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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”

 ¿kk™ s y¿kk™ Au
સમદુ્રને એની પહોંચનુ ંજ્ાન નથી, પવ્ધતને એની મવશાળતાનુ ંજ્ાન નથી, 

પ્રારવાયનેુ એની મહતવતાનુ ંજ્ાન નથી, વકૃ્ષને એની શીતળતાનુ ંજ્ાન નથી..

આવા જ ઘરા ંબરા તતવો એમની રકંમતથી અજ્ાન છે કારરકે, તેઓ નાદાન 

છે. તેઓ હંમેશા એમને મનમમત કરેલ કાય્ધ કરે જાય છે, એ પર નાદાનીથી....

મારસનો મોટામા ંમોટો દુશમન તક્ધ છે. દરેક વસતનેુ એ તક્ધથી જોવે છે. દરેક 

સમયે, દરેક પરરસસથમતમા ંએને સવાલો ઉદ્ભવે છે અને એનો જવાબ મેળવવા 

મથી પડે છે..પરંત ુએના ંજવાબમા ંએને અજ્ાન જ મળે છે. એના ંજીવનની 

યાત્રાને કોહવી નાખે છે, અંતરનુ ંઅત્તર સકુાઈ જાય છે,  

અને અજ્ાનમા ંઆનદં ગમુાવી બેસે છે. 

જ્ાન એક અનભુવ છે, જ્ાન મેળવી શકાય નહીં, માત્ર અનભુવી શકાય. 

મારસ મારહતીને જ્ાન સમજી બેસે છે. આ જમાનાનુ ંજ્ાન માત્ર અજ્ાન જ છે.

ઈશ્વરને જ્ાની પ્રાપત ન કરી શકે, માત્ર નાદાની પ્રાપત કરી શકે. માટે જ,

જ્ાન અજ્ાન છે...    જ્ાન અજ્ાન છે...    જ્ાન અજ્ાન છે...

- {kir÷f “rð[kh” 
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શીષ્ધકની આ  જારીતી પસં્તઓ  
અંગે્જ કમવ Coleridge લખેલી, 

જયારે કમવતાનો નાયક એક સમદુ્રી 
વહારમા ંફસાયેલો હોય છે અને તેની 
ચારેય બાજુ પારી જ પારી હોવા 
છતાયં તે એક ટીપુ ંપારી પી શકતો 
નથી. આજે કદાચ આપરી સસથમત 
પર આ કમવતાના નાયક જેવી જ 
છે. પથૃવી ઉપર 70% પારી છતાયં 
તેમાથંી ખાલી 1% પારી જ આપરા 
માટે ઉપલબર છે. 

જાનયઆુરી 2018માં આરરિકાના 
કેપ ટાઉન શહરેમા ંએમપ્રલ મરહનાની 
અમકુ તારીખને  ‘ડે ઝીરો’ જાહેર 

કરવામા ંઆવયો. એટલે કે તે રદવસ 
પછી તે દેશમા ંપીવાના પારીનો કોઈ 
સ્તોત નરહ રહ.ે લોકોને બહારના દેશ 
પર, વોટર ટેનકો પર આરાર રાખવો 
પડશે. કેપ ટાઉન પહલેુ ંએવુ ંમખુય 
શહરે બનશે કે જયા ંપીવાનુ ંપારી હશે 
જ નરહં. અને કેપટાઉન એકલુ ંજ નરહં, 
બીજા ઘરા ંમોટા શહરેો જલદીથી આ 
સમસયાનો સામનો કરવાના છે જેમા ં
લડંન પર છે અને આપણુ ંબેંગલોર 
પર. હમરાથંી છાપામા ંજોતા હશો 
તો આપણું ગજુરાત પર આ જ 
સમસયાઓનો સામનો કરી રહુ ં છે. 
નમ્ધદાનુ ંલેવલ નીચુ ંજવાથી ખેતી, 

પીવાનુ ં પારી વગેરે સમસયાઓ 
આપરે પર અનભુવી જ રહ્ા છે.

આ તો થઇ શહેરોની વાતો, 
ગામડાઓમાં તો પારીની સમસયા 
વષષોથી રહી છે. મોટી સંખયામા ં
ગામોમાં લોકો 4-5 રકલોમીટર દૂર 
પારી લેવા જાય છે, કલાકો સરુી 
ટેનકરની રાહ જોતા બેસી રહે છે, 
લાઈનમા ંઉભા રહ ેછે. તેની અસર 
જાહરે જીવન પર પર પડે છે. ઘરી 
વાર વોટર ટેનકરમાથંી પારી લેવાની 
પડાપડી કરવામા ંલોકોના મોત થયા 
છે, બાળકો પારીની રાહમાં સ્ૂલે 
નથી જઈ શકતા, રોગચાળો, પાક 
બરાબર ના થવો - આવી બીજી અનેક 
સમસયાઓનો સામનો તેમને કરવો 
પડે છે. શહરેોમાં પર અનેક એવા 
મવસતારો છે કે જયા ંરદવસમા ંબે વાર 
જ પારી આવે, અનેક સોસાયટીઓમા ં
ટેનકરો બોલાવવા પડે છે. કેટલાક 
ગામડાઓમાં તો ટેનકરો પર 3-4 
રદવસે એક વાર આવે છે. 

પારીની આ સમસયાઓ અચાનક 
નથી ઉભી થઇ ગઈ. વષષોથી ઘરા ં
ગામ કે શહરે આ તકલીફોનો સામનો 
કરી રહ્ા છે. તેને ઓછા કરવાના 
પર ઘરા ઉપાયો થયા છે પર આ 
સમસયાનુ ંમખુય કારર છે - વરતી 
જતી વસતી અને પારીનો વેડફાડ. 
આપરે દુમનયામાં આજે જેટલી 
વસતી છે, તેમા ંએક વયસ્તએ જેટલો 
પારીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ 

Water,  Water  
Everywhere... 
Nor  any 
DROP 
to  drink !!

÷u¾
fýoðe þkn
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તેના કરતા બમરો ઉપયોગ થાય 
છે અને તેના લીરે પારી ઘટી રહુ ં
છે. 80% વેડફાયેલુ ંપારી સમદુ્રોમા ં
ચાલયું જાય છે અને પછી તેનો 
કોઈ જ ઉપયોગ રહેતો નથી. આ 
મસવાય ઔદ્ોગગકીકરરને કારરે 
ઉતપન્ન થતા કચરા, રસાયરોને 
કારરે અનેક જળાશયો, નદીઓનુ ં
પારી ગબનઉપયોગી બની ગયુ ંછે. 
ભારતની બે મખુય નદીઓ, જેને 
આપરે માતા માનીને પજૂીએ છીએ 
તે ગંગા અને યમનુાનો સમાવેશ 
દુમનયાની સૌથી પ્રદુમષત નદીઓના 
પહેલાં પાંચ ક્રમાંકમાં થાય છે. 
યમુનાને તો કાંરની ‘મરેલી 
નદી’ એટલે કે જેનુ ંપારી કોઈ જ 
ઉપયોગમાં ન આવી શકે તે જાહેર 
કરી દેવામાં આવી છે. 

મોટા શહરેોમા ંવરસાદી પારીનો 
સગં્હ કરી શકે તેવા કોઈ સ્તોત નથી 
રહ્ા, જળાશયો પર મકાનો બનાવી 
દેવામા ંઆવયા છે જયારે વાવ, ્વૂા 
ખાલી હરેરટેજ સાઈટ બની ગયા છે. 
આ શહરેોમાં પારી દૂરના ગામોના 
તળાવોમાથંી લાવવામા ંઆવે છે અને 
પરરરામે તે મવસતારના રહવેાસીઓ 
પારી હોવા છતાયં તકલીફનો સામનો 
કરે છે. કેપટાઉનમા ંતકલીફનુ ંમખુય 
કારરોમાનં ુ ંએક કારર હત ુ ં મશયાળુ 
વરસાદની કમી. ગલોબલ વોમમિંગ 
અને ્લાઈમેટ ચેનજના કારરે ત્રર 
વષ્ધથી તયાં વરસાદ આવતો જ 
નહોતો. હવે આ ગલોબલ વોમમિંગ માટે 
કોર જવાબદાર છે તે તો કહવેાની 
જરૂર જ નથી.  

અનેક NGO , સસંથાઓ , પ્રોજે્્ટસ 
- ગામો અને શહેરોમાં અવનવા 
પ્રયોગો, સારનો, વોટર હાવવેસસટિંગ 
મસસટમ - વગેરેની સહાયથી આ 
સમસયાનુ ંહલ શોરવા પ્રયતનો કરી 
રહ્ા છે. પર તેની સાથે વયસ્તગત 

પ્રયતનો પર તેટલા જ જરૂરી છે 
ખાસ કરીને તેવા લોકોએ કે જેઓ ને 
24 કલાક સળંગ અખટૂ પારી મળે 
છે. આપરે જયારે જમયા ંપછી હાથ 
રોવા પારીનો નળ ચાલ ુરાખીએ, 
ગાડી સાફ કરવા પાઇપ લગાવીએ 
પારી વહાવીએ, વાસર રોવા સળંગ 
પારી ચાલ ુરાખીએ, હોળી તો એક 
રદવસનો તહેવાર છે પર આપરે 
દરરોજે જારતા- અજારતા આવી 
અનેક રીતે અઢળક પારી વેડફીએ 
છીએ, તે રોકવુ ંજરૂરી છે. તે એટલુ ં
અઘરંુ પર નથી. જેટલુ ંજરૂરી હોય 
તેટલુ ંપારી વાપરવુ,ં કોઈ પાઇપ, 
ફલશ તટૂ્ો હોય તો તરત સમારકામ 
કરવુ,ં નાહવામા ંએક ડોલ પારીથી 
ચાલત ુ ંહોય તો 2-4 ડોલ ના વાપરવી, 
આળસ આવતી હોવા છતાંય નળ 
બરં કરવા ઉભુ ંથવુ,ં ગબનજરૂરી પારી 
વહી ના જાય તેનુ ં ધયાન રાખવુ ં - 
અમકુ નાની નાની વસતઓુ ધયાન 
રાખીને પર આપરે પારી બચાવી 
શકીએ છીએ. 

