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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”
“Hfkh ‚tMfkh Au”
ૐકાર સસંકાર છે.

ૐકાર એટલે શધુિ શ્વાસોની સાથે સાથે શધુિ 

સાતતવક મવચારોનો પર જનમ.

ૐકાર માત્ર પ્રરરિયા નહીં પર જીવનશૈલી છે. જે 

મારસના તદુંરસત વયક્તતવની ઔષરી છે.

ૐકાર કોઈ રામમમિક કે આધયાતતમક ચચનહ કે ઉદ્દગાર 

નહીં પર સાતતવતાનો સાગર છે.

ૐકાર નાચભમા ંએવા ંરદવય સ્તાવને જનમ આપે છે જયાથંી શરીરના વાયમુા ંરદવય 

ઉજા્ધનો જનમ થાય છે. શરીરમા ંરહલેા શારીરરક અને માનમસક અશક્તનો નાશ કરે છે.

ૐ દેવી દેવતાઓથી પર પરમ છે, તેથી જ આ પમવત્ર સજં્ા દેવી દેવતાઓએ પર 

આતમસાત કરીને તેનુ ંરટર અને ચચંતન કરે છે. 

ૐકાર એ આંખ પાછળના મવશ્વના દરવાજાની ચાવી છે. 

ૐકાર આકાર આપે છે વયક્તતવને અને આદશ્ધ વયક્તતવ આદશ્ધ સમાજનો પાયો છે.

સવયનેં જગાડવાનો રરકાર છે ૐકાર,

રમ્ધ, ભમૂમ અને આતમનો અનતં નાદ છે ૐકાર,

ઈશ્વરને આપેલો સાદ છે ૐકાર,

આપરે જ આપરી ઉતારેલ આરતનો પ્રસાદ છે ૐકાર.

- {kir÷f “rð[kh” 
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ભારતના રંગબે રંગ ી  
સાંસ્ૃમતક તહવેારોમા ં
ર ક્ષ ા બં ર ન 

અમતઅગતયનો તહવેાર છે. આપરી 
કૌટંુચબક લાગરીઓ તથા ભાઇ બહનેના 
મનસવાથ્ધ પે્રમના તારાવારાથી 
ગ ૂંથાયેલા, આ તહેવારની અનેક 
પૌરાચરક કથાઓ છે.પર આજે હું 
તમને જે વાત કહીશ એ કચળયગુમા ં
પર સતયગુને ઉજાગર કરે એવી 
સતય ઘટના છે.

એક પે્રમાળ યગુલ હત.ુ નામ હત ુ
નીતા બહને અને મનરવભાઇ. બને્ 
સવભાવે ભોળા, રમમમિક પ્ર્ૃમતના, 
પરગજુ હતાં. કોઇની મનંદા ના કરે 

અને લોકોની મશુકેલીમાં મદદગાર 
થતાં. રમમે જૈન હતાં. મનરવભાઇ 
કેમીકલ માકકેટમા કમમશન એજટં હતા. 
પ્રમાચરકતાથી રરંો કરતા ંહતા ંઅને 
ગૌશાળામા સેવા આપતાં. લગનના 
બે વષ્ધ બાદ એમને ઘેર પતુ્રરતનનો 
જનમ થયો. એન ુનામ રાખય ુઆરદતય. 
હસતો, રમતો સવસથ આરદ ત્રર 
વષ્ધનો થયો તયારે બીજે ખોળે લકષ્મન ુ
આગમન થય.ુ નામ રાખય ુઅમી. 
દીકરી તો અમતૃ જેવી મરમીઠ્ી જ 
હોય છે. આપરે આપણ ુએની તરફ 
વલર બદલવાની જરૂર છે. આવા 
પમત-પતની, પતુ્ર અને પતુ્રીના ્ ુટંુબને 
સપંરૂ્ધ ્ ુટંુબ કહવેાય છે. બાળકો મોટા 

થવા લાગયા. બને્ બાળકો દેખાવમા 
સુદંર, ભરવામા હોમશયાર અને એક 
બીજા માટે અપાર પે્રમ રરાવતા ંહતા.ં 
બાળપરના પહલેા તબક્ામા ભાઇ 
બહનેના સબંરંની મહકે, ખાટ્ી મીઠ્ી 
હોય છે. ક્ારેક પે્રમ, તો ક્ારેક લડાઇ, 
ક્ારેક રરસામરા, ક્ારેક મનામરા, 
ક્ારેક ઇષા્ધ અને અમરકારની ભાવના 
તો ક્ારેક  સમપ્ધરની, એવા 
તારાવારાથી ગ ૂથંાયેલો આ સબંરં 
દુમનયાની કોઇ પર કસોટી પાર કરી 
શકે છે.

ભારમતય સસં્ૃમતમા ંપમત- પતની 
લગન જીવનના પહલેા પચીસ વષ્ધ 
બાળકોને સમમપમિત કરે છે. એમને 
ઉચચ મશક્ષર આપવુ,ં સસંકાર આપવા, 
સવસથ ઉછેર કરવો અને તેમન ુલગન 
યોગય જીવનસાથી સાથે કરાવવુ.ં 
આમ માતા મપતાની જવાબદારી નો 
પહલેો તબક્ો પરૂો થાય. આરદતય 
મોટો થયો, એંતજનીઅરીંગની રડગ્ી 
લીરી અને એને પનૂામાં સારી 
કંપનીમા ઉચચ પગારની નોકરી મળી. 
એરે પોતની સહકમ્ધચારરરી ચબજલ 
સાથે માતામપતાની રજામદંીથી લગન 
કયા્ધ. લગનના પહલેા પાંચ વષ્ધમા 
આરદ-ચબજલને ઘેર બે દીકરીઓનો 
જનમ થયો. અમીએ કોમમશમિયલ 
આટ્ધસની ડીગ્ી લીરી અને મુબંઇમા ં
જ એડ બનાવતી કંપનીમાં નોકરી 
કરવા લાગી. એને માટે સારા, ઉચચ 
્ુટંુબમાંથી માંગા અાવવા લાગયા. 
દચક્ષર મુબંઇના હીરાના વેપારીના 
દીકરા અમર સાથે તેના લગન 
લેવાયા. અમીના સાસરરયા સસંકારી 
અને સરુરેલા હતા. અમીને લગન 
પછી પર નોકરી ચાલ ુ રખવાની 

hûkkƒtÄ™

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh
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પરવાનગી આપી. બે વષ્ધમા ંઅમીને 
ઘેર પર પારણ ુબરંાયુ.ં અમીએ એક 
દીકરાને જનમ અપયો. છેલલા પાંચ 
વષ્ધથી આરદ પનૂા રહતેો હતો, પરંત ુ
એ મનયમીત મુબંઇ આવતો. માતા 
મપતા સાથે નાની મોટી મશુકેલીઓની 
ચચા્ધ કરતો. અમી અને અમર સાથે 
વીક એનડમા સેર સપાટા કરતો. આમ 
એરે સબંરંના તરાવારા તટૂવા દીરા 
ના હતા.ં વરસમા ંએક વાર આવતો 
રક્ષાબરંનો તહવેાર અ્વારડયાના 
વચચેના રદવસે આવે તો પર આરદ 
ખાસ એક રદવસ રજા લઇને અમી 
પાસે રાખડી બંરાવી જતો. પર 
જીવન દેખાય છે એટલ ુસરળ હોત ુ
નથી.

અચાનક આરદની તચબયત 
બગડવા લાગી. શરૂઆતમા ંબીજલને 
લાગયુ ંકે અમનયમમત ભોજન, નોકરીની 
વયસતતા, ટાગમેટ પરૂો કરવાન ુટેંશન, 
વયાયામનો અભાવ, વગેરે હોવાથી 
પેટની તકલીફ હશે. પર નાનીમોટી 
તકલીફનો અંત જ આવતો ન હતો. 
અમી તથા અમરના આગ્હથી, બને્ 
મુબંઇ ટેસટ કરાવવા આવયા. ફેમીલી 
ડો્ટરની દોરવરી હે્ ળ ટેસટ કરાવયા. 
પાત્રીસ વષ્ધના આરદની બને્ રકડનીઓ 

75% કામ કરતી ન હતી..આરદને 
મપવાની આદત ન હતી. કદાચ કોઇ 
(જેનેટીક) વારસાગત કારર હશે પર 
હવે એ સરુરવાની શક્તા ન હતી. 
દવાઓ અને દુવાઓ ક્ા ંસરુી કામ 
કરશે એ ખબર ન હતી. ડો્ટરે સલાહ 
આપી કે કોઇ ડોનર મળી જાય તો 
રકડની ટાંસપલાંટ્  કરાવવી પડશે. 
રકડની વધ ુડેમેજ થાય અને લાબંો 
સમય ડાયાલીસીસ કરવુ ં પડે તે 
પહલેા ડોનર મળી જાય, તો આરદની 
તજંદગી બચી જાય. બીજા એક બે 
ડો્ટરોનો અચભપ્રાય પર લીરો. 
નીતાબેન તથા મનરવભાઇએ બરા 
ટેસટ કરાવયા. મનરવભાઇના રીપોટ્ધ  
રકડની ડોનેટ કરવા મેચ થતા ંહતા.ં 
પર ડો્ટર થોડી રાહ જોવા તૈયાર 
હતા.ં, કારર કે નીરવભાઇની ઉમર 
સા્ વષ્ધની ઉપર હતી..કોઇ યવુાન 
ડોનર મળેતો  રેસીપીઅંટ અને ડોનર, 
બને્ માટે વરારે સારુ હત ુ.ં.

