન માટેની અનુકૂળતા કે બીજા 
રોરરમા ંભરતા ટાબમરયાની છ મામસક 
પરીક્ષા જેવાં કારરો પ્રમારે લગનની 
તારીખ નક્ી થાય એટલે બે-ચાર 
મતમથમા ંસેંકડો લગન ગોઠવાય પછી શંુ 
થાય? છાપામાં નથી વાંચતા? ‘આજે 
ગુજરાતમાં દસ હજાર લગન!’ 

તારીખ ટકરારી હોવાને કારરે 
મરસેપશન કે લગન એટેનડ ન કરી 
શકનાર આમંમત્રત સગો/વહાલો બીજે 
મદ’ કોઈકને ફોન કરી જમવામાં શું 

હતુ ંઅન ેકેવુ ંહતુ ંએ પૂછવાનુ ંન ભલૂ.ે 
એમાં પર જયારે એમને ખબર પડે કે 
તયાં તો ‘ગવામલયા’ કે ‘ટીજીબી’નું 
કેટમરંગ હતું તયારે અફસોસ કરે.  

પહલેા ંઆવુ ંભાગયજે થતુ.ં બહ ુવષ્ધ 
પહેલાં તો ફ્ત સગા કે નજીકના 
સંબંરીને તયાંથી જ કંકોત્રીઓ હોય. 
મને યાદ છે કે ફ્ત ત્રર ઘેર લગન 
હોય એટલ ેઆખો વશૈાખ ‘લગનગાળો’ 
ભયો ભયો! તારીખ ટકરાવાનું કોઈ 
ટેનશન જ નહીં. નજીકના સગા 
સંબંરીઓ બને તયાં સુરી સંપીને સૌને 
અનકૂુળ લગનની તારીખ લતેા. સંજોગો 
એવા હોય તયારની વાત જૂદી હોય. 
બાકી, સળંગ લગનો મારવાનો એ 
જમાનો હતો. એક-પછી એક પ્રસગ 
આવતા જાય અન ેમાહોલ બંરાતો જાય. 
‘રૂમાડાબંર’ જમવાનું અને હેઠા જીવે 
‘લગનગાળો’ મારવાનો. તયારે ‘રાત 
ઘરી ને વેશ ઓછા’ હતા! 

સુરૂચી ભોજનમાં સૂપ પીને ચાંદલો 
નોંરાવવા ટેબલ શોરતા કે લાલ અક્ષરે 
‘with best compliments from’ 
લખેલ કવરો લઇ પૈડાં ઉપર એકથી 
બીજી જગયાએ ભાગતા મારસન ેજોઇને 
મન ેએવુ ંથાય છ ેકે ‘લગનગાળો’ જારે 
કોઈ દંતકથાનું શીષ્ધક ન હોય!
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ઝીલે આતુર સાગર, અમૃતા એ ચાંદની ઉરે
કેવી તરસ હતી મમલનની, ના પૂછજો તમે
 
લાવયો છે એ ચાહી ઉપવનથી પ્રેમને મદલે
આવી પવન કહેછે શું? મને ના પૂછજો તમે
 
આ વહાલ તમારા ચૂમે મારા ગાલને ભલે
લાલી શરમે ઢોળાઇ  તો ના  પૂછજો તમે
 
ભોળા મનને ભાળો રમતા ગાતા બરે હસી
હોઠો ન  હસે છૂપા અમથી, ના પૂછજો તમે

કેવાં ઝરરાં ગાતાં સરતાં, આ ડુંગરે રસી
ડૂબો ખુદના સંગીત મહીં, ના પૂછજો તમે
 
વાતો કરતા ગમતા, તમ આ બે જ નયનો મને
આંખોએ  શી  વાત   ઝીલી,  ના  પૂછજો તમે
 
દોડે ગગને આ વાદળ મસત મલકતા સદા
આ ભીંજવતું  છે કોર મને? ના પૂછજો તમે
 
ને ખીલતું આટલું સરસ પ્રભા, ના જારતા અમે
આ  ‘દીપ  કયા ગગને મવહરે , ના પૂછજો તમે

 ™k …qAsku Œ{u...
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મલટીપલ ફે્કચરને લીરે , 
હોમસપટલમાં આટલા બરા 
મદવસ રહેવાથી હું ખુબ જ 

કંટાળી ગઈ હતી. ઘરે જવાની જારે 
તાલાવેલી હતી. અને એક નમહ 
તો બીજા કારરે ઘરે જવાની વાત 
ઠેલાતી જતી હતી. મારા પોતાનાં 
શારીમરક દુઃખથી તંગ આવી ગયેલી 
અને હોસપીટલના વાતાવરરથી ત્રાસી 
ગયેલી. મારા પગનાં ઓપરેશનને 
લીરે હજી જાતે ઉભા થવાનું કે એક 
ડગલું પર ચાલવાનું શ્ય નહોતંુ. 
મારે આશાના ઘરે જવાનું હતંુ પર 
તેની ગાડીમાં બેસી શકાય તેમ નહોતું. 
એમબયુલનસમાં જ જવું પડ્યું. આશા 

તેની ગાડીમાં આગળ ગઈ તેરે મારા 
માટે રૂમ પર તૈયાર કરવાની હતી.

આશાનાં ઘરે એમબુલનસ પહોંચી 
તયારે, તેના અવાજથી આજુબાજુના 
પડોશીઓ પર બહાર જ હતા. હુ ંતયાં 

રહેતી એટલે બરા સાથે સારી એવી 
ઓળખાર હતી. તેઓએ વારાફરતી 
મારી ખબર પૂછી અને તમબયત 
સાચવવાની ભલામર કરી. તેઓની 
લાગરી ભરી વાતચીતથી મને ઘરું 
સારં લાગયંુ. ઘરની અંદર જવામાં 
ખાસી તકલીફ પડી. બંને જમાઈઓ 
અને દીકરીઓ આશા- જીજ્ા ચારેય 
જર મને મદદ કરતાં હતાં. મારી 
રૂમ પર છેક પાછળની બાજુ હતી. 
આખો ડ્ોઈંગ રૂપ પસાર કરવાનું, 
મને મહમાલય આરોહર કરવા જેવું 
મુશકેલ લાગયું. જેમતેમ પથારી ભેગી 
થઇ તયારે બેસવાના હોશ નહોતા. 
હું તરત જ પથારીમાં ઢળી પડી, 
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તયારે જારે થોડી હાશ થઇ. મારા 
ભારાઓ કવન અને પવન બંને હંુ 
એમબુલનસમાંથી ઉતરી તયારના મારી 
સામે જોતા જોતા મારી પાછળ ચાલતા 
હતા. એ બાબત જોયેલી ખરી પર 
તેનો ખયાલ મને થોડી રાહત થઇ 
પછી આવયો. મેં તેમને મારી નજીક 
બોલાવયા. ઘરા મદવસો પછી મન 
ભરીને તેમને જોયા.

