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માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમમન ંુ સનમાન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હંુ પ્રયતનશીલ રહીશ.
વયવહારમાં ભાષાશદ્ુ ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના
વૈમવધયપ ૂર્ધ વારસા પ્રતયે પર હંુ આદર અને સનમાન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમમ તેમ જ માનવતાન ંુ રક્ષર અને જતન એ મારં ુ દામયતવ છે .
વાહનવયવહાર અને ભારતીય બંરારરના
દરે ક મનયમોન ંુ હંુ મનષ્ાપ ૂવ્ધક પાલન કરીશ.
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yufktŒ yuf ytŒ Au.
એકાંત એટલે સાતતવક ક્ષરનો એક અંત અને પરમ સાતતવક ઉલલાસનો પ્રારં ભ.
આધયાતમના દરરયામાં મૌનની હોડી પર સવાર થઈ એકાંતની તરસ છુપાવવાની
ક્ષર એટલે પરમ આનંદ. એકાંત આતમાની તરસ છે . એકાંત મૌનન ંુ સારથી છે .
ુ ર્જનમ.
એકાંત એટલે મૌનનો પન
મવચારની પરાકાષટા જયાં ક્ષરના ક્ક્ષમતજનો આનંદની હેલી સાથે મેળાપ એટલે
એકાંત.
અકળ મવશ્વમાં સકળ ક્ષર પ્રાપત કરી અંતરરાન થવાની વેળા એટલે એકાંત.
ુ ીની સફર.
એકાંત એટલે શ્વાસથી રબકારા સર
ુ ીની સફર.
એકાંત એટલે શબદથી અવાજ સર
એકાંત એટલે ક્ષરના શરબતી મમજાજથી ભીંજાવાને મારવાની સફર.
એકાંત એટલે એક એવો અંત જયાં એક શરીર
છોડીને જીવવાની શરૂઆત.
એકાંત એક અંત છે શરૂઆતનો.
એકાંત એક અંત છે ...
એકાંત એક અંત છે ...
એકાંત એક અંત છે ...
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- {kir÷f “rð[kh”

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

આજ, મને જ પ ૂછવ ંુ છે ,

મનથી મનને મેળવવ ંુ છે ,

હજુ કેટલ ં ુ બળવ ંુ છે ?!

પ્રેમથી જગમાં વરસવ ંુ છે ,

માટી મહી કદી કોઈને

વસંતે કાંથી ફં ટે કું પળ

સવેચછાથી ભળવ ંુ છે ?!

જરૂરી ઈષા્ધ-પર્ધન ંુ ખરવ ંુ છે .

અસસતતવ નવ ંુ રળવ ંુ છે ,

હવે મને જ મળવ ંુ છે ,

અહંને બહાર ઢોળાવ ંુ છે ,

અકળ છે એને કળવ ંુ છે ,

ઝરરે કાંથી આવે નીર

સવ્ધસવ મવલીન કરી

જરૂરી સવન ંુ ઓગળવ ંુ છે ,

જીવથી મશવમાં ભળવ ંુ છે .
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ના

ના
ભ ૂલ ક ા ઓ ન ી
ક્ ચ ક્ ચ ય ા ર ી ઓ અ ને
આનંદ ભયા્ધ અવાજો..
કે ટલા વખતે આજે એમને આનંદ
અપાવવા માટે જાદુગર અને ચકડોળની
વયવસથા હું કરી શકી હતી. મંદબદ્ુ ધિની
શાળાના ટ્રસટીની સાથે વાત કરી બરા
સાથેનો રહસાબ પતાવી હું ગાડીમાં
ુ ી અને રકલલોલથી
બે્ી. બાળકોની ખશ
જ મારુ હૈય ંુ આનંદથી ભરાઈ ગય ંુ અને
મને મારી અનષુ કા યાદ આવી ગઈ.
અને હું ભ ૂતકાળ માં સરી ગઈ.
ફકત ૧૯ વષ્ધની હતી તયારે મારા
લગન થઇ ગયા હતા અને ૨૦માં વષષે
તો ભગવાને મને સદ
ંુ ર રૂપાળી દીકરી
દીરી. ‘અનષુ કા’. ઘરા બાળકો બોલતા
ચાલતા મોડા શીખે તેમ અનષુ કા પર
થોડું મોડું શીખી. પર ત્રીજા વષષે અમને
ડોકટરે કીધ ંુ કે આ બાળકીને અમદાવાદ
બી. એમ. ઇનનસટટ્ ૂટમાં લઇ જાવ.
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અમદાવાદ આવયા પછી
ખબર પડી કે અનષુ કાનો
IQ ઓછો હોવાથી તે ને
મંદબદ્ુ ધિની શાળામાં દાખલ
થવ ંુ પડશે. આખરે નક્ી
કરી અન ષુ કા ૫ વષ્ધ ન ી
હતી તયારે અમે સૌરાષટ્રથી
અમદાવાદ આવી ગયા. તે
વખતે મારો બીજો દીકરો
ુ પર આવી ગયો
અંશલ
હતો. અનષુ કા મંદબદ્ુ ધિની શાળામાં
ભરવા લાગી. રદવસો પારીની જેમ
જતા રહાં અને બંને બાળકો સરસ
ભરવા લાગયા.
૧0 વષ્ધ ની થઇ તયારે અચાનક
અનષુ કાના પગ વળી જવાથી ડૉકટર
પાસે ગયા. અને ક તપાસ કરાવી
અને ઘરા ડૉકટરને પર બતાવય.ંુ
એક ડોકટરે કીધ,ંુ તમારામાં રહમમત
હોય તો સાંભળો, તમારી દીકરી ૩-૪
વષ્ધથી લાબ ંુ નરહ જીવે. મારા પર જારે
ુ
વજ્રઘાત થયો. રડી રડીને આંખો સજી
ગઈ. “ખરા છે આ ડૉકટર તો, સાજી
સમી મારી ફલ જેવી દીકરીને આમ
કેમ કહે છે ..?” રીમે રીમે તેના હાથ
પર વળવા લાગયા અને અંગો જકડાવા
લાગયા. હવે તેન ંુ બધ ંુ જ કામ મારે કરવ ંુ
પડત.ંુ મને સૌ કહેતા,” અચ્ધના તારી
સાથે જ ભગવાને કેમ આમ કય?ું ુ ”, હું
કહેતી,” ફકત ૧૯ વષષે મારા લગન થયા
હતા, મેં કદી કોઈન ંુ ખરાબ મવચાયું ુ
ન હત ંુ કે કયું ુ પર ન હત.ંુ ભગવાને
ચોક્સ મારામાં કઈ જોય ંુ હશે તયારે જ
તેમરે મને આવી દીકરી આપી. કેમ
તમને કોઈને ન આપી અને મને જ

