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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશેે.

માતભૃાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તેમ જ માનવતાનુ ંરક્ષર અને જતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહું મનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[khðkýe”
yufktŒ yuf ytŒ Au.

એકાતં એટલે સાતતવક ક્ષરનો એક અંત અને પરમ સાતતવક ઉલલાસનો પ્રારંભ.
આધયાતમના દરરયામા ંમૌનની હોડી પર સવાર થઈ એકાતંની તરસ છુપાવવાની 
ક્ષર એટલે પરમ આનદં. એકાતં આતમાની તરસ છે. એકાતં મૌનનુ ંસારથી છે.

એકાતં એટલે મૌનનો પનુર્જનમ.

મવચારની પરાકાષટા જયા ંક્ષરના ક્ક્ષમતજનો આનદંની હલેી સાથે મેળાપ એટલે 
એકાતં.

અકળ મવશ્વમા ંસકળ ક્ષર પ્રાપત કરી અંતરરાન થવાની વેળા એટલે એકાતં.

એકાતં એટલે શ્વાસથી રબકારા સરુીની સફર.
એકાતં એટલે શબદથી અવાજ સરુીની સફર.

એકાતં એટલે ક્ષરના શરબતી મમજાજથી ભીંજાવાને મારવાની સફર.

એકાતં એટલે એક એવો અંત જયા ંએક શરીર
છોડીને જીવવાની શરૂઆત.

એકાતં એક અંત છે શરૂઆતનો.
એકાતં એક અંત છે...
એકાતં એક અંત છે...
એકાતં એક અંત છે...

- {kir÷f “rð[kh” 
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આજ, મને જ પછૂવુ ંછે,
હજુ કેટલુ ંબળવુ ંછે ?!
માટી મહી કદી કોઈને
સવેચછાથી ભળવુ ંછે ?!

અસસતતવ નવુ ંરળવુ ંછે,
અહંને બહાર ઢોળાવુ ંછે,
ઝરરે કાથંી આવે નીર
જરૂરી સવનુ ંઓગળવુ ંછે,

મનથી મનને મેળવવુ ંછે,
પે્રમથી જગમા ંવરસવુ ંછે,
વસતેં કાથંી ફંટે કંુપળ

જરૂરી ઈષા્ધ-પર્ધનુ ંખરવુ ંછે.

હવે મને જ મળવુ ંછે,
અકળ છે એને કળવુ ંછે,

સવ્ધસવ મવલીન કરી
જીવથી મશવમા ંભળવુ ંછે.

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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નાન ા  ભ ૂલ ક ા ઓ ન ી 
ક્ચ ક્ચયાર ીઓ અને 
આનદં ભયા્ધ અવાજો.. 

કેટલા વખતે આજે એમને આનદં 
અપાવવા માટે જાદુગર અને ચકડોળની 
વયવસથા હુ ંકરી શકી હતી. મદંબદુ્ધિની 
શાળાના ટ્રસટીની સાથે વાત કરી બરા 
સાથેનો રહસાબ પતાવી હું ગાડીમા ં
બે્ી. બાળકોની ખશુી અને રકલલોલથી 
જ મારુ હૈયુ ંઆનદંથી ભરાઈ ગયુ ંઅને 
મને મારી અનષુકા યાદ આવી ગઈ. 
અને હુ ંભતૂકાળ મા ંસરી ગઈ.

ફકત ૧૯ વષ્ધની હતી તયારે મારા 
લગન થઇ ગયા હતા અને ૨૦મા ંવષષે 
તો ભગવાને મને સુદંર રૂપાળી દીકરી 
દીરી. ‘અનષુકા’. ઘરા બાળકો બોલતા 
ચાલતા મોડા શીખે તેમ અનષુકા પર 
થોડંુ મોડંુ શીખી. પર ત્રીજા વષષે અમને 
ડોકટરે કીધુ ંકે આ બાળકીને અમદાવાદ 
બી. એમ. ઇનનસટટ્ટૂમાં લઇ જાવ. 

અમદાવાદ આવયા પછી 
ખબર પડી કે અનષુકાનો 
IQ ઓછો હોવાથી તેને 
મદંબદુ્ધિની શાળામા ંદાખલ 
થવુ ંપડશે. આખરે નક્ી 
કરી અનષુકા ૫ વષ્ધની 
હતી તયારે અમે સૌરાષટ્રથી 
અમદાવાદ આવી ગયા. તે 
વખતે મારો બીજો દીકરો 
અંશલુ પર આવી ગયો 

હતો. અનષુકા મદંબદુ્ધિની શાળામા ં
ભરવા લાગી. રદવસો પારીની જેમ 
જતા રહા ંઅને બનેં બાળકો સરસ 
ભરવા લાગયા. 

૧0 વષ્ધની થઇ તયારે અચાનક 
અનષુકાના પગ વળી જવાથી ડૉકટર 
પાસે ગયા. અનેક તપાસ કરાવી 
અને ઘરા ડૉકટરને પર બતાવયુ.ં 
એક ડોકટરે કીધુ,ં તમારામા ં રહમમત 
હોય તો સાભંળો, તમારી દીકરી ૩-૪ 
વષ્ધથી લાબુ ંનરહ જીવે. મારા પર જારે 
વજ્રઘાત થયો. રડી રડીને આંખો સજુી 
ગઈ. “ખરા છે આ ડૉકટર તો, સાજી 
સમી મારી ફલ જેવી દીકરીને આમ 
કેમ કહ ેછે..?”  રીમે રીમે તેના હાથ 
પર વળવા લાગયા અને અંગો જકડાવા 
લાગયા. હવે તેનુ ંબધુ ંજ કામ મારે કરવુ ં
પડત ુ.ં  મને સૌ કહતેા,” અચ્ધના તારી 
સાથે જ ભગવાને કેમ આમ કયુું?”, હું 
કહતેી,” ફકત ૧૯ વષષે મારા લગન થયા 
હતા, મેં કદી કોઈનુ ંખરાબ મવચાયુું 
ન હત ુ ંકે કયુું પર ન હત ુ.ં ભગવાને 
ચોક્સ મારામા ંકઈ જોયુ ંહશે તયારે જ 
તેમરે મને આવી દીકરી આપી. કેમ 
તમને કોઈને ન આપી અને મને જ 

આપી? મારી તાકાત પર ભગવાનને 
પરૂો ભરોસો છે કે હુ ંઆ બાળકીને સારી 
રીતે રાખીશ.  મને  મારી અનષુકા બહ ુ
વહાલી છે. મેં કદી એને રડવા પર 
દીરી નથી. કદાચ એના લીરે અંશલુને 
પર કારેક ઓછો પે્રમ કયયો હશે અને 
મારો અંશલુ પર આટલો નાનો છે 
તો પર અનષુકાનુ ંબહુ ંજ ધયાન રાખે 
છે. આ તો મારી પરીક્ષા છે ભગવાન 
ચોક્સ મને રહમમત આપશે અને  એને 
સાજી કરી જ દેશે.” 

પર મારી આશા તો ્ ગારી નીવડી. 
રીમે રીમે અનષુકાની તકલીફ વરતી 
જ ગઈ.  શ્વાસ લેવો મશુકેલ થયો. 
અમારા અનષુકા પ્રતયેના પે્રમની 
ભગવાનને ઈષા્ધ આવી ગઈ. આટલી 
સુદંર દીકરી કદાચ ભગવાનને વરારે 
વહાલી હતી. એટલે જ  ૧૫ વષષે 
ભગવાને મારી દીકરી લઇ લીરી. 