દર વષવે  22 માચવે “ વલડ્ધ વૉટર 
ડે” અલગ અલગ થીમ પર ઉજવાય 
છે. આ વખતની થીમ છે -  ર 
એનસર ઇઝ ઈન નેચર’ - કઈ રીતે 
પરૂ, દુકાળ , પારીનો બચાવ, સગં્હ 

વગેરે સમસયાઓ ્ુદરતની મદદથી 
- જગંલોનો મવકાસ કરી, વેટલેનડનો 
ઉપયોગ કરી, ઇકો રેિનડલી ઉપાયોથી 
મનવારી શકાય. માનવી તો ્ુદરત 
સાચવી ના શકો એટલે ્ુદરતને 
બચાવા ્ુદરતનો જ સહારો આખરે 
આપરે લેવો પડ્ો છે. ‘જળ એ જ 
જીવન’ - મનબરં વષષોથી ભરાવાય 
છે છતાયં કારેય તેનુ ંમહતવ આપરે 
સમજયા નથી. પર હવે ભામવ પેઢીની 
વાત તો દૂર રહી, આપરને જ પારી 
ન મળે તેવી સસથમત છે. એટલે જયારે 
પર માટલામાથંી આખો ગલાસ પારી 
ભરી, એક ઘટંુડો પી, બીજુ ં મસનકમા ં
ઢોળી નાખવાનો મવચાર આવે તયારે 
યાદ રાખવુ ં કે આ સમયે દુમનયાના 
કોઈ ખરેૂ લોકો આ એક ઘ ૂટંડા માટે 
તરફડે છે અને ભમવષયમાં આપરે 
જો સમયસર ના જાગયા તો કદાચ 
આપરે પર તરફડીશુ.ં

ખેંચતી ઘમૂરાતી પળ વચચે જીવયો

હું જ પોતાના ંવમળ વચચે જીવયો

છંદ શબદો લય અવાજો ને ધવમન 

તેં દીરા ંરૂપાળા ંછળ વચચે જીવયો

– મનોજ ખડેંરરયા
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સવીએ વહલેી સવારે અમથાને 
ઢંઢોળીને ભર ઉંઘમાથંી ઉ્ાડ્ો 

અને કહ,ે “આજે તો અમારા મરહલા 
મંડળના યુથ વીંગનો હોળીનો 
મપકમનકનો પ્રોગ્ામ છે, તે કહુ છં, 
રાતના ્ ંડા ખીચડી કઢી, રિીજમા મકૂા 
છે તે ગરમ કરીને ખાઇ લેજો. તમને 
તો રાતે કહુ ંહત ુ,ં આતો પર યાદ 
કરાવુ ંછં. ભલૂી નથી ગયાને? બાય હું 
જાઉં છં” રજાને રદવસે આરામ કરવો 
હતો એટલે અમથાએ અડરી પડરી 
આંખો ખોલી અને હા હા કરે રાખયુ.ં 
મનમાં બોલયો, ”આ શ્ીમતીજીનો 
ચાલીસનો ઘેરાવો અને રોળા યશ 
ચોપરાની હોળીમા પહરેે એવો ડે્સ ! 
પચાસની ઉમરે એ  કયા એંગલથી 
યથુ વીંગમા લાગે છે? ચાલો, રજાનો 
રદવસ અને શ્ીમતીજીની ગેરહાજરી 
એટલે લેર થઇ ગઇ” આમ મવચારીને 
તેરે ફરી ચારસામા જાતને સમાવી 

દીરી. જરા પડખ ુફયષો તયા ંતો બેલ 
વાગી.આંખો ચોળતો ઉભો થયો, 
તયાં દરવાજે કામવાળી રમડુીને 
જોઇને મવચાર આવયો ”એકલો જીવ 
અને રમડુી ઘાઘરો, પોલ્ુ પહરેીને 
આજુબાજુ ફરતી હશે, આહા.... તયારે 
બસ ત્રાસંી આંખે અંચઇ કરીને જોયા 
જ કરીશ.” એવા મવચારોમા મવચરતો 
હતો તયાંતો રમડુીએ એલાન કયુું,” 
સાબ, સવીબોને એડવાસં આલવાન ુ
કીધુ’ત ુ તે ઇમને બોલાવોને.” 
આજુબાજુ જોઇને કહે, “કોંઇ, બાર 
ગયા લાગે સી, હાલો તાર બસો રૂપેડી 
આલી દ્ો અને આજે મારી રજો સે, 
તે વાહર ઉટકવા આબવાની નથ” 
અમથાને આઘાત  લાગયો ,” બૈરુ મારુ 
પ્રોમીસ આપે ને મારે પાળવાના?” 
સોની બે નોટ છૂટ્ી કરી અને રમડુીના 
મવચારો છોડીને ફરી ઉંઘવાનો પ્રયતન 
કયષો. તયા તો ફરી બેલ વાગી. ઉ્ે 

તયાં સરુીમાં તો ત્રર ચાર બેલ 
વાગી. બારણ ુખોલયુ ંકે ચાલીના ચાર 
વાનર જેવા છોકરાઓ ઘરમા ંઘસૂી 
ગયા.ં “કાકા,બાલકનીમા પડ્ ુછે તે 
પાટીય ુહોળી માટે લઇ જઇએ છીએ.”  
અમથો એ  એ....ઇ...ઈ કરે તયા ંતો 
આખી ટોળી બાલકનીમા પહોંચી અને 
લાકડાની ટીંગાટોળી કરીને ચાલતી 
પકડી.અમથો પછતાયો,”અરે આ 
પાટીય ુતો હીંચકો બનાવવા રાખયુ ં
હત ુ.ં મારી બબચુક બૈરીને કેટલ ુકહુ ં
હત ુકે માળીએ ચડાવડાવજે. પર તે 
કહ ેકે બાજુવાળાની સીડી લાવવી પડે 
અને જોઇએ તયારે પાછ ઉપર કોર 
ચડ?ે ભલે પડી રહુ.ં હવે જો, આ લોકો 
ના કહતેા પહલેા જ ઉપાડી ગયા. ફરી 
પાછી આવીને ઘાટંા મને જ  પાડશે 
કે તમારામા પારી જ નથી.લઇ જવા 
દીધ ુજ  કેમ?” લાકડાના પાટીયાનો 
શોક મનાવતો હતો તયા ફરી બેલ 
વાગી. બાજુવાળા સવાનીભાઇ ઘસૂી 
આવયા. મને કહ,ે”અમથાભાઇ કેબલ 
આવે છે?મારુ તો  સવારથી જ ગયેલ ુ
છે.” અમથાએ મવચાર કયષો,”હા,એન ુ
તો આમેય બારેમાસ રદમાગ ગયેલ ુ
હોય છે. પૈસાનો ચી્ુ મારવાડી, તે 
કેબલનુ ંબીલ નહી ભયુું હોય” એરે 
ચેક કરીને જોયુ ંકે કેબલ તો આવતુ ં
હત ુ ં .પછી હાથ મો રોઇ, બ્રશ કરી 
ને રસોડા તરફ પ્રયાર કયુું. તયા 
તો સવાની ભાઇ કહ.ે,”અમથાભાઇ, 
ચા મકૂો છો?યાર મારી પર કટીંગ 
થઇ જાય. જૂવોને તમારા ભાભી પર 
મપકમનક પર ગયા છે અને મારી 
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ઇંગલીશ બોલતી વહુએ કીટલીની 
પાતળી ડાયટ ચા પીવડાવી દીરી.
તમનેં શુ ંકહું? એ ચાથી તો મારે બે 
નબંરનો કોલ પર નહી આવે. યાર 
એક અડરી ચા થઇ જાય “ અમથાએ 
જેમ તેમ ચા મકૂી અને બને્નએ 
ઉકાળેલી ચાને નયાય આપયો. તયાર 
બાદ અમથાએ અમથ ુજ સવાનીને 
કહુ ં કે એને ઓફીસના કામે બહાર 
જવાન ુહત ુ.ં એની ગરતરી એવી કે 
સવાની ટી.વી. જોવા બેસી જાય અને 
રાતના વરેલા ખીચડી કઢીમા પર 
ભાગ પડાવે. સવાનીની મવદાય બાદ 
તે આરામથી ચા પી ને પ્રાતઃ રક્રયા 
પરવારવા લાગયો. નહાવા ગયો અને 
સાબ ુલગાડ્ા બાદ પારી ગલુ થઇ 
ગયુ.ં જેમ તેમ આંખ ઉપરથી સાબ ુ
કાઢીને અરીસામા જોય ુતો પોતાની 
જાતને જોઇ ને છળી ગયો, એનાથી 
બમૂ પડાઇ ગઇ. બીચારાએ સાબથુી 
હોળી ખેલી હોય એવો દેખાવ હતો. 
જેમ તેમ ટુવાલથી સાબ ુ લછૂીને 
ડ્ાય્લીનીંગ કયુું. ઓરફસથી લાવેલો 
એટલ ુકામ કમયટુર  ઉપર કરી જરા 
બહાર નીકળી ગયો. સારૂ હત ુ કે 
ધળેૂટી ના હતી. પર હોળીના ડરથી 
ઘરી દુકાનો બરં હતી. બાર વાગે 
આવીને છાનો માનો ઘરમા ઘસૂી ગયો 
કે કોઇ નવરો પાડોસી ખપાવવા ના 
આવે. એમ તો મમુબઇના ગજુરાતી 
પાડોશવાળા બીલડીંગમા ંતમારૂ સ્ુટર 
કે મોટર બહારથી આવતા જોઇને 
આજુબાજુ વાળા ધયાન રાખતા હોય 
કે કોર, કારે, કોની સાથે આવે જાય 
છે. ઘેર જઇને રાતના વરેલા કઢી 
ખીચડી ગરમ કરતો હતો કે ફરી 
બેલ વાગી. એ એટલો ચમકી ગયો 
કે આખી કઢી એના ઉપર ઢોળાઇ 
અને હવે બીજી હોળી કઢીની રમાઇ 
ગઇ. બારણ ુખોલે કે ્ઢી સાફ કરે 
એ અવગઢમા પાછો બાથરૂમમા ંગયો 

અને ટુવાલ પહરેીને કઢીવાળા કપડા 
બાલડીમા નાખીને બારણ ુ ખોલવા 
ગયો. બારણ ુખોલય ુતો એમની ઉપર 
વાળા  ભારતીબેન મેળવર લેવા 
આવેલા. ઘરમા તો ટુવાલ પહરેીને 
દોડાદોડી થઇ ગઇ.બીચારાને બારરે 
ઉભારાખીને કપડા પહરેવા દોડ્ો. 
બાદમા રિીજમાંથી મેળવર શોધય.ુ 
એમ કરતાં છાશન ુ વાસર એના 
ઉપર પટકાય.ુ ભારતીબેન સોરી 
સોરી કહેતા મવદાય થયા અને 
અમથાને માથે નવા પહરેેલા કપડા 
અને  જમીન સાફ કરવાનો વારો 
આવયો. પેલી ખીચડી તો ્ંડી થઇ 
ગઇ. પર થોડી વરેલી છાશ સાથે 
ખાઇ લીરી.આ ત્રીજી હોળીના કપડા 
બદલીને એને વામ્ુક્ષીની આશા હતી 
તયાં જ એમના બીલડીંગના સેકે્રટરી 
કીશોરભાઇએ બેલ મારી.” તમે પર 
શ,ુ ભલા મારસ, સવારથી કા ંહતા?ં 
બાજુના બીલડીંગ વાળાએ નવુ ંપારીનુ ં
કને્શન લીધુ ંછે, તે આપણ ુપારી 
બંર થયુ ં છે. ચાલો, સોસાયટીના 
બરા સભયો તયા જઇએ છીએ.” આમ 
કહીને ઉંઘનો ધવશં કરી એ જોડે ખેંચી 
ગયા. બાજુના બીલડીંગનાં મેંમબસ્ધ 
સાથે સારી એવી વાગ્ુસતી થઇ. 
બને્ન બાજુથી સર સરતા વાગબાર 
છૂટ્ા. છેલલે મયમુનમસપાગલટીમા ફોન 
કરી, રજાઓ પતે પછી જ નીકાલ 
આવશે એવ ુતય થતા ંછૂટા પડ્ા. 
તયા ંતો કોઇ સભય ગરૃહરીએ ઉપરથી 
ડોલ ભરીને એં્વાડ નાખયો અને 
ઘરા ખરા સભયોનાં કપડાને એનો 
લાભ મળયો. અમથાને તો સવારથી 
ચોથી હોળી હતી. આના મવરોરમા ં
બીલડીંગના નાના છોકરાઓ બે ચાર 
પતથર પેલી બારી તરફ ફેંકીને ભાગી 
આવયાં. યધુરમાં હાર થઇ કે જીત 
એ તો ખબર ના પડી, પર બરા 
મેમબસ્ધ બાજુની રેંકડી પર ચા પીને 