આપી? મારી તાકાત પર ભગવાનને
પ ૂરો ભરોસો છે કે હું આ બાળકીને સારી
રીતે રાખીશ. મને મારી અનષુ કા બહુ
વહાલી છે . મેં કદી એને રડવા પર
ુ ને
દીરી નથી. કદાચ એના લીરે અંશલ
પર કારે ક ઓછો પ્રેમ કયયો હશે અને
ુ પર આટલો નાનો છે
મારો અંશલ
તો પર અનષુ કાન ંુ બહું જ ધયાન રાખે
છે . આ તો મારી પરીક્ષા છે ભગવાન
ચોક્સ મને રહમમત આપશે અને એને
સાજી કરી જ દે શ.ે ”
પર મારી આશા તો ્ગારી નીવડી.
રીમે રીમે અનષુ કાની તકલીફ વરતી
જ ગઈ. શ્વાસ લે વો મશુ કે લ થયો.
અમારા અન ષુ કા પ્રતયે ન ા પ્રે મ ની
ભગવાનને ઈષા્ધ આવી ગઈ. આટલી
સદ
ંુ ર દીકરી કદાચ ભગવાનને વરારે
વહાલી હતી. એટલે જ ૧૫ વષષે
ભગવાને મારી દીકરી લઇ લીરી.
ુ ભરવા માટે
મારો દીકરો અંશલ
અમેરરકા ગયો અને મને હવે આવા
કામ કરવાની ફુરસદ મળી.અને
ુ ીમાં જ મને
ખરે ખર આ બાળકોની ખશ
ુ થાય એટલો સંતોષ
મારી દીકરી ખશ
થાય છે ..
મવચારોમાં ને મવચારોમાં ઘર આવી
ુ નો ફોન
ગય.ંુ અને તયાં જ દીકરા અંશલ
આવયો. તેરે તેની પહેલી કમાઈના
૫00 ડોલર મોકલયા અને કીધ ંુ કે ,
“મમમી, આ પૈ સા અનષુ કા દીદીના
નામે સેવાના કામોમાં જ વાપરજે.”
મારી આંખો ભરાઈ આવી. આજે
મને ખ ૂબ સંતોષ થાય છે . ભગવાને
ખરે ખ ર અન ષુ કાને એક બહુ સારો
પરરવાર આપયો હતો.
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તે

દોડી રહો હતો. હાંફ શ્વાસ સાથે
વરી રહી હતી. શરીરમાં હત ુ
તેટલ ુ જોર લગાડી ભાગી રહો
ુ બર
ુ ભાન ભલ
ુ ાઇ ગય ુ હત.ંુ
હતો. સર
હાથમાં રહેલો થેલો કયાંય પડી ગયો.
એકાએક રરક્ષા આવી તે માં ચડી
ુ જ ખશ
ુ
ગયો. આજે સવારે તે ખબ
હતો. આજે તે ને પ્રમોશન લે ટ ર
ુ ીમાં રાત્રે
મળવાનો હતો. તે ની ખશ
ઉંઘ પર નહોતી આવી. તે હંમેશાથી
ુ મનયાળ માનતો
તે ર તારીખને શ ક
હતો. તે ને જોબ પર તે ર તારીખે
જ મળી હતી. લગનમતમથ પર તે ર
તારીખે જ હતી. આજે પર તે રમી
નવે મ બર હતી. આજે દસ વષ્ધ ન ી

જોબ પછી તે ને પ્રમોશન મળવાન ંુ
ુ ખશ
ુ ાલ ઘરે થી નીકળયો
હત.ંુ તે ખશ
હતો. પ્રમોશન તો મળી ગય ુ પરં ત ુ
મોબાઇલની એક રીંગે તે ન ા હોશ
ઉડાવી દીરા. કોઇને કહા મવના
ઓરફસ છોડી ભાગી નીકળયો. માત્ર
વીસ મમમનટના અંતરે તેની ઓરફસ
હતી પરં ત ુ આજે એક એક સેકનડ ભારે
થઇ રહી હતી. શ ંુ થય ુ હશે?
તે ના રબકારા વરી ગયા હતા,
“પપપા, મમમીને શોટ લાગયો છે ” તેની
નાની દીકરીના શબદો હજુ કાનમાં ગજી
ંુ
રહા હતા. રીક્ષા ઉભી રહેતા તે કુ દીને
હાથમાં રહેલી સોની નોટ આપીને
ભાગયો. ક્લફટ હોવા છતાંય સીડીના
પગમથયા દોડી દોડી અથડાતા કુ ટાતા
ચડવા લાગયો. ત્રીજા માટે 312 ફલેટ
નંબર પર આસપાસના બરા લોકો
એક્ા થઇ ગયા હતા. તે ની પતની

ઝંખ નાને આસપાસના લોકો સાથે
ુ જ સારા સંબર
ખબ
ં હતા. ભીડ જોઇ
તેના મોમતયા મરી ગયા. જેમ તેમ
કરીને તે રસતો કરતો ઘરમાં ગયો તો
તેની વહાલસોયી પતની ઝંખના સોફા
પર બે્ી હતી.
“હારદદિ ક, 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 તયાં જ લાઇટ જતી રહી
ુ જ ખશ
ુ થઇ
અને હું બચી ગઇ. તે ખબ
ગયો. આજે તે ર તારીખ હતી તે નો
ુ મનયાળ રદવસ!!!!!!!!!!!!!!!!!
શક
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“વા

રુ શહેર વઢવાર,
ભાગોળે ભોગાવો
વહે,
ભોગવતો ખેં ગ ાર રાર, ભોગવ
ભોગાવા ભરી ”
ભોગાવો નદીને રકનારે વસે લ ં ુ
વઢવાર અગાઉ વર્ધમાનપરુ ીના નામે
ઓળખાત.ંુ આ સથળે રારકદે વી સતી
થયા હોવાથી આ જગયા વધ ુ જારીતી
ુ બ છે .
બની છે .તેની કથા આ મજ
8 rð[khÞkºkk
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પાટર અને જુનાગઢના રાજાઓ
વચચે પેઢીઓથી વેર ચાલત ંુ હત.ંુ તેમાં
પાટરનો રાજકું વ ર મસધિરાજ જેને
પરરવા માંગતો હતો તે રારકદે વીન ંુ
અપહરર કરીને જૂનાગઢનો રાજકું વર
રા’ખેંગાર રારી બનાવી બે ્ો હતો.
સમય જતા વેર વરવા લાગય ંુ અને
મસધિરાજે જુનાગઢ પર ચઢાઈ કરી.
મસધિરાજન ંુ સૈ ન ય ૧૨ વષ્ધ સ ુર ી
જુ નાગઢને ઘે ર ીને ઉભ ંુ રહ ં ુ પરં ત ુ

રા’ખેં ગ ારે મચક ના આપી.અંતે
જુનાગઢના સૈ નયમાં ગાબડા પડ્ા
ુ થય .ંુ આ ય ધિ
ુ દરમમયાન
અને ય ધિ
ુ ો હરાયા.
રા’ખેંગાર અને તેના બે પત્ર
રારકને સાંઢડી પર નાંખીને મસધિરાજ
રાતોરાત પાટર તરફ ભાગયો.રસતામાં
રારકદે વીને મનાવવાના અને ક
પ્રયાસો મસધિરાજે કયા્ધ પરં ત ુ રારકદે વી
તેના તાબે ન થયા.અંતે વઢવાર પાસે
આવેલ ભોગાવામાં તેઓ સતી થયા.