આ દરમયાન, અમીના પમત અમરે 
તથા અમીના સાસરીયાએ અમીને 
પર ટેસટ કરાવવાની સલાહ આપી. 
કોઇ જેનેટીક બીમારી છે કે નહી એ 
જારવા માટે નહી. પર જો અમીની 
રકડની ડોનેટ કરવાની શક્તા હોય 

તો સા્ વષ્ધના મનરવભાઇની 
રકડની બચી જાય. અમીના 
સ ાસર ીય ાન ો  આવો 
અચભગમ જોઇને આરદ- 

અમીની આંખમા 
શ્ાવર- ભાદરવો 
વરસવા લગયો. 
અમીની ઉંમર હજુ 
તો માંડ ત્રીસ-
બત્રીસ વષ્ધન ી 
હત ી .  તે  બે 
વષ્ધના બાળકની 

મા હતી. તેના 
પમતએ  કહ્,ુ “હવે 

આપરે બીજુ બાળક જોઇત ુનથી. ત ુ ં
જ ભાઇને રકડની આપ અને એની 
તજંદાગી બચાવી લે. હું તારા ્ ુટુમબને 
તકલીફમા ંજોઇ શકતો નથી. મારા 
રીપોટ્ધ  મેચ થતા હોત તો હું તને 
તકલીફ ના આપત.”. અમીના સાસ ુ
સસરા પર એને આ નેક કામ કરવામા ં
પ્રોતસારહત કરતાં હતાં. અમીના 
રીપોટ્ધસ આદીને રકડની ડોનેટ કરવા 
મેચ થયા ંહતા.ં

બહેન ભાઇને રાખડી બાંરીને 
જીવનરક્ષક બનવાની બાહેરરી 
આપે છે. પર અમીએ આ વાત 
જીવનમાં ઉતારી એક દાખલો પરૂો 
પડ્ો. એના સંસકારી સાસરરયાને 
આપરે સો સલામો કરવી ઘટે જેમરે 
વહનુા મપયરીયા માટે આટલો તયાગ 
આપયો..તેના પમતને ભગવાનના દૂત 
માનીએ જેરે સાળા અને સસરાને 
જીવતદાન આપય.ુ અમીએ પમતના 
સાથ-સહકારથી ભાઇને રકડની દાન 
કરી બે ્ ુટુમબોને  ઉગારી લીરા, ભાઇ- 
ભાભીનો સસંાર સરુાયયો અને મપતાને 
આ ઉંમરે ઓપરેશન ના કરાવવ ુપડે 
અવી ભાવના મસધર કરી.

રક્ષાબરંનને  કાચો સતૂરનો રાગો 
સમજવાની ભલૂ ના કરતા. એ તો 
હ્રદયની ભાવનાના તાર છે. આવી 
ભાવના જ ભારત દેશન ુ દુમનયાને 
ઉદાહરર છે. અહીં વધૃર માતા મપતા 
મસમનયર સીટીઝન હોમમાં બેસીને 
ફારસ્ધ ડે, મરસ્ધ ડે અને બથ્ધડેના 
રદવસે બાળકોએ મોકલાવેલા ફૂલના 
બકેૂની રાહ નથી જોતા. અહીં તો 
આપરે એકબીજાની સાથે, એકબીજાને 
માટે લાગરીના તંતથુી બંરાઇને 
જીવી જારીએ છીએ. કાચા સતૂરના 
રાગામાં કેટલી શક્ત છે એનુ ં
દુમનયાને ઉદાહરર આપતી આ એક 
કચળયગુની સતયકથા છે. 
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કહવેાય છે કે સગંીત એક એવી 
વસત ુછે કે જેને કોઈ જ સરહદ 
કે સીમાડા નથી નડતા, જે 

દરેક પ્રદેશના મારસોને જોડે છે અને 
જેને ભાષા , રમ્ધ, જામત, દેશ, પ્રદેશ 
કોઈના ભેદ રોકી શકતા નથી. હાલમા ં
લડંનમા ંએ. આર. રહમેાનનો  એક 
કોનસટ્ધ  થયો હતો. જેમા ંતેરે રહનદી 
ગીતોની સાથે અમકુ તમમલ ગીતો 
પર ગાયા।. જેના લીરે ક્વટર પર 
તેની ઘરી ટીકાઓ થઈ. ઘરા લોકોએ 
લખયુ ંકે “ અમે તમમલ કોનસટ્ધમા ંઆવી 

ગયા હોઈએ તેમ લાગયુ”ં  કે પછી “ શુ ં
રહમેાન ભલૂી ગયા છે કે બૉલીવડુના 
ગીતો એ તેમને ઓસકાર અપાવયો છે 
?” – આવી  ઘરી કમેનટસ આવી. 
હકીકતમા ંજોવા જઈએ તો રહમેાનને 
ઓસકાર તેમના સગંીતે અપાવયો છે 
નરહ કે તે ગીતની ભાષાએ ! પર 

છેવટે રહમેાને સૌનો આભાર માનતા 
કહયુ ં  કે “ સગંીતને કોઈ ભાષાના 
બરંન ન નડે !”  

સાચુ ંસગંીત એ જ છે કે જે બરા 
ભેદ-ભાવથી પર હોય. સગંીત પોતે 
જ એક ભાષા છે કે જે દરેક મારસ 
સમજી શકે છે. આપરે કદાચ એવા 
ઘરા ગીતો જારતા હોઈશુ ંને કે જે 
ગીત કે ગીતનો અમકુ ભાગ કદાચ 
કોઈ બીજી ભાષામા ંહશે. છતાયં મને 
નથી લાગત ુ ં કે તે ગીત મારવામા ં
આપરને મશુકેલી નડી હોય. તેમા ંપર 

‚t„eŒ
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બોલીવડુમા ંતો એવા અસખંય ગીતો 
છે કે જે રહનદી મસવાય બીજી ભાષામા ં
હોય ! તેમાં રામ-લીલાનુ,ં આપરા 
ઓસમાન મીરએ ગાયેલુ ં - “મન મોર 
બની થનગાટ કરે” થી લઈને સેંકડો 
પજંાબી ગીતો, ઉદુ્ધ  ગઝલોનો સમાવેશ 
થઇ જાય. અને તો પર આપરે તેને 
મનભરીને મારીયે છીએ. અરે, આપરે 
બરા પર  લગભગ 3-4 ગીતો તો 
એવા જારતા જ હોઈશુ ંકે જેની ભાષા, 
જેના શબદો આપરને ખબર નરહ 
પડતી હોય અને છતાયં કદાચ તેનો 
સમાવેશ આપરા મનગમતા ગીતોમા ં
થતો હશે,  અને ઘરીવાર ખોટા, ઊંરા 
-ચત્ા શબદો કે ઉચચારર સાથે પર 
આપરે તે ગનુગનુાવતા હોઈશુ.ં

ગયા વષમે આવેલી મરા્ી રફલમ 
“ સૈરાટ”નુ ંમરા્ી ગીત “ ચઝંગ ચઝંગ 
ઝીંગાટ”  એટલુ ંલોકમપ્રય બનયુ ંહત ુ ંકે 
દરેક પાટટીઝમા,ં લગનમા,ં અરે આપરે 
તયાં નવરાત્રીમાં પર - બરે એ જ 
ગીત સાભંળવા મળે. ભાગયે જ કદાચ 

કોઈને એ ગીતના 
શબદો કે તેનો અથ્ધ 
ખબર પડી હશે 
પર છતાંય તે 
ગીતની રચના  
એટલી સુદંર છે કે 
તમે અંદરથી જ 
થનગનવા લાગો. 
તે જ રીતે વષયો 
પહેલા શાનનુ ં
ગીત આવેલું - 
“મસુ ુમસુ ુહાસી” 
- આ શબદો પર 
નેપાળી ભાષાના 
છે  જેનો મતલબ 

થાય છે કે  “ પલીઝ, 
મારા માટે થોડંુ વરારે 

સમાઈલ આપ ને !” - તે પર 
બહુ જ લોકમપ્રય બનયુ ં હત ુ.ં તે જ 
રીતે “રદલ સે” રફલમનુ ં “જીયા જલે” 
ગીતનો મલયાલમ ભાષામા ંગવાયેલો 
ભાગ - “ Panjiri  thanji  konjikko,  
Munthiri  muththoli  chindhik-
ko “ - ના શબદો પર અજાણયા જ 
લાગયા હશે, છતાયં એ કેટલીય વાર 
આડા -અવળા શબદો સાથે ગાયુ ંતો 
હશે જ.  તાજેતરમા ંઆવેલી રફલમો 
“ હાઈ-વે”નુ ંપજંાબી ગીત “ પટાખા- 
ગડુ્ી” હોય કે પછી રો્સટારનુ ંઅરેચબક 
શબદો વાળં ગીત - “ ્નૂ ફાયા ્નૂ “ 
હોય -  બીજી  ભાષાના આ ગીતો પર 
એટલો જ  આનદં આપે છે જેટલો 
આપરી જારીતી ભાષાના ગીતો ! ( 
છેલલા આ ત્રરેય ગીતનુ ંકમપોઝીશન 
“રહમેાન” દ્ારા થયેલ છે ) 

મેં પહેલા પર કહેલું છે કે કે 
જયારે હું સ્લૂમા ંહતી તયારે અમને 
રમવનદ્ર-સગંીત શીખવાડવામા ંઆવત.ુ 
હા, અમને અથ્ધ  કહવેામાં આવતો 
પર ભાગયે જ અમને તે યાદ રહતેો. 

