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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”
“{k ‚]rü Au”

મા હંમેશા ંઆપવાનો વયવહાર રાખે છે. 

પહલેા ંરકત પછી દૂર અને અંતમા ંઆંસ.ુ. 

એટલે જ માનુ ંરદલ પ્રવાહી જેવુ ંમનમ્ધળ છે.

મા પમવત્ર ગીતાજી છે, મા એક એવી નવલકથા છે જેમા ંપાને પાને મમતા લખેલ છે.

ભલે કમવઓ એ કોયલનો ટહકુો મધરુ વર્ધવેલ હશે, પર માની વારીથી મધરુ બીજો 

કોઈ સવર નથી. ગઝલકારો માટે કદાચ મપ્રયતમાના સતન સપશ્ધમા ંમોજ હશે, પર 

માની આંગળીઓના ટેરવેથી મળેલ એકેએક સપશ્ધ સષૃષટનુ ંઅપાર સખુ છે.

કુદરતે દરેકને ત્રર ત્રર માના વરદાન આપેલ છે.

જેના કખેૂ જનમ લીરો તે જનની, આપરો ભાર સહન કરી 

આપરને વીર બનાવયા તે માતભૃમૂમ, અને આપરા સસંકારના પરરવહન માટેનુ ં

જે માધયમ બની તે આપરી માતભૃાષા.

કુદરતે આપેલ આ ત્રરેય માને શત શત વદંન

કારર કે,

મા સષૃષટ છે.

મા સષૃષટ છે.

મા સષૃષટ છે.

- {kir÷f “rð[kh” 
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તમારી લખવા વાચંવાની શરૂઆત કઈ 
રીત ેથઇ? કંઈક જોગાનજુોગ કે એવો 
કોઈક પ્રસંગ?

મને લાગે છે કે આ આખી પ્રરરિયા 
હતી. ત્રીજા ચોથા રોરરમા ંવડોદરાની 
મનઝામપરુા કુમારશાળામા ંભરતો તયારે 
વેકેશનમા ંજ ગજુરાતીનુ ંપા્્યપસુતક 
મળે કે તરત વાચંવા બેસી જતો. મારા 
વગ્ધમશક્ષક જયોતસનાબેન પા્ શરૂ કરે 
એ પહલેા મને આખીય વાત ખબર 
હોય, કાવયરચનાઓ અને ગઝલો મોઢે 
હોય. છઠ્ા રોરરથી લાલ બહાદુર 
શાસ્તી મવદ્ાલયમા ંઆવયો જેમા ંસરસ 
પસુતકાલય હત ુ,ં અને એ પસુતકાલયે 
મને હરરકશન મહતેા, ગરુવતંરાય 
આચાય્ધ, કનૈયાલાલ મનુશી, ઝવેરચદં 
મેઘારી, ચદં્રકાતં બક્ષી, સરેુશ દલાલ, 
સરેુશ જોશી, કાકાસહબે કાલેલકર, 
ગાંરીજી, પન્ાલાલ પટેલ, ઈશ્વર 

પે ટ લ ી ક ર . . 
કે ટ કે ટ લ ા 
સર્જકોનો પરરચય 
ક ર ા વ ય ો .  એ 
પસુતકાલયે મને 
એક એવા મવશ્વમા ં
મકૂી આપયો જેમા ં
હું ખોવાઈ જતો. અ ગ ા શ ી મ ા ં
જઈને એક બે્કે હું નવલકથાઓ 
વાચંી જતો, તલુસી માટે હુ ંરડ્યો છં તો 
પીળો રૂમાલ લઈને ગાં્ નો અભભનય 
પર કયયો છે. રહમાલયમાં ખોવાયો 
છં તો સક્કરબારની સાથે વાતો પર 
કરી છે. પસુતક મળે પછી મમમી પપપા 
મને શોરવા નીકળતા અને મહદંશે 
હુ ંઅગાશીના એ ખરૂામા ંજ મળતો. 
પરીક્ષા હોય તો સવાધયાયપોથીની 
અંદર છપાવીનેય મેં નવલકથાઓ 
વાચંી છે. મામા - માસીના ઘરે વેકેશન 

કરવા 
જતો તયાં મને પસુતકો મળી 

રહેતા, અખંડ આનંદ, નવનીત 
સમપ્ધર, જનકલયાર મેં ખબૂ વાચંયા 
છે. અજારપરે તયારે જ લખવાની 
શરૂઆત થઈ, મને સઝેૂ તે કમવતા, 
પ્રસંગો, અનભુવો લખતો જે રિમ 
લગભગ સાતેક વષ્ધ ચાલયો અને એ 
ત્રરેય ફુલસકેપ બકુ ૧૯૯૭મા ંખોવાઈ 
ગઈ, એ ખબૂ પ્રાથમમક કક્ષાનુ ંલખાર 
હત ુ,ં પર છતાયં લખવાનુ ંબરં ન 
થયુ.ં

yku¤¾

rs¿kuþ yæÞkY
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આપની website www.akshar-
nad.com, જને ેહુ ંwebsite તો નહીં 
કહું પણ એ તો સાચે જ સાહહત્યનો 
દહર્યો છે, જમેાથંી મેં પણ જ્ાનનો ઘણો 
લાભ લીધો છે. તો “અક્ષરનાદ” હવશે 
કંઈક જણાવશો?

૨૦૦૧માં રદલલી નોકરી માટે 
ગયો તયારે પ્રથમ વખત કોમપયટૂર 
અનભલમમટેડ ઈનટરનેટ સાથે મળયુ ં
અને યાહ ૂજીઓમસટીઝ સાથે પરરચય 
થયો. મારી લખેલી કેટલીક કમવતાઓ, 
કોલેજના અનભુવો, પે્રમાનભુમૂત, મમત્રો 
સાથેની ઘટનાઓ વગેરેને અસબંધિ 
રીતે લખીને મકૂવાનો પ્રયતન કયયો. 
તયારે તો ઈનટરનેટનો ઉપયોગ ફકત 
“કઝા’ નામની વેબસાઈટ માટે થતો 
જેમા ંગીતો સાભંળી શકાતા. ફોનટની 
અગવડને લીરે તયારે કમવતાઓ 
લખીને, સકેન કરીને જીઓમસટીઝ 
પર મકૂતો અને મમત્રોને ઈ-મેલ 
કરતો, તયારે તો ઈ-મલ પર નવી 
વસત ુહતી. અનેક મમત્રોને એ ગમતુ ં
કે તેમને દુબઈમાં કે અમેરરકામા ં

ગજુરાતી વાચંવા મળે છે. એ પ્રયાસ 
વરારવાનો યતન કયયો, પર તયા ં
સરુીમાં રદલલી છોડી માસટસ્ધ માટે 
ફરી વડોદરા મશફટ થયો. રદવસે 
માસટસ્ધ માટે કોલેજ, સાંજે - રાતે્ર 
ટ્શૂન કલાસ લેતો જેથી સમયનો 
ખબૂ અભાવ હતો. એ દરમયાન લગન 
થયા અને સમયની મારામારી ૨૦૦૬ 
સરુી ચાલી. હું નોકરી અથથે ૨૦૦૬મા ં
એકલો પીપાવાવ આવયો અને અહીં 
સમય મળતો ગયો. વડ્ધ પે્રસ પર 
૨૦૦૭માં જીઓમસરટઝના જ એ 
મવચારને આગળ વરારવા બલોગ 
શરૂ કયયો. ગજુરાતી ટાઈપ શીખયો 
અને મારી જ રચનાઓ તયા ંમકૂવાનુ ં
શરૂ કયુું. મમત્રોએ કેટલીક વાતા્ધઓ, 
કેટલીક કમવતાઓ માંગી અને એ 
અપલોડ કરવાનુ ંશરૂ કયુું. ૨૦૦૮મા ં
મગેૃશભાઈએ કહું કે તમે વડ્ધ પે્રસ 
બલોગને સેલફહોસટેડ કેમ નથી કરતા? 
કોરડગંના પ્રશે્ તેમરે મને ખબૂ સહાય 
કરી અને ૨૦૦૯મા ંએ બલોગને અમે 
અક્ષરનાદ પર લઈ ગયા. 

મને લાગે છે કે અક્ષરનાદ વાચકો 
કરતા બીજા લોકો કરતા મારા પોતાના 
માટે વરારે સતંોષપ્રદ બની રહી છે. 
તેને મેં કદી અથયોપાર્જનના સારન 
તરીકે નથી જોયુ.ં એક બ્ાહ્મરને માટે 
જેટલુ ંમહતવ એની પોથીનુ ંહોય છે 
એટલુ ંજ મારે માટે અક્ષરનાદનુ ંછે. 
એ મારે માટે પમવત્ર જગયા છે. એમા ં
મારા મવચારો, મારંુ સર્જન તો છે જ, 
પર સાથે સાથે અનેક અનય લોકોના 
મવચારમવશ્વનુ ંમથંન પર એમા ં છે. 
ઘરા ંમમત્રોએ - વડીલોએ કહુ ંછે કે 
અક્ષરનાદ અમને મવચારવાનો અવસર 
આપે છે. એ થોડીક ક્ષરો પરૂત ુ ંપર 
અમને રોજબરોજની તકલીફો અને 
મશુકેલીઓમાથંી બહાર ખેંચીને એક 
અલગ મવશ્વમા ંલઈ જાય છે ને હુ ંમવચારંુ 
છં કે એક વેબસાઈટ લોકોના જીવનને 
સપશશી શકે એ કેવી અનોખી વાત! 
અક્ષરનાદનુ ંનામ અમે પહલેા અલખ.
કોમ મવચારેલુ.ં અક્ષરનાદની પહલેી 
કકલક મેં મધયગીરના ચીખલકૂબા 
નેસ પાસે રાવલનદીની વચચે એક 
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ટાપ ુપર રહતેા અમારા સૌના મપ્રય 
બાપનેુ હસતે કરાવેલી. એમની રખતી 
ધરૂીની જેમ જ અક્ષરનાદ પર સદાય 
રખતી રહ ેએવી જ અપેક્ષા સહ.. મારા 
ગીરના લેખ એમને મેં સભંળાવયા છે, 
અમે સાવજની ડરક વચચે એ જગયાએ 
ભજનો ગાયા છે ને સવાય્ુ ંકરી છે. 
જીવનનો કોઈક જ રહસસો એવો હશે 
જેને જોવાની દ્રષષટ મને મારા ગીરના 
દશ્ધને ન આપી હોય. મશયાળબેટ 
- સવાઈબેટના લેખ નવનીતમા ં
છપાયા પછી મારી કંપનીના વાઈસ 
ચેરમેનને અમારા ઓડીટરે કહલે ુ ં કે 
જજજે્શ અધયારૂ તમારે તયા ંજ નોકરી 
કરે છે, પીપાવાવનો ઈમતહાસ જયારે 
પીપાવાવરામના મરંદરના ગભ્ધગહૃમા ં
બેસીને બાપ ુપાસેથી સાભંળયો, રેકડ્ધ 
કરેલો અને લેખ બનાવયો તયારે એક 
સંતોષ હતો આપરી પોતાની એ 
રરોહરને લખવાનો જેને કદી ક્ારેય 
કોઈ સપશયુું નહોત ુ.ં જો કે એ પછી તો 
પીપાવાવ મવશે રામથી જ પસુતક પર 
લખાયુ ંએ અનેરા આનદંની વાત છે. 
દરરયાની મધયમાં સવાઈબેટ પર 
દરગાહ પાસે બેસીને જયારે એનો 
ઈમતહાસ સાભંળયો, લખયો અને એથી 
ખેંચાઈને લડંનથી મમત્રો દરગાહને 
દશ્ધને આવયા તયારે સમજાયુ ં કે 
લખયાનો આ સતંોષ નકરી પ્રમસદ્ધિ 
કરતા અલગ જ વાત છે. અક્ષરનાદની 
આ જ કહાની છે. મને લાગે છે કે મેં 
જે મને ખરેખર સપશયુું એ જ લખયુ ંછે 
અને એટલે જ કદાચ અનયોને પર એ 
સપશશી શકુ ંછે.

આપે જણાવ્યું કે લગભગ 2009-
2010માં આપને કામની વ્યસતતાના 
કારણે આપની website બંધ કરવાનો 
હવચાર આવ્યો હતો, તો એવું તો શું 
બન્યું કે એ website આપે બંધ તો 
ન કરી પણ આજ ેએ “સજ્જન” પુસતક, 

સામાહ્યક અને અનેક પ્રવૃહતિઓને 
આવરી લતેુ ંએક ખુબ જ મોટંુ પહરવાર 
બની ગ્યું.