પાછા આવયા.ં એક તો પારીનો ત્રાસ 
એમા અમથાને ચોથી વાર નહાવાન ુ
આવય.ુ સડંાસના ફલશમા પારી ચાલ ુ
હત.ુ તેમાથી બે લોટા કાઢીને નાહી 
લીધ.ુ સવી સાંજે આવીને સમજયા 
કે સાભંળયા વગર પારીની રામાયર 
માંડશે.પાંચ વાગે આવવાની હતી 
એટલે રાતે્ર તો સરખ ુજમવાન ુમળશે 
એ આશાએ ટી.વી સાથે ટાઇમપાસ 
રમવાન ુનક્ી કયુ્ધ. પર એક પ્રોગ્ામ 
ઢંગનો ના હતો. તયા ંતો સવીનો ફોન 
મોબાઇલ ઉપર ચમકો.”કહુ છ. 
અમારી બસ હાઇવે ઉપર બગડી છે 
તે બીજી બસ આવતા વાર લાગશે. 
સાજંને માટે પેલા સરૂતીન ુરટરફન લઇ 
આવશો? અમથાએ સ્ટૂર કાઢ્ુ ંઅને 
બાજુની ગલીમા ં રટરફન લેવા ગયો. 
રસતામા પારીની પાઇપો માટે ખાડો 
ખોદેલો હતો.ચારે બાજુ માટી હતી. 
તેમા સ્ુટર સકીડ થયુ ંઅને અમથો 
માટીના રંગે રંગાઇ ગયો.”બસ, 
હવે બસ, ભગવાન ! એક રદવસમા ં
પાચંમી હોળી”.માટીવાળા કપડે પર 
સરુતીન ુરટરફન લઇને જ ઘેર આવયો. 
સવારનો પોતે પર ભખૂયો હતો. ફરી 
એક જોડી કપડા અને એક લોટો 
પારીથી ડ્ાય્લીનીંગ કયુું. સરુતીના 
શાક-દાળની સગુરંથી પેટમા ગબલાડા 
બોલતા હતા.ંપર શ્ીમતીજીની વાટ 
જોવી જ રહી .હવે જો ભલૂમા પર 
ટીફીન ઢોળાઇ  જાય તો શ્ીમતીજીના 
ઘાટંા ખાઇને જ ભખૂયા પેટે રાત પસાર 
કરવી પડશે. એક એક મમમનટ મવરહમા 
વીતતી હતી.સામે પડેલી વરીયાળીની 
બોટલમાથંી થોડી થોડી વારે અમથો 
ફાકડો મારતો હતો. રદવસ આખો 
હોળીઓ રમીને થાકેલો અમથો ઝો્ુ 
ખાતો હતો. છેક નવ વાગે બેલ વાગી. 
અને વરીયાળીની બોટલ ઉંઘમા જ  
હાથમાથંી છૂટી ગઇ.અમથો બઘવાતો 

(અનસુરંાન 10મા ંપાને)
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મારા ખયાલથી આ ફેબ્આુરીથી 
માચ્ધ સરુીના અમકુ સમયને 

તો ઓરફશયલ “પે્રમનો મરહનો” જાહરે 
કરી દેવો જોઈએ. હજી માડં વાસતંી 
વાયરા એ રહલલોળા લેવાના શરુ કયા્ધ 
હોય તયા ંતો વૅલેનટાઈનના ંગલુાબો 
મહકેી ઉ્ે અને પછી તે જ ઇશકનો 
ગલુાલ હોળીના રંગોમા ંભળી જાય. 
આ પે્રમ આપરી સાથે સાથે પ્ર્મૃતમા ં
પર ખીલી ઉ્તો હોય છે અને જો 
તેને મારીએ તો “Love is in the 
air “ - “ઇશક હૈ જેસે હવાઓં મેં” નો 
ખરેખર અનભુવ થાય.

પે્રમનુ ંનામ આવે એટલે આપરી 
પહલેી કલપના હમેંશા એક પરુુષ અને 
સ્તીના પે્રમની આવે છે. પર પે્રમ તો 
ગમે તે હોઈ શકે - તે મારસ- મારસ 

વચચેનો હોય તો તેમા ંપર અસખંય 
સબરંો આવી જાય. અને જરૂરી નથી 
કે તે મારસ-મારસ વચચેનો જ હોવો 
જોઈએ, તે મારસ અને તેના પાલત ુ
પ્રારી વચચે હોઈ શકે, મારસ અને 
પ્ર્ૃમત વચચે હોઈ શકે ( જેમકે મને 
વરસાદ સાથે એક અલગ જ મહોબત્ત 
છે) અને તે મીરા- ્ૃષર કે નરમસંહ- 
્ૃષરની જેમ ઈશ્વર સાથે પર હોઈ 
શકે, કારેક કોઈક સથળ, પસુતક, કળા 
કે આપરા કામ સાથે પર આપરી 
એક અલગ જ લવસટોરી ચાલતી હોય 
છે. 

હમરાં વેલેનટાઈન ડેના રદવસે 
એક કાય્ધક્રમમાં RJ દેવકીએ એક 
સુંદર વાત કરી કે “આપરને 
નાનપરથી મમમીને, પપપાને, ભાઈ- 

બહનેને, મમત્રને, પમત, પતની અને 
બીજા અનેક સંબંરોને કઈ રીતે 
પે્રમ કરવો તે રફલમો, પસુતકો વગેરે 
અનેક માધયમોથી શીખવાડાય છે પર 
પોતાની જાતને કઈ રીતે પે્રમ કરવો 
તે કોઈ નથી શીખવાડત ુ.ં” આપરને 
બરાને આપરે ગમીએ છીએ, પર 
કારેક કારેક - જયારે કોઈ બીજી 
વયસ્ત આપરા વખાર કરે, જયારે 
આપરે અમકુ રકલો વજન ઉતારી 
દઈએ કે મસત, સુદંર હરે-મેકઅપ કરી 
તૈયાર થઈએ, કોઈકને મદદ કરીએ 
કે સારા મા્સ્ધ મેળવીએ  - આ દરેક 
ઘટનામા ંઆપરને આપરી જાત ગમે 
છે. પર જયારે આપણુ ંવજન થોડંુ 
વરી જાય, મોઢા પર ખીલ થયા હોય, 
પરીક્ષામા ંફેલ થયા હોઈએ કે કોઈએ 
રરજે્ટ કયા્ધ હોય  - શુ ંતયારે આપરે 
ખદુને ચાહી શકીએ છીએ ?

આજકાલ જરા કોસમપરટશનનો 
માહોલ વરારે બની ગયો છે. ખાલી 
પરીક્ષાના મા્સ્ધ , કે મરહનાના 
પગારમાં નરહ, પર ફેસબકુ અને 
ઇનસટાગ્ામ પર કોના ફોટાને કેટલી 
લાઇ્સમા ંપર કોસમપરટશન ચાલતુ ં
રહે છે. બીજાને શું ગમશે ? એ 
મવચારવામા ંઆપરે આપરા ચહરેા 
સાથે વયસ્તતવ પર પર એટલા 
રફલટર ચઢાવી દઈએ છીએ કે જયારે 
સાચા અરીસામા ંજોઈએ તયારે બીજા 
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તો શુ,ં આપરે ખદુ આપરી સાચી 
જાતને જેવા છીએ તેવા સવીકરી નથી 
શકતા. બીજાની કમેંન્ટસ, વાતો, 
તેમના આપરા મવશેના ખયાલોનો 
પ્રભાવ આપરી પર એટલો હોય છે કે 
પરરરામે આપરે ખદુને પે્રમને બદલે 
નફરત કરવાનુ ં ચાલ ુ કરી દઈએ 
છીએ. અને કારેક બીજાને ચાહવામા,ં 
બીજાનુ ંગમતુ ંકરવામા ંઆપરે ખદુને 
ચાહવાનુ ંભલૂી જઈએ છીએ.    

પોતાનો સવીકાર અને પોતાની 
જાતની કદર - Acceptance and 
Appreciation of yourself - એ 
મારા ખયાલથી પે્રમ કરવાનુ ંપહલે ુ ં
પગમથયુ ં છે. પોતાની જાતને પે્રમ 
કરવો એટલે એવુ ંનહી કે સવાથથી થઇ 
જાઓ, બીજાની લાગરીઓની કદર જ 
ના હોય કે તમે બીજાને પે્રમ કરવાનુ ં 
છોડી દો.  પર તમે તયારે જ બીજાને 
ભરપરૂ પે્રમ કરી શકો જયારે તમે ખદુ 
છાતી ્ ોકીને ‘જબ વી મેટ’ની ‘ગીત’ની 
જેમ રદલથી બોલી શકો કે “ મૈં અપની 
(અપના) ફેવરરટ હું.”  તે પછી તમે 
જાડા, પાતળા, કાળા, ગોરા, પાસ, ફેલ 
- કોઈ પર પરરસથમતમા ંહોવ. WHO - 
વલડ્ધ હલેથ ઓગવેનાઇઝેશનની સાઈટ 
પર આપઘાત કરતા કે  રડપે્રશનમા ં

જતા રહતેા લોકોને પ્રભામવત કરતા 
બતાવેલા કારરોમાનં ુ ંએક કારર છે 
- lack of self- love. એક વયસ્તએ 
સેલફ-લવની એક નાનકડી ટ્ીક 
બતાવી છે કે જયારે પર પોતાની 
જાતને નફરત કરવાનો કે પોતાના 
માટે કોઈ પર નેગેરટવ મવચાર આવે 
તયારે તરત જ મોટેથી “કેનસલ, 
કેનસલ” બોલી દેવુ.ં શરૂઆતમા ંતમે 
નરહ માનો, પર રીમે રીમે તે તમને 
મદદ કરશે. હુ ંએમા ંઉમેરો કરંુ તો આ 
“ કેનસલ” ની સાથે ત્રર વાર મોટેથી 
“ I love Me” પર બોલી દેવુ.ં 