ુ બ રારકદે વીને
એક લોકવાયકા મજ
સતી થવા માટે વઢવારના કોઈ
વયસકતએ મસધિરાજના ભયને કારરે
અસગન અને પારી નહોતા આપયા
એટલે રારકદે વીએ શાપ આપયો કે
ભોગાવામાં પારી નરહ રહે આ કથનને
કારરે આજે પર ભોગાવામાં પારી
નથી રહેત.ંુ
ભોગાવાના કાં્ે જર્જરરત થયે લ ં ુ
ભાત-ભાતની કોતરરી વાળં મંરદર
આવે લ ં ુ છે તે રારકદે વ ીના મંર દર
તરીકે ઓળખાય છે .ડો.મપ્રયબાળા
ુ બ મંરદરન ંુ મનમા્ધર
બેનની નોંર મજ
નવમી સદીના અંતમાં થય ંુ હોવાન ંુ
મનાય છે .આ મંરદર ઉઘાડા મંડપના
પડથાળ ઉપર માત્ર ગભ્ધ ગહૃ અને
તે ન ા મશખર સાથે ૨૭ફટ ઊંચ ંુ
ઉભેલ ં ુ છે .સાદું મશખર છે પરં ત ુ વચચે
ચૈ ત યવાળં ગવાક્ષન ંુ જાળી જેવ ંુ
કોતરકામ કરવામાં આવય ંુ છે .ઉપરના
અને નીચેના ભાગમાં તમાલપત્રની
લટકતી પંસ કત આ મશલપકળામાં
મંર દરને વધ ુ શોભાવે છે .મંર દરના

ુ ખ અને કળશ
મશખર પર અમ લ
છે .મંરદરના દ્ાર ઉપર બ્રહ્ા,મશવ અને
ુ ી આકમૃ તઓ કં ડારે લી છે .
મવષ્ન
ુ રાતના જારીતા મશલપ સથાપતય
ગજ
મવશારદ સવ.ડો.હરીલાલ ગૌદાની,ડો.
ઢાંકીસાહેબ તથા ડો.મપ્રયબાળા બહેન
સરહતના મવદ્ાનો આ મંરદર રારક
દે વી સતી થયા પહેલાન ંુ મશવાલય
હશે તેમ ચોક્સરીતે મને છે .હકીકત
પર એજ માનવી વધ ુ ઉક્ચત
છે ,કારરકે રારકદે વી સતી થયા
ુ ાયો
તો સતીનો પાક્ળયો બનાવી મક
હોય,અને રા’ખેંગાર તો મસધિરાજના
દુશમન હતા એની યાદમાં મસધિરાજ
સોલંકી રારકદે વી પાછળ આ મંરદર
બનાવે એ સંભવ નથી.
હકીકત જે હોય તે,પરં ત ુ વઢવારના
વીતે લા વખતની ભવયતા દશા્ધ વત ંુ
રારકદે વીન ંુ મંરદર પરુ ાતતવ મવભાગ
દ્ારા રક્ક્ષત સમારક જાહેર થયે લ
છે .અને આજે પર પ્રવાસીઓન ંુ
આકષ્ધરન ંુ કેનદ્ર છે .

“બે પોઝીટીવ વાતો”
કોઈ નવરાશની પળોમાં

યાદ કરે તો ‘ટાઇમ પાસ’

ન સમજવો. કારર મારસ

નવરાશમાં એને જ યાદ કરે છે

જેની સાથે એ ફરસતની પળોમાં
રહેવા ઈચછે છે .

કોઈ જરૂર હોય તયારે જ યાદ

કરે તો એને સવાથથી ન સમજવાં

.કારર એમને એ સમયે પોતાની
જાત કરતાં પર વધ ુ ભરોસો

તમારી ઉપર હોય છે એટલે જ
તમને યાદ કરે છે .
Vuçkúwykhe 2017
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કાશ એક ગે રસમજૂ મ તનો
મશકાર બની આખી તજંદગીની
કમારી રોકી બે ્ો મકાનમાં
અને છ જ મરહનામાં અમે ર રકાના
પેપરો આવી ગયા. સદ
ંુ ર રહેવા માટે
સજ ષેલ ં ુ “ઘર” માં તે રહેવા ના પામયો..
ન ઘર ભાડે આપય ંુ અને લાઇટ બીલ,
ગટર વેરો અને મકાન વેરો જેવ ંુ ઘ્ ંુ
ભરતો રહો. વરસો વીતી ગયા.
અમે રરકામાં બેં કમાંથી લોન લઇ
ઘર કય્ધ ુ તયારે કયારે ક મૈ ત્રી બબડે
પર ખરી કે “ગામમાં ભીંતડા કરી
ુ ી દીરા… એ પૈ સા અહીં
કરીને મક
હોત તો આટલ ુ બધ ુ વયાજ ના ભરવ ુ
પડતે..આ તો ચોખખા ઘડાનાં કળશયા
કયા્ધ..”
10 rð[khÞkºkk
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પંદ ર વષષે જયારે મૈ ત્ર ી ભારત
પહોંચી તયારે ઘરનાં ભાવો વરીને
આકાશે પહોંચયા હતા…બરી રીતે
ચોખખા મકાન નાં દસ ગરા ભાવો
તો એમજ મળતા હતા. પ્રકાશે મૈત્રીને
કહ ં ુ “કારે ક ભ ૂલ પર આમશવા્ધદ બને
છે ખરં ુ ને મૈત્રી?”
બનવાકાળ દરે ક ઘટનાને આપરી
આંખનાં ચશમે નહીં જોવાની. કદીક
ુ આવે અને કદીક દુઃખ પર આવે.
સખ
મવરાતા જયારે જે કરતી હોય તે કરીને
જ રહે છે . આપરી સામાનય બધુ રી
બહારન ંુ હોય છે . ચાહે ગમે તે ટલી
ફરરયાદ કરો કે આમ કય્ધ ુ હોત તો?
પર મવરાતા એ આપવા રય્ધ ુ હોય
તે જ રીતે અને તે જ સમયે આપે

ðes¤e™kt Íƒfkhu
rðsÞ þkn
છે …ઘડપરની ક્ચંતા કરતી મૈ ત્રીને
છપપર ફાડીને દઇ દીધ.ુ પ્રકાશ તયારે
ગરગરતો હતો.
તજંદગી જયારે જે આપે,
જેવી રીતે આપે
માની પ્રસાદી પ્રભ ુ તારી,
કયયો સસવકાર મેં

¼q¾
રા

તનાં આ્ે ક વાગયાની
આસપાસનો સમય હતો.
રસતા પર પ્રમારમાં ઘરો
ઓછો ટ્રારફક હતો. વાતાવરરમાં
મશયાળાની ઊતરતી ્ં ડી હતી.
મનશીને કારર વગર રખડવાનો
ગાંડો શોખ હતો. ઘરીવાર અજારી
જગયાએ ફરવાં જતી રહેતી. દુમનયાની
જારે કશી પરવા જ નરહ. અજાણયાં
લોકો વચચે રહેવાની, લોકોનાં ચહેરા