છતાયં અમે એટલા જ આનદંથી અને 
ઉતસાહથી ગાતા. અને આજે લગભગ 
10 વષ્ધ પછી પર અમને બરાને તે 
ગીતો, તેની ધનૂ, તેના શબદો બધુ ંજ 
યાદ છે. અને આજે પર ક્ારેક મડૂ 
આવી જાય તો અમે મળીને ગાવા 
લાગીએ છીએ. તે જ રીતે મચરપરુી 
નતૃય મશચક્ષકા પાસેથી શીખેલુ ંએક 
“મચરપરુી” ગીત પર યાદ છે, પર 
તેનો અથ્ધ હજી પર ખબર નથી. 
નાના હતા તયારે અંગે્જી ગીતોના 
પર શબદોની પર ખબર ના પડતી, 
ગીતમા ંજે રીતે શબદો ઉચચારે તે રીતે 
ઉચચારીને અમે ગાતા. “તજંદગી ના 
મમલેગી દોબારા” નુ ં સપેમનશ ગીત “ 
સેનોરીટા”ને પર એવી જ રીતે ગાતા.  

આજે પર મારા પલેચલસટમા ંસૌથી 
વરારે વાગત ુ ંગીત “ઉડતા પજંાબ”નુ ં
પજંાબી ગીત “એક ્ડૂી “ છે. હા , 
અતયારે તેનો અથ્ધ મને ખબર છે પર 
પહલેા જયારે નહોતી ખબર તયારે પર 
મને એ ગીત સાંભળીને એટલી જ 
શામંત અને ખશુી મળતી. ઉપર કહ્ુ ં
એ મવવાદમાં એક સગંીતકારે કહ્ુ ં
કે “ઓરડયનસ માટે તો સારી વાત 
કહવેાય કે તેમને રહનદી સાથે તમમલ 
ગીતો, તમમલ સગંીત સાંભળવાની 
પર તક મળી, બાકી આપરે ક્ા ં
તમમલ સગંીત સાભંળવાના હતા !”  
( on point !) આમ જોવા જઈએ તો 
સગંીત જ એક માધયમ છે કે જેના 
દ્ારા તમે બીજી ભાષાની મધરુતાપર 
જારી શકો છો, તે પર તે ભાષાને 
જાણયા મસવાય !
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વાં
કાનેર સટેટ પરરવારના 
રાજકમવ સુદંરજી નથરુામ 
શુ્ લ ચલચખત ઐમતહામસક અને 

સગં્હનીય ગ્થં ઝાલા વશંવારરમરના 
પષૃ્ રિમાકં ૯૭૯ પર લખતર ગાદીનો 
ઉલલેખ થયેલો જોવા મળે છે.પરંત ુ
લખતર ગામ કેવી રીતે વસયુ ંતે ઉલલેખ 
ક્ાયં જોવા મળતો નથી.

ઝાલા રાજપતૂોના આરદપરુુષ 
હરપાલદેવની સતયાવીશમી પેઢીએ 
હળવદના રાજવી શ્ી ચદં્રમસંહ થયા.
તેમને છ પુત્રો હતા.હળવદના 
રાજવી શ્ી ચંદ્રમસંહજીના ચોથા 
્ંુવર શ્ી અભયમસંહજીને ગરાસમા ં
લખતર મળયુ.ંઈ.સ ના ૧૨મા ંસૈકામા ં
લખતરની હસતી હોવાનુ ં ચોપડે 
નોંરાયેલ છે.લખતરની ગાદી પર 
રાજવી કરરમસંહજી આવયા અને 

તેમરે પોતાના કાય્ધકાળ દરમમયાન 
કેટલાય લોકપયોગી કામો કયા્ધ.તે 
પૈકીનુ ંએક કાય્ધ લખતરનો ગઢ.

લખતરની પ્રજાને નજીક રહેલ 
જતવાડના લોકોથી બચાવવા 
ગામ ફરતે દીવાલ બનાવવા માંટે 
અંગે્જી પોલીટીકલ એજનટની મજુંરી 
માંગી.તળાવની બીજી તરફ જયા ં
પોલીટીકલ એજનટનો ઉતારો હતો 
તેની સામે દીવાલ જેવુ ંલાગે તે માટે 
થોડા ભાગમા ંદીવાલ બનાવી(આજે 
પર એ દીવાલ છે)બાકીના રહસસામા ં
કાગંરાવાળો ગઢ બનાવવામા ંઆવયો.

સંવંત ૧૯૪૦ની ફાગર વદ 
એકમના રદવસે રકલલાના મનમા્ધરકાય્ધનુ ં
ખાતમહુત્ધ કરાયુ.ંઅને એક લાખના 
ખચ્ધ સાથે સવંતં ૧૯૫૦ની આશોસદુ 
દશમના રદવસે સંપરૂ્ધ રકલલાનુ ં

બાંરકામ પરૂ્ધ થયુ.ંરકલલાની ચારે 
રદશામાં દરવાજા મકુવામાં આવયા 
છે.તથા દરવાજાની બાજુમાં બારી 
બનાવવામા ંઆવી છે.સવરાજ પહલેા 
આ દરવાજા રાતે ૯થી પરોરઢયા સરુી 
દરવાજા બરં રાખવામા ંઆવતા હતા.
રકલલાની ચારે તરફ ૩ ફૂટનો માગ્ધ 
બનાવવમા ંઆવયો છે.

એક લોકવાયકા મજુબ જે રકલલાના 
બારંકામ પછી જો કોઈ યધુિ થયુ ંન 
હોય તેવા તેવો રકલલો ્ ુંવારો કહવેાય 
છે એમ લખતરના રકલલાના મનમા્ધર 
પછી યધુિ નથી થયુ ંતેથી એ ્ંુવારો 
રકલલો છે.

લખતર ફરતે આવેલ રકલલાની 
ગોળાઈ ૬ હજાર ફૂટ છે.આ ગઢમા ં
૨૫ કો્ા હતા આજે ૨૦ કો્ા જોવા 

(અનસુરંાન 19મા ંપાને)

hksðe fhý®‚nS™e
ÞkËku ðk„ku¤Œku rfÕ÷ku

{khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo



10  rð[khÞkºkk   sw÷kE 2017

રદ
નકરરાય આજના યગુના એક 
આદશ્ધ મશક્ષક હતાં. આખી 
સ્લૂમા ંબરા મવદ્ાથથીના મપ્રય 

સર એટલે “રાય સર”. મવદ્ાથથીને 
રકતાબી કીડા બનાવવાને બદલે 
દુમનયાદારીના પા્ ભરાવતા. ઘરા 
નબળા મવદ્ાથથીઓને અલગથી 
બોલાવીને ભરાવતા. એમના હાથ 
નીચે ભરી ગયેલાં મવદ્ાથથી આજે 
મલટી-નેશનલ કંપનીમાં બહુ સારી 
પોસટ પર હતા.ં

પોતાના એકના એક પતુ્ર આરદતયને 
સીવીલ એનજીમનયર બનાવયો હતો. 
આરદતયને જ્ામતની સારી છોકરી 
જોઇને પરરાવી દીરો. પી.એફ અને 
બાકી બીજી મળેલી રકમ માંથી 
સંતોષથી જીવી શકાય એમ હત ુ.ં 
દીકરા-વહુને જોઇને રદનકરરાયને 
ઘરો સતંોષ થતો પર આરદતય એના ં
મપતાની જેમ સતંોષી નહતો. એ ઘરો 
મહતવકાશંી હતો. મપતાને ઘરી વાર 
ટ્શુન કરવા માટે ટકોર પર કરતો. 

રદનકરરાય કહતેાં, “આખી તજંદગી 
ખબુ મહનેત કરી છે, હવે આરામથી 
જીવવુ ંછે. આમ પર મારસે ક્ાકં તો 
અટકવુ ંજ પડે ને..” રદનકરરાયની 
વાતથી આરદતય ઘરીવાર અકળાઈ 
ઉ્તો. 

આ અરસામાં રદનકરરાય અને 
એમના પતનીએ હરરદ્ારની જાત્રાએ 
જવાનુ ંનક્ી કયુું. જાત્રાએથી પાછા 
ફરતી વખતે આરદતય અને પતુ્રવધ ુ
માટે ઘરી ભેટ-સોગાદો લાવયા હતા.ં 
જેમ-જેમ અમદાવાદ નજીક આવતુ ં
એમ ઘરે પહોંચવાની ઈચછા વધ ુને 
વધ ુપ્રબળ થતી ગઈ. ક્ારેક તો 
લાગત ુ ંકે ટેન રીમી ચાલે છે..

આખરે અમદાવાદ સટેશન આવી 
ગયુ.ં રદનકરરાયને હત ુ ં કે આરદતય 
અને પતુ્રવધ ુ સટેશન પર લેવા 
આવશે, પરંત ુબનેંમાથંી કોઈ ફરકુ ં
નરહ. આરદતયને કદાચ ઓચચંત ુ ંકામ 
આવી ચડ્ુ ંહશે એટલે કદાચ નરહ 
આવી શક્ો એ મવચારીને મન વળી 

લીધુ.ં રરક્ષા કરીને ઘરે આવયા પર 
ઘરને તો તાળં મારેલુ.ં ઘર ખોલીને 
અંદર ગયા ંતયા ંજ ટેબલ પર કાગળ 
પડેલો દેખાયો.

પજૂય, મપતાજી..
અમે આ ઘર છોડીને જઈએ 

છીએ. તમારી શરમને લીરે અમે 
ઘર નહતા ંછોડી શકતા એટલે તમારી 
ગેરહાજરીમા ંજઈએ છીએ. આમ પર, 
પરારે સાથે રહવેાનો કોઈ અથ્ધ નથી..