મારો દીકરો અંશલુ ભરવા માટે 
અમેરરકા ગયો અને  મને હવે આવા 
કામ કરવાની ફુરસદ મળી.અને 
ખરેખર આ બાળકોની ખશુીમા ંજ મને 
મારી દીકરી ખશુ થાય એટલો સતંોષ 
થાય છે.. 

મવચારોમા ંને મવચારોમા ંઘર આવી 
ગયુ.ં અને તયા ંજ દીકરા અંશલુનો ફોન 
આવયો. તેરે તેની પહલેી કમાઈના 
૫00 ડોલર  મોકલયા અને કીધુ ં કે,  
“મમમી, આ પૈસા અનષુકા દીદીના 
નામે સેવાના કામોમા ંજ વાપરજે.” 

મારી આંખો ભરાઈ આવી. આજે 
મને ખબૂ સતંોષ થાય છે. ભગવાને 
ખરેખર અનષુકાને એક બહુ સારો 
પરરવાર આપયો હતો.

{khe Ëefhe  
“y™w»fk”

MkíÞ ½xLkk
zkp. ytrfíkk Ãkt[k÷
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તે દોડી રહો હતો. હાફં શ્વાસ સાથે 
વરી રહી હતી. શરીરમા ંહત ુ
તેટલ ુજોર લગાડી ભાગી રહો 

હતો. સરુબરુ ભાન ભલુાઇ ગય ુહત ુ.ં 
હાથમા ંરહલેો થેલો કયાયં પડી ગયો. 

એકાએક રરક્ષા આવી તેમા ંચડી 
ગયો. આજે સવારે તે ખબુ જ ખશુ 
હતો. આજે તેને પ્રમોશન લેટર 
મળવાનો હતો. તેની ખશુીમાં રાતે્ર 
ઉંઘ પર નહોતી આવી. તે હંમેશાથી 
તેર તારીખને શકુમનયાળ માનતો 
હતો. તેને જોબ પર તેર તારીખે 
જ મળી હતી. લગનમતમથ પર તેર 
તારીખે જ હતી. આજે પર તેરમી 
નવેમબર હતી. આજે દસ વષ્ધની 

જોબ પછી તેને પ્રમોશન મળવાનુ ં
હત ુ.ં તે ખશુખશુાલ ઘરેથી નીકળયો 
હતો. પ્રમોશન તો મળી ગય ુપરંત ુ
મોબાઇલની એક રીંગે તેના હોશ 
ઉડાવી દીરા. કોઇને કહા મવના 
ઓરફસ છોડી ભાગી નીકળયો. માત્ર 
વીસ મમમનટના અંતરે તેની ઓરફસ 
હતી પરંત ુઆજે એક એક સેકનડ ભારે 
થઇ રહી હતી. શુ ંથય ુહશે?

તેના રબકારા વરી ગયા હતા, 
“પપપા, મમમીને શોટ લાગયો છે” તેની 
નાની દીકરીના શબદો હજુ કાનમા ંગુજંી 
રહા હતા. રીક્ષા ઉભી રહતેા તે કુદીને 
હાથમાં રહેલી સોની નોટ આપીને 
ભાગયો. ક્લફટ હોવા છતાયં સીડીના 
પગમથયા દોડી દોડી અથડાતા કુટાતા 
ચડવા લાગયો. ત્રીજા માટે 312 ફલેટ 
નબંર પર આસપાસના બરા લોકો 
એક્ા થઇ ગયા હતા. તેની પતની 

ઝંખનાને આસપાસના લોકો સાથે 
ખબુ જ સારા સબંરં હતા. ભીડ જોઇ 
તેના મોમતયા મરી ગયા. જેમ તેમ 
કરીને તે રસતો કરતો ઘરમા ંગયો તો 
તેની વહાલસોયી પતની ઝખંના સોફા 
પર બે્ી હતી. 

“હારદદિક, આવી ગયા તમે? કયારનો 
ફોન લગાડતી હતી.” ફોન શોરવા 
ક્ખસસા તપાસયા તો ફોન તો ઓરફસે 
જ રહી ગયો હતો. 

“આર. ય ુઓ.કે?”
“હા, થેનક ગોડ આજે હું બચી ગઇ. 

મશીન ચાલ ુકરતા જોરદારનો શોક 
વાગયો અને તયા ંજ લાઇટ જતી રહી 
અને હુ ંબચી ગઇ. તે ખબુ જ ખશુ થઇ 
ગયો. આજે તેર તારીખ હતી તેનો 
શકુમનયાળ રદવસ!!!!!!!!!!!!!!!!!

   

÷u¾
¼krðþk „kufkýe

 þwfr™Þk¤



8 � rð[khÞkºkk �  Vuçkúwykhe 2017

“વારુ શહરે વઢવાર, 
ભાગોળે ભોગાવો 
વહ,ે

ભોગવતો ખેંગાર રાર, ભોગવ 
ભોગાવા ભરી ”

ભોગાવો નદીને રકનારે વસેલુ ં
વઢવાર અગાઉ વર્ધમાનપરુીના નામે 
ઓળખાત ુ.ં આ સથળે રારકદેવી સતી 
થયા હોવાથી આ જગયા વધ ુજારીતી 
બની છે.તેની કથા આ મજુબ છે.

પાટર અને જુનાગઢના રાજાઓ 
વચચે પેઢીઓથી વેર ચાલત ુ ંહત ુ.ંતેમા ં
પાટરનો રાજકંુવર મસધિરાજ જેને 
પરરવા માગંતો હતો તે રારકદેવીનુ ં
અપહરર કરીને જૂનાગઢનો રાજકંુવર 
રા’ખેંગાર રારી બનાવી બે્ો હતો.
સમય જતા વેર વરવા લાગયુ ંઅને 
મસધિરાજે જુનાગઢ પર ચઢાઈ કરી.
મસધિરાજનું સૈનય ૧૨ વષ્ધસુરી 
જુનાગઢને ઘેરીને ઉભુ ં રહું પરંત ુ

રા’ખેંગારે મચક ના આપી.અંતે 
જુનાગઢના સૈનયમાં ગાબડા પડ્ા 
અને યધુિ થયુ.ંઆ યધુિ દરમમયાન 
રા’ખેંગાર અને તેના બે પતુ્રો હરાયા.
રારકને સાઢંડી પર નાખંીને મસધિરાજ 
રાતોરાત પાટર તરફ ભાગયો.રસતામા ં
રારકદેવીને મનાવવાના અનેક 
પ્રયાસો મસધિરાજે કયા્ધ પરંત ુરારકદેવી 
તેના તાબે ન થયા.અંતે વઢવાર પાસે 
આવેલ ભોગાવામા ંતેઓ સતી થયા.

¼ku„kðku ™Ëe™u rf™khu ð‚u÷wt  
ðZðký 

{khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo

ફોટો : અનજુ વી આચાય્ધ
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એક લોકવાયકા મજુબ રારકદેવીને 
સતી થવા માટે વઢવારના કોઈ 
વયસકતએ મસધિરાજના ભયને કારરે 
અસગન અને પારી નહોતા આપયા 
એટલે રારકદેવીએ શાપ આપયો કે 
ભોગાવામા ંપારી નરહ રહ ેઆ કથનને 
કારરે આજે પર ભોગાવામા ંપારી 
નથી રહતે ુ.ં

ભોગાવાના કાં્ે જર્જરરત થયેલુ ં
ભાત-ભાતની કોતરરી વાળં મરંદર 
આવેલુ ં છે તે રારકદેવીના મરંદર 
તરીકે ઓળખાય છે.ડો.મપ્રયબાળા 
બેનની નોંર મજુબ મરંદરનુ ંમનમા્ધર 
નવમી સદીના અંતમા ંથયુ ંહોવાનુ ં
મનાય છે.આ મરંદર ઉઘાડા મડંપના 
પડથાળ ઉપર માત્ર ગભ્ધગહૃ અને 
તેના મશખર સાથે ૨૭ફટ ઊંચુ ં
ઉભેલુ ંછે.સાદંુ મશખર છે પરંત ુવચચે 
ચૈતયવાળં ગવાક્ષનું જાળી જેવુ ં
કોતરકામ કરવામા ંઆવયુ ંછે.ઉપરના 
અને નીચેના ભાગમા ંતમાલપત્રની 
લટકતી પંસકત આ મશલપકળામા ં
મંરદરને વધ ુ શોભાવે છે.મંરદરના 

મશખર પર અમલુખ અને કળશ 
છે.મરંદરના દ્ાર ઉપર બ્રહ્ા,મશવ અને 
મવષ્નુી આકમૃતઓ કંડારેલી છે.