આપરે હમેંશા આપરી ખશુીઓ 
માટે બીજા પર બહ ુઆરાર રાખીએ 
છીએ સાથે બીજાને ખશુ કરવા પર 
લાખો પ્રયતનો કરીએ છીએ. ગલ્ધરેિનડ / 
બોયરેિનડને મનાવવા આકાશ-પાતાળ 
એક કરીએ, બીજાને સાચવવા હદ 
બહારનુ ં કામ કરીએ પર પોતાને 
સાચવવાની વાત આવે તયારે ? કઈ 
નરહ. બહતુ નાઇનસાફી હ ેયે તો !  હગ 
ડે પર કોઈ મનુ્નાભાઈ આવી તમને 
જાદુઈ જપપી આપે એવી રાહ જોવા 
કરતા ખદુને જ દરોજે એક સુદંર 
જપપી આપી દઈએ તો ? આપરને 
નાનપરથી બીજા સાથે કઈ રીતે સારો 

વતા્ધવ કરવો તે શીખવાડાય છે પર 
પોતાની સાથે સારો વતા્ધવ કઈ રીતે 
કરવો એ આપરને કોઈને ખબર 
નથી હોતી. પોતાનુ ંગમતુ ંકામ કરો, 
સગંીત સાભંળો, નાચો, ઊંઘો, ખાઓ- 
પીઓ, પોતાની સાથે રડનર- ડેટ પર 
જાઓ, સુદંર રફલમ જુઓ, એકલા 
રખડો.. અઘરંુ છે, પર અશક નથી. 
ભમવષયમાં પાતળા થશો તયારે જ 
પહરેીશ એ મવચારી જે ડે્સ કબાટના 
ઉપરના ખાનામા ંરાખી મકુો હોય, 
તેને ખલુલો કરાવીને પર આજે પહરેી 
લો, કારરકે તમે જે અતયારે છો, તે 
જ સાચા છો અને તેને જ પે્રમ કરો, 
અતયારે તમને જે ખશુી આપે છે તે 
કામ કરો. સમયની કે કોઈ સપેશયલ 
સમવનની આવીને વહાલ કરશે તેની 
રાહમા ંઆજે ખદુને વહાલ કરવાનુ ંના 
ભલૂો.આ વેલેનટાઈન તો જતો રહ્ો, 
પર ને્સટ વેલેનટાઈન સરુીમા ંકોઈ 
બીજાના પે્રમ પડો ના પડો પર જો 
ખદુના પે્રમમા ંપડી જશો તો બારેમાસ 
વસતં ખીલેલી રહશેે. 

“ If you don’t talk with yourself, 
you are missing a conversation 
with a great Mind.”

(પાના ં8નુ ંચાલ)ુ

ઉભો થયો. પર સલીપર પહયેા્ધ 
હતાં એટલે વરીયાળી દારા ઉપર 
લપસયો. ઓ..ઓ..ઓ..બમૂ સભંળાતા 
જ સવીએ કેડથી ચાવી કાઢીને ઘરનો 
દરવાજો ખોલયો. અમથાને બે પગ 
પહોળા કરીને પડેલો જોયો. પેંટ 
પર વચચેથી ફાટી ગયુ ંહત.ુ સવીની 
સરસવતીનો વરસાદ વરસયો. આ 
છેલલીવારની હોળી શબદોની હતી 
હોં. એમા શરીર ભીંજાવાન ુનહોત,ુ 

પારીની જરૂર ના હતી, ફ્ત મન 
ક્્ર કરી, કાનમા પમૂડા નાખી 
રાત પસાર કરવાની હતી. નીચે 
બીલડીંગમા ંહોળી પ્રગટાવી છોકરાઓ 
બીજે રદવસની હોળી રમવાની તૈયારી  
કરતા હતા ંઅને લાઉડ સપીકર ઉપર 
ગાયન વાગત ુ ંહત ુ,ં” મથરુામા ખેલ 
ખેલી આવયા ............” સવલી તારો 
કાનો તો કા ંકા ંહોળી રમી આવયો 
હતો. બીજી સવારે તો બીલડીંગમા ં
રંગોની હોળી ખેલાવાની બાકી હતી. 

પર અમથો હવે હોળીના નામથી પર 
થાકો હતો .તયા ંતો સવીનો ઓડ્ધર 
છૂટ્ો,” ચાલો હવે વહલેા સઇૂ જઇએ. 
કાલે બીલડીંગમા હોળી રમવા જવાન ુ
છે. ”અમથો સપનામાં પર હોળી 
રમવા તૈયાર ના હતો. ભલે પછી 
તેના સપનાની રારી હમેામાલીની કે 
રેખા કે ઐશ્વય્ધરાય બોલાવે, પર હવે 
તો હોળી રમવાની ના...ના...અને ના.
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સમભાવ દૈમનક યાદ હાથમા ંઆવે એટલે ભપૂતભાઇ 
વડોદરરયા અચકૂ યાદ આવે.મપતા છોટાલાલ અને 

માતા ચતરુાબેનને તયા પતુ્રરતનનો જનમ ૧૯ ફેબ્આુરી 
૧૯૨૯ના રોજ ધાગંધા ખાતે થયો.

૧૯૪૬મા ંમવજ્ાન મવષય સાથે સનાતકની પદવી મેળવી 
પત્રકારતવ તરફ આકષા્ધયા અને ‘લોકશસ્ત’ અખબાર માટે 
કામ કયુું.માત્ર 3 વષ્ધની ઉંમરે મપતાની છત્રછાયા ગમુાવેલા 
ભપૂતભાઇએ 26 વષ્ધની યવુાન વયે સૌરાષટ્ની ઓળખ 
સમા ફૂલછાબ દૈમનકના સપંાદક તરીકે કામગીરી બજાવી.
પત્રકારતવની કેડી રીમે-રીમે મારગ બનતી જતી હતી.

1962માં અમદાવાદ મકુામ પોસટ બનતા સથામનક 
અખબાર “લોકમાનય”ના સપંાદક તરીકે તયારબાદ જારીતા 
દૈમનક સદેંશના સમાચાર સપંાદક તરીકે તથા ગજુરાત 
સમાચારના સબ એરડટર તરીકે નોંરનીય કામગીરી 
બજાવીને ગજુરાત સરકારના મહતવના મવભાગ મારહતી 
ખાતામા ંમનયામક તરીકે ફરજ બજાવી.મારહતી ખાતામાથંી 
ફરજમકુત થઇ 1986મા ંસમભાવ ગ્પુની શરૂઆત કરી,જે 
આજે વટવકૃ્ષ બનયુ ંછે. 

પત્રકારતવની સાથે ભપૂતભાઇ કારેક ઉદુ્ધ માં પર 
લખવાનો શોખ રરાવતા હતા.તેમરે લખેલ શેર આજે પર 
મમત્ર વત ુ્ધળ અને પરરવારજનોને સતત ભપૂતભાઇ હોવાની 
અનભુમૂત સતત અને સહજ રીતે કરાવે છે.તેમરે શરૂ કરેલ 

સમભાવ દૈમનકે પત્રકારતવની લાબંી મજલ કાપતા અનેક 
ચઢાવ-ઉતાર જોયા છે અને આજે માત્ર સમભાવ દૈમનક 
જ નહીં પરંત ુઅનેક સાહસો આ ગ્પુ દ્ારા કાય્ધરત છે.

“દાદા”ના હલુામરા નામે જારીતા બનેલ ભપૂતભાઇ 
વડોદરરયાએ પોતાના જીવકાળ દરમયાન 50 જેટલા 
પસુતકો સમાજને આપયા છે જે આજે પર સમાજને નવો 
રાહ ચીંરે છે.પત્રકારતવના મવદ્ાથથીઓ માટે એક વારસા 
સમાન તેમના પસુતકો રહ્ા છે.તેમની નવલકથા “પે્રમ 
એક પજૂા”ને ગજુરાત સારહતય અકાદમી દ્ારા પરુસકાર 
પર મળયો છે.

૪ ઓ્ટોબર ૨૦૧૧ના રોજ તેમનુ ંદેહાવસાન થતા 
ગજુરાતી પત્રકારતવનો એક યગુ આથમી ગયો પરંત ુઆજે 
પર તેમના મવચારો અને તેમના શબદો લોક ચાહના રરાવે 
છે.આજે તેમના જનમરદવસે શબદાજંગલ.....
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માનસીએ ફરી એકવાર ચેક 
કરી લીધુ.ં લેટેસટ રડઝાઈનના 

થોડાક ડે્સીસ, મેગચંગ સેનડલસ અને 
કેમેરો બેગમા ંમકુાયા છે કે નહીં? હા...
મેગચંગ જવેલરી અને વેમનટી બો્સ 
તો પહલેેથી જ મકૂી દીરેલા.ં

બારી બહાર નજર માંડી તો 
ગોરંભાયેલું કાળંુ રબબ આકાશ 
લસત થઈ આળસનુી જેમ પડેલું. 
માનસીને તેની એ આળસ છેતરામરી 
લાગી. એમ લાગતુ ંહત ુ ં કે થોડી જ 
વારમાં વીજળીના ચમકારાં અને 
વાદળોના ગડગડાટના ંબેંડવાજા સાથે 
મેઘરાજાની  સવારી દેકારો બોલાવતી 
આવી પહોંચશે. અરે...આ વરસાદ 
ખરેખર વરનો સાદ બનીને તેને 
રોકી ન પાડે તો સારંુ. મવચારતી તે 
ઝડપભેર તૈયાર થવા લાગી. રામાને 
કહીને પોતાનો સામાન ગાડીની 
ડીકીમાં મકુાવી દીરો. અનાયાસે 
જ તેની નજર ઘરડયાળ પર પડી, 
હજી તો ઘરેથી નીકળવાને ખાસસા 
બે કલાકનો સમય હતો. તો શા માટે 
આટલી ઉતાવળ? ઉંબરો ઓળંગી 
જવા તે બહાવરી બનેલી...! શા માટે 
આટલી બરી ઉતાવળ..! ઉંબરને પેલે 
પાર એવુ ંકયુ ંલોહચુબંકીય બળ હત ુ?ં 
જે એને ઘરથી મવરુધર રદશામા ંખેંચી 
રહુ ં હત ુ.ં બસ સો વાતની એક જ 
વાત...પમત મમતલુ આવે તે પહલેા ં
તેરે નીકળી જવુ ંજોઈએ, પર ‘ઓહહ 
મમતલુ...આહ મમતલુ!’

મમતલુની યાદ આવતા જ મમતલુનો 
પે્રમપાશ તેને વીંટળાઈ વળયો. જેટલી 
ઉતકટતાથી તે મમતલુને ચાહતી હતી 
તેનાથી બમરી ઉતકટતાથી મમતલુ 

તેને ચાહતો હતો. એની આ ચાહત 
જ તો તેની ઇચછાઓ, આકાકં્ષાઓની 
રાહમા ંરૂકાવટ બની રહી હતી. 

તેને યાદ આવયુ.ં...
મમતલુ ઘરે આવે પછી જો માનસી 

ન દેખાય તો તે કેવો બહાવરો બની 
જતો, માન.ુ..માન.ુ..માન.ુ..કરીને આખુ ં
ઘર માથે લઈ લેતો. 