વાંચવાની ખ ૂબ મજા પડતી. આવી
જ એક સાંજે મનશી એની ફે વ રીટ
જગયા પર આવી પહોંચી. મનશીની
ફેવરીટ જગયા એટલે જીવરાજપાક્ધ માં
આવેલી હરરઓમ ચાઇનીઝની લારી.
હરરઓમન ંુ ચાઈનીઝ બહું ભાવત ંુ
એને . મનશી અરહયાં બે વાર અચ ૂક
ુ
આવતી. એક જયારે સૌથી વધ ુ ખશ
હોય તયારે અને બીજીવાર સૌથી વધ ુ
દુ:ખી હોય તયારે . આજે મનશી જરા
ુ માં હતી. મનશીએ હરીઓમના
મડ
ુ પાડી.
રદકરાને બમ
“છોટુ, એક મંચરુ રયન નડુ લસ.”
“જી, દીદી” છોટુએ વળતો જવાબ
આપયો.
મનશીના મંચરુ રયન નડુ લસ બનીને
ુ ી રસતા પર આમતેમ
આવે તયાં સર
જોતી હતી તયાં જ એની નજર એક
સાઇકલ સવાર પર પડી. સાઈકલની
પાછળ સાવરરીન ંુ પોટલ ં ુ બાંરેલ ં ુ હત ંુ
અને આગળ એક નાનકડો છોકરો
બે્ો હતો. બંનેના કપડાં મેલા અને
લઘર-વઘર હતાં અને માથા પરના
વાળ પર મવખરાયે લા હતાં. પે લો
નાનકડો છોકરો એની કાલી-ઘે લ ી
ભાષામાં લારી તરફ ઈશારો કરીને
કં ઈક કહેતો હતો પરં ત ુ એનાં બાપના
ચહેરાં પર મઝ
ંુ વર વતા્ધતી હતી.
વાત જરા એમ હતી કે રામજી
સાવરરી વેચવાન ંુ કામ કરતો. રોજ
સવારે સાઇકલની પાછળ સાવરરીન ંુ
પોટલ ં ુ બાંર ી રોજી-રોટી કમાવવા
નીકળી પડતો. આજે એનાં રદકરા
ુ ાનો જનમરદવસ હતો એટલે
ટબ ડ
ુ ો જીવ ખાઈ
સવારથી એનો ટબ ડ
ગયો હતો. બાપા સાથે સાઈકલ
પર ફરવાની. એથી રામજી રદકરાને
લઈને સવારથી નીકળયો હતો પરં ત ુ
મવમરના ખેલ એવાં મનરાળાં કે આજે
એક પર સાવરરી વેચાઈ નહીં એટલે
ગજવામાં રાતી પાઈ પર નહતી અને

®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k

ુ ો હ્ લઈને બે ્ો’તો
તયારે જ ટબડ
કં ઈક ખાવાની. રામજીને પારાવાર
દુ ઃખ થય ંુ રદકરાનાં જનમ રદવસે
જ એને ભ ૂખયો રાખવાનો. રામજી
દીકરાને સમજાવતો તયાંથી નીકળતો
હતો તયારે પાછળથી બ ૂમ પડી.
મનશીએ રામજી અને એનાં દીકરાને
પોતાની પાસે બેસાડ્ા. પોતાના માટે
મંગાવેલ ં ુ ખાવાન ંુ મનશીએ રામજી અને
એનાં રદકરાને જમાડી દીધ.ંુ મનશી
કાં નહતી જારતી કે ભ ૂખની વેદના
શ ંુ હોય છે . બાળપરમાં ભ ૂખ અને
ગરીબીના કારરે તો મનશીએ એનાં
ુ ાવયો હતો. ટબડુ ાના
નાના ભાઈને ગમ
ુ ી જોઇને મનશીને ખાલી
ચહેરાં પર ખશ
પેટે ઓડકાર આવી ગયો.
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yuf MkVh
MðkrŒ þkn

½z…ý™ku yk™tË
ત્રી

સ પાંત્ર ીસ વષ્ધ ન ાં હોઈએ
તયારે હજી પોતાની જીનદગીમાં
રચયાં પચયાં રહેતાં હોઈએ
અને એ સમયે સાથે રહેતાં વડીલનો
ટેકો (સપોટ્ધ ) સારો રહેતો હોય છે .
જીવનના ચાલીસ વષ્ધ થાય
તયાં એકાએક લાગવાં માં ડે કે
આપરાં વડીલની ઉંમર પર વરવા
લાગી છે . પછી જયારે વડીલની
તક્બયત નરમ ગરમ રહેવા લાગે
તયારે એકાએક પોતાની વરતી
ઉંમરનો ખયાલ આવવા લાગે છે .
હમરાં એક વખત સરખી ઉંમરના
મમત્રો બરાં બે્ાં હતાં તયારે વરતી
ઉંમર સાથે શરુ થતી શારીરરક અને
માનમસક તકલીફની ચચા્ધ થઇ. એક
મમત્ર કહે,”હમરાંથી ભ ૂલી બહુ જવાય
છે તો બીજી કહે દાદર ચઢતાં હવે
થાક લાગે છે !!! “
“યાર, આ ઘડપરની શરૂઆત
12 rð[khÞkºkk
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થઇને ! “ અવાજમાં એક ભય હતો.
ઘરાં લોકો કહે કે , “ઘડપરની
બીક લાગે છે .” તયારે મને સહજ થાય
ુ ી ઈચછામાં હશે એટલ ં ુ તો
કે પ્રભન
જીવવાંન ંુ જ છે , આયષુ યની રે ખ ા
જેટલી હશે તેટલી. તેની કોઈને ખબર
નથી તો પછી જીવન એવ ંુ કે મ ન
ુ રવ ંુ કે જે ભારરૂપ ના લાગે !
ગજા
અતયારના જમાનામાં જીવનશૈલી
ુ ારવી જરૂરી લાગે . જેમજેમ
પર સર
આધમુ નક ઉપકરરનો ઉપયોગ વરતો
ચાલયો છે તેનાં ફાયદા સાથે ગેરફાયદા
પર ઘરા હોય છે જે ચાલીસ વષ્ધની
ઉંમરે નથી દે ખાતાં પર સાઈં્ વષષે
તો જરૂરથી દે ખાશે.
ખાવાપીવાની ટે વ પર બદલાતી
જાય છે . ચટાકેદાર અને અમનયમમત
ખાવાન ંુ અતયારે ઘ્ ંુ સારં ુ લાગે પર
વરતી ઉંમરે તેનાંથી થયેલ ં ુ નકુ શાન
દે ખાડવા લાગે છે .

જીવનશૈ લ ી અને ખાવાપીવાની
ટે વ તો પોતાના હાથમાં છે માટે
ૂ ્ધ ક તે બદલી શકાશે ,
સમજપ વ
પરં ત ુ બદલાતા જતાં સવભાવન ંુ
શ ંુ? તે વ ો મવચાર આવે ! વડીલો
નાં કાય્ધ કે વાતચીતની રીતની જો
છરાવટ કરીએ તો એવ ંુ લાગે કે આ
બદલાવ પર ઉંમરના પરરવત્ધ ન
સાથે સહજ છે . ઘરાં લોકો એવાં જોયા
કે જે આ પરરવત્ધનનો સવીકાર નથી
કરતાં, તે ઓ ને તો એમજ લાગત ંુ
હોય છે કે તે મનાં સવભાવમાં કોઈ
બદલાવ આવયો જ નથી. સાથે સાથે
એવાં લોકો પર જોવા મળે છે કે જેઓ
ુ
પરરવત્ધન થાય નહી ંએનાં માટે ખબ
સજાગ રહેતા હોય છે .
આ મવષય ઉપર કે ટલાંક વડીલ
સાથે ચચા્ધ કરતાં જરાય ંુ કે જે વડીલ
પોતાની જાત સાથે વાત કરતાં
રહે છે , જમાના પ્રમારે બદલાતી
પરરસસથતીનો સવીકાર સહજતાથી કરી
ુ ાન રહેવા પ્રયતન
લેછે અને મનથી યવ
કરતાં હોય છે તેઓને આવેલ ં ુ ઘડપર
ભારરૂપ નથી લાગત ંુ .
ઘરા મારસો જોયાં કે જેઓ
વ ધૃ રાવસથામાં પ્રવે શ યા પછી પર
ુ ાન અને પ્રફુનલલત જીવન
મનથી યવ
જીવતાં હોય છે અને સાથે સાથે
પોતાનાં શારીરરક પરરવત્ધનનો પર
સહેલાઇથી સવીકાર કરી લે તાં હોય
ુ બ કરવા માટે હંમેશા મને
છે . આ મજ
થાય કે પોતાનાથી નાની ઉંમરનાં
મમત્રો હોવા પર જરૂરી છે .
જીવનમાં એવાં કે ટ લાક શોખ
કેળવવા જોઈએ કે જેના થકી કયારે
(અનુસર
ં ાન 14માં પાને)

