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માતૃભાષા અને માતૃભૂમમનું સનમાન અને સંવર્ધન  

માટે હંમેશા હંુ પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમાં ભાષાશમુ્ર અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસંદગી રહેશે.

માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશવની મવમવર ભાષાઓના વમૈવધયપૂર્ધ 

વારસા પ્રતય ેપર હંુ આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતૃભૂમમ તેમ જ માનવતાનંુ રક્ષર અને જતન એ મારં દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનું હંુ મનષ્ાપૂવ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[khðkýe”

 Ëuþ¼rõŒ þrõŒ Au
ॐ श्री पृथ्रीयै नमः

ઇષ્ટદેવની ભમ્તથી જેટલી ઊજા્ધ મળે છે. 

આરતી, ભજન,પૂજા, સતસંગ, નમાજ, ઈબાદત મવગેરેથી જે ઊજા્ધ મળે છે, 

તેવી જ ઊજા્ધ દેશભમ્તથી પર મળે છે. 

કોઈ રમ્ધ કે ઇષ્ટદેવતા માટે કોઈએ પર કુરબાની આપી હોય તેવું ભાગયે જ સાંભળવા મળયું હશે પરંતુ કોઈ 

દેશભ્ત દેશ માટે જીવન કુરબાન કરવા માટે એક ક્ષર પર નથી મવચારતો. 

એટલે સાચે જ દેશભમ્તમાં એક શમ્ત રહેલ છે, અપાર શમ્ત.

જેવી રીતે એક મનરોગી શરીર માટે ત્રર પરરબળો કામ કરે છે. જેવા કે વાત, મપત્ત અને કફ. આ ત્રરેયનું 

સંતુલન જરૂરી છે, તેવી જ રીતે એક મવકમસત દેશ માટે પર ત્રર મુખય પરરબળો કામ કરે છે. પ્રથમ તો દેશને 

મારવા માટે સવચછ રાખવો; બીજંુ, વાહનવયવહારને પર આપરા સામામજક વયવહાર જેટલું જ મહતવ 

આપવું અને ત્રીજંુ પરરબળ જે આપરા દેશને ઊરઈની જેમ કોરી ખાય છે તે છે ભ્રષ્ટાચારનો નાશ કરવો.

સૌ પ્રથમ ભમ્ત દેશભમ્ત જ છે, 

સવારે ઉઠતાની સાથે જ જે રરતી ઉપર આપરે પગ મુકીયે છીએ એ માતૃભૂમમની સેવા અને સારના 

આપરો પ્રથમ રમ્ધ છે. એની ભમ્તમાં જ શમ્ત છે. 

ભારતમાતા એ તો કંઠી, તાવીજ, નાડાછડી, કડુ કે રક્ષાપોટલી જેવું કંઈ બાંધયુ ંનથી, એ તો અમવરત અખૂટ 

સુમવરાઓ આપયા જ કરે છે. જેને સાચવવી આપણં કત્ધવય છે. ગીતા, બાઇબલ, કુરાન, મશક્ષાપત્રી જેવા 

પમવત્ર ગ્ંથોને માન આપવાનું પ્રથમ પગમથયું એ આપરી માતૃભૂમમનું સંવર્ધન અને સાચવરી.

દેશભમ્તમાં જે અતૂટ સંતોષ છે, એમાં રદવય ઊજા્ધ છે, માટે જ,  

દેશભમ્ત શમ્ત છે.        દેશભમ્ત શમ્ત છે.        દેશભમ્ત શમ્ત છે.

- {kir÷f “rð[kh” 
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નવા વષ્ધમાં જે રફલમની આતુરતાથી 
રાહ જોવાઈ રહી છે તે છે 
‘પદ્ાવત’, પર તે મસવાય 

બીજી એક સુંદર રફલમ આવી રહી છે 
તે છે “પેડમેન”. તે સાથે એક એવો મુદ્ો 
મસનેમા અને સમાજમાં ચચા્ધવા 
જઈ રહ્ો છે જે હંમેશા કાળી 
કોથળીમાં બરાની નજરોથી 
છુપાયેલો રહ્ો છે. જે 
સત્રીઓના જીવનનો મહતવનો 
મહસસો હોવા છતાંય, જારે 
અજાણયે એક “taboo” બની 
ગયો છે. 

‘સે્સ એજયુકેશન’ની જેમ 
‘મેનેસ્રુઅલ એજયુકેશન’ પર 
અવગરાતો મવષય રહ્ો છે. 
છોકરીઓને મોટેભાગે તેમની 
મમમી, બહેન અને કયારેક તો 
મમત્રો પાસેથી જારકારી મળતી 
હોય છે. અને છોકરાઓને? 
એમને તો ભૂલે ચુકે પર ખબર 
ના પડવી જોઈએ. ભલે પછી 
તેઓ ્લાસની છોકરીના સકટ્ધ પર 
પડેલા લાલ ડાઘને જોઈ તેની મજાક 
ઉડાડે. સેનેટરી નેપકીનસનું પેકેટ કોઈને 
દેખાઈ ના જાય તેનું ધયાન રાખવું, નહીંતર 
તમારા મમત્રો મૂછમાં હસશે, કે મોઢું બગાડશે. 
પેટનો દુખાવો, કે્મપસ, અડરી સકૂલમાંથી 
ઘરે જવાની રજા, મસવમમંગ ન કરવું, ઉદાસ 
કે ગુસસામાં હોવું - આ કોઈનું સાચું કારર ન 
જરાવી શકાય પછી ભલ ેતનેે તમારા બહાના 
ગરી લેવામાં આવે. પીરરયડસ, મામસકરમ્ધ,  
ટાઈમમાં - વગેરે શબદો તો મોટેથી બોલાય જ 
નહીં, કારરક ેતમારા સનેટેરી નપેકીનસના પેકટે 
પર લખયું છે  ‘Whisper’.

આ 
આ ર ટ્ધ ક લ લખતા પહેલા 
મેં મારી સાથે ભરતી છોકરીઓની સાથે 
છોકરાઓને પર પૂછયંુ કે તમને પીરરયડસ 
મવષે ્યારે, કઈ રીતે ખબર પડી અને તે 
બાબતે તેમના શંુ મવચાર છે? મોટે ભાગે તેમને 
જયાર ેતેમની મમમી, બહેન ક ેબીજી સત્રીઓને 
ઘરના મંરદરમા ંજવાની ના પાડવામા ંઆવ,ે કે 
રસોડામા ંઅડવાની ના પડે તયાર ેખબર પડી કે 
અતયાર ેમમમી, બહને સાથે કૈંક અલગ છે. એક 
છોકરાએ મને કહંુ્ કે તેને અરૂરી જારકારીને 

કારરે લાગતું હતું કે સત્રી બનવું પાપ છે. 
કેમ ના લાગે? કારરકે છોકરી પહેલી 
વાર મામસકરમ્ધમાં આવે તયારે તેને 
ઉતસવ માનીને ઉજવવામાં આવે છે 
અને બીજી જ પળે તેને અપમવત્ર 
માની લેવામા ંઆવ ેછે. જે રસોડામાં 
જવા તેને દરરોજે દબાર કરવામાં 

આવતંુ હતંુ, તે રસોડામાં, રારમ્ધક 
સથાનોમા ંતેના જવા પર મનાઈ ફરમાવવામાં 
આવે છે, કેટલાક ઘરમાં તો તેને અડવા પર 
પર પ્રમતબંર લાદવામાં આવે છે.

ઉપર જે કહ્ું  તેમ ાં મબલકુલ 
અમતશયોમ્ત નથી કારરકે મેં ખુદ આ 
અનુભવયંુ છે. જયારે પહેલી વાર હંુ 
પીરરયડસમાં આવી તયારે ખુબ પેટમાં 
દુખાવાન ેકારર,ે કૈંક નવુ ંઅનભુવવાને 
કારરે હંુ દુઃખી હતી, રડતી  હતી, 

મમમીના ખોળામાં સૂઈ જવું હતું પર 
રારમ્ધક માનયતાને કારરે હું મમમીને તો શું, 

ઘરનું કશંુ જ અડી નહોતી શકતી. મેં ઘરા 
ઘરમા ંઆ જોયેલંુ છે અન ેહજી પર જોઉં છંુ. 
ના, મારે કોઈ રારમ્ધક માનયતોનો મવરોર નથી 
કરવો. પર અમુક માનયતાઓ જે તે સમય અને 
સંજોગોને આરીન હોય છે. જેમ ગાંરીજીએ 
અશ્પુ્રશ્યતા નાબદૂ કરતા કહ્ુ ંક ેકોઈન ેઅડવાથી 
તમે અપમવત્ર ના થઇ શકો તેમ મામસકરમ્ધમાં 
આવેલી સત્રીના અડવાથી કોઈ વસત ુઅપમવત્ર 
કઈ રીતે થઇ શકે? અને તેમાં પર જયારે આ 
મામસકથી જ પુરવાર થાય છે કે તે છોકરી કે 
સત્રી હવે ‘મા’ બનવા સક્ષમ છે.

(અનુસંરાન 8માં પાને)

Don’t Whisper,  
Just Say it Free/ Stay Free !
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વષષો પહેલા બનેલી જીથરો ભાભો, 
દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ, દીકરી 
તો પારકી થાપર કહેવાય ને કાનસ 

ફેમસટવલ માટે પસંદગી પામેલ ભવની ભવાઈ 
રફલમો બાદ ફરી એક વાર ગજુરાતી મસનમેાનો 
સુવર્ધકાળ શર થયો છે.

ઓહો...હો...હો ફેમ રમેશ મેહતા, 
ઉપેનદ્ર મત્રવેદી અને બીજા કેટલાય રંગભૂમમ 
સાથે જોડાયેલા લોકો આજે જો હૈયાત 
હોત તો આજની ગુજરાતી રફલમોમાં કામ 
કરતા જુવામનયાઓને જોઈને જરૂર પીઠ 
થબથબાવત.

હજુ તાજી-તાજી રરલીઝ થયેલ છેલલો 
રદવસ, Wrong Side Raju અને 
ગરતરીના રદવસો પહેલા જ આવેલી Love 
Ni Bhavai દશ્ધકોનાં માનસપટ પર ખાસ 

સથાન પામી છે.
જયારે તમને કોઈ ગમવા લાગે તયારે બરું 

જ ગમવા લાગે, જેવા સંવાદો દરેક પળે યાદ 
રહી જાય તેવા છે, અંતરા અને સાગરના સવંાદો 
અને દીવના દરરયા કાંઠે મારવા મળતા માના 
થેપલા વચચે ગૂંથાતી લાગરીઓ દરેક દશ્ધકને 
પોતાના જૂના સંસમરરો તરફ દોરી જાય છે.

પાત્રની ભજવરી ગીતના શબદો અને 
પ્રમેમા ંકોઇપર આછકલાઈ વગર અમભવય્ત 
થઇ જવાની મજા આ રફલમમાં આબહુેબ રીતે 
આલેખાઈ છે.

મજંદગી પર આવી જ હોય છે મમત્રો, 
્યારેક તકલીફ આવી ચડે તો ્યારેક કોઈ 
કપરી પરરસથમત પર આવી ચડે. આ તમામ 
આંટાઘૂંટી વચચે મજંદગીને જમાવટથી 
જીવવાનો અંદાજ માનવીને વરુ કામ લાગતો 

હોય છે. અને એમાં પર કોઈના પ્રેમમાં 
પડયા પછી થતી અનુભૂમતઓનું ભાવજગત 
વયમ્તની મજંદગીન ેમેઘ રનષુયનંુ સવરપ આપે 
છે. જોકે એક વાત તો fix છે કે કોઇ છોકરીને 
પ્રપોઝ કરવા માટે વપરાતંુ પીળા ક ેલાલ રગંના 
ગુલાબની જગયા મા એ બનાવેલા થેપલાં લે 
તો કાંઇ નમ્ક નહી.