કાગળ વાંચતાની સાથે જ 
રદનકરરાય જમીન પર ફસડાઈ 
પડ્ા. આખા ગામના છોકરાઓને 
સારા સસંકાર આપીને ઉછેયા્ધ અને 
પોતાના દીકરાના ઉછેરમા ંજ કચાશ 
રહી ગઈ. ગામના મોઢે આ વાત 
રેલાતી રહી..

rË™fhhkÞ

 ®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k
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“ઓ 
મારી માવડી, આ 
સવાર પડી નથીને ત ુ ં
પાછી મડંી પડી. આ 

તારી ચા ્ ંડી થઈ ગઈ’. નીરા સાભંળે 
તો ને! હાથમા ંસેલ ફોન !

આ રોજની માથા્ૂટથી મનલમ 
કંટાળી હતી. તેની કાઇં ઉમર થઈ ન 
હતી. આ તો બે બાળકોને પમતદેવ 
હમેશા ,’ફટવે’. એટલે આ રસતો એરે 
અપનાવયો હતો. નીલ અને નીરા 
સવારના પહોરથી ‘ટે્સટ’ કરતા 
હોય. બને્ને હાઈસ્ૂલમાં જવાનુ ં
મોડંુ થાય.  રાતના ‘૨’ વાગયા સરુી 
ફોન યા ફેસબકુ પર ગુદંરની જેમ 

ચોંટ્ા હોય. ઉપરથી ‘હ ુકેસ્ધ”ની નીમત 
અપનાવે. તયાં સરુી તો તેને વાંરો 
ન હતો. તેની ગાડીની પાછળ બને્ 
જર ગાડી પાક્ધ  કરે એટલે  બેંકમા ં
પહોંચવાનુ ં મનલમને મોડંુ થાય.

રોજ યાદ અપાવે મારી કાર પાછળ 
તમે કાર પાક્ધ  ન કરો. હમેશા  બાળકો 
બે કાનનો ઉપયોગ કરે.

બેંક મેનેજરે ,સવારના પહોરમા ં
બેંક સમયસર ખોલવાની , નરહ તો 
કસટમસ્ધની લાઈન લાગી જાય.  તેની 
પોતાની ગાડી ,ફુલલી લોડેડ હતી. ફોન 
,’એપલનો, બ્ાનડ નય ુહતો. મનલમ 
, “ઔરંગઝબ ન હતી બાળકોના 

જવાબદારી વગરના વત્ધનથી થાકી 
ગઈ હતી. હજુ તો કોલેજ ગયા ન 
હતા. અમેરરકામા ંલાઈસસં આવે કે 
તરત બાળકોને ગાડી મળે. ન આપી 
હોય તો ચાલે. બાપ સર્જન હોય પછી 
પછૂવુ ંજ શુ?ં

મનરવની ગાડીનુ ંગરાજ ‘ડીટેચ’ 
હત ુ ંજેને કારરે તેને તકચલફ પડતી 
નહી. મનલમની તકચલફ સમજવાનો 
તે પ્રયતન કરતો નહી. તેને મન તો 

ykÄwr™f W…fhýku?
ÍY¾ku
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તેના બાળકો ‘બેસટ ઈન ર વલ્ધડ 
‘હતા.

મનલમે મવચાયુું આ બરાને પા્ 
ભરાવવાની જરૂર છે. આખા ઘરમા ં
બરના ફોન એક કંપનીના હતા. તેરે 
ટેમપરરી સમવમિસ કેનસલ કરી. તેની 
પાસે બેંકનો પ્રાઈવેટ ફોન હતો. પમત 
પાસે હોકસપટલનો ફોન અને બીપર 
બને્ હતા. આજે તેરે પોતાની ગાડી 
કબ્ધ પર પાર કરી હતી. મનરવ, સવારે 
ઉ્ીને વહેલી સર્જરી હતી એટલે 
મનલમ સાથે ચા પીને મનકળી ગયો.

મનલમ બાળકોના રૂમમાં જોવા 
પર ન ગઈ. એલામ્ધ ્લોકે તેની 
ફરજ બજાવી. મમમી, રોજ ઉ્ાડવા 
આવતી એટલે નીલ અને નીરા ઉ્્ા 
નહી. આજે સીરા દોર કરવા હતા. 
મનલમ તૈયાર થઈને બેંક પર જવા 
મનકળી ગઈ. હવે બાળકો મોટા હતા 
એટલે મેઈડ ને સાજંે ‘૫’ વાગયા પછી 
બોલાવતી. જેને કારરે ડીનર પછી 
બધુ ંકામ પર તે કરીને જાય.

મનલમે બેંકના ફોનનો નબંર મનરવ 
મસવાય કોઈને આપયો ન હતો. નીલ 
અને નીરા  આખરે ઉ્્ા. ઘરડયાળમા ં
જોયુ ં તો નવ વાગી ગયા હતા. 
તેમરે ૮॥ વાગે ઘર છોડવુ ંપડ ૅતો 
૯ પહલેા ંસ્લૂમા ંપહોંચે. કોમકાસટ 
વાળા લાઇન ઉપર કામ કરતા હતા, 
જેને કારરે ‘આઈ પેડ પર ન ચાલયુ.ં 
‘વાઈ ફાઈ’ હોય તો કને્શન મળેને 
!.   હવે ‘ટાડટી’ મળવાનો ભય હતો. 
કારર શુ ંઆપવુ?ં

મમમીને ફોન કરવા પ્રયતન કયયો, 
‘ફોન વૉઝ ડેડ’. પપપાને  વૉ્સ એપ’ 
પર પેજ’ કયા્ધ.  નમસબદાર કે એટલો 
વખત કને્શન કામ કરી ગયુ.ં પેજર 
હત ુ ંનમસમિસ સટેશન પર .

‘ ડો. દલાલ ઈઝ ઈન ર સર્જરી.’ 
હવે શુ ં?

મમમીની બેંકમા ંફોન કયયો. બેંકમા ં

તો આદત હોય, ‘મરસ ઈઝ નેશનસ 
બેંક, લોરા કસપરકંગ, કેન ય ુહોલડ” 
? બસ પછી લોરા બહેન તો દસ 
મમમનટ સરુી કસટમસ્ધને અટેનડ કરતા ં
હોય. જયારે ફોન લાઈન ઉપર પાછા 
આવે તયારે લાઈન કટ થઈ ગઈ હોય.  
સમાઈલ કરે અને ફોન પાછો મકેૂ.

તમને શું લાગે છે,’નીલ અને 
નીરામા ંઆટલી મરરજ હોય ખરી’?

છેવટે એવા મનર્ધય પર આવયા કે 
બને્ જરા એક ગાડીમા ંમમમીની બેંક 
ઉપર જઈએ. નહાયા વગર તો ચાલે 
નહી. ભખૂ હોય તો બે્કફાસટ કરે ને ? 
ઉપડ્ા ‘નેશનસ બેંક’ પર.

બેં કમાં  આજે કોઈને મોટ ી 
,’ચબઝનેસ લોન ‘ જોઈતી હતી. 
કસટમર મોટો વયાપારી હતો. 
મનલમને બધુ ં કામ કમપયટુર પર 
કરવાનુ ંહત ુ.ં કમપયટુરની મસસટમ બે 
મરહના પહલેા ં‘અપ ગે્ડ’ થઈ હતી. 
તયાર પછી આટલુ ંમોટંુ કામ આજે 
પહલેીવાર આવય ુહત ુ.ં જયારે મોટી 
લગભગ મમચલયન ડોલરની લોનનુ ં
કામ કરવાનુ ંહોય તો ખબૂ સાવચેતી 
રાખવી પડ.ૅ હવે પેપર વક્ધ  તો કશુ ં
હોય જ નહી. કમપયટુર પર બરા 
કામના ફોમ્ધ લોડ કરવાના, ભરવાના 
, પછેૂ એટલા બરા સવાલના જવાબ 
ન આપો તો ‘ને્સટ પેજ’ના દશ્ધન જ 
ન થાય.

મનલમ તેના ક ામમાં  ખબૂ 
‘એરફશયન’્ટ હતી. જેને કારરે એક 
વષ્ધથી, ‘બ્ાનચ મેનેજર’નુ ંપ્રમોશન 
મેળવયુ ં હત ુ.ં આમ પર ભારમતય 
કામકાજના ચોક્સ અને હાથના 
સાફ હોવાને કારરે અમેરરકામા ંખબૂ 
તરક્ી પામયા છે. તેની ઓરફસની 
બહાર “ડુ નોટ રડસટ્બનુ”ં બોડ્ધ હત ુ.ં 
બે ટેલર હતા, નીલ અને નીરાએ કહ્ુ ં
કે અમારે .મનલમને મળવુ ંછે. તેમને 
પેલુ ંલટકત ુ ંબોડ્ધ  બતાવયુ.ં મનલમ 

મશસતની ખબૂ પાકી હતી.
‘હવે શુ ં‘?
ચાલો પપપા પાસે હોકસપટલ 

જઈએ. નીલ અને નીરાને ખબર હતી 
,’પેરનટસની નો્સ’ વગર હાઈસ્લૂમા ં
અંદર જવા નહી દે.

પપપા સર્જન, ઓપરેશન નાનુ ંહોય 
તો અડરો કલાક અને મસય્ધસ હોય તો 
બે કલાક. તેમા ંજો,’કોમપલીકેશન ‘ 
હોય તો લબંાઈ પર જાય. ખબર છે ને 
‘દુકાળમા ંતેરમો મરહનો’. ઓપરેશન 
ટેબલ પર પેશન્નુ ંહાટ્ધ  સટોપ થઈ 
ગયુ ં હત ુ.ં તેને ‘રીવાઈવ’ કરતા ં
સમય લાગયો. પપપાને ઓપરેશન 
મથયેટરમાથંી બહાર આવવાને અડરો 
કલાક હતો.

