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fkþ {khw t fkuE økk{zw t nkuÞ,
	 	 yuf	Vr¤Þwt	hr¤Þk{ýwt	nkuÞ,
yk þnuhLke ËkuzÄk{ Lknª, 

íÞkt	yufu-yuf	sý	{khw t	nkuÞ.

- {kir÷f “rð[kh” 
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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”
“nkMÞ hnMÞ Au”

સ્મત ઉજા્ધનુ ંતેજ ફેલાવે છે. 

હા્ય આપરા વયસ્તતવની ગરુુચાવી છે.  

હા્ય મનખાલસતાનુ ંસારથી છે.

બીમાર પડી ગયેલ મન હોય કે વાસી થઈ ગયેલ સબંરં હોય,  

હા્ય એ બનેંની સારવાર કરતી કુદરતી ઔષરી છે.

હા્ય નાદાન અને મકૂ પે્રમપત્ર છે, 

જેમા ંસહજતાની શાહી થકીઆમતં્રરનો એક સકેંત છે.

હા્ય યોગ છે. હા્ય મવનામલુયે ચકૂવેલુ ં અમલૂય વયાજ છે.

હા્ય એકલતામા ંપર મારસને પોતાની નજીક રાખે છે.

હા્ય કુદરતને હૃદયમા ં્થાપવાની ગરેશ ્તમુત છે.

કષૃરના હા્યમા ંરહ્ય છે એની લીલાનુ.ં

રામના સ્મતમા ંરહ્ય છે એમની રીરજનું

ગારંીજીના હા્યમા ંએકતા છે, તો ્વામી મવવેકાનદંના હા્યમા ંદેશભસ્ત.

હા્ય રહ્ય છે જ્ાનરૂપી અખટૂ સપંમતિનુ.ં

હા્ય રહ્ય છે.

હા્ય રહ્ય છે.

હા્ય રહ્ય છે. - {kir÷f “rð[kh” 
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અમ્તા ંર્તે મળયા ંને પરરચય 
થયો હશે,

સયા્ધ શબદો; વાતવાતમા ંમવષય 
બનયો હશે,

ક્ક્ષમતજે બે્ા ંસયૂ્ધ સમો મલક્ો’તો 
જરીક 

આંખોઆંખોમા ંએમ જ પ્રરય 
પાગંયયો હશે. 

- આરતી પરીખ
બે વયસ્ત વચચેનો સાંકે મતક 

ઈશારો.. ને, આ ઇશારામાથંી જ અક્ષર 
ઉદ્ભવયો હશે.. અક્ષરથી શબદ.. શબદથી 
વાક્.. વાક્થી વાતા્ધલાપ.. ને, એમ 
અરસપરસના વાતા્ધલાપથી જ જે-તે 
ભાષા કાળક્રમે અસ્તતવમા ંઆવી હશે. 
હ્વ ઇ ને દીર્ધ ઈ અને હ્વ ઉ ને 

દીર્ધ ઊ,
અક્ષર ઉપરનો ક્ારે બરો ભાર 

ઊતરે?! 
- શ્ી રાજેનદ્ર શુ્ લ

                *****
ભલે હોય એક જ એ અંતરથી 

વહતેા,
છે સરૂો જુદેરા રરયાજે - રરયાજે,

જુદા અથ્ધ છે શબદના બોલવા પર
છે શબદો’ય જુદા અવાજે – અવાજે. 

- ગારફલ  
જે-તે પ્રદેશ અને તયાં વસતા ં

લોકોની પ્રમતભા તેમની વત્ધણકુની 
સાથોસાથ તેમની ભાષામાં અને 
અવનવા ંશબદપ્રયોગમા ંછતી થાય 
છે. જો શબદોનુ ંઅથ્ધરટન બરાબર 
થાય તો, પે્રમી પખંીડાનં ુ ંમમલન મારી 
શકો કે પરરવારને જોડીને રાખી શકો. 
પર જો શબદોના અથ્ધરટનમા ંથાપ 
ખાઈ બે્ા ંતો તો જીવનભર ગહૃકંકાસ 
સહન કરવો પડે. શબદોને સમજવા 
બહ ુજ જરૂરી છે.  
શબદ મક્ા, શબદ કાશી છે, સમજ,
રમ્ધની ઊંચી અગાસી છે, સમજ. 

- બે્નયાઝ ધ્ોલવી 
*****

શબદની’ય આરપાર જોઉં છં,
એટલે જ રારદાર હોઉં છં,

અથ્ધ નીકળે જ ક્ાથંી ભલા?
શબદ નહીં, જનાબ; સાર હોઉં છં!

- ડૉ. મકેુશ જોષી
દરેક શબદનો એક આગવો અથ્ધ 

હોય છે. શબદ કદી અથ્ધહીન હોઈ શકે 
જ નહીં. ક્ારેક શામંતથી મવચારશો તો 
જરાશે કે, આપરા લોકશાહી દેશમા ં
મોટાભાગનાં મવવાદો, રમખારો 
શબદોના અનકુુળતા મજુબ થયેલા ં
અથ્ધરટનને લીરે જ સજા્ધયેલા છે. 
થોડોક તક્ધ  વેંચવા શબદોની જગં છે,
ધવમન રૂપાળી છેવટે સરવર તરંગ છે.

- નરેશ સોલકંી 
*****

શબદ સારા કે ન્ારા હોય છે,
અથ્ધ કાયમના ્ગારા હોય છે !

એ તને દોડાવશે એવુ ંકહી
શબદ આગળ ક્ા ંજનારા હોય છે ! 

- ભરત મત્રવેદી 
*****

હ ેકમવ ! ત ુ ંછેડમા ંએને હવે,
શબદને પર મોભ ને મરજાદ છે.

- પાથ્ધ મહાબાહ ુ
શાસ્તોમાં કહું છે કે , પારી 

ગાળીને વાપરવુ ંતેમ વારી જોખીને 
ઉચચારવી. પારીની જેમ વારી 
વપરાય નહીં. વારી તો રીની જેમ 
સાચવીને વાપરવી જોઈએ. વારીમા ં

þçË
furVÞík

ykhíke Ãkhe¾



6  rð[khÞkºkk   sq™ 2017

શબદોનો યોગય ઉપયોગ કરતા ંશીખવુ ં
જોઈએ, કારર કે,

“શબદ જ રાવ બને છે, 
અને શબદ જ મલમ બને છે.
શબદ જ આપરને ડુબાડે છે, 
શબદ જ આપરને તારે છે.
શબદ જ જીવન સળગાવે છે, 
શબદ જ જીવન શરગારે છે.
શબદ જ કાતરનુ ંકામ કરે છે, 
શબદ જ સોયનુ ંકામ કરે છે.”
અંગે્જીમાં કહેવત છે કે, The 

Tongue is fire. તેથી મવરુધિમા ંપર 
કહેવત છે કે, A kind tongue is 
better than a pie. બોલતી વખતે 
આપરે અચકૂ યાદ રાખવુ ંકે, “નરહ 
બોલાયેલા શબદો આપરા ગલુામ છે. 
જયારે બોલાયેલા શબદોના આપરે 
ગલુામ છીએ.” બોલાયેલા શબદો, 
ફેંકાયેલું તીર, ઉપેક્ક્ષત તક અને 
વીતેલી ક્ષર આ ચાર વ્ત ુક્ારેય 
પાછી આવતી નથી. માટે જ કહ ેછે કે, 
‘Think twice before speak’.

લેખક કહો કે કમવ... કાલપમનક 
દુમનયાના આ જીવડાઓ માટે કશુ ંજ 
અશક્ નથી. કોઈપર મવષય હોય, 
હંમેશ હાજર જવાબી...

શબદ ક્ા ંમારો કે તમારો છે?  
શબદ હર કોઈનો દુલારો છે!

બઠુા,ં અક્રયારા, રેશમી, બોદા,ં 
શબદના કેટલા ંપ્રકારો છે?
ભાવ છે, અથ્ધ છે, અલકંારો,  
શબદનો કેટલો ્્ારો છે! 

જો જરાક અડકો તો છટપટી ઉ્શે, 
શબદ સવેંદનાનો ભારો છે! 

- રાહી ઓરારરયા
કોઈ વયસ્તને સૌથી કપરંુ કામ 

સોપવુ ં હોય તો.. તેને કહો, “ચાલ 
દો્ત, શોરી આપ એકારદ’ ભાષા 
શબદો વગરની...!!” કેમ શું થ્ુ?ં! 
તમને’ય આ વાચંી હસવુ ંઆવી ગ્ુ ં
ને...!! હા્તો, અશક્ એવી માગંરી 

એટલે શબદો વગરની ભાષા. પર, 
ભલૂથી’ય કોઈ કમવ પાસે આવી 
માગંરી કરતા ંનરહ હોં...!! કાવયાતમક 
ઢબે ્ાવકાયથી સભંળાવી દે’શે....

શબદો હરાયા
અગક્રત, રચવા 
ભાષા ‘મૌન’ની!! 

~~
્ંડે કલેજે,

કતલેઆમ શબદોની,
મારવા મૌન..!

~~
શબદો કેરા, આ 
દુકાળે, સવેંદના 

છલકી રહી.
~~

આંખોઆંખોમા ંજ વાત વહાવી દેજો,
શબદ જો સયા્ધ; લાગરી પોકળ 

્રશે.
~~

આખી સષૃષટને
મનહાળં, અનભુવુ,ં
એક શબદે “મા”ં!! 
- આરતી પરીખ 

અરે, આ કમવજાતથી જરા સભંાળતા ં
રહવે ુ ંહોં... અંતે વાત હોય હોંશની કે 
પે્રમની જ પર, એવી દદદીલી શરૂઆત 
કરશે કે.. શાયરીના અંત સરુી આપણુ ં
રદલ પર આ દદદીલા વમળોમા ં
ઘમુરાત ુ ંરહશેે... 

રરા ંદુઃખ વે્ી જડેલા છે શબદો,
પછી આપ સૌને રરેલા છે શબદો,
રરાનેં હંમેશા ંનડેલા છે શબદો
મને એ જ ફળેલા છે શબદો !!

- મબુારક રોડીવાલા
હવે ક્ારેક સારહતય સાથે બારમો 

ચદં્રમા હોય એવી વયસ્તને મવષયની 
સમજર જ ન પડે તયારે જો કમવરાજની 
રીરજ ખટૂી તો તો એમનો મમજાજ 
ઓહો..હો....

શબદ શબદ શુ ંકરે છે?! સહજે 

આગળ વર હવે,
અક્ષરોને રાખ બાજુ, સહજે આગળ 

વર હવે,
શબદો સરળા ંછે સમથ્ધ ત ુ ંઅગર 

બોલે નહીં 
મૌનની મહરેફલ! આવ, સહજે 

આગળ વર હવે.
- ડૉ. મકેુશ જોશી 

*****
શબદ પર હું શબદ ખડકંુ છં સતત 

પાતં્રીસ વષષે,
તો’ય બારંી ક્ા ંશક્ો છં પાળ 

જેવુ,ં મત્યગરંા. _હષ્ધદ ચદંારારા
વયવસાયે ડો્ટર એવા ંકમવ મવવેક 

મનહર ટેલરે અસલ રંગીન મમજાજમા ં
આવીને શબદને મનમ્ધળ પે્રમ સાથે 
સરખાવતા ંલખ્ુ ંછે...

