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માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમિન ંુ સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હંુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશદ્ુ ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હંુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમિ તેમ જ માનવતાન ંુ રક્ષણ અને જતન એ મારં ુ દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોન ંુ હંુ નિષ્ઠાપ ૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[khðkýe”

“Hfkh ‚tMfkh Au”
ૐકાર સંસ્કાર છે .
ુ શ્વાસોની સાથે સાથે શદ્ધ
ુ
ૐકાર એટલે શદ્ધ
સાત્વિક વિચારોનો પણ જન્મ.
ૐકાર માત્ર પ્રક્રિયા નહીં પણ જીવનશૈલી છે . જે
માણસના તંદુરસ્ત વ્યક્તિત્વની ઔષધી છે .
ૐકાર કોઈ ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક ચિન્હ કે ઉદ્દગાર
નહીં પણ સાત્વિતાનો સાગર છે .
ુ ાં દિવ્ય
ૐકાર નાભિમાં એવાં દિવ્ય સ્ત્રાવને જન્મ આપે છે જ્યાંથી શરીરના વાયમ
ઉર્જાનો જન્મ થાય છે . શરીરમાં રહેલા શારીરિક અને માનસિક અશક્તિનો નાશ કરે છે .
ૐ દે વી દે વતાઓથી પણ પરમ છે , તેથી જ આ પવિત્ર સંજ્ઞા દે વી દે વતાઓએ પણ
આત્મસાત કરીને તેન ંુ રટણ અને ચિંતન કરે છે .
ૐકાર એ આંખ પાછળના વિશ્વના દરવાજાની ચાવી છે .
ૐકાર આકાર આપે છે વ્યક્તિત્વને અને આદર્શ વ્યક્તિત્વ આદર્શ સમાજનો પાયો છે .
સ્વયંને જગાડવાનો રણકાર છે ૐકાર,
ધર્મ, ભ ૂમિ અને આતમનો અનંત નાદ છે ૐકાર,
ઈશ્વરને આપેલો સાદ છે ૐકાર,
આપણે જ આપણી ઉતારે લ આરતનો પ્રસાદ છે ૐકાર.

- {kir÷f “rð[kh”
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ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh

hûkkƒtÄ™
ભા

ર ત ન ા રં ગ બે રં ગ ી
સાંસ્કૃતિક તહેવારોમાં
ર ક્ષા બં ધ ન
અતિઅગત્યનો તહેવાર છે . આપણી
કૌટંુબિક લાગણીઓ તથા ભાઇ બહેનના
નિસ્વાર્થ પ્રેમના તાણાવાણાથી
ૂ ાયે લ ા, આ તહેવ ારની અને ક
ગ ંથ
પૌરાણિક કથાઓ છે .પણ આજે હું
ુ માં
તમને જે વાત કહીશ એ કળિયગ
ુ ને ઉજાગર કરે એવી
પણ સતય ગ
સત્ય ઘટના છે .
ુ લ હત.ુ નામ હત ુ
એક પ્રેમાળ યગ
નીતા બહેન અને નિરવભાઇ. બન્ને
સ્વભાવે ભોળા, ધર્મિ ક પ્રકૃ તિ ના,
પરગજુ હતાં. કોઇની નિંદા ના કરે

અને લોકોની મશુ ્કેલીમાં મદદગાર
થતાં. ધર્મે જૈન હતાં. નિરવભાઇ
કેમીકલ માર્કે ટમા કમિશન એજટં હતા.
પ્રમાણિકતાથી ધંધો કરતાં હતાં અને
ગૌશાળામા સે વા આપતાં. લગ્નના
ુ રત્નનો
બે વર્ષ બાદ એમને ઘેર પત્ર
જન્મ થયો. એન ુ નામ રાખ્યુ આદિત્ય.
હસતો, રમતો સ્વસ્થ આદિ ત્રણ
વર્ષનો થયો ત્યારે બીજે ખોળે લક્ષ્મિન ુ
આગમન થય .ુ નામ રાખ્યુ અમી.
દીકરી તો અમ ૃત જેવી મધમીઠ્ઠી જ
હોય છે . આપણે આપણ ુ એની તરફ
વલણ બદલવાની જરૂર છે . આવા
ુ અને પત્રી
ુ ના કુ ટંુ બને
પતિ-પત્ની, પત્ર
સંપ ૂર્ણ કુ ટંુ બ કહેવાય છે . બાળકો મોટા

થવા લાગ્યા. બન્ને બાળકો દે ખાવમા
સદ
ંુ ર, ભણવામા હોશિયાર અને એક
બીજા માટે અપાર પ્રેમ ધરાવતાં હતાં.
બાળપણના પહેલા તબક્કામા ભાઇ
બહેનના સંબધ
ં ની મહેક, ખાટ્ટી મીઠ્ઠી
હોય છે . ક્યારે ક પ્રેમ, તો ક્યારે ક લડાઇ,
ક્યારે ક રિસામણા, ક્યારે ક મનામણા,
ક્યારે ક ઇર્ષા અને અધિકારની ભાવના
તો ક્યારે ક
સમર્પણની, એવા
તાણાવાણાથી ગથ
ં ૂ ાયે લો આ સંબધ
ં
દુનિયાની કોઇ પણ કસોટી પાર કરી
શકે છે .
ભારતિય સંસ્કૃતિમાં પતિ- પત્ની
લગ્ન જીવનના પહેલા પચીસ વર્ષ
બાળકોને સમર્પિત કરે છે . એમને
ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવ,ંુ સંસ્કાર આપવા,
સ્વસ્થ ઉછે ર કરવો અને તેમન ુ લગ્ન
યોગ્ય જીવનસાથી સાથે કરાવવ .ંુ
આમ માતા પિતાની જવાબદારી નો
પહેલો તબક્કો પ ૂરો થાય. આદિત્ય
મોટો થયો, એંજિનીઅરીંગની ડિગ્રી
ૂ ામાં સારી
લીધી અને એને પ ન
કં પનીમા ઉચ્ચ પગારની નોકરી મળી.
એણે પોતની સહકર્મચારિણી બિજલ
સાથે માતાપિતાની રજામંદીથી લગ્ન
કર્યા. લગ્નના પહેલા પાંચ વર્ષમા
આદિ-બિજલને ઘે ર બે દીકરીઓનો
જન્મ થયો. અમીએ કોમર્શિયલ
આર્ટ સની ડીગ્રી લીધી અને મબ
ંુ ઇમાં
જ એડ બનાવતી કં પનીમાં નોકરી
કરવા લાગી. એને માટે સારા, ઉચ્ચ
કુ ટંુ બમાંથી માંગા અાવવા લાગ્યા.
દક્ષિણ મબ
ંુ ઇના હીરાના વે પારીના
દીકરા અમર સાથે તે ન ા લગ્ન
લેવાયા. અમીના સાસરિયા સંસ્કારી
ુ રે લ ા હતા. અમીને લગ્ન
અને સ ધ
પછી પણ નોકરી ચાલ ુ રખવાની
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પરવાનગી આપી. બે વર્ષમાં અમીને
ઘેર પણ પારણ ુ બંધાય.ંુ અમીએ એક
દીકરાને જન્મ અપ્યો. છે લ્લા પાંચ
વર્ષથી આદિ પ ૂના રહેતો હતો, પરં ત ુ
એ નિયમીત મબ
ંુ ઇ આવતો. માતા
પિતા સાથે નાની મોટી મશુ ્કેલીઓની
ચર્ચા કરતો. અમી અને અમર સાથે
વીક એન્ડમા સેર સપાટા કરતો. આમ
એણે સંબધ
ં ના તણાવાણા ત ૂટવા દીધા
ના હતાં. વરસમાં એક વાર આવતો
રક્ષાબંધનો તહેવાર અઠવાડિયાના
વચ્ચેના દિવસે આવે તો પણ આદિ
ખાસ એક દિવસ રજા લઇને અમી
પાસે રાખડી બંધ ાવી જતો. પણ
જીવન દે ખાય છે એટલ ુ સરળ હોત ુ
નથી.
અ ચ ા ન ક આ દિ ન ી ત બિ ય ત
બગડવા લાગી. શરૂઆતમાં બીજલને
લાગ્યું કે અનિયમિત ભોજન, નોકરીની
વ્યસ્તતા, ટાર્ગેટ પ ૂરો કરવાન ુ ટેંશન,
વ્યાયામનો અભાવ, વગે રે હોવાથી
પેટની તકલીફ હશે. પણ નાનીમોટી
તકલીફનો અંત જ આવતો ન હતો.
અમી તથા અમરના આગ્રહથી, બન્ને
મબ
ંુ ઇ ટેસ્ટ કરાવવા આવ્યા. ફેમીલી
ડોક્ટરની દોરવણી હેઠળ ટેસ્ટ કરાવ્યા.
પાત્રીસ વર્ષના આદિની બન્ને કિડનીઓ