ગજુરાતના જારીતા મશલપ સથાપતય 
મવશારદ સવ.ડો.હરીલાલ ગૌદાની,ડો.
ઢાકંીસાહબે તથા ડો.મપ્રયબાળા બહને 
સરહતના મવદ્ાનો આ મરંદર રારક 
દેવી સતી થયા પહલેાનુ ં મશવાલય 
હશે તેમ ચોક્સરીતે મને છે.હકીકત 
પર એજ માનવી વધુ ઉક્ચત 
છે,કારરકે રારકદેવી સતી થયા 
તો સતીનો પાક્ળયો બનાવી મકુાયો 
હોય,અને રા’ખેંગાર તો મસધિરાજના 
દુશમન હતા એની યાદમા ં મસધિરાજ 
સોલકંી રારકદેવી પાછળ આ મરંદર 
બનાવે એ સભંવ નથી.

હકીકત જે હોય તે,પરંત ુવઢવારના 
વીતેલા વખતની ભવયતા દશા્ધવત ુ ં
રારકદેવીનુ ંમરંદર પરુાતતવ મવભાગ 
દ્ારા રક્ક્ષત સમારક જાહેર થયેલ 
છે.અને આજે પર પ્રવાસીઓનુ ં
આકષ્ધરનુ ંકેનદ્ર છે.  

 

“બે પોઝીટીવ વાતો”

કોઈ નવરાશની પળોમા ં
યાદ કરે તો ‘ટાઇમ પાસ’ 
ન સમજવો. કારર મારસ 

નવરાશમા ંએને જ યાદ કરે છે 
જેની સાથે એ ફરસતની પળોમા ં

રહવેા ઈચછે છે.

કોઈ જરૂર હોય તયારે જ યાદ 
કરે તો એને સવાથથી ન સમજવા ં
.કારર એમને એ સમયે પોતાની 

જાત કરતા ંપર વધ ુભરોસો 
તમારી ઉપર હોય છે એટલે જ 

તમને યાદ કરે છે.
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પ્રકાશ એક ગેરસમજૂમતનો 
મશકાર બની આખી તજંદગીની 
કમારી રોકી બે્ો મકાનમા ં

અને છ જ મરહનામાં અમેરરકાના 
પેપરો આવી ગયા. સુદંર રહવેા માટે 
સજ ષેલુ ં“ઘર” મા ંતે રહવેા ના પામયો.. 
ન ઘર ભાડે આપયુ ંઅને લાઇટ બીલ, 
ગટર વેરો અને મકાન વેરો જેવુ ંઘ્ુ ં
ભરતો રહો. વરસો વીતી ગયા.

અમેરરકામાં બેંકમાંથી લોન લઇ 
ઘર કયુ્ધ તયારે કયારેક મૈત્રી બબડે 
પર ખરી કે “ગામમાં ભીંતડા કરી 
કરીને મકુી દીરા… એ પૈસા અહીં 
હોત તો આટલ ુબધ ુવયાજ ના ભરવ ુ
પડતે..આ તો ચોખખા ઘડાના ંકળશયા 
કયા્ધ..”

પંદર વષષે જયારે મૈત્રી ભારત 
પહોંચી તયારે ઘરનાં ભાવો વરીને 
આકાશે પહોંચયા હતા…બરી રીતે 
ચોખખા મકાન ના ંદસ ગરા ભાવો 
તો એમજ મળતા હતા. પ્રકાશે મૈત્રીને 
કહુ ં“કારેક ભલૂ પર આમશવા્ધદ બને 
છે ખરંુને મૈત્રી?”

બનવાકાળ દરેક ઘટનાને આપરી 
આંખના ંચશમે નહીં જોવાની. કદીક 
સખુ આવે અને કદીક દુઃખ પર આવે. 
મવરાતા જયારે જે કરતી હોય તે કરીને 
જ રહ ેછે. આપરી સામાનય બધુરી 
બહારનુ ંહોય છે. ચાહ ેગમે તેટલી 
ફરરયાદ કરો કે આમ કયુ્ધ હોત તો? 
પર મવરાતા એ આપવા રયુ્ધ હોય 
તેજ રીતે અને તે જ સમયે આપે 

છે…ઘડપરની ક્ચંતા કરતી મૈત્રીને 
છપપર ફાડીને દઇ દીધ.ુ પ્રકાશ તયારે 
ગરગરતો હતો.

તજંદગી જયારે જે આપે, 

 જેવી રીતે આપે

માની પ્રસાદી પ્રભ ુતારી,  

કયયો સસવકાર મેં

fÞkhuf ¼q÷ …ý  
      ykrþðkoË ƒ™u...

 ðes¤e™kt Íƒfkhu
rðsÞ þkn



 Vuçkúwykhe 2017  � rð[khÞkºkk  � 11

રાતનાં આ્ેક વાગયાની 
આસપાસનો સમય હતો. 
રસતા પર પ્રમારમા ંઘરો 

ઓછો ટ્રારફક હતો. વાતાવરરમા ં
મશયાળાની ઊતરતી ્ંડી હતી. 
મનશીને કારર વગર રખડવાનો 
ગાડંો શોખ હતો. ઘરીવાર અજારી 
જગયાએ ફરવા ંજતી રહતેી. દુમનયાની 
જારે કશી પરવા જ નરહ. અજાણયા ં
લોકો વચચે રહવેાની, લોકોના ંચહરેા 

વાચંવાની ખબૂ મજા પડતી. આવી 
જ એક સાંજે મનશી એની ફેવરીટ 
જગયા પર આવી પહોંચી. મનશીની 
ફેવરીટ જગયા એટલે જીવરાજપાક્ધમા ં
આવેલી હરરઓમ ચાઇનીઝની લારી. 
હરરઓમનુ ં ચાઈનીઝ બહું ભાવત ુ ં
એને. મનશી અરહયાં બે વાર અચકૂ 
આવતી. એક જયારે સૌથી વધ ુખશુ 
હોય તયારે અને બીજીવાર સૌથી વધ ુ
દુ:ખી હોય તયારે. આજે મનશી જરા 
મડુમાં હતી. મનશીએ હરીઓમના 
રદકરાને બમુ પાડી.

“છોટુ, એક મચંરુરયન નડુલસ.”
“જી, દીદી” છોટુએ વળતો જવાબ 

આપયો.
મનશીના મચંરુરયન નડુલસ બનીને 

આવે તયા ંસરુી રસતા પર આમતેમ 
જોતી હતી તયા ંજ એની નજર એક 
સાઇકલ સવાર પર પડી. સાઈકલની 
પાછળ સાવરરીનુ ંપોટલુ ંબારેંલુ ંહત ુ ં
અને આગળ એક નાનકડો છોકરો 
બે્ો હતો. બનેંના કપડા ંમેલા અને 
લઘર-વઘર હતા ંઅને માથા પરના 
વાળ પર મવખરાયેલા હતાં. પેલો 
નાનકડો છોકરો એની કાલી-ઘેલી 
ભાષામાં લારી તરફ ઈશારો કરીને 
કંઈક કહતેો હતો પરંત ુએના ંબાપના 
ચહરેા ંપર મુઝંવર વતા્ધતી હતી.