‚Vh™k{k
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તે

રી ઓર સે ઉ્ા મેરી ઓર કો
કદમ પહેલા,
મમલેંગે હમ...!!! “
રહમાલયના પહાડો પર મને
કદાચ આ જ કહી રહા હશે જયારે મેં
પહેલીવાર તે સફેદ પહાડોની ટોચ
જોઈ!
અમદાવાદમાં મને એક જ વસત ુ
નથી ગમતી અને એ છે પહાડની
કમી. અને એટલે જ જયારે પર મને
એવ ંુ પ ૂછવામાં આવે કે ફરવા કાં જઉં
છે , તયારે હું mostly એ જ જગયાઓ
prefer કરં ુ કે જયાં પહાડ હોય. અને
એમાં પર જો મોટો આંટો મારવાનો
હોય તો તો ફટ દઈને મોં પર આવી
જાય “ચાલો રહમાલય” ! તે પછી
ઉત્તરાખંડમાં કૌશાનીના પહાડ હોય
કે , અરુરાચલમાં તવાંગ. રહમાલય

એટલો મવસતયયો છે ને કે તમે ઉત્તર
બાજુ જાવ એટલે કાંકને કાંક તો
દશ્ધન આપે જ. કારે ક આછી -પાતળી
ઝલક મળે તો કયારે ક આખાને
આખા સમાઈ જઈએ. એમાં પર
ુ વી દે તેવો વરસાદ,
બફ્ધ , ્ં ડી, ધ્જા
ુ
પવન , ફેલાયેલા શંકુદ્મના
જ ંગલો,
ુ તા હાથે, કડકડાટ દાંતે
અને એ ધ્જ
ગરમ ચા કે કોફીની ચ ૂસકી લો ને
સામે તાજા સ ૂય્ધરકરરનો સહારે જામી
ે તો અને પોતાના
ગયેલાં બરફને ખંખર
બંને હાથમાં નાના બાળકોની જેમ
વાદળોને ઉંચકે લો રહમાલય દે ખાય
એટલે તમારો ફેરો સફળ.
જેટલી પર વાર એ પહાડોમાં જાઉં
છું, દર વખતે હું આ ઉપરની તસવીર
લઈને પાછી આવ ંુ છું. પર છતાંય એ
દરે ક તસવીરમાં અલગ રં ગ હોય છે .
કઇંક નવ ંુ હોય છે . રાત્રે મને આકાશ
અને પહાડ સરખા લાગે છે . અંરારામાં
પહાડ પર કાંક કાંક, ઝીરા ઝીરા
ઝબ ૂકતાં બલબની રોશનીઓ અને

રાત્રીના તારાઓથી ટમટમત ંુ આકાશ
- બંને same. પહાડી મવસતારમાં
રામત્રન ંુ આકાશ જોવાની પર અલગ
મજા છે . જારે જાંબલી-કાળા રં ગની
ઓઢરીમાં સફેદ ઝીરી ઝીરી ભાત
હોય ને તેવ ંુ લાગે .
રાત્રે કાળા રડબાંગ લાગતા આ
પહાડને સવારે સ ૂયયોદય પહેલા જુઓ
તો આખ ંુ અલગ જ સવરૂપ દે ખાય.
આછું અંરારં ુ હોય, કાં ક કાં ક
બત્તીઓનો આછો પીળો પ્રકાશ અને
ચારે બાજુ બધ ંુ ભ ૂરં ુ -ભ ૂરં ુ , ભ ૂરો બરફ,
ભ ૂરં ુ આકાશ, ભ ૂરા પહાડી ઢોળાવો ,
રસતા અને શાંત આંખે સ ૂરજની રાહ
જોતો ભ ૂરો રહમાલય. અને બસ પછી
આંખો તયાંથી ખસે જ નહીં. મનને
કઇંક અલગ જ શાંમ ત મળે . રીમે
રીમે વાદળો ખસતા જાય, ધમુ મસ
આછું થત ંુ જાય અને સ ૂયયોદય સાથે
રહમાલયની એ મવશાળ શ્ેરી પરનો
બરફ સોનેરી રં ગે રં ગાઈ જાય. તયાંનો
તો વરસાદ પર અલગ ! સળં ગ ના
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આવે પર આવતો - જતો રહે અને
ુ ી
તરત જ રં ગબે રંગી છત્રીઓ ખલ
જાય, પહાડમાંથ ી અગક્રત નાના
નાના ઝરરા ફટી નીકળે અને મેગીમોમોઝના સટોલસ પર સંખયા વરી
જાય. અને તેમાં પર સનો - ફોલ થાય
એટલે જયાં જયાં બરફ ના હોય તયાં રસતા પર, ઘરના છાપરા પર, કે
આપરા જેકેટ પર, નાના નાના સફેદ
મોતી વેરાયેલા હોય તેવ ંુ લાગે .
રહમાલયની કુદરતી સદ
ંુ રતાની સાથે
તયાંની સંસકમૃ ત, તયાંના રહેવાસીઓ પર
સદ
ંુ ર છે . તયાંના મોટા ભાગના લોકો
મને રદલના સાફ, caring અને હમેંશા
મદદરૂપ - સવભાવવાળા જોવા મળયા
છે . જેમ કે અરુરાચલના તવાંગમાં
જયારે તયાંની સૌથી ઊંચી peak પર
જઈને પાછા આવયા તયારે અમે બરા જ
્રી ગયા હતા. અમે જે ગેસટ હાઉસમાં
રોકાયેલા તયાંના માક્લકે, અમે કઈ જ
કહ ં ુ નહોત ંુ છતાં પર, અમારા રૂમમાં
હીટર, અમારા પગ શેકવા માટે ગરમ
પારી અને સાથે સ ૂપ આપીને ગયા.
તે જ રીતે ડેલહાઉસીમાં અમે એક restaurant માં ગયા જયાં વેજ - નોનવેજ
બંને પ્રકારન ંુ ફડ મળત ંુ હત ંુ અને અમે
ઓડ્ધ ર કયયો તયારે તયાંના કમ્ધચારીએ
જરવય ંુ કે “ અમે અતયારે એક જ તવા
પર બંને food બનાવીએ છીએ તો
તમને ચાલશે ?” આ વસત ુ એમરે