6  rð[khÞkºkk  sw÷kE 2017

75% કામ કરતી ન હતી..આદિને
પિવાની આદત ન હતી. કદાચ કોઇ
(જેનેટીક) વારસાગત કારણ હશે પણ
ુ રવાની શક્યતા ન હતી.
હવે એ સધ
ુ ી કામ
દવાઓ અને દુવાઓ ક્યાં સધ
કરશે એ ખબર ન હતી. ડોક્ટરે સલાહ
આપી કે કોઇ ડોનર મળી જાય તો
કિડની ટ્રાંસપ્લાંટ્ કરાવવી પડશે.
કિડની વધ ુ ડેમેજ થાય અને લાંબો
સમય ડાયાલીસીસ કરવ ંુ પડે તે
પહેલા ડોનર મળી જાય, તો આદિની
જિં દગી બચી જાય. બીજા એક બે
ડોક્ટરોનો અભિપ્રાય પણ લીધો.
નીતાબે ન તથા નિરવભાઇએ બધા
ટે સ્ટ કરાવ્યા. નિરવભાઇના રીપોર્ટ
કિડની ડોનેટ કરવા મેચ થતાં હતાં.
પણ ડોક્ટર થોડી રાહ જોવા તૈયાર
હતાં., કારણ કે નીરવભાઇની ઉમર
ુ ાન
સાઠ વર્ષની ઉપર હતી..કોઇ યવ
ડોનર મળે તો રે સીપીઅંટ અને ડોનર,
બન્ને માટે વધારે સારુ હત.ંુ .
આ દરમ્યાન, અમીના પતિ અમરે
તથા અમીના સાસરીયાએ અમીને
પણ ટે સ્ટ કરાવવાની સલાહ આપી.
કોઇ જેનેટીક બીમારી છે કે નહી એ
જાણવા માટે નહી. પણ જો અમીની
કિડની ડોનેટ કરવાની શક્યતા હોય
તો સાઠ વર્ષના નિરવભાઇની
કિડની બચી જાય. અમીના
સાસરીયાનો આવો
અભિગમ જોઇને આદિઅ મ ી ન ી આં ખ મ ા
શ્રાવણ- ભાદરવો
વરસવા લગ્યો.
અમીની ઉંમર હજુ
તો માં ડ ત્રીસબ ત્રી સ વ ર્ષ ન ી
હ ત ી . તે બે
વર્ષના બાળકની
મા હતી. તે ના
પતિએ કહ્ ,યુ “હવે

આપણે બીજુ બાળક જોઇત ુ નથી. ત ંુ
જ ભાઇને કિડની આપ અને એની
જિંદાગી બચાવી લે. હું તારા કુ ટુમ્બને
તકલીફમાં જોઇ શકતો નથી. મારા
રીપોર્ટ મે ચ થતા હોત તો હું તને
તકલીફ ના આપત.”. અમીના સાસ ુ
સસરા પણ એને આ નેક કામ કરવામાં
પ્રોત્સાહિત કરતાં હતાં . અમીના
રીપોર્ટ સ આદીને કિડની ડોનેટ કરવા
મેચ થયાં હતાં.
બહે ન ભાઇને રાખડી બાં ધ ીને
જીવનરક્ષક બનવાની બાહે ધ રી
આપે છે . પણ અમીએ આ વાત
જીવનમાં ઉતારી એક દાખલો પ ૂરો
પડ્યો. એના સંસ ્કારી સાસરિયાને
આપણે સો સલામો કરવી ઘટે જેમણે
વહુના પિયરીયા માટે આટલો ત્યાગ
આપ્યો..તેના પતિને ભગવાનના દૂત
માનીએ જેણે સાળા અને સસરાને
જીવતદાન આપ્યુ. અમીએ પતિના
સાથ-સહકારથી ભાઇને કિડની દાન
કરી બે કુ ટુમ્બોને ઉગારી લીધા, ભાઇુ ાર્યો અને પિતાને
ભાભીનો સંસાર સધ
આ ઉંમરે ઓપરે શન ના કરાવવ ુ પડે
અવી ભાવના સિધ્ધ કરી.
રક્ષાબંધનને કાચો સ ૂતરનો ધાગો
સમજવાની ભ ૂલ ના કરતા. એ તો
હ્રદયની ભાવનાના તાર છે . આવી
ભાવના જ ભારત દે શન ુ દુનિયાને
ઉદાહરણ છે . અહીં વ ૃધ્ધ માતા પિતા
સિનિયર સીટીઝન હોમમાં બે સ ીને
ફાધર્સ ડે , મધર્સ ડે અને બર્થડે ન ા
દિવસે બાળકોએ મોકલાવેલા ફૂલના
બ ૂકે ન ી રાહ નથી જોતા. અહીં તો
આપણે એકબીજાની સાથે, એકબીજાને
ુ ી બંધ ાઇને
માટે લાગણીના તંત થ
જીવી જાણીએ છીએ. કાચા સ ૂતરના
ધાગામાં કે ટ લી શક્તિ છે એન ંુ
દુનિયાને ઉદાહરણ આપતી આ એક
ુ ની સત્યકથા છે .
કળિયગ
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હેવાય છે કે સંગીત એક એવી
વસ્તુ છે કે જેને કોઈ જ સરહદ
કે સીમાડા નથી નડતા, જે
દરે ક પ્રદે શના માણસોને જોડે છે અને
જેને ભાષા , ધર્મ, જાતિ, દે શ, પ્રદે શ
કોઈના ભેદ રોકી શકતા નથી. હાલમાં
લંડનમાં એ. આર. રહેમાનનો એક
કોન્સર્ટ થયો હતો. જેમાં તેણે હિન્દી
ુ તમિલ ગીતો
ગીતોની સાથે અમક
પણ ગાયા।. જેના લીધે ટ્વિટર પર
તેની ઘણી ટીકાઓ થઈ. ઘણા લોકોએ
લખ્યું કે “ અમે તમિલ કોન્સર્ટમાં આવી

‚t„eŒ
÷u¾

fýoðe þkn
ગયા હોઈએ તેમ લાગ્યું” કે પછી “ શ ંુ
રહેમાન ભ ૂલી ગયા છે કે બૉલીવડુ ના
ગીતો એ તેમને ઓસ્કાર અપાવ્યો છે
?” – આવી ઘણી કમે ન્ટસ આવી.
હકીકતમાં જોવા જઈએ તો રહેમાનને
ઓસ્કાર તેમના સંગીતે અપાવ્યો છે
નહિ કે તે ગીતની ભાષાએ ! પણ

છે વટે રહેમાને સૌનો આભાર માનતા
કહય ંુ કે “ સંગીતને કોઈ ભાષાના
બંધન ન નડે !”
સાચ ંુ સંગીત એ જ છે કે જે બધા
ભેદ-ભાવથી પર હોય. સંગીત પોતે
જ એક ભાષા છે કે જે દરે ક માણસ
સમજી શકે છે . આપણે કદાચ એવા
ઘણા ગીતો જાણતા હોઈશ ંુ ને કે જે
ુ ભાગ કદાચ
ગીત કે ગીતનો અમક
કોઈ બીજી ભાષામાં હશે. છતાંય મને
નથી લાગત ંુ કે તે ગીત માણવામાં
આપણને મશુ ્કેલી નડી હોય. તેમાં પણ
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બોલીવડુ માં તો એવા અસંખ્ય ગીતો
છે કે જે હિન્દી સિવાય બીજી ભાષામાં
હોય ! તે માં રામ-લીલાન,ંુ આપણા
ઓસમાન મીરએ ગાયેલ ં ુ - “મન મોર
બની થનગાટ કરે ” થી લઈને સેંકડો
પંજાબી ગીતો, ઉર્દુ ગઝલોનો સમાવેશ
થઇ જાય. અને તો પણ આપણે તેને
મનભરીને માણીયે છીએ. અરે , આપણે
બધા પણ લગભગ 3-4 ગીતો તો
એવા જાણતા જ હોઈશ ંુ કે જેની ભાષા,
જેના શબ્દો આપણને ખબર નહિ
પડતી હોય અને છતાંય કદાચ તેનો
સમાવેશ આપણા મનગમતા ગીતોમાં
થતો હશે, અને ઘણીવાર ખોટા, ઊંધા
-ચત્તા શબ્દો કે ઉચ્ચારણ સાથે પણ
ુ ગન
ુ ાવતા હોઈશ.ંુ
આપણે તે ગન
ગયા વર્ષે આવેલી મરાઠી ફિલ્મ
“ સૈરાટ”ન ંુ મરાઠી ગીત “ ઝિંગ ઝિંગ
ઝીંગાટ” એટલ ં ુ લોકપ્રિય બન્યું હત ંુ કે
દરે ક પાર્ટીઝમાં, લગ્નમાં, અરે આપણે
ત્યાં નવરાત્રીમાં પણ - બધે એ જ
ગીત સાંભળવા મળે . ભાગ્યે જ કદાચ
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કોઈને એ ગીતના
શબ્દો કે તેનો અર્થ
ખબર પડી હશે
પણ છતાં ય તે
ગીતની રચના
એટલી સદ
ંુ ર છે કે
તમે અંદરથી જ
થનગનવા લાગો.
તે જ રીતે વર્ષો
પ હે લ ા શ ા ન ન ંુ
ગીત આવે લ ં ુ ુ ુ મસ
ુ ુ હાસી”
“મસ
- આ શબ્દો પણ
ને પ ાળી ભાષાના
છે જેનો મતલબ
થાય છે કે “ પ્લીઝ,
મારા માટે થોડું વધારે
સ્માઈલ આપ ને !” - તે પણ
બહુ જ લોકપ્રિય બન્યું હત.ંુ તે જ
રીતે “દિલ સે” ફિલ્મન ંુ “જીયા જલે”
ગીતનો મલયાલમ ભાષામાં ગવાયેલો
ભાગ - “ Panjiri thanji konjikko,
Munthiri muththoli chindhikko “ - ના શબ્દો પણ અજાણ્યા જ
લાગ્યા હશે, છતાંય એ કેટલીય વાર
આડા -અવળા શબ્દો સાથે ગાય ંુ તો
હશે જ. તાજેતરમાં આવેલી ફિલ્મો
“ હાઈ-વે”ન ંુ પંજાબી ગીત “ પટાખાગડ્ુ ડી” હોય કે પછી રોક્સ્ટારન ંુ અરે બિક
શબ્દો વાળું ગીત - “ કન
ૂ ફાયા કન
ૂ “
હોય - બીજી ભાષાના આ ગીતો પણ
એટલો જ આનંદ આપે છે જેટલો
આપણી જાણીતી ભાષાના ગીતો ! (
છે લ્લા આ ત્રણેય ગીતન ંુ કમ્પોઝીશન
“રહેમાન” દ્વારા થયેલ છે )
મેં પહેલ ા પણ કહેલ ં ુ છે કે કે
જયારે હું સ્લ
કૂ માં હતી ત્યારે અમને
રવિન્દ્ર-સંગીત શીખવાડવામાં આવત.ુ
હા, અમને અર્થ કહેવામાં આવતો
પણ ભાગ્યે જ અમને તે યાદ રહેતો.