અંતે એક પમં્ત યાદ આવે છે.....
“તમે ્યારેય પ્રેમમાં પડયા છો...?
કોઇના મવરહમાં રાત આખી રડયા છો...?”
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લગભગ 1950-60 ના દાયકાની આ 
વાત. નટુભાઇ નામના સદગૃહસથ 
રાજસથાનનાં નાના ગામમા એક 

ફે્ ટરીમાં મેનેજર હતાં. એ એંમજમનયર હતાં 
અને તેમના પતની જસુબેન એક ગૃમહરી. 
ગામથી દૂર ફે્ટરી અને એના ઓરફસરને 
રહેવાના ્વાટ્ધસ્ધ હતાં. રફલમોમાં જોયાં હોય 
એવા મોટા બંગલા, પાછળ એક ઘરકામ 
કરનાર રામુકાકાની ઓરડી, એક માળીકાકાની 
રૂમ અન ેએક ગાડીન ુગેરજે હતા.ં માળીકાકાનુ 
નામ મોહનીઓ હતુ અને એની પતનીનુ નામ 
રૂડી હતંુ. તેમની પાસ ેએક ગાય હતી. તેન ુનામ 
રલૂી. નાની હતી તયાર ેએ રળૂમા રમતી એટલે 
રૂડીએ એનુ નામ રૂળી પાડયુ હતંુ. મહંદીમાં 
‘રૂલી’.

રૂડી અને મોહન એને ખૂબ જ લાડ કરતાં. 
જસુબેન જયારે આ ગામમાં, આ બંગલામાં 
રહેવા આવયા, તયારે રૂડી અને મોહન પાસે 
એમની વહાલી પાળેલી રૂલી, સગી દીકરીની 
જેમ રહેતી હતી. જસુબેન રોજ સવારે 
બાગમા ંએક આટંો માર,ે બાગના છોડ એમના 
બાળકો હોય તેવી રીતે સંભાળ લે. એમનાં 
વાવેલા શાકભાજીનાં છોડની માટી ખોદે, 

એમાં ખાતર નાંખે, તયાર બાદ રૂડીની ઓરડી 
પર જાય અને રૂલીને પંપાળે. અંતે પૂજાના ફૂલ 
તોડે અને પાછા એમને બંગલે જાય. 

રૂલી પર આ માયાળુ યશોદા માતાની 
રાહ જુવે. એવી જ રીતે નટુભાઇ પાછળ 
ગેરેજમા સવાર સાંજ ગાડી લેવા મૂકવા જાય 
તયારે રૂલી ઓ...કરીને બોલાવે. નંદબાબા 
અન ેયશોદામાતાના આ ગોકળુીયામા ંએ પરમ 
સુખનો અનુભવ કરતી. દૂર બાગમાં જસુબેન 
દેખાય એટલે એની ગળાની ઘંટડીઓ વગાડે 
અને એમને બોલાવે જારે કહેતી હોય કે, હું 
પર તમારી રાહ જોતી હતી. જસુબેનનાં 
બાળકો શહેરની કોંવેંટ શાળામાં ભરતાં હતાં 
અને હોસટેલમાં રહેતાં હતાં કેમકે આ નાના 
ગામમાં અંગ્ેજી માધયમની શાળાઓ ન હતી. 
એકલા પડેલા જશોદાબેનનાં બે સાથીઓ, 
રૂલી નામની ગાય અને  લૂસી નામની કૂતરી. 

વેકેશનમાં છોકરાઓ ઘેર આવે તયારે 
રૂલી અને લૂસીને તો મજા થઇ જાય. લૂસી 
આખો રદવસ છોકરાઓની આગળ પાછળ 
ફરતી હોય. છોકરાઓ જયારે પાછળ બાગમાં 
બોલ રમવા જાય, તયારે રૂલી પર ઘંટડીઓ 
વગાડીને પોતાની હાજરી પૂરાવે. બસ, 

છોકરાઓને રમતા જોઇને એને આનંદ 
થાય. ભાંભરીને ખુશી દશા્ધવે. વેકેશન પતે 
એટલે રામુકાકા મામળયે ચડીને છોકરાઓની 
બેગ ઉતારે, તયારે લૂસી નીચેથી એટલી ભસે 
કે એમને નીચે જ ના ઉતરવા દે. રમુકાકાને 
ઉપર જ રોકી રાખે. આમ પાંચ-સાત વષ્ધ 
વીતી ગયા. નટુભાઇ અને જસુબેન આ નાનું 
ગામ અને નાની ફે્ટરી છોડીને યુ.પી.ના એક 
નાનાં ગામમાં આનાથી મોટી ફે્ટરીમાં ઉચચ 
સથાને નોકરી મળવાથી સથળાંતર કરવાનાં 
હતાં. જારે ગોકુળીયુ છોડીને મથુરા ચાલયાં. 
ઘર, પાડોશ, યાર, દોસત, ફે્ટરીના સાથીદારો 
વગેરેને છોડીને એ નવા સથાને જવાનાં હતાં, 
એટલે એ પહેલાં જ રામુકાકા અને મોહને 
નટુભાઇના બીજા સાથી માથુરસાહેબને તયાં 
નોકરી લઇ લીરી. કોર જારે નવા સાહેબ 
કેવા આવે? અને આ બરાને ના ફાવે, એના 
કરતા જ પારી પહેલા પાળ બાંરી અને જેની 
સાથે ફાવશે જ એવું લાગયંુ અને તયાં ગોઠવાઇ 
ગયાં. પર આ વયવસથા રૂલીને ના ગમી. 
જશોદાબને જવાન ેરદવસ ેએમના સાથીઓને 
મળવા ગયાં, તયારે જેમને તયાં રૂલી હતી તે 
માથુરસાહેબને મળવા પર ગયાં અને એમની 
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વહાલી દીકરી રલૂીને માથે હાથ ફરેવી આવયા. 
રૂલી એમની માળર રૂડીની ગાય હતી, જે 
એની દેવકી મા હતી. પર જસુબેનની માયા 
એટલી થયેલી કે જારે એ જશોદામાની 
પાળેલી ગાય હોય. બરાં જૂના સાથીઓને 
મળીને જસુબેન પોતાને બંગલે પહોંચયાં અને 
એમના સામાનની ટ્રકની પાછળ, પોતાની 
ગાડીમાં બેસીને પમતપતની, લૂસી સાથે નવા 
સથાને જવા રવાના થયા. સાથીદારો, મીત્રો, 
રામુકાકા, મોહન અને રૂડીની આંખમા પારી 
આવી ગયાં. પર રૂલી એનો શોક કે દદ્ધ કેવી 
રીતે સમજાવે? એ એક સરખી ઓ..... કરીને 
રડતી રહી. ખંૂટેથી પોતાની જાતને છોડાવવા 
એરે રમપછાડા કયા્ધ. એની ગળાની ઘંટી 
જોર જોરથી વાગતી હતી અન ેએના અંતરની 
વેદના દશા્ધવતી હતી. અંતે સવારથી બપોર 
થઇ. એને નીરેલંુ ઘાસ કે ખોળ તયજી દીરાં. 
રૂડીના પંપાળવાની પર કોઇ અસર ન થઇ, 
જારે ભૂખ હડતાળ ઉપર ઉતરી હોય એવું 
વાતાવરર સજા્ધયંુ. અંતમાં છેક સાંજે એ 
પોતાની જાતને ખૂંટેથી છોડાવીને નટુભાઇ 
અને જશોદાબેન રહેતા હતા તે બંગલાનાં 
આંગરામાં ગઇ અને માથુ પછાડવા લાગી. 
રૂડી અને મોહન સમજાવે અને પંપાળે પર 
એ તયાંથી ખસી જ નહીં. અને રાત સુરીમાં 
તો રડી રડી ને દેહતયાગ કયષો. નંદબાબા અને 

જશોદા મા સાથે આ તો કેવું મારમ્ધક બંરન 
કે દેવકી મા હોવા છતાં જશોદા મા માટે એ 
ઝૂરી મરી. દુઃખ દશા્ધવવા માટે શબદો કે સંબંર 
જરૂરી નથી. આહ, પ્રમે અન ેઆસંનુી ઓળખ 
અલગ અલગ હોય પર એનું ઉ્ભવસથાન 
તો હ્ધદય જ છે.પછી એ ઇંસાનનું  હોય 
કે પ્રારીનું. આ લાગરી અને વેદનાને શંુ 
નામ આપશો? આ પ્રેમ કથાને સામામજક 
સંબંરોની કંઇ વયાખયામાં બાંરશો? 

્યારકે આપર ેમંૂગા પ્રારીઓના ંમનોભાવ 

અને લાગરીને સમજી શકતાં નથી. એમની 
સંવેદના સમજવા એમની સાથે એક પ્રારી 
તરીકે નહીં પર એક  જીવ તરીકે વયવહાર 
કરવો જોઇએ. એમનામાં ઇષયા્ધ, પ્રેમ અન ે
લાગરીઓ સહજ પેદા થાય છે. જેની 
કદર મનુષયએ કરવી જોઇએ. રૂલી તો એક 
ઉદાહરર છે. એવાં ઘરા પશુ પક્ષીઓની 
ઘટના આપરા બરા સાથે બની હશે. ખરૂને?

(પાનાં 5નું ચાલુ)

મેં એક સંુદર કમવતા વાંચી હતી અંગે્જીમા,ં 
કમવતા તો યાદ નથી પર તેનો સાર કૈંક એવો 
હતો કે “નાની દગુા્ધ આજે મંરદરમાં ન આવી 
શકે, તેને બહાર ઉભી રાખી, લોકો દુગા્ધની 
મૂરત્ધને પૂજવા ચાલી નીકળયા” 

મપરરયડસ કે મેનસે્રુએશન એ દરેક મમહને 
સત્રી શરીરમાં થતો એક મહતવનો ફેરફાર છે 
અને જે અવગરાય એવો તો સહેજ પર 
નથી. જો તેની સરખી તકેદારી ના રખાય 
તો તે સવાસ્થયને નુકશાન પહોંચાડી શકે છે. 
સે્સની જેમ આ મુદ્ો પર એક ટેબુ બની 
ગયો હતો. પર કદાચ રીમે રીમે તેમાં ફેરફાર 
આવી રહ્ો છે. 5 વષ્ધ પહેલા NIDના બે 

મવદ્ાથથીઓએ મેનસ્રુમપડીયા નામની કોમમક 
બુક બનાવી જે પીરરયડસને લગતી મામહતી, 
માનયતાઓ, હકીકતોથી શાળા-કોલેજની 
છોકરીઓમાં જાગમૃત લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. 
આજે “પેડમેન” અને ગયા વષષે આવી ગયેલી 
“ફુલલુ” રફલમમાં પર આ મુદ્ો ઉઠાવવામાં 
આવયો છે. 

છતાંય રફલમ પેડમેનમાં જ એક ડાયલોગ 
છે - “हम औरतो का बरीमाररी से मरना 
शम्म से जरीने से बहेतर है” - લાજ એ 
સત્રીનું ઘરેણં છે કહીને કદાચ ઘરા મુદ્ાઓ 
આપરે ઘૂંઘટ કે બુરખા નીચે જ દબાવી દીરા 
છે. મેં આ આરટ્ધકલ એ જ જરાવા લખયો છે 
ક ે“પીરરયડસ એ કોઈ શરમજનક ઘટના નથી.” 