“ચીલ...બેબી, આટલી બમૂો કેમ 
પાડે છે? ફોનમા ંવાતો કરતી હતી..”

“તે ઘરમા ંબેસીને વાત કર ને...
તયા ંબાલકનીમા ંજઈને વાત કરવાની 
શુ ંજરૂર છે?”

“અરે બાબા...ઘરમા ંનેટવક્ધ નહોત ુ ં
આવતુ ંએટલે જ તો બાલકનીમા ંજવુ ં
પડ્ુ.ં જવા દે એ વાત...પહલેા ંમને 
એ કહ,ે કેમ બમૂો પાડતો હતો? શુ ં
કામ પડ્ુ?ં”

“કંઈ નહીં યાર...ઘરમા ંઆવુ ંઅને 
મારી હ્રદયસવામમનીના ંદશ્ધન ન થાય 
તો બમૂો જ પાડવી પડે ને...! માન.ુ..
તારા ંવગર મને જરાય ન ચાલે એ 
તને ખબર છે ને? હવે પછી હું ઘરમા ં
આવુ ં તે પહલેાં જ તારાં ફોન-બોન 

પતાવી દેવાના...પછી બસ હું અને 
ત ુ ંજ....

એ ઘરીવાર મવચારતી કે ‘ખરો છે 
આ મમતલુ...! મારેય મારી એક અલગ 
દુમનયા હોય કે નહીં? મારી પોતાની 
ઓળખાનુ ંશુ?ં મારંુય એક આકાશ 
હોય જયા ંહું મનમોજજની જેમ ઊડ્ા ં
કરંુ....!

એક રદવસની હોય કે અ્વાડીયા-
દસ રદવસની ગબઝનેસ ટ્ીપ હોય, 
મમતલુ, માનસીને મકૂીને કાંય ન 
જતો. માનસી એની સાથે જવાનુ ંજ...! 
અને ગગફટ? રોજ કોઈને કોઈ બહાનુ ં
કાઢીને જાતજાતની અને ભાતભાતની 
ગગફ્ટસ ખડકી દેતો. કબાટો ઉભરાઈ 
રહ્ા હતા. કોઈ કમી નહોતી. ઘરમા ં
આખા રદવસનો રામો અને રસોઈ 
માટે મહારાજ હતા. સામાનય છોકરી 
જે સખુની ખેવના કરે તે સઘળંુ સખુ 
માનસીના ંચરરોમા ંઆળોટત ુ.ં..

પર....આને જ શું સાચુ ં સખુ 
કહેવાય? શુ આમને આમ કોઈ 
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પર લક્ય વગરની જજંદગી જીવી 
નાખવાની? આટલા સખુમાય હજી 
ખરા સતંોષનો ઓડકાર કેમ આવયો 
નહોતો...? તે શું કરે કાં જાય? 
તેનાં મનમાં આવા તો કેટલાંય 
સવાલો ઉ્તા ંરહતેા. એક જમાનામા ં
માનસી કોલેજની બયટુીસ્વન રહી 
ચકેૂલી. ફેશન શૉ હોય કે નાટક હોય. 
સમાટ્ધ , દેખાવડી અને વા્ચાતયુ્ધમા ં
માહેર માનસી કોલેજની એકોએક 
એસ્ટમવટીમા ંભાગ લેતી. તેની હાજરી 
માત્રથી સટેજ જીવતં બની જત ુ.ં કોલેજ 
છોડયા બાદ પર તે મોડેગલંગ અને 
ફેશન શૉ સફળતાપવૂ્ધક કરતી રહલેી. 
આમ લાઈમલાઈટમાં રહવેાન ુતેને 
કો્ે પડી ગયેલુ.ં મમતલુ સાથે પહલેી 
મલુાકાત પર એક ફેશન શૉ દરમયાન 
જ થયેલી ને...!  

ને તે શહેરના નામી ગબઝનેસ 
ટાય્ુન મમતલુને પરરી બે્ી...! એ 
પછી થોડાં સમય માટે તેરે બધુ ં
મવસારી દીધુ ં ને પોતાનાં સસંારમા ં
ઓતપ્રોત થઈ ગયેલી. શ્ીમતી.
માનસી મમતલુ બનયા પછી એની 
જજંદગી સાવ બદલાઈ ગઈ તોયે 
પોતાના રૂપ અને રફગરની જારવરી 
કરવામા ંપાછી નહોતી પડી. આ જ 
રૂપનો તો મમતલુ રદવાનો હતો. તેની 
આ બેસમુાર રદવાનગીમા ંતે પોતાની 
જાતને ઓળઘોળ કરી પરરતપૃપત 
અનભુવી રહી. મમતલુની આજુબાજુ 
ફરતાં, તેને પે્રમ કરતાં અને તેના 
પે્રમમાં ખોવાઈને પાંચ પાંચ વરસ 
પારીના રેલાની જેમ વહી ગયા. 

મમતલુનો ગબઝનેસ મવસતરતો 
જતો હતો. તેનુ ંકામ વરી ગયુ ંહત ુ.ં 
ઘરીવાર ઘરે આવવાનુ ંમોડંુ પર 
થઈ જત ુ.ં એક રદવસ સવારે મમતલુ 
તૈયાર થતો હતો તયારે તેને ટાઈ 
બારંતા બારંતા, તેની નજદીક સરીને 
તેરે કહુ ંપર ખરંુ, “મમતલુ, કાલથી 

હું આપરી ઑરફસ જોઈન કરંુ છં. 
તને મદદરૂપ પર થવાય અને મારો 
સમય પસાર થાય. એ બહાને આપરે 
વરારે સમય સાથે મવતાવી શકીશુ.ં”

“ના..માન.ુ..એ તારંુ કામ નહીં. 
ગબઝનેસની આંટીઘટૂીમા ંત ુ ંઅટવાઈ 
જશે તો મારી આ માનનેુ હું ખોઈ 
બેસીશ. એ નકુસાન મારાથી સહન 
નહીં થાય. એય ને ઘરમા ંબેસીને ત ુ ં
જલસા કર ને મારી રારી!”

“આખો રદવસ ઘરમા ંનવરા બેસીને 
કંટાળી જવાય છે. બસ...એક જજમમા ં
જવાનુ ં અને બીજુ ં  કીટીપાટટી...
એનાથંી પર હવે ઉબાઈ ગઈ છં. મને 
મારી ઓળખ જોઈએ છે...” મમતલુના 
વાકંરડયા વાળમા ંઆંગળી રમાડતા ં
તે લાડથી બોલી, “ચાલ તારી પર 
વાત નહીં અને મારી પર નહીં, 
બસ. મરહનામા ંએકવાર ફેશન શૉ કે 
મોડેગલંગ કરવાની તો રજા આપ.”

“નો વે...માન,ુ શ્ીમતી.માનસી 
મમતલુ શાહ, બહાર કામ કરવા જશે? 
તારી ઓળખ તો ગબઝનેસ ટાય્ુનની 
પતની તરીકે બની જ ગઈ છે...આટલી 
સખુ સાહયબીમા ંતને ઓછં કા ંપડ્ુ ં
કે તારે કામ માટે ઘર બહાર જવુ ંપડે? 
એવો મવચાર જ કેમ આવયો તને?”

કેમ? એમાં ખોટંુ શું છે? મારી 
આવડતને ઘરમાં બે્ાં કાટ લાગી 
જશે. હવે જમાનો બદલાઈ રહ્ો છે. 
પમત ગમે તેટલો રનવાન હોય તોય 
તેની પતની પર કમાવા માટે ઘર 
બહાર જાય જ છે ને...એ વાત મારા ં
કરતા ંતો વરારે તને ખબર હોય...
પછી મને...  

આજે તો માનસીનાં મગજ પર 
એક ધનૂ સવાર થઈ હતી. મમતલુને 
ઑરફસે રવાના કયા્ધ પછી તેરે તેના ં
જૂના મમરડયા કનસલટનટને ફોન કરી 
બધુ ંનક્ી કરી લીધુ.ં બસ હવે આ 

ઘર અને વરને મકૂીને પોતાની ઇચછા 
પ્રાપપતનુ ંલક્ય મસધર કરવા નીકળી 
જ જવુ ં છે. ‘હે પ્રભ.ુ..બધુ ં હેમખેમ 
પાર પાડજે’ એમ મનોમન બોલતા ં
તેરે ઘરના ંમરંદર તરફ  જોઈ હાથ 
જોડયા.ં મમતલુને સબંોરીને લખેલી 
ગચઠ્ી ટેબલ પર મકૂીને તે કયાયં સરુી 
આંખો મીંચી પડી રહી. 

આચનક ડોરબેલ વાગી ઉ્ી...
ચમકીને ઉભા થઈ તેરે દોડતા ં
દરવાજો ખોલયો. દરવાજામા ંહસતા ં
ચહેરે ઉભેલાં મમતલુને જોઈ તે 
ઝખંવાઈ ગઈ ને બે ડગલા ંપાછળ 
હ્ી ગઈ. “અરે...મારા પ્રારમપ્રયે 
પછૂશો નહીં કે, સરુજ કેમનો ઊગયો? 
રાયવર..આજે વહલેેરા.ં.કેવી રીતે?”

ડઘાઈ ગયેલી માનસીને કંઈ સજૂયુ ં
નહીં કે શુ ંબોલવુ.ં.‘બેસ તો ખરો..હું 
તારા માટે પારી લઈ આવુ.ં..’

“અરે, મારી જાન...પારીબારી ગયુ ં
તેલ લેવા..પહલેા ંઆંખો બરં કર. જો 
હું તારા ંમાટે શુ ંલાવયો છં.”

‘ઓહહ નો…, આજે ફરી એક ગગફટ.’ 
મવચારતા ંતેરે આંખો બરં કરી.

“એક..બે...ત્રર...ચાર...પાચં, હવે 
આંખો ખોલો દેવી...!”

માનસીની આંખો તો ખલૂી 
પર પલકારો મારવાનુ ં જ ભલૂી 
ગઈ. મમતલુના હાથમાં માનસીનો 
એપોઈંટમેંટ લેટર હતો. તે હવે 
બાકાયદા મમત ુલની કંપનીના 
પ્રોડ્ટનાં પ્રમોશન માટેની મખુય 
મોડેલ બની ચકેૂલી. અને તેના હાથમા ં
રહલેા ખલુલા બો્સમા ંમોડેગલગં સમયે 
પહરેવાનો રજવાડી ડ્ેસ, જવેલરી, 
મેગચગં સેનડલ અને એક અમત રકમંતી, 
ડી.એસ.એલ.આર. કેમેરો પર હતો...     
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“ઓલ પેસેનજર આર રી્વેસટ 
ટુ....”ફલાઈટ ઉપડવાની 

તૈયારી જ હતી.દોઢ વષ્ધની પજૂા એના ં
ખોળામા ંજ સઈુ ગઈ હતી.હજી પર 
એને માનયામાં નહત ુ ંઆવતુ ંએની 
નજર સામે એની જજંદગી એક ઝાટકે 
કડડડ..ભસૂ થઇ ગઈ.પજૂાને લઈને 
સાજંે ફરવા નીકળયા હતા ંતયારે એની 
નજર સામે કાર સાથે આરતીને ટક્ર 
વાગી અને ઘટના સથળે એનુ ંમતૃય ુ
નીપજયુ.ંપાંચ વષ્ધનુ ં લગન જીવન 
એક ઝાટકે કાળનો કોળીયો બની 
ગયુ.ં હવે તો પજૂા જ એનો સહારો 
હતી.મમત્રોની મદદથી નયજુસથીમા ંબધુ ં
સમેટીને પજૂાને લઈને એક મરહના 
પછી ઇસનડયા કાયમ માટે આવી રહ્ો 
હતો.