છતાંય અમે એટલા જ આનંદથી અને
ઉત્સાહથી ગાતા. અને આજે લગભગ
10 વર્ષ પછી પણ અમને બધાને તે
ગીતો, તેની ધ ૂન, તેના શબ્દો બધ ંુ જ
યાદ છે . અને આજે પણ ક્યારે ક મ ૂડ
આવી જાય તો અમે મળીને ગાવા
લાગીએ છીએ. તે જ રીતે મણિપરુ ી
નતૃ ્ય શિક્ષિકા પાસે થી શીખે લ ં ુ એક
ુ ી” ગીત પણ યાદ છે , પણ
“મણિપર
તે ન ો અર્થ હજી પણ ખબર નથી.
નાના હતા ત્યારે અંગ્રે જી ગીતોના
પણ શબ્દોની પણ ખબર ના પડતી,
ગીતમાં જે રીતે શબ્દો ઉચ્ચારે તે રીતે
ઉચ્ચારીને અમે ગાતા. “જિંદગી ના
મિલેગી દોબારા” ન ંુ સ્પેનિશ ગીત “
સેનોરીટા”ને પણ એવી જ રીતે ગાતા.
આજે પણ મારા પ્લેલિસ્ટમાં સૌથી
વધારે વાગત ંુ ગીત “ઉડતા પંજાબ”ન ંુ
પંજાબી ગીત “એક કડ
ૂ ી “ છે . હા ,
અત્યારે તેનો અર્થ મને ખબર છે પણ
પહેલા જયારે નહોતી ખબર ત્યારે પણ
મને એ ગીત સાંભળીને એટલી જ
ુ ી મળતી. ઉપર કહ્યું
શાંતિ અને ખશ
એ વિવાદમાં એક સંગ ીતકારે કહ્યું
કે “ઓડિયન્સ માટે તો સારી વાત
કહેવાય કે તેમને હિન્દી સાથે તમિલ
ગીતો, તમિલ સંગીત સાંભળવાની
પણ તક મળી, બાકી આપણે ક્યાં
તમિલ સંગીત સાંભળવાના હતા !”
( on point !) આમ જોવા જઈએ તો
સંગીત જ એક માધ્યમ છે કે જેના
દ્વારા તમે બીજી ભાષાની મધરુ તાપણ
જાણી શકો છો, તે પણ તે ભાષાને
જાણ્યા સિવાય !
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કાને ર સ્ટેટ પરિવારના
ુ ામ
રાજકવિ સદ
ંુ રજી નથર
ુ લિખિત ઐતિહાસિક અને
શક્લ
સંગ્રહનીય ગ્થ
રં ઝાલા વંશવારિધિના
પ ૃષ્ઠ ક્રમાંક ૯૭૯ પર લખતર ગાદીનો
ઉલ્લેખ થયેલો જોવા મળે છે .પરં ત ુ
લખતર ગામ કેવી રીતે વસ્યું તે ઉલ્લેખ
ક્યાંય જોવા મળતો નથી.
ુ ુષ
ૂ ોના આદિપ ર
ઝાલા રાજપ ત
હરપાલદે વની સત્યાવીશમી પેઢીએ
હળવદના રાજવી શ્રી ચંદ્રસિંહ થયા.
તે મ ને છ પ ુત્રો હતા.હળવદના
રાજવી શ્રી ચં દ્ર સિં હ જીના ચોથા
કું વર શ્રી અભયસિંહજીને ગરાસમાં
લખતર મળ્યું.ઈ.સ ના ૧૨માં સૈકામાં
લખતરની હસ્તી હોવાન ંુ ચોપડે
નોંધાયે લ છે .લખતરની ગાદી પર
રાજવી કરણસિં હ જી આવ્યા અને

તેમણે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન
કે ટલાય લોકપયોગી કામો કર્યા.તે
પૈકીન ંુ એક કાર્ય લખતરનો ગઢ.
લખતરની પ્રજાને નજીક રહેલ
જતવાડના લોકોથી બચાવવા
ગામ ફરતે દીવાલ બનાવવા માંટે
અંગ્રેજી પોલીટીકલ એજન્ટની મંજુરી
માંગ ી.તળાવની બીજી તરફ જ્યાં
પોલીટીકલ એજન્ટનો ઉતારો હતો
તેની સામે દીવાલ જેવ ંુ લાગે તે માટે
થોડા ભાગમાં દીવાલ બનાવી(આજે
પણ એ દીવાલ છે )બાકીના હિસ્સામાં
કાંગરાવાળો ગઢ બનાવવામાં આવ્યો.
સં વ ં ત ૧૯૪૦ની ફાગણ વદ
એકમના દિવસે કિલ્લાના નિર્માણકાર્યન ંુ
ખાતમહુર્ત કરાય.ંુ અને એક લાખના
ુ
ખર્ચ સાથે સંવત
ં ૧૯૫૦ની આશોસદ
ૂ ્ણ કિલ્લાન ંુ
દશમના દિવસે સંપ ર

{khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo
બાંધ કામ પ ૂર્ણ થય .ંુ કિલ્લાની ચારે
ુ વામાં આવ્યા
દિશામાં દરવાજા મક
છે .તથા દરવાજાની બાજુ માં બારી
બનાવવામાં આવી છે .સ્વરાજ પહેલા
ુ ી
આ દરવાજા રાતે ૯થી પરોઢિયા સધ
દરવાજા બંધ રાખવામાં આવતા હતા.
કિલ્લાની ચારે તરફ ૩ ફૂટનો માર્ગ
બનાવવમાં આવ્યો છે .
ુ બ જે કિલ્લાના
એક લોકવાયકા મજ
ુ થય ંુ ન
બાંધકામ પછી જો કોઈ યદ્ધ
હોય તેવા તેવો કિલ્લો કું વારો કહેવાય
છે એમ લખતરના કિલ્લાના નિર્માણ
ુ નથી થય ંુ તેથી એ કું વારો
પછી યદ્ધ
કિલ્લો છે .
લખતર ફરતે આવે લ કિલ્લાની
ગોળાઈ ૬ હજાર ફૂટ છે .આ ગઢમાં
૨૫ કોઠા હતા આજે ૨૦ કોઠા જોવા
(અનુસધ
ં ાન 19માં પાને)
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દિ

ુ ના એક
નકરરાય આજના યગ
આદર્શ શિક્ષક હતાં. આખી
સ્લ
કૂ માં બધા વિદ્યાર્થીના પ્રિય
સર એટલે “રાય સર”. વિદ્યાર્થીને
કિતાબી કીડા બનાવવાને બદલે
દુનિયાદારીના પાઠ ભણાવતા. ઘણા
નબળા વિદ્યાર્થીઓને અલગથી
બોલાવીને ભણાવતા. એમના હાથ
નીચે ભણી ગયે લ ાં વિદ્યાર્થી આજે
મલ્ટી-ને શનલ કં પનીમાં બહુ સારી
પોસ્ટ પર હતાં.
ુ આદિત્યને
પોતાના એકના એક પત્ર
સીવીલ એન્જીનિયર બનાવ્યો હતો.
આદિત્યને જ્ઞાતિની સારી છોકરી
જોઇને પરણાવી દીધો. પી.એફ અને
બાકી બીજી મળે લી રકમ માં થ ી
સંત ોષથી જીવી શકાય એમ હત .ંુ
દીકરા-વહુ ને જોઇને દિનકરરાયને
ઘણો સંતોષ થતો પણ આદિત્ય એનાં
પિતાની જેમ સંતોષી નહતો. એ ઘણો
મહ્ત્વકાંશી હતો. પિતાને ઘણી વાર
યુ ન કરવા માટે ટકોર પણ કરતો.
ટ્શ
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દિનકરરાય કહેતાં, “આખી જિંદગી
ુ મહેનત કરી છે , હવે આરામથી
ખબ
જીવવ ંુ છે . આમ પણ માણસે ક્યાંક તો
અટકવ ંુ જ પડે ને ..” દિનકરરાયની
વાતથી આદિત્ય ઘણીવાર અકળાઈ
ઉઠતો.
આ અરસામાં દિનકરરાય અને
એમના પત્નીએ હરિદ્વારની જાત્રાએ
જવાન ંુ નક્કી કર્યું. જાત્રાએથી પાછા
ુ વધ ુ
ફરતી વખતે આદિત્ય અને પત્ર
માટે ઘણી ભેટ-સોગાદો લાવ્યા હતાં.
જેમ-જેમ અમદાવાદ નજીક આવત ંુ
એમ ઘરે પહોંચવાની ઈચ્છા વધ ુ ને
વધ ુ પ્રબળ થતી ગઈ. ક્યારે ક તો
લાગત ંુ કે ટ્રેન ધીમી ચાલે છે ..
આખરે અમદાવાદ સ્ટેશન આવી
ગય.ંુ દિનકરરાયને હત ંુ કે આદિત્ય
ુ વધ ુ સ્ટેશન પર લે વ ા
અને પ ત્ર
આવશે, પરં ત ુ બંનેમાંથી કોઈ ફરક ્યું
નહિ. આદિત્યને કદાચ ઓચિંત ંુ કામ
આવી ચડ્ યું હશે એટલે કદાચ નહિ
આવી શક્યો એ વિચારીને મન વળી

®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k

લીધ.ંુ રિક્ષા કરીને ઘરે આવ્યા પણ
ઘરને તો તાળું મારે લ.ં ુ ઘર ખોલીને
અંદર ગયાં ત્યાં જ ટે બલ પર કાગળ
પડેલો દે ખાયો.
પ ૂજ્ય, પિતાજી..
અમે આ ઘર છોડીને જઈએ
છીએ. તમારી શરમને લીધે અમે
ઘર નહતાં છોડી શકતા એટલે તમારી
ગેરહાજરીમાં જઈએ છીએ. આમ પણ,
પરાણે સાથે રહેવાનો કોઈ અર્થ નથી..
કાગળ વાં ચ તાની સાથે જ
દિનકરરાય જમીન પર ફસડાઈ
પડ્યા. આખા ગામના છોકરાઓને
સારા સંસ્કાર આપીને ઉછે ર્યા અને
પોતાના દીકરાના ઉછે રમાં જ કચાશ
રહી ગઈ. ગામના મોઢે આ વાત
રે લાતી રહી..

ykÄwr™f W…fhýku?