 કવન કહે:- “નાનીમા હવે તમને 
કેમ છે?” હજી હું તેને જવાબ આપંુ 
તે પહેલાં, પવન કહે:- “તમે હવે 
હોમસપટલમાં ના જતાં પલીઝ, અમારં 
હોમવક્ધ તમે હો તો જલદી પતી જાય 
ને ઘરો બરો ટાઈમ રમવા મળે.” મેં 
બંને ને માથે વહાલથી હાથ ફેરવયો 
અને કહયું :- “તમે મારા માટે પ્રાથ્ધના 
કરજો એટલે મારે હોમસપટલ ના જવું 
પડે અન ેજલદી સારં પર થઇ જાય.” 
તયારે બંને સાથે બોલયા, :-”નાનીમા 
એતો અમે રોજ કરીએ છીએ.” મનદો્ધષ 
મારા બાળકોની વાત સાંભળી મારં 
અડરંુ દુઃખ ઓછું થઇ ગયું. બે ત્રર 
મદવસ તો એમ જ નીકળી ગયા. 
પછીના મદવસે આશા મારં જમવાનું 
લઇ ને આવી અને કહયું,:- “મમમી 
આજથી ફીઝીઓથેરાપી માટે ડો્ટર 
આવશે, તમને કેટલા વાગે ફાવશે?” 
મેં કહયું,:- “આજે તો હવે સાંજે ચાર 
વાગે આવવાનું કહેજે, અથવા એમને 
અનુકુળ કોઈ પર સમયે આવશે તો 
આજનો મદવસ વાંરો નહો. આજે 
આવે એટલે કહીશંુ કે, સવારે દસ-
અમગયાર વાગે આવે તો સારં પડે, 
મારં નહાવાનું રોવાનું પતી જાય અને 
ભગવાનની રેગયુલર પ્રાથ્ધના પર થઇ 
ગઈ હોય, એટલે પછી ફીઝીઓ 
થેરાપીની એ્સરસાઈઝ કરવામાં ગમે 
તેટલો સમય લાગે તો મચંતા નમહ.”

સાજં ેફીઝીઓથેરાપીસટ -યજ્શેભાઈ 
આવયા, પહેલાં તો તેમરે મને ઉભી 
કરી અને કેટલી વાર જાતે ઉભી 
રહી શકંુ તે જોયું. પછી મને પકડીને 

ચાલવા માટે કહયું. એક પગ પર 
વજન લઈને ચાલવું કેવી રીતે શ્ય 
બનશે? તે મચંતામાં હંુ ઉભી જ રહી 
ગઈ, પર યજે્શ ભાઈએ મહમંત આપીને 
પકડીને ડગલાં ભરાવવા માંડ્યા, 
શરઆતમાં ચાલવાનું ભૂલી ગઈ હોઉં 
તેવું લાગયું પર પછી મહંમત આવી 
ગઈ. કસરત પતી ગઈ એટલે બીજા 
મદવસના સમયની વાત કરી, તેમને 
એ સમય અનુકુળ હતો. રીમે રીમે 
બરું કામકાજ જારે ટાઈમટેબલ પ્રમારે 
ગોઠવાઈ ગયું. મારા સવભાવ પ્રમારે 
ચુસત રીતે એને વળગીને સમયસર 
ઉઠવાનું, નહાવા રોવાનું, સમયસર 
દવા લેવાની,કસરત કરવાનું અને 
બપોરનો આરામ તેમજ રાત્રે સમયસર 
ઊંઘી જવાનું મવગેરે તમામ બાબતે 
પુરતી કાળજી રાખતી. હંુ હવે હમરાં 
તો બીજા પર આરારીત છંુ, તે વાત 
કેમે કરી હંુ ભૂલી શકતી નહોતી 
બલકે હું ભૂલવા માંગતી નહોતી. મને 
યાદ આવયું મારા લીરે કોઈને સહેજ 
પર તકલીફ ન પડે તે માટે હંુ સંપૂર્ધ 
સજાગ રહેતી અને ખાસ તકેદારી પર 
રાખતી. પછી ભલે ને ઘરના સભયો 
જ કેમ ન હોય. આવાજ કોઈ ટારે 
બકુલે મને કહેલું, “તું અમારા બરાને 
લીર ેરોજ તકલીફ વઠે ેછ ેતો ્ યારેક 
અમે, તારા લીરે કંૈક વેઠીએ તો શંુ 
વાંરો? તું કેમ અમને આટલા પારકા 
માને છે?” તયારે સૌને માટે ભરપુર 
લાગરી અનુભવતાં મને ગાંડી(!)ને 
થયુ’ંતુ,ં શંુ કર ંતો થોડીઘરી તકલીફ 
આપીને બકુલને રાજી કરી શકંુ! 
આવી ઉંરા પાનીયાની પાકેલી મને, 
આજે- જયારે બરાને અઢળક તકલીફ 
આપી રહી છંુ, તયારે કેવું લાગતું 
હશે! તે ય જયારે સામેથી તકલીફ 
માંગનારો -બકુલ-મારો બકુલ -મારી 
પાસે નથી - મારી સાથે નથી!

આશાના ઘરે આવયાને મને મમહનો 
થઇ ગયો. ‘હવે બરંુ સેટલ થઇ ગયું 
છે, મને બરું ફાવી ગયું છે,’ એવી 

લાગરી થતી હતી. ફીઝીઓથેરાપીને 
લીરે રાયા્ધ કરતાં ઘરો ઝડપથી અને 
સારા પ્રમારમાં ફેર પડી રહયો હતો. 
એને લીરે હંુ તથા ઘરનાં સૌ ખુશ 
હતા.ં ત ેમદવસે પવન અન ેકવન મારી 
પાસે બેસીને હોમવક્ધ કરતા હતા. 
આશા મારા માટે બપોરની ચા અને 
નાસતો લઈને આવી, તેરે કહયું,:- 
“પવન-કવન તમે જલદી હોમવક્ધ કરી 
લો, સાંજે માસા-માસી આવવાનાં છે 
યાદ છે ન?ે બરા ભાઈબેનો એ વરારે 
સમય રમવું હોય તો વહેલા પરવારી 
જાવ.” આશાની વાત સંભાળીને 
મને આનંદ થયો. સૌથી મોટા ભારા 
મચંતન પર મને મવશેષ લાગરી હતી, 
કારર કે, તેના વખતે જીજ્ાની 
સુવાવડ અમારા ઘરે કરેલી. અને 
તે વખતે જીજ્ાની તમબયત બરાબર 
નહોતી રહેતી એટલે મચરાગ બે અઢી 
મમહનાનો મારા હાથમાં જ થયેલો. 
રૂપકડી બેલાને જોવાનું પર એટલું 
જ મન હતું. તેને જોતાંજ થાક અને 
કંટાળો જારે ભાગી જતાં.