કહી ના હોત તો અમને ખબર નહોતી
પડવાની પર છતાંય તેમરે જાર કરી.
આવા ઘરા ઉદાહરરો છે જેમાં લોકો
એ selflessly અમને મદદ કરી હોય.
મસતક્મમાં પેક્લગ
ં નામન ંુ નાન ંુ ગામ
છે , આવી રીતે પહાડોમાં જ વસેલ,ં ુ તયાં
ુ
અમારી સાથે જે ડ્ાઈવર હતો તે ખબ
મનખાલસ। તે કહે,” આખા મસતક્મમાં
ુ ,
પેક્લંગના લોકો સૌથી વરારે બદ્ધુ
સૌથી મ ૂખ્ધ પ્રજા” અને પછી પોતે
પેક્લગ
ં નો હોવા છતાંય પોતાની પર
જ જોક બનાવીને અમને હસાવે। તેરે
અમને કહ ં ુ હત ંુ કે “ તમે લોકો સારા
છો તેથી તમને બરા સારા જ લોકો
મળશે।” જે મને હજી પર inspire કરે
છે કે હું બરા સાથે સારં ુ વત્ધન કરં ુ અને
જો તમે કોઈની સાથે સારી રીતે રહેશો
તો એ લોકો તમને યાદ રાખવાના
જ છે .
આ સાથે લાલ લાલ ગાલ રરાવતા,
એક જ રં ગના સવેટર પહેરી, રીરે રીરે
પહાડ ચઢી સક લ
ૂ ે જતા ભ ૂલકાઓ,
પી્ પાછળ બાસકેટ લટકાવી, ચાના
ુ તીઓ,
બગીચામાં કામ કરતી ય વ
નીલી આંખો રરાવતા, લાંબો કાળો કોટ
ુ ાનો, માથા પર પહાડી
પહેરેલા યવ
ટોપી પહેરેલા, મોમોઝના સટોલ પર
બેસી , કસટમરની રાહ જોતા કાકાઓ,
ઝીરી આંખો, કરચલી વાળં મોઢું,
ગરમ કપડાં પાથરીને બેસેલી અને

ુ ્ંડીમાં,
ઉનથી કૈં ક ગથ
ં ૂ તી વ ૃધિાઓ, ખબ
લગભગ 10000 ફીટ ઉપર, મોઢા પર
સકાફ્ધ બાંરી, પથથરો તોડવાન ંુ કામ
કરતી પહાડી મરહલાઓ અને તેનાથી
પર ઉપર, આખા રસતે, કાબરચીતરા
પોષાકમાં સજજ, ખડે પગે તૈ નાત,
માત્ર એક વયસકત જ ઉભો હોય અને
આજુબાજુ એક ચકલ ં ુ પર ના ફરકત ંુ
હોય, ચારે બાજુ સફેદ બરફની ચાદરો
અને ્ંડી, તોફાન,પવન, વરસાદ બધ ંુ
જ સહન કરતા હોય તે વા આપરા
આમથીના જવાનો - આ છે રહમાલય !
આ પહાડી જીવન જેટલ ં ુ રમય લાગે
છે તેટલ ં ુ જ કર્ન પર છે અને તેનો
ુ
કદાચ તયાં રહીએ તો જ અનભવ
થાય.
ચારે બાજુ ફરફરતી, બૌધિ રમ્ધની
પાંચ રં ગની રજાઓ, બહાર રં ગબેરગી
ુ ે લા લાકડાના ઘરો,
ફલોના કું ડા મક
પહાડ ફરતે ગોળ - ગોળ બને લા,
ુ ા રસતાઓ અને તે વી જ
વાંક - ચક
રીતે વહેતી, ચોખખ ંુ પારી અને લીસા
ગોળ પથથરોવાળી નદીઓ રરાવતા
રહમાલયના પહાડો પર ચાલતી બસની
બારીમાંથી માથ ંુ બહાર કાઢતા જે ્ં ડો,
ભેજયકુ ત પવન મોં પર અથડાય ને
તેમાં મને રહમાલયનો શ્વાસ સંભળાય
છે . અને એટલે જ જયારે પર તક
મળે તયારે હું આ પહાડોમાં ખોવાઈ
જવાન ંુ પસંદ કરં ુ છું.

(પાનાં 12નું ચાલુ)

પોતાની જાત સાથે રહી ક્ચત
ં ન મનન
ુ ાન મમત્રો સાથે
તો કરી જ શકીએ. યવ
વાતો કરી મવચારની આપ-લે કરી
આનંદ લઇ શકાય છે અને જમાના
સાથે સમનવય સારીને જીવનનો
આનંદ લેવાય.
આમ જો આવે લ પરરસસથમત
સહેલાઇથી સવીકારી તો એનો ભાર
શાને લાગે!!! બરાં કહે વ ૃધરતવ અને
બાળપર સરખાં, તો જે બાળપર

ુ ાઈ ગય ંુ છે તેને ફરી યાદ કરીને
ભલ
ફરરયાદ વગર આનંદપ ૂવ્ધક કે મ ના
જીવવ ંુ !
જો આમ આ બરી બાબત પર
ુ ાન વયે જ મવચારતાં થઇ એ તો
યવ
વરતી ઉંમર અને આવતાં ઘડપરનો
ડર કોઈ રદવસ નહીં લાગે , ઉપરથી
ુ સજજતા પ ૂવ્ધક તેનો સવીકાર કરી
ખબ
શકીશ.ંુ

ુ ા
પર જો કોઈ એકલતા કે પંગ ત
આવે તો તેનો સવીકાર આનંદપ ૂવ્ધક
કરી શકાય. જેમકે સારં ુ વાં ચ ન,
ગમત ંુ સંગીત સંભાળવ,ંુ જાત સાથે
ક્ચંતન મનન કરવ ંુ .... ઉંમર વશાત
કોઈ ઇન્નદ્રય અટકે તો પરવશતાનો
ુ વ ના થાય. આંખ અટકે તો
અનભ
સાંભળી તો શકાય છે , કાન અટકે તો
વાંચી તો શકાય અને બંને અટકે તો
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અહંકારનો હુંકાર ત ંુ મનમાંથી કાઢ,
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મનમાંથી કાઢ તારા ક્ચત્તમાંથી કાઢ.

ખલુ લો ઝરુખો તે જોઈ ચહે મનડું,

અહંકારનો મવકાર તારો રૂંરશે મવકાસ,

ચાલને હવા સંગ ઉડ કહે મનડું.

રૂંરશે મવકાસ તારો કરશે રકાસ.

ગાઉં એક દુર ઓલયા સીમના ખેતરીએ,

અહંકારનો----

પહોંચીને મારીએ લીલાશ કહે મનડું.

અહંકારનાં પ્રકાર અગક્રત ક્ચક્ાર,

સરસોના ફાલ તરી પીળી પીળાશ,

બનુ ધર પ્રમતભા કાય્ધદક્ષતાનો પકુ ાર.

પવન કેરી નૈયા લઇ એમાં વહે મનડું.

અહંકારનો----દુયયોરનનો અહંકાર લાવયો કૌરવ સંહાર,
રાવર અહંકાર રયયો લંકા માથે ભાર.
અહંકારનો----અહંકારનો ઈલાજ સરળ સવભાવ,
ુ ો સહવાસ.
સરળ સવભાવે સોહે પ્રભન
અહંકારનો

«ðeýk yrðLkkþ

frðíkk Cafe

ુ ાબ રોળો મોગરો ને ચંપો
રાતા પીળા ગલ
ુ ર
મલકે થઇ ગોટમોટ સગ
ં માહે મનડું.
લાલ આગ ઓકતા આરદતયને અવલોકવા,
ચાંદક્લયા રહંડોળે જઈ ઝૂલ કહે મનડું.
રૂડા સરવરીયા પાળે ઝુકે હંસલા,
એની પાંખે સવાર થઇ ભાળ ચહે મનડું.
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છીએ સમજમાં ને પ ૂરા વત્ધમાનમાં,

સૌથી સોહામરી ઓ,ચંચલ વસંત ત,ંુ હાલ હષષે વરાવ ંુ
ખશુ બ ુ ભયા્ધ કટોરા, કુ દરત મધરુ ી, વહાલ ઝૂલે ઝૂલાવ ંુ

પર વતયા્ધ વીતી ગયાના પ્રભાવમાં.
આખરી ઈચછા તો નક્ી છે મનમાં,

આ રાતી કં પ
ૂ ળોને, વન પર્ધ ફરકે, ડાળ ઝૂલે મવહંગો

તજંદગી તેથી વરી રહી છે અમનમાં.