શબદના ર્તે મને મળતી રહ,ે
્વપનની અડફેટમા ંચડતી રહ,ે

શ્વાસે વરીને શબદ રચી  
સાદડી છ ગજ,

તટૂ્ો જો તાર શબદનો તો  
પ્રાર પર નથી. 

શબદ થઇ મજુ શ્વાસમા ંબસ  
ત ુ ંસદા વહતેી રહ,ે

આ ગઝલ શબદો નથી કંઈ,  
આ જે છે પે્રમ છે.

આપરે જેમજેમ વધ ુ ને વધ ુ
ભાષાઓ જારતાં ને શીખતાં ગયા 
તેમતેમ આધમુનક દેખાવાની રેલછામા ં
એક જ વાક્માં એક કરતાં વધ ુ
ભાષાના શબદો વાપરી ભાષાઓની 
ખીચડી રારંી નાખી, શબદને અથ્ધહીન 
કે મવકતૃ બનાવી દીરા.ં શબદચાલાકી 
કે શબદરમત એક દ્રષટીએ ન્ુું જુ્ાણુ ં
જ છે, જે કરદ લાબં ુન ચાલે. તે જ રીતે, 
શબદ પર અવલબંન એ ભાષાકીય 
અજ્ાન છે. જે શબદની પેલે પાર જઈ 
શકે, એ જ શબદમાં છૂપી સવેંદના 
ડાહપર/શારપરથી અનભુવી શકે.

(અનસુરંાન 10મા ંપાને)
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દે
શ મવદેશની યાત્રા કરીને 
મનગમતા મારસોને મળીને 
આજે સલોની પાછી ભારત 

આવવા ન્યૂોક્ધથી મવમાનમા ંબે્ી. 
વતનથી દૂર વતનવાસીઓને મળીને 
ખબૂ આનંદ થયો. તેના અંતરમા ં
ઉમંગ સમાતો ન હતો. આટલો 
બરો પે્રમ તેને મળશે તેવી આશા ન 
હતી. અરે, અમેરરકા જઈ આવેલાનંા 
અનભુવ સાંભળી એક વખત એવો 
હતો કે તેરે રટરકટ કઢાવવાનો મવચાર 

માડંવાળ કયયો હતો. આ તો સાજન 
હોય નહી અને તે અમેરરકા સહુને 
મળવા આવે નહી. તેના પમત સાજને 
પે્રમ પવૂ્ધક સમજાવી.

‘આવી ઉમદા તક મળે છે. 
હાથમાથંી સરી જવા દેવી નથી.’

ન્યૂોક્ધના ગજુરાતીઓએ તેના 
મનમાં મોટો સમારંભ રાખયો હતો. 
તેની નવી નવલકથા,” રદલદાર 
દીકરો” બે્ટ સેલરનો ક્ખતાબ પામી 
હતી. તેની બીજી આવમૃતિ પર વેચાઈ 

જવા પામી હતી. તેનુ ંબહમુાન કરવા 
માટે ખાસ આમતં્રર મળ્ુ ંહત ુ.ં

‘અમેરરકાના લોકો મોઢે મીઠંુ 
બોલે છે. મહમેાનોને ઈજજત આપી 
સાચવતાં નથી. ‘ આ વાક્ તેને 
સાભંળવા મળતુ.ં માત્ર તેની રટરકટ 
લેવાનો તેમનો આગ્હ નકારી ન શકી. 
પૈસાની તેને કોઈ અછત ન હતી. પર 
શ્ી મનરંજન મહતેાના આગ્હ પાસે 
તેરે નમતુ ંજોખવુ ંપડ્ુ ંહત ુ.ં

સાજનનો આગ્હ હતો, સલોનીને 
માન સનમાન મળવાના છે, તો તે 
એકલી જઈ આવે. ફરવા તો બીજી 
વાર સાથે જાવનો મવચાર હતો. 
સલોની એરપોટ્ધ  પર આવી. મનરંજન 
અને નેહા બને્ લેવા આવયા હતાં. 
પલેનમાથંી ઉતરી, ક્ટમમાથંી બહાર 
આવી તેનુ ં સુદંર બકેુ આપી ્ વાગત 
ક્ુું. સલોની ખશુ થઈ ગઈ.

ગાડીમાં વાતો ચાલતી હતી કે 
તમારો ઉતારો રરથી નજીકની ફાઈવ 
્ટાર હોટલમા ંછે.

સલોની ચમકી. ખબૂ પે્રમથી બોલી, 
‘મારા મનની વાત કહું’.

‘બેશક’!
‘તમને વારંો ન હોય તો હું, તમારે 

તયા ંજ રહીશ’. મનરંજન અને નેહા બને્ 
ચમક્ા.

‘અરે, ભારતથી આવનાર મહમેાન 
હંમેશા મોટી હોટલનો આગ્હ રાખે 
છે. તમે તો મહાગજાના લેક્ખકા 
છો, તમારે માટે ખાસ ફાઈવ ્ટાર 
હોટલનો બદંોબ્ત કયયો છે.’

સલોની વરારે આગ્હપવૂ્ધક બોલી, 

ÍY¾ku
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‘મારી મરજી તમારી સાથે રહવેાની છે. 
તમારી રહરેીકરરીથી વાકેફ થવુ ંછે. 
અહીંના ભારતીયોનો પે્રમ પામવો છે.’

મનરંજન અને નેહા બને્ એકબીજાની 
સામે જોઈ રહ્ા. આંખોથી વાત થઈ 
ગઈ. તેમનુ ંરર, જેને અહીં ‘હાઉસ’ કહ ે
છે. ખબૂ સુદંર મવ્તારમા ંહત ુ ં. પાચં 
બેડરૂમનુ ંરર અને સ્્વમમગં પલુ તથા 
થ્ી કાર ગરાજ હતા.ં મનરંજન પોતે 
સર્જન હતો, સારહતયનો રમસયો. નેહા 
એમ.બી.એ. ભરેલી હતી. બે બાળકો 
હાઈ્કલૂમાં હતા. પમત અને પતની 
બને્ પ્રોફેશનલ હોવાને કારરે રરમા ં
દરરોજ સવારથી મેઈડ આવતી. 
અડરી રસોઈ પર કરતી અને રરનુ ં
બધુ ંકામકાજ સાચવતી. તેમને તયા ં
બે ગે્ટ રૂમ પર હતા.ં બાજુમા ંનાનુ ં
કોટેજ હત ુ.ં

સલ ોન ીન ી  બર ી  સગવડ 
સાચવવામા ંકોઈ અડચર હતી નહી.

સલોનીના આગ્હને માન આપી 
બને્ તેને લઈને રરે આવયા. તે 
મનમા ંરાજી થઈકે તેરે રરે રહવેાનો 
આગ્હ સેવયો. બે રદવસ જરા આરામ 
અને જેટ લેગમાં ગયા. શની અને 
રવીવારે બે રદવસનો કાય્ધક્રમ હતો. 
સલોનીને જરા પર અતડંુ ન લાગ્ુ.ં 
રરનુ ંવાતાવરર સહજ હત ુ.ં બાળકો 
ભલે અમેરરકામા ંજનમયા હતા ંપર 
રરના સં્ કારી વાતાવરરને કારરે 
ભારતથી આવેલા મહમેાન સાથે સુદંર 
વહવેાર કરી રહ્ા હતા.ં

શનીવારે સવારે ‘સારહતય સરરતા’ના 
મમત્રો સાથે બ્નચ લેવા ‘જીનજર 
કાફે’માં ગયા. સુંદર વાતાવરર 
અને મનગમતા માનવીઓ. સલોની 
બરાને પહલેીવાર મળી રહી હતી. 
હસમખુા ્વભાવને કારરે સહુની 
સાથે હસીખશુીની વાતો કરી. બીજા 
રદવસના કાય્ધક્રમની ચચા્ધ કરી.

કાય્ધક્રમમા ંગજુરાતી સમાજ અને 

બીજી સં્ થાઓના વયસ્તઓએ હાજરી 
આપી. સલોનીએ પોતાના પુ્ તક 
મવષે રસપ્રદ મારહતી પરૂી પાડી. 
જેમા ંમાતા, મપતા અને દીકરાના પે્રમ 
તથા તેના પરરવાર સાથેના પ્રસગંો 
વરી લીરા હતા. સુદંર સં્ કાર પામી 
આવેલી વહુ રરમા ંએવી તો ભળી 
ગઈ કે કોઈના માનયમા ંપર ન આવે. 
હા્યના પ્રસંગોની છરાવટ કરી 
તયારે પે્રક્ષકો પેટ પકડીને હસી રહ્ા 
હતા.ં આપરા ભારતમા ંબાળપરથી 
દીકરીને કહવેામા ંઆવે છે.

‘આમ કર, આમ ન કર’ મોટા 
થઈને સાસરે જવાનુ ંછે.

સલોની કહ ેસાસરંુ જારે જેલખાનુ ં
ન હોય એમ ચીતરવામા ંઆપરે સહ ુ
એક્ા છીએ.

આમ તેરે જૂના, પ્રચક્લત અને 
નવા જાત જાતના તકુ્ાઓની હાસંી 
ઉડાવી હતી.  બાળકો પરરે તયાર 
પછી થતી ગેરસમજને રમજૂી રીતે 
રજૂ કયા્ધ હતા.ં રદલના ભાવ ્ાલવી 
વાતા્ધને ઉચચ કોટીની બનાવવામા ંતે 
સફળ પરૂવાર થઈ હતી. કાય્ધક્રમ રાયા્ધ 
કરતાં વરારે આનદંમય રહ્ો અંતે 
છેલલે જયારે આભાર મવમર માનવાનો 
સમય આવયો તયારે , મનરંજનભાઈએ 
એક પરક્બરડ્ુ ં સલોનીના હાથમા ં
મકૂુ.ં

જારે દાઝી હોય તેમ તેરે હાથ 
પાછા ખેંચી લીરા.

સલોની ગદગદ થઈને બોલી રહી, 
‘મારા મમત્રો, ્નેહીજનો. તમે મને 
અહીં બોલાવી. મારો આદર સતકાર 
કયયો. આટલો બરો પે્રમ આપયો. તમે 
શુ ંમાનો છો હુ ં,અહીં પૈસા લેવા આવી 
હતી. તમે સહ ુક્ભંત ભલૂો છો.  હું તો 
મારા ભારતીય, ગજુરાતીઓને મળવા 
આવી છં. અમેરરકાની ભમૂમ ઉપર 
તમે સહ ુજે સુદંર કાય્ધ કરી રહ્ા છો 
તે મનહાળવા આવી છં. ગજુરાતની 

બહાર ગજુરાતી ભાષા મવષેનો તમારો 
પે્રમ ખરેખર સરાહમનય છે. મારી 
નવલકથાને પે્રમ ભયયો આવકાર 
આપયો તે બદલ તમારી ઋરી છં.”