તે એક કુદરતી ઘટના છે અને તમે તેને માનથી 
જોશો તો સમાજ પર જોશે. મારે દરેક 
સત્રી કે છોકરીને કહેવું છે કે તમે “પીરરયડસ” 
શબદન ેજોરથી બોલી શકો છો. તમાર ેબહાના 
બનવવાની જરૂર નથી. તમે તેને છોકરાઓ કે 
પુરષો સામે કે સાથે બેમહચક ચચથી શકો છો 
અને મારે દરેક છોકરા કે પરુષને પર કહેવું છે 
ક ેમામસકરમ્ધ દરમમયાન સત્રીના હોમષોનસ સાથે 
મૂડમાં પર ફેરફાર રહે છે, ્યારેક અસહ્ દદ્ધ 
થાય છે, અસુમવરા થાય છે તયારે જો તમારો 
સહકાર હશે, હંૂફ હશે તો કદાચ તમારી 
આસપાસની સત્રીઓ માટે તે દદ્ધ સહન કરવું 
થોડંુ સરળ થઇ પડશે. અન ેછેલલે દરકેન ેએટલંુ 
જ કહેવાનું કે જસટ “Stay Free” 
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હંુ ગોપા, મારા માટે એ રાત્રી જીવનભર 
યાદ રહી જાય તેવી હતી, ન કદી રારલેી, 
ન કલપેલી, ભયાનક દુઃસવપન સમી એ 

રાત હતી. હંુ ભરમનંદરમાં સૂતી હતી, મારી 
નજીક જ મારો પુત્ર  રાહુલ મનરાંતની નીંદર 
મારી રહ્ો હતો અને........અને મારા પમત 
મસધરાથ્ધ વૈભવશાળી રાજમહેલ, રાજપાટ, 
સવગથીય સસંાર અન ેઅમારો તયાગ કરી સતયની 

શોરમાં મહામભમનષક્મર કરી ગયા.
પરોરઢયે મારી આંખ ખૂલતાં જોયંુ તો 

ઢોમલયામાં મારા પમત ન દેખાયા, સમગ્
મહેલમાં, બાગબગીચામાં દરેક સથળે 

પરરચારકો એમને શોરી વળયા પર વયથ્ધ. 
પરોઢનો ઉજાસ

વરતાં સરુીમાં તો આખા યે કમપલવસતમુાં 
વાત ફેલાઈ ગઈ કે યુવરાજ મસધરાથ્ધ ઘર 

છોડીને જતાં રહ્ા છે....મારા સસરા 
શુ્રોદાનના ખાસ સેવક સાથે એમરે સંદેશો 
લખી મોકલાવેલો કે ‘પોતે સંસારથી મવર્ત 
થતાં સતયની શોરમાં નીકળી પડયા છે, તેથી 
તપાસ ન કરવી અને દુ:ખી ન થવું.’ મારા 
સમહત આખું નગર શોકમાં ડૂબી ગયું. રાહુલ 
તો હજી પારરામાં હતો તે મબચારા જીવને 
આ ગમતમવરીઓની શંુ સમજ પડે? મારાં 
કલપાતંની કોઈ સીમા નહોતી, મારી મજંદગી 
મનરસ બની ગઈ. ખેર, દુ:ખનું ઓસડ 
દહાડા...!!!

રાહુલને હજી મારી જરૂર હતી, તેથી હંુ 
સંસાર તયાગ ન કરી શકું. આખરે મેં પર

સાદગીભયુું જીવન જીવવાનંુ ન્કી કયુું. 
રકમતી વસત્રો અન ેમૂલયવાન આભૂષરો તયજી 
શવેતવસત્રરારી તપમસવની બની ગઈ. હવે 
મારં એક જ ધયેય હતું કે ગરીબ ગુરબાઓની, 
રોગીઓની શ્ય તેટલી મદદ કરવી અને 
સારવાર કરવી. રાહુલને પર યથોમચત મશક્ષર 
આપી સક્ષમ બનાવવાનો મનર્ધય કયષો.

યુવરાજ મસધરાથ્ધ સંગે મવતાવેલી ક્ષરો 
મવસરી મવસરાય નહીં તેવી હતી. તેઓ

કમપલવસતુના મહારાજા શુ્રોદનના 
પાટવીકુંવર યુવરાજ મસધરાથ્ધ હતા તો હંુ પર 
કમલ રાજયના રાજા દંડપામરની રૂપરૂપના 
અંબાર જેવી રાજકુવંરી હતી. મારા સવયંવરમા ં
દેશપરદેશથી સેંકડો રાજકુમારો આવેલા, પર 
મેં પુષપોની જયમાળા તો યુવરાજ મસધરાથ્ધના 
ગળામાં જ આરોપી.

સવભાવથી જ મવર્ત મસધરાથ્ધને મેં મારાં 
પ્રેમથી સંમોમહત કરી દીરા. દૈવી સુખ

મારતા મારતા એક દશકો ્યાંય 
પસાર થઈ ગયો. મસધરાથ્ધના મનમાંથી 
મહામભમનષક્મરની વાત નીકળી જ નહોતી. 

(અનુસંરાન 11માં પાને)
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ઓમશકું શબદ કાને પડતાં ૬’* ૬’ 
ની જગયા શોરવા મંડીના પડતા.ં

્યાં જગયા દેખાય અને 
માથા નીચ ેદબાવીન ેનસકોરા ંબોલાવવા લાગી

જઈએ. એ ન હોય નવશેકુ,એ તો મજાનું 
સારટનનું કે મખમલનું ! જેવું

સુંવાળંુ મઝાનું ઓમશકું માથા નીચે મુ્યંુ 
હોય તયારે સવપનાના દેશમાં

સૂતાની સાથે તરત પહોંચી જવાય. તયાં 
જવા માટે રટરકટ લેવાની કોઈ

માથાઝીંક નહીં. વાસતમવકતાથી દૂર 
સુહાના દેશમાં સહેલ કરવાની વગર

પસૈ ેખબૂ મઝા પડ!ે. બરાનંે જ કાંઈ નરમ 
અને સુંવાળું ઓમશકું ન જોઈએ. કોઈને ગમે

પ્થથર જેવું તો કોઈને ગમે શીમળાના રૂનું 
બનાવેલું. દરેકની અપની

અપની પસંદ. 

મારા ઘરવાળાને બે જોઈએ માથા નીચે 
અને પગમાં.

એવી મઝાની તારે કે જારે સંગીતનો 
જલસો ના ચાલતો હોય. નગારા

અને હામષોમનયમના સૂર સંભળાય. અરે 
પેલા પોલીસદાદાની સીસોટીનો

અવાજ પર આવ.ે ઓમશકાના ચક્વયહુમાં 
ભરાઈ પડયા તો હાલ બેહાલ થશે. 

કોઈ ગોળ તો કોઈ ચોરસ, પેલા જાડા 
તરકયા જોયા છે? પેલા ઢોમલયાનો રૂઆબ કાઈં

ઔર. શંુ છટાદાર બેઠક અને તેનાં પર 
બેસવાની કળા, આફરીન થઈ જવાય.

એમાં વળી અમેરરકાથી આવેલો પેલો 
‘વીની,’ દાદીમા પાસે તેના જેટલું લાંબુ

ઓમશકું બનાવડાવીને જ જંપયો. મને તો 
મનમાં એમ થયું કે જો આવડું મોટું

ઓમશકું બાજુમાં હોય તો ઘરવાળાની 
ગેરહાજરી વરતાય નહીં. એની લંબાઈ

અને પહોળાઈ જોઈને મારી તો આંખો 
ચકરાઈ ગઈ.રખે માનતા કે ઓમશકું જેટલંુ 
મોંઘુ હોય તેટલી ઉંઘ સારી આવે? ખોટા 
ભ્રમમાં રાચતા નહીં. જો મહેનતુ હશે તો 

સાદા ઓમશકાથી પર ગાઢ મનદં્રા મારી શકશે.
આળસુ તથા કામકાજ વગરનાં માનવીને 

૫૦૦રૂ.નું ઓમશકું પર તારા ગરાવશે.
પેલી સનુયના તો વળી ઓમશકાની જરૂરત 

નથી હોતી. હાથનું ઓમશકું બનાવે! એક 
ખાનગી વાત કહવેી છે આ તો તમે રહ્ાં ઘરના 
એટલે કહ્ા વગર રહી શકતી નથી. અમારા 
પેલા ચપંકકાકા જયાં જાય તયાં પોતાનુ ંઓમશકું 
બગલમાં દબાવીને લઈને જાય. તમે ભલેન ે
કહો કે, કાકા મેં આ વષષે જ નવા ઓમશકા 
બનાવડાવયા છે. સરસરતો જવાબ આપશે, 
ડાહ્ો થા માને, ગાદલું ગમે તેવું ફાવે ઓમશકું 
તો મારં જ જોઈએ. કાકી પર ખૂબ રંગીન. 
કાકાના ઓમશકાની ખોળને હાથેથી ભરે ને

વળી ઝીરી રકનાર પર ચોડે. પછી કાકાને 

ykurþfwt
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તે જ ઓમશકું ફાવે ને? એ તો ભાઈ જેવા 
જેમના શોખ. આપરા રામને તો કોઈની 
ગુલામી ના ગમે.

ગમે તયાં રાત ગુજારવાની હોય, ઓમશકું 
મળે યા ન મળે. હાથ માથા નીચે મુ્યો

નથી ને ઉંઘ આવી નથી. મને ખબર છે 
તમને ઉંઘ આવે છે પર ઓમશકાનાં દીલની

વાત સાંભળયા વગર ઉંઘવા નહીં દંઉ. 
સજજન મારસો સવૂા આવ ેઅન ેમન ેવકૈુઠંની 
સફરે લઈ જાય.

પેલા ડાહ્ાકાકા એક વાળ શોધયો ના જડે 
તેવા માથે મારા પર પ્રહાર કરે. શાંમતલાલ 
માથામાં બે

કીલો તેલ ચોપડીન ેઆવ.ે પેલો મુનનો મારં 
લાતોથી સવાગત કરે. ઉંવા ઉંવા કરતું

બાળ જયારે મારા પર મસતક ટેકવે તયારે 
મારં રોમરોમ હરખાઈ ઉઠે. પેલો મારો

પાંચ વરસનો અનુજ મને હવામાં ફંગોળે 
તો હંુ આજીજી કરં ભાઈલા મારી દયા ખા.

મારી લાડલી વેદાને પરીઓના દેશની 
સહેલ કરાવુ ંન ેહંુ રાજીના રડે થઈ જાઉં. આજે 

પેલો મપંજારો આવીને ટંુ, ટંુ કરી રહ્ો હતો. 
મારા તો ગોટલાંન ેછોતરા ંઉખાડી નાખશે ભલે 
મને પીંખી નાખે, મારા તાર તાર અલગ કરી 
નાખે, તાપમાં મૂકી મારા પર લાકડીના પ્રહાર 
કરે પર પછી પેલી નવી ખોળમાં મને ભરે 
તયારે મારા રૂપ રંગ બદલાઈ જાય. આ વખતે 

તો મરી માસીએ સારટનની ખોળો કરાવી 
છે. ખૂબ સુંવાળી છે. તેમની લાડલી દીકરીને 
રાતે મજાની ઉંઘ આવ ેન ેએટલા માટે. એમનો 
પાટવી કુંવર તો બે ઓમશકા માથા નીચે અને 
એક પગમા ંદબાવ ેતયાર ેસતૂો હોય છે. બાળકો 
મને પર ખૂબ વહાલા છે. તેમનો સૂવાનો 
સમય થઈ ગયો છે. તેમન ેસવપનાની દુમનયામાં 
સરે કરાવવા લઈ જવા છે. મન ેખબર છે તમને 
બગાસા આવે છે. તમને તો મારા વગર ઉંઘ 
ન આવે! જુઓ

આજે ખાટલામાં માંકડ થયા હતા ન ેએટલે 
મને પર રગરગતા તાપમાં અગાસીમાં

નાખયો હતો. હમરાં જ ઘરમાં આવયો 
તમારો મપ્રય તરકયો અને ઓમશકું. જરા 
આસતેથી

માથંુ પટકાવજો! દાઝો તો મારા પર 
ઉકળશો નહી.પાંચ મમમનટ પછી પ્રમેથી માથુ 
મૂકજો.