2009ના એમપ્રલમા ંસમશાનવૈરાગય 
ઘેરી વળયો હતો. ઘ્ુ ંકરવુ ંહત ુ ંજે 
થઈ શકત ુ ંનહોત ુ.ં આજે પર એ પોસટ 
વાચં ુછં તો અનભુવુ ંછં કે હજુ આજે 
પર ક્ાંક હું મારી જાતને રોકી જ 
રહ્ો છં. મેં લખેલુ ંકે, “ચશમાના વરતા ં
નબંરને થોડોક પોરો ખાવા દેવો છે, 
થોડોક ભટકવાનો આનદં મારવો છે 
અને કોઈ ડામરીયા સડકથી પદંર 
વીસ કીલોમીટર અંદર નેસમાં, કે 
કોઈક મમત્રની વાડીમા ંડાયરો મારતા 
કે પનૂમ અમાસે સાગર રકનારે બે્ા ં
બે્ા ંજો મને એમ થાય કે “કાલ માટે 
કોઈ પોસટ નથી એટલે વહલેા ભાગવુ ં
પડશે” તો એ બેય પ્રવમૃતિનો આનદં 
બગાડે છે. એટલે સતંપૃતતા આવે તયા ં
સરુી, મન ભરાય તયા ંસરુી કુદરતને 
મારવા જવુ ંછે. નવી ભક્ષમતજો ખલૂતી 
હોય તયારે વળગર ન હોવુ ંજોઈએ.”

પર અનેક મમત્રો-વડીલોના 
ઈ-મેલ, ફોન વગેરેથી એ સમજયો 
કે અક્ષરનાદ જેટલી મારી જરૂરત છે 
એટલી જ તેમની પર છે. મગેૃશભાઈએ 
વેબસાઈટ બનાવી આપી અને એમપ્રલ 
૦૯મા ંબરં કરેલ બલોગ અક્ષરનાદ 
પર જુલાઈ ૨૦૦૯મા ંફરી શરૂઆત 
પામયો. અનેક મમત્રોએ મદદનો હાથ 
લબંાવયો. અમે ૨૦૦૯માં મન:શલુક 
ઈ-પસુતક અક્ષરનાદ પર મકૂવાની 
પ્રવમૃતિ શરૂ કરી જેમા ંલોકમમલાપના 
પસુતકો મકૂવાની પરવાનગી મળી, 
અનય અનેક લેખકમમત્રોએ તેમના 
પસુતકો આપયા અને અમે તેને મકૂતા 
રહ્ા. ગજુરાતી ઈ-પસુતકોના કે્ષત્રમા ં
અનોખી અને આગવી આ શરૂઆત 
અને અક્ષરનાદના ઈ-પસુતકોના 
ડાઊનલોડની સખંયા જ બતાવે છે કે 
પ્રમતભાવ કેવો જબરદસત રહ્ો. અનેક 

નવોરદત મમત્રોને મવકસતા જોવાની 
તક અહીં મળી છે, તેઓ પ્રસથામપત 
સારહતયસર્જકો બનયા એનો આનદં 
જ હોય. અક્ષરનાદ અનેક હ્રદયોમા ં
ગ ૂજંયો છે, ગ ૂજંતો રહશેે એ વાતનો 
સતંોષ છે. 

હારદદિકભાઈ સાથે અમે ૨૦૦૯મા ં
ઝેન કોઅન – ટૂં ક ી વાતા્ધઓ 
વાંચવાનુ ંશરૂ કરેલુ.ં એમાંથી અમે 
શોટ્ધ  રફકશનના અનેક પ્રકારો સરુી 
પહોંચયા. એમને ડે્બલ વધ ુઆકષશી 
અને મને માઈરિોરફકશન. જો કે 
ડે્બલ પર માઈરિોરફકશનનો જ એક 
પ્રકાર ગરાય છે. અમે માઈરિોરફકશન 
લખતા અને અક્ષરનાદ પર મકૂતા 
રહ્ા. અનેક મમત્રોને એ ગમયુ ંઅને 
અક્ષરનાદ પર બે માઈરિોરફકશન 
મવશેષ સપરા્ધઓ કરી, ખબૂ સફળ રહી, 
અને બીજી સપરા્ધના પરરરામ વખતે 
મેં એક વોટસએપ ગ્પૂ શરૂ કરવાની 
ઈચછા વયકત કરેલી જેથી અનેક મમત્રો 
સરુી આ પ્રકાર પહોંચે, એ મવશે તેઓ 
મવગતે જારે અને માઈરિોરફકશનના 
બીબામા ંએમની રચનાઓ મકૂી શકે. 
મને આનદં છે કે આજે એ વોટસએપ 
ગ્પૂ ‘સર્જન’ એક વષ્ધ પરંુૂ કરી ચકૂુ ં
છે અને સતત નવી શરૂઆતો સાથે 
આગળ રપતુ ંરહુ ંછે. અમે ‘સર્જન’મા ં
અનેક માઈરિોરફકશન તો લખી જ 
છે, સાથે સાથે સર્જકોને જોડરીમાં, 
વાક્રચનાઓમાં સરુારવાનો પર 
સરહયારો યતન કયયો છે. પ્રસથામપત 
વાતા્ધકારોએ આ ગ્પૂમાં એમના 
અનભુવો અને જ્ાન વહેંચયા છે તો 
અનય ભાષાના માઈરિોરફકશન લેખકોએ 
તેમની સર્જન પધિમત અને સવરૂપગત 
મવશેષતાઓ ગ્પૂમા ંવહેંચી છે. અમે 
સતત એકબીજાને સુરારવાનો, 
મવકસાવવાનો યતન કરતા રહીએ 
છીએ. સર્જનના ચાર મેળાવડાઓમા ં
મમત્રો બીજા શહરેોમાથંી પર આવીને 
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મળે 
છે, રદવસ ઉજારી બની 

રહ ેછે અને સાથે અમે ગભંીરતાથી 
માઈરિોરફકશનની ચચા્ધ પર કરીએ 
છીએ. અક્ષરનાદ પર તો આ સર્જનનુ ં
નવનીત આવે જ છે, સાથે અમે 
ઓગસટ ૨૦૧૬થી શરૂ કરેલ સામમયક 
સર્જનમાં પર અમે માઈરિોરફકશન 
સાથે અનેકમવર રીતો દ્ારા સવરૂપને 
વધ ુસમજવાનો યતન કરતા રહીએ 
છીએ. એ જ રિમમા ં

 
“સજ્જન” પુસતક હવશે આમ તો ગજુરાતી 
સાહહત્ય રસીક સવ્જ જન જાણે જ છે, 
પણ એ શબદથી લઇને, પુસતક અને 
સામાહ્યકનું સજ્જન કંઈ રીતે થ્ંુય? 
માઈરિોરફકશન માટે વોટસએપ ગ્પૂ 
બનાવયુ ંતયારે તેના નામ માટે અનેક 
મવકલપો ચચા્ધમાં હતા, પર સર્જન 
સરળ છતાયં અમારા હતેનેુ વર્ધવત ુ ં
સચોટ નામ લાગયુ.ં એ જ નામ પછી 
તો સામમયક સાથે સકંળાયુ ંઅને હવે 
પસુતક સાથે પર.. 

અમારા સૌની ઈચછા હતી એ 
મજુબ સર્જન ગ્પૂના એક વષ્ધ પરૂ્ધ 

થવા મનમમતેિ અમારી 
બરાની એક – બે 
પસદંગીની રચનાઓ 
લઈને અમે પ્રસતતુ 
કયુું સકંલન પસુતક 
‘માઈરિોસર્જન’ જેમા ં
અમારી, સપંાદકોની 
મ હે ન ત  અ ને 
ભાગદોડ શામેલ 
છે, અને એ જ 
નામની વેબસાઈટ 
પર અમે બનાવી 
છે જયાંથી આ 
પસુતક મળી રહ ે
છે. અમદાવાદ 
પુસતકમેળામા ં

પસુતક મવમોચનના રદવસે અમે 
સવારથી સારહતયપરરષદના ખડંમા ં
ભેગા થયેલા, અમે સર્જનની કેક સાથે 
માઈરિોરફકશન પર બરાની સમજ 
અને પચૃછાઓ સાથે મવસતતૃ ભચંતન 
કયુું. અને સાજંે મરહપતરામ રૂપરામ 
અનાથઆશ્રમની બહનેનોના હસતે અને 
શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ અને શ્રી રાઘવજી 
માઘડના આમશવા્ધદ સાથે સર્જનનુ ં
પ્રથમ નજરા્ુ ં ‘માઈરિોસર્જન’ રજૂ 
કયુું. હવે સર્જનનુ ંબીજુ સકંલન પસુતક 
જુલાઈમા ંઅને તયાર પછી તરત શ્રી 
નીલમબેન દોશી દ્ારા સપંાદન પામી 
રહલે ુ ંસર્જનનુ ંત્રીજુ પસુતક આવશે. 
મુબંઈમા ં‘માઈરિોસર્જન’ પસુતકમાથંી 
કેટલીક શોટ્ધ રફલમ બનવાની ચચા્ધ અને 
પ્રરરિયા પર શરૂ થઈ છે. દરમયાનમા ં
સર્જન સામમયક પર અમારી રચનાઓ 
પ્રકામશત કરશે અને અનય માધયમો 
પર આયોજન હે્ ળ છે.

સજ્જન પુસતક સાથેની અને એની 
સાથે સંકળા્યેલ ટીમ સાથેનો આપનો 
અનુભવ વણ્જવશો?

અનેક લોકો હોય તયાં મતભેદો 

તો હોવાના જ, સર્જન પસુતક માટે 
અનેક સારા મા્ા અનભુવો થયા, 
સપંાદકોએ કોઈ પર અપેક્ષા વગર 
જબરદસત ગભંીરતાથી સપંાદન અને 
પ્ફૂ માટે કામ કયુું. અમકુ ગફલતોને 
લીરે પસુતકના અસસતતવ પર સવાલ 
થઈ જાય એ હદની દોડાદોડી થઈ 
ગયેલી, પર હવે પસુતક આવયા 
પછી કોઈની સામે કોઈ ફરરયાદ 
નથી. પસુતકમા ંઅમારી, સપંાદકોની 
મહનેત અને સમગ્ર સર્જન ગ્પૂની 
અપેક્ષાઓ સકંળાયેલી હતી એટલે 
એ હાથમાં આવયુ ં તયારે અમે જારે 
પોતાના બાળકને હાથમા ંલેતા હોય 
એમ લાગરીશીલ થઈ ગયેલા. 
બીજા પસુતકમાં અલગ સંપાદકો 
આવશે, બરાને માટે અહીં સમાન તક 
છે, સમાન વહવેાર છે કારરકે આ 
સરસવતીનુ ંસથાન છે. 

“માઈક્ોહિકશન વાતા્જ” મારા માટે 
સમજ અને લા્યકાત બહારની વસતુ 
છે, જો આપ એ બાબતે મને અને 
વાંચક હમત્ોને થોડંુ સમજાવશો તો 
ગમશે?

માઈરિોરફકશન વાતા્ધ  સવરૂપ 
અંગે્રજીમાં ખબૂ લાંબા સમયથી 
ચાલી આવતુ,ં પ્રચભલત અને અનોખુ ં
સવરૂપ છે, તેને ફલેશ રફકશન પર 
કહ ેછે. લઘકુથા અને માઈરિોરફકશન 
વચચે ખબૂ પાતળી ભેદરેખા છે, 
મહદંશે એ ઓળંગાઈ જતી હોય છે. 
આંતરરાષટ્ીય લેખકોની મલુાકાતો 
અને સર્જનો દ્ારા તથા આપરી 
ભાષાના સવરૂપને ધયાનમાં રાખીને 
અમે ગજુરાતીમા ંમાઈરિોરફકશન માટે 
અમારા મનયમો બનાવયા છે, ચચા્ધમા ં
મકૂ્ા છે, પ્રયોગની એરરે ચડાવયા 
છે અને એના પરરરામ પર જોયા છે.

મહદંશે ૩૦૦ શબદો સરુીની 
મયા્ધદા રરાવતી વાતા્ધઓને અંગે્રજી 
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સારહતયમા ંમાઈરિોરફકશન ગરવામા ં
આવે છે. ચીનમા ંતેને ‘સમોકીંગ લોંગ’ 
કહવેાય છે, મતલબ કે તમારી મસગારેટ 
પરૂી થાય એ પહલેા વાતા્ધ વચંાઈ 
જવી જોઈએ, વળી તેને ‘પામ સાઈઝ’ 
વાતા્ધ પર કહવેાય છે. રૂઢીગત વાતા્ધ 
પ્રકારની જેમ અહીં પર વાતા્ધના એક 
કે તેથી વધ ુતતવો ઉપસસથત હોય જ છે, 
ચમતકમૃત, વાચકના મનને હલબલાવી 
મકેૂ એવ અંત, ખબૂ ઓછા શબદોમા ં
ઘ્ુબંધુ ંસમજી શકાય એવી વૈકકલપક 
મવવેચના વગેરે માઈરિોરફકશનના એક 
કે તેથી વધ ુતતવો હોઈ શકે. અમે 
૧૫૦, ૧૦૦ અને ૫૫ શબદો સરુીની 
માઈરિોરફકશન લખવાનો યતન કરીએ 
છીએ.