“ મ.ુ મનરંજન ભાઈ આ પૈસાના 
પરક્બરડયા દ્ારા મારી હાંસી ન 
ઉડાવશો. “

સભાખડંમા ંબે્ેલા ંસહુ દંગ થઈ 
ગયા. હજુ તો ૪૦ પર નથી વટાવયા 
એવી આ જાજવલયમાન ્વુતીના 
મખેુથી આવી સરસ વારી સાંભળી 
સહુને પોતાના કાન પર મવશ્વાસ ન 
બે્ો. અતયાર સરુી ભારતથી આવેલા 
દરેક અમતમથઓ મવષેનો અનભુવ 
વાગોળવા લાગયા.

આ ્વપનુ ંનથી, હરકકત છે.

અઢી અક્ષરનુ ંચોમાસુ,ં 

ને બે અક્ષરના અમે;

ખોટ પડી અડરા 

અક્ષરની, સજન, 

પરૂજો તમે!

ત્રર અક્ષરનુ ંમાવઠંુ મજુ 

સગં અટકળ અટકળ રમે!

ખોટ પડી અડરા 

અક્ષરની, સજન, 

પરૂજો તમે!

– ભગવતીકુમાર શમા્ધ
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મુંબઇની એક નાની અમથી 
ઓરફસની આ વાત, જયા ં
થોડા ્લાક્ધ  હતા ંઅને બે ત્રર 

ઓરફસર. પર હોદ્ાની કે પદ્થાનની 
ભેદરેખા ના ગરકારતાં, થોડા 
છોકરાઓ હતા ંઅને થોડી મરહલાઓ 
કે છોકરીઓ હતી. ઓરફસમાં બરા 
જ  એક પરરવારની જેમ કામ કરતા.ં 
પરરવારમા ંએક જરાનુ ંઓરફસનુ ંકે 
વયસ્તગત કામ દરેકનુ ંબની જાય, 
એકની સમ્યા હરએક ઓઢી લે. 
કોઇની પર સમ્યા વયસ્તગત ના 
રહતેાં કૌટંુક્બક ગરાય એટલો સપં 
હતો. કોઇ કંુવારા કે કંુવારી માટે પાત્ર 

શોરવુ,ં કોઇનો પ્રસગં ઉકેલવો, કોઇની 
માદંગીમા ંસેવા કરવી કે કોઇને માટે 
રર શોરવુ ંઆવા ંબરા જ કામ વહેંચી 
લેતા. છોકરાઓ કે પરુુષવગ્ધ બહારનુ ં
કામ કરે, તયારે મરહલાઓ ઓરફસનુ ં
કામ પતાવે. કોઇની પર ગેરહાજરી 
ના દેખાય. 

પર જીવનમાં પ્રશ્ો દેખાય છે 
તેટલા આસાન હોતાં નથી. અહીં 
કામ કરતી હતી એક હોમશલી, 
ચલુબલુી છોકરી જયશ્ી. એ મવરવા 
માતાની એકની એક દીકરી હતી. 
એ છ મરહનાની હતી, તયારે એની 
મવરવા મા એને રતનાગીરીથી મુબંઇ 
કામની તલાશમાં લઇ આવી હતી. 
મુબંઇ રદલદાર લોકોની નગરી છે. 

નયાત જાતના ંવાડા ના જોતા,ં દરેક 
જરાને રોજીરોટી અહીં મળી રહ ેછે. 
તમને કામ કરવાની દાનત હોય તો 
બટકુ રોટલો અને જોડે ઓટલો શોરી 
આપવામા ંભગવાન પર તમને મદદ 
કરે છે. 

એક રનવાન પરરવારની પ્રૌઢ 
સ્તીની કેરટેકર તરીકે માને નોકરી 
મળી. જયાં તેને પોતાની દીકરીને 
રાખવાની છૂટ હતી. માએ આ કુટંુબની 
મદદથી દીકરીને ઉછેરી અને ભરાવી. 
વીસ વષ્ધની દીકરીને નોકરી મળી, 
તયારે હવે દીકરીની ફરજ હતી કે એ 
એવુ ંપાત્ર શોરે કે જે એની માની 
જવાબદારી પર લેવા તૈયાર થાય. 

ઓરફસમા ંજયારે કોઇના પર લગન 

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh

÷e÷k htøkLke 

[qzeyku
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નક્ી થાય અને એની તૈયારીઓ 
ચાલતી હોય તયારે એ કહતેી, “મારા 
નમસબમા ંતો ‘હરી ચરૂડયા’ં પહરેવાનંો 
સમય ના પર આવે.” 

“મુબંઇ જેવા મહાનગરમાં મારી 
માને સમાવે એવુ ંટુકડો રર ના મળે, 
તયા ંસરુી રાજકુમાર મારી જજંદગીમા 
આવશે તો પર મારી ના જ હશે.”

પરંત ુશોરવાથી તો ભગવાન પર 
મળે છે અને ભગવાને બરી જોડીઓ 
ઉપરથી બનાવીને રાખી હોય છે. બસ 
એ પાત્ર તમારી જજદંગીમા ક્ારે આવે 
છે એની આપરને ખબર હોતી નથી. 
આ ઓરફસમાં નવો દાખલ થયેલો 
બાલ ુ નામનો છોકરો, જયશ્ીનો 
હાથ પકડવા તૈયાર થયો. બાલનુો 
પરરવાર ગામમાં રહતેો હતો. જયા ં
એ લોકોની ખેતી હતી. એટલે એ 
લોકોને મુબંઇમા ંરહવેા આવવામા ંરસ 
ન હતો. બાલ ુખબૂ જ મહનેત ુઅને 
સરળ ્વભાવનો ઇંસાન હતો. સૌને 
મદદ કરતો. આટલા સારા છોકરાની 
ઓફર હતી એટલે જ્નુા સાથીઓએ 
મવચારવાની જરૂર જ ન હતી. 
જયશ્ીની સવવીસને પાચં વષ્ધ થયા 
હતા.ં તેથી એને હાઉસીંગ લોન મળે 
તેમ હતી. ઓરફસના બરા મમત્રોએ 

રર શોરવુ,ં વસાવવુ,ં લગનનો હોલ 
શોરવો એ બરા કામનો આરંભ કયયો. 
લગનની ખરીદી તથા રર વસાવવાની 
ખરીદી સ્તીઓએ ઉપાડી લીરી. આમ 
લગનની તૈયારી શરુ થઇ ગઇ અને જે 
પ્રસગંની આ કુટંુબમાં વષયોથી વાટ 
જોવાતી હતી  તે ઉકેલવાનો સમય 
આવયો હતો. લીલી બોડ્ધરની પીળી 
સાડી અને લીલી ચડૂીઓ ખરીદાઇ 
ગઇ.

જ્નુા લગન થયા ંઅને રર મડંાઇ 
ગ્ુ.ં બને્ સખુી હતા ંઅને તેમનો સખુી 
સસંાર જોઇને મા પર ખશુ હતી. થોડા 
જ સમયમાં જ્નુ ુ પ્રમોશન થ્ુ.ં 
્થળ મળ્ુ ંરતનાગીરી. તયાનંા એક 
નાના ગામમા ંહજી પર એના મપતાની 
નાની વાડી હતી. વષયો બાદ મા દીકરી 
રતનાગીરી તરફ જતા ંહતા.ં બાલનેુ 
પર બદલી મળી ગઇ હતી. રતનાગીરી 
તરફ રહેવાથી વાડીની પર ભાળ 
કઢાશે એમ નક્ી થ્ુ.ં શરૂઆતમા ં
મનયમમત પત્રો આવતા. પર પછી 
બરા પોતાના અને ઓરફસના કામમા ં
પરોવાઇ ગયાં. તયા એક રદવસ 
બાલનુો ફોન આવયો. જ્નેુ કમળો 
થયો હતો. નાના ગામના ડો્ટરોથી 
ડાયગનાઇસ ના થતાં કમળી થઇ 

ગઇ હતી. તે બેભાન અવ્થામા ં
હતી. એક એમબ્લુંસ કરીને તેને 
મુબંઇ લાવી રહયાં હતાં. મુબંઇની 
જે. જે. હોસ્પટલમા તેને દાખલ 
કરવાની હતી. તેન ુઆ પહલેુ ં કુટંુબ 
અેટલે ઓરફસના સાથીઓ હોસ્પટલ 
પહોંચયાં. એને માટે બેડ બકુ કયયો. 
જેની પાસે જેટલા રૂમપયાની સગવડ 
હતી તેટલા લઇને સૌ પહોંચી ગયા.ં 
પર મોં મેળ ના થયો. એ કોમામા ં
હતી. અહીંના ડો્ટરોએ એને દાખલ 
કરી અને ચેકઅપ બાદ મતૃ રોમષત 
કરી. રતનાગીરી, જયા ંએની માતાએ 
પોતાનુ ંસૌભાગય ખો્ુ ંહત ુ,ં તયા ફરી 
એક વાર માએ પોતાના આરાર સમી, 
એકની એક દીકરી, રડપરની લાકડીને 
પર ખોઇ. સૌએ મળીને ફરી એક વાર 
એની કાયમી મવદાયની તૈયારી કરી. 
સૌભાગયનો સામાન ખરીદ્ો. લીલી 
બોડ્ધરવાળી પીળી સાડી અને ‘લીલી 
ચડૂીઓનો સેટ’ જેની જ્નેુ ખબૂ જ 
હોંશ હતી. તેનાથી એની મતૃ્નુી સેજ 
શરગારવાનો સમય આવયો. એની 
ની્તેજ કાયાને, સૌભાગયવમતની આ 
મનશાનીઓ પહરેાવી-ઓઢાડી, આખરી 
મવદાય વેળાએ સૌના વરથભંયા આંસ ુ
માની ફીકરમા ંવહી રહ્ા હતા.ં

(પાના ં6નુ ંચાલ)ુ

સાવ પોલા શબદથી વયવહાર છે,
મૌનનો મરહમા કરીને શુ ંકરંુ?
શબદ તો કોલાહલોનુ ંદ્ાર છે! 