‘હું તમારી સેવામાં હાજર !

(પાનાં 9નું ચાલુ)

એવામાં એમને જાર થઈ કે હંુ ગભ્ધવતી 
છંુ એટલે તતપૂરતી રીરજ રાખી. મનમાં 
તો અજબ હલચલ હતી. એમને સંસારની 
માયામાંથી સતવરે મુમ્ત જોઈતી હતી. 
રદનપ્રમતરદન એમનો મનશચય દ્રઢ થતો ગયો. 
આ તરફ મને અમંગલ સવપનાઓ સતાવવા 
લાગયા ક ેમસધરાથ્ધ મન ેછોડીન ેદૂરદૂર જઈ રહ્ા 
છે, એક સાંઢ પર સવપનામાં રોજ દેખાતો. 
મસધરાથ્ધને આ સવપનાઓનો અથ્ધ પૂછયો તો 
કહે, ગાંડી! સપના તો સપના જ હોય, તે કદી 
સાચા પડતાં હશે? સૌ તારાં મનનો વહેમ 
છે. ગભા્ધવસથામાં આવા અમાંગમલક મવચારો 
કરવાનું છોડી ભગવાનનું નામ લે. એમના 
શાંતવનમાં પર ગજબની શીતળતા હતી.

નવ માસ પૂરા થયે મેં એક સુંદર બાળકને 
જનમ આપયો. મહારાજા શુ્રોદનની ખુશીની 
કોઈ સીમા ન રહી, આખાયે કમપલવસતુમાં 
આનદંમંગલ થઈ રહ્ુ.ં રાજપુરોમહતે નવજાતને 

રાહુલ નામ આપયંુ. સવ્ધત્ર સખુ અને આનંદની 
લહેરો વચચ ેમસધરાથ્ધ વરારે સચેત બનયા અને 
એક કાજળકાળી રાતે અમને ઊંઘતા મૂકી 
સઘળી મોહમાયા તયજી મહામભમનષક્મર 
કરી જ દીરું.

સમયને સરતા ્યાં વાર લાગે છે? મારો 
રાહુલ પાંચ વરસનો થઈ ગયો. તયારે ખબર 
આવી કે મસધરાથ્ધ જે હવે ભગવાન ગૌતમ 
તરીક ેઓળખાતા હતા, તેમન ેરદવયજ્ાન એટલે 
કે કેવળજ્ાનની પ્રામપત થઈ છે. કેવળજ્ાનનો 
બોર થયો માટે તેઓ બુ્ ર કહેવાયા. હંુ અતયંત 
ખુશ થઈ કારર મારા મપ્રયજનને પોતાના 
લક્યની પ્રામપત થઈ હતી.

એક રદવસ અચાનક ભગવાન બુ્ર 
રાજમહેલના ્વારે આવી પહોચયા. હષ્ધઘેલી 
બનેલી હંુ અવઢવમાં પડી ગઈ, કેટલાં વષષો 
પછી પ્રભુ મારાં આંગરે આવયા! હંુ બાવરી, 
તેમનું સવાગત કેવી રીતે કરં? તેમને શું અપ્ધર 
કરં? હંુ રાહુલને લઈ ્ વાર પર જ થંભી ગઈ. 

તયાં તો ભગવાનના સવમુખેથી ‘યશોરરા’ નામ 
સંભાળયું!!

 મેં વળતંુ પુછયંુ ‘યશોરરા’? ભગવાન 
બોલયા, ‘આજથી તંુ ગોપા નથી યશોરરા 
છે. યશની રાત્રી છે, રારર કરનારી છે. તારો 
તયાગ શ્ેષ્ છે. એને કારરે જ હંુ બુધર બની 
શ્યો. આજથી જગત તન ેયશોરરાના નામથી 
જારશે’. આટલુ ંબોલી પ્રભ ુમને અને રાહુલને 
અનુકંપાથી મનહાળી રહ્ા. 

હંુ ગદગરદત થઈ ગઈ, મારી આંખોમાથી 
ચોરાર અશુ્ વહી રહ્ા હતા, હંુ મનઃશબદ 
બની ગઈ હતી, અથાગ પ્રયાસે મેં પ્રભુને કહ્ું, 
‘આપને ચરરે હંુ રાહુલને રરં છંુ, મારી ભેટ 
સવીકારો નાથ…!!!’         

 ‘તથાસતુ દેવી’! ભગવાન બધુરે કહંુ્ . ‘રનય 
હો, આજથી તારં નામ જગતમાં

અજરામર બની રહેશે.’
.....અને હંુ ગોપા – યશોરરા બની પ્રભુની 

કૃપા પામી કૃતકૃતય થઈ ગઈ.
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રાત વરતી જતી હતી અન ેસસુવાટા 
ભયાું પવનને કારરે ઠંડીનો ઘરો 
પ્રકોપ વતા્ધતો હતો. વગડામાંથી 

તમરાંઓનો અવાજ સભંળાતો હતો. અમક્ષતા 
અન ેનકલુ ભારતીય ઇમતહાસના રજવાડા પર 
પી.એચડી કરતા હતાં એટલે રરસચ્ધને કારરે 
રાજસથાનના ભારગઢ જતાં હતાં. રાજા-
રજવાડાના સમયમાં ભૂત-પે્રત,અંર-શ્્રા 
ઘણં વયાપેલંુ હતંુ. અમક્ષતાએ ભૂત-પે્રતની 
ઘરી વાતો સાંભળેલી હતી પર નકલુન ેઆવી 
વાતમાં સહેજ પર મવશવાસ નહતો બેસતો. 
ભારગઢની નજીક રસતામાં ગાડીમાં પંચર 
પડયુ.ં બીજંુ વહીલ પર નહતું કે જેથી પંચર 
કરી શકાય. રાતે આવા ંઉજજડ મવસતારમા ંરાત 
મવતાવવી જોખમકારક હતી એટલે કંઇક મદદ 
મળી રહે એ આશયથી થોડે દુર એક આઉટ 
હાઉસ જેવુ ંકઇંક નજર ેપડયંુ તયા ંગયા.ં ઝાપંો 
ખુલવાનો અવાજ સાંભળીને માથે કામળો 
ઓઢેલો એક મારસ હાથમાં ફાનસ લઈને 
સામે આવતો નજરે પડયો. એનાં પહેરવેશ 
પરથી તયાંનો પગી જેવો લાગતો હતો.

“જી સાબજી”..?

“જુઓ, અમે અમદાવાદથી આવીએ છીએ 
અન ેભારગઢ જતા રસતામા ંઅમારી ગાડીમાં 
પંચર પડયંુ છે, એટલે રાતવાસો કરવા માટે 
કંઇક મદદ મળી શકે તો.....” નકુલ બોલયો.

“જી સાબ, આપ આઇયે, પર હમરે યહાં 
બીજલી નમહ હે ઔર કબ આયેગી ઉસકા ભી 
કુછ ઠીકાના નમહ હે, પર કોઈ બાત નમહ મેં 
કુછ ઇનતેઝામ કરતા હંુ.. આપ આઇયે” પેલાં 
મારસ ેકહ્ુ.ં નકલુ અન ેઅમક્ષતા એની પાછળ 
દોરવાયા. 

“લીજીયે સાબ, યે કમરે કી ચાબી. ઉપર 
કે મજલે પર દુસરા કમરા. યે લીજીયે આપકા 
ફાનસ ઔર યે માચીસ ભી રાખીએ કામ 
આયેગી.

માચીસ અને ફાનસ લઈને નકલુ સીડી તરફ  
આગળ વધયો અન ેફાનસના અજવાળા આજુ-
બાજુ મનરીક્ષર કરતી અમક્ષતા નકલુની પાછળ 
ગઈ. બંને રૂમનું તાળું ખોલીને અંદર પ્રવેશ્યાં. 
રૂમ બરં હોવાને કારરે અજીબ પ્રકારની વાસ 
આવતી હતી. અમક્ષતાએ રૂમની બરી બારી 
ખોલી નાંખી. સુસવાટાભયાું પવનને કારરે 
ક્ષરભરમાં વાસ હવામાં ગાયબ થઇ ગઈ. રૂમ 

ઘરો મોટો હતો. એક ખૂરામાં પલંગ હતો 
અને બાજુમાં નાનું ટેબલ હતંુ. એક તરફ 
મોટા મોટા બે કબાટો હતાં. એક દીવાલ પર 
ઘરી બરી ફોટો ફ્ેમ લગાવેલી હતી. આખા 
રદવસના થાકન ેકારર ેઅમક્ષતા આડી પડી અને 
નકલુ દીવાલ પર લાગલેા ફોટા જોવામાં વયસત 
થઇ ગયો. પવનને કારરે ફાનસનું અજવાળંુ 
ઝાંખંુ થઇ ગયંુ. નકુલે માચીસ સળગાવીને 
જોયંુ તયાં તો એના ંમોઢામાથંી ચીસ નીકળી....
અઅક્ષી....

નકુલની ચીસ સાંભળીને અમક્ષતા સફાળી 
જાગી ગઈ..શું થયંુ નકુલ.? કેમ ચીસ પાડી..?

અ..અ..અ...અક્ષી... આ જો.... આ 
મારસ...આ એજ મારસ છે જેરે હમરાં 
થોડીવાર પહેલાં આપરને આ ચાવી અને 
ફાનસ આપયા..તો તેમાં શંુ નકુલ? ફોટો 
તો હોય! અક્ષી નીચે વાંચ, નંદરકશોર રાઠી 
જનમ: ૧૯૦૫ અને મૃતયુ: ૧૯૬૫.. નકુલ 
અને અમક્ષતા ફાટી આંખે એ ફોટાને જોઈ 
જ રહ્ા...

 ®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤kyu hkŒ...
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હમરાં Quora સાઈટ ઉપર એક 
સવાલ જોયો ક ેએક એવરજે મારસ 
એનાં આખા જીવન દરમમયાન 

કેટલા મારસોને મળતો હશે?  ઘરા લોકોએ 
મવસતારથી કેલકયુલેશનસ કરીને જવાબો 
આપેલા હતાં -  50,000 -80,000 ની 
વચચે, લગભગ 1,00,000 જેટલા વગેરે 
વગેરે. આમાંથી કેટલા આપરને યાદ રહેતા 
હશે?  કટેલાન ેઆપર ેયાદ હોઈશંુ? સકલૂમાં, 
કોલેજમાં, વક્ધપલસે પર, પાટથીમાં, પ્રવાસમાં, 
જાહેર સમારંભોમાં અને અતયારે તો ફેસબુક, 
ઇનસટાગ્ામ, સનેપચેટ... અને બીજી અઢળક 
જગયાઓએ, ્યારેક બે-પાંચ મમમનટ માટે તો 

્યારકે રદવસોના રદવસો માટે નવા ચહેરાઓને 
મળતા હોઈશું, જારતા હોઈશું, તેમની સાથે 
રહેતા હોઈશું. અમુક લોકો આપરા જીવનના 
અમૂલય ભાગ બની ગયા હશે તો અમુક બસ 
બ-ેત્રર ઘડીના મહેમાન હશે. આપરા સકલૂના 
જુના ્ લાસમેટસ -  નામ યાદ હોય તો ચહેરો 
યાદ ના હોય, અને ્યારેક દેખાઈ જાય તો - 
“આને કશે જોયેલો છે ખરો, પર બોલાવો 
્યા નામે?” ( આમ તો ફેસબુકના જગતમાં 
લોકોન ેભૂલવા અઘરા છે પર તો પર! )  અને 
જયારે ઘરીવાર એકના એક લોકો જ બરી 
જગયાએ મળે અને તયારે લાગે કે World is 
too small! 