વાત જરા એમ હતી કે રામજી 
સાવરરી વેચવાનુ ંકામ કરતો. રોજ 
સવારે સાઇકલની પાછળ સાવરરીનુ ં
પોટલુ ં બાંરી રોજી-રોટી કમાવવા 
નીકળી પડતો. આજે એનાં રદકરા 
ટબડુાનો જનમરદવસ હતો એટલે 
સવારથી એનો ટબડુો જીવ ખાઈ 
ગયો હતો. બાપા સાથે સાઈકલ 
પર ફરવાની. એથી રામજી રદકરાને 
લઈને સવારથી નીકળયો હતો પરંત ુ
મવમરના ખેલ એવા ંમનરાળા ંકે આજે 
એક પર સાવરરી વેચાઈ નહીં એટલે 
ગજવામા ંરાતી પાઈ પર નહતી અને 

તયારે જ ટબડુો હ્ લઈને બે્ો’તો 
કંઈક ખાવાની. રામજીને પારાવાર 
દુઃખ થયુ ં રદકરાનાં જનમ રદવસે 
જ એને ભખૂયો રાખવાનો. રામજી 
દીકરાને સમજાવતો તયાથંી નીકળતો 
હતો તયારે પાછળથી બમૂ પડી.

મનશીએ રામજી અને એના ંદીકરાને 
પોતાની પાસે બેસાડ્ા. પોતાના માટે 
મગંાવેલુ ંખાવાનુ ંમનશીએ રામજી અને 
એનાં રદકરાને જમાડી દીધુ.ં મનશી 
કા ંનહતી જારતી કે ભખૂની વેદના 
શુ ં હોય છે. બાળપરમાં ભખૂ અને 
ગરીબીના કારરે તો મનશીએ એના ં
નાના ભાઈને ગમુાવયો હતો. ટબડુાના 
ચહરેા ંપર ખશુી જોઇને મનશીને ખાલી 
પેટે ઓડકાર આવી ગયો.

¼q¾ 
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ત્રીસ પાંત્રીસ વષ્ધનાં હોઈએ 
તયારે હજી પોતાની જીનદગીમા ં
રચયાં પચયાં રહતેાં હોઈએ 

અને એ સમયે સાથે રહતેા ંવડીલનો 
ટેકો (સપોટ્ધ ) સારો રહતેો હોય છે  .

જીવનના ચાલીસ વષ્ધ થાય 
તયાં એકાએક લાગવાં માંડે  કે 
આપરા ંવડીલની ઉંમર પર વરવા 
લાગી છે. પછી જયારે વડીલની 
તક્બયત નરમ ગરમ રહેવા લાગે 
તયારે એકાએક પોતાની વરતી 
ઉંમરનો ખયાલ આવવા લાગે છે.

હમરા ંએક વખત સરખી ઉંમરના 
મમત્રો બરા ંબે્ા ંહતા ંતયારે વરતી 
ઉંમર સાથે શરુ થતી શારીરરક અને 
માનમસક તકલીફની ચચા્ધ થઇ. એક 
મમત્ર કહ,ે”હમરાથંી ભલૂી બહ ુજવાય 
છે તો બીજી કહ ેદાદર ચઢતાં હવે 
થાક લાગે છે!!! “ 

“યાર, આ ઘડપરની શરૂઆત 

થઇને ! “ અવાજમા ંએક ભય હતો.
ઘરાં લોકો કહે કે, “ઘડપરની 

બીક લાગે છે.” તયારે મને સહજ થાય 
કે પ્રભનુી ઈચછામાં હશે એટલુ ંતો 
જીવવાંન ુ ં જ છે , આયષુયની રેખા 
જેટલી હશે તેટલી. તેની કોઈને ખબર 
નથી તો પછી જીવન એવુ ં કેમ ન 
ગજુારવુ ંકે જે ભારરૂપ ના લાગે!

અતયારના જમાનામા ંજીવનશૈલી 
પર સરુારવી જરૂરી લાગે. જેમજેમ 
આધમુનક ઉપકરરનો ઉપયોગ વરતો 
ચાલયો છે તેના ંફાયદા સાથે ગેરફાયદા 
પર ઘરા હોય છે જે ચાલીસ વષ્ધની 
ઉંમરે નથી દેખાતા ંપર સાઈં્ વષષે 
તો જરૂરથી દેખાશે.

ખાવાપીવાની ટેવ પર બદલાતી 
જાય છે. ચટાકેદાર અને અમનયમમત 
ખાવાનુ ંઅતયારે ઘ્ુ ંસારંુ લાગે પર 
વરતી ઉંમરે તેનાથંી થયેલુ ંનકુશાન 
દેખાડવા લાગે છે.

જીવનશૈલી અને ખાવાપીવાની 
ટેવ તો પોતાના હાથમાં છે માટે 
સમજપવૂ્ધક તે બદલી શકાશે, 
પરંત ુ બદલાતા જતાં સવભાવનુ ં
શું? તેવો  મવચાર આવે! વડીલો 
ના ંકાય્ધ કે વાતચીતની રીતની જો 
છરાવટ કરીએ તો એવુ ંલાગે કે આ 
બદલાવ પર ઉંમરના પરરવત્ધન 
સાથે સહજ છે. ઘરા ંલોકો એવા ંજોયા 
કે જે આ પરરવત્ધનનો સવીકાર નથી 
કરતાં, તેઓ ને તો એમજ લાગતુ ં
હોય છે કે તેમનાં સવભાવમાં કોઈ 
બદલાવ આવયો જ નથી. સાથે સાથે 
એવા ંલોકો પર જોવા મળે છે કે જેઓ 
પરરવત્ધન થાય નહી ંએના ંમાટે ખબુ 
સજાગ રહતેા હોય છે  .

આ મવષય ઉપર કેટલાકં વડીલ 
સાથે ચચા્ધ કરતા ંજરાયુ ંકે જે વડીલ 
પોતાની જાત સાથે વાત કરતા ં
રહ ે છે , જમાના પ્રમારે બદલાતી 
પરરસસથતીનો સવીકાર સહજતાથી કરી 
લેછે અને મનથી યવુાન રહવેા પ્રયતન 
કરતા ંહોય છે તેઓને આવેલુ ંઘડપર 
ભારરૂપ નથી લાગત ુ ં .

ઘરા મારસો જોયાં કે જેઓ 
વધૃરાવસથામાં પ્રવેશયા પછી પર 
મનથી યવુાન અને પ્રફુનલલત જીવન 
જીવતાં હોય છે અને સાથે સાથે 
પોતાના ંશારીરરક પરરવત્ધનનો પર 
સહલેાઇથી સવીકાર કરી લેતાં હોય 
છે. આ મજુબ કરવા માટે હંમેશા મને 
થાય કે પોતાનાથી નાની ઉંમરના ં
મમત્રો હોવા પર જરૂરી છે.

જીવનમાં એવાં કેટલાક શોખ 
કેળવવા જોઈએ કે જેના થકી કયારે 

(અનસુરંાન 14મા ંપાને)
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તેરી ઓર સે ઉ્ા મેરી ઓર કો 
કદમ પહલેા, 

મમલેંગે હમ...!!! “ 
રહમાલયના પહાડો પર મને 

કદાચ આ જ કહી રહા હશે જયારે મેં 
પહલેીવાર તે  સફેદ પહાડોની ટોચ 
જોઈ!