- મક્રલાલ પટેલ 
*****

પરબીરડયાની વચચે ઉદાસી  
ઊગી હશે,

શબદો તો એના એ જ છે,  
અથયો જુદા હશે. 
- શયામ સાધ ુ

*****
મૌનની સરહદ વટાવી જાવ તો,

શબદ સરળા ંક્બનજરૂરી હોય છે. 
- આરદલ મનસરૂી

તો વળી, શ્ી ભગવતીકુમાર શમા્ધએ 
એક સારહતયકાર માટે શબદની મરહમા 
વર્ધવતાં કહું હત ુ,ં “મને શબદનો 
તરાપો ન મળયો હોત તો હું મનઃસદેંહ 
રાન રાન અને પાન પાન થઇ ગયો 
હોત અને એટલે જ હુ ંપ્રતીમતપવૂ્ધક કહું 
છં કે, જ્ામતની દ્રષટીએ મારી કુળદેવી 
ભલે મહાલક્મી હોય પરંત ુમારે માટે 
તો મારી કુળદેવી અશેષભાવે મા ં
સર્વતી જ છે અને એ સર્વતીને 
હું શબદકુસમુો વડે પજૂતો-આરારતો 

રહ્ો છં. તેથી જ કહું છં કે શબદ જ 
કુળદેવતા છે, બલકે મારાથી ઢબે કહું 
તો, શબદ જ માઝા કુળદૈવત આહ.ે”

અંતે અચકૂ ટાકંવુ ંરહુ ંકે.....
શબદ એક શોરો ને આખી સરહતા 

નીકળે,
કવૂો એક ખોદો ને આખી સરરતા 

નીકળે.
જુદી તાસીર છે આ ભારતની 

રરતીની,
કે, મહાભારત વાવો ને ગીતા 

નીકળે...
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આજે તમે કેવુ ંફીલ કરો છો? ખશુ 
છો? ગુ્ સામાં છો? bore થાઓ છો 
? કે પછી ક્ચંતામાં છો? - આ અમકુ 
બેક્ઝક લાગરીઓ છે કે જેને તમે 
નામ આપી શકો છો. જેમ કે ખશુી, 
દુઃખ, ગુ્ સો, ડર, મનરાશા વગેરે 
વગેરે..પર અમકુ વાર આપરે એવુ ં
પર ફીલ કરતા હોય છે કે જેનુ ંકોઈ 

ચોક્સ નામ નથી હોત ુ.ં જેમ કે એ 
ફીલ જયારે તમે ના તો ખશુ હો, 
ના તમે દુઃખી હો -  કંઇક વચચેની 
સ્થમતમાં હોવ! અમકુ લાગરીઓ 
આપરે બહુ સારી રીતે ઓળખીએ 
છીએ. જેના આપરી પાસે નામ છે 
અને કદાચ  એટલે જ આપરે તેને 
સારી રીતે ફીલ પર કરીએ છીએ. 

પર અમકુ લાગરીઓ - જે બહ ુ
ઓછી માત્રામા ંફીલ થાય છે અથવા 
તો બહુ જ ઝડપથી ફીલ થાય છે 

÷u¾
fýoðe þkn

  ysçk øksçk 
÷køkýeyku!
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કે આપરે તેને અલગ નથી પાડી 
શકતા અને જેના માટે આપરી પાસે 
કોઈ નામ પર નથી હોત ુ.ં જેમ કે 
આપરે તયાં થોડા રદવસ મહમેાનો 
આવે, તયારે આપરને થાય કે તેઓ 
જલદી જાય તો સારંુ અને તે જાય 
પછી આપરે ને રર ખાલી ખાલી 
લાગવા લાગે,  - આવી કૈંક ફીલ - 
પર આપરી પાસે તેનુ ંકોઈ મવમશષટ 
નામ નથી! 

Tiffany Watt Smith - નામની 
લેક્ખકાએ એક પુ્ તક લખ્ુ ંછે - “The 
Book of Human Emotions”! આ 
પુ્ તકમાં તેમરે એવા emotionsની 
વાત કરી છે જે આપરે અનભુવતા 
હોય પર આપરને તે ચોક્સ ખબર 
ના હોય. રરા ઈમોશનસ એવા છે કે 
અલગ અલગ સં્ કૃમતઓમાં, અલગ 
અલગ ભાષા, સારહતયમાં જેનો 
ઉલલેખ કરાયેલો છે પર આપરા 
માટે અજાણયા છે. જેમ કે મેં જે ઉપર 
કહુ,ં મહમેાનોવાળં તેના માટે New 
Guineaના લોકો પાસે એક શબદ 
છે  “Awumbuk”. અને આ ફીલ દૂર 
કરવા માટે જયારે મહમેાનો જાય તે 
રાતે તેઓ એક વાટકામા ંપારી ભરી 
ઓરડામા ંરાખે છે અને સવારે વહલેા 
ઉ્ી તે પારી ઝાડને પાઈ દે. (આ 
બકુમા ંપહલેો શબદ છે - “અક્ભમાન”, 
જોકે તે સ્મથે થોડો અલગ રીતે રજૂ 
કયયો છે - (“્વક્ભમાન”ના સદંભ્ધમા.ં) 

એ જ રીતે અમકુ વાર આપરને 
એવુ ં ફીલ  થાય છે કે આ વ્ત ુ
આપરી સાથે પહલેા બની ગઈ છે 
અને ફરી એ જ રીતે બની રહુ ં છે 
- જેને “દેજા વુ”ં ની રફક્લંગ કહ ેછે. 
તે જ રીતે ક્ારેક પલેટફોમ્ધ પર ટે્ન 

આવતી હોય તયારે અચાનક મવચાર 
આવે કે પલેટફોમ્ધ પરથી કદૂી જઈએ 
તો? અથવા તો પહાડ પર ગાડી 
ચલાવતા મવચાર આવે કે ષ્ટયરરંગ 
બીજી બાજુ ફેરવી ખીરમાં પડી 
જઈએ તો? આ ઈમોશનને ફે્નચ મા ં
l’appel du vide, or “the call of 
the void “ કહ ેછે. એવો જ એક ફે્નચ 
શબદ છે - “Depaysement”. અમકુ 
વાર મારસો મવદેશમાં કે પોતાના 
રર, શહેર, રાજયની બહાર બીજી 
જગયા પર પોતાના વયસ્તતવથી 
કંઇક અલગ કરતા હોય છે. જે 
રરમાં માંડ બોલત ુ ંહોય તે અચાનક 
બહાર નવા લોકોની સાથે વાતો 
કરવા માંડે અથવા તો પહરેવેશમા ં
કે રીતભાતમાં ફેરફાર લાવી દે. ( 
જો “તમાશા” રફલમ જોઈ હોય તો 
રરબીર કપરૂ જે રીતે કોમસસિકામા ંવતષે 
છે તે રીતે ) - જયારે તમે  “outsid-
er”  અને “lost” ફીલ કરતા હોવ 
તયારે આ લાગરી અનભુવાય છે. 

રરી વાર આપરાથી વરારે 
ઊંચો હોદ્ો રરાવતા લોકો સામે 
આપરે ચપૂ થઇ જઈએ છીએ, તે 
આપરને સવાલ પછેૂ અને જવાબ 
ખબર હોવા છતાં પર આપરે નથી 
આપી શકતા. તેમની પસ્ધનાક્લટી 
કે તેમનો હોદ્ો, તેમની એક ઇમેજ 
આગળ આપરી બરી જ આવડતો 

બાષપીભવન થઈ જાય છે. આ ફીલ 
માટે ઇનડોનેમશયાના લોકો પાસે 
શબદ છે - “Malu” - જયારે અચાનક 
જ તમે તમારાથી વરારે ઊંચા પદ 
રરાવતા વયસ્ત આગળ સકુંક્ચત, 
લઘપુણુ ં ( Inferior ) કે awkward 
અનભુવવા લાગો.

તે જ રીતે અમકુ વાર આપરે 
આપરી મદદ કરતા લોકોને શકંાથી 
જોવા લાગીએ છીએ કે કેમ લોકો 
આપરી મદદ કરે છે ?  તેમા ંતેમનો 
કોઈ ્ વાથ્ધ તો નરહં હોય ને? અથવા 
તો આપરા મમત્રો આપરા જનમરદન 
પર આપરને સરપ્રાઈઝ બથ્ધડે પાટદી 
આપે તયારે આપરે ખશુ થવાને 
બદલે એવુ ં મવચારીએ કે આ લોકો 
મારી ખશુીનુ ં કેમ એટલું મવચારે 
છે? - તો આ ઈમોશન ને કહે છે  
“Pronoia” - જયારે કોઈ આપરને 
મદદ કરે કે ખશુ કરવા પ્રયતન કરે 
તેનાથી આપરને ચીડ ચઢે. અમકુ 
વાર આપરે “Torschlusspanik” 
ઈમોશન પર અનભુવીએ છીએ. આ 
જમ્ધન શબદનો અથ્ધ છે “gate-clos-
ing panic, “ - જયારે કોઈ પર 
કામની ડેડલાઈન આવે, અથવા 
પરીક્ષામાં છેલલી 10 મમમનટનો રટં 
વાગે, ભલે માત્ર બે લીટી લખવાની 
બાકી હોય છતાંય જે પેમનક થઇ 
જવાય - તે લાગરી. 
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આ અમકુ શબદો છે જે સ્મથે તેના 
પુ્ તકમા ંઉલલેખ કયયો છે પર આવી 
જ બીજી અનેક લાગરીઓ છે કે જેના 
માટે આપરી પાસે કોઈ ચોક્સ 
શબદો નથી. તેના માટે નવા શબદો 
બનાવવા John Koenig, નામના 
લેખકે એક વેબસાઈટ બનાવી છે 
- “Dictionary of Obscure Sor-
rows,” - આ વેબસાઈટમાં અમકુ 
અજીબ લાગરીઓ, કે જેનુ ં કોઈ 
ચોક્સ નામ નથી તેના માટે અમકુ 
નવા શબદો બનાવેલા છે  જેમ કે 
“Jouska” - જયારે આપરે આપરા 
મનમાં જ વાતચીત પહેલેથી 
મવચારી લઈએ છીએ કે સામેવાળં 
આમ કહેશે તો હું  આમ કહીશ, 
પછી આ વાક્ આવશે, આ દલીલ 
થશે, હું આ જવાબ આપીશ - વગેરે 
વગેરે. તે જ રીતે જયારે આપરને 
એવુ ંલાગે કે અમકુ વ્તનેુ જે રીતે 
અનભુવવી જોઈએ તે રીતે આપરે 
નથી અનભુવતા. જેમ કે પ્રવાસો 
દરમમયાન નવી જગયાઓ જોઈ કે 
કોઈ પહાડ પર સુદંર સનસેટ જોઈ 
એવુ ંથાય કે મારે આ વ્તનુો જેટલો 
આનદં લેવો જોઈએ તેટલો હું નથી 
લઈ રહી. એ અનભુવ હું પરેુપરુો 
નથી મારી શકતી - આ જે લાગરી છે 
તેના માટે શબદ છે  - “the bends”.  
અને ફેસબકુ પર કે ઇં્ટાગ્ામ પર 

નવી જગયાઓના, નવી ફૂડ રડશના 
કે નવા એડવેનચરના ફોટા જોઈને 
રરી બરી વાર એવી ફીલ પર 
આવતી હશે કે “ યાર.... આપરે 
દુમનયામાં હજી કેટલુ ંજોવાનુ ંબાકી 
છે? કેટલા નવા અનભુવો કરવાના 
છે !......” - આ જે લાગરી છે તેને 
કહ ેછે  “onism”