વાત માંડે ઉમંગે

ક્ષરોનો કાફલો ને કોઇ ધ ૂન સંગતમાં,

ને પ્રફુનલલત હૈયાં, કલરવ લહરે ,

રીરે રીરે પરારી, રસભર રીઝવે, સાજ ફલો સજાવે
આવી આવી ઘટાએ, વનમપ્રય ટહુકે, સાદ દે તો સવારે
લાગે રે રોર બાળા,ખળખળ વહંતા, આ પહાડી જટાએ
ુ ાની, નયન મલકતી, ગાય હૈયાં ઝપાટે
ઝીલે ઝીલે યવ
થાઉં હું રનય આજે, અંતર દશ્ધનથી, ઝીલતાં રદવય ભાવો
ને લીલા ડુંગરાઓ, નવલ રૂપ રરી, ગાય ગીતો ઉરે થી

જીવયાનો ભાર નથી જરાય હ્રદયમાં.
લાગરીએ ઊંઝાયા તો રહા ખોટમાં,
ૂ પ્રેમમાં.
પર સંતોષ કે છીએ ગળાડબ
ઈચછાઓને નથી રહેવ ંુ હોત ંુ મશસતમાં,
ુ ારે સહુને સબકમાં.
પર ઈશ્વર તો સર
જીવનનાં હર ગમ દફનની વેતરરમાં,
મી્ાશ અને મોજ જો સદા રે ’ મનમાં.
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ભીતરે સળવળી એક કું પળ...

ભ ૂલો તો મને હંમેશા દે ખાડવી જ પડે,
નહીં તો તે સૌને આડા અવળી જ નડે.
કેમકે હું મારસ છું.

ુ ઉર મહી....
ને, ફેલાઈ મજ

લઇને નીકળં છું હું વાહન ભલેને રાહ પર,

આંગરામાં રહેલાં કેકટસને-

શેરીઓ પછી એ તો અવળી-સવળી જ ફરે .

સપશથી ફલની મહેક,

કેમકે હું મારસ છું.

ઉમટી આવી લાગરીઓ
ને, ખીલી ઉ્ી તજંદગી....
આમ્ર મંજરીની મી્ાશમાં ભળી
ુ મહોરી ઝાંય...
ગલ
કાંટાળા વનમાં ભમરાન ંુ ગજ
ંુ ન ગજે
ંુ ...
આસફાલટની સડકો પર એક નાનસ
ંુ ુ ત ૃર ઊગે ...
રોજીંદી ઘટમાળમાં

વાંચ ુ હું સવચછતાના મનતનવા વાકો જ બરે,
પર કચરો હાથમાંથી ગમે તયાં સરકી જ પડે.
કેમકે હું મારસ છું.
હોય છે ભાર આખા સંસારનો સર પર,
હોય જે કામન ંુ તયારે બધ ંુ અટકી જ પડે.
કેમકે હું મારસ છું.

હવામાં આંદોક્લત થતા તરં ગોન ંુ

કરવ ંુ છે “ભગી” કાં કોઇને સીધ ંુ કામ જ અહીં,

કુ દરત પર એક પ્રેમાળ આમરપતય એટલે...

સમજાવે જો કોઇ તે અાંખમાં ખટકી જ પડે,

ુ !”
“વસંત ઋત....

કેમકે હું મારસ છું.

xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

- ભગીરથ ભટ્ટ. - અમદાવાદ

¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe
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Úkkuzwt ykuAw
Úkkuzwt ðÄw
હ્રદય રબકે છે ઓછુ ને ખખડે છે વધ,ુ
લોહી વહે છે ઓછુ ને ટપકે છે વધ.ુ ..

શક છે બરી દુઆઓ તરત જ ના ફળે ,
મહોબબતના માગ્ધ માં કારે ક મંઝીલ ના પર મળે ,
કરતા હોય વાતો જે તમારી સફળતાઓની,
ધયાનથી જોજો કાંક એ અંદરોઅંદર જ ના બળે .
------મી્ા જળની તલાવડી છે ,

કાં ગઇ એ વરઝારો જે સામે હતી,

જીવન તારતી નાવડી છે ;

મન સમજે છે ઓછુ ને ભટકે છે વધ.ુ .

જનની, જનમભ ૂમમને સંગ

ગળી ગયા છે લાખ પોતીકી વાતો,
હો્ બોલે છે ઓછુ ને ફફડે છે વધ.ુ
મનશ્ેત છે કાયા ને એ વાતો કહે છે ..

ુ રાતી મારી માવડી છે .
ગજ

s„Ëeþ fht„eÞk ‘‚{Þ’

frðíkk Cafe

અહીં સપશષે છે ઓછું ને અડકે છે વધ.ુ .
વહાવી દઊં આંસ ુ એમજ આંખોથી,
ુ ે છે ઓછું ને ઝબકે છે વધ.ુ .
એ ચવ
ચાલી નીકળં છું હું’યે અનંત ભરી,
રુહ નીકળે છે ઓછું ને અટકે છે વધ.ુ .
-ક્ષમત

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe
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“Áÿkûk”
“ઉપાડશે કોર મારં ુ કામ ?”

એવ ંુ અસત થતાં સરુ જે પ ૂછ્.ંુ

સાંભળી જગત આખ ંુ મનરુત્તર રહ,ં ુ
પર માટીન ંુ કોડીય ંુ બોલય.ંુ ...
“મારાથી બનત ંુ હંુ કરી છુટીશ.”