નીલ અને નીરા કાફેટેરરયામા ંડોનટ 
મપક અપ કરવા ગયા. કાફેટેરરયાનુ ં
કેશ રતજસટર ‘આઉટ ઓફ ઓડ્ધર ‘ 
હત ુ.ં કેમશયરને પૈસા ગરતા ખબૂ વાર 
લાગતી હતી. સમય જતો રહ્ો ને 
પપપાને બીજી સર્જરીમા ંજવુ ંપડ્ુ.ં 
બને્ માથે હાથ મકૂીને બે્ા.

ઓપરેશન મથયેટરની બહાર 
નમસિંગ સટેશન પર કહ્ુ ંહત ુ ંકે , ‘વી 
આર ડો્ટર દલાલસ’ ચચલડ્રન’.

નસમે કહ્ુ,ં’ મરસ ઈઝ સમોલ સર્જરી, 
હી મવલ બી આઉટ’ ઇન ૨૦ મમમન્સ.‘

બને્ બહાર બે્ા. પપપા બહાર 
આવયા.

‘કેમ શુ ંથયુ ં?
‘પપપા, ફોન ચાલતો નથી. અમે 

મોડા ઉ્્ા.  હાઈસ્લૂમા ંપેરન્સની 
નો્સ નહી લઈ જઈએ તો દાખલ 
નહી થવા દે.’

ડો્ટર દલાલના મપ્રકનસપલ, ફ્ેંડ 
હતા.ં  ડો દલાલે તેમને ટે્સટ કરીને 
મેસેજ આપી દીરો. બને્ જરા લચં 
ટાઈમે સ્લૂમા ંપહોંચયા.

જોઈને આધમુનકતાના ઉપકરોરોની 
બચલહારી.



sw÷kE 2017   rð[khÞkºkk   13

ભગવાન મહાવીરને મળવા એક યવુક આવયો.

“પ્રભ,ુ કેવળ જ્ાન મળતા ંકેટલા ંવષ્ધ થાય? જીવનની 

સમજર, ડહાપર કયારે આવે?”

મહાવીર બોલયા.  

“દસ વષ્ધ તો ઓછામા ંઓછા ખરા જ.”

યવુક બોલયો “આટલા ંબરા?ં”

મહાવીર કહ.ે “મારી ભલૂ થઇ ગઈ. વીસ વષ્ધ તો થશે જ.”

“ઓહો, એકાએક તમે તો બમરા ંવષ્ધ કરી દીરા ંપ્રભ!ુ” 

યવુક બોલયો.

“મને લાગે છે તને તો કદાચ ત્રીસ વષ્ધ  લાગે.”  

મહાવીરે મદં હાસય સાથે કહ્ુ.ં

- સકંલન

 

રાજુ બે વષ્ધનો હતો તયારથી દાદા એની આંગળી 
પકડીને રોજ સવારે સાત વાગે અગાસીમા ંલઇ 
જતા.ં અગાસીમા ંચર વેરતા ંએ ગીત ગાતા 

ચકીબેન, ચકીબેન રાજુની સાથે રમવા આવશો કે 

નહીં ? આવશો કે નહીં.......
ને કંઇક કેટલી એ ચકલીઓ ચીં....ચીં....ચીં.....કરતી 

આવી જતી.
દાદાને રાજુ ખબૂ જ વહાલો. મમમી કે પપપા કોઈ પર વઢે 

તો દાદા ઢાલ બનીને એનુ ંરક્ષર કરે. વષયો મવતતા ગયા.ં
દાદાનો રાજુ સાથે ચકલીઓને ચર નાખવાનો રિમ ચાલ ુજ 

રહ્ો. તે રદવસે રાજુની પાચંમા ંરોરરની અંમતમ પરીક્ષા હતી.
સવારે એ દાદાજી સાથે ચકલીઓને ચર નાખી આવયો. 

બરાનેં પગે લાગીને શાળાએ ગયો. ઘરે પાછો આવયો તયારે 
ઘરમા ંબરા ંજ રડતા ંહતા. દાદાજી મતૃય ુપામયા હતા. 
તેમને બારંીને રાખયા ંહતા ંઅને રાજુના આવવાની જ વાટ 
જોવાતી હતી. મોતની પરરભાષાથી અજાર રાજુ તો જીદ 
લઈને બે્ો કે હુ ંદાદાજીને નહીં જ લઇ જવા દઉં. પર 
એ લોકો તો દાદાજીને લઈને જતા ંરહ્ા.ં એ રદવસે રાજુને 
ખાવાનુ ંન ભાવયુ.ં રાતે દાદાજીના વહાલભયા્ધ કરચલીવાળા 
હાથની સુવંાળપ વગર જલદીથી નીંદર પર આવી નહીં. 
સવારે ઉ્ીને એ દાદાજીના રૂમમા ંગયો. દાદાજી ફોટો 
બનીને લટકી રહ્ા હતા.ં બરાબર સાત વાગયા અને બે- ચાર 
ચકલીઓ ચીં..ચીં...ચીં...કરતી દાદાજીના ફોટોની આસપાસ 
ઉડવા લાગી. રાજુની આંખો આંસઓુથી ભરાઈ ગઈ. એના ં
મખુમાથંી સહજ ભાવે એક ગીત વહતે ુ ંથયુ ંદાદાજી....

દાદાજી.....
રાજુની સાથે રમવા આવશો કે નહીં.........
આવશો કે......
રોરહત કાપરડયા 

ËkËkS
hkurnŒ fk…zeÞk
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્ષૃર તારી ્ંુડળીમા ંપર બારા હશે?

કે વરઊકેલી વયથા નામે રારા હશે?

વદૃાવંન તો ચાડી કરે છે નામ 

સમળુગી,

તારી પાછળ લપુાતા ંચરરો શુ ંરાતા ં

હશે?

‘કે વરઉકેલી વયથા..

મહોયા્ધ કરે છે કદંબ કાલીંદીજી નજીક,

તો મરકાતંા પરયો પાસે શુ ંકંઇ વાચા 

હશે?

‘કે વરઉકેલી વયથા..

ઉદાસી ભયયો માહોલ એમા ંતારી 

પ્રમતક્ષા,

ત ુ ંસનમખુ હશે એ કલપનામા ંશુ ંશાતા 

હશે?

‘કે વરઉકેલી વયથા...

પછુ્ા ંકરે હરદમ વાસંળી પર 

સદુશ્ધનને,

તારી રરી થકી મારા સરુ પર કપાતા ં

હશે?

‘કે વરઉકેલી વયથા..

કંઈક મથંન હ્રાસ કરી, મકુ્ો તારામા ં

મવશ્વાસ,

આ પ્રમતક્ષાની પ્રબળતા ંજ શુ ં

નીસાસા હશે?

‘કે વરઉકેલી વયથા..

ઓ ભાઈ! 
તરસનુ ંએક નગર આંખમા ંવસે, 

તો ઊરામા છે જીવતરને, ઓ ભાઈ! 

કડવા વેર પીરસી કોઈ તજહ્ા બોલે, 

ને ઉકળાટ કોઈ રદલને, ઓ ભાઈ! 

કોઈ આંખના સપના ંકોઈ બીજે રોપે, 

તો ઉચાટ ઉછયયો આયખાને, ઓ ભાઈ! 

દુમવરા મળે માવતરની પે્રમના બદલે, 

તો ઊંરી ગરતરી તમે કરીને, ઓ ભાઈ! 

પજૂવા’તા કરીને દોરા-ંરાગા ંપ્રભનેુ, 

તો શોરવા’તા ગમે એમ કરીને,ઓ ભાઈ! 

વરમાગી સલાહ પર માનયા હારીને, 

તો કાન જરી’ક ખલુલા ંરાખને,ઓ ભાઈ! 

મળયુ ંબધુ ંપર જયારે આપયુ ંસહનેુ, 

તો રોજમેળ સરખો બેસે છે ને,ઓ ભાઈ!

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
ûkrŒ (yrûkŒk ¼è)

frðíkk Cafe

વરઉકેલી વયથા 
નામે રારા
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ચાલ ને મમત્ર મળીએ
દંભ અહંમ ના ંઆડશ તોડી ચાલ ને મમત્ર મળીએ,

તારુ મારંુ ના ંભેદ ને તોડી ચાલ ને મમત્ર મળીએ,

આજે નથી કઈ કારર તો શ ુથયુ ંઓ મમત્ર મહારા,ં

સાવ અમથે-અમથુ ંબસ ચાલ ને મમત્ર મળીએ.

નાના હતા ને કેવા ડાહ્ા હતા રોજ કરતા ંઉજારી. 

મોટપની મોકાર ંત ુમકૂીને ચાલ ને મમત્ર મળીએ.

 ફરતા -વન વનરાઈ સવાર -સાજં મન મકૂી ,

શહરેી બનેલા  જીવનમા ંચાલ ને મમત્ર મળીએ.

આફત આવે ભલે હજાર, હતો સાથ મારો ને તારો,

આજની પ્રમતષ્ા મકૂ નેવે,ચાલ ને મમત્ર મળીએ.

 તારે હોય છે કામ રોજ સત્ર ને મહારે અઢાર ,

દોકડા ની લહાય ને મકૂી ,ચાલ ને મમત્ર મળીએ.