રરી વાર કોઈક જગયાએ ભીડમા ં
તમે એ વયસ્તનો ચહેરો શોરતા 
હોવ જેની તયાં હોવાની સંભાવના 
ક્બલકુલ શનૂય હોય. છતાયં તમે તેને 
તયાં શોરતા હોવ - જેને બોલીવડુની 
રફલમોમાં “પે્રમ” તરીકે દશા્ધવાય છે 
તે ઈમોશનનુ ંનામ છે -  Waldosia 
! રરીવાર અમકુ લોકોના એકસેનટને 
કારરે તેઓ અમકુ શબદોનો ઉચચાર 
અલગ રીતે કરતા હોય છે અને 
રરીવાર તે ઉચચાર આપરને 
એટલો મી્ો લાગે કે આપરને થાય 
કે તે વારંવાર સાંભળયા જ કરીએ.  
- આ લાગરીને જહોને નામ આપ્ુ ં
છે - “Dialecstatic”. ( આવી ફીલ 
રરી વાર આવે જયારે કોઈ નોન-
ગજુરાતી ગજુરાતી બોલે !! ) તે જ 
રીતે રરીવાર આપરે અમકુ લેખક 
સાથે જોરદાર કને્શન અનભુવીએ 
છીએ. એ લેખક સદીઓ પહેલા 
થઈ ગયો હોય અને તે પર હજારો 
માઈલ દૂર છતાયં આપરા મગજમા ં

એ ઘમૂતો રહ ેછે, એવુ ંલાગે જારે 
તે આપરા માટે લખીને ગયો છે કે 
તેના અનભુવો મકુતો ગયો છે. ( આ 
વ્ત ુતો રરા બરા સારા વાચકોને 
થત ુ ંહશે !! ) આ લાગરીને કહ ેછે  
- “Moledro” .

આવી જ રીતે જહોને રરા બરી 
લાગરીઓને નામ આપ્ુ ંછે કે જેને 
આજ સરુી આપરે વયકત નહોતા કરી 
શકતા. રરા બરા લોકોનો સવાલ છે 
કે આ તે આ શબદો જાતે કેવી રીતે 
બનાવે છે?  જહોન કહ ેછે કે બરા 
શબદો ક્ારેક તો બનેલા જ છે. તમે 
જેમ જેમ શબદ પર મવશ્વાસ કરશો,  
તેમને પે્રમ કરશો, તેનો ઉપયોગ 
કરશો તો એ પર બીજા શબદોની 
જેમ જ બની જશે. તે મોટા ભાગના 
શબદો અલગ અલગ ભાષામાં તેના 
અથયો કે સાં્કૃમતક સંદભયો પ્રમારે 
બનાવે છે. લેક્ખકા સ્મથ કહ ેછે કે 
જયારે તમે કોઈ લાગરીને નામ 
આપો છો તયારે તે હેનડલ કરવી, 
તેને અનભુવવી સહલેી બની જાય 
છે. તમે જેમ જેમ વરારે ઈમોશન 
જારો છો તેમ તેમ તે અનભુવવામા ં
તમે કમફટ્ધ  ફીલ કરો છો. જેમ કે 
જયારે મેં અમકુ ઈમોશન મવષે જાણ્ુ ં
તયારે મને પર થ્ુ ંકે હા..હું એવુ ંજ 
કૈંક અનભુવતી હતી અને કદાચ આ 
લેખ વાચંીને તમને પર થશે કે આવુ ં
કઇંક ફીલ તો ક્ુું છે...અથવા જો ના 
ક્ુું હોય અને ભમવષયમાં તમે કરો 
તો  હવે તમારી પાસે એનુ ંચોક્સ 
નામ હશે !!
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ભાત ી ગ ળ  પ રં પ ર ા 
અને ભવય ઈમતહાસ 
સ ા ચવ ી ને  બે ્ે લ 

મલક એટલે કચછ. આ મલકની 
માલેકોર ભવય વારસો રબકી રહ્ો 
છે. આ પ્રદેશમાં આવેલ કેટલાય 
બેનમનૂ ્થાપતયો પોતાનો ભવય 
ભતૂકાળ આવનારને સંભળાવવા 
અચકૂ ઉતસકુ હોય છે. આવુ ંજ એક 
કલાતમકતા રરાવત ુ ંબારંકામ એટલે 
કચછના ૨૪માં પ્રજાવતસલ રાજવી 
શ્ીપ્રાગમલજી બીજાની ્મમૃતરૂપ 
ઈમારત પ્રાગમહલે.

કચછના મહારાવશ્ી દેશલજી 

બીજા અને મહારારીશ્ી રૂપાળીબાને 
તયાં ઈ.સ ૧૮૩૯ની ભાદરવા સદુ-
૫ના રોજ કંુવર રવાજીનો જનમ 
થયો. સમય જતા કંુવર મોટા થતા 
ઈ.સ.૧૮૬૦ની શ્ાવર સદુ-૯ના 
રદવસે તેઓ મહારાવશ્ી પ્રાગમલજી 
બીજા નામ રારર કરી ગાદીએ બે્ા. 
્વભાવે સરળ અને વયવહારકુશળ 
રાજાએ જયારે કારભાર સંભાળયો 
તયારે આખો મલક કેટલીયે સમ્યાથી 
પીડાતો હતો. આ સમ્યાઓનો તવરરત 
ઉકેલ લાવવા તેઓ પ્રયતનશીલ 
બનયા અને પોતાના મલકની પ્રજાને 
આપમતિઓમાથંી ઉગારી પ્રજાવતસલ 
રાજવી બનયા.

પ્રાગમલજી એક વજનદાર 
શખખસયત રરાવતા હતા.એટલે જ 
તેમની વહીવટી કુશળતાને આજે પર 

કચછ યાદ કરે છે.તેઓ બારંકામનો 
શોખ રરાવતા હોવાને કારરે કચછ 
રાજયમા ંતેમરે અશ્વશાળા, ગજશાળા, 
ટંકશાળા, કોટ્ધ ન ું નવું ક્બલડીંગ, 
નાનીબા પા્શાળા, પ્રાગસર તળાવ 
અને પ્રાગમહલેનુ ંબારંકામ કરાવ્ુ ં
હત ુ.ં તથા તેમરે રાજય માટે કેટલાક 
કાયદાઓ પર રડ્ા અને નવા 
વયાપારને ખબુ પ્રોતસાહન આપ્ુ ંહત ુ.ં 
કચછનો મવદ્ાથવી ઉચચ અભયાસ કરી 
શકે તે માટે તેમરે ્કોલરશીપની 
પર શરૂઆત કરાવી હતી. તેમરે 
પ્રાગમહલે માટે ‘Henry Saint Wilkins’ 
નામે એનજીનીયર પાસે પ્રાગમહલેનો 
ક્ચતાર તૈયાર કરાવયો હતો.

પ્રાગમહેલ ૧૯મી સદીનુ ં ભવય 
્થાપતય છે, તેનુ ંબારંકામ ઇટાક્લયન 
ગૌથીક શૈલી રરાવે છે. આ ઈમારતના 
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બારંકામ માટે કચછ આસપાસ રહલે 
ખારોના પતથરોનો ઉપયોગ કરાયો 
છે. પ્રાગપેલેસ ચાર માળમા ંબરંાયેલ 
છે અને ટોચ પર ચોતરફ રરડયાળ 
રરાવતો ટાવર બનાવવામા ંઆવયો 
છે, આ રરડયાળ લંડનથી ખાસ 
મગંાવાયેલ. પ્રાગમહલેનો આગળનો 
ભાગ કોટ્ધ  કચેરી તથા પાછળ જનાના 
મવભાગ બનાવાયેલ છે. મહલેના બીજા 
માળે મવશાળ કદના ૧૪ દરવાજા 
રરાવતો દરબાર રૂમ આવેલો છે. 
તેમા ંગો્વાયેલા ક્ચત્રો અને છતને 
ટેકો આપીને ઉભા રહલેા ્તભંો પર 
બનાવાયેલ ઇટાક્લયન પરુુષના 
મશલપો અને લટકી રહેલા ઝુમમરો 
હોલની રોનકમાં ચાર ચાંદ લગાડે 
છે. સાથોસાથ ્તભંપર લગાડવામા ં
આવેલા પશુઓના ્ટફ કરેલ 
મોહરાઓ અને પવૂ્ધ રદશામા ંમકુાયેલ 
મહારાવશ્ી ખેંગારજી ત્રીજાનુ ંભવય 
તૈલક્ચત્ર પ્રવાસીઓના આકષ્ધરનુ ં
કેનદ્ર બને છે.

૧૨૦ જેટલા ઓરડાઓ રરાવતા 
પ્રાગમહલેનુ ંફનવીચર સશુોભન ફ્ાસં 
અને ઈટાલીથી મગંાવીને કરવામા ં
આવ્ું હત ુ.ં મહેલના ત્રીજામાળે 

રરડયાળની મશીનરી મુકવામા ં
આવી છે તથા ચોથા માળે મવશાળ 
કદ રરાવતા રટં મકુવામા ંઆવયા છે. 
આ રટંને રરડયાળ સાથે જોડવામા ં
આવયા હોવાથી અડરી કલાક તથા 
એક કલાકના સમય મજુબ એ રટં 
વાગે તેવી વયવ્થા ગો્વવામા ં
આવી હતી.

સમગ્ મહલેનો બારંકામ ખચ્ધ ૩.૧ 
મમક્લયન થયો હતો, આ ઈમારતના 
બારંકામ માટે ઇટલીથી પર કેટલાક 
કસબીઓને બોલાવવામા ંઆવયા હતા 
તથા કચછના પર કેટલાક કસબકારો 
જોડાયા હતા. તમામ કારીગરોને વેતન 
્વરૂપ સોનાનાં મસક્ા આપી તેની 
આવડતને મહારાવશ્ીએ ક્બરદાવી 
હતી. તેવો ઉલલેખ નાનજીબાપાની 
નોંરપોથીમા ંજોઈ શકાય છે.

મહારાવશ્ી પ્રાગમલજી આ 
પેલેસની ભવયતા ઉભી કરવા ખબુ 
પ્રયતનશીલ રહ્ા હતા પરંત ુ૧૮૭૫ની 
અચાનક શરૂ થયેલ માદંગીએ તેમના 
આ ્વપનને પરંુૂ થવા ન દીધુ ંઅને 
તેઓ ઈ.સ ૧૮૭૫ની પોષ સદુ-૫ને 
શમનવારના રોજ ્વગ્ધવાસી બનયા. 
તેથી તેમનુ ંઆ અધરંુૂ ્વપન પતુ્ર 

ખેંગારજી ત્રીજાએ ૧૮૭૯મા ંપરૂ્ધ કરી 
મપતાના ્વપનને સાકાર ક્ુું.