જયારે બહંુ જ ઓછા સમય માટે કોઈને 
મળીએ, કોઈ કોનટે્ટ ના હોય, ફરીવાર 
મળવાની કોઈ તક ના હોય, તયારે મોટેભાગે 
આપરે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ - જેમકે 
ફલાઈટમાં બાજુમાં બેઠેલા અંકલ, કે પછી 
રેસટોરનટમાં ઓડ્ધર લેવાં આવતા વેઈટર- 
આપરને યાદ નથી રહેતા! પર અમુક વાર 
તેમની સાથે કરેલી વાતો, ઘટેલી કોઈક ઘટના, 
તેમના વયમ્તતવની તસવીર તરત જ મનના 
કેમેરામાં લેવાઈ જાય છે. ભલે પછી તમને 
ખબર ના હોય કે અતયારે તે ્યાં છે? શું કરી 
રહ્ા છે? તેમનંુ જીવન બરાબર ચાલે છે કે 
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નમહ? કદાચ તે જીવ ેછે ક ેનમહ? - પર છતાંય 
તે આપરી યાદોનો એક મહસસો બની ગયા 
હોય છે. 

મારા મોટાભાગના પ્રવાસો ટ્રેનમાં થતા 
હોય છે અન ેટે્રનની મુસાફરી તો જ ગમે જયારે 
તમારા સહયાત્રીઓ તેને સારી બનાવે. ટ્રેનમાં 
મને એવા ઘરા લોકો મળયા છે કે જે માત્ર 
ટ્રેન પૂરતા જ સાથે હતા, પર યાદોની ટ્રેનમાં 
હમેંશા તેમની સીટ રરઝવ્ધ થઇ ગઈ છે. જયારે 
હંુ 5-6 વષ્ધ પહેલા મસમ્કમ જતી હતી તયારે 
ટ્રેનમાં એક કાકા અમદાવાદથી નાગપુર જતા 
હતા, તેમન ેજૂતાનંો મબઝનસે હતો. તેઓ હતા 
રદલહીના પર કાશ્મીરથી કનયાકમુારી સરુી ફયા્ધ 
હતા. થોડા જ સમયમાં તેમની સાથે બરી 
વાતો થઇ ગઈ અને તેમરે રદલહીમાં તેમના 
ઘર ેઆવવાનુ ંઆમંત્રર પર આપી દીરુ.ં વચચે 
તેમની દીકરીનો ફોન આવયો કે પાપા બેલેનસ 
કરાવી દો ને, તયારે કહે, “દીકરો-દીકરી બંને 
કમાય છે પર બેલેનસ તો પાપા હી કરવા દેતે 
હૈ! મુજે ભી અચછા લગતા હૈ કરના.” તે જ 
ટ્રેનમાં એક બીજા બહેન મળી ગયા, જેમનુ 
પોતાનુ ંઘર લખનૌમાં હતંુ, તેમના પમત સરકારી 
નોકરીમા ંહતા એટલે ટ્રાનસફર થતી રહે. તેમની 

એક દીકરી મવદેશ અને બીજી રદલહીમાં હતી. 
ચારેય જર અલગ, પર છતાંય તમેની દમુનયા 
ચાલતી હતી. બહેન એકલા રદલહી, લખનૌ, 
કલકત્તા વચચે આંટાફેરા કરતા હતા. તેવી 
રીતે બેંગલોર જતી વખતે એક કપલ મળી 
ગયું હતું. ભાઈ અંકલેશવરના પર મોટાભાગે 
બહાર જ રહ્ા હતા અને સખત ઉતસાહી, 
તેમની સાથે મશક્ષરથી માંડીને પોમલરટ્સની 
વાતો કરી. ગુજરાતનો વાટકીવયવહાર તયાં પર 
ચાલયો! તેઓ સાઉથમાં બહુ બરું ફરેલા હતા 
અને આખી ટ્રીપ દરમમયાન તેમનો ફોન પર 
આવતો રહ્ો કે કેમ છો અને કેવું ચાલે? મને 
કોઈના નામ, ચહેરા યાદ નથી પર હા, એવું 
કોઈ મળેલું તે કદી નમહ ભુલાય.

ટ્રીપમાં પર અસંખય લોકો મળયા છે 
આસામમાં ડ્ાઈવર કમ ગાઈડ પુતુલ હોય 
કે કાશ્મીરના હોટલ મેનેજર મુસતાકભાઈ. 
તયાં અમારા ડ્ાઈવર ઇશા્ધદભાઈ પાસેથી 
અમને રમઝાન, મુમસલમ રમ્ધનો ઇમતહાસ, 
તેમની માનયતાઓ મવષે એટલું જારવા મળયું 
કે જે અતયાર સુરી અજાર હતંુ. હમરાં જ 
માલવરની ટ્રીપમાં મવજયદુગ્ધના ગાઈડ 
શંકરભાઇ - માત્ર બે કલાક જોડે રહેલા પર 

એમની સાથેની વાતો જીવનભર યાદ રહેશે, 
તેમરે કહેલું કે “હવે રકલલા સાથે એક લગાવ 
થઇ ગયો છે” અને હંુ તયાં જ એમની સાથે 
જોડાઈ ગયી કારરકે હંુ પર એ લાગરી મારી 
સકૂલ સાથે અનુભવતી હતી. માત્ર ટ્રીપમાં જ 
નમહ, મને યાદ છે લગભગ 5-6 વષ્ધ પહેલા 
કાકંરરયા બસ સટોપ પર બ ેનાના છોકરા ભીખ 
માંગતા હતા. તેમાંથી ભાઈને મેં એક રૂમપયો 
આપયો અને બહેનને પર આપવા ગઈ તયારે 
તનેે કહ્ું કે “ભાઈને આપી દીરો ને, હવે નમહ” 
અને હંુ લગભગ K.Gમાં હોઈશ તયારે મારી 
બે ખાસ મમત્રો, જેમના મવષે પર કોઈ જ 
મામહતી નથી મારી પાસે. તેમના નામ અને 
તેમના નાના મોઢા મસવાય - છતાંય મને આજે 
પર તેઓ એટલા જ નજીક લાગે છે. 

અમુક લોકોને યાદ રાખવા ફેસબુક પર 
રરકવેસટ મોકલવાની કે ઇનસટાગ્ામ પર ફોલો 
કરવાની જરૂર નથી હોતી. તેઓ તમારા ફોનના 
કોનટે્ટ મલસટમાં ના હોય, પર તેમની સાથે 
થયેલો કોનટે્ટ આપરા મેમરીકાડ્ધમાં હમેંશા 
સચવાયેલો હોય છે.

અમે જોયાં જવાનીમાં ઘરા અરમાનના નકશા 
સમનદરમાં સમનદર પર હતા તોફાનના નકશા

ન તો ભગવાનના નકશા ન તો શેતાનના નકશા 
કે જીવનમાં હતા જે કંઈ ઈનસાનના નકશા
- શેખાદમ આબુવાલા 

ડગલે પગલે ભવમાં હંુ જેનાથી ભરમાયો હતો,
કોને જઇ કહેવું કે એ મારો જ પડછાયો હતો ?
આ ગઝલ કેરી ઇમારત છે અડીખમ આજ પર,
એના પાયે ‘શૂનય’ કેરો પ્રાર પૂરાયો હતો. 
- શૂનય પાલનપુરી
આયખા-તાપણં કેમે કરી ટાઢું ન પડે,
મારી સાથે તો હવે મારં યે પાનું ન પડે.
– ‘ગની’ દહીંવાળા

મંરદર સાથે પરરી મીરાં, રાજમહેલથી છૂટી રે
કૃષર નામની ચૂડી પહેરી, મારવની અંગૂઠી રે

અરરી રાતે દરશન માટે આંખ ઝરખે મૂકી રે
મીરાં શબરી જનમજનમની જનમજનમથી ભૂખી રે
-સુરેશ દલાલ
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અજુ્ધન મોરે મંુબઇ પોલીસનાં 
પ્રામામરક પોલીસ કમથી હતાં. 
એમની પતની શાલીનીતાઇ 

પર નામ પ્રમારે સવભાવે શાલીન અને 
સમજદાર સત્રી હતી. પમતના ટંૂકા પગારમાં 
વયવમસથત ઘર ચલાવતી. આ સમજદાર 
પમતપતનીએ ન્કી કયુું હતંુ કે તેઓ એક જ 
સંતાનને જનમ આપશે, પછી તે પુત્ર હોય કે 
પુત્રી. બે વષ્ધ બાદ એમના જીવન ઉપવનમાં 
એક ફૂલ ખીલયંુ. શાલીનીતાઇએ એક સુંદર 
પુત્રીને જનમ આપયો. નામ આપયંુ દુગા્ધ. 
મપતાના સપના સાકાર કરવા તે ભરી અને 
બાપુને પગલે બાવીસ વષ્ધની ઉમરે આઇ.પી.
એસ.ની પરીક્ષા પાસ કરી. મહારાષ્ટ્ર પોલીસ 
દળમાં જોડાઇ. એની ઉમરનાં પ્રમારમાં 
એનામાં વરુ સમજશમ્ત અને રીરજ હતાં, 
તેથી તેને ફેમીલી ડીસપયુટ એટલે કૌટુમમબક 
ઝગડા સુલઝાવવાના સેલમા પોસટીંગ મળયું. 

આપરા સમાજમા ંદહેજ એ મોટામાં મોટંુ 
દૂષર છે. પુરષો સત્રીને દારૂ પીને માર મારતા 

હોય છે. આ ઉપરાતં સાસ ુવહુના ંઝગડા, આડે 
રસતે ચડી ગયેલા બાળકોનાં પ્રશનો વગેરેનો 
દુગા્ધ સારી રીતે ઉકલે લાવતી તથા બનન ેપક્ષને 
સમજદારીથી જોડવામાં તે હોમશયાર હતી. 

પચીસ વષ્ધની ઉમર ેતેન ેમાટે નયાતમાંથી 
એક ભરેલા છોકરાનુ માગંુ આવયંુ. છોકરો 
એંમજમનયર હતો, એનંુ નામ શેખર હતંુ. એ સાર 
કમાતો હતો અને દહેજ લેવાની ના કહેતો હતો.  
દુગા્ધન ેઆવા જ સાસરીયાની તલાશ હતી, જે 
લાલચ ુના હોય. તાતકામલક લગન લેવાયા અને 
દુગા્ધ સાસર ેઆવી. પમતને પૈસાની કોઇ લાલચ 
ન હતી. પરતું સાસ ુમાનતી હતી ક ેદુગા્ધ ઉપરની 
કમાઇ કરતી હશે. એને ભમવષયમાં રહેવાનુ 
્વાટ્ધર મળશે, સરકારી નોકરીમા ંમજંદગી સારી 
રીતે પસાર થશે અન ેપેંશન પર મળશે. ઇંડા 
આપતી મરઘીને શા માટે ગુમાવવી? એટલે 
સાસએુ પર દહેજ વગર ચલાવી લીરંુ. 