“ઓ

મારી માવડી, આ
સવાર પડી નથીને ત ંુ
પાછી મંડી પડી. આ
તારી ચા ઠં ડી થઈ ગઈ’. નીરા સાંભળે
તો ને! હાથમાં સેલ ફોન !
આ રોજની માથાક ૂટ થી નિલમ
કં ટાળી હતી. તેની કાંઇ ઉમર થઈ ન
હતી. આ તો બે બાળકોને પતિદે વ
હમેશા ,’ફટવે’. એટલે આ રસ્તો એણે
અપનાવ્યો હતો. નીલ અને નીરા
સવારના પહોરથી ‘ટે ક્સ ટ’ કરતા
હોય. બન્ને ને હાઈસ્ કૂલ માં જવાન ંુ
ુ ી
મોડું થાય. રાતના ‘૨’ વાગ્યા સધ
ુ પર ગદ
ફોન યા ફે સબક
ંુ રની જેમ

ચોંટ્યા હોય. ઉપરથી ‘હુ કેર્સ”ની નીતિ
ુ ી તો તે ને વાંધો
અપનાવે . ત્યાં સધ
ન હતો. તેની ગાડીની પાછળ બન્ને
જણ ગાડી પાર્ક કરે એટલે બેં કમાં
પહોંચવાન ંુ નિલમને મોડું થાય.
રોજ યાદ અપાવે મારી કાર પાછળ
તમે કાર પાર્ક ન કરો. હમેશા બાળકો
બે કાનનો ઉપયોગ કરે .
બેં ક મે નેજરે ,સવારના પહોરમાં
બેંક સમયસર ખોલવાની , નહિ તો
કસ્ટમર્સની લાઈન લાગી જાય. તેની
પોતાની ગાડી ,ફુલ્લી લોડેડ હતી. ફોન
,’એપલનો, બ્રાન્ડ ન્યુ હતો. નિલમ
, “ઔરં ગઝબ ન હતી બાળકોના

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
જવાબદારી વગરના વર્તનથી થાકી
ગઈ હતી. હજુ તો કોલે જ ગયા ન
હતા. અમેરિકામાં લાઈસંસ આવે કે
તરત બાળકોને ગાડી મળે . ન આપી
હોય તો ચાલે. બાપ સર્જન હોય પછી
પ ૂછવ ંુ જ શ?ંુ
નિરવની ગાડીન ંુ ગરાજ ‘ડીટે ચ’
હત ંુ જેને કારણે તેને તકલિફ પડતી
નહી. નિલમની તકલિફ સમજવાનો
તે પ્રયત્ન કરતો નહી. તેને મન તો
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તે ન ા બાળકો ‘બે સ ્ટ ઈન ધ વર્લડ
‘હતા.
નિલમે વિચાર્યું આ બધાને પાઠ
ભણાવવાની જરૂર છે . આખા ઘરમાં
બધના ફોન એક કં પનીના હતા. તેણે
ટે મ્પરરી સર્વિસ કે ન્સલ કરી. તે ની
પાસે બેંકનો પ્રાઈવેટ ફોન હતો. પતિ
પાસે હોસ્પિટલનો ફોન અને બીપર
બન્ને હતા. આજે તેણે પોતાની ગાડી
કર્બ પર પાર કરી હતી. નિરવ, સવારે
ઉઠીને વહેલ ી સર્જરી હતી એટલે
નિલમ સાથે ચા પીને નિકળી ગયો.
નિલમ બાળકોના રૂમમાં જોવા
પણ ન ગઈ. એલાર્મ ક્લોકે તે ન ી
ફરજ બજાવી. મમ્મી, રોજ ઉઠાડવા
આવતી એટલે નીલ અને નીરા ઉઠ્યા
નહી. આજે સીધા દોર કરવા હતા.
નિલમ તૈયાર થઈને બેંક પર જવા
નિકળી ગઈ. હવે બાળકો મોટા હતા
એટલે મેઈડ ને સાંજે ‘૫’ વાગ્યા પછી
બોલાવતી. જેને કારણે ડીનર પછી
બધ ંુ કામ પણ તે કરીને જાય.
નિલમે બેંકના ફોનનો નંબર નિરવ
સિવાય કોઈને આપ્યો ન હતો. નીલ
અને નીરા આખરે ઉઠ્યા. ઘડિયાળમાં
જોય ંુ તો નવ વાગી ગયા હતા.
તેમણે ૮॥ વાગે ઘર છોડવ ંુ પડૅ તો
૯ પહેલાં સ્લ
કૂ માં પહોંચે. કોમકાસ્ટ
વાળા લાઇન ઉપર કામ કરતા હતા,
જેને કારણે ‘આઈ પેડ પણ ન ચાલ્યું.
‘વાઈ ફાઈ’ હોય તો કનેક્શન મળે ને
!. હવે ‘ટાર્ડી’ મળવાનો ભય હતો.
કારણ શ ંુ આપવ?ંુ
મમ્મીને ફોન કરવા પ્રયત્ન કર્યો,
‘ફોન વૉઝ ડેડ’. પપ્પાને વૉટ્સ એપ’
પર પેજ’ કર્યા. નસિબદાર કે એટલો
વખત કનેક્શન કામ કરી ગય.ંુ પેજર
હત ંુ નર્સિસ સ્ટેશન પર .
‘ ડો. દલાલ ઈઝ ઈન ધ સર્જરી.’
હવે શ ંુ ?
મમ્મીની બેંકમાં ફોન કર્યો. બેંકમાં
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તો આદત હોય, ‘ધિસ ઈઝ નેશન્સ
બેં ક, લોરા સ્પિકિંગ, કે ન ય ુ હોલ્ડ”
? બસ પછી લોરા બહેન તો દસ
ુ ી કસ્ટમર્સને અટે ન્ડ કરતાં
મિનિટ સધ
હોય. જ્યારે ફોન લાઈન ઉપર પાછા
આવે ત્યારે લાઈન કટ થઈ ગઈ હોય.
સ્માઈલ કરે અને ફોન પાછો મ ૂકે.
તમને શ ંુ લાગે છે ,’નીલ અને
નીરામાં આટલી ધિરજ હોય ખરી’?
છે વટે એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે
બન્ને જણા એક ગાડીમાં મમ્મીની બેંક
ઉપર જઈએ. નહાયા વગર તો ચાલે
નહી. ભ ૂખ હોય તો બ્રેકફાસ્ટ કરે ને ?
ઉપડ્યા ‘નેશન્સ બેંક’ પર.
બેં ક મ ાં આ જે ક ો ઈ ને મ ો ટ ી
,’બિઝને સ લોન ‘ જોઈતી હતી.
કસ્ટમર મોટો વ્યાપારી હતો.
નિલમને બધ ંુ કામ કમપ્યુટર પર
કરવાન ંુ હત.ંુ કમપ્યુટરની સિસ્ટમ બે
મહિના પહેલાં ‘અપ ગ્રેડ’ થઈ હતી.
ત્યાર પછી આટલ ં ુ મોટંુ કામ આજે
પહેલીવાર આવ્યુ હત.ંુ જ્યારે મોટી
લગભગ મિલિયન ડોલરની લોનન ંુ
કામ કરવાન ંુ હોય તો ખ ૂબ સાવચેતી
રાખવી પડૅ. હવે પેપર વર્ક તો કશ ંુ
હોય જ નહી. કમપ્યુટર પર બધા
કામના ફોર્મ લોડ કરવાના, ભરવાના
, પ ૂછે એટલા બધા સવાલના જવાબ
ન આપો તો ‘નેક્સ્ટ પેજ’ના દર્શન જ
ન થાય.
ૂ
નિ લ મ તે ન ા ક ા મ મ ાં ખ બ
‘એફિશ્યન’્ ટ હતી. જેને કારણે એક
વર્ષથી, ‘બ્રાન્ચ મે નેજર’ન ંુ પ્રમોશન
મે ળ વ્યું હત .ંુ આમ પણ ભારતિય
કામકાજના ચોક્કસ અને હાથના
સાફ હોવાને કારણે અમેરિકામાં ખ ૂબ
તરક્કી પામ્યા છે . તે ની ઓફિસની
બહાર “ડુ નોટ ડિસ્ટ્ર્બન”ંુ બોર્ડ હત.ંુ
બે ટે લર હતા, નીલ અને નીરાએ કહ્યું
કે અમારે .નિલમને મળવ ંુ છે . તેમને
પે લ ં ુ લટકત ંુ બોર્ડ બતાવ્યું. નિલમ