શબદસખંયાની મયા્ધદાઓને લીરે 
માઈરિોરફકશનમા ંપાત્ર કે પાશ્વ્ધભમૂમકા 
પ્રસથામપત કરવાની જગયા નથી, 
વાતા્ધનો અંત તેના અંમતમ વાક્મા ંજ 
ન આવે, આખી વાતા્ધ ફકત અંત માટે 
જ ન લખાઈ હોય એનુ ંપર ધયાન 
રાખવુ ંજોઈએ. વાચક પ્રથમ શબદોથી 
જ વાતા્ધ સાથે સકંળાઈ જવો જોઈએ 
અને અંમતમ વાક્ પછી એ વાતા્ધ 
સાથે નવેસરથી સકંળાવો જોઈએ. 
કલાઈમેકસ વાતા્ધની પરૂ્ધતાના બેએક 
વાક્ો પહલેા આવે તો ઉતિમ, વાચક 
તયારે પાત્રએ લીરેલા મનર્ધય સાથે 
સમંત કે અસમંત થઈ શકે એવો સમય 
તેને મળે અને વાતા્ધન ુ ંઅંમતમ વાક્ 
વાચકને એ વાતા્ધપ્રવાહના શક્ 
એવા અનેક મવકલપો અથવા પાત્રોએ 
લીરેલા મનર્ધય અથવા વાતા્ધપ્રવાહ 
મવશે મવચારતો કરી મકેૂ. એ અંમતમ 
વાક્ આખીય માઈરિોરફકશનને 
વાચકના માનસમા ંગ ૂજંતી કરી શકે 
એવુ ંહોવુ ંજોઈએ.

માઈરિોરફકશન પોતે એક વાતા્ધ 
હોવા છતાં તેમાં એક નવભલકા 
બનવાની ક્ષમતા હોય છે. શબદોની 

પસંદગી માઈરિોરફકશનનું સૌથી 
અગતયનુ ંપાસુ ં છે. મહતિમ જરૂરત 
રરાવતા લઘતુિમ શબદો એ મારા મતે 
ફલેશ રફકશનની અનૅટમમ છે. 

હજજ્શેભાઈ, “સજ્જન”નુ ં whatsapp 
ગ્પુ પણ ખુબ જ પ્રચહલત છ,ે જનેાં 
હન્યમો પણ મેં લગભગ એક વર્જ અગાઉ 
આપના બલોગ ઊપર વાચં્યા ંહતા,ં ખુબ 
જ પારદશ્જક પ્રવહૃતિ અન ેમન ેહમેંશા 
આપની પ્રવહૃતિઓમા ંદરૂદહૃટિ દખેા્ય છ,ે 
તો આપ એ whatsapp  ગ્પુ સાથેનો 
અનભુવ અન ેસિળતા હવશે જણાવશો?

સર્જન શરૂ થયુ ંતયારે એક વોટસએપ 
ગ્પૂ જ હત ુ,ં અજાણયા લોકો જે એક 
વાતા્ધસવરૂપને મારવા, સમજવા અને 
લખવા ભેગા થયેલા. સર્જનના અનેક 
મેળાવડાઓ અને અનેરા આયોજનોએ 
તેને એક પરરવારમા ંફેરવી દીધુ ંછે. 
અહીં એડમમનની કડક નજર છતાયં 
મજાક મસતી પર થાય છે, લખાયેલી 
વાતા્ધઓ પર મનખાલસ અને સપષટ 
પ્રમતભાવ અપાય છે, અને એ એટલી 
જ ખેલરદલીપવૂ્ધક સવીકારાય છે, 
કદાચ એ જ સર્જનના મવકાસ અને 
સફળતાનુ ંમખુય કારર છે. ગ્પૂના 
મનયમ તટેૂ એટલે વોમનિંગ અને છતાયં 
ન માને તો મમત્રોને કાઢવા પર પડ્યા 
છે, સવાથ્ધ ખાતર ગ્પૂમા ંઆવતા અને 
અહીંના મમત્રોના સપંકયોનો પોતાના 
અંગત સવાથ્ધ માટે ઉપયોગ કરવાનો 
પ્રયતન કરતા લોકોને આ ગ્પેૂ સજજડ 
જાકારો આપયો છે અને નવા મમત્રોને 
બે જ રદવસમા ંજારે પરરવારના સભય 
હોય એવા મવશ્વાસથી અપનાવયા 
પર છે. સર્જનની પોતાની પધિમત 
છે. સર્જનમાં કુલ ચાર ગ્પૂ છે, 
ચચા્ધ માટેનુ ં મખુય ગ્પૂ, ફાઈનલ 
વાતા્ધઓ સબમમટ કરવા માટેનુ ંગ્પૂ, 
મોડરેટસ્ધનુ ંગ્પૂ અને એડમમન ગ્પૂ. 
આ ઉપરાતં પસુતક કે મેગેઝીન માટે 

સમયાતંરે ગ્પૂ બનતા – મવખેરાતા 
રહે છે. સર્જન કોઈ પર સભયને 
આગળ આવવામાથંી બાકાત રાખવા 
માગંત ુનથી, સપંાદન, સહસપંાદન, 
અનવુાદ, મલુાકાત, મમડીયા વગેરે 
માટે બરા સવેચછાએ જ કામ ઉપાડી 
લે છે. અને કોઈને આ બરા માટે 
કાઈં મળતુ ંનથી, પર કદાચ એ જ 
સર્જનની મવશેષતા છે કે કાય્ધક્ષમતા 
અને ગરુવતિામા ંઅમે ચલાવી લેવામા ં
માનતા નથી. ‘સર્જન’ સતત આમ જ 
આગળ વરવાનુ ંઅને મવકસવાનુ ંછે 
કારર કે એના પાયામા ંકોઈ લાલચ 
નથી, પર આ બરા મમત્રોનો અતટૂ 
મવશ્વાસ અને અપાર શ્રધિા છે.

આપ આપના આટલાં  વ્યસત 
વ્યવસા્યમાંથી સંકલન, લખવાં-
વાંચવા, અને માઈક્ોહિકશના train-
ing workshops માટે સમ્ય કેવી 
રીતે િાળવી શકો છો?

પીપાવાવ હતો તયા ંસરુી ૧૧ વષ્ધ 
એક જ સથળે હોવાને લીરે જીવન સરળ 
થઈ ગયેલુ.ં રાતે્ર ઓરફસથી આવીને 
બાળકો સઈૂ જાય પછી હું કોમપયટૂર 
લેતો, મારી પતની અક્ષરનાદના લેખ 
ટાઈપ કરી રાખે તેમા ંસરુારાઓ કરી, 
ફોમથેટમા ંમકૂી પોસટ કરતો. તયારે રોજનુ ં
ત્રરેક કલાક અપડાઊન માટે બસની 
મસુાફરી થતી જેમા ંસતત વાચંવાનો 
સમય મળતો. હવે એ નોકરી મકૂી 
અને બીજી નોકરી કે મારો અંગત 
વયવસાય એ અવઢવમા ંછં, છતાયં 
માઈરિોરફકશન માટે સમય મળી જ 
રહ ેછે. આ મારા શોખનો મવષય છે, 
સતંોષનો મવષય છે. મારા પગારમાથંી 
પાચેંક ટકા પસુતકો અને અક્ષરનાદ 
માટે દર મહીને કાઢી જ લઉં છં. 
પરરવારનો સમય અક્ષરનાદને મળે છે 
એટલે ક્ારેક ઘરવાળા નારાજ થાય, 
પર આખરે તો સર્જન પરરવારને અને 
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અક્ષરનાદના પ્રમતભાવને જોઈને 
તેમને પર આ મવકસેલા પરરવારને 
જોઈને આનદં અને સતંોષ થાય જ છે.

દરેક વાતા્જઓ સારી છે એટલે જ એ 
“સજ્જન”માં છે, છતાં્ય પણ એમાંની 
કોઈક 1-2 વાતા્જઓ જે તમને સપશી્જ 
ગઈ હો્ય? 

ઘરી બરી વાતા્ધઓ.. યાદ કરંુ તો 
અનેક વાતા્ધઓ તરત ઘેરી વળે. મને 
ગમતી મોટાભાગની માઈરિોરફકશન 
અમે માઈરિોસર્જનમા ંલીરી છે, એમા ં
મને હારદદિક યાભજ્ક, નીલમ દોશી, 
ભારતી ગોરહલ, હેતલ પરમાર, 
મમતલ પટેલ, સંજય ગુંદલાવકર, 
સોમનયા ્ક્કર, મીરા જોશી, જીજે્શ 
કાનાબાર, રાજુલ ભાનશુાલી, મીનાક્ષી 

વખારરયા.. બરા જ નામ આવી જશે.. 
મને આ પસુતકની બરી જ વાતા્ધઓ 
ગમી છે. ઉપરાંત પસુતકમાં નથી 
આવી એવી મારી બે વાતા્ધઓ મને 
ગમે છે, જે અહીં મકંુૂ છં.

આપની દરેક પ્રવૃહતિઓ માટે આપના 
પહરવારનું ્યોગદાન કેટલું છે?

ખબૂ જ.. દસ દસ વષ્ધથી 
પરરવારનો સમગ્ર સમય અક્ષરનાદ 
અને હવે રીડગજુરાતીને પર આપી 
રહ્ો છં, એ માટે મારી પતની અને 
પરરવારના બરા સતત સાથે રહ ેછે. 
ક્ારેક સામાજીક અને વયવસામયક 
જવાબદારીઓ વચચે લીરેલી 
જવાબદારી પરૂ્ધ નથી કરી શકાતી 
જેમ કે ગત વષથે રીડગજુરાતી પર 

યોજેલી પ્રવાસવર્ધન સપરા્ધ અંગત 
કારરોસર પરૂી ન કરી શક્ો. પર 
એ મસવાય જેટલો પર સમય મળયો 
છે તેમા ંપરૂી મનષ્ા અને ખતંથી આ 
બનેં વેબસાઈટસને સતત રબકતી 
રાખવાનો પ્રયતન કયયો છે અને કરતો 
જ રહીશ.

જો વાંચકો એ “માઈક્ોસજ્જન” પુસતક 
મેળવવું હો્ય તો તે ક્યાંથી મેળવી 
શકે? 

અમારી વેબસાઈટ microsarjan.
in/shop પરથી એ મેળવી શકાશે. ટૂંક 
સમયમા ંએ પસુતક મવરેિતાઓ પાસે 
અને અનય ઓનલાઈન વેબસાઈટસ 
પર પર મળતી થઈ જશે.

ચાદંનીની રાહ એ જોત ુ ંનથી
આંગણુ ંએકાતંને રોત ુ ંનથી

રાત પાસે આગગયા પણ હોય છે
એકલુ ંઅંધારંુ કાઈં હોત ુ ંનથી

– કૈલાસ પડંિત

બરફનો પહાિ થઈ મારા પર વહી જાજે

હુ ં કા ં કહુ ં છ ં કે મારામા ં ઓગળી જાજે

જો મૌન થઈને ત ુ ંમારા હ્રદયમા ંરહી ન શકે

તો આવ હોઠ સધુી શબદ થઈ ઊિી જાજે

– જવાહર બક્ી 

પતની : ‘તમે ઊંઘમા ંબરાિા કેમ 

પાિો છો ?’