હું બપોરે જમયા પછી ઊંઘીને 
આરામ કરતી. હંુ ઉઠું તે પહેલાં જ 
જીજ્ા આવી ગઈ હતી. ચારે બાળકોનાં 
મકલમકલાટથી જ હંુ જાગી. અમે બરાએ 
સાથે ચા નાસતો કયો્ધ અને વાતો 
કરતાં બેઠા. બંને જમાઈઓ ટીવીમાં 
મેચ જોવામાં મશગુલ હતા. એટલામાં 
આતશકુમારનો આવાજ આવયો,:- 
“આશા અમન ેતો મેચ જોતા ંજોતા ંભખૂ 
લાગી ગઈ કંઈ નાસતા જેવું લાવો તો 
સારં.” આશા હજી એ વાત નો જવાબ 
આપે તે પહેલાં જીગરકુમાર કહે,:-
”સાળી સાહેબાં સાંજે શું જમાડવાના 
ડીનરમાં? જો કંઈ ચટાકેદાર હોય 
તો હમરાં નાસતો કરીને ભૂખ ના 
બગાડીએ.”

આશા:- “આજ ેતો મસાલા ઢોંસા છે 
ચટાકેદાર સંભાર અને ચટરી સાથે. 
મમમીને ઢોંસા ખુબ ભાવે છે હેં ને 
મમમી?”
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મેં કહયંુ,:- “હા સાચી વાત, યાદ 
છે? તમારા પપપાને પર આઠ- દસ 
મદવસ થાય એટલ ેઢોંસા યાદ આવતા.”

જીજ્ાને પાછા ઘરે જવાનું એટલે 
અમે બરાએ સાડા સાત વાગયામાં 
ખાવાનું ચાલુ કયુ્ધં. ગરમ ગરમ ઢોસા 
અને ટેસટી સંભાર ખાવાની બરાને 
ખુબ મઝા આવી. બંને બેનો એ થઇને 
રસોડાનું કામ આટોપયું પછી જીજ્ા 
કહે,:- “ચાલો મમમી હવે તો તમારાથી 
ગાડીમાં બેસાશે.”

મેં કહયું,:- “શું? મારે ્યાં જવાનું 
છે?”

આશા:- “હા મમમી મેં તમારં બરું 
જ તૈયાર રાખયું છે આ જુઓ, દીદી 
તમને લેવા તો આવી છે. ચાલો તમને 
ઉભા કરં.” --હું શંુ બોલું? છેવટે 
મેં કહયું, “ફીઝીયોથેરાપી માટે યજ્ેશ 
ભાઈ તયાં આવશે?” તો આશા કહે 
“ના, તેમરે કહયું હવે તમને સારં છે 
કસરતની જરૂર નથી. એના માટે 
તો આટલા મદવસ અહીં રાખયાને.”  
મારં મોં પડી ગયું. ઢોસાની મઝા પર 
મારી ગઈ. છેવટે હું જીજ્ા- આશાની 
મદદથી ઉઠી રીમ ેરીમ ેડ્ોઈંગરૂમમાંથી 
બહાર નીકળી. માંડ ગાડીમાં બેઠી. 
તે જોઇને પવન-કવન દોડતા ગાડીની 
બારી પાસે આવયા, કહે:- “ના, નાની 
તમે ના જાવ અમારં હોમવક્ધ કોર 
કરાવશે?”

મને રડવું આવયું. મારા એ આંસુ 
લાગરીનાં હતાં કે, ઓછું આવી 
ગયું એના હતા. શી ખબર! તયાંથી 
નીકળીને જીજ્ાનાં ઘરે પહોંચયા પછી 
સુવા મશવાય કઈ કરવાનું નહોતું. 
પર ઊંઘ વેરર થઇ ગઈ હતી. મન 
મવચારોના વમળોમાં અટવાઈ ગયું, 
--મારે ્યારે ્યાં જવું તે હવે હુ ં
નક્ી નમહ કરી શકંુ!-તો હવે મારે 
કોની મરજીથી ચાલવાનું? મેં હંમેશાં 
બકુલ અને આશા-જીજ્ાને ગમે તેવું જ 
કરેલું પર તે મારી પોતાની મરજીથી. 
મારી જાર બહાર કોઈએ કરેલા 

મનર્ધયથી હંુ થોડી ગભરાઈ ગઈ, આ 
કેવું? મને પહેલેથી જાર પર કયા્ધ 
વગર મારે માટે કોઈ ગમે તે મનર્ધય 
લઈ શકે! --મને ્ યાં ખબર હતી કે, 
હવે પછી મારી સાથે આવું જ બરંુ 
બનયા કરવાનું છે.