MkkhMðík MktíkkLk

‚whuþ ò™e

‚kisLÞ

sureshbjani.wordpress.com

જીવનઝાંખી

Lnk™k÷k÷ frð
ુ રાતના મહાકમવ
ગજ
જનમ

માચ્ધ 16, 1877
અમદાવાદ
અવસાન

ુ રી 9, 1946
જાનયઆ
અમદાવાદ

ુ ના
• મપતા – દલપતરામ ડાહાભાઇ (નમ્ધદ યગ
મહાન કમવ) – મ ૂળ અટક મત્રવેદી
• અભયાસ1893– મેરટ્રક (અમદાવાદ)
• 1899 – બી.એ. -તતવજ્ાન સાથે, અમદાવાદ,
ુ ાની ડેક્ન
એન્લફનસટન કોલેજ મબ
ંુ ાઇ અને પન
કોલેજ માં અભયાસ
• 1901– એમ.એ. – ઇમતહાસ સાથે (પ ૂના,
મબ
ંુ ાઇ)
• વયવસાય 1902- 04– સાદરાની સકોટ કોલેજમાં
અદ્ાપક
• 1904 - 18 રાજકોટની રાજકુ માર કોલેજમાં
અધયાપન.
• થોડોક સમય રાજકોટ રાજયનાં મ ખૂ ય
નયાયારીશ અને નાયબ દીવાન
• 1918 – કાર્યાવાડ એજનસીના મશક્ષરામરકારી
• ગાંરીજીની અસહકારની હાકલને માન આપી
સરકારી નોકરી છોડી સદા માટે અમદાવાદ
આવયા
Vuçkúwykhe 2017
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ુ જ્ામતએ શ્ીમાળી
• ઊમમમિકમવ કમવ દલપતરામનાં ચોથા પત્ર
બ્રાહ્ર હતા
• શાળાજીવનમાં અલલડ હતા, અને વ ધૃ ર દલપતરામ માટે
માથાના દુખાવા સમ હતા , પર મેટ્રીકના વષ્ધમાં જીવનપલટો
થયો.
• 1920 – રોલેટ એકટ અને જલીયાંવાલા હતયાકાંડથી વયમથત થઇ
લાંબી રજા પર ઉતયા્ધ અને 1921 માં નોકરી છોડી
• અભયાસક્રમની બીજી ભાષા – ફારસી પર બહુ સારી રીતે શીખયા
હતા.
• સરકારી મશક્ષરખાતામાં અમરકારી હતા, એ વખતે ગાંરીજી પ્રેરરત
સનમાન
અસહકારની ચળવળ દરમયાન દે શદાઝથી એમરે એ સરકારી
માચ્ધ 16, 1978માં એમનાં
નોકરી છોડી દીરેલી (1921)
નામની સટેમપ બહાર
પડેલી
• નોકરી છોડ્ા બાદ કાયમ માટે અમદાવાદ વસવાટ કરી
ુ રાતી સારહતયને ચરરે જીવન સમમપમિત કય્ધ ુ
ગજ
ુ રાતના મહાન પ્રમતભાશાળી કમવ હતા
• ગજ
ુ ગ સમ
ુ ેળ થયેલો હતો
• પ્રાચીન અને અવા્ધચીન કમવતાઓનો એમનામાં સભ
ુ રાતીમાં અપદ્ાગદ્ (અછાંદસ) કે ડોલનશૈલીનાં જનક તરીકે લોકખયાત
• ગજ
• પ્રચંડ મેરાવી હોવા છતાં સાવ સામાનય જીવન શૈલી
• 1919માં એમરે ગાંરીજીનાં 50માં જનમરદવસ પર એમન ંુ અક્ભવાદન કરત ંુ એક યાદગાર
કાવય લખેલ ં ુ
• છે વટના જીવનમાં ગાંરીજી સાથે તીવ્ર મતભેદ
• એમના અને એમના પછીના કાળનાં ઘરા કમવઓ તેમની શૈલીન ંુ અનકુ રર કરતા.

રચનાઓ
પ્રદાન - બાળકાવયો, ભજનો, પ્રસંગ કાવયો, કથા કાવયો, મહા કાવયો, નાટક, વાતા્ધ,
ુ ાદ, સંપાદન મવ. રોમાં મવલક્ષર પ્રદાન
નવલ કથા, ચરરત્ર, અનવ

મ ૂખય કમૃ તઓકમવતા - નહાના નહાના રાસ (3 ભાગ), ક્ચત્ર દશ્ધનો, પ્રેમ ભસકત
ભજનાવલી

નાટ્ય કમવતા - જયા અને જયંત, ઈનદુકુ માર, મવશ્વગીતા, શાહેનશાહ અકબર,
જહાંગીર-ન ૂરજહાન, મમથયાક્ભમાની
ચરરત્ર - કમવશ્વર દલપતરામ

અનય - વસંતોતસવ, હરરસંરહતા મહાકાવય, સારહતયમંથન, કુ રુક્ષેત્ર
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શબદને પર સવાદ છે . કડવાં શબદ સવાભામવક જ ઝેર ઓકે અને મી્ા શબદથી જારે જગ

ુ ય દોહાઓ શબદ વચન પર જ હોય છે , વચન એટલે
જીતાય. સંત કબીરના દોહામાં મખ

તો મપ્રયતમે આપેલ પાનન ંુ પરબીરડય ંુ છે , જારે વચન ઉચછવાસ વાટે બહાર આવતા જ
સંબર
ં ની રે ખા અંરકત થઇ જાય છે .

સંત કબીર શબદ વડે ઈશ્વરનો સાક્ષાતકાર પ્રાપત કરે છે અને એમના થકી આપરે ઈશ્વર
ુ ી પહોંચીએ છીએ. એમને મન તો દુમનયા મી્ાશ ભરે લી જ હોવી જોઈએ અને શબદની
સર
શીખ આપી કબીર સાહેબ કહે છે ,

કઠન બચન બબખસે બુરા, જાર કરે સબ સાર,
સંત બચન બિતલ સદા, બરખે અમૃત ધાર.
- સંત કબીર
ુ ારાયગ
ુ ના શ્ીમાળી કમવ શ્ી દલપતરામના શબદ અને મવચાર મહાન સંત કબીરના
સર

દોહા સમાન જ મળે છે . શ્ી દલપતરામ રામ કહે છે કે,

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

કોયલનો કં ્ જરૂર મી્ો હશે પર દાનત મી્ી નથી હોતી, પોતાના જ ઈંડા કાગડાના

માળામાં જઈ મ ૂકી આવતી કોયલ આળસન ંુ પ્રમતક ગરાય છે , તયાં હકારભાવ સાથે દલપતરામ
કોયલના કં ્ જેવી મી્ી વારી રાખી લોકોનો પ્રેમ લટૂં વાની વાત કરે છે .

માત ૃભાષાના એકેએક શબદને પમવત્ર માનનાર અને હરહંમેશ માત ૃભ ૂમમ પ્રતયે પોતાની

શાન્બદક ઊમમમિઓ રજૂ કરનાર કમવ શ્ી રમેશ પટે લ (આકાશદીપ) માટે દાદા શ્ીના એકેએક

શબદ જારે ઝળહળતા દીપ સમાન લાગે છે . આ પંસકતમાં પર તેઅો વચન શબદનો પ્રયોગ

ુ ેરે કરે છે . શ્ી રમેશ પટે લના શબદોમાં જારે રામમમિક ટહુકો તો છે જ સાથે સાથ માત ૃરજની
સપ
ુ ારી પર છે , કહે છે કે,
ખમ
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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
- રમેિ પટેલ
આશ્વાસન એ મંદ ગમતએ ચાલતાં જીવનની દીવાદાંડી છે . એમાં જો કાંયક નસીબનો

ુ ર્ધ
સથવારો ના મળે તો ફરરયાદોનો સીલસીલો ચાલ ુ થઇ જાય. નસીબની ખેતીમાં અનેક સવ

ચંદ્રકોથી નવાતજશ કમવ શ્ી ભગવતીકુ માર શમા્ધ કુ દરતને એના આપેલ વેર મવશે હળવી
ફુલ જેવી ફરરયાદ કરે છે કે,

દીધું’તું વચન તેં : ‘વસંત આવિે’,
હથેળીમાં ફૂલો ઊગે છે જ કયાં ?
- ભગવતીકુમાર િમા્વ

ુ મનખાલસ શેર આપે
પ્રેમની નજાકતતામાં મરીઝ સાહેબ વચનોની વસંત ખીલવી ખબ

ુ ી વર્ધવે છે અને કહે છે કે,
છે , શેરમાં કા્ી ક્ષરો વે્્ાં પછી આંમશક વસંતની લહેરની ખશ

એ રીતે એ છવાઈ ગયાં છે ખયાલમાં; આવેિને 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,

ુ ાલાની ગઝલમાં
ચાંદાની ચાંદની અને મપ્રયતમાની સવ
ંુ ાળી વાતો અને યાદો. શેખાદમ આબવ

કં ઈક એવી જ ભીની નરમાશ છે , જેમાં સ ૂરજ 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 ઘરાં શાન્બદક પ્રયોગો થયા છે . જેમાં શબદની સ ૂઝભરી વપરાશ અને

મપ્રયતમાના આપેલ મી્ા વચનો, ગઝલકાર અને કમવઓની લોકમપ્રય યસુ કત રહી છે .
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