સાસુસસરા સટાફ ્વાટ્ધર ્યારે મળશે? 
એમ વારવંાર પૂછતાં, પર તયા ંબ ેત્રર વષ્ધનુ 
વેઇટીંગ હતંુ. દુગા્ધ થોડા વાપરવાના પૈસા 

રાખીન ેપૂરો પગાર ઘરખચ્ધ માટે આપતી. આ 
દરમયાન દુગા્ધન ેસારા રદવસ રહ્ાં. પમત અને 
સાસ ુએનંુ ખૂબ ધયાન રાખતા,ં કારર ક ેસાસનુે 
તો વારસદારની આશા હતી. દુગા્ધ અન ેશેખરે 
ન્કી કયુું હતંુ ક ેએ લોકો એક જ બાળકન ેજનમ 
આપશે અન ેદીકરી હશે ક ેદીકરો. એન ેઉચચ 
મશક્ષર આપશે. પ્રસૂમત સાસરે જ કરવાની 
હતી. પૂર ેરદવસ ેદુગા્ધએ દીકરીન ેજનમ આપયો. 
સરકારી હોમસપટલમાં નસષે જનમેલી દીકરીને 
નવડાવીને ટૉવેલમાં લપેટીને, એના સાસુના 
હાથમા ંઆપી અન ેવરામરી આપી ક ેલક્મીજી 
પરાયા્ધ. સાસએુ બાળકીન ેહાથમા ંલીરી અને 
બૂમ પાડી, “હાય હાય, દીકરી જરી, પારો 
જણયો” અને દીકરીને હાથમાથંી છોડી દીરી. 
તરત જનમેલી એ બાળા જમીન ઉપર પટકાઇ. 

(સતયકથા ઉપર આરારરત)
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રદવયા એટલે એક સુંદર અને શરમાળ 
પ્રકમૃતની મવવેકી છોકરી. નાનપરમાં 
જ મમમી પપપા ગુમાવી દીરેલા. 

કુટુંબમાં તો પોતાનું કહી શકાય એવું કોઈ હતું 
નહીં એટલે એના પપપાના એક નજીકના 
મન:સંતાન મમત્ર દંપમત અશોકભાઈ અન ે
ભાવનાબેન એનાં પાલક માતા મપતા બનયા. 
કોઈ રદવસ મા-બાપની ખોટ વત્ધવા ન દીરી.

રદવયા સારં એવું ભરી હતી એટલે 
કોલેજમાં લે્ ચરરની જોબ આસાનીથી મળી 
ગઈ અને તયાં જ એની ઓળખાર પરાશર 
સાથે થઈ. દોસતી રીમે રીમે પ્રગાઢ બનતી 
ગઈ. બંને યુવાન હતા, સૌંદય્ધનું આકષ્ધર હતું 
પર ઉપભોગની લાલસા ન હતી. પરરવાર 
તરફથી જીવનસાથી પસંદ કરવાની છૂટ હતી 
પર બંને પરરવાર રાજીખુશીથી જોડાય એવું 
બંને ઇચછતા હતા. આખરે બંનેના પરરવારે 

એક રદવસ મળવાનુ ંન્કી કયુું. રદવયાએ સરસ 
મજાની સાડી પહેરી હતી. કપાળ પર એક 
નાનકડી મબંદી અને સહેજ ઢીલા અંબોડાને 
કારર ેએ યુવતી કરતાં જાજરમાન સત્રી લાગતી 
હતી. રસોડામાંથી મીઠાઈ અને નાસતાની ટ્રે 
લાવી મહેમાનો સામે રરી. પરાશરના મમમી-
પપપાન ેતો રદવયા નજરવેંત જ ગમી ગઈ અને 
તેઓ લગન માટે હા પાડી દીરી.

મહેમાનોના ગયાં પછી અશોકભાઈ સહેજ 
વયમથત હતાં. 

“કાકુ, શંુ વાત છે? તમને પરાશર પસંદ 
નથી?” રદવયાએ પૂછયું. 

બેટા, તારી પસંદ એ જ અમારી પસંદ 
છે પરંતુ ઈચછા નથી તને કહેવાની છતાં પર 
કહેવું પડે એમ છે. આજ સુરી તને એમ જ 
છે કે તારા મમમી-પપપા કાર એમ્સડંટમાં 
મૃતયુ પામયા છે પર હકીકત કંઇક અલગ 
છે. રંરામાં મોટંુ નુકશાન થવાને કારરે બંને 
જરાએ આતમહતયા કરી હતી અને નુકશાન 
થવા પાછળનું કારર પરાશરના પપપા હતાં. 
આટલંુ સાંભળતાં જ રદવયાના પગ નીચેથી 
જમીન સરકી ગઈ.

y‚{ts‚
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कराग्े  ्सते  लकमरीः  करमधये सरस्तरी
करमूले  ससथितो ब्रह्ा प्रभाते करदश्मनम्।।

समुद्र्सने    दसे्!     प््मतसतनमण्डले!।
स्ष्ुपसनि! नमसतुभययं पादसपशशं क्षमस् मे।।

મારા રદવસની રદવય શરૂઆત
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“તારો ભૂરો પતંગ હવામા ંકટેલો ઊંચ ેહતો ન ેપેલા ગલુાબી પતંગે 
તો સામેથી આવીને પેચ લગાવયો. તેં ખેંચી કાઢયો હોત તો એક જ 
મમમનટમાં એ ગુલાબી પતંગ કપાઈ જાત. પર તેં તો તારા પતંગને 
ઝૂકાવી દોરી ઢીલી છોડી દીરી. આમ કેમ કયુું? 

એર ેહસીને જવાબ આપયો “મારે પતગં કાપવો ન હતો. મારે 
તો લાગેલો પેચ છોડાવવો હતો.”

આખો રદવસ આંકડાઓની 
જાળમાં ગૂંથાયેલા રહી 
કઈંક થાક સાથે હંુ ઘર ેપાછો 

ફયષો. મારાં આગમનને પારખી ગયેલી અલકા 

દોડતી દોડતી બહાર આવી અન ેમારા ંગળામાં 
હાથ નાખી ખુશીથી ન સમાતી, ફેરફૂદરડી 
ફરતાં ફરતાં બોલી “અપવૂ્ધ,આજે તને હંુ એક 
ખુશખબર આપવાં માંગુ છંુ, પર તારે જ એ 
ખબરનુ ંઅનમુાન કરવાનુ ંછે, હંુ કહીશ નહીં.”

મારી આંખમાં એક ચમક આવી પર એ 
ચમકને છુપાવતા મેં કહ્ુ ં

“આજે મારી અલકા સત્રીમંડળની પ્રમુખ 
બની છે.”

“પ્રતયુતરમાં ના મળી.” 
“તો પછી તે આજે આપરા લગનરદવસની 

ઉજવરી માટે મહલસટેશનની રટરકટ બકુ કરાવી 
છે.”

“જવાબ ફરી ના માં જ મળયો.” 
“તો પછી, તારી મમમી ઘર ેઆવવાની છે.” 
“ફરી એ જ ના.”
“તો પછી કોઈ રફલમની મહરોઈન કે હીરો 

સાથે આજે તારી મુલાકાત થઈ છે.” 
“જવાબ ફરી ના માંજ આવયો.”
એય, ખુશખબર નાનાં છે કે મોટા છે?”ને 

અલકાએ હાથ જયાં સુરી ફેલાય તયાં સુરી 
ફેલાવીને કહ્ું “આટલા મોટા.” 

મેં હાર કબૂલતા કહ્ું “મને નથી ખયાલ 
આવતો તું જ કહી દે ને.” 

મારો હાથ એનાં હાથમાં લઈને પે્રમથી 
પંપાળતા એરે પે્રમાળ અને શરમાળ સવરે 
કહ્ું “અપૂવ્ધ,આપરાં પે્રમનું પ્રમતક મારાં 
ઉદરમા ંઅંકરુરૂપે ઉગયંુ છે, તમે પપપા બનવાના 
છો.”અને પછી મારં નાક પકડી બોલી “મારાં 

ભોમળયા ભગવાન”. ખુશીના ંમાયા્ધ મેં એન ેબે 
હાથોમાં ઊંચકી લીરી અને ગોળ ગોળ ફેરવતા 
અચાનક જ કહ્ું “અલકા, તારી રકટટા.” 
ગભરાઈને એરે કહ્ું “કેમ?”.મેં કહ્ુ ં“એક તો 
આટલા સરસ સમાચાર તે મને ફોન કરીને 
જરાવયા નહીં અને ઘરે આવયાં પછી પર 
આટલી બરી વાર તડપાવયો” 

મારી હડપચીને એની પ્રથમ આંગળીથી 
ઉંચી કરતાં તે બોલી, “અપૂવ્ધ, ઘરી વાર 
તડપાવવાનો પર આનંદ હોય છે.”

મારી આજની રોજનીશી જો અહીં પૂરી 
કરં તો તે અરૂરી ગરાય. અલકાએ જયારે 
દોડતી બહાર આવીને મારાં ગળામાં 

હાથ નાખયા તયારે જ એની ચાલનો 
થનગનાટ, એનાં મુખ પરનો આનંદ, એની 
આંખમાંનો અનેરો ભાવ અને હૈયેથી છલકતું 
વાતસલય જોઈને હંુ સમજી જ ગયો હતો ક ેએ 
ખુશ સમાચાર શું હતાં પર ઘરી વાર બાઘા 
બનવાનો આનંદ પર કંઈક અનોખો જ હોય 
છે.
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હજી તો ગયા અઠવાડીયે તો મનખાર 
મને કહેતો હતો “આપરી ઝીલને 
તો હંુ દુમનયાનું સુખ આપવાનો છંુ. 

ભલેન ેતંુ મારાથી છુટી થઈ પર ઝીલ આપણં 
સંતાન છે અને તું મારો પહેલો પ્રેમ…”

ભૂતકાળમાં પ્રવેશતંુ  કેતાનું મન…એક 
વખત તો કમકમી ગયંુ..કેટલી મુરખ હતી કે 
આવા ભોળા પમતને વારંવાર ત્રાસ આપીને 
ઘર ેનાસી આવતી હતી અન ેમવખવાદનુ ંકારર 
પર શું? હું મારી ભાભીના ભાઈ સાથે વાતો 
કરં તે ના ગમે.. મારા પર વહેમાયા કરે.

અમેરરકાથી આવેલી ફોઈને આ વાતની 
જાર થઈ તયારે તે કહે..

“કેતા જે રીતે તુ આ વાત કરે છે તે રીતે 
જોવાને બદલે આને બીજી રીતે જો. પમત 
તરીકે તારા ઉપર તેનો અમરકાર છે અને પમત 
તને કોઇની સાથે વાતો કરવાની ના પાડે તો 
તેમા તેનું આમરપતય અને છુપાયેલી ઇષયા્ધ છે. 
આ પ્રેમનો પ્રકાર પર હોઇ શકેને?” ફોઇની 
વાત સાંભળીને કેતા તો મવચારમાં પડી ગઈ..

તેને ભાભીના ભાઈ કલપેનની વાતો યાદ 
આવી..”કેતા ્યાં તંુ? અને ્યાં મનખાર? તે 
તો ગામડીયો છે..અને તંુ તો સવરપવાન..
કાગડો દમહથંર લઈ ગયો જેવા હાલ.. આતો 
મન ેતુ પહેલા ંમળી નહીં અન ેમારા લગન થઈ 
ગયા નહીંતર હંુ તન ેભગાડીન ેલઈ ગયો હોત. 
મનોમન કેતા કલપેન અને મનખારની તુલના 
કરવા લાગી. તેર ેમનખારન ેકમે હા પાડી..તે 

વાતો મવચારવા લાગી. મનખાર ભોળો તો હતો 
જ..પર નોકરી તેની મસથર હતી..ભાયખલાથી 
મસજીદ બંદર રોજ ટ્રેન પકડીને જાય. જૈન 
લત્તામાં પોતાનો ફલેટ હતો. અંરરેીથી ભાયખલા 
કઇં બહુ દુર નહીં તેથી કોઇન ેકશંુય ના કહેવાનું 
કારર ન મળયંુ અન ેકતેા અન ેમનખારનાં લગન 
થયા.. મવવાહ દરમયાન જે મનખાર હતો તે તો 
લગન પછી તદ્ન જ બદલાઈ ગયો.  એક રદવસ 
કલપેન મોટાભાઈ સાથે ભાયખલા આવયો..બહુ 
જ મજાકીયો અન ેહસાવી હસાવીને પેટ દુખાડી 
દે. તેન ેફલેટ બાંરકામનો મોટો કોંટ્રા્ટ મળયો 
હતો. તેથી હસતા હસતા કતેા બોલી “તમારી 
અનકુળુતા એ આવતા જતા રહેજો” અન ેતેરે 
તો તે પકડી લીરુ..”ભલે તયારે બપોરની ચા 
તમાર ેતયાં..”