શિસ્તની ખ ૂબ પાકી હતી.
‘હવે શ ંુ ‘?
ચાલો પપ્પા પાસે હોસ્પિટલ
જઈએ. નીલ અને નીરાને ખબર હતી
,’પેરન્ટસની નોટ્સ’ વગર હાઈસ્લ
કૂ માં
અંદર જવા નહી દે .
પપ્પા સર્જન, ઓપરે શન નાન ંુ હોય
તો અડધો કલાક અને સિર્યસ હોય તો
બે કલાક. તેમાં જો,’કોમ્પલીકે શન ‘
હોય તો લંબાઈ પણ જાય. ખબર છે ને
‘દુકાળમાં તેરમો મહિનો’. ઓપરે શન
ટે બલ પર પેશન્ટ્નું હાર્ટ સ્ટોપ થઈ
ગય ંુ હત .ંુ તે ને ‘રીવાઈવ’ કરતાં
સમય લાગ્યો. પપ્પાને ઓપરે શન
થિયેટરમાંથી બહાર આવવાને અડધો
કલાક હતો.
નીલ અને નીરા કાફેટેરિયામાં ડોનટ
પિક અપ કરવા ગયા. કાફેટેરિયાન ંુ
કે શ રજિસ્ટર ‘આઉટ ઓફ ઓર્ડર ‘
હત.ંુ કેશિયરને પૈસા ગણતા ખ ૂબ વાર
લાગતી હતી. સમય જતો રહ્યો ને
પપ્પાને બીજી સર્જરીમાં જવ ંુ પડ્.યું
બન્ને માથે હાથ મ ૂકીને બેઠા.
ઓપરે શન થિયે ટરની બહાર
નર્સિંગ સ્ટેશન પર કહ્યું હત ંુ કે , ‘વી
આર ડોક્ટર દલાલ્સ’ ચિલડ્રન’.
નર્સે કહ્યું,’ ધિસ ઈઝ સ્મોલ સર્જરી,
હી વિલ બી આઉટ’ ઇન ૨૦ મિનિટ્સ.‘
બન્ને બહાર બે ઠ ા. પપ્પા બહાર
આવ્યા.
‘કેમ શ ંુ થય ંુ ?
‘પપ્પા, ફોન ચાલતો નથી. અમે
મોડા ઉઠ્યા. હાઈસ્લ
કૂ માં પેરન્ટ્સની
નોટ્સ નહી લઈ જઈએ તો દાખલ
નહી થવા દે .’
ડોક્ટર દલાલના પ્રિન્સિપલ, ફ્રેંડ
હતાં. ડો દલાલે તેમને ટે ક્સ્ટ કરીને
મેસેજ આપી દીધો. બન્ને જણા લંચ
ટાઈમે સ્લ
કૂ માં પહોંચ્યા.
ુ કતાના ઉપકરોણોની
જોઈને આધનિ
બલિહારી.
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જુ બે વર્ષનો હતો ત્યારથી દાદા એની આંગળી
પકડીને રોજ સવારે સાત વાગે અગાસીમાં લઇ
જતાં. અગાસીમાં ચણ વેરતાં એ ગીત ગાતા
ચકીબે ન, ચકીબે ન રાજુની સાથે રમવા આવશો કે

નહીં ? આવશો કે નહીં.......
ને કં ઇક કેટલી એ ચકલીઓ ચીં....ચીં....ચીં.....કરતી
આવી જતી.
દાદાને રાજુ ખ ૂબ જ વહાલો. મમ્મી કે પપ્પા કોઈ પણ વઢે
તો દાદા ઢાલ બનીને એન ંુ રક્ષણ કરે . વર્ષો વિતતા ગયાં.
દાદાનો રાજુ સાથે ચકલીઓને ચણ નાખવાનો ક્રમ ચાલ ુ જ
રહ્યો. તે દિવસે રાજુની પાંચમાં ધોરણની અંતિમ પરીક્ષા હતી.
સવારે એ દાદાજી સાથે ચકલીઓને ચણ નાખી આવ્યો.
બધાંને પગે લાગીને શાળાએ ગયો. ઘરે પાછો આવ્યો ત્યારે
ઘરમાં બધાં જ રડતાં હતા. દાદાજી મ ૃત્યુ પામ્યા હતા.
તેમને બાંધીને રાખ્યાં હતાં અને રાજુના આવવાની જ વાટ
જોવાતી હતી. મોતની પરિભાષાથી અજાણ રાજુ તો જીદ
લઈને બેઠો કે હું દાદાજીને નહીં જ લઇ જવા દઉં. પણ
એ લોકો તો દાદાજીને લઈને જતાં રહ્યાં. એ દિવસે રાજુને
ખાવાન ંુ ન ભાવ્યું. રાતે દાદાજીના વહાલભર્યા કરચલીવાળા
હાથની સવ
ંુ ાળપ વગર જલ્દીથી નીંદર પણ આવી નહીં.
સવારે ઉઠીને એ દાદાજીના રૂમમાં ગયો. દાદાજી ફોટો
બનીને લટકી રહ્યા હતાં. બરાબર સાત વાગ્યા અને બે- ચાર
ચકલીઓ ચીં..ચીં...ચીં...કરતી દાદાજીના ફોટોની આસપાસ
ુ થી ભરાઈ ગઈ. એનાં
ઉડવા લાગી. રાજુની આંખો આંસઓ
ુ માંથી સહજ ભાવે એક ગીત વહેત ંુ થય ંુ દાદાજી....
મખ
દાદાજી.....
રાજુની સાથે રમવા આવશો કે નહીં.........
આવશો કે......
રોહિત કાપડિયા

ુ ક આવ્યો.
ભગવાન મહાવીરને મળવા એક યવ

“પ્રભ,ુ કેવળ જ્ઞાન મળતાં કેટલાં વર્ષ થાય? જીવનની
સમજણ, ડહાપણ કયારે આવે?”
મહાવીર બોલ્યા.
“દસ વર્ષ તો ઓછામાં ઓછા ખરા જ.”
ુ ક બોલ્યો “આટલાં બધાં?”
યવ
મહાવીર કહે. “મારી ભ ૂલ થઇ ગઈ. વીસ વર્ષ તો થશે જ.”
“ઓહો, એકાએક તમે તો બમણાં વર્ષ કરી દીધાં પ્રભ!ુ ”
ુ ક બોલ્યો.
યવ
“મને લાગે છે તને તો કદાચ ત્રીસ વર્ષ લાગે .”
મહાવીરે મંદ હાસ્ય સાથે કહ્યું.
- સંકલન
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વણઉકેલી વ્યથા
નામે રાધા
કષૃ ્ણ તારી કું ડળીમાં પણ બાધા હશે?
કે વણઊકેલી વ્યથા નામે રાધા હશે?
વ ૃદાંવન તો ચાડી કરે છે નામ
ુ ગી,
સમળ

ુ ાતાં ચરણો શ ંુ રાતાં
તારી પાછળ લપ
હશે?
‘કે વણઉકેલી વ્યથા..
મહોર્યા કરે છે કદં બ કાલીંદીજી નજીક,
તો મરકાંતા પર્ણો પાસે શ ંુ કં ઇ વાચા
હશે?
‘કે વણઉકેલી વ્યથા..
ઉદાસી ભર્યો માહોલ એમાં તારી
પ્રતિક્ષા,

ત ંુ સન્મુખ હશે એ કલ્પનામાં શ ંુ શાતા
હશે?
‘કે વણઉકેલી વ્યથા...

ઓ ભાઈ!
તરસન ંુ એક નગર આંખમાં વસે,
તો ઊધામા છે જીવતરને, ઓ ભાઈ!
કડવા વેણ પીરસી કોઈ જિહ્વા બોલે,
ને ઉકળાટ કોઈ દિલને, ઓ ભાઈ!
કોઈ આંખના સપનાં કોઈ બીજે રોપે,
તો ઉચાટ ઉછર્યો આયખાને, ઓ ભાઈ!
દુવિધા મળે માવતરની પ્રેમના બદલે,
તો ઊંધી ગણતરી તમે કરીને, ઓ ભાઈ!
ુ ે,
પ ૂજવા’તા કરીને દોરાં-ધાગાં પ્રભન

ુ ્યાં કરે હરદમ વાંસળી પણ
પછ

તો શોધવા’તા ગમે એમ કરીને,ઓ ભાઈ!

તારી ધરી થકી મારા સરુ પણ કપાતાં

વણમાગી સલાહ પણ માન્યા હારીને,

ુ ર્શનને,
સદ
હશે?

‘કે વણઉકેલી વ્યથા..

ુ યો તારામાં
કં ઈક મંથન હ્રાસ કરી, મક્
વિશ્વાસ,

આ પ્રતિક્ષાની પ્રબળતાં જ શ ંુ

તો કાન જરી’ક ખલુ ્લાં રાખને,ઓ ભાઈ!
મળ્યું બધ ંુ પણ જ્યારે આપ્યું સહુને,
તો રોજમેળ સરખો બેસે છે ને,ઓ ભાઈ!

નીસાસા હશે?
‘કે વણઉકેલી વ્યથા..
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“વેલ”
ચાલ ને મિત્ર મળીએ

વેદનાંની આ વેલમાં,

દં ભ અહંમ નાં આડશ તોડી ચાલ ને મિત્ર મળીએ,

ખીલ્યા છે શંકાના ફૂલ.

તારુ મારં ુ નાં ભેદ ને તોડી ચાલ ને મિત્ર મળીએ,

પાણી સીચી વેલમાં,

આજે નથી કઈ કારણ તો શ ુ થય ંુ ઓ મિત્ર મ્હારાં,
સાવ અમથે-અમથ ંુ બસ ચાલ ને મિત્ર મળીએ.
નાના હતા ને કેવા ડાહ્યા હતા રોજ કરતાં ઉજાણી.

પાંદડા કપ
ૂ ણ ને ફૂલ.
ઘેલા વ ૃક્ષને વળગે લી,

મોટપની મોકાણં ત ુ મ ૂકીને ચાલ ને મિત્ર મળીએ.

અડોઅડ જુદી ડાળ.

ફરતા -વન વનરાઈ સવાર -સાંજ મન મ ૂકી ,

સ ૂરનાં વનવગડામાં,

શહેરી બનેલા જીવનમાં ચાલ ને મિત્ર મળીએ.
આફત આવે ભલે હજાર, હતો સાથ મારો ને તારો,

મન-માયાની જાળ.