જીજ્ાને તયાં ચીરાગને મેથમાં મદદ 
કરવી મને ગમતી, ખાસ કરીને 
જયારે લાગયું કે, એના લીરે ચીરાગને 
ગમરતમાં વરુને વરુ રસ પડતો જાય 
છે. નાનકડી બેલાને મારી પાસે માથું 
ઓળાવવું ખુબ ગમતું. તે કહેતી,--
’મોમ, નાની મબલકુલ હટ્ધ ના થાય 
તે રીતે ઓળે છે.’ -- આવી નાની 
નાની ખુશીઓને મારવા કોશીશ 
કરતી. અને એમ મદવસો વહી જતા 
તે પર જારે મારી જાર બહાર. એક 
મદવસ તો કથરોટમાં ચાળેલો લોટ 
લઈન ેજીગરકુમાર આવયા અન ેજીજ્ાને 
કહે, ‘મસાલાનો ડબબો અહીં લાવ 
ઢેબરાનો મસાલો તો મમમીજીનો જ.’ 
મેં મસાલો કયો્ધ અને કહયું હવે ઘરાં 
બરાં આદુ, મરચાં, રારા, તું અંદર 
જઈ ને નાખજે. આમ તે મદવસે સૂપ 
અને ઢેબરા નું ડીનર પતયું એટલે 
જીગરકુમાર કહે,:- “હું એકલો જઈને 
મમમીન ેઆશાન ેતયા ંમૂકી આવુ ંછુ.ં હવે 
તેમને સારં છે એટલે ગાડીમાં સરખી 
રીતે બેસી શકાશે. જીજ્ા કહે, :- 
“ના ના અમે પર આવીએ છોકરાંઓ 
નમહ માને.” અને ફરી પાછી આપરી 
સવારી પહોંચી આશાને ઘરે. આમ જ 
ચાલતું રહયું. લગભગ મમહનો સવા 
મમહનો થાય એટલે મારે પરાર ેઉચાળા 
ભરવા પડતા.ં આશા અન ેજીજ્ાના ઘર 
વચચેના મારા આંટાથી કંટાળી એક 
મદવસ મેં કહયંુ,:- “આશા- જીજ્ા હવે 
મને સારં થઇ ગયું છે ઉઠવા બેસવા 
કે ચાલવામાં કોઈ વાંઘો નથી આવતો. 
તો હવે હું મારા ઘરે જ રહેવા જાઉં 
બે કામવાળી રાખીશ એક મદવસ માટે 
અને એક રાત માટે એટલે વાંરો નમહ 
આવે.”

મેં ઉપરની વાત મૂકી એટલે જારે 
ઘરમાં સોપો પડી ગયો. જારે મેં તેમની 
કોઈ વાત કાપી ના હોય! હુ ંમવચારમાં 
પડી, મને એમ કે મારં બહુ મદવસ 
કયુ્ંધ એટલે આ વાતથી બરા રાજી 
થશે. એ વખતે હું આશાના ઘરે હતી 
મેં તેને કહયંુ,:- “બેટા, હવે તું મને 
જીજ્ાને તયાં નમહ મારે તયાં મુકી જા 
તને ્યારે ફાવશે?” એટલે રીમેથી 
આશા કહે,:- “હું ને દીદી એ જ 
મવચારતાં હતાં કે, એ ફલેટ ્યારનો 
બંર જ પડ્યો છે, તે વેચી કાઢીએ, 
તમે તો આ જેમ રહો છો તેમ રહેજો 
ને અમારી સાથે મનરાંતે.” 

 આજ વાત મેં જયારે જીજ્ાને કરી 
તયારે એરે પર રીમે રહીને ફલેટ 
વેચવાની જ વાત કરી. હવે પાછી 
મારી મસથમત દયાજનક બની મને 
મારા ઘરે જવા દેવામાં આનાકાની 
થતી હતી. એક મદવસે સવારે આશા 
છાપંુ લઈને આવી રમવવાર હતો 
એટલે પહેલા પાના પર ઘર વેચવા 
માટેની એડ હતી તે બતાવી મને 
કહે,:- “મમમી જુઓ આપરા એમરયામાં 
ફલેટના ભાવ જોરદાર રીતે ઉંચકાયા 
છે, એટલે તમને એ ફલેટ વેચીને 
અમારી બે બેનોની સાથે મનરાંતે 
રહેવા કહીએ છીએ. બસ પછી તો 
દર બે મદવસે બંને બેનો જોરશોરથી 
ફલેટ વેચવાની જ વાત કરતી. આવા 
કથનોથી મન અકળાતું. થતું કે બકુલ 
ચાલી ગયો ન હોત તો મારે આ બરંુ 
જોવા સાંભળવાનું તો ન આવતે? પર 
આ કંઈ આપરા હાથની વાત થોડી 
હતી કે તેમ થઈ શકે? હું હતાશ 
થઈને બેઠી હતી, બહારની રૂમમાંથી 
ઐશ્વયા્ધ મજમુદારનું ગીત સંભળાતું 
હતું,--હંુ મારી મરજીમાં નઈ…
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એક ડૂબતા સુરજની સાંજે 

વરસાદના છાંટાની વચચે 

દોડતી મજંદગીથી દૂર હું એકલો હતો 

પર, 

મારી જાત સાથે બેઠો હતો 

મનમાં કોઈનો સંગાથ હતો 

એ એકલતાનો મને ખુબ જ આનંદ હતો, 
આજે દોડતી મજંદગીમાં એ સાંજની યાદ આવે છે 

મદલમાં છુપાવી રાખેલ હેતની યાદ આવે છે.

મનમાં મહોલાત હોય તો મારી લેવાની,
એમાં મંગળ શું કે અમંગળ શું?
મદલમાં શોહરત હોય તો વહેંચી દેવાની,
એમાં આજે શું કે કાલે શું?
અંતરમાં કોઈ આગ હોય તો ઠારી દેવાની,
એમાં આંસુ શું કે પારી શું?
જહેનમાં કોઈ વાત હોય તો કહી દેવાની,
એમાં કહેર શું કે કથન શું?
અંદર કોઈ ઉભરો હોય તો ઠાલવી દેવાનો,
એમાં ગદ્ય શું કે પદ્ય શું?
ઉરમાં કોઈ ઉમળકો હોય તો પ્રગટવા દેવાનો,
એમાં છંદ શું કે અછંદ શું?
મનની મખડકી મબલકુલ સરેઆમ ખોલી દવેાની,
એમાં લાજ શું કે ડર શું?

“‚kts”
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ફરી ફરીને,
આખરે હું પછી ઘરે આવી ગઈ..
આમ તો-
બરી જ ચીજવસતુઓ સંભારીને સાથે લીરી હતી..
મબસતરાં - રંગબેરંગી પોશાક બેગ - દવાઓને વળી બરું જ 
જે મને ઢાંકતું હતું 
અજાણયા સમુદ્રને તીરે..
અજાણયા માનવીઓને સંગ હાથ મમલાવતા થlતો એક-
“અજાણયો એહસાસ”
પર, 
પ્રવાસમાં હમેશાં પોતાને જ ્યાં લઇ જવાય છે?
ને- 
હું મારા ભરી જ, 
મને મળવા માટે જ ભમી-ભટકીને મારા ઘરે આવી ગઈ..! 