અમદાવાદમા ંમને એક જ વસત ુ
નથી ગમતી અને એ છે પહાડની 
કમી. અને એટલે જ જયારે પર મને 
એવુ ંપછૂવામા ંઆવે કે ફરવા કા ંજઉં 
છે, તયારે હું mostly એ જ જગયાઓ 
prefer કરંુ કે જયા ંપહાડ હોય. અને 
એમા ંપર જો મોટો આંટો મારવાનો 
હોય તો તો ફટ દઈને મોં પર આવી 
જાય “ચાલો રહમાલય” ! તે પછી 
ઉત્તરાખડંમા ંકૌશાનીના પહાડ હોય 
કે, અરુરાચલમાં તવાંગ. રહમાલય 

એટલો મવસતયયો છે ને કે તમે ઉત્તર 
બાજુ જાવ એટલે કાકંને કાકં તો 
દશ્ધન આપે જ. કારેક આછી -પાતળી 
ઝલક મળે તો કયારેક આખાને 
આખા સમાઈ જઈએ. એમાં પર 
બફ્ધ , ્ંડી, ધ્જુાવી દે તેવો વરસાદ, 
પવન , ફેલાયેલા શકુંદ્મુના જગંલો, 
અને એ ધ્જુતા હાથે, કડકડાટ દાતેં 
ગરમ ચા કે કોફીની ચસૂકી લો ને 
સામે તાજા સયૂ્ધરકરરનો સહારે જામી 
ગયેલા ંબરફને ખખેંરતો અને પોતાના 
બનેં હાથમાં નાના બાળકોની જેમ 
વાદળોને ઉંચકેલો રહમાલય દેખાય 
એટલે તમારો ફેરો સફળ.

જેટલી પર વાર એ પહાડોમા ંજાઉં 
છંુ, દર વખતે હું આ ઉપરની તસવીર 
લઈને પાછી આવુ ંછંુ. પર છતાયં એ 
દરેક તસવીરમા ંઅલગ રંગ હોય છે. 
કઇંક નવુ ંહોય છે. રાતે્ર મને આકાશ 
અને પહાડ સરખા લાગે છે. અંરારામા ં
પહાડ પર કાકં કાકં, ઝીરા ઝીરા 
ઝબકૂતાં બલબની રોશનીઓ અને 

રાત્રીના તારાઓથી ટમટમતુ ંઆકાશ 
- બંને same. પહાડી મવસતારમા ં
રામત્રનુ ંઆકાશ જોવાની પર અલગ 
મજા છે. જારે જંાબલી-કાળા રંગની 
ઓઢરીમા ંસફેદ ઝીરી ઝીરી ભાત 
હોય ને તેવુ ંલાગે.

રાતે્ર કાળા રડબાંગ લાગતા આ 
પહાડને સવારે સયૂયોદય પહલેા જુઓ 
તો આખુ ંઅલગ જ સવરૂપ દેખાય. 
આછંુ અંરારંુ હોય, કાંક કાંક 
બત્તીઓનો આછો પીળો પ્રકાશ અને 
ચારે બાજુ બધુ ંભરંુૂ-ભરંુૂ, ભરૂો બરફ, 
ભરંુૂ આકાશ, ભરૂા પહાડી ઢોળાવો , 
રસતા અને શાતં આંખે સરૂજની રાહ 
જોતો ભરૂો રહમાલય. અને બસ પછી 
આંખો તયાંથી ખસે જ નહીં. મનને 
કઇંક અલગ જ શાંમત મળે. રીમે 
રીમે વાદળો ખસતા જાય, ધમુમસ 
આછંુ થત ુ ંજાય અને સયૂયોદય સાથે 
રહમાલયની  એ મવશાળ શે્રી પરનો 
બરફ સોનેરી રંગે રંગાઈ જાય. તયાનંો 
તો વરસાદ પર અલગ ! સળંગ ના 
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આવે પર આવતો - જતો રહ ેઅને 
તરત જ  રંગબેરંગી છત્રીઓ ખલુી 
જાય, પહાડમાંથી અગક્રત નાના 
નાના ઝરરા ફટી નીકળે અને મેગી-
મોમોઝના સટોલસ પર સખંયા વરી 
જાય. અને તેમા ંપર સનો - ફોલ થાય 
એટલે  જયા ંજયા ંબરફ ના હોય  - 
તયા ંરસતા પર, ઘરના છાપરા પર, કે 
આપરા જેકેટ પર, નાના નાના સફેદ 
મોતી વેરાયેલા હોય તેવુ ં લાગે.   

રહમાલયની કુદરતી સુદંરતાની સાથે 
તયાનંી સસંકમૃત, તયાનંા રહવેાસીઓ પર 
સુદંર છે. તયાનંા મોટા ભાગના લોકો 
મને  રદલના સાફ, caring અને હમેંશા 
મદદરૂપ  - સવભાવવાળા જોવા મળયા 
છે. જેમ કે અરુરાચલના તવાગંમા ં
જયારે તયાનંી સૌથી ઊંચી peak પર 
જઈને પાછા આવયા તયારે અમે બરા જ 
્રી ગયા હતા. અમે જે ગેસટ હાઉસમા ં
રોકાયેલા તયાનંા માક્લકે, અમે કઈ જ 
કહુ ં નહોત ુ ંછતા ંપર, અમારા રૂમમા ં
હીટર, અમારા પગ શેકવા માટે ગરમ 
પારી અને સાથે સપૂ આપીને ગયા. 
તે જ રીતે ડેલહાઉસીમા ંઅમે એક res-
taurant મા ંગયા જયા ંવેજ - નોનવેજ 
બનેં પ્રકારનુ ંફડ મળતુ ંહત ુ ંઅને અમે 
ઓડ્ધર કયયો તયારે તયાનંા કમ્ધચારીએ 
જરવયુ ંકે “ અમે અતયારે એક જ તવા 
પર બનેં food બનાવીએ છીએ તો 
તમને ચાલશે ?”  આ વસત ુએમરે 

કહી ના હોત તો અમને ખબર નહોતી 
પડવાની પર છતાયં તેમરે જાર કરી. 
આવા ઘરા ઉદાહરરો છે જેમા ંલોકો 
એ selflessly અમને મદદ કરી હોય. 
મસતક્મમા ંપેક્લગં નામનુ ંનાનુ ંગામ 
છે, આવી રીતે પહાડોમા ંજ વસેલુ,ં તયા ં
અમારી સાથે જે ડ્ાઈવર હતો તે ખબુ 
મનખાલસ। તે કહ,ે” આખા મસતક્મમા ં
પેક્લંગના લોકો સૌથી વરારે બદુ્ધુ, 
સૌથી મખૂ્ધ પ્રજા” અને પછી પોતે 
પેક્લગંનો  હોવા છતાયં પોતાની પર 
જ જોક બનાવીને અમને હસાવે।  તેરે 
અમને કહુ ંહત ુ ંકે “ તમે લોકો સારા 
છો તેથી તમને બરા સારા જ લોકો 
મળશે।” જે મને હજી પર inspire કરે 
છે કે હુ ંબરા સાથે સારંુ વત્ધન કરંુ અને 
જો તમે કોઈની સાથે સારી રીતે રહશેો 
તો એ લોકો તમને યાદ રાખવાના 
જ છે. 