 હશે જો સનેહ આપરો તો કોઈ કરી શકે ન મહાત,

્ષૃર ને સદુામાની જેમ ચાલ ને મમત્ર મળીએ.

આ  કામ કાજ ની ચચંતા આજ મકૂો તમે “રરમ “,

દીપ થી દીપ પ્રગટે એમ ચાલ ને મમત્ર 

મળીએ…….. 

 

“વેલ”
વેદનાનંી આ વેલમા,ં

ખીલયા છે શકંાના ફૂલ.

પારી સીચી  વેલમા,ં

પાદંડા ્પૂર ને ફૂલ.

ઘેલા વકૃ્ષને વળગેલી,

અડોઅડ જુદી ડાળ.

સરૂના ંવનવગડામા,ં

મન-માયાની જાળ.

તોડયુ ંહવાએ ડાળથી,

કાચ ુ્ણૂ ુલીલ ુપાન.

કરમાયં જયા ંવેલડી,

ખરી પડયુ ંપીળ પાન.

“Äh{” (Ä{uoLÿ sku»ke)

frðíkk Cafe

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe
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બધુ ંજ હોવા છતા ંતટેૂ છે.... ?

હા, સબંરં એમજ તટેૂ છે.....!

જેના ંવગર એક પળ નથી રહી શકતા ં

એ કબલુાતો જ આપરને છળે છે....!

પે્રમ  કયયો ને નવા ંજનમનો જનમોતસવ મનાવયો...

હા, ઉતસવ ચાલયો ૫- ૭ વષ્ધ, 

પછી, બેમાથંી બનેલુ ંઐક્ ને- 

ઐક્થી બનયા આપરે ત્રર.... 

નવોરદત લાગતી હરપળે  તજંદગી....

ત ુ ં પૈસાની દુમનયામા ંફરતો થઇ ગયો..... 

ને, હું કાલી...કાલી...ભાષાની દુમનયામા.ં..

ઐક્ તો  હત ુ ં જ  આપણુ ં, 

તોયે, એક અજારી દીવાલ રચાતી ગઈ.... 

દીવાલનો અહસેાસ થતો હતો, 

પર, આપરો...????

પહલેા ંએકબીજાની પરવા કરતા ંઆપરે 

સમય જતા ંખદુથી જ બેપરવાહ થઇ ગયા.... 

સબંરં કેમ તટેૂ છે.... 

હજીયે, સબંરંમા ંકંઇક ખટેૂ છે....

કદાચ એટલે જ....!!!???? 

 કોર વરસતુ?ં કેમ વરસતુ?ં

એ અચરજ ના સમજાતું

ઝીલયુ ંજયા ંઆ ઝરમર ઝરમર

દોટ જ દે રસમસતું

સોચળયુ ંસગપર કેમ વલવલતુ…ંના જ 

મને સમજાતુ ં(૨)

 કોર ફરફરે હાથ રરંુ તયા?ં

મખમચલયુ ંશરમાળં

મૌસમ છેડે ભાવ ભરીને

કોર ઝૂમતુ ંટહકુત ુ ં?…ના જ મને 

સમજાતુ ં (૨)

 કોર વરસતુ ંબરં નયનમા?ં

છબછચબયે છલકાત ું

ભીતર મપપાસા દે સદેંશા

કેમ નભ દીસે મદમાત ુ?ં….ના જ મને 

સમજાતુ ં(૨)

 સાગર લહરેોના સરવાળા

હજુય ગરવા અધરુા

કેમ કરીને આ ગરવી ફરફર

કોર કળશે આ ભોળી વાત ુ…ંના જ 

મને સમજાતુ ં(૨)

 વરસયા છો તો થાવ જ રેલો

છે ચોમાસાની ભાત ું

લીલુ ંભીંનુ ંસૌને ગમતું

આજ મને સમજાતુ ં(૨)

કોર વરસયુ?ં કેમ વરસયુ ં ?

રસમસતુ ંરખરખતુ ં..આજ ટહકુત ુ ં

સમજાતું

કોર એ મદમાત ુ ં(૨) xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe

છે ચોમાસાની ભાત ું
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મેં આમ કેમ કયુું?

એક વાત હજીય મને ક્ે, મેં ભુડંીએ આમ કેમ કયુું?

એનો પસતાવો રદલમા ંદ્રવે કે, મેં આમ કેમ કયુું?

ચહકેતા ંહતા પખેંરંુ દ્ાર બા’ર મજુ આંગચરયે,

તયારે ્ુકરની વહીસલ મેં સાભંળી, આમ કેમ કયુું?

મા, બાગમા ંજો કેટલા ંરૂડા ં ફૂલડા;ં ચાલ ગરીએ,

ત ુ ંગર, કહી રોટલી વરીને મેં ગરી, આમ કેમ કયુું?

ઉગતા સરુજને જોવા ઝખંત ુ’ંત ુ ંમનડંુ  જયારે,

તયારે ચાનો રંગ જોવામા ંહું પડી! આમ કેમ કયુું?

કહવેી’તી સટોરી, મારે સોરલા ંસજંોતા મજુ બાળને,

તયારે બીજી સરભરામા ંઅટવાઈ, મેં આમ કેમ કયુું?

સફૂરતા મવચાર અને ઉભરતી ઉમથીઓ રકેલીને,

ટારફકમા ંવહીકલને ખેંચતી રહી, મેં આમ કેમ કયુું?  

આવ રે વરસાદ યાદોનો વરસાદ,

આવ રે વરસાદ મસતીનો પ્રસાદ.

જો ને વાદળ સગં સતંા્કૂડી રમે,

ચાલ ને એ સરૂજનો થપપો કરીએ.

પેલુ ંમેઘરનષુ સપતરંગી જોને ,

“રંગાઇ જાને રંગમા”ં કહી લલચાવે.

જો ને પેલુ ંખાબોચચયુ ંસનૂ ુ ંભાસે,

ચાલ ને મસતીના ધબૂાકા મારીએ.

ગમના ્ંુડાળે ખશુીના કરીએ છાટંરા,

મસતીના સરેૂ બાળપરના તાલે વહીએ સદા.

છબ-છબ, છમ-છમ, ટીપ-ટીપ વરસીએ,

બાળપરની હોડીએ જીંદગી મારીએ.

ચાલને શોરીએ,

બાળપરની પીંછીને,

તાજા નવરંગ ભરીએ,

તજંદગીમા ંબાળપર રેડીએ,

આવ રે વરસાદ.....

લાવને પાછં બાળપર.....
hÂ~{ òøkehËkh 
frðíkk Cafe

þeŒ÷ …t[k÷ 
frðíkk Cafe
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તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે 
થઇ? કંઈક જોગાનુજોગ કે એવો 
કોઈક પ્રસંગ?

બારમા ધોરણમા ં ભણતો હતો, 
ત્ારથી લેખનની શરૂઆત થઇ. 
પોતાની જાતને અભભવ્કત કરવા 
માટે જ લેખનની દિશા પકડી. કોઇ 
એક પ્રસગં તો નહીં પણ અંગત 
જીવનના અનેક સઘંર્ષમાથંી સર્જનનો 
પા્ો નખંા્ો હશે! 

તમારા લખાણમાં બાળવાતાતાઓ અને 
બાળ કાવ્ો વધારે હો્ છે? એનું 
કાંઈ ચોક્કસ કારણ?

બાળ કાવ્ો સર્જવાની મજા જ 
અલગ છે. હુ ંસતત બાળકોની સાથે 
રહુ ં  છં; એ કારણે મારામા ંબાળક 
જીવતં રહી શકુ ંછે -જે મને બાળ 
સાદહત્ લખાવે છે. 

આપ એક શશક્ષક છો, સાથેસાથ 
લેખક પણ છો. આ બંનેમાં તમને કંઈ 
અવસથામા ંસમ્ ફાળવવો વધારે ગમે?  

લખેન સવાભાવવક રીતે જ વધારે 
ગમ;ે પરંત ુવશક્ષક નો  વ્વસા્ મારો 
ગમતો વ્વસા્ છે. એમાથંી મને 
સર્જન માટેની ઘણી પ્રરેણા મળી રહ ેછે. 

ગુજરાતી ભાષામાં બાળ સાશહત્ 
શવષ્મા ંકંઈક અનોખંુ કરવાની ઈચછા 
છે? 

હા; બાળ સાદહત્ને હજી આપણે 
ગભંીરતાથી લેતા નથી. જૂની પેઢીને 
બાિ કરીએ તો બાળ સાદહત્ મા ં
રેઢીબાઇના રાજ જેવી સસથવત પ્રવતતે 
છે. મારો પ્ર્ાસ એવો છે કે  બાળ 
સા દહત્ને પણ ્ોગ્ મહતવ 
મળે.  ખાસ તો સમ્ પ્રમાણે બાળ 

સાદહત્મા ંનવીનતા આવે. 

આપને બાળ કાવ્ો અને વાતાતાઓ 
ક્ાંથી સુઝે છે?

બાળકો સાથે સતત જીવુ ંછ ંએટલે 
મને બાળ કાવ્ો/વાતા્ષઓ લખવાની 
એમનામાથંી જ પ્રેરણા મળી રહ ેછે. 
તમારા પશરવારનું ્ોગદાન વણતાવશો? 
કોઈક શકસસો કે પ્રસંગ?

પાદરવાદરક બાબતે  હુ ં થોડો 
કમનસીબ છં.માતા -વપતા મેં બહ ુ
વહેલા ગમુાવ્ા છે. તેઓ મારી 
વસદ્ધિઓ/સફળતાઓને જોઇ શક્ા 
નથી. એ વાતનો મને ખબૂ જ 
અફસોસ  છે. 