થોડો સમય તો બરુ ઠીક ઠીક ચાલયંુ..
પર એક રદવસ મનખાર બોલયો..”કેતા..આ 
કલપેનને તેં જબરો પેરો પાડયો છે.. મારી 
ગરેહાજરીમાં તે ઘર ેઆવ ેતે મન ેગમતુ નથી.”

તયારે કેતા ગભ્ધવતી હતી અને છંછેડાઈને 
બોલી એટલે “તમે મારા ઉપર શક કરો છો?”

મનખાર કહે “તંુ ગમે તેટલી મનયંત્રીત હોય 
પર મન ેઘી અન ેઆગ ભેગા થઈ શક ેતેવુ ંએકાંત 
બાળે છે અન ેકલપેન પરરીત હોઇ આમ વતષે 
ત ેઅજુગતુ તો છે જ ન.ે હંુ મારં લગનજીવન 
ખરાબ ેના ચઢ ેતેની તકદેારી રાખુ ંછંુ સમજી?”

પછી તો આક્ષેપ પ્રમતઆક્ષેપોની હોળી 
સળગી..તે ઝીલ ત્રર વષ્ધની થઈ તયાં સરુી ના 

શમી. કોટષે ફારગતી આપવાની તૈયારી બતાવી 
તયારે મનખારે તો ના જ પાડી પર હવે આ 
પાર કે પેલે પારના ઝનૂને કેતા ઝીલને લઈને 
અરંેરી આવી ગઈ. 

કેતા તે ભડભડ સળગતા ભૂતકાળની 
ભૂતાવળને જોતી રહી. એના મચત્તને ફોઇની 
ટકોરે ડહોળી નાખયું હતું. આ રીતે તો મેં મારા 
જીવનને મેં કદી જોયું જ નહોંતુ.

ફોઇ કહે “લગન એટલે એક મેકનાં પૂરક 
થવાનંુ ટાણં.. બંને એ એકબીજાની ઉરપો 
શોરી દૂર કરવી અને સારી વાતોને મવકસાવવી 
તે જ સાચુ લગન જીવન..મને એક વખત 
ફુઆએ ના પાડી કે ભારત બહુ ફોન ના કર, 
તે રદવસની વાત અને આજે તે વાતને ૩૦ 
વષ્ધ થયા પર કોઇ મવરોર નહીં કે ના કોઇ 
મવચાર પર કે  મન ેકેમ  ફોન ના કરવા દ.ે.પર 
તેમને સાસરીમાં હંુ ચંચુપાત કરં તે ગમે નહીં 
તેથી તેમનો બોલ મશરોમાનય કયષો..અને મને 
તે સીગરેટ પીવે તે ના ગમે તો મે ફ્ત એટલું 
કહ્ુ ંતમે પર આ સીગરેટ છોડો તે રદવસથી 
આજ રદન સરુી તેમરે સીગરેટ પીરી નથી.

કેતા મનમાં ને મનમાં બોલી કલપેન ને ઘરે 
આવતો બંર કરવો તે વાતને હંુ કારર વગર 
આટલી કેમ ચગાવું છંુ? અને કકંમત કોર 
ચુકવશે? હંુ. મારી ઝીલ અને મનખાર…?

તયા ંઝીલે આવીન ેતેન ેમવચાર સમારીમાથંી 
ઝંઝોટીને બહાર કાઢી..મમમી ફોન લે ને 
્યાંરની ઘંટડી વાગે છે…

ફોન ઉપર મનખાર હતો. કેતાની આંખમાં 
આંસુ હતા ફોન ઉપર તે બોલી-“મનખાર..
મને માફ કરીશ? હંુ અને ઝીલ બંને તારા 
મવના અરુરા છીયે..” મનખાર બોલયો.. 
“હા મારા મનનાં અને ઘરનાં ્વાર હજી 
તમારી રાહ જુએ છે…સવાગતમ..”                                                                                                                          
કેતા રડતી હતી અને તે આંસુમાં મનખાર 
પ્રતયેનો આક્ોશ વહી ગયો.

®f{Œ 
fkuý [wfðþu?
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‘પપપા’
આ શબદ મનમાં સફુરે કે,

પછી જીહવા થકી ઉચચારાય,
એ પળે,

રદલને દ્રવતું એક દદ્ધ,
મનમાં મરકતું એક મૌન, 

અને અમસતતવમાં ઉમટતો ઉતસાહ, 
સઘળું સાગમટે ઉછળે.
હમરાં પપપા આવશે,

એ સમરયારો 
આપરે પડયાં હોઈએ તો,

ઉભા થવાની મહમમત,
હાયાું  હોઈએ તો,

ફરીથી ઝૂકાવવાની હામ,
અને સફળ થયાં હોઈએ તો,
વરામરી ખાવાની તવરા,

એ બરાયમાં ઉતસેચક બનીને હાજરાહજૂર!
રકનતુ,પરંતુ,

શબદ હોય અને પપપા ન હોય તયારે?
તયારે? અરે, તયારે તો, અચૂક!

કારર, 
ભૂગોળના અંતરો ભૂંસાઈ ગયાં છે,

ભૌમતક ભારર ભસમીભૂત છે.
સુક્મ સવરૂપ હજુ પર મચંમતત છે.

તમારી આસપાસ સંમચત છે.
આમ પર, 

માબાપ તો ્યાં કદી આપરાથી દૂર જાય છે?  
હા, આપરે  દૂર થઇ જઈએ,

કામ પતે એટલે.
કદાચ,

એ વાત જ હશે,
જે પપપા શબદને તો રહેવા દે પર,

પપપાને સવગ્ધસથ બનાવી દે!   
અને તોયે,

તમારી જરૂરે, તમારી સાથે,
તમારા જહેનમાં હાજરાહજૂર!

એવી છે, એવી જ હોય છે,
આ પપપાઓની જમાત!

અસતુ્મમ

…Ã…kyku™e s{kŒ! frðíkk
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છીપમાં મોતી નીકળયું! 

રાયુું ‘તું કંઈ, ને કંઈ જુદું નીકળયું, 

ભાવમાં કંઈ ફાચર જેવું નીકળયુ.ં

માંગયા’તાં તો હૈયે તારાવારાં,

ને બોલ જરીક મીઠાં,નેહ નમરાં.

તો’ ય ઉપાડો દરરયે ખોટો થઈ ગયો,

ખેલ બસ, એક માંગરીથી મોટો થઈ ગયો.

મોજાંને નડે નહીં કોઈ રકનારા ભલે,

પર મામલો વયમ્તગત થઈ ગયો.

બે ડગલાંનો સાથ પછી રસતો વાંકો,

ઓળખારને હવે યાદ ્યાં વાયદો,

સાગરને પાસે રહેવામાં શું ફાયદો? 

છીપ પર ્યાં જારે કોઈ કાયદો? 

બુંદ બુંદ બની ઓગળે કે બને મોતી,

પર અહેસાસ તો રહેવાનો અલાયદો.

સારં, રહ્ાં લગોલગ અરજાર રહી,

તો ખુદની ખુદ સાથે ઓળખાર બની.

“યાદ”
આ તો અખંડ યાદ છે,

કયાં કોઈ
વાતાવરર બદલી શકે છે?

આ તો એક બહાનુ હોય છે
જે .....,

યાદો ને યાદ કરાવી જાય છે.

વાતાવરર તો રોજ બદલાય છે
જયારે.....,

યાદ તો યાદગાર બની જાય છે.

આ તો અખંડ યાદ છે,
કયાં કોઈ

વાતાવરર બદલી શકે છે?

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
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હંુફાળા તડકાભરી બારીની

બહાર જોઉં તો

બહાર લોકો માટે મકાન બનાવતાં

મજૂરની લગન

જોતાં એમ થયું ,

કદાચ આ જ મસંચેલા

પરસેવાના મબંદુથી

મકાન મજબૂત બનયું છે...

બાકી ચાર દીવાલો તો-

્યાંય પર રચી શકાય 

્યાંય પર ...?!

    * * * * * *
હંુ તો મારા ખાલીપાને

કલાતમક રીતે ભરં છંુ,

્યારેક કાગળને આકાર આપીને

કે પછી,

સોય દોરાની મદદથી ડે્સ પર

ભરતકામ કરં...

્યારેક કમવતા લખું

કે ્યારેક લઘુકથા લખવાની કોમશશ કરં...

્યારેક ગીતાંજમલ વાંચું

કે બાળકો સાથે પકડ-દાવ રમું...

દરેક પ્રકારના રંગો લઈને રંગુ હંુ મારા ખાલીપાને

તોયે બસ તારા જ રંગની કમી કેમ સાલે.....

આસામમાં મહબૂ તો પંજાબમાં લોહડી, 
બંગાળમાં સંક્ામનત તો તામમલનાડુમાં પોંગલ,

મબહારની ખીચડી ને મહારાષ્ટ્રના મતલ ગુડ
સાથે ગુજરાતનું ઊંરીયું ને પતંગોતસવ 

એટલે સામામજક સમરસતાનું પવ્ધ ઉત્તરાયર….
ચાલો ચગાવીએ ઉમંગનો પતંગ.

આવો સૂરજદેવ ઢૂંકડા……

દઈએ મકરનાં વરામરાં
આવો   સૂરજદેવ  ઢૂંકડા
સવાગત કરીએ રે મીઠડા

ઝૂમે  લોક,  મહબૂ  પોંગલ ને લોહડી
સંક્ામનત તલ  ને ગોળ સંગ ખીચડી

પ્રકાશ પવન ને ખેતડાં
લાગે હંૂફાળાં ને  હેતડાં

આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સવાગત કરીએ રે મીઠડા

કહીએ  રે  આવજો   મશમશરના વાયરા
પાકશે રે પાક, વહાલા વસંતના ડાયરા

નાચું હંુ છોડી ને છાપરં
ગોખ ગગન કેવું રૂપલું

આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સવાગત કરીએ રે મીઠડા

રંગીલા  દોર  ને  પતંગો  રંગીલી
રંગીલું  મન  ને  ઉમંગોની  રફરકી

આવો અનંગ ગગન ગોખમાં
લોટે  જ  મન પતંગ પેચમાં

આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સવાગત કરીએ રે મીઠડા

જાશું  રે  તીર  નદી ને  કરશું  સંકલપો
દેશું  રે  દાન  તયજી  મનના  મવકલપો

ગાશું જ મહાકુંભનાં ગીતડાં
દઈએ  મકરનાં  વરામરાં

આવો સૂરજ દેવ ઢૂંકડા…સવાગત કરીએ રે મીઠડા

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe
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ગઝલ - 1

રાખ જેવો છંુ, આગ જેવો છંુ.

બાગ જેવો છંુ, ફાગ જેવો છંુ.

કર્ધ જેવો છંુ, કૃષર જેવો છંુ

સાખ જેવો છંુ, માગ – જેવો છંુ.

આંગરે આવું ને ઉડી જાઉં,

લાગ જેવો છંુ, કાગ જેવો છંુ.