આ સાથે લાલ લાલ ગાલ રરાવતા, 
એક જ રંગના સવેટર પહરેી, રીરે રીરે  
પહાડ ચઢી સકલેૂ જતા ભલૂકાઓ, 
પી્ પાછળ બાસકેટ લટકાવી, ચાના 
બગીચામાં કામ કરતી યવુતીઓ,  
નીલી આંખો રરાવતા, લાબંો કાળો કોટ 
પહરેેલા યવુાનો,  માથા પર પહાડી 
ટોપી પહરેેલા, મોમોઝના  સટોલ  પર 
બેસી , કસટમરની રાહ જોતા કાકાઓ,  
ઝીરી આંખો, કરચલી વાળં મોઢંુ, 
ગરમ કપડા ંપાથરીને બેસેલી અને 

ઉનથી કૈંક ગ ૂથંતી વધૃિાઓ, ખબુ ્ ંડીમા,ં 
લગભગ 10000 ફીટ ઉપર,  મોઢા પર 
સકાફ્ધ  બારંી, પથથરો તોડવાનુ ંકામ 
કરતી પહાડી મરહલાઓ અને તેનાથી 
પર ઉપર, આખા રસતે, કાબરચીતરા 
પોષાકમા ંસજજ, ખડે પગે તૈનાત, 
માત્ર એક વયસકત જ ઉભો હોય અને 
આજુબાજુ એક ચકલુ ંપર ના ફરકત ુ ં
હોય, ચારેબાજુ સફેદ બરફની ચાદરો 
અને ્ ંડી,  તોફાન,પવન, વરસાદ બધુ ં
જ સહન કરતા હોય તેવા આપરા 
આમથીના જવાનો - આ છે રહમાલય !  
આ પહાડી જીવન જેટલુ ંરમય લાગે 
છે તેટલુ ંજ કર્ન પર છે અને તેનો 
કદાચ તયા ંરહીએ તો જ અનભુવ થાય. 

ચારે બાજુ ફરફરતી, બૌધિ રમ્ધની 
પાચં રંગની રજાઓ, બહાર રંગબેરગી 
ફલોના કંુડા મકેુલા લાકડાના ઘરો, 
પહાડ ફરતે ગોળ - ગોળ બનેલા, 
વાંક - ચકુા રસતાઓ અને તેવી જ  
રીતે  વહતેી, ચોખખુ ંપારી અને લીસા 
ગોળ પથથરોવાળી નદીઓ રરાવતા 
રહમાલયના પહાડો પર ચાલતી બસની 
બારીમાથંી માથુ ંબહાર કાઢતા જે ્ ંડો, 
ભેજયકુત પવન  મોં પર અથડાય ને 
તેમા ંમને રહમાલયનો શ્વાસ સભંળાય 
છે. અને એટલે જ જયારે પર તક 
મળે તયારે હું આ પહાડોમા ંખોવાઈ 
જવાનુ ંપસદં કરંુ છંુ.                                                                                                                           

(પાના ં12નુ ંચાલ)ુ
પર જો કોઈ એકલતા કે પગંતુા 
આવે તો તેનો સવીકાર આનદંપવૂ્ધક 
કરી શકાય. જેમકે સારંુ વાંચન, 
ગમતુ ંસગંીત સભંાળવુ,ં જાત સાથે 
ક્ચંતન મનન કરવુ ં.... ઉંમર વશાત 
કોઈ ઇન્નદ્રય અટકે તો પરવશતાનો 
અનભુવ ના થાય. આંખ અટકે તો 
સાભંળી તો શકાય છે, કાન અટકે તો 
વાચંી તો શકાય અને બનેં અટકે તો 

પોતાની જાત સાથે રહી ક્ચતંન મનન 
તો કરી જ શકીએ. યવુાન મમત્રો સાથે 
વાતો કરી મવચારની આપ-લે કરી 
આનદં લઇ શકાય છે અને જમાના 
સાથે સમનવય સારીને જીવનનો 
આનદં લેવાય.

આમ જો આવેલ પરરસસથમત 
સહલેાઇથી સવીકારી તો એનો ભાર 
શાને લાગે!!! બરા ંકહ ેવધૃરતવ અને 
બાળપર સરખાં, તો જે બાળપર 

ભલુાઈ ગયુ ંછે તેને ફરી યાદ કરીને 
ફરરયાદ વગર આનદંપવૂ્ધક કેમ ના 
જીવવુ ં!

જો આમ આ બરી બાબત પર 
યવુાન વયે  જ મવચારતા ંથઇ એ તો 
વરતી ઉંમર અને આવતા ંઘડપરનો 
ડર કોઈ રદવસ નહીં લાગે, ઉપરથી 
ખબુ સજજતા પવૂ્ધક તેનો સવીકાર કરી 
શકીશુ.ં
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ખલુલો ઝરુખો તે જોઈ ચહ ેમનડંુ,

ચાલને  હવા સગં ઉડ કહ ેમનડંુ.

ગાઉં એક દુર ઓલયા સીમના ખેતરીએ,

પહોંચીને મારીએ લીલાશ કહ ેમનડંુ.

સરસોના ફાલ તરી પીળી પીળાશ,

પવન કેરી નૈયા લઇ એમા ંવહ ેમનડંુ.

રાતા પીળા ગલુાબ રોળો મોગરો ને ચપંો

મલકે થઇ ગોટમોટ સગુરં માહ ેમનડંુ.

લાલ આગ ઓકતા આરદતયને અવલોકવા,

ચાદંક્લયા રહંડોળે જઈ ઝૂલ કહ ેમનડંુ.

રૂડા સરવરીયા પાળે ઝુકે હંસલા,

એની પાખેં સવાર થઇ ભાળ ચહ ેમનડંુ.

 fnu {™zwt yntfkh

 hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe

અહંકારનો હુંકાર ત ુ ંમનમાથંી કાઢ,

મનમાથંી કાઢ તારા ક્ચત્તમાથંી કાઢ.

અહંકારનો મવકાર તારો રંૂરશે મવકાસ,

રંૂરશે મવકાસ તારો કરશે રકાસ.

અહંકારનો----

અહંકારના ંપ્રકાર અગક્રત ક્ચક્ાર,

બનુધર પ્રમતભા કાય્ધદક્ષતાનો પકુાર.

અહંકારનો-----

દુયયોરનનો અહંકાર લાવયો કૌરવ સહંાર,

રાવર અહંકાર રયયો લકંા માથે ભાર.

અહંકારનો-----

અહંકારનો ઈલાજ સરળ સવભાવ,

સરળ સવભાવે સોહ ેપ્રભનુો સહવાસ.

અહંકારનો

 «ðeýk yrðLkkþ

frðíkk Cafe
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સૌથી સોહામરી ઓ,ચચંલ વસતં ત ુ,ં હાલ હષષે વરાવું

ખશુબ ુભયા્ધ કટોરા,  કુદરત મધરુી, વહાલ ઝૂલે ઝૂલાવું

 આ રાતી કૂંપળોને,  વન પર્ધ ફરકે, ડાળ ઝૂલે મવહંગો

ને  પ્રફુનલલત  હૈયા,ં  કલરવ લહરે,   વાત માડેં ઉમગેં

રીરે રીરે પરારી,  રસભર રીઝવે, સાજ ફલો સજાવે

આવી આવી ઘટાએ, વનમપ્રય ટહકેુ, સાદ દેતો સવારે

લાગે રે રોર બાળા,ખળખળ વહંતા, આ પહાડી જટાએ

ઝીલે ઝીલે યવુાની, નયન મલકતી, ગાય હૈયા ંઝપાટે

થાઉં હુ ંરનય આજે, અંતર દશ્ધનથી, ઝીલતા ંરદવય ભાવો

ને  લીલા ડંુગરાઓ, નવલ રૂપ રરી, ગાય ગીતો ઉરેથી

 છીએ  સમજમા ંને પરૂા વત્ધમાનમા,ં

પર વતયા્ધ વીતી ગયાના પ્રભાવમા.ં

આખરી ઈચછા તો નક્ી છે મનમા,ં

તજંદગી તેથી વરી રહી છે અમનમા.ં 

ક્ષરોનો કાફલો ને કોઇ ધનૂ સગંતમા,ં

જીવયાનો ભાર નથી જરાય હ્રદયમા.ં

લાગરીએ ઊંઝાયા તો રહા ખોટમા,ં

પર સતંોષ કે છીએ ગળાડબૂ પે્રમમા.ં

ઈચછાઓને નથી રહવે ુ ંહોત ુ ંમશસતમા,ં

પર ઈશ્વર તો સરુારે સહનેુ સબકમા.ં

જીવનના ંહર ગમ દફનની વેતરરમા,ં

મી્ાશ અને મોજ જો સદા રે’ મનમા.ં

ð‚tŒ

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe

Sð™
«ðkn{kt!