પતત : ‘સવપનમા ંપણ ત ુ ંમાનતી 

નથી !’  

~~~~~~~~~~~

એક માણસ બાબા પાસે જાય છે. 

માણસ - બાબા કારેક કારેક 

રાતે્ અચાનક ઉંઘ ઉિી ગઈ તો 

જોઉ છ કે પતનીનો ચેહરો નરૂથી 

ચમકી રહ્ો છે. .. રોશની એટલી 

હોય છે કે ચાદરના ઉપરથી 

ડકરણો દેખાય છે. 

આ કેવ ુનરૂ છે બાબાજી... 

બાબા - બકા તારા મોબાઈલમા ં

પાસવિ્ડ નાખીને મકુ... એ તારો 

મોબાઈલ ચેક કરે છે..
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કાળઝાળ 
ગરમીમા,ં

એકલતાથી’ય
તપતો..
પીડાતો…
“બાકંડો”

બગીચાના 
વકૃ્ષો 
પાસે,
એકાદ 
ટહકુો

ઉરાર માગેં….. !!
~~~~~~~~~~
એકાગ્રતાથી

પ્રકમૃતનો ટહકુો 
ઝીલે; બાકંડો

~~~~~
સકુ્કો છો’ રહ્ો

ભીની લાગરી તરો 
સાક્ષી; બાકંડો