આજની પ્રતિષ્ઠા મ ૂક નેવે,ચાલ ને મિત્ર મળીએ.

તોડય ંુ હવાએ ડાળથી,

તારે હોય છે કામ રોજ સત્તર ને મ્હારે અઢાર ,

કાચ ુ કણ
ૂ ુ લીલ ુ પાન.

દોકડા ની લ્હાય ને મ ૂકી ,ચાલ ને મિત્ર મળીએ.
હશે જો સ્નેહ આપણો તો કોઈ કરી શકે ન મ્હાત,
ુ ામાની જેમ ચાલ ને મિત્ર મળીએ.
કષૃ ્ણ ને સદ

કરમાંય જયાં વેલડી,
ખરી પડય ંુ પીળુ પાન.

આ કામ કાજ ની ચિંતા આજ મ ૂકો તમે “ધરમ “,
દીપ થી દીપ પ્રગટે એમ ચાલ ને મિત્ર
મળીએ……..

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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બધ ંુ જ હોવા છતાં ત ૂટે છે .... ?
હા, સંબધ
ં એમજ ત ૂટે છે .....!
જેનાં વગર એક પળ નથી રહી શકતાં
ુ ાતો જ આપણને છળે છે ....!
એ કબલ
પ્રેમ કર્યો ને નવાં જન્મનો જન્મોત્સવ મનાવ્યો...
હા, ઉત્સવ ચાલ્યો ૫- ૭ વર્ષ,
પછી, બેમાંથી બનેલ ં ુ ઐક્ય નેઐક્યથી બન્યા આપણે ત્રણ....
નવોદિત લાગતી હરપળે  જિંદગી....
ત ંુ પૈસાની દુનિયામાં ફરતો થઇ ગયો.....
ને, હું કાલી...કાલી...ભાષાની દુનિયામાં...
ઐક્ય તો હત ંુ જ આપણ ંુ ,
તોયે, એક અજાણી દીવાલ રચાતી ગઈ....
દીવાલનો અહેસાસ થતો હતો,
પણ, આપણો...????
પહેલાં એકબીજાની પરવા કરતાં આપણે
ુ થી જ બેપરવાહ થઇ ગયા....
સમય જતાં ખદ
સંબધ
ં કેમ ત ૂટે છે ....
હજીયે, સંબધ
ં માં કં ઇક ખ ૂટે છે ....
કદાચ એટલે જ....!!!????

xeLkk ™trË™e þkn
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છે ચોમાસાની ભાત ંુ
કોણ વરસત?ંુ કેમ વરસત?ંુ

એ અચરજ ના સમજાત ંુ

ઝીલ્યું જ્યાં આ ઝરમર ઝરમર
દોટ જ દે ધસમસત ંુ

સોળિય ંુ સગપણ કેમ વલવલત…
ંુ ના જ
મને સમજાત ંુ (૨)

કોણ ફરફરે હાથ ધરં ુ ત્યાં?

મખમલિય ંુ શરમાળું

મૌસમ છે ડે ભાવ ભરીને

કોણ ઝૂમત ંુ ટહુકત ંુ ?…ના જ મને
સમજાત ંુ (૨)

કોણ વરસત ંુ બંધ નયનમાં?

છબછબિયે છલકાત ંુ

ભીતર પિપાસા દે સંદેશા

કેમ નભ દીસે મદમાત?ંુ ….ના જ મને
સમજાત ંુ (૨)

સાગર લહેરોના સરવાળા

હજુય ગણવા અધરુ ા

કેમ કરીને આ ગણવી ફરફર

કોણ કળશે આ ભોળી વાત…
ંુ ના જ
મને સમજાત ંુ (૨)

વરસ્યા છો તો થાવ જ રે લો

છે ચોમાસાની ભાત ંુ

લીલ ં ુ ભીંન ંુ સૌને ગમત ંુ

આજ મને સમજાત ંુ (૨)
કોણ વરસ્યું? કેમ વરસ્યું  ?

ધસમસત ંુ ધખધખત ંુ ..આજ ટહુકત ંુ

સમજાત ંુ

કોણ એ મદમાત ંુ (૨)

h{uþ Ãkxu÷
(ykfkþËeÃk)
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આવ રે વરસાદ યાદોનો વરસાદ,
આવ રે વરસાદ મસ્તીનો પ્રસાદ.

મેં આમ કેમ કર્ય?
ું

જો ને વાદળ સંગ સંતાકક
ૂ ડી રમે,
ચાલ ને એ સ ૂરજનો થપ્પો કરીએ.

એક વાત હજીય મને કઠે, મેં ભડ
ંુ ીએ આમ કેમ કર્યું?

ુ સપ્તરં ગી જોને ,
પેલ ં ુ મેઘધનષ

એનો પસ્તાવો દિલમાં દ્રવે કે, મેં આમ કેમ કર્યું?

“રં ગાઇ જાને રં ગમાં” કહી લલચાવે.

ુ આંગણિયે,
ચહેકતાં હતા પંખેરં ુ દ્વાર બા’ર મજ

જો ને પેલ ં ુ ખાબોચિય ંુ સ ૂન ંુ ભાસે,

ત્યારે કુ કરની વ્હીસલ મેં સાંભળી, આમ કેમ કર્યું?

ચાલ ને મસ્તીના ધ ૂબાકા મારીએ.

મા, બાગમાં જો કેટલાં રૂડાં ફૂલડાં; ચાલ ગણીએ,

ુ ીના કરીએ છાંટણા,
ગમના કું ડાળે ખશ

ત ંુ ગણ, કહી રોટલી વણીને મેં ગણી, આમ કેમ કર્યું?

મસ્તીના સ ૂરે બાળપણના તાલે વહીએ સદા.

ઉગતા સરુ જને જોવા ઝંખત’ંુ ત ંુ મનડું જ્યારે ,

છબ-છબ, છમ-છમ, ટીપ-ટીપ વરસીએ,

ત્યારે ચાનો રં ગ જોવામાં હું પડી! આમ કેમ કર્યું?

બાળપણની હોડીએ જીંદગી માણીએ.

ુ બાળને,
કહેવી’તી સ્ટોરી, મારે સોણલાં સંજોતા મજ

ચાલને શોધીએ,

ત્યારે બીજી સરભરામાં અટવાઈ, મેં આમ કેમ કર્યું?

બાળપણની પીંછીને,

સ્ફૂરતા વિચાર અને ઉભરતી ઉર્મીઓ ધકેલીને,

તાજા નવરં ગ ભરીએ,

ટ્રાફિકમાં વ્હીકલને ખેંચતી રહી, મેં આમ કેમ કર્યું?

જિંદગીમાં બાળપણ રે ડીએ,
આવ રે વરસાદ.....

hÂ~{ òøkehËkh

લાવને પાછું બાળપણ.....
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yku¤¾

rfhex „kuMðk{e
તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે
થઇ? કં ઈ ક જોગાનુજ ોગ કે એવો
કોઈક પ્રસંગ?

બારમા ધોરણમાં ભણતો હતો,
ત્યારથી લે ખ નની શરૂઆત થઇ.
પોતાની જાતને અભિવ્યક્ત કરવા
માટે જ લેખનની દિશા પકડી. કોઇ
એક પ્રસંગ તો નહીં પણ અંગત
જીવનના અનેક સંઘરમ
્ષ ાંથી સર્જનનો
પાયો નંખાયો હશે!

તમારા લખાણમાં બાળવાર્તાઓ અને
બાળ કાવ્યો વધારે હોય છે? એનું
કાંઈ ચોક્કસ કારણ?
બાળ કાવ્યો સર્જવાની મજા જ
અલગ છે . હુ ં સતત બાળકોની સાથે
રહુ ં છું; એ કારણે મારામાં બાળક
જીવંત રહી શક્યું છે -જે મને બાળ
સાહિત્ય લખાવે છે .
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આપ એક શિક્ષક છો, સાથે સ ાથ
લેખક પણ છો. આ બંનેમાં તમને કંઈ
અવસ્થામાં સમય ફાળવવો વધારે ગમે?  

લેખન સ્વાભાવિક રીતે જ વધારે
ગમે; પરંત ુ શિક્ષક નો વ્યવસાય મારો
ગમતો વ્યવસાય છે . એમાંથી મને
સર્જન માટેની ઘણી પ્રેરણા મળી રહે છે.

ગુ જ રાતી ભાષામાં બાળ સાહિત્ય
વિષયમાં કંઈક અનોખું કરવાની ઈચ્છા
છે?

હા; બાળ સાહિત્યને હજી આપણે
ગંભીરતાથી લેતા નથી. જૂની પેઢીને
બાદ કરીએ તો બાળ સાહિત્ય માં
રે ઢીબાઇના રાજ જેવી સ્થિતિ પ્રવર્તે
છે . મારો પ્રયાસ એવો છે કે બાળ
સ ા હિ ત ્ય ને પ ણ ય ો ગ ્ય મ હ ત ્વ
મળે . ખાસ તો સમય પ્રમાણે બાળ

સાહિત્યમાં નવીનતા આવે.

આપને બાળ કાવ્યો અને વાર્તાઓ
ક્યાંથી સુઝે છે?
બાળકો સાથે સતત જીવું છું એટલે
મને બાળ કાવ્યો/વાર્તાઓ લખવાની
એમનામાંથી જ પ્રેરણા મળી રહે છે .

તમારા પરિવારનું યોગદાન વર્ણવશો?
કોઈક કિસ્સો કે પ્રસંગ?

પારિવારિક બાબતે હુ ં થોડો
કમનસીબ છું.માતા -પિતા મેં બહુ
વહેલ ા ગુમ ાવ્યા છે . તે ઓ મારી
સિદ્ધિઓ/સફળતાઓને જોઇ શક્યા
ૂ
નથી. એ વાતનો મને ખ બ
જ
અફસોસ છે .