«ðk‚!  xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

મારી ચુંદડીની કોર જરી ઢળતી જ રાખજે,  
મારી મા, 

આ મપયરની રજ છો ને ભેગી આવશે…. 
ઝાંઝર ઉસેટી લેશે બચપનનો ગોકીરો, 
ઝમકીને રોજ મને મપયર સંભરાવશે.
ને ચૂડી લઇ આવશે ઉંમરની સોજ,
રરકીને માવતરની મીઠી યાદ આપશે.

અંબોડો ગૂંથે તો ગૂંથી દે સાથે વહાલપ તારૂં,
કૂરાં હાથ તારા મને રોજ હૂંફાવશે.
પાલવ ઉતાયો્ધ તેં લાંબો લસરકો,
એ શારપર સારા હૈયે ઉતારશે.
ભાલે ચમકે કુમકુમ કેરો ચાંલલો, 
મારી સાથ સુહાગ સોહાવશે.

કમખે કોળયા નવતર સપનાંઓ,
હવે થઇ નવોઢા દીકરી ચાલશે.

નાનકડી ઢીંગલી ચાલી તારી સાસરવાટે,
હવે ગૃહલક્મી થઈ જીવતર ઉજાળશે.

ðkŒ
fLÞk™e
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આમ તો છે ભલે જીવન ખુબ સુંદર ,
છતાં કાંઇક અરુરૂં રહી જતું હોય છે !
અમથું નથી થવાતું એમ કાંઇ અડીખમ ,
મદલો પર ઘાં કેટલાય સહી જતું હોય છે !
સંબંરોને સાચવવા જ અઘરા થયા છે,
લાગરીઓનું જ પૂર વહી જતું હોય છે !
સાંભળવા તો ્યાં હોય છે તૈયાર કોઇ ?
છતાં કાનમાં કોઇ કહી જતું  હોય છે !
હોય ભલે ‘ ભગી ‘ રોજ ખભો મમલાવીને,
પડે કામ તયારે જ ખસી જતા હોય છે 

fkRf yÄwY.!!

પળની એ મુલાકાત આખી રાત સળવળે

પંપાળ તળે પલળે; પછી મદલને ટાઢક વળે,

મનડું અટવાયું છે જાંબુડી યાદોના વમળે

નસેનસમાં ફરીથી મમલનની આશ ટળવળે,

રીસામરે બેઠું એ હવે આખી જંીદગી બળે

પોતીકા મદલની જ સહજ વાત; કેમ ન કળે?!

‘આરતી’ આંખે ઉદાસી આંજયે કંઈ જ ન વળે

અશ્ુ-મોતીથી જયમાલા બને તો જનમારો ફળે.ykhíke Ãkhe¾
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અક્ષરથી શબદ સુરી

શબદથી વા્ય સુરી

વા્યથી પંમ્ત સુરી

પંમ્તથી કાવય સુરી

કાવયથી લય  સુરી

લયથી તાલ સુરી

તાલથી સૂર સુરી

સૂરથી ભાવ સુરી 

ભાવથી લાગરી સુરી

લાગરીથી પ્રેમ સુરી

પ્રેમ થી વહાલ સુરી

વહાલથી અેક જ શબદ “મા” સુરી

પગરરની વાત માંડી, તો એ પારકી થઇ ગઇ;
ને અવતરરની વાત માંડી, તો મહારી થઇ ગઇ!
ઝુકાવયુ મસતક તો દંભ ઉપર પહોંચી રજૂઆત,
નતમસતક રહેવુ એ હવે દુમનયાદારી થઇ ગઇ?
નખોની કુમાશે લીરી જો કોતરવા પરવાનગી;
હ્રદયની મદવાલો જોઇ,તો અંદર જારી થઇ ગઈ!
ગુલાબ, શબાબ, રૂઆબ બરુંજ રાખયું એખલાસ; 
એટલે શું વાત તારી આખીય ખુમારી થઇ ગઈ?
કેવો અજાયબ એકરાર, ને કેવી અદ્દભુત શરત!
પામવાની ગુંજાશ નકામી લાચારી થઇ ગઈ!!
સહી ઉપાલંભ અવસરનુ ઔમચતય જાળવવા,
સમજરની શૃંખલા આમ એકરારી થઈ ગઈ.
ક્ષમત આંખો ઉઘડી તો ખુદને શોરતી રહી ગઈ! 
લાગરીઓ રિુર હતી,હવે તો હતયારી’ય થઇ ગઈ.

Sð™ ‚{r…oŒ

ÚkR „R

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe
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જીવનઝાંખી
• ૧૯૧૩ થી ૧૯૧૬ – વઢવાર-કૅમપમાં મડસટ્ી્ટ હાઈકોટ્ધ 
પલીડર

• ૧૯૧૬ – કેળવરી તરફના આકષ્ધરથી ભાવનગરના 
દમક્ષરામૂમત્ધ મવદ્યાથી્ધભવનમાં મશક્ષક

• ૧૯૧૮ – મવનયમંમદરના આચાય્ધ
• ૧૯૩૬ – દમક્ષરા મૂમત્ધ-ભવનમાંથી મનવૃત્ત
• મશક્ષરના વયવસાયમા ંપડતા ંપહલેા ંમડસટ્ી્ટ હાઇકોટ્ધમા ં
વકીલ

• કેળવરીકાર. બાળ-કેળવરીના પ્રરેતા.
• ગુજરાતમાં બાળ-મશક્ષરનો પાયો નાખયો.
• મશક્ષકો અને વાલીઓને ઉપયોગી પુસતકો લખયાં.
• બાળકો માટે લોક-વાતા્ધઓન ેબાળભોગય સવરૂપ આપયુ.ં
• સરળ અને સુબોર શૈલીમાં પુસતકો લખયાં.
• પક્ષઘાતથી મંુબઈની હરકીશનદાસ હૉમસપટલમા ંઅવસાન
• ૧૯૨૮ – બીજા મોનટેસરી સમમેલનના પ્રમુખ
• ૧૯૩૰ – બાળસામહતય માટે રરમજતરામ સુવર્ધચંદ્રક

સામહતયકાર (કમવ, નવલકથાકાર)

જનમ
નવેમબર 15, 1885 
મચત્તળ (અમરેલી)

મૃતયુ
23 જૂન, 1939

મશક્ષર – વાતા્ધનું શાસત્ર, 
માબાપ થવું આકરૂં 

છે, સવતંત્ર બાલમશક્ષર, 
મોનટેસરી પધરમત, 
અક્ષરજ્ાન યોજના,  

માબાપ થવું આકરં છે, 
બાલ રિીડાંગરો, 
મશક્ષક હો તો, 

ઘરમાં બાળકે શું કરવું
બાળસામહતય – ઈસપનાં 
પાત્રો, મકશોર સામહતય 

(1-6), બાલ સામહતય 
માળા (25 ગુચછો), 

બાલ સામહતય વામટકા 
(28 પુમસતકા), જંગલ 
સમ્ાટ ટારઝનની અદ્ 
ભૂત કથાઓ (1-10), 

બાલ સામહતય માળા (80 
પુસતકો) સવરાજય  

મચતન – પ્રાસંમગક મનન, 
શાંત પળોમાં સનમાન

“આવોને પારેવાં,  
આવો ને ચકલાં,

ચોકમાં દારા નાખયા છે.”