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
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ભીતરે સળવળી એક કંુપળ...

ને, ફેલાઈ મજુ ઉર મહી....

આંગરામા ંરહલેા ંકેકટસને- 

સપશથી ફલની મહકે,

ઉમટી આવી લાગરીઓ  

ને, ખીલી ઉ્ી તજંદગી....

આમ્ર મજંરીની મી્ાશમા ંભળી 

ગલુમહોરી ઝાયં... 

કાટંાળા વનમા ંભમરાનુ ંગુજંન ગુજંે...

આસફાલટની સડકો પર એક નાનુસં ુતરૃ ઊગે...

રોજીંદી ઘટમાળમા ં

હવામા ંઆંદોક્લત થતા તરંગોનુ ં

કુદરત પર એક પે્રમાળ આમરપતય એટલે... 

“વસતં ઋત.ુ... !”

“ð‚tŒ ÉŒw...!”

fu{ fu  
nwt {ký‚ Awt 

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

ભલૂો તો મને હંમેશા દેખાડવી જ પડે,

નહીં તો તે સૌને આડા અવળી જ નડે.

     કેમકે હું મારસ છંુ.

લઇને નીકળં છંુ હું વાહન ભલેને રાહ પર,

શેરીઓ પછી એ તો અવળી-સવળી જ ફરે.

 કેમકે હું મારસ છંુ.

વાચં ુહું સવચછતાના મનતનવા વાકો જ બરે,

પર કચરો હાથમાથંી ગમે તયા ંસરકી જ પડે.

   કેમકે હું મારસ છંુ.

હોય છે ભાર આખા સસંારનો સર પર,

હોય જે કામનુ ંતયારે બધુ ંઅટકી જ પડે.

   કેમકે હું મારસ છંુ.

કરવુ ંછે “ભગી” કા ંકોઇને સીધુ ંકામ જ અહીં,

સમજાવે જો કોઇ તે અાખંમા ંખટકી જ પડે,

    કેમકે હું મારસ છંુ.

- ભગીરથ ભટ્ટ. - અમદાવાદ

¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe
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હ્રદય રબકે છે ઓછુ ને ખખડે છે વધ,ુ

લોહી વહ ેછે ઓછુ ને ટપકે છે વધ.ુ..

કા ંગઇ એ વરઝારો જે સામે હતી,

મન સમજે છે ઓછુ ને ભટકે છે વધ.ુ.

ગળી ગયા છે લાખ પોતીકી વાતો,

હો્ બોલે છે ઓછુ ને ફફડે છે વધ.ુ

મનશે્ત છે કાયા ને એ વાતો કહ ેછે..

અહીં સપશષે છે ઓછંુ ને અડકે છે વધ.ુ.

વહાવી દઊં આંસ ુએમજ આંખોથી,

એ ચવેુ છે ઓછંુ ને ઝબકે છે વધ.ુ.

ચાલી નીકળં છંુ હું’યે અનતં ભરી,

રુહ નીકળે છે ઓછંુ ને અટકે છે વધ.ુ.

 -ક્ષમત

શક છે બરી દુઆઓ તરત જ ના ફળે,

મહોબબતના માગ્ધમા ંકારેક મઝંીલ ના પર મળે,

કરતા હોય વાતો જે તમારી સફળતાઓની,

ધયાનથી જોજો કાકં એ અંદરોઅંદર જ ના બળે.
-------

મી્ા જળની તલાવડી છે,

જીવન તારતી નાવડી છે;

જનની, જનમભમૂમને સગં

ગજુરાતી મારી માવડી છે.

Úkkuzwt ykuAw  
Úkkuzwt ðÄw 

“Áÿkûk”

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe

“ઉપાડશે કોર મારંુ કામ ?”
એવુ ંઅસત થતા ંસરુજે પછૂ્ુ.ં

સાભંળી જગત આખુ ંમનરુત્તર રહુ,ં

પર માટીનુ ંકોડીયુ ંબોલયુ.ં...

“મારાથી બનતુ ંહું કરી છુટીશ.”

s„Ëeþ fht„eÞk ‘‚{Þ’

frðíkk Cafe
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જીવનઝાખંી
• મપતા –  દલપતરામ ડાહાભાઇ (નમ્ધદ યગુના 

મહાન કમવ) – મળૂ અટક મત્રવેદી
• અભયાસ1893– મેરટ્રક (અમદાવાદ)
• 1899 – બી.એ. -તતવજ્ાન સાથે, અમદાવાદ, 

એન્લફનસટન કોલેજ મુબંાઇ અને પનુાની ડેક્ન 
કોલેજ મા ંઅભયાસ

• 1901– એમ.એ. –  ઇમતહાસ સાથે (પનૂા, 
મુબંાઇ)

• વયવસાય 1902- 04– સાદરાની સકોટ કોલેજમા ં
અદ્ાપક

• 1904 - 18 રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમા ં
અધયાપન.

• થોડોક સમય રાજકોટ રાજયનાં મખૂય 
નયાયારીશ અને નાયબ દીવાન

• 1918 – કાર્યાવાડ એજનસીના મશક્ષરામરકારી
• ગારંીજીની અસહકારની હાકલને માન આપી 

સરકારી નોકરી છોડી સદા માટે અમદાવાદ 
આવયા

ગજુરાતના મહાકમવ

જનમ
માચ્ધ 16, 1877 

અમદાવાદ

અવસાન
જાનયઆુરી 9, 1946 

અમદાવાદ

Lnk™k÷k÷ frð

MkkhMðík MktíkkLk ‚whuþ ò™e
     ‚kisLÞ
sureshbjani.wordpress.com
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• ઊમમમિકમવ કમવ દલપતરામનાં ચોથા પતુ્ર જ્ામતએ શ્ીમાળી 
બ્રાહ્ર હતા

• શાળાજીવનમાં અલલડ હતા, અને વધૃર દલપતરામ માટે 
માથાના દુખાવા સમ હતા , પર મેટ્રીકના વષ્ધમા ંજીવનપલટો 
થયો.

• 1920 – રોલેટ એકટ અને જલીયાવંાલા હતયાકાડંથી વયમથત થઇ 
લાબંી રજા પર ઉતયા્ધ અને 1921 મા ંનોકરી છોડી

• અભયાસક્રમની બીજી ભાષા – ફારસી પર બહ ુસારી રીતે શીખયા 
હતા.