~~~~~
નદી રકનારે

હું ને ખાલી બાકંડો
વાતો કરીએ

~~~~~
રદ’ આથમતાં

હું ને ખાલી બાકંડો
વાતે વળગયાં

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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હમરાં જ એક રફલમ જોઈ - 
“Brooklyn”. આયલથેનડની 
નાનકડી છોકરી પોતાના 

ભમવષયને બહેતર બનાવવા તેના 
નાના ગામથી નયયુોક્ધના બ્કુલીન 
શહેરમાં આવે છે. રફલમની વાતા્ધ 
તેની અસપાસ જ ઘમેૂ છે - નવા 
વાતાવરરમાં, નવા શહરેમાં, નવા 
લોકો સાથે “adjust” કરવુ.ં સાથે એક 
બીજી વાત પર રફલમમા ંબતાવાઈ 
છે કે સવજનથી છટા પડવુ ંતો અઘરંુ 
જ હોય છે પર તે સાથે કોઈ પર 
જગયાથી છટા પડવુ ંપર તેટલુ ંજ 
અઘરંુ હોય છે. કારરકે મારસોની 
સાથે આપરને તે જગયાની પર 
આદત પડી ગઈ હોય છે. તેની સાથે 
પર આપરી યાદો જોડાઈ ગયેલી 
હોય છે. 

મેં ઘરા મારસોને કહતેા સાભંળયા 
છે કે “સવુાની જગયા બદલાઈ જાયને 

તો ઊંઘ ના આવે”, એવી જ રીતે 
ડાઇમનંગ ટેબલ પર બેસવાની 
જગયાઓ નક્કી હોય - તે બદલાય 
કે સકૂલ - કોલેજમાં જે બેનચ પર 
દરરોજે બેસતા હોય તે બદલાઈ 
જાય તયારે મજા ના આવે. કારરકે 
તે જગયાઓ સાથે આપરને ફાવી ગયુ ં
હોય. તે જગયા “આપરી” થઈ ગઈ 
હોય. અને જયારે આખુ ંશહરે કે દેશ 
છોડીને બીજે જવાનુ ંથાય તયારે તે 
મવચારવુ ંપર અઘરંુ થઈ પડે કે હવે 
આ place આપરે છોડવાની છે. કોઈ 
પર રસતા, ગલીઓ, શેરીઓ કે જેમા ં
ગગૂલ મેપની મદદ લીરા મવના 
ફરતા હોઈએ, અમકુ ભચનહો, ભાષા, 
પ્રાદેમશક શબદો, સંદભયો, આપરી 
મનગમતી રેસટોરાંની વાનગી કે 
જે માત્ર તે જગયાની જ ભાવે - આ 
બરી વસતઓુ એ આપરી અતયાર 
સરુીની લાઈફમા ંએક મહતવનો ભાગ 
ભજવયો હોય છે. કોઈ મમત્ર નવોસવો 
આપરા ઘરે આવયો હોય ને આપરે 
તેને બહાર ફરવા લઇ જઈએ તયારે  
અમકુ વાક્ો તો મોંમા ંઆવી જ જાય 
કે  “ભાઈ, આ તો આપરો એરરયા 

છે” કે “અહીંયાની એક એક ગલી હું 
ભમી છં “ ! 

જયારે કોઈ અજાણયું મારસ 
સરનામુ ંપછેૂ અને આપરને તે ખબર 
હોય તયારે “અરે ! આ રસતો/જગયા તો 
મેં જોયેલો છે.” વાળો જે ભાવ આવે 
ને તે એક અલગ જ અનભુવ હોય છે. 
સરુભક્ષત અનભુવવાનો, કોઈ જગયાને 
પરેુપરુી જારવાનો ભાવ ભલૂીને 
અજાણયા પ્રદેશમાં ગુગલમેપના 
સહારે, નવા ભચહ્ો, નવા રસતા પર 
જયારે ફરી ફરી આપરે સરનામુ ં
પછૂવુ ંપડે તે સસથમત સવીકારવી સહલેી 
નથી હોતી. કે જે જગયાના એક ખરૂા 
મવષે પર તમને મારહતી ના હોય. 
અને એકલુ ંશહરે કે મવસતાર કે દેશ 
જ કેમ, નવુ ંઘર લઈએ તો પર આ 
સમાન લાગરી જ અનભુવાય. દીકરી 
જયારે સાસરે જાય તયારે પર તે માત્ર 
તેના માતા મપતા કે સવજનોને જ નરહં 
પર તે ઘરને પર યાદ કરતી હોય 
છે. કબાટ,  રહંચકો, તે આંગ્ ુ- બધુ ં
જ. કારરકે આ બરી જ જગયાઓની 
ટેવ પડી ગઈ હોય છે. 

(અનસુરંાન 14મા ંપાને)

M{hý
÷u¾
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“સો
નબાઈ ત ુ ંઆવી”, આ 
શબદો હવે કાને નથી 
પડવાના.

‘લાવ તારી સોયમા ંદોરો પરોવી 
દંઉ’.

‘હા, ્ાકોરજીની માળા કરવા 
મોગરો અને ગલુાબ લાવવાનુ ંભલૂી 
નથી’!

‘અરે, આજે ભલેૂશ્વરથી આવતા ં
સરસ મજાનાં કંટોળા જોયા. મોંઘા 
હતા ંપર ્ાકોરજીને માટે લાવી’ !

‘મમમી ત ુ ંશુ ં ફાકે છે, મને થોડંુ 
આપ’ !

આ બરા વાક્ો કાનમાં ગુંજે 
છે. સામે તરવરી ઉ્ે મારી વહાલી 
મમમીનો પે્રમાળ ચહરેો. આજે તો તે 
હયાત નથી. અમે પાચં ભાઈ બહનેો. 
બરાના ઉછેર એક સરખા પયાર 
દ્ારા થયા. તે જમાનામા ંપર અમે 

મમમી કહતેા ંહતા. હવે મમમી , મારા 
મપતાજીના ઘરમા ંસહથુી મોટી હતી. 
સહથુી ના્ના કાકા તો જાર એ મારી 
મમમીને જ મા સમજતા.

મમમી એ પર કોઈ રદવસ તેમને 
ઓછં આવવા દીધુ ં ન હત ુ.ં મારા 
બીજા નબંરના પ.ૂકાકા તેમના લગન 
પછી જયારે મપતા થયા તો કાકી 
નાનુ ંબાળક મકૂી મવ્દાય થયા. હું 
અને મારા કાકાનો દીકરો લગભગ 
સરખી ઉંમરના. કાકાએ તેમનો દીકરો 
મારી મમમીને સોંપી દીરો. હા, તેરે 
મારા દૂરમા ંભાગ પડાવયો. બદલામા ં
મને નાનો ભાઈલો મળયો. મારા બને્ 
ભાઈ ઉંમરમા ંમારાથી મોટા છે. આ 
ભાઈ ચાર મરહના નાનો હતો. મારી 
મમમીને આખી જજંદગી મમમી કહીને 
બોલાવતો.

આવી પે્રમાળ મા પામવા માટે 
હું ભાગયશાળી બની હતી. કાકાએ 
ફરીથી લગન કયા્ધ. નવી કાકી એ 
ઓરમાન દીકરાને પોતાના બાળકો 

કરતા ંઅદકેરો ગણયો. જેનુ ંમોત એ 
દીકરાએ જ સરુાયુું. જીવનની અંમતમ 
ક્ષર સરુી.

હજુ તો કાકાનો દીકરો પોતાને તયા ં
ગયો નથી તયા ંમારા મોટા મામાનો 
સહથુી મોટો દીકરો અમારે તયા ંઆવયો. 
અમારી સાથે જ શાળામા ંપર ગયો. 
કેટલાય વષયો સરુી એ મામાનો દીકરો 
છે એવી મને ખબર ન હતી. વષયો 
પછી જારવા પામી.

આવી મારી માવડી સહનેુ પોતાના 
પયારથી ભભંજવતી. કુટંુબમાં સહુના 
કામ કરી કાયા ઘસતી. જમાડવા 
બે્ી હોય તયારે અન્પરૂા્ધ ભાસે. તેની 
મશખામર ડગલેને પગલે યાદ આવે. 
તમે માનશો અમેરરકાથી જેઓ ભારત 
ફરવા જાય છે તેમના મોટાભાગના 
પગ મચકોડીને પાછાં આવે છે. 
કારર સવાભામવક છે. આપરા દેશમા ં
ફુટપાથમા ંખાડા હોય. કોઈ ્ ેકારે ઈંટ 
ટટેૂલી હોય.

સાચુ ંકહું છં ૩૮ વષ્ધમા ંહજુ સરુી 
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પગ ભાંગયો નથી. તેનો યશ મારી 
વહાલી મમમીને જાય છે. નાનપરથી 
એક મશલાલેખ મગજમા ંકોતયયો હતો 
“હંમેશા મવચાર ઉંચા રાખો નજર 
નીચી રાખો”. આ વાત મમમીએ 
જરાવી હતી. જેનુ ંસમરર આજ સરુી 
છે ! આ ખબૂ સામાનય વાત છે. એવા ં
તો કેટલા મી્ા સમરરો યાદ કરંુ.

૬૪ વષ્ધની ઉમરે જયારે એક વષ્ધ 
માટે ભારત યોગનુ ંમશક્ષર લેવા ગઈ 
તયારે એ જ મા છાતી ્ોઇને કહી 
શકી ,’ આ કામ મારી દીકરી જ કરી 
શકે’! કેટલો આતમ મવશ્વાસ. શ્રીનાથજી 
પર લખેલાં ભજન સહુ પ્રથમ તેને 
સંભળાવવાના. તેની શ્રીજી પરની 
અપાર શ્રધિા આજે રગ રગમા ંસમાઈ 
છે.

બસ મમમી ‘. આમ તો ત ુ ં રોજ 
યાદ આવે છે. આજે તને પયાર સરહત 
ચરરોમા ંપ્રરામ’

આજના ‘મરસ્ધ ડે ના શભુ રદવસે 

તારી યાદનો દીપક જલાવુ ંછં’.
તારી દીકરી .
આવી જ પે્રમાળ એક બીજી માને 

યાદ ન કરંુ તો મને છટ છે ! એ છે 
મારા પમતની પે્રમાળ માતા, મારા પ ૂ
સાસજુી. ખબર નહી તેમને પહલેીવાર 
જોયા તયારથી હૈયે વસયા હતા. સુદંર 
મખુડંુ, આંખમાં અમી અને સસમત 
રેલાવતા હો્. મારા પમતને ખબૂ 
પયારા તેથી પર કદાચ મને ખબૂ 
વહાલા હતા. ‘પમવના’ કહે એટલે 
મારા દાદીમાની યાદ અપાવે.

ઘરીવાર મનમાં થત ુ ં જો બરી 
‘વહુઓ’ સાસનેુ પમતની મા ગરી 
આદર આપે તો આ ‘સાસ ુવહુની’ 
ટી.વી.મા ંઆવતી મસરરયલોનો રરંો 
બરં થઈ જાય! દરેક વહએુ મશલાલેખ 
કોતરવો જોઈએ એ “ સાસ ુએ આપરા 
પયારા પમતની મા છે”. બા કહું એટલે 
એમને પર ખબૂ મારા પર પયાર 
આવતો. બાને શુ ંગમે એ પમત તેમ 

જ ભાભી પાસેથી જાણયુ ંહત ુ.ં અરે એક 
પ્રસગંતો આજે યાદ આવે તયારે તેમને 
પ્રતયે આદરથી મસર ઝુકી જાય.

જયારે પર લગનમા ંજવાનુ ંહોય 
તયારે અમે બાને લેવા જઈએ. તે 
રદવસે મેં વાળ બહાર સેટ કરાવયા 
હતા. આ એ સમયની વાત છે જયારે 
હું બાવીસ વષ્ધની હતી.

બાને લાડથી પછૂ્ુ,ં “ બા, આજે હું 
માથે નહી ઓઢંુ તો ચાલશે”?

બા સમજી ગયા કે ભરેલી વહ ુછે 
છતા ંમારી રજા માગે છે. બાએ હસીને 
મારા માથા પર છેડો ન રાખવાની 
મજૂંરી આપી. તયારથી મનોમન નક્કી 
કયુું કાઈં પર જુદંુ કરવુ ંહોય તો બાની 
મજૂંરી મેળવવાની. તેમને ગમે છે. 
નાની હતી એટલે પયાર ખબૂ પામી 
હતી “. બા” આજે તમને ભાવ, પે્રમ 
અને આદર પવૂ્ધક પ્રરામ કરંુ છં !

(પાના ં12નુ ંચાલ)ુ

મારે જયારે મારી સકલૂ છોડવાની 
થઈ તયારે કદાચ આજ વસત ુમેં પર 
અનભુવેલી. મારા મશક્ષકો, મમત્રો આ 
બરા મસવાય પર તે જગયા, કે જયા ં
12-13 વષ્ધથી સળંગ જતા હોઈએ, 
તે હવે છોડવાની છે તેવુ ંમન માનત ુ ં
જ નહોત ુ.ં  છેલલા રદવસોમા ંતો મારા 
કોઈ મમત્રો સકલેૂ આવતા નરહં પર હું  
એકલી સકલેૂ જતી. મારી સકલૂ બહ ુજ 
મોટી છે એટલે હુ ંદરેક જગયાએ ફરતી, 
મારા નાનપરના કલાસથી માંડીને 

રમતના મેદાન સરુી બરે જતી 
અને બેસતી. કારરકે તે જગયાઓ હું 
ભમવષયમા ંmiss કરવાની હતી. તમે 
જે જગયાએ ઘરા વષયોથી રહતેા હોવ 
તે જગયાઓ છોડવી તો અઘરી હોય જ 
છે પર ઘરીવાર તમે 4-5 રદવસ માટે 
પર કોઈ જગયાએ રહી જાઓ, પછી 
તે પર જો બદલવાની આવે તો મન 
નથી થત ુ.ં પ્રવાસોમા ંઘરીવાર મેં આ 
અનભુવયુ ંછે. અમકુ મવસતાર જારીતો 
બની જાય તયારે દર વખતે આવી જ 
લાગરી અનભુવાય છે. કારરકે દરેક 

place ના અમકુ અનભુવો, યાદો હોય 
છે અને  એટલે જ જગયા કોઈ પર 
હોય, તે તમારંુ વતન હોય કે તમારી 
સકલૂની બેનચ હોય - તેને છોડવી કે 
બદલવી હંમેશા મશુકેલ જ હોય છે ! 

“You get a strange feeling 
when you leave a place, like 
you’ll not only miss the people 
you love, but you miss the person 
you are at this time and place 
because you’ll never be this way 
ever again”
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બનાસકાં્ ા જજલલાના દાતંા 
તાલકુામા ંઆવેલ આરાસરુી 
અંબાજી માતાનુ ં સથાનક 

ભારતભરની ૫૧ શસકતપી્ોમા ંઆગવુ ં
સથાન રરાવે છે.

પરુારના ંએક ઉલલેખ મજુબ દક્ષ 
પ્રજાપમત ‘બહૃસપમતક’ યજ્ કરેલ, 
જેમાં પોતાના જમાઈ ભગવાન 
શકંરને મનમતં્યા ન હતા. તેથી તેમના 
મવરોર છતા ંદક્ષપતુ્રી સતીદેવી તયા ં
ગયા. જયાં મપતાના મખેુ પોતાના 
પમતની મનદંા સાભંળી યજ્કંુડમા ંપ્રાર 
તયજી દીરો. તયારે ભગવાન મશવે 
સતીદેવીનો મનશે્તન દેહ જોઈ તાડંવ 
કયુું. સતીદેવીને ખભે લઇ મત્રલોક 
ઘમૂવા લાગયા, તયારે સષૃષટનાશ થશે 