રચનાઓr„sw¼kE ƒÄufk 

MkkhMðík MktíkkLk https://sureshbjani.wordpress.
com/2006/07/19/gijubhai_
badheka/
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આ નવેમબરના મમહનામાં 2 બાબતો બહુચમચ્ધત 
રહી. એક તો મોદી 

સાહેબ દ્ારા પાડેલ કાળા નારાં પર 
સજી્ધકલ સટ્ાઇક અન ેબીજી શ્ી મકશોર 
વયાસ દ્ારા કાળા અક્ષરોની સજી્ધકલ 
સટ્ાઇક. માતૃભાષાના દમરયામાં એક 
નહીં બે નહીં પર સાત-સાત મોતી 
રૂપી પુસતકોનું લોકાપ્ધર. તો આવો 
મારીએ ગુજરાતી સામહતયના આંગરે 
શોર મચાવનાર શ્ી મકશોર વયાસ 
સાથેની મુલાકાતના અમુક અંશ.

મકશોરભાઈ, આ સાત-સાત પુસતકોના 
લોકાપ્ધર મનમમત ેખુબ ખુબ અમભનદંન. 
મવચારયાત્રાના વાંચકોને તમે જરાવશો 
કે આ સાત પુસતકો લખવાનુ ંઆયોજન 
આપ કઈ રીતે કરતા હતાં?

મમત્રો, તેના મવચારબીજ બહંુ 
પહેલાં રોપાયા હોય છે. કાચી સામગ્ી 
ડાયરીના પાને ટપકાવેલી હોય છે. 
કાવય અને ગઝલ લખવાની પ્રમરિયા 
સતત ચાલતી રહેતી હોય છે. વાતા્ધ-
બીજન ેસમય આવય ેમવકસાવવા પડતા ં
હોય છે. જેમ કે મારા લઘુ નવલ 
સંગ્હ “કથા-કથન”માં છ લઘુ નવલ 

છે, જેનાં કથા બીજ સમાજમાં આપરી 
આસપાસ બનતી ઘટનાઓમાંથી મળી 
રહેતા હોય છે. માત્ર કલપના શમ્તને 
તેની સાથે સાંકળી, પ્રસંગોની સાંકળ 
બનાવવાની હોય છે. મારી બે નવલ 
કથા – “સુરમસંહ તમારી શોભના” 
રાજવી કમવ કલાપીના મપ્રયતમા 
શોભનાના જનમથી મૃતયુ સુરીની કથા 
છે અને “યાદી ઝરે છે આપની” એ 
કમવ કલાપીના જનમથી મૃતયુ સુરીની 
કથા છે. એ બંને નવલકથાઓ લખતા 
પહેલા ઘરું બરું સંશોરન કરવું પડ્યું 
હતું.

છેલલા સાત મમહનાથી પમરવારથી 
દૂર રહી, એ સાતેય પુસતકો પર કામ 
કરતો રહયો અને પમરરામ સવરૂપે 
એ સાત પુસતકો ૧૭મી નવેમબર ૨૦૧૬ 
ના રોજ મુંબઈમાં યોજાયેલા શાનદાર 
સમારોહમાં લોકાપ્ધર થયાં.

મારા માટે તો સાત લીટીનો લખે લખવો 
પર એવરેસટ ચઢવા બરાબર છે, તમે 
સાત-સાત (7) પુસતકો એક સાથે 
એક જ સમય પર પ્રકામશત કયા્ધ, 
કેવું અનુભવો છો?

જયારે સાત પુસતકો પ્રકામશત 
કરવાનો સંકલપ કયો્ધ તયારે સામે માત્ર 
પડકાર હતો. કેટલો આનદં થશે એની 
કલપના પર નહોતી. લોકાપ્ધર થતાં 
ભાવકોનો જે પ્રેમ મળયો, અનુભવયો, 
તયારે હદૃય રડકારો ચુકી જાય એટલો 
આનંદ થયો. એ ક્ષરો મારા જીવનની 
અદભૂત અને યાદગાર ક્ષરો હતી. 
એ હવે જીવીશ તયાં સુરી મમળાવતો 
રહીશ.

rfþkuh ÔÞk‚ 
yku¤¾
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આ સાતયે પુસતકોના મશષ્ધક મવષે આપ 
જરાવશો?

મારા કાવય સંગ્હ “લહેર”નું નામ 
મેં મારી દોમહત્રી લહેરના નામ પરથી 
આપયું છે. હું બેંગલોર હતો તયારે એક 
ગઝલ લખીને એને સંભળાવી હતી, 
પછી એ દરરોજ પૂછતી, “નાના, આજે 
શું લખયું?” મને એનું એ પૂછવું ગમી 
ગયુ.ં સગં્હનું નામ પર “લહરે” આપયું 
અને તેને જ અપ્ધર કયુ્ંધ. “ઈશા્ધદ” 
મારી લેખમાળા છે. જેમાં મુશાયરાની 
ઢબે કમવ-શાયરોને મનમંત્રર આપતો 
હોઉં એ રીતે તેમની રચનાઓ રજુ 
કરં છંુ, માટે એનું નામ “ઈશા્ધદ” 
રાખયું છે. “કચછી ચોવક” પર મારો 
લેખ સંગ્હ છે, જેમાં કચછી કહેવત-
સામહતય પર યથાશમ્ત પ્રકાશ પાડી 
રસાસવાદ કરાવયો છે. લઘુ નવલ 
સંગ્હનું નામ “કથા-કથન” રાખયું 
કારર કે એમાં કથાઓનું, વયથાઓનું 
, પ્રેમનું, શૃંગારરસનું કથન છે! બંને 
નવલ કથાઓ ઐમતહામસક પાત્રો પર 
હોવાથી અનરુિમે નામ આપયા – “યાદી 
ઝરે છ ેઆપની” અન ે“સુરમસહં તમારી 
શોભના”. “કચછનામા” પુસતકમા ંકચછ 
અન ેકચછીયત છલોછલ ભરી છ,ે તથેી 
એનું નામ “કચછનામા” આપયું.