• સરકારી મશક્ષરખાતામા ંઅમરકારી હતા, એ વખતે ગારંીજી પે્રરરત 
અસહકારની ચળવળ દરમયાન દેશદાઝથી એમરે એ સરકારી 
નોકરી છોડી દીરેલી (1921)

• નોકરી છોડ્ા બાદ કાયમ માટે અમદાવાદ વસવાટ કરી 
ગજુરાતી સારહતયને ચરરે જીવન સમમપમિત કયુ્ધ

• ગજુરાતના મહાન પ્રમતભાશાળી કમવ હતા
• પ્રાચીન અને અવા્ધચીન કમવતાઓનો એમનામા ંસભુગ સમેુળ થયેલો હતો
• ગજુરાતીમા ંઅપદ્ાગદ્ (અછાદંસ) કે ડોલનશૈલીના ંજનક તરીકે લોકખયાત
• પ્રચડં મેરાવી હોવા છતા ંસાવ સામાનય જીવન શૈલી
• 1919મા ંએમરે ગારંીજીના ં50મા ંજનમરદવસ પર એમનુ ંઅક્ભવાદન કરત ુ ંએક યાદગાર 

કાવય લખેલું
• છેવટના જીવનમા ંગારંીજી સાથે તીવ્ર મતભેદ
• એમના અને એમના પછીના કાળના ંઘરા કમવઓ તેમની શૈલીનુ ંઅનકુરર કરતા. 

પ્રદાન - બાળકાવયો, ભજનો, પ્રસગં કાવયો, કથા કાવયો, મહા કાવયો, નાટક, વાતા્ધ, 
નવલ કથા, ચરરત્ર, અનવુાદ, સપંાદન મવ. રોમા ંમવલક્ષર પ્રદાન

મખૂય કમૃતઓકમવતા - નહાના નહાના રાસ (3 ભાગ), ક્ચત્ર દશ્ધનો, પે્રમ ભસકત 
ભજનાવલી

નાટ્ય કમવતા - જયા અને જયતં, ઈનદુકુમાર, મવશ્વગીતા, શાહનેશાહ અકબર, 
જહાગંીર-નરૂજહાન, મમથયાક્ભમાની

ચરરત્ર - કમવશ્વર દલપતરામ
અનય - વસતંોતસવ, હરરસરંહતા મહાકાવય, સારહતયમથંન, કુરુકે્ષત્ર

રચનાઓ

સનમાન  
માચ્ધ 16, 1978મા ંએમના ં

નામની સટેમપ બહાર 
પડેલી
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furVÞík - ð[™
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શબદને પર સવાદ છે. કડવા ંશબદ સવાભામવક જ ઝેર ઓકે અને મી્ા શબદથી જારે જગ 
જીતાય. સતં કબીરના દોહામા ંમખુય દોહાઓ શબદ વચન પર જ હોય છે, વચન એટલે 
તો મપ્રયતમે આપેલ પાનનુ ંપરબીરડયુ ંછે, જારે વચન ઉચછવાસ વાટે બહાર આવતા જ 
સબંરંની રેખા અંરકત થઇ જાય છે.

સતં કબીર શબદ વડે ઈશ્વરનો સાક્ષાતકાર પ્રાપત કરે છે અને એમના થકી આપરે ઈશ્વર 
સરુી પહોંચીએ છીએ. એમને મન તો દુમનયા મી્ાશ ભરેલી જ હોવી જોઈએ અને શબદની 
શીખ આપી કબીર સાહબે કહ ેછે,

કઠન બચન બબખસે બુરા, જાર કરે સબ સાર,
સંત બચન બિતલ સદા, બરખે અમૃત ધાર.

- સંત કબીર

સરુારાયગુના શ્ીમાળી કમવ શ્ી દલપતરામના શબદ અને મવચાર મહાન સતં કબીરના 
દોહા સમાન જ મળે છે. શ્ી દલપતરામ રામ કહ ેછે કે,

કોયલ નવ દે કોઈને હરે ન કોનું કાગ
મીઠાં વચનથી સવ્વનો લે કોયલ અનુરાગ

-દલપતરામ

કોયલનો કં્ જરૂર મી્ો હશે પર દાનત મી્ી નથી હોતી, પોતાના જ ઈંડા કાગડાના 
માળામા ંજઈ મકૂી આવતી કોયલ આળસનુ ંપ્રમતક ગરાય છે, તયા ંહકારભાવ સાથે દલપતરામ 
કોયલના કં્ જેવી મી્ી વારી રાખી લોકોનો પે્રમ લ ૂટંવાની વાત કરે છે. 

માતભૃાષાના એકેએક શબદને પમવત્ર માનનાર અને હરહંમેશ માતભૃમૂમ પ્રતયે પોતાની 
શાન્બદક ઊમમમિઓ રજૂ કરનાર કમવ શ્ી રમેશ પટેલ (આકાશદીપ) માટે દાદા શ્ીના એકેએક 
શબદ જારે ઝળહળતા દીપ સમાન લાગે છે. આ પસંકતમા ંપર તેઅો વચન શબદનો પ્રયોગ 
સપેુરે કરે છે. શ્ી રમેશ પટેલના શબદોમા ંજારે રામમમિક ટહકુો તો છે જ સાથે સાથ માતરૃજની 
ખમુારી પર છે, કહ ેછે કે,
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ઈનદુ   રણહાકે   ફૂંકાયા   પવન
ઋણ  િહીદોનું   જ  હૈયે  રતન
ધરી  હેત  ઉરે  ઝુલાવું   વતન
ઝગમગ દીપ  િુભ દાદા વચન

જયહો!   ગુજરાત   ગુંજે  ગગન
- રમિે પટેલ

આશ્વાસન એ મદં ગમતએ ચાલતા ંજીવનની દીવાદાડંી છે. એમા ંજો કાયંક નસીબનો 
સથવારો ના મળે તો ફરરયાદોનો સીલસીલો ચાલ ુથઇ જાય. નસીબની ખેતીમા ંઅનેક સવુર્ધ 
ચદં્રકોથી નવાતજશ કમવ શ્ી ભગવતીકુમાર શમા્ધ કુદરતને એના આપેલ વેર મવશે હળવી 
ફુલ જેવી ફરરયાદ કરે છે કે,

દીધું’તું વચન તેં : ‘વસંત આવિે’,
હથેળીમાં ફૂલો ઊગે છે જ કયા ં?

- ભગવતીકુમાર િમા્વ

પે્રમની નજાકતતામા ંમરીઝ સાહબે વચનોની વસતં ખીલવી ખબુ મનખાલસ શેર આપે 
છે, શેરમા ંકા્ી ક્ષરો વે્્ા ંપછી આંમશક વસતંની લહરેની ખશુી વર્ધવે છે અને કહ ેછે કે, 

 એ રીતે એ છવાઈ ગયાં છે ખયાલમાં; આવિેને ગણી મેં લીધો છે વહાલમાં.
તારા વચનનો કેટલો આભાર માનીએ, વરસો કઠણ હતાં તે ગયાં આજકાલમાં.

– મરીઝ

રાત એકલી નથી આવતી.બીજી ઘરી બરી સોગાતો લઈને આવે છે. ચમકતા તારા, 
ચાદંાની ચાદંની અને મપ્રયતમાની સુવંાળી વાતો અને યાદો. શેખાદમ આબવુાલાની ગઝલમા ં
કંઈક એવી જ ભીની નરમાશ છે, જેમા ંસરૂજ સાથે એની રોશનીનો સોદો કરવાની વાત કરે છે, 

અમે બભક્ુક ખરા પણ આટલું તો માન સચવાયું
હજી આ પાત્ર બભક્ાનું અમારી માબલકીનું છે
મળી છે રાત અંધારી અને બોલી નથી િકતા
અરે સૂરજના સોદાગર વચન તો ચાંદનીનું છે.

- િેખાદમ આબુવાલા

“વચન”ના આમ ઘરા ંશાન્બદક પ્રયોગો થયા છે. જેમા ંશબદની સઝૂભરી વપરાશ અને 
મપ્રયતમાના આપેલ મી્ા વચનો, ગઝલકાર અને કમવઓની લોકમપ્રય યસુકત રહી છે.
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