ટુંકા ગાળામાં જો આપનું કોઈ પુસતક 
પ્રકાશશત થવાની હો્ તો એના શવષે 
થોડી જાણકારી આપશો?

હા;આવનાર સમ્માં મારા 
બાળસાદહત્ના ંવધ ુત્રણેક પસુતકો 
પ્રકાવશત થનાર છે. 

ગુજરાતી ભાષામાં તમારો મનગમતો 

rfhex „kuMðk{e
yku¤¾
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શબદ ક્ો છે?  એક જ શબદ જેને 
હંમેશા વાપરવો કે સાંભળવો તમને 
ખુબ જ ગમે!!!! મારો શપ્ર્ શબદ છે 
“શવચાર”!!!

 શબિો  જ મારા સાથીિાર છે. 
બધા જ શબિો   મને વપ્ર્ છે. 

તમારી પ્રકાશીત પુસતકોના નામ 
આપશો? અન ેએ લખતી વખત ેતમારો 
અનુભવ જણાવશો?

મારા  વીસેક પસુતકો પ્રકાવશત 
થ્ેલ છે. પસુતક લખવાનો આનિં 
એટલે કે સર્જનનો આનિં અનોખો 
જ હો્ છે. ખાસ કરીને બાળ કાવ્ો 
સર્જવાની મજા! 

આપના પુસતકોના શીષતાક કોણ નક્કી  
કરે છે?  

પસુતકો ના ંશીર્ષક હુ ં જ નક્ી કરંુ છ.ં 

આપની એક નવલકથા “જાનીવા-
લીપીનારા” શીષતાક મન ેબહંુ ગમે છ!ે 
એવુ ંઆપનુ ંકોઈ આપની જ પુસતકનું 
તમારં મનગમતુ ંશીષતાક ક્ંુ છે? 

મારા પહલેા બાળ કાવ્ સગં્રહનુ ં
શીર્ષક ‘એક એક ડાળખી વનશાળ ‘ 
તેમજ  સવંેિનકથાઓ ના ંપસુતક ‘ 
ફૂલગલુાબી દકસસા’ ના ંશીર્ષક મને 
વવશેર ગમે છે. 

ગુજરાત સાશહત્ અકાદમી, રસકશવ 
રઘુનાથ બ્રહમભટ્ટ એવાડતા જેવા ઘણા 
એવોડતાથી સનમાશનત થ્ેલા છો, તો 
તમે કેવું અનુભવો છો? 

એવોડ્ષસ મળે ત્ારે સવાભાવવક 
રીતે જ આનિં થા્. પરંત,ુ માત્ર 
એવોડ્ષસ માટે જ હુ ં  સર્જન કરતો 
નથી! 

તમારો લખવાનો સમ્ શંુ છે અને 
સમાચારપત્ર અન ેસામાશ્કોમા ંલખવાની 
deadlinesનું દબાણ કેટલું હો્ છે?

લખવાનો કોઇ વનવચિત સમ્ નથી; 
જ્ારે અંિર થી આપમળેે કંઈક આવે 
ત્ારે લખા્. 

સમાચાર પત્રોમા ંહુ ંકૉલમ લખતો 
ત્ારે વન્વમત લખી શકાત ુ.ં મોટેભાગે 
એડવાનસ જ!

કોઈ એવો છંદ કે વાતાતા ખરી કે જેને 
સાંભળીને કે વાંચીને એવું થા્ કે 
એ છંદ કે વાતાતા મેં લખી હોત તો??

ના.મારી કોઇ કૃવત વાચંી ન ેઅન્ોને 
એવુ ં થા્ એવુ ંસર્જન મારાથી થા્ 
તો ગમે!      

તમે કાવ્ કે વાતાતા   લખો તો સૌથી 
પહેલા કોને સંભળાવવાનું પસંદ કરો 
છો?

મોટેભાગે બાળ કાવ્ો  હુ ં મારા 
વમત્ર અજ્ સોની(વાતા્ષકાર )ને 
સભંળાવતો હોઉં છ.ં બાકી બાળકોને 
તો  ખરંુ જ !

તમારા શપ્ર્ લેખક કોણ છે અને 
એમના લખાણમાં તમને શું ગમે છે?

મીનવપ્ાસી ,વત્રભવુન વ્ાસ 
અને એ સમ્ના બધા જ બાળ 
સાદહત્કારોના ંકાવ્ો ગમે. ઉપરાતં, 
રમેશ પારેખ, મનોજ ખડેંદર્ા,કાકા 
સાહબે, ફાધર વાલેસના ંપસુતકો મને 
ગમે. 

(પાના ં9નુ ંચાલ)ુ

મળે છે.દાબડાની જાડાઈ છ ઇંચ 
છે.રકલલાની ઉંચાઈ ૧૧ ફૂટ છે જેમા ં
આં્ ફૂટ સરુી પતથરનુ ંચરતર અને 
બાકીનુ ંઈંટનુ ંચરતર કરી કાંગરા 
બનાવવામાં આવયા છે.કાંગરામા ં
૪*૪ની જગયા મુકવામાં આવી 
છે.ક્ારેક કોઈ યધુિ થાય તો આ જગયા 
માથંી સૈમનક શત્ ુપર મનશાન તાકી શકે.
એક દરવાજા પર ટાવર બનાવવામા ં
આવયો હતો પરત ુ ં૨૦૦૧ના ભકંૂપ 
સમયે ટાવરને નકુશાન થતા તેને 
જમીનદસત કરવામાં આવેલ.સમગ્ 
રકલલાનુ ં બાંરકામ મવરમગામના 
ગીરરર રરછોડ મમસ્તીની દેખભાળ 

હે્ ળ કરાયુ ંહત ુ.ં
લખતરના. . .માં રાજવી શ્ી 

કરરમસંહજીએ પોતના કાય્ધકાળમા ં
નીલકં્ મહાદેવ,થાન પાસે આવેલ 
મત્ર-નેતે્રશ્વર મહાદેવના મંરદરનો 
જીરયોધિાર,મોતીસર તળાવ,સરઘરા 
તળાવ,ત્રરદેવીઓ નુ ં મંરદર,તથા 
ગામ ફરતે રકલલાનુ ંબારંકામ જેવા 
નોંરનીય કાયયો કયા્ધ છે.આ પ્રજા 
વતસલ રાજવીને રદલહી ખાતે અંગે્જી 
અમલદારના દરબાર દ્ારા ૧૨ 
ડીસેમબર ૧૯૧૧મા ં‘મસ.એસ.આઈ’ના 
ચખતાબથી નવાજવા આવયા હતા.આ 
તમામ બાબતોને  લીરે કરરમસહંજીને 
આજે પર તેમની પ્રજા આદરપવૂ્ધક 

‘બાપરુાજ’તરીકે યાદ કરે છે.અને 
વષયોથી  તેમની યાદમાં દર વષમે 
શ્ાવર સદુ-૮ના રદવસે મેળાનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવે છે.

    લખતર સટેટ શ્ી કરરમસંહજી 
બાપનુા કાય્ધકાળના સંભારરારૂપ 
અડીખમ રહેલા ૧૦૦ વષ્ધથી 
વધ ુ જુના રકલલાને સરકાર દ્ારા 
આરચક્ષત સથળમા ંસામેલ કરી તેની 
સારી દેખભાળ રાખવામાં આવે તો 
પ્રવાસીઓના આકષ્ધરનુ ંકેનદ્ર બનશે 
અને આવનારી પેઢીને વારસા રૂપે 
મળશે.  
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• મપતા – પ્રતાપમસંહ (ચોથી સારહતય પરરષદના અહવેાલ મજુબ) 
કે રઘનુાથદાસ (સાક્ષરમાળા મજુબ)

• માતા – જે્ંુવરબા
• પતની – પે્રમાબાઇ કે પે્રમીબાઇ
જીવન ઝરમર
• જ્ાનમાગથી અને ભ્તકમવ
• ચરોતરમા ંઆવેલા સદેંસર ગામના તેઓ વતની હતા.ં
• પે્રમાબાઇ તેમની પ્રથમ પતની હતી. એ ્લેશ કરનારી હતી.
• તેમના મરર બાદ તેમરે બીજા મવવાહ કયા્ધ.
• મવદ્ાનોમા ંતેમના ગરુૂના નામ મવશે પર એકમત નથી. કેટલાક 

તેમના ગરુુ તરીકે ગોમવંદરામને ગરાવે છે, તો કેટલાક ‘હરર’ને 
ગરાવે છે.

• લગભગ બોંતે્ર વષમે તેમનુ ંઅવસાન થયુ.ં ઉત્રાવસથાના 
છેલલા આ્થી નવ વષ્ધ દરમમયાન તેઓ અંર થઇ ગયા હતા.ં

• તેમરે મનષકામ પે્રમલક્ષરાભક્ત અને જ્ાનનો ઉપદેશ આપતા 
આશરે ૧૫૦૦ પદો રચયા છે.