તમે લખતી વખતે શું મવચારો છો?
ઉત્તર: લખતી વખતે દરેક પાત્રની 

ભૂમમકા જાતે ભજવવી પડતી હોય છે. 
લેખકે પર કાયા પ્રવેશ કરી, પાત્રો 
જે મવચારતા હોય તે જ મવચારવું 
પડતું હોય છે. પાત્રની ભૂમમકા પ્રમારે 
તેના હોઠ પર તેને અનુરૂપ શબદો 
ગોઠવવા પડતા હોય છે. આ મારી 
સવાનુભૂમત છે.

તમારા મપ્રય લખેક કોર છ ેઅન ેએમ
ના લખારમાં તમને શું ગમે છે? 

મકશોરાવસથા અને યુવાવસથામાં 
રમરલાલ વસંતલાલ દેસાઈ અને 
પન્નાલાલ પટેલની નવલ કથાઓ બહું 
ગમતી. તયાર બાદની વયમાં મવનેશ 
અંતારીની નવલકથાઓ – વાતા્ધઓ 
વાચંવી ખૂબ ગમી. તમેની શૈલી અદભતૂ 
અને રસાળ હોવાથી રૂચી બની 
રહેતી.

તમારી મપ્રય નવલકથા કઈ છે? 
ઘરી અદભૂત નવલકથાઓ ગજુરાતી 

સામહતયમાં છે, પરંતુ મને મવનેશ 
અંતારીની જ્ાનપીઠ એવોડ્ધ મવજેતા 
નવલકથા “મપ્રયજન” અમત મપ્રય છે.

મકશોરભાઈ તમારા લખારને લઈન ે
કોઈ એવો પ્રસંગ ખરો કે જેનાં લીરે 
તમે મવવાદમાં આવયા હોવ?

હજુ સુરી તો સદભાગયે એવો કોઈ 
બનાવ બનયો નથી.

તમારા પમરવારનું યોગદાન વર્ધવશો?
અદભતૂ અન ેઅભતૂપૂવ્ધ યોગદાન છે 

પમરવારનુ.ં આ સાત પુસતકોના સજ્ધન 
વખત ેમમહનાઓ સુરી પમરવારથી દરૂ 
રહીન ેએકાતંવાસ વઠેય્ો, મેં પર અને 
મારા પમરવારે પર. સાક્ષર પતની હસંા 
વયાસ વગર ઘરી વખત પંગતુા આવી 
જતી હોય એવુ ંઅનભુવયુ.ં એ હંમેશા મારા 
સજ્ધનની પહલેી વાચક અન ેમવવચેક! 
પમરવારે ખૂબ પ્રોતસામહત કયો્ધ છ.ે

ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો શ
બદ કયો છે?  એક જ શબદ જેને 
હંમેશા વાપરવો કે સાંભળવો તમને 
ખુબ જ ગમે!!!! મારો મપ્રય શબદ છે 
“મવચાર”!!!

એકજ શબદ “પ્રેમ” જેમાં સમમષ્ટની 
ભાવનાઓ સમાઈ જાય છે.

તમારી પ્રકાશીત પુસતકોના નામ આપશો?
૧૯૯૬માં પહેલું પુસતક “કચછનામા” 



30  rð[khÞkºkk   LkðuBçkh 2016

બહાર પડ્યું, જેની હમરાં બીજી 
આવૃમત્ત થઇ. તયાર બાદ ૨૦૧૪-૧૫ 
માં નવમલકા સંગ્હ “તપ્ધર” અને 
૨૦૧૫-૧૬માં કલાપીના જીવન પરથી 
લખાયેલી નવલકથા “યાદી ઝરે છે 
આપની” જેની પર હમરાં બીજી 
આવમૃત્ત થઇ. નવી નવલકથા “સુરમસંહ 
તમારી શોભના”, લઘુ નવલ સંગ્હ 
“કથા-કથન”, કાવય સંગ્હ “લહેર”, 
લખેમાળા સંગ્હ “ઈશા્ધદ” અન ે“કચછી 
ચોવક” એમ બરા મળીને દસ પુસતકો 
અતયાર સુરી પ્રકામશત થયાં છે.

મકશોરભાઈ જો તમે પત્રકાર, કમવ કે 
લેખકના હોત તો તમે કયો વયવસાય 
કરતા હોત.

વૈકમલપક વયવસાય અંગેનો ્ યારેય 
મવચાર પર નથી આવયો અને તેની 
જરૂર પર નથી પડી. 

ચાલો હું તમને એક શબદ આપું જો 
તમે instant એનાં મવષે 4-5 વા્ય 
લખી આપો. શબદ છે “મવચાર”. 

એ જરૂરી નથી કે જે બહું મવચાર 
કરતાં હોય એ મવચારક બને. લાંબા 
સુખદ આયોજન માટે મવચારવું એ 
સારી વાત છ,ે પર મવચાર કરવામા ંજ 
સમય પસાર થતો હોય તો, તમે વત્ધમાન 
સમયનું સુખ અને આનંદ ગુમાવશો. 
મવચારના બે પાસા ંહોય છ ે– સુમવચાર 
અને કુમવચાર. વયમ્તગત પસંદગી 
પર મનભ્ધર કરે છે કે આપરે આપરા 
મવચારોને કેવી મદશા આપીએ છીએ.

 મવચારયાત્રા magazine અને એમ
ના ંલખેકો મવષે આપ જો કંઈ કહો 
તો ગમશે.

સોમશઅલ મીમડયાના માધયમે 
માતૃભાષાની સેવા કરવાનો પ્રયાસ 
પ્રશંસાને પાત્ર છે. આજના સમયની 

સાથે તાલ પુરાવતી આ પ્રવૃમત્ત યુવા 
વગ્ધ બે હાથે વરાવે તો ગુજરાતી 
સામહતયનો પ્રસાર અને પ્રચાર બંને 
વઘે. સફળતાની શુભ કામના.

કોઈ એવો છંદ ખરો જેને સાંભળીને 
કે વાંચીને એવું થાય કે એ છંદ મેં 
લખયો હોત તો??