મીરાનેં પહલેીવાર કોલેજ કેમપસમા ં
જોયેલી તયારે પોતે સહજે વાર માટે 
તો ખોવાઈ જ ગયેલો.મીરાં એના ં

જ ્લાસમાં ભરતી છોકરી હતી.
લાબંી પાતળી ડોક અને કમર સરુી 
લહરેાતા વાળ, સકાય-બલ ુઅને મપંક 
પજંાબી ડે્સમા ંમનમોહક લગતી હતી.
બોલવામા ંપર એટલી પાવરરી કે 
કોઈને પર મંત્ર-મગુર કરી નાખે. 
મીરાનંી ઈચછા મજુબ IT મા ંમાસટસ્ધ 
કયા્ધ પછી પીએચ.ડી કરવા નયજૂસથી 
ગયો અને મમમી-પપપાના આગ્હને 
વશ થઈને નયજૂસથીમા ંરહતેી અને તયા ં
જ ઉછરેલી આરતી સાથે એના ંલગન 
કરી દીરા.

એરપોટ્ધના એ્ઝીટ ગેટની બહાર 
નીકળીને તેના પગ બે ઘડી થભંી 
જ ગયા.તેની સામે મીરા ંઉભી હતી.
વષષો પહલેા થયેલો પે્રમ અને પછી 
એ પે્રમમા ંઆવેલો મવરહ,આરતીનો 
અકસમાત.તેના મનમાં ચાલતા આ 
બરા મવચારોના મવશ્વયધુિ વચચે તે 
જારે ફસાઈ ગયો હતો.તેરે પળવારમા ં

જ મીરાની સામેથી નજર હટાવી 
લીરી અને પછી ભારે હૈયયે મીરાની 
સામે જોયુ,ંબનેંની આંખો એકબીજાને 
જોઈ રહી.કદાચ બનેં એકબીજાની 
પરરસસથમત ને સારી રીતે સમજી 
શકતા હતા.કદાચ એ તેમનો પે્રમ જ 
હતો જેને બનેંને ફરી સમયના એ જ 
વરાકં પર લાવીને છોડી દીરા હતા.
મીરા ંદોડીને પજૂાને વળગી પડી.આ 
જોઇને પ્રતીકને રોમ-રખતા તડકામા ં
ભટકતા રાહદારીને છાયો મળવા જેવી 
્ંડક થઇ અને ઉપર જોઇને મનોમન 
આભાર માનયો..

 ‚{Þ™ku ð¤ktf
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માતભૃાષા એટલે .... ???

હું નાની હતી ને , 

પથારી ભીની કરતા ંહું

રડતી ને મારી એ રડવાની

ભાષા ને સમજતી 

મારી “મા “ ...

હું એને જોઈ ને હસતી ;

મારી એ આંખોની 

ભાષા સમજતી 

મારી “મા”

એ ના હોય ને હું 

રડતી તયારે વહાલથી 

મને તેડી ને 

છાતીસરસી લેતી ;

હું તેના સપશ્ધની 

ભાષા સમજી જતી ....

શબદો ના હોવા છતા ં

પર અમારી વચચે 

“માતભૃાષા” તો હતી જ ....! 

-ટીના નરંદની શાહ

કમવતા એ તો હૃદયમાથંી ઉ્તી વારી, 

અંતમ્ધનમાથંી ઉ્તી સરવારી

એ કા ંજુએ છે માન , મત્ધબો કે રૂતબો

એ તો વહ ેતયારે વહવેા જ માડેં એવી વારી

કમવતા કરવી અને કમવતા લખવી એ બેઉ આમ તો 

વારી જ

પર એક હૃદયમાથંી ઉ્વુ ંઅને  બીજુ ંમગજમા ં

ગો્વવું

બેઉમા ંછે તો કમવતા જ પર એક  ટેલેનટેડ અને 

બીજુ ંવેલ એડયકેુટેડ

 ટેલરનટની સામે એડયકેુશનને

માપવુ ંએ તો વારીને સરવાની સાથે માપવું

વારી તો વચંાય , બોલાય અને વેચાય

પર સરવારી એ તો હૃદયની પ ૂજંી

હૃદયમાથંી વહ ેકે ના વહ ેએ પુજંી

વારીનુ ંપામવુ ંએ આમ વાત પર સરવારીનુ ં

પામવુ ં એ તો સભુગ સજંોગ

આ જોગ અને સજંોગ તો પ્રારબર જારે

હૃદયને નીચોવતી વારી પામી

વારી બને સરવારી જારે

હૃદયથી લખવુ ંઅને મગજથી લખવુનંા ના હોય 

તોલ

એક વાસંળી અને બીજુ ં એના સરૂ  હોય અનમોલ

 xeLkk ™trË™e þkn
frðíkk CAFE «erŒ ò„ehËkh

frðíkk CAFE
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હર  ગગેં   હર  હર  મૈયા....
 

તવ  દશ્ધન પલુરકત  હૈયાં

હર  ગગેં   હર  હર  મૈયા

રે ભાગગરથી પમુનતા આવો મમ આંગર

સમરંુ  પ્રગટ મતરથ  જ  ગગંોત્રી પાવન

 

જય હો  બરદ્રનાથ  જ  દેવા

નમુ ંઅલકનદંા દેવ પ્રયાગા

મદંારકની રવલ જલ અગભષેક કેદારા

જપ  જો જપ, રૂદ્રયાગ  જ  ઓમકારા

 

હર ઘાટ મહા મતરથ સવૈયા

અમતૃ  જલ  જ ગગંા મૈયા

પ્રગટ  દીપ  સહસ્ત  ઝગમગતી આરત

ઋમષકેશ, હરદ્ાર પ્રયાગ રાજ જ ભારત

ભાગય બલવતંા રે છૈયા

હર  ગગેં  હર હર મૈયા(૨)

યાદોનુ ંપર કેવુ.ં..
આવે તયારે મસતબહાર ખીલે,

હરક્ષર સતાવે ને ભીંજવે મને.

સમરર પર જોને કેવુ.ં..

મી્ી યાદપાડે દસતક રદલના બારરે,

આંરી બની ઝુલાવે એના પારરે.

ન શમાય કે ખમાય એનો ભાર,

આંસ ુબની દઝાડે એનો તાપ.

યાદઅને સમરર પર કેવા...

યાદોના પારરે સમરરના ઝુલા.

દુમનયાને એ વાતનુ ંતો દુઃખ છે... 

મવકલાગં છં એ દુઃખ સહી ગયો. 

સહતા-ંસહતા ંભલૂી ગયો. 

ભલૂતા-ંભલૂતા ંજીવી ગયો. 

જીવતા-ંજીવતા ંહસી ગયો. 

દુમનયાને એ વાતનુ ંતો ભારે દુઃખ છે, 

મવકલાગં છં છતા ંહસી ગયો.

h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)

frðíkk CAFE

þeŒ÷ …t[k÷
frðíkk CAFE

{™kus …xu÷
frðíkk CAFE
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આજે મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ંમારે ગાવુ ં

રામ નામનુ ંગાણુ…ં

રૂપ રૂપલીયો ચાદંલીયો હરખે, અવરપરૂીને 

દ્ારે, જનજન ઉરે ગુજંે આજે થાશે યગુયગુનુ ં

અજવાળંુ.….મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણું

માત કૌશલયા દશરથ રાજન અંતર સખુડા ંમારે 

ભારત ભોમના ભાગય ખલૂયા પામી ભવભવનુ ં

નગદ નાણુ.ં.….મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણું

દૈવ ્પૃાએ ગગન ગાજે સુદંર રામસીતાની જોડી 

જનકપરૂીમા ંમગંલ ઉતસવ રરે આજ રનષુ 

રામજી હાથુ…ં…મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણું

રમ્ધ રારક વીર ઉધરારક વનવાસીને વહાલા 

વચન પાલક થયા પરુુષોત્તમ કીધુ ંરાજરમ્ધનુ ં

રખવાળંુ……..મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણું

ભ્તો કાજે વનમા ંભમી આવયા માત શબરીને 

દ્ારે લખર હનમુતં વાનર સેના હરખે રામસેતએુ 

સગુ્ીવ સજુાણુ…ં..મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણું

ભલૂયો રાવર છકો મદહોશે શ્ીરામે કીરા રનષુ 

ટંકારા આસરુી વમૃત્તઓ સહંારી દીરા મવગભષરને 

સવરાજુ મવજયા દશમીનુ ંઆ મગંલ ટાણુ ં

…..મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણું

રામ તમારંુ નામ રોકડંુ નાણુ ંછે અમર પદ દાતા 

એ જાણુ ંમારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ.ં

મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ.ં...

h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)

frðíkk CAFE
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લયો આવી ગઈ ફરીથી , 

રદલમા ંયાદો તમારી.

લયો હવે પડી ગઈ ફરીથી,   

મજુને જરૂરત તમારી.  

છો તમે સૌ પોતાના પયારા,

મનથી માનેલા મારા,

ને હું ય તો છં પોતાનો તમારો,

ઓ મતદારો, મતદારો,મતદારો.

પલીઝ તમે પછૂો ના મને કે,

હમરા ંસરુી હતા ભલા કા?ં

કે પછી,

આટલા વષષો કાઢ્ા ભલા કા?ં

તે વખતે મળયો ‘તો  તમોને,

તે છેક આજે આવયો ફરી જયા.ં

તમારી વાતો 

તમારી જરૂરતો 

તમારી સાથેનો નાતો

એનાથી નહોતો હું સતંાતો. 

બલકે  તમે તો સાચચે, 

હરદમ રહ્ા ંછો તયા,ં

ફરતો રહ્ો છં હું જયા ંજયા.ં

જરાય ઉતાવળ હતી મને કા?ં

થોડી મનરાતં પર હતી મને તયા,ં

પાચં વષષો મળે છે રાજ કરવા,

એટલે થત ુ,ં વાર છે હજી તો.

પરત ુ,ં રકનત,ુ

સમય છે ભાઈ આતો, 

ઉભો રહ ેના મદમાતો,

એ રેલાની જેમ વહી ગયો,

ને હું તયા ંને તયા ંરહી ગયો.

પર સારંુ થયુ ંકે, 

આજે આવી મળયો સમયસર,

ફરીથી તમને મનાવવા માટે.

કદાચ મનમા ંકહું છં, 

તમને બનાવવા માટે.