ને મટે પર મીટે નહીં, એવો–

દાગ જેવો છંુ, રાગ જેવો છંુ.

સંઘરી રાખો, સાચવી રાખો,

સાપ જેવો છંુ, સાગ જેવો છંુ.

ગઝલ - 2

અબીલ જેવો છંુ, ગુલાલ જેવો છંુ

કરો મતલક શુભ-લાભ, ભાલ જેવો છંુ.

દુઃખો મમટાવું છંુ, ખુશી લુટાવું છંુ,

સુતર, કદી રેશમ, રૂમાલ જેવો છંુ.

પૂનમ કરી આપું, અમાસની રાતો,

સદાય છંુ સૂરજ, મશાલ જેવો છંુ.

સુખો વહેંચું, કામ આંસુ લુછવાનું,

નવાબ છંુ રદલનો, ટપાલ જેવો છંુ.

બહાર – ભીતર એક સવાદ – ચાખી લો,

કઠોર લાગું પર કમાલ જેવો છંુ.

કરી તમે જેની અમવરત પ્રતીક્ષા,

ગળે લગાડી જો, વહાલ જેવો છંુ.

મહેંકુ હરદમ, તાજગી બગીચાની,

વસંત છંુ, પુરબહાર ફાલ જેવો છંુ.

ન કાંકરીચાળો, ન પીઠ પાછળ ઘા,

ન છોડુ – મવફરં તો રમાલ જેવો છંુ.

જવાબ જેવો છંુ, સવાલ જેવો છંુ,

મવરોર જો કરશો, બબાલ જેવો છંુ.

 „Í÷Þwø{ Þk™u 
„Í÷-r‚õð÷

rË™uþ Ëu‚kE
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જીવનઝાંખી
પતની – ઈષા કુંદમનકા
અભયાસ: ઇનટર આટ્ધસ, રાજકોટ;  સવમશક્ષર
વયવસાય: પત્રકાર, લેખન   
https://sureshbjani.files.wordpress.com/2006/10/ma-
karand_dave.jpg  –  યુવાન વયે
જીવન ઝરમર
• સાત જ વષ્ધની ઉમમરે આંતરરક જાગમૃત
• દસ વષ્ધ ની ઉમમરથી કાવયલેખનની  શરૂઆત
• 1942 ના સવાતંત્ય સંગ્ામમાં સક્ીય ભાગ
• ગઝલ સમ્ાટ ‘ઘાયલ’ ના   પરમ મમત્ર – તેમની સાથે ગઝલ 

મવશેનું સુંદર પુસતક ‘ છીપનો ચહેરો ગઝલ’ લખયું
• 1989 થી 1999 માં ઘરી વાર મવદેશ યાત્રા
• નંદીગ્ામ – વલસાડ પાસે આશ્મમાં સારના અને સમાજ સેવા
સંપાદન – સત કેરી વારી, ભજન રસ
સનમાન
• 1979 – રરમજતરામ સુવર્ધચંદ્રક
• નરમસંહ મહેતા એવોડ્ધ, મેઘારી એવોડ્ધ, શ્ી. અરમવંદ એવોડ્ધ , 

ગુજરાત ગૌરવ એવોડ્ધ

જન્મ
13- નવેમ્બર1922

ગોંડલ

અવસાન
31 – જાન્યુઆરી 2005

નન્ીગ્ા્મ

{fhLË ðsuþtfh Ëðu
(W…™k{ ‚ktR frð)

MkkhMðík MktíkkLk ‚whuþ ò™e
 ‚kisLÞ

sureshbjani.wordpress.com

રચનાઓ
કમવતા

તરરાં, જયભેરી, ગોરજ, સૂરજમુખી, સંજ્ા, સંગમત, અમલ મપયાલી, 
હવાબારી, ‘મકરંદ-મુદ્રા’ (સમગ્ કમવતા) , અમેરરકાનો મચરંતન ચહેરો

નવલકથા
માટીનો મહેકતો સાદ, મચંતન – યોગપથ, ભાગવતી સારના, સહજને 

રકનાર,ે મચરતંના, એક પગલંુ આગળ, રામનામ તારક મંત્ર, સયૂ્ધની આમંત્રર 
પમત્રકા, ગભ્ધદીપ, મચદાનદંા, તપોવનની વાટે

બાળ સામહતય
ઝબકૂ વીજળી ઝબકૂ, બ ેભાઇ, તાઇકો

ગીતનારટકા
શેરી મવજારંદ, પે્રમળ જયોત

ચરરત્ર
યોગી હરનાથના સાંમનધયમા,ં પીડ પરાઇ,
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furVÞík - {kuh…etA
{kir÷f “rð[kh” 

કૃષરપંથીઓ માટે મોરપીંછનું એટલું જ મહતવ છે જેટલું પ્રસાદમાં પંચામૃતનું મહતવ છે. કૃષરને તો જારે એક 
મોરના પીંછમાંથી આખે આખા વડલા જેટલી છાંયા મળતી હશે. મોરપીંછ જોવામાં જેટલંુ રૂપાળંુ અડવામાં 
એટલું જ સુંવાળું. અને જયારે કાવયપંમ્તમાં મોરપીંછનો પ્રયોગ થાય તયારે પંમ્તઓ કાનલીલાથી સરકતી જ જાય 
અને કાવય એટલું જ સુંદર રચાય જેટલું સુંવાળું મયુરપંખ.

આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં, સખી….
ચપટી નીંદર વીણવા અમે ટેવનાં માયાયાઁ બોરડી કને ગયાં, સખી

આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં, સખી….
મોરા વવનાનું પીંછ દીઠું કે પીંછ વવનાનો મોર !
કોણ જાણે, પણ કીકીઓ કરે ઢેલ સમો કલશોર

મોરને એનું કોઈ ચોમાસું સાંભરી આવે એટલાં લોચન વહયા,ં સખી
આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં, સખી….

– રમેશ પારેખ  

રમેશ પારેખના ઉપરો્ત કાવયમાં એક ગામડાની કનયાને મોરપીંછ જોયા પછીજારે સાક્ષાત પ્રભુના દશ્ધન થયા 
હોય તેવી અનભૂુમત થાય છે. શુકન શબદ અહીં અગતયની ભૂમમકા ભજેવ ેછે, કોઈ પમવત્ર વસતનુ ેજોતા જ જાર ેનવે 
નવ ગ્હ પોતપોતાના સાચા સોંગઠે ગોઠવાય, તેમ મોરપીંછ જોયા પછી ગોરીને શુકન થયાની અનુભૂમત થાય છે.

લાગે છે કે કૃષરભ્ત કમવ શ્ી સુરેશ દલાલ ્યારેય કૃષર સંબોમરત કાવય લખતા નહીં હોય, એ એમની સહજ 
ભમ્તથી લખાઈ જતી હશે. બાળક નાદાન હોય છે એટલે જ એનામાં રદવયતા હોય છે. સુરેશ દલાલના શબદોમાં 
પર એવી જ નાદાન ભમ્ત છે જેની રદવયતા એમનાં શબદોમાં વય્ત થાય છે. કમવ શ્ી સુરેશ દલાલ શ્યામની 
કમજોરી જારી ગયા છે, એમને ખબર છે જો શ્યામને મનરખવા હશે તો શ્યામની નીંદરનો સમય ઉત્તમ છે, અને 
જો શ્યામને મોરપીંછની છાંય મળે તો તેઓ ગાઢ મનંદ્રામાં આવી જાય. એટલે એમના કાવયમાં કમવ શ્ી સુરેશ 
દલાલ શ્યામને અરજ કરે છે કે આપ મોરપીંછને રજાઈ ઓઢીને તમે સુઈ જાઓ, એમની ભમ્તમાં પર લાલચ 
છે. પરંતુ અહીં મોરપીંછનો મમહમા અમર થઈ જાય

મોરવપચછની રજાઈ ઓઢી તમે સૂઓને શયામ
અમને થાય પછી આરામ…. મુરલીના સૂરનાં ઓશીકાં રાખો અડખે-પડખે

તમે નીંદમાં કેવા લાગો જોવા ને જીવ વલખે
રાત પછી તો રાતરાણી થઇ

મ્ેકી ઊઠે આમ….
- સુરેશ દલાલ
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કૃષર જયારે ગોકુલ છોડીને મથુરા જતા હોય છે તયારે કૃષરના એક એક ડગલે ગોપીઓ હોય કે ગોવામળયાઓ 
હોય, અરે .ગોકુળની રજે રજનો  શવાસ રૂંરાતો જાય છે. રારા તો જારે અસહ્ વેદનાથી બરીયે આશા છોડી દે 
છે અને એમની મવરહના આરોપી કૃષરને જ ગરે છે છતાંય ્યાંક એવાં સમાચાર મળે છે કે કૃષરનો સંદેશો લઈને 
મમત્ર ઉ્રવ ગોકળુ આવવાના છે તો એમન ેકાવય થકી એક અરજ કર ેછે ક ેઆપ ન આવો તો કઈં નહીં પર આપનું 
મોરપીંછ જરૂર મોકલવજો. મોરપીંછની કેટલી મહત્તા છે કે એ કૃષરની ગરજ સારે છે, કયાંક રારાના મનમાં એ 
પર હોઈ શકે કે કૃષરને મોરપીંછ અમતમપ્રય છે તો કદાચ તેઓ મોરપીંછ ન મોકલે અને કૃષર પોતે પર આવી શકે. 
પ્રેમમાં આવી રમત તો સહજ છે. કમવ શ્ી હરીનદ્ર દવેની કમવતા આવું જ કંઈક સૂચન કરે છે.

 ગમતી ગલીઓમાં ્વે સળ ના સૂઝે
ન વાગે રમતી સા્ેલીઓનાં ઝાંઝર,

આજ ્વે છૂટાં તરણાં ય નથી ્ાથવગાં
એકઠાં કરી જે બાંધયુ ંઘર,

ઉદ્ધવની સાથે એક મોરવપચછ મોકલજો
બીજી કોઇ ન કરં આશ.

- ્રીન્દ્ર દવે

કૃષર નામમાં જ એક અપાર પ્રેમ છે અને પ્રમે હોય તયાં શબદે શબદે કમવતા રચાય. મોરપીંછ એ જારે કૃષરનું 
એક અમભનન અંગ સમાન છે. કૃષરની લગભગ દરેક કાવય કે ગીતમાં મોરપીંછનો ઉલલેખ તો હોય જ અને જો 
ના હોય તો એ કૃષરનું કાવય ન હોય. મોરના એવાં તે કેવા પુણય હશે કે એના પંખને પરુષોત્તમ કૃષર થકી આટલો 
સનેહ અને માન મળે છે.

અહીંયા કમવ શ્ી ઉશનસની ખૂબ સુંદર કલપના છે જયાં તેમરે કૃષરની બંને મપ્રય વસતુઓ વાંસળી અને 
મોરપીંછને એક કરીને વર્ધવી છે.

તેઓ મોરપીંછન ેસરૂનુ ંમવશેષર આપીન ેકાવયમાં એક મવશેષ સથાન આપે છે..આખંુ કાવય તો કષૃરની વાંસળીને 
સંબોરીને છે છતાંય તયાં મોરપીંછને સથાન આપીને દશા્ધવે છે કે કૃષરના વયમ્તતવમાં મોરપીંછનું સથાન કેટલંુ 
અનેરં છે.

સાત સાત સૂરોનું ગૂંથેલું મોરપીંછ
જેવું જરાક નમી ઝૂકયું

પ્ેમને જરાક પાન આખુંય સામ ગાન
વેધ વેધ વેદ જેમ ફૂંકયું

વેગળી કરે છે તોયે વાગે છે મોરલી
એકલીય માધવની રાગી ! …

- ઉશનસ
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