તેવા ભયથી મવષ્ ુભગવાને પોતાના 
ચરિથી સતીદેવીના ટકૂડા કરી પથૃવી 
પર આંતરે-આંતરે વેરાવી દીરા. આ 
શરીરના તથા આભષૂરના ભાગ 
પ૧  સથળે પડ્યા, જયા ંદરેક જગયાએ 
શસકતપી્ની સથાપના થઇ. ’તતં્ર-
ચડુામરી’મા ંઆ ૫૧ શસકતપી્ોનો 
ઉલલેખ જોવા મળે છે. આ સવથે 
શસકતપી્ોમાં આરાસરુના અંબાજી 
ખાતે આવેલ શસકતપી્ પ્રાચીન 
શસકતપી્ોમા ંશીરમોર સમાન છે. આ 

પી્ અંગે અનય કથા પર મળે છે. 
અંબાજીમાતાનુ ં મળૂમંરદર બે્ા 

ઘાટનું છે. મવશાળ મંડપ અને 
ગભ્ધગહૃમા ંમાતાજીનો ગવાક્ષ ગોખ છે. 
અહીં મમૂતતિના સથાને વીસાયતં્રની પજૂા 
થાય છે. યતં્રને મગુટ તથા ચુદંડી સાથે 
મસંહ, વાઘ, હાથી, નદંી, ગરૂડ જેવા 
મવમવર વાહનો સાથે શરગાર કરવામા ં
આવે છે. મરંદરની સામેની બાજુમા ં
ચાચરચોક આવેલો છે. અંબાજીમાતા 
ચાચરના ચોકવાળી માતા તરીકે પર 
જારીતા છે.અહીં ચોકમા ંહોમ હવન 
કરાય છે.

પોષી પનૂમ માતાજીનો પ્રાગટ્ય 
રદવસ તરીકે ભવય રીતે ઉજવાય છે.આ 
રદવસે ગજુરાત અને આજુબાજુના 
રાજયોમાથંી પર દશ્ધનાથશીઓના સઘં 
પગપાળા તેમજ વાહનો સાથે મોટી 
સખંયામા ંઉમટી પડે છે. અને ખાસ 
ભાદરવી પનૂમના રદવસે અહીં મેળાનુ ં
પર આયોજન થાય છે. અંબાજી ગામ 
શરગાર સજે છે. આ રદવસે ‘શતચડંી 
યજ્’ કરવામા ંઆવે છે, અને માતાજીને 
૫૬ ભોગ રરાવવામા ંઆવે છે.

અંબાજી દેવસથાનની પમશ્મ રદશામા ં
ત્રરેક રકમીના અંતરે ગબબર આવેલો 
છે. આ સથળ માતાજીનુ ંપ્રાગટ્ય સથળ 

હોવાની માનયતા છે. ભાગવતના 
ઉલલેખ મજુબ ભગવાન શ્રીકૃષરની 
બાબરી-ચૌલકમ્ધ મવમર આ સથળે 
કરાઈ હતી. પગમથયા તેમજ રોપ-વે 
દ્ારા ગબબર પર જઈ શકાય છે. જયા ં
અંખડ દીપ જયોત અમવરત ઝળહળે 
છે. આ જયોત અંબાજી મરંદરમાંથી 
પર નરીઆંખે જોઈ શકાય છે. 

અંબાજી માતા મરંદરનો વહીવટ 
હાલમા ં‘શ્રી આરાસરુી અંબાજી માતા 
દેવસથાન ટ્સટ’ના નામે કલેકટરશ્રી 
ઉપરાતં અનય ટ્સટી સમમમત સભયો 
દ્ારા કરવામા ંઆવે છે. નાયબ કલેકટર 
કક્ષાના અમરકારી વરહવટદાર તરીકે 
સપંરૂ્ધ સમય માટે સચંાલન કરે છે.

અંબાજી મરંદરના ૧૦૩ ફુટ ઊંચા 
મશખર પર ૩ ટન વજનનો કળશ 
મકુાયેલ છે. મશખર પર મકુવામા ંઆવેલ 
સવુર્ધ કળશ નીચેના આંબલસારાને 
પર સવુર્ધ જરડત કરાયેલ છે. અતયારે 
૩૫૮ જેટલા સવુર્ધકળશ ઝળહળી રહ્ા 
છે. ભારતભરના ૫૧ શસકતપી્ોમા ં
સૌથી વરારે સવુર્ધકળશ રરાવત ુ ંઆ 
મરંદર છે.આ મરંદરના પ્રાગંરમા ં૫૧ 
શસકતપી્ોનો મરહમા સમજાવી ૪૫ 
મીનીટની ૩ડી રફલમ બતાવવામા ં
આવે છે.

ભગરીકંદરાઓની વચચે કુદરતી 
સૌનદય્ધથી ભરપરૂ અંબાજી યાત્રારામ 
બારેમાસ યાત્રાળુઓની આવન-
જાવનથી રમરમતુ ંરહ ેછે.આ તીથ્ધરામ 
અમદાવાદથી ૧૭૦ કીલોમીટરના 
અંતરે આવેલ છે. નજીકનુ ંએરપોટ્ધ  
અમદાવાદ છે. નજીકનુ ંરેલવે સટેશન 
આબરુોડ છે તયાથંી અંબાજી ૨૦ કી.મી 
છે.

{khe Þkºkk
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સમય સવારે પોરા સાતની 
ટે્ન પકડવા નૈષર કાલપુરુ 
રેલવે સટેશને પહોંચી જતો. 

ઘરથી સટેશન તો માડં ૧૦ મમનીટના 
અંતરે હત ુ ંપર હંમેશા સમય કરતા 
વહલેા ંપહોંચવાની આદતને કારરે 
રોજ સવારે ઘરેથી વહેલો નીકળી 
જતો. સારંગપુર દરવાજા પાસે 
ચાની કીટલી પર ચોકલેટી ચા પીને 
જ આગળ વરવુ ંએવો મનયમ પર 

છેલલા ઘરાં રદવસથી એ જોતો કે 
એક કાકા કતૂરાઓને બહ ુપે્રમથી દૂર 
ભબસકીટ ખવડાવતા. એને જોઇને થત ુ ં
કે આટલો પે્રમ કોઈ રસતે રખડતા ં
કુતરાને કઈ રીતે કરી શકે..? ઘરીવાર 
થત ુ ંકે પાસે જઈને આનુ ંકારર પછેૂ 
પર ટે્ન પકડવાની ઊતાવળમા ંરહી 
જત ુ.ં આજે થોડો સમય હતો એટલે 
પેલા કાકા પાસે આવીને નૈષરે પછૂ્ુ,ં 
“માફ કરશો કાકા પર આટલા પે્રમથી 
કુતરાને દૂર ભબસકીટ ખવડાવતા હું 
કોઈને પહલેી વખત જોંઉ છં, તમે 
જે પે્રમથી ખવડાવો છો એ પે્રમથી 
તો કદાચ ભાગયે જ કોઈ ખવડાવત ુ ં
હશે. આની પાછળનુ ંકોઈ કારર કે 
પછી..” નૈષર અટક્ો.

“બેસ અરહંયા બેટા, તને માડંીને 
વાત કરંુ” કાકાએ જવાબ આપયો. 
અમારા ઘરે એક કુતરો હતો, 

એકદમ ગોરો ગોરો દૂર જેવો 
અને અલમસત. હું પે્રમથી 

એને ગોલ ુકહતેો. રોજ 
સવારે જયારે હુ ંઘરની 

બહાર નીકળંુ તયારે 
મારી પહલેા ંતો 

એ 

સકુટર પર બેસીને તૈયાર હોય. રોજ 
મહોલલાનો એક આંટો મરાવવાનો. 
ગલીમા ંજયારે છોકરાઓ રરિકેટ રમતા ં
હોય તયારે બોલ લેવા તો પોતે જ 
દોડે. બરફવાળાની ઘટંડી સાભંળીને 
એનો વાડકો લઈને એવો દોડેને કે 
વાત જ ન પછૂો અને બરફવાળો પર 
એનાં માટે સરસ મજાનો બરફનો 
ગોળો વાળી આપે ને પછી ગલુાબનુ ં
શરબત પર નાખંી આપે. 

આમ તો એ ખાસ ભસતો નરહં 
પર, કયારેક મારો નાનો મનુ્ો ઊંઘતો 
હોય તયારે એના ંભસવાના અવાજથી 
ડરી જતો. એકવાર તો મેં એને થપપડ 
લગાવીને કહી દીધુ,ં “જો ગોલ,ુ મનુ્ો 
મારો દીકરો છે, એટલે તારા નાના 
ભાઈ જેવો છે, એ સતુો હોય તયારે 
સહજે પર નરહં ભસવાનુ ંઅને હવે 
જો ત ુ ંપછી ભસયો તો તારી આવી 
જ બની સમજી લેજે. તયાર પછી એ 
કયારેય મનુ્ો સતુો હોય તયારે ભસતો 
નરહ. આવી તો કેટ-કેટલીય વાતો છે 
એની. હું મારા મનુ્ા જેટલો જ પે્રમ 
કરતો એને.

એક વખતની વાત છે, મનુ્ો 
રમતાં-રમતાં ઘરની બહાર નીકળી 
ગયો અને ઘરમા ંકોઈનુ ંધયાન નરહં. 
ઘરની બહાર રસતા પર ફૂલ સપીડમા ં
કોઈ વાહન આવતુ ં હત ુ.ં મનુ્ાને 
બચાવવા ગોલ ુબાઈક નીચે આવી 
ગયો….બસ તયારથી ગોલનુી યાદમા ં
હું રોજ સવારે આવીને કુતરાઓને 
દૂર-ભબસકીટ ખવડાવુ ંછં.

{khku „ku÷w  ®ÍËøke-yuf MkVh
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સો
નાલી એક પ્રોફેશનલ ડે્સ 
ડીઝાઇનર હતી. તે પોતાના 
કામમા ંરદવસ રાત વયસત 

રહેતી હતી. પર જીવનની ઉંચી-
નીચી, ખરબચડી ડગરને પાર કરતા,ં 
બાવીસ વષ્ધની આ નાનકડી બાળાએ 
અનેક લાગરીમય પળોને રદલમા ં
સમાવી હતી. આટલી નાની ઉમરે 
પર, તેરે તેની માતાના જીવનના 
ઉતાર ચઢાવ જોયાં હતાં. મપતાન ુ
મતૃય ુથયુ ંતયારે તે દસ વષ્ધની હતી..
એની મા, સરલાબેન, શાળામા ંમશભક્ષકા 
હતા. મપતાની માંદગી અને મતૃય ુ
સમયે થયેલા ખચા્ધથી, મા-દીકરીનુ ં
જીવન ક્ષત-મવક્ષત થઇ ગયુ ંહત ુ.ં પર 
માએ સમઝરપવૂ્ધક શાળાની નોકરી 
ઉપરાતં, થોડા ટ્શુન કરીને એમની 
ગાડી પાટા પર ચડાવી હતી. માની આ 
આરારનાથી પ્રભામવત થઇ, દીકરીએ 

પર, દસમા રોરર બાદ બી.એ. 
અથવા બી.કોમ. કરવાને બદલે ફેશન 
ડીઝાઇનીંગનો કોસ્ધ કરીને પગભર 
થવાનો તથા માના ગહૃસથાશ્રમના 
ભારમાં સહભાગી થવાનો મનશ્ય 
કયયો. માએ સોનાલીને યમુનવમસતિટી 
માનય ફેશન ડીઝાઇનીંગનો કોસ્ધ 
કરાવયો. શરુઆતમાં બે વષ્ધ, બે-
ત્રર ડીઝાઇનર સાથે કામ કયા્ધ બાદ, 
એરે માની આમથતિક મદદથી સવતતં્ર 
વયવસાય શરૂ કયયો. મા-દીકરી એક 
બીજાની અંતરંગ લાગરીઓના સહારે 
જીવનનો દરેક તહવેાર ઉજવતા. મે 
મરહનાનો બીજો રમવવાર એટલે,’ 
મરસ્ધ ડે’ ભારત દેશમા દરેક બાળક 
પોતાની માને માન આપે છે. આ 
દેશમા, બે કે ત્રર પેઢી, એકબીજાની 
સાથે રહ ેછે. બીજા પાશ્ાતય દેશોની 
જેમ અહીં, મા-બાપને વધૃરાશ્રમ કે 
સીનીયર સીટીઝન હોમમાં મકુીને, 
મરસ્ધ ડે ને રદવસે ગલુાબના ફૂલ 

મોકલવાની પ્રથા નથી. સોનાલીએ 
માને સવારે જ કહું, “મમ, આજે 
આપરી ડેટ છે. ત ુબાર વાગે તૈયાર 
રહજેે. આપરે બહાર જમવા જવાન ુછે 
અને એક ફેશન શો જોવા જવાન ુછે.” 
મે મરહનો હતો એટલે સરલાબેનને 
શાળામાથી રજા લેવાનો પ્રશ્ જ ન 
હતો..બરાબર બાર વાગે સોનાલી 
સકટૂર લઇને આવી પહોંચી. માને સુદંર 
ગલુાબન ુ ફૂલ આપય ુઅને’” હેપપી 
મરસ્ધ ડે” કહીને ભેટી. સરલાબહનેે 
અનેક વાર પછૂ્ ુકે ટેબલ ક્ા ંબકુ 
કરાવય ુહત?ુ પર સોનાલીએ મમમીને 
ઇશારામા ંજ રાહ જોવાન ુકહ.ુ માને 
સકટૂર ઉપર બેસાડીને નીકળી પડી. 
સકટૂર એક મરહલાઓના વધૃરાશ્રમ 
પાસે ઉભ ુરાખય.ુપોતાના જ બાળકોથી 
તયજાયેલી આ માતાઓને સોનાલીએ 
“હેપપી મરસ્ધ ડે“ કહીને એક એક 
ગલુાબ આપયુ.ં અને એ લોકો સાથે 
લચં લીધ.ુ સરલાબેનનુ ંરદલ અનકહી 
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લાગરીઓથી ભરાઇ થઇ ગયું. 
એમનો ઉછેર અને એમના સસંકાર 
આજે અનેક અજનબીઓના રદલને 
પે્રમથી ભીંજવતાં હતાં. તયાર બાદ 
તયા,ં વધૃરાશ્રમમા ંજ સોનાલીએ એક 
અનોખો કાય્ધરિમ યોજયો હતો. એની 
બે મદદનીશ છોકરીઓ સવારથી 
આ સ્તીઓને સટેજપર ચાલવા તૈયાર 
કરતી હતી. આશ્રમના નાના હોલમા ં
સ્તીઓ ગવ્ધથી સટેજ પર સુંદર 
ફોમથેશનસમાં, ચાલી.(કેટવોક કયયો). 
સોનાલીએ તેમને જાતજાતના પ્રશ્ો 
પછુ્યા અને એમની હાજર જવાબીને 
વખારીને  માક્ધ  આપયા તથા તેમના 
જવાબો  ઉપર ટીપપરી કરી ને રમજુ 

ઉપજાવી. જેમકે, તમારી એક સહલેીને 
કોઇ વધૃરાશ્રમના પરુુષ મમત્ર સાથે 
પે્રમ થાય તો તમે શી સલાહ આપો? 
એના જવાબો મળે એટલે સોનાલી 
પછુતી કે તમને સહલેીની ઇષા્ધ તો 
નથી આવતીને? તમને કોઇ સટોર 
કે ઓફીસમા ંકામ કરવાની તક મળે 
તો તમે શ ુતકેદારી રાખો? તમારા 
સાથીદારનો પતુ્ર કે પતુ્રી પાછા 
લેવા આવે તો, તમે સાથીદારને શુ ં
સલાહ આપશો? સ્તીઓની હાજર 
જવાબી પર તેમને ઇનામો આપયા.ં 
આ ઉપરાતં એક ટેલેંટ સપરા્ધ યોજી 
અને એ વધૃર સ્તીઓને જૂની ફીલમોના 
ગીતો, ભજન કે ગરબા ગાવા પે્રરરત 

કયા્ધ. યોગાનયુોગ એ રદવસે કોઇની 
વષ્ધગાં્ હતી તેને માટે શભેુચછા 
આપવા “હેપી બથ્ધ ડે” ગવડાવયુ.ં 
દરેક મરહલાને ભાગ લેવા બદલ 
એક સીવર- ભરતકામ કરવાનો સેટ 
આપયો. આ સ્તીઓના મખુપર આનદં, 
સતંોષ અને પ્રસશંાના ભાવ હતા. 

ત્રર વાગે જયારે કાય્ધરિમ સમાપત 
થયો તયારે સરલાબેનન ુમન ગવ્ધ અને 
પે્રમથી ભીંજાઇ ગયુ.ં આ ભારતીય 
સસંકાર છે, “હપેપી મરસ્ધ ડે ટુ ઓલ 
ર મરસ્ધ“ ભગવાનને પ્રાથ્ધના કરીએ 
કે દરેક ઘરમા સોનાલી જેવી દીકરી 