• એમની કમવતા વેદાતં અને વૈરાગયમા ંસરસ છે.
• પાંચસો ઉપરાંત પદોમાં ્ૃષરભક્ત અને વૈરાગયબોરનુ ં

આલેખન
• ગજુરાતી – રહદંીમા ંલખેલી સાતસો સાખીઓમા ંજ્ાન- વૈરાગયનુ ં

મનરૂપર
• તેમની રચનાઓનો સગં્હ સદેંસરના મરંદરમાં છે. (ચોથી 

સારહતય પરરષદનો અહવેાલ મજુબ)

રચનાઓ
• જ્ાનગીતા, પ્રીતમગીતા • પે્રમપ્રકાશ સડુતાળો કાળ ( દુષકાળનુ ંવર્ધન ) • સાખીઓ, ચોપાઇ, પદ 

પ્રાસતામવક દોહરાઓ,હોરરઓ, થાળ,મતમથઓ,  કક્ો, મરહના, ગરબા, વાર એ મવષય પર રહંદી- ગજુરાતી 
રચનાઓ • ્ષૃરજનમવરાઇ, દારની ગરબીઓ, શ ૃગંારસગં્હ, જ્ાન તથા ભક્ત પ્રકાશ, ભક્તપ્રકાશ, 
જ્ાનપ્રકાશ, અધયાતમરામાયર, ભક્તપદસગં્હ, સરસગીતા, પદસમદુાય, બ્હ્ાનો ગરબો, પે્રમપ્રકાશપદ, 
ગરુુમરહમા, ચેતવરી, ભ્તનામાવચલ, નામમમહમા, સરસગીતા, બ્હ્લીલા, ્ૃષરાવતાર સબંરંી પદ, 
તળુસીમવવાહ રોળ, સડુતાળા કાળના ંપદ, રવેરીના પદ, છપપા, ભગવદગીતા, ગીતામાહાતમયના પદ, 
સપતશલોકી ગીતા, રમવદાસના કાગળનો પ્રતયતુ્ર, બાવાનુ ંપદ, ભક્તનુ ંપદ, ભાગવત એકદશ સકંર, 
શ ૃગંારસગં્હ, વેદાતંના દોહરા, ઉપદેશ રોળ.

જનમ

ઇ.સ. 1718 કે 1730  

(મવદ્ાનો એકમત નથી)

અવસાન

ઇ.સ. 1798 કે 1800 પછી 

હરરનો મારગ છે શરૂાનો, નરહ 
કાયરનુ ંકામ જોને;

પરથમ પહલેુ ંમસતક મકૂી, વળતી 
લેવુ ંનામ જોને.

જીભલડી રે! તને હરરગરુ ગાતા ં
આવડંુ આળસ ક્ાથંી રે!

લવરી  કરતા ં નવરી  ન  મળે,  
બોલી  ઊ્ે  સૌમાથંી  રે!

- પ્રીતમદાસ

«eŒ{Ëk‚
(¿kk™{k„eo y™u ¼õŒfrð)

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



sw÷kE 2017   rð[khÞkºkk   21

furVÞík - Œw÷‚e
{kir÷f “rð[kh” 

તલુસી શબદ સાભંળતા જ જારે હકારની હલેી વરસવા લાગે, વાતાવરરમા ંમવચારોની 
રદવયતા ફેલાય. તલુસીની મહકેથી માડંીને આરોગવા સરુી સવ્ધ ગરુ સપંન્. તલુસી શબદ 
સવાભામવક રીતે જ રામમમિક કાવય પદોમા ંવધ ુપ્રયોજાયો છે. તલુસી શબદના પ્રયોજનથી જ 
કાવય પકં્તમા ંએક મદુૃતા આવી જાય છે. રહંદુ રમ્ધમા ંતલુસીને અમત પમવત્ર છોડ માનવામા ં
આવે છે, શાસ્તોમા ંક્ાકં તલુસીના છોડની પજૂાને સીતામાતાની પજૂા સમાન ગરવામા ંઆવયુ ં
છે. તલુસી શબદમા ંરામમમિક મમ્ધ તો છે જ એટલે જ કમવઓ એમની કમવતા થકી કહ ેછે કે 
નજર હોય તો તલુસીના પત્ામા ંપર પ્રભ ુવસેલા છે. 

કેળવરીના અનેક ગીતો રચનાર અને છપપાના પ્રરેતા કહી શકાય તેવા જ્ાની કમવ અખા 
ભગતની એક કાવય અહીં નોંરપાત્ર છે, 

શતલક કરતાં ત્રેપન વહ્ાં, ને જપમાળાનાં નાકાં ગ્ાં;  
તીરથ ફરી ફરી થાક્ાં ચરણ, તો્ ન પહોંચ્ો હશરને શરણ;  
કથા સુણી સુણી ફૂટ્્ા કાન, અખા, તો્ ન આવ્ું બ્રહમજ્ાન.

એક મૂરખને એવી ટેવ, પથથર એટલા પૂજે દેવ;  
પાણી દેખી કરે સનાન, તુલસી દેખી તોડે પાન;

તે તો અખા બહુ ઉતપાત, ઘણા પરમેશ્વર એ ક્ાંની વાત?
- અખો

સચોટ દ્રમષટ છે, અને સવાભામવક છે કે આવી દ્રમષટ જ્ાનીની જ હોઈ શકે. દ્દ્મખુી મારસનુ ં
આંરળી મનોશૈલીનુ ંપારદશ્ધક શબદચચત્રર કરેલ છે. તીથ્ધ રામો ફરીને, પમવત્ર નદીઓમા ં
ડૂબકી લગાવીને, કથા સાભંળીને આપરને પરમેશ્વર નથી મળવાનો પરંત ુમારસ પ્રતયે 
મારસાઈની દ્રમષટથી પ્રભ ુઅચભમખુ થાય છે. એવુ ંજ શબદચચત્ર કમવ શ્ી અમવનાશ વયાસ 
એમના એક ગીતમા ંકરે છે, 

નહીં મળે ચાંદી-સોનાના અઠળક શસક્કામાં,
નહીં મળે એ કાશીમાં કે નહીં મળે મક્કામાં,

પણ નશીબ હો્ તો મળી જા્ એ તુલસીના પત્ામાં,
ઈશ્વર પડ્્ો નથી રસતામાં ...

- અશવનાશ વ્ાસ

એમની પર વાત ખબુ સચોટ છે. ઈશ્વર મેળવવામા ંવયક્ત ક્ા ંક્ા ંભટકે છે છતાયં 
જીવન પરંુૂ થઇ જાય છે પર ઈશ્વર નથી મળતો. મારસ વસત ુથકી ઈશ્વર શોરે છે, વસત ુ



22  rð[khÞkºkk   sw÷kE 2017

માટે ઈશ્વર શોરે છે, મારસ વસતમુા ંઈશ્વર શોરે છે પર પોતાની જાતમા ંસમાયેલ ઈશ્વરને 
મનહાળી શકતો નથી. કદાચ ઈશ્વર તો એવુ ંપર કહ ેછે કે હું અણએુ અણમુા ંસમાયેલ છે. 
એટલે કમવ અહીં કહ ેછે કે દ્રમષટ હોય તો ચાદંી સોના, કાશી મક્ા મવગેરેમા ંનહીં પર તલુસીના 
પત્ામા ંપર ઈશ્વર રહલે છે.  

તલુસીને રહદું રમ્ધમા ંખબુ પમવત્ર મનાય છે. આતમાને પર શાતા મળે એના ંમાટે મતૃદેહના 
મોઢામા ંપર તલુસીના પાન મકુાય છે. સતં શ્ી પમુનત મહારાજ પર દેહની આ અંમતમ 
સજાવટમા ંતલુસીનો પાન્ોલલેખ કરવાનુ ંચકુતા નથી અને અંમતમ વેળાએ મતૃદેહની સાતતવક 
અવસથાનુ ંવર્ધન કરે છે, 

અંત સમ્ મારો આવશે, ત્ારે નહીં રહે દેહનું ભાન,  
એવે સમ્ મુખે તુલસી દેજે, દેજે જમના પાન. 

સમ્ મારો સાધજે વહાલા...
–  સંત પુનીત

અખા ભગત અને સતં પનુીત મહારાજ જેવા જ જ્ાની કમવ પ્રીતમદાસ પર એમની કાવય 
પકં્તમા ંરામમમિક છતાયં સામાતજક સદેંશો આપે છે. આ ત્રરેયના કમવઓના કાવયોમા ંગજબની 
વાસતમવક સામયતા છે. આગ લાગે તયારે ્વૂો ના ખોદાય જેવી જ વમૃત્ અહીંયા વર્ધવી છે. 
મરર પથારી એ પડેલ મારસ પાસે પ્રભ ુભક્ત મસવાય બીજો કોઈ ઉપચાર પર નથી. 

દવ લાગ્ા પછી કૂપ ખોદાવે, આગ એથી ક્ાં ઓલવાશે રે ?  
ચોરો તો ધન હરી ગ્ા, પછી દીપકથી શું થાશે રે ? 
તલ મંગાવો ને તુલસી મંગાવો, રામનામ લેવરાવો રે,  

પરથમ તો મસતક નશહ નમતું, પછી નામ શું સંભળાવો રે ?
- પ્રીતમ

જ્ાનીઓની દ્રમષટ એમ જ કહ ેછે કે, જીવનની હરેક ક્ષર પ્રભમુા ંલીન રહીયે તો મરર 
પથારીએ જીભ પર તલુસી મકુવાનો માત્ર રરવાજ જ રહ.ે ક્ાયંક બ્હ્જ્ાનીઓને એવો ભય 
હશે કે મતૃય ુપછી પર મારસની કડવી જીભને ઔષરની જરૂર પડશે?   

રામમમિક પજૂા હોય તયારે તલુસીનો અચકૂ ઊપયોગ થાય જ છે આપરે જારીયે જ છીએ 
પરંત ુપે્રમની પજૂામા ંકમવ શ્ી કૈલાશ પરંડતે મહેંદીના પાન સાથે તલુસીના પાનને પર 
પે્રમપજૂામા ંમનમમત્ બનાવતી અદ્ભૂત કાવય પકં્ત, 

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

–  કૈલાશ પંશડત
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