ટુંકા ગાળામાં જો આપનું કોઈ પુસ્તક
પ્રકાશિત થવાની હોય તો એના વિષે
થોડી જાણકારી આપશો?

હા;આવનાર સમયમાં મારા
બાળસાહિત્યનાં વધુ ત્રણેક પુસ્તકો
પ્રકાશિત થનાર છે .

ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો

શબ્દ કયો છે? એક જ શબ્દ જેને
હંમેશા વાપરવો કે સાંભળવો તમને
ખુબ જ ગમે!!!! મારો પ્રિય શબ્દ છે
“વિચાર”!!!

શબ્દો જ મારા સાથીદાર છે .
બધા જ શબ્દો મને પ્રિય છે .

તમારી પ્રકાશીત પુ સ ્તકોના નામ
આપશો? અને એ લખતી વખતે તમારો
અનુભવ જણાવશો?

મારા વીસે ક પુસ ્તકો પ્રકાશિત
થયેલ છે . પુસ્તક લખવાનો આનંદ
એટલે કે સર્જનનો આનંદ અનોખો
જ હોય છે . ખાસ કરીને બાળ કાવ્યો
સર્જવાની મજા!

આપના પુસ્તકોના શીર્ષક કોણ નક્કી 
કરે છે?  
પુસ્તકો નાં શીરક
્ષ હુ ં જ નક્કી કરંુ છું.

આપની એક નવલકથા “જાનીવાલીપીનારા” શીર્ષક મને બહું ગમે છે!
એવું આપનું કોઈ આપની જ પુસ્તકનું
તમારું મનગમતું શીર્ષક કયું છે?

(પાનાં 9નું ચાલુ)

મળે છે .દાબડાની જાડાઈ છ ઇંચ
છે .કિલ્લાની ઉંચાઈ ૧૧ ફૂટ છે જેમાં
ુ ી પત્થરન ંુ ચણતર અને
આંઠ ફૂટ સધ
બાકીન ંુ ઈંટન ંુ ચણતર કરી કાંગરા
બનાવવામાં આવ્યા છે .કાં ગ રામાં
૪*૪ની જગ્યા મ ુક વામાં આવી
ુ થાય તો આ જગ્યા
છે .ક્યારે ક કોઈ યદ્ધ
માંથી સૈનિક શત્રુ પર નિશાન તાકી શકે.
એક દરવાજા પર ટાવર બનાવવામાં
આવ્યો હતો પરત ંુ ૨૦૦૧ના ભ ૂકં પ
ુ શાન થતા તે ને
સમયે ટાવરને નક
જમીનદસ્ત કરવામાં આવે લ.સમગ્ર
કિલ્લાન ંુ બાં ધ કામ વિરમગામના
ગીરધર રણછોડ મિસ્ત્રીની દે ખભાળ

મારા પહેલા બાળ કાવ્ય સંગ્રહનુ ં
શીર્ષક ‘એક એક ડાળખી નિશાળ ‘
તેમજ સંવેદનકથાઓ નાં પુસ્તક ‘
ફૂલગુલાબી કિસ્સા’ નાં શીર્ષક મને
વિશેષ ગમે છે .

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, રસકવિ
રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ એવાર્ડ જેવા ઘણા
એવોર્ડથી સન્માનિત થયેલા છો, તો
તમે કેવું અનુભવો છો?

એવોર્ડસ મળે ત્યારે સ્વાભાવિક
રીતે જ આનંદ થાય. પરં ત,ુ માત્ર
એવોર્ડસ માટે જ હુ ં સર્જન કરતો
નથી!

તમારો લખવાનો સમય શું છે અને
સમાચારપત્ર અને સામાયિકોમાં લખવાની
deadlinesનું દબાણ કેટલું હોય છે?

કોઈ એવો છંદ કે વાર્તા ખરી કે જેને
સાંભળીને કે વાંચીને એવું થાય કે
એ છંદ કે વાર્તા મેં લખી હોત તો??

ના.મારી કોઇ કૃતિ વાંચી ને અન્યોને
એવું થાય એવું સર્જન મારાથી થાય
તો ગમે!

તમે કાવ્ય કે વાર્તા   લખો તો સૌથી
પહેલા કોને સંભળાવવાનું પસંદ કરો
છો?

મોટે ભાગે બાળ કાવ્યો હુ ં મારા
મિત્ર અજય સોની(વાર્તાકાર )ને
સંભળાવતો હોઉં છું. બાકી બાળકોને
તો ખરંુ જ !

તમારા પ્રિય લે ખ ક કોણ છે અને
એમના લખાણમાં તમને શું ગમે છે?

લખવાનો કોઇ નિશ્ચિત સમય નથી;
જયારે અંદર થી આપમેળે કંઈક આવે
ત્યારે લખાય.
સમાચાર પત્રોમાં હુ ં કૉલમ લખતો
ત્યારે નિયમિત લખી શકાત.ું મોટેભાગે
એડવાન્સ જ!

મીનપિયાસી ,ત્રિભુવ ન વ્યાસ
અને એ સમયના બધા જ બાળ
સાહિત્યકારોનાં કાવ્યો ગમે. ઉપરાંત,
રમેશ પારે ખ, મનોજ ખંડેરિયા,કાકા
સાહેબ, ફાધર વાલેસનાં પુસ્તકો મને
ગમે.

હેઠળ કરાય ંુ હત.ંુ
લ ખ ત ર ન ા . . . મ ાં ર ા જ વ ી શ્ રી
કરણસિં હ જીએ પોતના કાર્યકાળમાં
નીલકં ઠ મહાદે વ,થાન પાસે આવેલ
ત્રિ-ને ત્રે શ્વર મહાદે વના મં દિ રનો
જીર્ણોદ્ધાર,મોતીસર તળાવ,સરઘરા
તળાવ,ત્રણદે વ ીઓ ન ંુ મંદિ ર,તથા
ગામ ફરતે કિલ્લાન ંુ બાંધકામ જેવા
નોંધનીય કાર્યો કર્યા છે .આ પ્રજા
વત્સલ રાજવીને દિલ્હી ખાતે અંગ્રેજી
અમલદારના દરબાર દ્વારા ૧૨
ડીસેમ્બર ૧૯૧૧માં ‘સિ.એસ.આઈ’ના
ખિતાબથી નવાજવા આવ્યા હતા.આ
તમામ બાબતોને લીધે કરણસિંહજીને
આજે પણ તેમની પ્રજા આદરપ ૂર્વક

ુ ાજ’તરીકે યાદ કરે છે .અને
‘બાપ ર
વર્ષોથી તે મ ની યાદમાં દર વર્ષે
ુ -૮ના દિવસે મે ળ ાન ંુ
શ્રાવણ સ દ
આયોજન કરવામાં આવે છે .
    લખતર સ્ટેટ શ્રી કરણસિંહજી
ુ ા કાર્યકાળના સંભ ારણારૂપ
બાપ ન
અડીખમ રહે લ ા ૧૦૦ વ ર્ષ થી
વધ ુ જુ ના કિલ્લાને સરકાર દ્વારા
આરક્ષિત સ્થળમાં સામેલ કરી તેની
સારી દે ખભાળ રાખવામાં આવે તો
પ્રવાસીઓના આકર્ષણન ંુ કેન્દ્ર બનશે
અને આવનારી પે ઢીને વારસા રૂપે
મળશે.
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(¿kk™{k„eo y™u ¼õŒfrð)
જન્મ
ઇ.સ. 1718 કે 1730
(વિદ્વાનો એકમત નથી)
અવસાન
ઇ.સ. 1798 કે 1800 પછી
હરિનો મારગ છે શ ૂરાનો, નહિ
કાયરન ંુ કામ જોને;
પરથમ પહેલ ં ુ મસ્તક મ ૂકી, વળતી
લેવ ંુ નામ જોને.
ુ ગાતાં
જીભલડી રે ! તને હરિગણ
આવડું આળસ ક્યાંથી રે !
લવરી કરતાં નવરી ન મળે ,
બોલી ઊઠે સૌમાંથી રે !
- પ્રીતમદાસ

‚whuþ ò™e

‚kisLÞ

sureshbjani.wordpress.com

ુ બ)
•	પિતા – પ્રતાપસિંહ (ચોથી સાહિત્ય પરિષદના અહેવાલ મજ
ુ ાથદાસ (સાક્ષરમાળા મજ
ુ બ)
કે રઘન
• માતા – જેકું વરબા
• પત્ની – પ્રેમાબાઇ કે પ્રેમીબાઇ
જીવન ઝરમર
• જ્ઞાનમાર્ગી અને ભક્તકવિ
• ચરોતરમાં આવેલા સંદેસર ગામના તેઓ વતની હતાં.
•	પ્રેમાબાઇ તેમની પ્રથમ પત્ની હતી. એ ક્લેશ કરનારી હતી.
• તેમના મરણ બાદ તેમણે બીજા વિવાહ કર્યા.
•	વિદ્વાનોમાં તેમના ગરૂુ ના નામ વિશે પણ એકમત નથી. કેટલાક
ુ ુ તરીકે ગોવિંદરામને ગણાવે છે , તો કેટલાક ‘હરિ’ને
તેમના ગર
ગણાવે છે .
• લગભગ બોંત્તે ર વર્ષે તે મન ંુ અવસાન થય.ંુ ઉત્તરાવસ્થાના
છે લ્લા આઠથી નવ વર્ષ દરમિયાન તેઓ અંધ થઇ ગયા હતાં.
• તેમણે નિષ્કામ પ્રેમલક્ષણાભક્તિ અને જ્ઞાનનો ઉપદે શ આપતા
આશરે ૧૫૦૦ પદો રચ્યા છે .
• એમની કવિતા વેદાંત અને વૈરાગ્યમાં સરસ છે .
• પાંચ સો ઉપરાંત પદોમાં કૃ ષ ્ણભક્તિ અને વૈ ર ાગ્યબોધન ંુ
આલેખન
ુ રાતી – હિંદીમાં લખેલી સાતસો સાખીઓમાં જ્ઞાન- વૈરાગ્યન ંુ
• ગજ
નિરૂપણ
• તે મની રચનાઓનો સંગ્રહ સંદેસરના મંદિરમાં છે . (ચોથી
ુ બ)
સાહિત્ય પરિષદનો અહેવાલ મજ