દીવા સવપનો બતાડવા માટે.      

તમે ય ભોળા બનીને ભાઈ બહનેો,

વરાવો તાળીઓથી,

આજે તમારા મતની

રકંમત છે વરારે

ખદુ તમારા કરતા.ં

પર ઓ મતદારો 

તમે આહો કદી ના ભરતા.

બધુ ંથઇ પડશે.

બધુ ંમળી રહશેે.

હું છં ને સાથી તમારો. 

ચ ૂટંી મોકલેલો નેતા તમારો.

સાવ અદનો સેવક તમારો.

અછાદંસ 

hÂ~{ òøkehËkh
frðíkk CAFE
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ઝાંખુ ંઝાખં ુ ંઅજવાળંુ- અને આછો 
આછો ઉજાસ, એ બનેં  ખેલતા ં

હોય, એવે ટારે આદુ-મસાલાથી 
મઘમઘતી ચાની ચસુકીઓ લેતા ંલેતા ં
હુ ંબરા બારી-બારરા ખલુલા રાખીને 
બે્ી હતી. બહાર પખંીઓ કલશોર 
કરીને ઉઘડતા ઉજાસને વરાવતા ં
હતા.ં આવી સભુગ પળો મને અંદર-
બહાર ખશુીઓથી મહકેાવતી હતી. 
અતયતં ખશુી અને શાતં માહોલમા ંહું 
મગન હતી.

“ગડુમોમનિંગ”
હું ચમકી, “એ કોર?”
પર પછી મને હસવુ ંઆવયુ,ં ઘરમા ં

બીજુ ંકોઈ છે કા ંજે મને ગડુમોમનિંગ 
કહ.ે

“ગડુમોમનિંગ”
ઓ બાપરે ફરીથી ગડુમોમનિંગ? કોર 

બોલયુ?ં નક્ી મારી તગબયત બગડી છે 
કે પછી મગજ થોડંુ ચસકુ ંલાગે છે. કે 

પછી ભ.ૂ..ત? આ મવચારે 
મનમાં થોડો ફફડાટ 
વછટ્ો. પર..પર  આ 
અવાજ તો ડાયનીંગ 
ટેબલની સપાટી પરથી 
આવતો હતો. મારી નજર 
અવાજની રદશામાં ફરી 
વળી. નજર જયા ંઅટકી 
તયા ંઅમને મરમાખીની 
પાંખો હોવાનો અહસેાસ 
થયો. પર આ મરમાખ 
નહોય.

“ગડુમોમનિંગ”
અરે બાપરે ફરીથી 

ગડુમોમનિંગ? “ વહસુ રેર?”
હું બોલતી જ રહી ગઈ , ટેબલ 

પરની પાખંોનુ ંકદ વધયુ ંઅને પાખંો 
વાળંુ માનવ શરીર મારી સામે હવામા ં
અધરર ઉભુ ંરહુ.ં

“ક  કક કોર?”
“હું પરી.”
“ વોટ? પરી? એ તો વાતા્ધમા ંહોય 

ને?”
“હા વાતા્ધમા ંપર અને વાસતવમા ં

પર.”
મને થયુ ંહા આ તો ખરેખર પરી જ 

છે. હું એકકીટસે તાકી રહી. આંખો પર 
મવશ્વાસ નહોતો પડતો. ફરી અવાજ 
સભંળાયો, “ હા વાસતવમા ંપર છં જ 
ને ગબલ્ુલ તારી સામે.--જો.”

“ પર તમે અહીં? કેમ? તમે તો 
સપનામાં જ આવો, ખાસ કરીને 
બાળકો ઊંઘતા હોય તયારે તમે 
સપનામાં આવીને તેમને ખશુ કરો 

છો ખરંુ કે નરહ? પર ન  તો હુ ંબાળક 
છં કે, ના તો ઊંઘમા ંછં, તો તમે મારી 
સાવ પાસે ? કે પછી હકીકતમાં હું 
ઊંઘમા ંજ સવપનમા ંતમને જોઉં છં 
મને તો કઈ સમજાતુ ંનથી. શુ ંહું ચા 
પીઉ છં તે પર ...ઊંઘમા ંજ?  “

“ના ડીયર ના, તમે  ઊંઘમા ંનથી, 
સવપનમા ંપર નથી, તમારે એ જારવુ ં
છે ને કે, હું અહીં કેમ છં? આજે હું 
મારા ફાળે આવેલુ ંકામ કરતી હતી, 
એમા ંમારી પાખંમા ંઈજા થઇ ને હું 
ઉડી ના શકી. મારી બરી સખીઓ 
અને સહકાય્ધકરોને ખયાલ પર ના 
આવયો  એટલે તેઓ નીકળી ગયા ં
અને ઇંજા ગ્સત અને ઉડવાને અસમથ્ધ 
એવી હું અહીં આવી પહોંચી. બહાર 
સરૂજદાદાનો તાપ સહન કરવાનુ ંમારંુ 
ગજુ ંનરહ, એટલે આમ અહીં આવી 
ચઢી તમને પછૂ્ા વગર. શુ ંતમે મને 
માફ કરશો?”

“ અરે નહી રે, પરીજી હું તમને 
જોઇને એવી તો ડઘાઈ ગયેલી કે, 
તમને આવકાયા્ધ પર નરહ, આવો 
આવો પલીઝ, તમે ચા પીશો?”

‘ના, કદાચ એ અમને માફક ના 
આવે. પર તમે જે મઝા લઈને આ 
પીણુ ંમારી રહ્ા ંછો મને ચાખવાનુ ં
મન જરૂર થાય છે.(હસે છે) “

“ અચછા તો લો ચાખો. પર હું 
તમને શું મદદ કરી શ્ંુ? તમારે 
ડો્ટરને બતાવવા જવુ ંછે? કે અમારા 
ફેમીલી ડો્ટરને ઘરે બોલવુ?ં તેઓ 
અહીં આવીને જોઈ લેશે જરૂર હશે તો 
હોસપીટલમા ંદાખલ કરશે.”

“ના તે શક નથી, બરા મને 
તયાં જોશે તો કેટલી રમાલ થશે? 
અને અમને ડો્ટર કે દવા કામ 
ના લાગે, મારા બરા સાથીદારો 
જયારે  પોતપોતાનુ ંકામ પતાવીને 
ભેગા થશે ને મને નરહ જુએ એટલે 
શોરવા આવશે અને મને લઇ જશે 
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તયા ંસરુીમા ંકદાચ હું ઉડી શકીશ.”
“ તો તયા ંસરુી તમે અહીં છો મારી 

પાસે? તો પલીઝ મને તમારા મવષે - 
તમારા દેશ મવષે અને તમારા કામ 
મવષે જરાવશો?”

“હા દોસત, આજે તો ત ુ ંજ મારી 
સખી, જો આ દુમનયામા ંજે જે ફેરફારો 
થતા ંરહ ેછે તે દરેક અમારે લીરે થાય 
છે. જેમ કે, સવારના સવાગત માટે 
અમે અંરારાને હ્ાવીને બીજા યોગય 
સથાને મકુીએ છીએ. અને એનાથી 
ઉલટંુ, તમે જેને સાજં કહો છો તેના 
આગમન માટે અમે ઉજાસને હ્ાવી 
યથાસથાને પહોંચાડીયે. આમ રદવસ 
રાતના આયોજન માટે એક પરી 
પોતાની ટીમ સાથે કામ કરે છે. તેને 
માત્ર આ જ કામગગરી સભંાળવાની. તો 
વળી ઋતઓુને બદલવાની કામગગરી 
માટે પર એક બીજી પરી પોતાની 
ટીમ સાથે કાય્ધરત હોય છે. એ ટીમમા ં
ઘરા ંસભયો હોય છે કારરકે, વસતં 
ઋત ુઆવે તેના આગમન માટે પરુા 
વનસપમત જગત પર કળીઓ અને 
પષુપોનુ ં મનમા્ધર કરવાનુ ંહોય છે. હું 
પોતે આ જ કામગીરી સભંાળંુ છં.”

“તો તમને જે ઈજા થઇ તે કેવી 
રીતે?”

“પુષપોને ખીલવવા માટે હું 
ઝડપથી ઉડતા ંઉડતા ંમારા હાથનો 
સપશ્ધ આપતી હતી. તે વખતે એક 
છોડનો કાટંો વાગી ગયો. અને મારી 
નાજુક પાંખ ઈજાગ્સત થઇ એટલે 
મારી ઉડવાની શસ્ત રીમે રીમે 
ક્ષીર થતી ગઈ એટલે મારે અહીં 
રોકાવુ ં પડ્ુ.ં મઝાની વાત તો એ 
છે કે, અસખંય પષુપોને અનેક પ્રકારના 
જુદા જુદા રંગો આપવાનુ ંકામ પાછી 
બીજી પરી સંભાળે. તો વળી એ 
અસખંય રંગબેરંગી ફૂલોને જુદી જુદી 
ફોરમ આપવાનુ ંકામ પર બીજી એક 
ટીમ કરતી હોય છે.  આવી જ રીતે 

સમદુ્રના ંપારીમાથંી વાદળ બનવવા, 
સમય આવયે વાદળને વરસાવવાનુ ં
કામ પર એક ટીમ કરતી હોય છે, 
પાનખરમાં પરષો ખરે તેનુ ં પર 
ખાસ પલામનંગ હોય છે જે બીજી પરી 
પોતાની ટીમ સાથે કરતી હોય છે.” 

“ તમારંુ વસ્ત મને પુષપની 
પાદંડીઓ માથંી બનયુ ંહોય તેવુ ંલાગે 
છે. બરા આવાજ વસ્તો પહરેે?”

“ ગડુ ્વેશ્ચન! અમારાં વસ્તો 
અમારી કામગીરીને અનરુૂપ હોય  છે, 
એટલે પોષક પરથીજ સૌને અમારી 
કામગીરીનો ખયાલ આવી જાય. વસ્તો 
જ જારે અમારી ઓળખ બની જાય છે.”