લોકહૃદય સમ્ાટ બનેલ રાજવી 
મહારાવશ્ી પ્રાગમાલજી બીજાની 
યાદો સાચવીને બે્ેલ આ મહેલ 
મલુાકાતીઓને પ્રજા વતસલ રાજવીના 
ઉમદા કાયયોની યશગાથા અચકૂ 
સભંળાવે છે. અહીં આમીરખાનની બહું 
જારીતી રફલમ ‘લગાન’નુ ંશરુટંગ તથા 
ગજુરાત ટુરીઝમની ‘ખશુબ ુગજુરાત 
કી’નુ ંશરુટંગ થયેલુ ંછે.

આજે આ ઈમારતનુ ં સંચાલન 
રાજવી પરીવારના મહારાવશ્ી 
પ્રાગમલજી ત્રીજાની દેખરેખ હે્ ળ 
કરવામા ંઆવે છે.આ માટે ૧૯૭૨મા ં
મહારાવશ્ી મદનમસંહજી સાહબે કચછ 
બેનીવોલનટ ટ્્ટની રચના પર 
કરવામાં આવી છે. ક્ારેક કચછમા ં
જવાનુ ંથાય તો અચકૂ પ્રાગમહલેની 
મુલાકાત લેજો અને આ ભવય 
ઈમારતની કોઈ દીવાલ પર કાન 
ટેકવશો તો આ દીવાલો પોતાના 
રાજવીની યશોગાથા અચકૂ આપને 
સભંળાવશે જ.
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જજં
દગીમા ંક્ારેક વરારે પડત ુ ં
સખુ પર કરડવા લાગે. 
પૈસો જ બધુ ંસખુ હોત તો 

જીવનમા ંકોઈ અમીર વયસ્ત દુ:ખી 
ન હોત. આમથસિક અને શારીરરક રીતે 
કોઈ કચાસ ન હતી પર ક્ાકં કંઇક 
ખટૂત ુ ંહોય એમ લાગતુ.ં 

“જીમમત, હું નોકરી કરંુ એમા ંવારંો 
શુ ંછે તને..?” 

“નીપા આપરી પાસે કંઈ વાતની 
ખોટ છે કે તારે નોકરી કરવાની 
જરૂર પડે. આટલો મોટો બગંલો છે, 
ગાડી છે, રરમા ંનોકર-ચાકર છે, બેંક 
બેલેનસ છે. ત ુ ં નોકરી કરે એ મને 
પસદં નથી..”

જીમમતની નામરજી હોવા છતા ં

નીપાએ કોલેજમા ંપ્રોફેસરની નોકરી 
શરૂ કરી દીરી. એક જ છત નીચે 
અચાનક મળી ગયેલાં મસુાફરોની 
જેમ જીવતા. રાતે્ર બનેં મળતા ંતયારે 
નીપા કોલેજની વાતો અને જીમમત 
ક્બઝનેસની વાતો કરતો. ક્ારેક બનેં 
મવચારતા,ં એકબીજામા ંરસ દાખવીને, 
અનકુુળ થઈને થોડી બારંછોડ કરીને 
જીવવુ ંજોઈએ પર એના ંમાટે પહલે 
કોર કરે એ મોટો પ્રશ્ હતો. 

આખરે એક રદવસ નીપાએ કહુ,ં 
“આપરે સાથે જીવીએ કે ન જીવીએ 
બનેં સરખુ ંજ છે. આનાં કરતાં તો 
આપરે અલગ થઈ જઈએ એ જ 
વરારે સારંુ રહશેે. “સારંુ થ્ુ ંતે કહુ ં
નીપા, હુ ંપર આવુ ંજ કંઇક મવચારતો 

હતો, પર કહતેા ંસહજે ખચકાટ થતો 
હતો. જીમમતે વળતો જવાબ આપયો.” 

નીપાને એમ કે જીમમત રડવોસ્ધની 
તૈયારી કરશે અને જીમમતે રારેલુ ં
કે નીપા તરફથી નોરટસ આવશે. 
કોઈને કોઈના તરફથી નોરટસ ન 
મળી. બનેં પોત-પોતાની લાઈફમા ં
બીઝી થઈ ગયાં. જોત-જોતામા ં
ત્રર વષ્ધ વીતી ગયા.ં આ સમયમા ં
બનેંને શનૂયાવકાશ લાગવા માડં્ો. 
અલગ થયા બાદ બનેંને લાગત ુ ં કે 
એકબીજાએ અહમ ્બાજુ પર મકુીને 
એકબીજાની વાતમાં રસ દાખવયો 
નહતો. જીમમત અઢળક સપંમતિ વચચે 
પર અકળામર અનભુવતો હતો. 
છટા પડ્ા પછી નીપાએ અનભુવ્ુ,ં 
પરુુષની છત્ર-છાયા વગર ્વુાન 
સ્તીને આ દુમનયામા ંજીવવુ ંબહ ુઅરરંુ 
પડી જાય છે. રરાં પરુુષો એની 
જજંદગીમા ંરસ લેતા ંદોડ્ા આવતા,ં 
મશક્ષર જગત હોય કે રફલમી જગત 
કે પછી રાજકારર પર પરુુષ એટલે 
પરુુષ. 

એક ઢળતી સાજંે જીમમત નીપાને 
તયા ંજઈ તયા ંજઈ ચડ્ો. નીપા તારા 
ગયા ંપછી મને તારંુ મલૂય સમજા્ુ ં
છે....

...અને મને પર, જીમમત...
અલગ થવાનુ ંતે કીધુ ંહત ુ ંઅને 

આજે ફરીથી સાથે રહવેાનો પ્ર્તાવ 
હુ ંમકંુુ છં. એ ફરીથી આપણુ ંરર બની 
શકે એમ છે.?”

જીમમત અને નીપાના આ મનર્ધયથી 
મમત્ર-વત ુ્ધળમાં ફરી બરાને આંચકો 
લાગયો.

ð¤ktf

 ®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k



  sq™ 2017   rð[khÞkºkk   17

પં
દર વખત ર ીંગ ગઈ 
પર એનો ફોન વય્ત જ 
આવયા કયયો, આવી ગડબડ 

બીએસએનએલના લેનડ લાઈન 
ફોનમાં થઇ શકે. એમાં તો મમસ 
કોલની ખબર પર ના પડે.પર 
મોબાઈલમા?ં એક-બે વાર રીંગ જાય 
અને ફોન વય્ત આવે કે, પછી કોઈ 
ઉપાડે નહીં, તે તો શક્ પર ખરંુ અને 
્વીકાય્ધ પર ખરંુ. પર પદંર વખત 
ફોન વય્ત આવયો, તે રટના સામાનય 
ના ગરાય. અને હું ઓરફસેથી જલદી 
નીકળી રર તરફ..જવા મનકળયો. 
મને યાદ આવ્ુ ં કે, સામાનય રીતે 
હું સાજંના ચાર વાગયા પછી જ ફોન 
કરતો. પર આ રીતે દોઢ-બે વાગે 
ફોન કરંુ, તયારે ફોન એનગેજ આવયો 
હોય, તેવુ ંપહેલાં પર બની ચકૂુ ં
હત ુ.ં આજે પદંર  વખત ફોન એનગેજ 
ન આવયો હોત,  તો કદાચ આ વાત 
મારા ધયાનમા ંન  આવત.એટલે મેં 
નક્ી ક્ુું, આજે તો મારે વાત જારીને 
જ છૂટકો કરવો છે.  મારી ગાડી રરથી 
થોડે દૂર હતી, તે જ સમયે રરના 
દરવાજાની અંદર  મેં રીક્ષા ઉભેલી 

જોઈ. મેં ઝડપથી ગાડી બાજુમા ંલીરી 
જેથી રરક્ષામા ંજનાર ગાડી જોઈને મને 
ઓળખી ના જાય. છપાઈને રરક્ષામા ં
કોર છે તે જોવા મેં પ્રયાસ કયયો. રીક્ષા 
રીમી ્પીડે દરવાજા બહાર નીકળી. 
મારા આશ્ચય્ધ વચચે રરક્ષામાં તાના 
હતી.  બે્ક મારીને મેં ગાડી રોકી અને 
તયાં ઉભેલી રરક્ષામાં બેસીને  તાના 
વાળી  રીક્ષાનો  પીછો કરવા સચૂવ્ુ.ં 

રીક્ષા પુરપાટ દોડતી હતી. 
ટ્ારફકમાં પીછો કરવાનું મશુકેલ 
હત ુ.ં પર મેં રરક્ષાચાલકને મરક્રયા 
થઈને પર પીછો છૂટે નરહ, તેની 
તકેદારી રાખવા કહું. મારુ ધયાન 
તાનાની રીક્ષા પર સતત રાખ્ુ ં
હત ુ,ં  એટલે અમે કયા એરરયામાથંી 
પસાર થતા હતા , તેનો પર  ખયાલ 
નહોતો. અચાનક એ રીક્ષા થોડી 
રીમી થઇ, અને એક ફ્રૂટની લારી 
આગળ અટકી. થોડા અંતરે અમે પર 
અટક્ા.તાનાએ રરક્ષામા ંબે્ાબેં્ા ંજ 
થોડા ંફ્રૂટસ લીરા અને તરત રીક્ષા 
ફરી દોડવા લાગી. જે ઝડપે તાનાની 
રીક્ષા દોડતી હતી તેના પરથી ્પષટ 
ખયાલ આવતો હતો કે, એને ક્ાંક 

પહોંચવાની ઉતાવળ હતી. છેવટે 
તેની રીક્ષા રહંદુ - મસુ્લમની મમ્સ 
વ્તી વાળા દરરયાપરુની, એક ગલી 
આગળ અટકી. તેરે  રીક્ષાવાળાને 
ભાડાની ચકુવરી ના કરી, એને ઉભા 
રહવેાનો ઈશારો કયયો. 

પદંર-મવસ મમમનટમા ંતાના પાછી 
ફરી તેની સાથે ડો્ટર જરાતા એક 
ભાઈ પર નીકળયા. થોડીવાર તેમની 
સાથે કૈં  ચચા્ધ કરીને  તે  રરક્ષામા ં
બેસીને  નીકળી ગઈ. હું શું કરવુ ં
તેની ભાજંગડમા ં થોડીવાર રરક્ષામા ં
જ બેસી રહ્ો. હવે તાનાની રીક્ષાનો 
પીછો કરવાની જરૂર નહોતી. દેખીતી 
રીતે જ તે રરે જશે એ ખબર હતી. 
રીક્ષાવાળાને ભાડંુ ચકૂવીને છૂટો કયયો. 
બાજુની દુકાનમાથંી મેં થોડા ંક્બષ્કટ 
લીરા,ં પછી  તાના જે રરમા ંગયેલી 
તે રરમાં જવા  માટે મેં બારણુ ં
ખટખટાવ્ુ.ં “ સારા, ત ુ ં ? આજા  
બેટી, ક્ા ંબાત  હૈ?”  “ નહીં આંટી 
મેં સારા નહીં,વો જો અભી ગઈ,  વો  
યે ક્બષ્કટ  દેના ંભલૂ ગયી થી, ઓર 
જલદીમે થી, તો મઝેુ દેનેકે લીએ ભેજા, 
મૈં યહા  પાસમેં રહતા હું.”  આવુ ંજૂઠંુ 
બોલવાથી હુ ંઅંદરથી ગભરાઈ ગયો, 
એ આંટી સાથે વાત કરીને પરરસ્થમત 
જારવાની ઈચછા હતી, પર મારાથી 
એ ન થઈ  શકુ.ં અને મેં મવચા્ુું, 
-મારે તાના સાથે જ વાત કરવી 
જોઈએ. અમે બનેં પમત પતની હોવા 
છતા ંમમત્રો બનીને રહતેા ં હતા,ંઅને 
છતા ંઆ વાત, તેરે મારાથી છપાવી 
છે, તો ચોક્સ કોઈ   સોલીડ કારર 
હોવુ ં જોઈએ. આવી મુઝંવરમાંથી 
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નીકળવામા ંહું તાનાને મદદ નરહ કરંુ 
તો કોર કરશે?