હોય.

ત્રર સાધ ુ હતા.તેઓ ધયાન રરવા 
ઈચછતા હોવાથી શાંત જગયાની શોરમા ં
ફરતા હતા. અનેક શહરેો, ગામો, ગફુાઓમા ં
ગયા, ક્ાંય ધયાન કરી શકે તેટલી શાંમત 
ન મળી.છેવટે તેમરે પવ્ધતોની વચચે એક 
ગફુા શોરી કાઢી.

એ અંરકારમય ગુફામાં કોઈ પર 
મારસ કે પ્રારીની અવરજવર ન લાગતા 
ત્રરેય સાધ ુઅંદર પ્રવેશયા.

જોતજોતામા ંએક વષ્ધ વીતી ગયુ.ં એક 
સાધ ુબોલયો, “આ ગફુામાં ખબુ જ શાંમત 
છે.

બીજા સાધ ુએ એક વષ્ધ બાદ જવાબ 
આપયો, “હા”

ત્રીજુ ંવષ્ધ પરંુૂ થવા આવયુ ંતયારે ત્રીજો 
સાધ ુબોલયો, “તમે બનેં બહુ વાતો કરો 
છો! મારે તો ક્ાંક બીજે જવુ ંપડશે.”

- સકંલન
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મહશેભાઈ શાહનુ ંઆ ગીત, માત્ર 
એના શબદો આપરે વાંચીએ 
તો પર મવરહની ભાવના સપંરૂ્ધ 

પ્રબળતાથી આપરા જહનેમા ંજ નરહ,ં પરુા 
અસસતતવમાં વયાપી જાય. અને તેમાં ય 
જયારે પરુુષોતિમ ઉપાધયાયનો મી્ો, મધરુો, 
મજંાયેલો, જ્ાન સમધૃિ કં્, આવા ઉમદા 
શબદોને મળે તયારે ખરા અથ્ધમા ં“સોને પે 
સહુાગા” એ કહવેત સાથ્ધક થાય. અને તયારે 
તમે, તમે ના રહો, હુ,ં હુ ંના રહુ ં. અને સૌના 
મનમા ંએક ગોકુભળયુ ંગામ આવીને બેસી 
જાય. આ રચના કરનાર પોતે એક ઊંચા 
ગજાનો, રદવય પે્રમનો માભલક બને તો જ 
આવી રચના લખાય. 

આવુ ંકહવેા પાછળનો મારો આશય એ 
છે કે, અહીં કાના અને ગોપીના કે રારાના ં
પે્રમની અને મવરહની જ વાત નથી . કૈંક 
આગવી અને મવશેષ વાતો લઈને આ ગીત 
આપરને મળયુ ંછે.— શુ ંછે એ વાત? તો એ 
વાત એવી છે કે, અહીં કાનો ગોકુલ છોડીને 
જાય તયારે, રારાને કે ગોપીને જે દુઃખ 
થાય, મવરહની જે તીવ્ર વેદના થાય તેની 
વાત નથી. કે કાનને ગોકુલ છોડવાનુ ંજે 
દુઃખ થાય તેની વાત પર નથી. જશોદાના 
અસહ્ દુઃખની વાત પર અહીં નથી. 
અહીં તો ખબુ ઉંચી પે્રમ સગાઇ અને તેની 
રદવયતાની વાત છે. શુ ંછે એ રદવયતા?? 
જુદાઈના દુઃખમા ંડબેૂલુ ંગોકુભળયુ ંગામ એવુ ં
નથી મવચારત ુ ંકે, કાનો જશે તયારે અમારંુ 
શુ ંથશે? એ તો મવચારે છે, અમારા વહાલા 
કાના નુ ંશુ ંથશે? જયારે – જયારે ગોકુભળયુ ં
ગા…મ યાદ આવશે!!! અહીં જ આ ગીત 
એક નવી ઉચાઈને પામે છે અને વાચનાર 
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દ્ારરકાની દુમનયામા ંકેમ તમે રહશેો ?
ને કેમ કરી તમને તે ફાવશે ?

જયારે ગોકુભળયુ ંગામ યાદ આવશે…
કેવુ ંબપોર તમે વાસંળીના ંસરૂ થકી

વાયરાની જેમ હતા ્ારતા !
પાપંરમા ંપરેૂલી ગાયો લઈ સાજં પળે

તમે પાદરની વાટને મ્ારતા.
મોરમપચછ ખોસીને ફરતા બેફામ
હવે સોનાનો ભાર કેવો લાગશે?

જયારે ગોકુભળયુ ંગામ યાદ આવશે…
માખરની જેમ ક્ાકં હૈયુ ંયે ચોરતા

ને ક્ાકં વળી કરતા ઉદારતા
ગોવર્ધન જીતવા છતા ંય એક રારાની

તમે પાસે અનાયાસે હારતા.
રાજ તરી રમતોમા ંનહીં ચાલે હારીને,

જીતવાનુ ં્ેર ્ેર આવશે.
જયારે ગોકુભળયુ ંગામ યાદ આવશે…

ગોકુભળયુ ંગામ યાદ આવશે…
ગોકુભળયુ ંગામ યાદ આવશે…

– મહશે શાહ
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તેમજ સાભંળનાર રનય બની રહ ેછે.
સૌનો વહાલો કાનો, ગોકુલ ગામ 

સાથે, એકરૂપ થઇ ગયો હોય તેવો 
જોડાઈ ગયેલો. ગોકુલ અને કનૈયો 
એ બે જુદા હોય તેવો, અરસાર કે 
અહસેાસ પર કોઈને નહોતો. કાના 
મવનાનુ ંગોકુલ હોઈ જ ના શકે. તો 
સાથે જ ગોકુળ મવનાનો શયામ પર 
ક્ાથંી હોય?

આ ગોકુભળયુ ંગામ એટલે, ગામની 
સજીવ, મનજશીવ તમામ ચીજો, ગામની 
જમીન, ગામનુ ંગોદરંુ, ખેતર, નદી, 
તળાવ અને જે કંઈ બાકી હોય તે બધુયં, 
અને ખદુ કાનો પર એનુ ંઅનભભજ્ 
અંગ. પર …પર કાનો તો ગયો ! 
કદાચ એને જવુ ંપડ્ુ.ં હવે કાના મવના 
પ્રારહીન અવસથામા ંપડલે ુ ંગોકુભળયુ ં
ગામ, પોતાની ભચતંા નથી કરત ુ.ં તેને 
કનૈયાની ભચતંા છે. તે મવચારે છે,–હ ે
વહાલા કાના, આ દ્ારરકા નગરીમા ં
તમે કેમ કરીને રહશેો? તમે આપરા 
ગામમાંથી ક્ારેય તયાં સરુી ગયા 
નથી, તમને ખબર છે? તે આપરા 
ગામથી સા…વ જુદી નગરી છે. લોકો 
જુદા, ગામ જુદંુ, એવામા ંતમને તયા ં
કેમ કરીને ફાવશે? અને ખાસ તો 
તમને જયારે આપ્ુ ંગોકુભળયુ ંગામ 
યાદ આવશે,તયારે, તમે કેવી રીતે 
રહશેો? કેવી રીતે તયા ંફાવશે?

તમને યાદ છે? અહીં આપરા 
ગોકુળમાં , ભર બપોરે. જયારે 
સરુજદાદાનો પ્રકોપ થાય અને પરંુૂ 
ગામ ત્રારહમામ પોકારે તયારે , તમે 
વાંસળીમાં અદ્ભુત સવરો રેલાવતા. 
અને શીતળ લહેર લઈને, વાતા 
વાયરાની અદાથી , એ ભર બપોરની 
તપત તાસીરને તમે ્ારતા. અને એ 
છવાયેલી શીતળતામા ં“હાશ” કરીને 
આખુ ંગામ તમારંુ ઋરી બની રહતે ુ.ં 
આ બધુ ંતમને યાદ આવશે તયારે 
તમને તયા ંકેવી રીતે ફાવશે?

વહલેી સવારે ગામનુ ંરર લઈને, 
બરા દોસતો ચરાવવા નીકળી પડતા. 
આખા રદવસમા ંતાપ, ્ ંડી કે વષા્ધની 
હલેી કેમ ન હોય પર , સાંજ પડે 
તયારે , ગાયોને સભંાળ પવૂ્ધક પોતાની 
આંખોની પાંપરમાં પરૂીને લાવતા ં
હોય, તેમ સલામત રીતે જયારે, 
તમે ગામના પાદરે પહોચતા, તયારે 
ગામથી પાદર સરુીનો પરૂો માગ્ધ, 
જારે શરગારાઈ જતો હોય. તેમ 
જીવતં બની જતો. કારર કે તમે જ 
એને મ્ારતા. હવે જયારે તયા ંએ યાદ 
આવશે તયારે …તયારે તમે તયા ં કેમ 
કરીને રહશેો?

કાના, તને તો ખબર છે, અહીં હલકંુ 
ફૂલ જેવુ ંમોરમપચછ વાળમા ંસોહાવીને 
આખા ગામમા ંત ુ ં ભબનરાસત, બેફામ 
થઈને ઘમૂયા કરતો. હવે તયાં તારે 
સોનાનો મગુટુ પહરેવો પડશે. મોરનુ ં
પીચછં કેવુ ંહલકંુ! એની સામે સોનાનો 
ભાર શુ ંતારાથી સહવેાશે? એ ભાર 
માથે લઈને તને કેવુ ંલાગશે? આવા 
સમયે, તરત જ તને ગોકુલ યાદ 
આવશે! અને આટલે દૂર રહલેા તને, 
જયારે આપ્ુ ંગામ યાદ આવશે તો…
તો તને કેવુ ંલાગશે કાના!

માન કે ના માન પર ચોરવુ ંએ 
તારી ફીદરત હતી. પરુા ગામમા ંઘેર 
ઘેર માખરની ચોરી કરવી, અને 
કેટલાયના ંરદલની પર ચોરી કરવી એ 
તારંુ નટખટપ્ુ ંયાદ છે? તો ક્ારેક 
જારે ઉદારતા દાખવતો હોય તેમ રદલ 
કે માખર કશુયં ના ચોરે! અને મઝાની 
વાત તો એ કે, દરેક જર, ત ુ ંએમનુ ં
રદલ અને માખર ચોરે તેની રાહ 
જોતા.ં પર … કાના તારી બભલહારી કે, 
ગોવર્ધન પવ્ધત જેવો પવ્ધત તારે તાબે 
હતો. એવો સમથ્ધ ત ુ ં, સૌનો સવામી, 
સૌનો વહાલો, સૌના રદલનો ચોર , એક 
રારા પાસે ખદુ રદલ હારી જતો. આ 
બધુ ંતને યાદ આવશે તયારે દ્ારકામા ં

તમે કેમ કરીને રહશેો?
આવી રીતે જારીને હારી જવાનુ ં

તારંુ વલર રાજકારરમા ંકેવી રીતે 
ચાલશે? ત ુ ંજયા ંગયો છે તે દ્ારકામા ં
તો બરી રાજ રમતો રમાતી હોય, 
તેમાં જાતે કરીને હારવાનુ ં થોડંુ 
ચાલે? તયા ંતો તારે ્ેર ્ેર, ડગલેને 
પગલે રાજ રમત રમીને જીતવુ ં
પડશે. જીતવાની ફરજ ગરીને તારે 
જીતવુ ંપડશે.તને યાદ હોય તો અહીં 
ગોકુળમા ંતો આખુ ંગામ જારીને તારી 
સામે હરવા તૈયાર રહતે ુ.ં અને ખદુ ત ુ ં
પર જાતે જારી જોઇને હારવામા ંજ 
ખશુ થતો. પર તયાં જયારે પગલે- 
પગલે જીતવુ ંજરૂરી બનશે તયારે તને 
ગોકુભળયુ ંગામ કેટલુ ંયાદ આવશે!!

અને અમને તો હ ેકાના, તારી એ 
જ ભચતા છે કે, પળે પળે તારી સામે 
એવી રટના ઘટશે, એવુ ંકંઈ બનશે 
અને દરેક વખતે તને ગોકુભળયુ ંગામ 
યાદ આવશે. અને હ ેપ્રાર જીવન, તે 
વખતે તને કેવુ ંલાગશે! તારા મવના 
અમારંુ શુ ંથશે? એ તો મોટો પ્રશ્ 
છે જ. પર અમને તારી રફકર છે 
કાના! તને કેવી રીતે ફાવશે? તયાનંી 
દુમનયામા ંકેમ ત ુ ંરહશેે?

જેમ એક માતા પોતાના હજારો 
દુઃખ ભલૂીને પોતાના મપ્રય બાળકની 
તકલીફ મવષે મવચારવા બેસી જાય, 
તેવી જ લાગરીથી તેટલીજ પે્રમની 
તીવ્રતાથી, ગોકુભળયુ ંગામ પોતાના 
કાનાની તકલીફ મવષે ભચંમતત છે. 
ખદુની નરહ!

કહેવાય છે કે, દરેકને પોતાના 
કરતાં વધ ુ વહાલુ ં કોઈ નથી હોત ુ.ં 
પોતાના કરતા વધ ુ ભચંતા કોઈની 
નથી હોતી. પર અહીં કમવ જગતના 
આરારની ભચંતા ગોકુલ પાસે કરાવે 
છે, એ જ સાચો પે્રમ, એ જ ઉંચો 
પે્રમ,– અલૌરકક પે્રમ.
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સતકમયોના ંબીજ વેયા્ધ ચારે ઓર.. 
હવે તે ફુટ્યાં કે નહી તે જોવાનુ ંહ ે
માનવ તારુ કામ જ નથી. તને કુદરતે 
અમરકાર કાય્ધ કરવાનોજ આપયો છે 
તેનુ ંપરરરામ જોવાનો કે સમજવાનો 
અમરકાર નથી.

નાનકડુ સતંાન જનમયા પછી તે 
સમજ્ું થાય. જાતે પોતાનુ ં કામ 
કરતો થાય તયાં સરુીજ માબાપની 
ફરજ છે કે તેને જરૂરી છાંયડો..
આરાર.. પોષર આપે..કોલેજ ભરી 
રહ ેતયા ંસરુી વયવહાર જ્ાન આપય ુ

એટલે ડીગ્રીનુ ંપાટીય ુપહરેાવી જીવન 
સસંારે તેને સરતો કરવા સરુી ની 
ફરજ..

પર મોહ હજુ તેને ત ુઆમ કર 
કે ત ુ તેમના કર કહી તેની દરેક 
બાબતોમા ંહસતકે્ષપ કરે તયારે ગમા 
અને અરગમાના ંરંગો વકરે.

આ તબકે્ક દરેક માબાપને કમવ 
કહ ે છેને તેમ  “હવે વાદળ જારેકે 
વસુરંરા” કહી મોહ ઘટાડવો રહ્ો. દરેક 
જીવ પોતાનુ ંભાગય લખાવીને લાવયો 
હોય છે..અને મવરાતાએ લખેલા લેખ 

પ્રમારે જ જો જીવવાનુ ંહોય તો તે 
સતંાન નાં મવરાતા બનવાનુ ંછૉડી 
દેવ ુરહતાવહ છે.

કાંતાબેન તેમની છોકરી કહ્ાંમા ં
નથી તેમ મવચારીને દુઃખી થતા તયારે 
હરીશભાઇ બોલયા છોકરી જાતે મથતી 
હોય તો ત ુ ંતારુ ડહાપર ના આપયા 
કર. હા, જો તે સામેથી તેની મુઝંવર 
બતાવે તો તારંુ બધુ ંજ્ાન આપ અને 
બહ ુજ અગતયનુ ંએ કે પછી તેરે તારા 
કહ્ા પ્રમારે કયુ્ધ કે નહીં તે જારવાનો 
પ્રયતન પર ના કરીશ.

ðuÞko {ut ƒes ynet  
Awxu nkÚk

 ðes¤e™kt Íƒfkhu
rðsÞ þkn

વેયા્ધ મેં બીજ અહીં છટે હાથ..
હવે વાદળ જારે કે વસુરંરા

– મકરંદ દવે
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કોઇ પરૂ્ધમવરામને મામલે વરવુ ંનહીં આગળ,