રચનાઓ
ુ તાળો કાળ ( દુષ્કાળન ંુ વર્ણન ) • સાખીઓ, ચોપાઇ, પદ
• જ્ઞાનગીતા, પ્રીતમગીતા •	પ્રેમપ્રકાશ સડ
ુ રાતી
પ્રાસ્તાવિક દોહરાઓ,હોરિઓ, થાળ,તિથિઓ, કક્કો, મહિના, ગરબા, વાર એ વિષય પર હિંદી- ગજ
રચનાઓ • કષૃ ્ણજન્મવધાઇ, દાણની ગરબીઓ, શૃગ
ં ારસંગ્રહ, જ્ઞાન તથા ભક્તિ પ્રકાશ, ભક્તિપ્રકાશ,
ુ ાય, બ્રહ્માનો ગરબો, પ્રેમપ્રકાશપદ,
જ્ઞાનપ્રકાશ, અધ્યાત્મરામાયણ, ભક્તિપદસંગ્રહ, સરસગીતા, પદસમદ
ુ ુ મહિમા, ચેતવણી, ભક્તનામાવલિ, નામમ્હિમા, સરસગીતા, બ્રહ્મલીલા, કૃષ્ણાવતાર સંબધ
ગર
ં ી પદ,
ુ
તળસીવિવાહ
ધોળ, સડુ તાળા કાળનાં પદ, રવેણીના પદ, છપ્પા, ભગવદગીતા, ગીતામાહાત્મ્યના પદ,
સપ્તશ્લોકી ગીતા, રવિદાસના કાગળનો પ્રત્યુત્તર, બાવાન ંુ પદ, ભક્તિન ંુ પદ, ભાગવત એકદશ સ્કંધ,
શૃગ
ં ારસંગ્રહ, વેદાંતના દોહરા, ઉપદે શ ધોળ.
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ુ
તલસી
શબ્દ સાંભળતા જ જાણે હકારની હેલી વરસવા લાગે , વાતાવરણમાં વિચારોની
ુ
ુ ી સર્વ ગણ
ુ સંપન્ન. તલસી
ુ
દિવ્યતા ફેલાય. તલસીની
મહેકથી માંડીને આરોગવા સધ
શબ્દ
ુ
સ્વાભાવિક રીતે જ ધાર્મિક કાવ્ય પદોમાં વધ ુ પ્રયોજાયો છે . તલસી
શબ્દના પ્રયોજનથી જ
ુ
કાવ્ય પંક્તિમાં એક મ ૃદુતા આવી જાય છે . હિંદુ ધર્મમાં તલસીને
અતિ પવિત્ર છોડ માનવામાં
ુ
આવે છે , શાસ્ત્રોમાં ક્યાંક તલસીના
છોડની પ ૂજાને સીતામાતાની પ ૂજા સમાન ગણવામાં આવ્યું
ુ
છે . તલસી
શબ્દમાં ધાર્મિક મર્મ તો છે જ એટલે જ કવિઓ એમની કવિતા થકી કહે છે કે
ુ
નજર હોય તો તલસીના
પત્તામાં પણ પ્રભ ુ વસેલા છે .
કેળવણીના અનેક ગીતો રચનાર અને છપ્પાના પ્રણેતા કહી શકાય તેવા જ્ઞાની કવિ અખા
ભગતની એક કાવ્ય અહીં નોંધપાત્ર છે ,

તિલક કરતાં ત્રેપન વહ્યાં, ને જપમાળાનાં નાકાં ગયાં;
તીરથ ફરી ફરી થાકયાં ચરણ, તોય ન પહોંચ્યો હરિને શરણ;
કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, અખા, તોય ન આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.
એક મૂરખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ;
પાણી દેખી કરે સ્નાન, તુલસી દેખી તોડે પાન;
તે તો અખા બહુ ઉત્પાત, ઘણા પરમેશ્વર એ ક્યાંની વાત?
- અખો

ુ ી માણસન ંુ
સચોટ દ્રષ્ટિ છે , અને સ્વાભાવિક છે કે આવી દ્રષ્ટિ જ્ઞાનીની જ હોઈ શકે. દ્વિમખ
આંધળી મનોશૈલીન ંુ પારદર્શક શબ્દચિત્રણ કરે લ છે . તીર્થ ધામો ફરીને, પવિત્ર નદીઓમાં
ડૂબકી લગાવીને, કથા સાંભળીને આપણને પરમેશ્વર નથી મળવાનો પરં ત ુ માણસ પ્રત્યે
ુ થાય છે . એવ ંુ જ શબ્દચિત્ર કવિ શ્રી અવિનાશ વ્યાસ
માણસાઈની દ્રષ્ટિથી પ્રભ ુ અભિમખ
એમના એક ગીતમાં કરે છે ,

નહીં મળે ચાંદી-સોનાના અઠળક સિક્કામાં,
નહીં મળે એ કાશીમાં કે નહીં મળે મક્કામાં,
પણ નશીબ હોય તો મળી જાય એ તુલસીના પત્તામાં,
ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં ...
- અવિનાશ વ્યાસ

ુ સચોટ છે . ઈશ્વર મેળવવામાં વ્યક્તિ ક્યાં ક્યાં ભટકે છે છતાંય
એમની પણ વાત ખબ
જીવન પ ૂરં ુ થઇ જાય છે પણ ઈશ્વર નથી મળતો. માણસ વસ્તુ થકી ઈશ્વર શોધે છે , વસ્તુ
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માટે ઈશ્વર શોધે છે , માણસ વસ્તુમાં ઈશ્વર શોધે છે પણ પોતાની જાતમાં સમાયેલ ઈશ્વરને
ુ અણમ
ુ ાં સમાયેલ છે .
નિહાળી શકતો નથી. કદાચ ઈશ્વર તો એવ ંુ પણ કહે છે કે હું અણએ
ુ
એટલે કવિ અહીં કહે છે કે દ્રષ્ટિ હોય તો ચાંદી સોના, કાશી મક્કા વિગેરેમાં નહીં પણ તલસીના
પત્તામાં પણ ઈશ્વર રહેલ છે .
ુ
ુ પવિત્ર મનાય છે . આત્માને પણ શાતા મળે એનાં માટે મ ૃતદે હના
તલસીને
હિંદુ ધર્મમાં ખબ
ુ સીના પાન મક
ુ ાય છે . સંત શ્રી પનિ
ુ ત મહારાજ પણ દે હની આ અંતિમ
મોઢામાં પણ તલ
ુ
સજાવટમાં તલસીનો
પાન્નોલ્લેખ કરવાન ંુ ચકુ તા નથી અને અંતિમ વેળાએ મ ૃતદે હની સાત્વિક
અવસ્થાન ંુ વર્ણન કરે છે ,

અંત સમય મારો આવશે, ત્યારે નહીં રહે દેહનું ભાન,
એવે સમય મુખે તુલસી દેજે, દેજે જમના પાન.
સમય મારો સાધજે વ્હાલા…
– સંત પુનીત

ુ ીત મહારાજ જેવા જ જ્ઞાની કવિ પ્રીતમદાસ પણ એમની કાવ્ય
અખા ભગત અને સંત પન
પંક્તિમાં ધાર્મિક છતાંય સામાજિક સંદેશો આપે છે . આ ત્રણેયના કવિઓના કાવ્યોમાં ગજબની
વાસ્તવિક સામ્યતા છે . આગ લાગે ત્યારે કવ
ૂ ો ના ખોદાય જેવી જ વ ૃત્તિ અહીંયા વર્ણવી છે .
મરણ પથારી એ પડેલ માણસ પાસે પ્રભ ુ ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ ઉપચાર પણ નથી.

દવ લાગ્યા પછી કૂપ ખોદાવે, આગ એથી ક્યાં ઓલવાશે રે ?
ચોરો તો ધન હરી ગયા, પછી દીપકથી શું થાશે રે ?
તલ મંગાવો ને તુલસી મંગાવો, રામનામ લેવરાવો રે,
પરથમ તો મસ્તક નહિ નમતું, પછી નામ શું સંભળાવો રે ?
- પ્રીતમ

ુ ાં લીન રહીયે તો મરણ
જ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિ એમ જ કહે છે કે, જીવનની હરે ક ક્ષણ પ્રભમ
ુ
ુ વાનો માત્ર રિવાજ જ રહે. ક્યાંયક બ્રહ્મજ્ઞાનીઓને એવો ભય
પથારીએ જીભ પર તલસી
મક
હશે કે મ ૃત્યુ પછી પણ માણસની કડવી જીભને ઔષધની જરૂર પડશે?
ુ
ધાર્મિક પ ૂજા હોય ત્યારે તલસીનો
અચ ૂક ઊપયોગ થાય જ છે આપણે જાણીયે જ છીએ
ુ સીના પાનને પણ
પરં ત ુ પ્રેમની પ ૂજામાં કવિ શ્રી કૈ લાશ પંડિતે મહેંદીના પાન સાથે તલ
પ્રેમપ ૂજામાં નિમિત્ત બનાવતી અદ્ભૂત કાવ્ય પંક્તિ,

આંખોની વાત હવે હોઠો પર લાવીએ ફૂલોની પાસ જઇ કોરા થઇ આવીએ રોપીને
આસપાસ મહેંદીના છોડને માટીના કુંડામાં તુલસી ઉગાડીએ
–  કૈલાશ પંડિત
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