હુ ંરરે ગયો અને જારે કૈં જ ના બન્ુ ં
હોય, તેમ હું અને તાના બનેં નોમ્ધલ 
રહ્ા. મેં મવચા્ુું, મારી કોઈ વાતથી 
તાના ને આરાત ના લાગવો જોઈએ. 
બહતેર એ રહશેે કે, હું તાનાના મપતા 
સાથે વાત કરંુ , તેની મમમી તો ચાર 
વષ્ધ પહલેા ંજ ગજુરી ગયેલા.ં બીજા 
રદવસે તાનાએ મારા લચંબો્સ માટે 
ઢોકળા ંબનાવેલા.ં તે જોઈને મેં કહુ,ં 
“તાના એક બો્સ પપપા માટે પર 
ભર હું ઓરફસ જતા ં આપીને જઈશ.” 
તાના ખશુ થઈ. ઢોકળા ંલઈને હુ ંમારા 
સસરાના રરે પહોંચયો.

“ લો પપપા તાના એ તમારા માટે 
ગરમ ઢોકળાં મોકલયાં છે, આજે હું 
થોડો મોડો ઓરફસ જવાનો છં એટલે 
થ્ુ ં કે તમને આપીને થોડીવાર 
બેસીને જઈશ.”  બેસવાનુ ંબહાનુ ંતો 
મળી ગ્ુ,ં પર વાત કેવી રીતે કરંુ, 
તે સમજાતુ ંનહોત ુ.ં તેમરે   ઢોકળા ં
ખાઈ લીરા તયા ંસરુી શામંતથી બે્ો.

“ આ સારા કોર છે?” એકાએક મારા 
મોઢેથી સવાલ સરી પડ્ો. પપપા 
ચમક્ા મારી સામે ભયભીત નજરે 
જોઈને કહ ે,” શુ?ં સારા? તમે તેને 
કેવીરીતે ઓળખો?”     

“ઓળખાતો નથી, એટલે તમને 
પછંૂ છં.” “બેટા તમે અને તાના જે 
રીતે પે્રમથી રહો છો હું ખશ છં, અને 
આશા રાખુ ં કે, મારી આજની વાત 
સાંભળીને તમે તાનાને એટલા જ 
પે્રમથી રાખશો.” “ હા પપપા, ડોનટ 
વરી , બોલો.” અને તાનાના પપપાએ 
વાત શરુ કરી. 

“મારી પહલેી જોબમા ંમારી સાથે 
એક મસુ્લમ ્ વુતી જરીન હતી, અમે 
ક્ારે એકબીજાના પરરચયમા ંઆવયા ં
અને પે્રમમા ંપડ્ા ં ખબર જ ના પડી. 
પર પરરવાનો મવચાર કયયો તયારે 

ભાન આવ્ુ ંકે મામલો ગભંીર હતો. 
હું મસુ્લમ રમ્ધ ્વીકારંુ, તો જ એના 
માબાપ લગનની રાજા આપે.  મેં તેમ 
ના ક્ુું, છતાં જરીન મારા પે્રમમા ં
એવી રેલી હતી કે, તે  મારી પાસે 
આવી ગઈ અને તેરે રહનદૂ બનીને 
મારી સાથે સંસાર શરુ કયયો. તે 
પે્રગનેનટ રહી તયા ંસરુી મારી રહમમત 
નહોતી કે, મારા મુ્ લીમ ્વુતી 
સાથેના ંલગનની વાત મારા રરે કરંુ.

છેવટે દીકરી જનમી તેને લઈને, 
અમે મારા માતામપતા પાસે આશીવા્ધદ 
લેવા ગયા.ં તેઓ કોઈ રીતે જરીનને 
સ્વકારવા તૈયાર ના થયા. જરીન 
મને રદલોજાનથી ચાહતી હતી, 
અને હું પર. એટલે હું અને જરીન 
દીકરીને લઈને પાછા ગયાં. એક 
બાજુ મારા માતા મપતાએ, અમારી 
જ્ામતની ્વુતી સાથે મારા લગનની 
વાત ચલાવી. દેખીતી રીતે જ જરીન 
સાથેના મારા લગનની વાત છપાવી 
હતી. મારા પર જરીનને છોડી દેવા 
માટે ખાસુ ંદબાર કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 
એ વાતને લઈને મારા અને જરીન 
વચચે ખટરાગ ચાલ ુથઇ ગયો. રોજના 
કકળાટથી કંટાળીને,મને  જરીન પર 
સખત ગુ્ સો આવયો હતો. મારા  એક 
મમતે્ર મને સલાહ આપી કે, જરીન તો 
મસુ્લમ છે જ, ત ુ ંપર  મસુ્લમ બની 
જા, તો કકળાટ તો બરં થાય. એ વાત 
પર મેં મસુ્લમ બનીને તેમનો રમ્ધ 
અંગીકાર કયયો. જરીનના માબાપ એ 
વાતથી ખબુ રાજી થયા.ં 

કોર જારે કેમ, હું  મુસ્લમ 
બનીને નરહ જ જીવી શકંુ તેમ મને 
લાગ્ુ.ં અને એક રદવસ ત્રર વાર 
“તલાક- તલાક-તલાક “ બોલીને 
મેં  જરીનને છટા છેડા આપી દીરા. 
અને મારા માબાપની પસંદગીની 
છોકરી સાથે લગન કરી લીરા.ં ખાસ 
તલાક આપવા માટે જ, મેં મસુ્લમ 

રમ્ધ અંગીકાર કયયો, તેવુ ં જરીનને 
લાગ્ુ.ં  મારી બીજી પતની લીના 
ખબુ સમજુ અને ્રેલ હતી. થોડા 
સમયમા ંજ તેરે મારો મવશ્વાસ જીતી 
લીરો. રીમે રીમે મારી મુઝંવરની 
વાત તેને કરી, મારી દીકરી મવષે 
વાત કરી તો, તેરે  સલાહ આપી 
કે,દીકરીને તમે લઇ આવો તો જરીન 
પર સહેલાઈથી  બીજી શાદી કરી 
શકે.

એક રદવસ રહમમત કરીને જરીનને 
મળયો અને મારી દીકરી સારાને ખબુ 
વહાલ ક્ુું. મારા મનની વાત સમજી 
ગઈ હોય તેમ તેરે કહુ ંકે, હું ઈચછં 
તો દીકરી સારાને લઇ જઈ  શકંુ છં. તે 
વખતે આભારવશ થઈને હું જરીનને 
જોઈ રહ્ો. અને એક અક્ષર પર 
બોલયા મવના સારાને લઈને નીકળી 
ગયો. લીનાએ પે્રમ પવૂ્ધક સારાને 
લીરી અને છાતી સરસી ચાપંી. તેરે 
દીકરીને તાના નામ આપ્ુ.ં લીના 
સાલસ અને પે્રમાળ હતી. તે 
સારાને લઈને જરીનને મળતી 
રહતેી. જરીનનુ ંધયાન રાખતી અને 
જરૂરી મદદ કરતી. છેલલા કેટલાક 
સમયથી સારા બીમાર હતી. લીના 
ગજુરી ગઈ, તે પહલેા ંતેરે  તાનાને 
સાચી હકીકત જરાવીને તેની સાચી 
માને મળતા રહવેાનુ ંઅને તેની સેવા 
કરવાનુ ંવચન લીરેલુ”ં

મારા સસરાની વાત સાંભળીને 
મને બધુ ંજ સમજાઈ ગ્ુ.ં તે રદવસે 
હું ઓરફસ જવાને બદલે સીરો રરે 
ગયો અને તાનાને સમજાવ્ુ ં કે હું 
હંમેશાં તેની સાથે છં. જરીન મારી 
પર અમમી છે.બીજી વાર તાના અને 
હું બનેં સાથે અમમીને મળવા ગયા ં
તયારે સૌના મનમા ંખશુી હતી. 
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ચાર વષ્ધ પછી એ ભારીના ં
લગન પ્રસંગે મવદેશથી 
ગામમાં આવયો હતો . 

્ટેશન પર કોઈ લેવા ંઆવ્ુ ંન હોવાથી એ જરા મ ૂઝંાયો.તયા ંજ પદંરેક 
વષ્ધનાં, સફેદ ખમીસ અને અરવી ખાખી ચડ્ી પહરેેલાં એક છોકરાએ 
પછૂ્ુ ં“સાહબે,તમારો સામાન ઊંચકી લઉં?”:સોનાના ંમસગારેટ કેશમાથંી 
મસગારેટ કાઢતા ંએરે કહુ ં“કેટલા રૂમપયા લઈશ?.”પેલા છોકરાએ કહુ ં
“સાહબે, ત્રીસ રૂમપયા આપજો. “મસગારેટ સળગાવતા કંઇક મતર્કારથી 
પ્રત્તુર મળયો “ચલ,ચલ બે સામાનના ંત્રીસ રૂમપયા થોડા હોય. વીસ 
રૂમપયા આપીશ.”ને પેલા ંછોકરાએ કાકલદૂીભયા્ધ ્વરે કહુ ં“સાહબે, ત્રીશ 
રૂમપયા આપી દેજો ને. તમારો સામાન ્ે્ રીક્ષામા ંમકૂી દઈશ. મને 
પૈસાની બહ ુજ જરૂર છે. “સીગારેટનો ઊંડો કશ લેતા ંએરે કહુ ં“પૈસા 
કંઈ હરામના નથી આવતા.ં વીસ રૂમપયા કબલૂ હોય તો સામાન ઉ્ાવ, 
નહીં તો ચાલતી પકડ.”ને છોકરો મજબરૂીથી સામાન લેવા ંનીચે નમયો. 
તયા ંજ એ અવાજ “કાકા,આવી ગયા.ં લેવા ંઆવવામા ંજરા મોડંુ થઇ ગ્ુ.ં” 
સાભંળતા જ એરે ઊંચુ ંજો્ુ ંને કાકાનો ભત્રીજો બોલી ઉ્્ો “અરે,અમર! 
તારી બા તો બીમાર છે, ને એટલે તો ત ુ ંશાળાએ પર નહીં આવયો. ત ુ ં
અહીં શુ ંકરે છે?” અમરે સામાન ઉંચકતા કહુ ં“બસ, આ દવાના પૈસા 
થઇ જાય એટલે...”ને એ સામાન લઇ ચાલી નીકળયો.

nhk{Lkk 
ÃkiMkk

ðkíkko
hkurnŒ fk…rzÞk

્પશ્ધ દઈ  

પારી વહી જાતુ ંહશે

તયારે આ પતથરોને  

કંઈક તો થાત ુ ંહશે

-રમેશ પારેખ

એકાદ એવી યાદ  

તો છોડી જવી હતી

છૂટ્ા પડ્ાની વાતને  

ભલૂી જવી હતી

વહતેા પવનની જેમ બધુ ં

લઈ ગયા ંતમે

થોડીરરી સગુરં તો મકૂી 

જવી હતી

– કૈલાસ પરંડત 
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આમ્રવનોમાં ઉડતી કોયલ,
બતાવી રહી જયાં હરીયાળી.
તું ટહુકે તયાં સવવે આખર,
 મઘમઘતી સૌ ફુલવાડી.