કલાપી મપ્રય કમવ રહયા છે અને 
એમના લખેલા કાવયો મંદારિાનતા છદંમાં 
બહંુ વહાલા લાગયા છે હંમેશા. ટંુક 
સમયમાં જ પ્રયાસ કરીશ એ કેડીએ 
ચાલવાનો.

તમે કાવય લખો તો સૌથી પહેલા કોને 
સંભળાવવાનું પસંદ કરો છો?

મારી પે્રરક અને પ્રોતસાહક 
જીવનસંમગની હંસાને.

તમારાં મતે તમારં લખાર

    

તમારી રીરજ 

    

માતૃભાષાનું જ્ાન

    

જીવન જીવવાનો સંતોષ 

    

રામમ્ધક

    

આધયામતમક
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ભાવવાહી થયા,
ટાંકરે ટીંચાઈને,
આરસપહાર.

- આરતી પરીખ

“All glitters are not gold” અંગ્ેજીમાં આ બહું સરસ કહેવત છે. હાલમાં જે મુદ્દો 
બહુચમચ્ધત છે તેં પર કંઇક આવી કહેવતને જ અનુસરે છે. બરું નારું કંઇ કાળુંના હોય. 
મહેનત મજૂરી કરી, પરસેવો પાડીને કમાયેલ રન તો આપરે પૂજીએ છીએ. કમવઓ માટે તો 
એમનાં કાળા અક્ષર જ એમનું નારું છે. કમવઓના મવચારો, શબદો, કાવયપંમ્તઓ મવગેરે 
એમનું નારું છે, જયાં શબદો કાળા છે છતાંય કાયદેસર છે.

અમહયાં પર કમવશ્ી અમવનાશ વયાસ કબૂલે છે કે, ઇશ્વર ્યાં બેઠેલો છે એ આપરે 
્યારેય શોરી નથી શકતા અને એની શોરમાં આખું જીવન વયતીત થઈ જાય છે. એમનાં 
મતે ઇશ્વર મત્તા કે સત્તામાં નહીં, મક્ા કે મસક્ામાં નહીં પર એ તો તુલસીના પત્તામાં પર 
હોઇ શકે. આપરે જ એને રૂમપયા, પૈસા, મોજશોખમાં શોરીએ છીએ. ઈશ્વર મળવો એ તો 
નસીબની વાત છે. 

નહીં મળે ચાંદી-સોના ના અઠળક મસક્ામાં,
નહીં મળે એ કાશીમાં કે નહીં મળે મક્ામાં,

પર નસીબ હોય તો મળી જાય એ તુલસીના પત્તામાં,
ઈશ્વર પડ્યો નથી રસતામાં…

- અમવનાશ વયાસ

એ જ કમવની કાવયરમસકતામાં થોડો મવરોરાભાસ આવે છે, જયાં એમને રૂમપયાની કોઈ 
ઘેલછા નથી અને કૃષર પામવા માટે સુદામા બનવાની વાત કરે છે તયાં જ પરોઢ ઉઘડે છે 
અને મુંબઈની ભીડ ભરેલી સડકો ઊપર મોંઘીદાટ વસતુઓ ખરીદવા માટે પંચોત્તેર રૂમપયાના 
ઓછા પગારની ફમરયાદ કરે છે, હવે મવચારવા જેવું છે કે શું એ કૃષર જ એમની ફમરયાદ 
સાંભળશે? 

પગાર  રૂમપયા  પંચોત્તેરમાં   સાડી   શેં   પોષાય?!
મોદી  ભૈયો  રોબી  ઘાટી  પૈસા લેવા રક્ા ખાય!

મને થઈ ગઈ ખયની ખાંસી    
અમે મુંબઈના રહેવાસી, ઓ અમે મુંબઈના રહેવાસી…

- અમવનાશ વયાસ
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સંજોગો કોઈ પર હોય અને રૂમપયાની જે પર કંઈ મકંમત હોય તે મારસને આકરી જ 
પડે છે. ચાર રૂમપયાની અતયારે ્યાં મવસાત છે, પર ખરેખર જો તમારી પાસે ૯૬ રૂમપયા 
હોય તયારે આ ચાર રૂમપયાની મકંમત સમજાય. છતાંય ચાર રૂમપયામાં તો આ જમાનામાં 
સપનું પર નથી જોવાતું. 

સાચચે જ કમવશ્ી મહતેન આનંદપરા એમના એક કાવયમાં ખુબ મૂલયવાન ચાર રૂમપયાનું 
અતુલય વર્ધન કરે છે… 

ચાર રૂમપયા બસનું ભાડું, 
રોજ સાલું ્યાંથી કાઢું?!

ટ્ેનમાં એવો ચઢું છું,
હોંઉ જારે રાડપાડુ!!
- મહતેન આનંદપરા

એક ઉભરતી કમવયત્રી શબનમબેન ખોજાને પર આ કાળા નારાંથી થતાં ભ્રષ્ટરાચારના 
મવષય પર શબદો ઢોળાવનો સફળ પ્રયાસ કયો્ધ છે. એડમીશન માટેના અઢળક રૂમપયાથી 
જો મશક્ષર સાથ્ધક થતું હોય તો લક્મીપૂજન પર સાથ્ધક છે.

કરવી છે સરસવતીની પૂજા
પર લક્મી માગ્ધ આંતરે છે,

એડમમશન માટે ડોનેશનમાં ઢગલો પૈસા માંગે છે,
બરે જ ચાલુ થઇ ગયો છે મશક્ષર નો વયાપાર
ભારતની આ ભૂમમને અભડાવે છે ભ્રષ્ટાચાર.

- શબનમબેન ખોજા

પૈસાનો તું રંજ ન કર ભાગય તારાં નોખા છે,
પૈસા હાથનો મેલ છે ને ભલે હાથ તારા ચોખા છે.”

-સાક્ષર

આ કમવની દીઘ્ધદ્રમષ્ટને સલામ છે, વષો્ધ પહેલાં લખાયેલ આ મુ્તકમાં કમવ આજની 
પમરમસથમતનું વર્ધન કરે છે. આજે સાચે જ કાળો પૈસો રોવાઈ ગયો છે પર એવાં કાળા 
કમ્ધનો કાળો પરસેવો છે કે કાળા નારાં રોવાં છતાંય ઉજળો નથી થતો. 

મારં મંતવય : પૈસો હાથનો મેલ નથી, પર એ તો મેલા હાથમાં પૈસો ટકતો નથી.
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