નાહકનુ ંખેંચાવુ ંપડે છે વાક્ બનવા પાછળ;

કોઇ વયાકરરના નામે તો કોઇ કાના-માતરથી,

ને કોઇ વળી તોડી શકે છે સરંી નામની સાકંળ

નાહકનુ.ં..

કોઇને ખુચેં છે અરી,અછાદંસના કટાર સમી,

કોઇ માટે શબદો ફકત છે ભાવ વગરના વાદળ!

નાહકનુ.ં..

કોઇ નાના ઝરરા ંજેવા,ને કોઇ અનેરા સાગર,

હોવુ ંઅમારંુ ક્ષરભર, સવારની સહજે ઝાકળ.

નાહકનુ.ં....

ભલૂી શકો તો ભલુી શકો, માફ પર કરી શકો...

અને બહ ુબહ ુતો ફાડી શકો ભલૂ ભરેલા કાગળ.

નાહકનુ.ં..

“™knf™k 
ðkfâ y{u!”

ûkrŒ (yrûkŒk ¼è)

frðíkk Cafe

સતયની રાહ પર પગલુ ંચલાવી જુઓ,

હર કદમ પર જીતને પચાવી જુઓ.

નહીં ચાલે તમારા જૂ્ના પરદા અહીં,

મખુ ને તમારા દપ્ધરથી હટાવી જુઓ.

જીવન સાચીની મજા તો સાદગીમા ંછે .

આડંબરને રદલમાથંી જલાવી જુઓ .

રડતા ં-રડતા ંઆવયા ંહતા જજંદગીમા ંઆપરે,

હસતા ં-હસતા ંતમે આ રાહ વટાવી જુઓ .

જીવનરૂપી રરમા ંદાવ-પેચ રમનારા,

 માનવતા તો અથ્ધ ક્ારેક ઘટાવી જુઓ .

આમ જ નથી ઈશ્વર દૂર જતા ંઆપરાથંી, 

એકમેકને રદલમા ંસથાન અપાવી જુઓ . 

આવી ગયો છે યગુ આ ઘોર કભળ કાળનો ,

અસતયને તમે દશેરા પર જલાવી જુઓ .

રામ રાજયની વાતો ભરપરૂ કરી “રરમ “

રામના ંનામે એક પથથર ઉપાડી જુઓ .

‚íÞ™e 
hkn …h...

“Äh{” (Ä{uOÿ sku»ke)

frðíkk Cafe
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“મા”નો છાયંો જયા ંસરુી

પડછાયો મારો તયા ંસરુી,

“મા”નો ખોળો જયા ંસરુી

પડઘો છે મારો તયા ંસરુી,

“મા”નો પ્મે જયા ંસરુી

જનમોના બરંન તયા ંસરુી,

“મા”ની મમતા જયા ંસરુી

રબકારો મારો તયા ંસરુી,

“મા”ના આમશષ જયા ંસરુી

જીવન-જયોત તયા ંસરુી..

કોઈની કલપનાની 

કલમથી ચાલતી પતૂળી નથી હું .!

મારંુ પર કલપનામવશ્વ છે.

સટીરીઓટાઇપ જકડાયેલા પાત્રોમા ં

હું હવે રંૂરાઉ છં,

્ોકી બેસેલી પ્રથાઓની 

વાતા્ધઓથી આગળ 

નીકળવુ ંછે મારે....

પીંજરના પખંી બનીને નથી રહવે ુ ં

મારે મારા ખદુના રચેલાં

નવા આભમાં

ઊડવુ ંછે ...

એક સમાન ભાવે - 

હું જ મારી કલમને -

હું જ મારી અભભવયસકત .!

“{k” fkuE™e fÕ…™k

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe
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જૂનો જોગી ભગરનાર
સાવજ શૌયથે લલકાર
સાગર સરરતાને કાં્ ે મગંલ પ્રભાત
રનય રનય ગરવી ગજુરાત!
કચછ-કલા કોયલના રાગ
જન મન દી્ા રભળયાત
‘મસધર હમે’ની ગજ સવારી..  
મસધરરાજી શાન
રનય રનય ગરવી ગજુરાત!
નમ્ધદા તાપી દશ્ધન
હરરત ખેતર પાવન
મરહ સાબરના સગેં લહરેાતી ભાત
રનય રનય ગરવી ગજુરાત!
આઝાદીની રરહાક
શે્વત-રિાસનતની દહાડ
અખડં ભારતના ઘડવૈયા લાલ
રનય રનય ગરવી ગજુરાત!
મેળે ગરબે ગજુરાત
હૈયે શામળને  માત
વટ વચન વયવહારે... ઊડે ગલુાલ
રનય રનય ગરવી ગજુરાત!
 અરહંસા  આદર સનમાન
સસંકાર સૌરભ બભલદાન
મવશ્વવદં્ ગારંી ત ુ.ં. મવશે્વ મમરાત
રનય રનય ગરવી ગજુરાત!
જેનુ ંહૈયુ ંગજુરાત
એનુ ંઆંગ્ુ ંઅમાપ,
દૂરમા ંભળતી સાકરની જાત,
રનય રનય ગરવી  ગજુરાત!

ખોળામા ંહાલરડંુ ગાઈ સવુડાવતી,

ઘરકામ પતાવી આંગળી પકડી શાળાએ દોરતી,

સમય આવે રસોડંુ ચીંરતી એ મા.

સસંકાર મસંચન કયુું,

ભલે પાછળ લાગે મપતાનુ ંનામ,

પર “બાપનુ ંનામ રોશન કરજે” તે શીખવતી 

મા.

ગરુ વાવી, જનમ આપી પારી સીંચયુ ંપે્રમનુ ંતેં,

બનાવી મજુને વેલડી, વળાવી સાસર વકૃ્ષને,

ગવ્ધભેર સહ ુકહ ેદીકરી તો મા તરી,

હ ેમા, તજુ આભાર માનુ ંકેટલો,

અપ્ધર કરંુ મજુ કમૃતને,

જનમોજનમ તારે પેટ અવતરંુ એજ 

અભયથ્ધના  મા.

ÄLÞ ÄLÞ  
„hðe „wshkŒ!

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe

MðkrŒ þkn 

frðíkk Cafe

“{k”
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આવી લાગી ખળખળ વહી આખરે આ અહીંતો,

રીમી ચાલે જનમ નગ પરે પામતી એ પ્રરેતા 

ચારે  બાજુ ઘ્ુ ંપ્રસરતી લાગતી એ જનેતા, 

સનેહ ેસીંચે જનગર પ્રતયે  દોડતી એ અનતંા 

લાગે કેવી અનપુમ અરે સુદંરી એ લલીતા

સાથે લાવે રજકર રરા ખેંચતી એ સનુદંા 

માગથે આવયા ંઅમવરત પરે એ પ્રક્ષાલે અનપૂા 

ક્ષારો લાવે અમતશય અને પાથરે જયા ંજરૂરી 

ખેતો એથી ફળદ્પુ થતા ંને રરા યે હંમેશા 

પારી કાપેં ફસલ લહરે ખેતરો યે  લહરેે 

આસાનીથી ઉપકતૃ અપથે માત  કેરો દરજજો 

પાપી તેમા ંપમવતર બને આયખાને સરુારે 

ધયેયે મડંી અસખભલત વહ ેસથાન પોતાનુ ંપામે 

 પોતે જારે પરવશ પરે દોડતી સાગરે એ

ગા ગા ગા ગા લ લ લ લ લ ગા ગા  લગાગા લગાગા

‚rhŒk

 hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe

þçË
શબદને શબદથી એ રીતે જોડો

 કે શબદ, નવશબદનુ ંસર્જન કરે,

શબદને શબદ થઈ એમ તો ના તોડો

કે શબદ જ શબદનુ ંખડંન કરે, 

શબદમા ંશબદ જો કરે સપદંન,

તો શબદ અનય અથ્ધનુ ંઅચ્ધન કરે. શબદ ને... 

શબદથી શબદ જો થાય સકંદન,

તો  શબદ સપશ્ધ થી એ ગર્જન કરે. શબદ ને...

શબદ જો શબદને આપે અભભનદંન 

તો શબદ ગૌરવથી  તેને વદંન કરે. શબદ ને...

શબદથી શબદનુ ંજો થાય ઉલલઘંન.

તો શબદ અપશબદનુ ંઅચ્ધન કરે. શબદ ને... 

શબદ જો શબદ સગં સનેહથી જોડાઈ,

તો શબદ મવચારરા થૈ મનોમથંન કરે. શબદ ને... 

જુઓ, શબદને શબદના 

પ્રભાવોનુ ંવર્ધન !

એક કરે મહાભારત

ને બીજુ ંરામાયર અરે ! 

શબદ જો શબદ સાથ વહતેો કરી લે ગમન,

તો જીવ, શબદ સાથ બ્હ્માડંમા ંમવચરર કરે.

Í÷f ¼è

frðíkk Cafe
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સજનીના ખોળામા ંઆખી રાત વહાલથી ભીંજાયા પછી જયારે સયૂ્ધ પ્રકાશ મપ્રયતમાની 
લટો પર પડે તયારે જીવનના એક અધયાયનો અંત આવે, પર સાથે સાથે બીજો મનખાલસ 
અધયાય શરૂ પર થાય. પ્રભાત એટલે પમવત્ર મવચારોની એક એવી ટોપલી જેમા ંકુદરતની 
બરી જ કળાઓ આપરા અસસતતવનો અહસેાસ કરાવવા કામે લાગી ગઈ હોય તેવુ ંલાગે. 
પ્રભાત કાળે સષૃષટના ખોળે પશ ુપખંીથી માડંી મારસો સરુી, સપતરંગીથી માડંી ખેતરો સરુી, 
ઝાકંળથી માડંી દરરયા સરુી બરાયં મનખાલસતાના ગીતો ગાય છે. એટલે જ આદ્ કમવ શ્રી 
નરમસંહ મહતેાના પદોને પ્રભામતયા ંકહવેાય છે. પ્રભાત શબદ ગઝલ કરતા કમવતાઓમા ં
વરારે પ્રયોજાયેલો છે. 

પ્રભાત સમયે આપરને જારે એવો અહસેાસ થાય કે કુદરતના સદેંશાવાહકો ગીત અને 
સરૂ થકી ખશુીનો સદેંશો લઈને આવયા છે. સવર કોરકલ લતાજીના કં્ે ગવાયેલ અને કમવ 
શ્રી હરીનદ્ર દવે લેભખત ગીતમા ંકમવને પ્રભાત સાથે કોઈ દુશમની નથી પર રૂપલે મઢેલ રાત 
જોડે કંઇક અલગ જ યારી છે. કમવ લખે છે કે, 

રૂપલે મઢી છે સારી રાત રે, સજન,
એનું ઢૂકડું ન હોજો પ્રભાત,

સૂરજને કોઈ ઓલી મેર રોકી રાખો,
હજી આદરી અધૂરી મારી વાત.

– હરીનદ્ર દવે 
ગજુરાતી ભાષાના ઉતિમ કમવ ઉશનસ ્ને પ્રભાત ખબુ જુસસાસભર લાગે છે, જીવનમા ં

આવતી દરેખા પરરસસથમતને કમવ કાવયમય અને મવશેષરયકુત ભાષામા ંરજુ કરતા ંકહ ેછે, 
આપણું પ્રાતના તાપમાં ચાલવું.

કેનદ્ર લૈ ચરણમાં
ઈનદ્રધનુ વરણમાં
કો અનાવરણમાં

વ્યોમના વ્યાસના વ્યાપમાં ચાલવું !
- ઉશનસ્

ગજુરાતી ભાષાના એક એવા કમવ જેમના કમવતાના શબદ પ્રયોગનુ ંજો પસુતક બનાવવામા ં
આવે તો સાચે જ એ મોટો શબદકોશ બની જાય, “કલાને ઘ ૂટંડે ઘ ૂટંડે પી જનાર કમવ હૃદય 
એટલે કલાપી”. ઉચચ કોરટના ભાષા પ્રયોગ થકી પ્રભાતની મનખાલસતાને કમવ શ્રી અમરક 
શરગાર આપતા કહ ેછે કે, 
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કલીએ કલીએ ભ્રમરો ભ્રમતા;
ઝરણું પ્રહત હર્જ ભ્યુ્જં કૂદતું,

ઉગતો રહવ જોઇ ન શું હસતું?
પછી કેમ હવમાસી રહ્યો તું સખે!
િુલ વીણ, સખે! િુલ વીણ, સખે!
હજુ તો િુટતું જ પ્રભાત સખે!

– કલાપી 
પ્રભાતમા ંઅનેક સદેંશ મળતા હોય છે, કમવ શ્રી ઉમાશકંર જોશીને પર એક પખંી સદેંશો 

આપતુ ંજાય છે, પખંી યાદોના પીંછા ખેરવીને જાય છે અને કમવ શ્રીને સમરરોના ગીત ગાત ુ ં
કરત ુજાય છે. આ અનભુતૂી કમવ કાવયદ્રષષટથી પ્રસતતુ કરે છે, 

એવું એક મીઠા પ્રભાત સમ્યે કો પંખી આવ્યું ઊડી,
જો્યું ને અણદીઠ એક પળમાં તો ક્યાંક ચાલ્યું ડૂબી;
પીંછું ખેરવીને ગ્યું, ઊડી ગ્યું. ના ગીત મૂકી ગ્યું.
પોતે ના કંઈ ગા્યું, હકંતુ મુજને ગાતો કરીને ગ્યું.

– ઉમાશંકર જોશી
ખબુ જ ઓછી ગઝલો છે જેમા ંપ્રભાત શબદનો પ્રયોગ થયો હોય, ગઝલમા ંશબદો હળવા 

અને પ્રસતમુત રારદાર હોય છે, જયારે કમવતામા ંએકેએક શબદમા ંમવચારોને લય હોય છે, 
પ્રભાત શબદને ગઝલના આંગરે જોઈ ખબુ આનદં થાય છે, નામથી શનૂય પર કામ શત 
એવા શ્રી શનૂય પાલનપરુી કહ ેછે કે, 

રોજ પ્રભાતે િૂલ કહે છે, ખુબ હસો હે હમત્ હવે તો,
આખી રાત હવતાવી દીધી તારલા હેઠળ રોઈ રોઈ.

- શૂન્ય પાલનપુરી 
પાલનપરુી સાહબેના શબદો છે મનખાલસ પર ક્ાકં પાછળ રદલાસો છપાયેલો છે, આ 

પસંકતમા ંએવી પ્રતીમત થાય છે કે પાલનપરુી સાહબે પ્રભાતને જ જાગવા માટે આજીજી કરે છે.
ચાંદા ને સૂરજના કડલે ટીંગાડ્્યો
હકરણોની સાંકળનાં બંધે બંધા્યે

એની એક ઝોક અડે જઇને અજવાળી રાત
ને બીજી ઝોક અડતી પ્રભાત.

હીંડોળાને ખાટ.
- અહવનાશ વ્યાસ

ગજુરાતી સગંીત સારહતયમા ંજો કોઈ અમર વયસકતતવ હોય તો તે છે અમવનાશ વયાસ. 
જેમના શ્વાસે શ્વાસે સરૂ, દરેક રબકારે તાલ અનભુવાય એવા કમવ અને સગંીતકાર ખબુ 
ઓછા જોવા મળે છે, કમવ શ્રી સયૂ્ધના રકરરોની સાકંળ બારંીને ચાદંને રહંચકે રહંચવાની વાત 
કરે છે અને એનો એક વાયરો અજવાળી રભળયાળી રાતને અડે અને બીજો વાયરો ખશુનમુા 
પ્રભાતને. 

મવચારની પરાકાષટા એટલે ગરુ્જર કમવઓએ કરેલ કુદરતનુ ંશાષબદક વર્ધન. 
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