વાત મળે મારગ મારગ,
ડોલરીયાના કાને કહેજે.
સગડ મળે ના કોઇ ભલે,
સુગંધ સઘળી શ્ાસે લેજે.

કોકીલ સાથે ગમમત રમજે,
થઇને મીઠી ઘરવાળી.

તું ટહુકે તયાં સવવે આખર,
મઘમઘતી સૌ ફુલવાડી.

ખપ પડે તયાં જમરુખ-જંબુ,
મધુરા વળી તુ ચાખજે.
મારા માટે ડાળે-ડાળની,
યાદી લઇને રાખજે.

આંખોના મચકારાવાળી,
અદાઓ તારી અલગારી.
તુ નખરાળી,તુ કજરાળી,
આંગણ મારે અજવાળી.

તું ટહુકે તયાં સવવે આખર,
મઘમધતી સૌ ફુલવાડી.

ગાલમા ંલાલી ફૂટે એવુ ંછાને તો કહી દીધુ ંતમે, 

લગનવેદી સામે લાલી પ્રગટાવો તો કેવુ ંસારંુ? 

સબંરં રહ્ો આપરો ભીનાશનો વરસાદ તમે, 

પાન કમળનુ ંઅમે છતા ંભીંજાઈએ તો કેવુ ંસારંુ?

મોહ્ા ંઅમને સધંયાના સોનેરી રંગ ઓઢી તમે, 

ક્ક્ષમતજેથી રાત કાયમી મવદાય લે તો કેવુ ંસારંુ? 

નાવ આપી છે ફાકંડી દરરયામા ંઝૂકાવવા તમે, 

રેત દરરયામાયં અમે વહી જઇએ તો કેવુ ંસારંુ? 

મમલનની આશમા ંભ્રમર થઈ આવી ગયા તમે, 

કમળ થઈ આજીવન કેદ કરીએ તો કેવુ ંસારંુ? 

નામ તો લખી નાખ્ુ ંછે, અમારા પર  તમારંુ,

ને હવે ગઝલ ઉ્ે એને ઈશા્ધદ કહો તો કેવુ ંસારંુ?

fkuÞ÷ ÃÞkhe  fuðwt ‚khwtt? 

ûkrŒ (yrûkŒk ¼è)

frðíkk Cafe yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
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ચાહું છં હું તને એવુ ંજ તો નથી!

ચાહ ેછે ત ુ ંમને, એવુયં તો બને?

વરે અજપંો જોને તારી રાહનો!

ઝખંતી હો ત ુયેં, એવુયં તો બને?

નથી કયયો તલભાર સામનો તારો!

ઝુકંાવ્ ુછે મશર, એવુયં તો બને?

હતી લાગરીને, રહશેેે રરેરી!

ભલૂી હો ત ુ ંવળી, એવુયં તો બને?

આવીશ જ યાદ મનત ત ુ ં“ભગી” ને!

કરીશ કદી ત ુ ંપર, એવુયં તો બને ?

yuðwtÞ Œku ƒ™u ?

¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe

þeŒ÷ …t[k÷

frðíkk Cafe

આભેથી વર્યો મન મકૂી મેહકુ્લયો,

ઝરમર વર્્ુ ંવહાલ ભીતરમા.ં

ઉ્ી રોમાચંકતા વાતાવરરમા,ં

પ્રસરી માદકતા ભીતરમા.ં

ઉ્્ા વમળ તારી યાદોના,

પડી ગલુાબી ભાત ભીતરમા.ં

ચભેુ શળૂ રોમેરોમે તારી યાદોના,

વાગે બાર પે્રમભરી નજરોના.

ઝીરવી ના શકાયો આ ભાર ગગનથી,

વરસી પડ્ા પે્રમક્બંદુ નભથી.

મવહ્વળ બન્ુ ંશાને ચાતક મારુ મન,

ત ુ,ં 

તારી અનરારાર યાદો, 

કે પછી 

આ મેહકુ્લયો.
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સમયઅંતરને પરૂ્ધમવરામ ના હોય,

માત્ર અંતરનો વહમે હોય....

રદવસરાતને કયાયં સ્થરતા ના હોય,

માત્ર અમવરત ગમત હોય....

આભપાતાળને સીમારેખા ના હોય, 

માત્ર મગૃજળી આશ હોય....

પ્મેપાત્રમા મમલન ને મવરહ ના હોય,

માત્ર આક્લંગનની રાહ હોય....

“hkn”
ભલેને, આજે નહીં તો કાલે જીત મળશે જ ને,

આ હારમાથંીય કાઈંક અનભુવ તો મળશે જ ને;

‘જગદીશ’ ત ુ ંગર તો ખરી જજંદગીના દાખલાને,

પરૂા નહીં તોયે, ્ટેપસના માક્ધસ તો મળશે જ ને.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

તુ ંજ છે

ત ુ ંજ કાગ, ત ુ ંજ હંસ છે,

ત ુ ંજ સર્જન, ત ુ ંજ ધવસં છે;

આ મતૃ્લુોકની મથરુાનગરીમા,ં

ત ુ ંજ કષૃર, ત ુ ંજ કંસ છે.

‘‚{Þ’

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe

s„Ëeþ fht„eÞk ‘‚{Þ’

frðíkk Cafe
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ખળખળ વહતેા ંઝરરા ંઅમે,

તમે મપતાજી પહાડ

જગ વાવાઝોડા ંઝીલયા ંતમે,

દઈ સાવજસી દહાડ…કે હતેે અપુું હું ફૂલછાબ

 પવન તમે ને માત ફૂલડંુ,

મળી આંગરે વસતં

રૂક્ષ દીસતા ચહરેા ભલે,

હસી ખશુીના સગં

હૈયે જડીયા મોટા ખવાબ,

કે હતેે અપુું હું ફૂલછાબ

મતમમર વેદના વે્ી ઉરે,

રરી   સખુની છાયં

થઈ ગયા મોટા અમે કેમના,

ન જાણ્ુ ંકદી જદુરાય

દેવ પ્રગટ તમે છો તાત! કે હતેે અપુું હું ફૂલછાબ

રરરર ઉજળા તમથી મોભી,

ગદગદ લાગુ ંજ પાય

ચક્ ુઅમારા ચરરો ધએૂ,

સમરંુ ્નેહ તરા એ દાન

ગાજે મન અંબરે રૂઆબ!

કે હતેે અપુું હું ફૂલછાબ…ખળખળ વહતેા.

fu nuŒu y…wO nwt 
Vq÷Akƒ

“તારા  મવના શયામ મને 

એકલડંુ  લાગે....” 

એવુ ંતો  નરહ જ  લખુ.ં...

પે્રમ  એટલે  તારા મવના  બધુ ં જ  

અધરંુૂ લાગે એવુ ંજ  - 

વારે-વારે  , 

મારા માટે પે્રમ એટલે ત ુ ં જ

પહલેી નજરે ભલે સાદો ને  સરળ દેખાતો આપરો 

સગંાથ... 

પર , હળવા હાથેથી  યાદોને  જરા જોઈએ તો , 

સરસ ભાત ઉપસી  આવે... 

આપરી જ...

પર, તારા મવનાનુ ંચોમાસુ ં  

એક-એક ક્ષરોને પછૂ...

ક્ષરોના ્મરરોને એક નવો આકાર આપે છે...

પહલેી નજરે વાચંતા  સરળ દેખાય એવો 

કે, તેનાથી આગળ છે  કશુકં.... 

હા છે...!  

એહસાસ .... 

સરળે ત ુ.ં... 

ત ુ.ં..બસ ત ુ.ં.... 

તોયે ત ુ ંકહ ેછે , 

કોઈના પે્રમમા ં નથી.....!! ???                  

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe
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જીવનઝાખંી
• માતા – ગજરાબેન
 મપતા – ભગવાનજી

અભયાસ
• બી.એ. (ગજુરાતી અંને સં્ કતૃ સાથે) – મુબંાઇ
• એમ.એ. (ગજુરાતી) , મુબંાઇ

વયવસાય
• ઝુનઝુનવાલા કોલેજ, મુંબાઇમાં ગજુરાતીના 

અધયાપક

જીવનઝરમર 
• ભર ્વુાન વયે અકાળ મતૃ્ુ

જન્મ

19 જુલાઇ 1939 

ગોરગા્મ જજ. વલસાડ

અવસાન

4 ્ેમ 1966, અ્મદાવાદ

ઊંબરે ઊભી સાભંળં રે બોલ વાલ્મના;

ઘર્મા ંસતૂી સાભંળં રે બોલ વાલ્મના.

{rý÷k÷ Ëu‚kE
(òýeŒk frð)

MkkhMðík MktíkkLk ‚whuþ ò™e
 ‚kisLÞ
sureshbjani.wordpress.com

રચનાઓ

કમવતા
રાનેરી (મરરોતિર – જયનત પારેખ  સપંારદત) 

લાક્ષક્રકતાઓ
ગીત, છાદંસ, અછાદંસ, ગદ્કાવય, અને ગઝલ 

્વરૂપની રચનાઓ
પ્રકમૃતના તતવોને (ખાસ કરીને અંરકારને) મવષય 
બનાવતી રચનાઓમા ંસમકાલીન નવી કમવતાના 

લક્ષરો જરાઇ આવે છે.
અક્ભવયસ્તની તાજપ, પ્રયોગશીલતા, નવય 

પ્રતીકમવરાન, અને પ્રાદેમશક બોલીના ંતતવોનો 
મવમનયોગ

આધમુનકતાની દ્રષષટએ નોંરપાત્ર રચનાઓ
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“nkMÞ hnMÞ Au”

www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com 

sankalan.maulikvichar@gmail.com