પરીનુ ંવાક પતે તે પહલેાં જ 
અનેક ભમરીઓ કે મરમાખીઓ સાથે 
ઘરમાં પ્રવેશી  હોય તેવો જોરદાર 
અવાજ આવયો. હુ ંકઈ સમજુ ંતે પહલેા ં
મારી સખી બનેલી પરીએ પોતાના ં
કદનુ ં  મળૂ સવરૂપ - એકદમ નાનુ ં
સવરૂપ રારર કયુું, અને ખશુીથી ઝૂમી 
રહી. પછી કહ,ે” જો સખી, મને લેવા 
માટે બરા આવી ગયા.ં હુ ંમરમાખીથી 
થોડી મોટી સાઈઝની પરીઓની 
જમાતને જોતી જ રહી ગઈ. તેમના ં
શરીર અને ચહરેા અતયતં સુદંર અને 

રદવય આભાથી ચમકતા ંહતા.ં સૌના 
વસ્તો અલૌરકક અને જુદા જુદા જરાતા ં
હતા.ં કોઈના પર્ધ જેવા,ં કોઈના ફૂલની 
પખંડુી જેવા ંતો કોઈના વાદળમાથંી 
બનયા હોય તેવાં.  મારે હજી ઘણુ ં
જારવુ ંહત ુ,ં જોવુ ંહત ુ.ં પર પથૃવી પર 
અચાનક આવી પડેલા એગલયન ને 
તો પોતાને દેશ જવાની જ ઉતાવળ 
હતી. મારી સખી- પરી પળ વાર, 
મારા મખુ સનમખુ અધરર થોડી વાર 
થોભીને પે્રમથી જોઈ રહી પછી બાય 
કહીને પરીવનૃદ સાથે ઉડી ગઈ. હું 
અવાચક બનીને જોઈ રહી. મને થયુ ં
આ એલીયન જ કહવેાય ને? હાસતો, 
પથૃવી વાસી શીવાયનુ ંકોઈ પર અહીં 
આવી જાય તે એગલયન. પર ઘરી 
ઈંગલીશ રફલમોમા ંએગલયન બતાવે છે 
તેતો કેવા કદરૂપા પ્રારી  જેવા હોય 
છે, જયારે આતો સુદંર-રદવય એગલયન! 
મારા રદલ રદમાગ અને સમગ્ 
અસસતતવમાં એ રૂપાળી સખી અને 
એના સાથીદારો એવા છવાઈ ગયા ંછે 
જે કારેય ભલુાશે નરહ.  ઓહ ગોડ, 
મેં મારા સેલફોનમાં -મોબાઈલમા ં
ફોટા કેમ ના લીરા? યા....ર!

આમ જુઓ તો દરેક મારસ હરતી ફરતી 

સવેંદનની થપપી નહીં તો બીજુ ંશુ ંછે?

ડમૂા ઉપર ડસૂકા ંઉપર હીબકા ંઉપર 

સપના ંઉપર બીજુ ંપર કંઈ ઘણુ ંબધુ ંછે.

– અમનલ ચાવડા 
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સાત રદવસથી થતાં પેટના 
દુખાવાને કારરે કઢાવેલા 

રરપોટ્ધમાં કેનસરનુ ં મનદાન આવયુ.ં
ડો્ટરે કહુ ંકે છ થી સાત કેમોથેરપીથી 
સારંુ થઈ જશે.પર આશા તો’ કેનસર 
‘શબદ સાભંળીને જ હબેતાઈ ગઈ.એના ં
તો હોશકોશ જ ઉડી ગયાં.સાંજે 
અશેષ ઓરફસેથી ઘરે આવશે તયારે 
આ સમાચાર એને કઈ રીતે આપીશ 
.અશેષ, કેટલો ગાડંા જેવો મને પે્રમ 
કરે છે.કંઈ કેટલી યે કમવતાઓ એરે 
મારા ંરેશમી વાળ ઉપર અને હરરરી 
જેવી આંખો ઉપર લખી છે.

કેમોથેરપી પછી કદાચ બચી 
જઈશ તો પર એ વાળ જ માથા ંપર 
નહીં રહ.ેઆંખો પરની ભ્રમર ચાલી 
જવાથી મારી આંખો, મારંુ રૂપસૌંદય્ધ 
ખલાસ થઈ જશે.અશેષ આ બધુ ંકંઈ 
રીતે સહન કરી શકશે ?જેરે મને 
સ ૂડંલાભરીને પે્રમ આપયો છે, તેને 
હું કઈ રીતે દુઃખી કરી શ્ંુ ?ના,ંના ં
હજુ લગનને ચાર જ વષ્ધ થયાં છે 

અને હજુ કોઈ સતંાન પર નથી થયુ ં
તો હું અશેષને બીજા લગન કરવા ં
સમજાવી લઈશ.કેમોથેરપી પછી 
બચી જઈશ તો મારંુ પછીનુ ંજીવન 
હુ ંસેવાના કાયષોમા ંમવતાવીશ.અશેષને 
એના ંનવા ંઘરસસંારમાથંી મળનારી 
ખશુીમા ંઅને મારા ંસેવા કાયષોમાથંી હું 
મારી ખશુી મેળવી લઈશ.જો હું નહીં 
જ બચુ ંતો.....તયા ંતો દરવાજા પર 
ઘટંડી વાગી.

           અશેષને ડો્ટર પાસેથી 
આશાને કેનસર હોવાના સમાચાર 
મળી જ ગયા ંહોવા ંછતા ંએરે ઘરમા ં
પ્રવેશતાં જ પ ૂછં્ ુ ં “આશ,ુ રરપોટ્ધ  
આવી ગયો ને ? બધુ ં નોમ્ધલ છે 
ને ?તારો ફોન નહીં આવયો એટલે 
હું જલદી ઘરે આવી ગયો.”આશાએ 
થોડી ગંભીરતાથી કહુ ં “અશેષ,બધુ ં
બરાબર નથી.મને કેનસર નુ ં મનદાન 
થયુ ંછે. સાભંળ,તે આજ સરુી મેં જે 
કંઈ પર માગંયુ ંછે તે બધુ ંજ આપયુ ં
છે .આજે એક વચન માગં ુછં અને ત ુ ં

આપીશ ને ? એમ પ ૂછંતી નથી,તારે 
આપવુ ં જ પડશે.અશેષ,કેમોથેરપી 
પછી કદાચ સારંુ થઈ જાય તો પર 
મારંુ આ રૂપ ખલાસ થઈ જશે.આ 
વાળ ઉતરી જશે.આ આંખો એની 
સુદંરતા ગમુાવી દેશે.તેથી જ હુ ંવચન 
માગં ુછં કે ત ુ ંમારી આ સારવાર ચાલે 
છે તયારે જ બીજા લગન કરી લે.હું 
સારી થઈ જઈશ તો મારંુ શેષ જીવન 
સેવાના કાયષોમા ંમવતાવીશ.એય,તારી 
આશનેુ ત ુ ંમનરાશ નહીં કરે ને ?”થોડી 
વાર ખામોશ રહ્ા ંપછી અશેષે કંઈક 
ગંભીરતાથી કહુ ં “આશ,ુ તે વચન 
માગંયુ ંછે એટલે મારે એ પરંૂૂ તો કરવુ ં
જ પડશે.બહુ મવચારતા મને પર 
એમ લાગે છે કે મારે બીજા લગન 
કરી જ લેવા જોઈએ.પર હા ં! હું એક 
એવી છોકરી ને મારી જીવનસાથી 
બનાવીશ કે જે બહ ુરૂપાળી નહીં હોય.
જેના ંવાળ બહ ુઓછા ંહશે પર મારા ં
માટે મહેંકતા હશે.જેની ભ્રમરમવહોરી 
તેજસવી આંખો હશે.જેની જજંદગીમા ં
મનરાશા નહીં માત્ર આશા જ હશે.જે 
કારે પર મને છોડી જવાની વાત 
કરતી નહીં હોય.બોલ,તને મજૂંર છે ને 
?”અશેષને વળગીને આશા ધ્સૂકે ધ્સૂકે 
રડી પડી.અશેષ એને પપંાળતો જ 
રહ્ો,પપંાળતો જ રહ્ો.એ રુદનમા,ંએ 
પે્રમાળ સપશ્ધમાં અને રદવય પે્રમની 
ગંગામાં આશાનો અડરો રોગ તો 
જારે ભાગી જ ગયો. વાતાવરર 
પમવત્રતાની સગુરંથી મહેંકી ઉ્્ુ.ં
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ઘરી વખત મવચાર આવે છે 
‘અસહકાર’ શબદ ૧૯૪૭ પહલેા ં

ખબૂ પ્રચગલત હતો., જયારે ભારત 
ગલુામીની ઝઝંીરોમા ંજકડાયેલુ ંહત ુ ં
તયારે  ‘અસહકાર’નુ ંઆંદોલન જનમ 
પામયુ ં હત ુ.ં અંગ્જોને ભારતમાંથી 
તગડી મકૂવા તેઓ જે પર નવા 
કાયદા કરે તેનો આપરે મવરોર 
કરતાં. અસહકારનુ ંઆંદોલન કરી 
તેમની નવી નીમતનો બરહષકાર 
કરતાં. તેમની યોજનાઓ મનષફળ 
બનાવવામા ંઆપરે મચી પડતા ંઅને 
જયારે તે મનષફળ મનવડે તો આનદં 
પવૂ્ધક ઉજવરી કરતા.ં યાદ આવે છે,’ 
દાડંી્ચૂ , મી્ાનો સતયાગ્હ’. ‘પરદેશી 
માલની હોળી’ !આ બરા પ્રસંગો 
વખતે હું પોતે પર હાજર નહતી. આ 
લેખ વાચંનાર બઝુગષો મસવાય અનય 
જુવાન વગ્ધ પર ગેરહાજર હતો આ 
બધુ ંઆપરે ભારતનો ઈમતહાસ ભણયા 
તયારે વાંચયુ ંહત ુ.ં અમકુ પ્રસગંો તે 
સમયની રફલમો દ્ારા કચકડામા ંમઢી 
લેવા આવી હતી.

૨૧મી સદીમા ંઅસહકાર રગરગમા ં
સમાયો છે. નાના બાળકને પર 

કહીશુ ં કે ‘ આ કપડાં પહરે, ના હું 
પેલા પહરેીશ’! જો કે અસહકાર શબદ 
નાના બાળક માટે ઉગ્ છે. પર શભુ 
શરૂઆત તયાથંી જ થાય છે. મોટા થાય 
એટલે પોતાનુ ંમનમાનયુ ંકરવાના. 
તેમા ંવળી લગન થાય પછી ? કશુ ં
કહવેામા ંમાલ નથી. આ તો સામાનય 
સતર ઉપર ઘર ઘરની વાત થઈ. 
જાહેરમાં , સમાજમાં અને આગળ 
જતા  દેશની ભસ્ત આ રીતે પ્રગટ 
કરીએ છીએ.

ભતૂકાળ ભલૂવાનો, ભમવષયની 
ખબર નથી. વત્ધમાનમાં જીવનારા 
સામે આજે આ લેખ લખવાનો શો હતે ૂ
હશે? આપરે નહી તો, આપરા માતા, 
મપતા યા સગા સબંરંી એ સમયે જેલ 
ભેગા પર થયા હશે ! મતલબ સીરો 
છે. આપરામા ંઅસહકારના બીજ છે. 
જેને આપરે આજની ભાષામાં કહી 
શકીએ, આપરા ‘જીનસ’મા ંછે. લાગે 
છે ને ભમૂમતીની કોઈ રાઈડર સૉલવ 
કરી હોય. જો કે રાઈડર સૉલવ કરવાનુ ં
તો શાળાકાળ દરમયાન પર અઘરંુ 
લાગત ુ ં હત ુ!ં આજે કાંથી આવડી 
ગયુ ં?

હવે મદુ્ા પર આવુ.ં આપરે યા 
આપરા ભાઈ બહનેો અથવા આપરા 
દેશવાસીઓ સરકારે કાયદો કયષો 
.’આવકવેરો’ ભરવાનો. હવે જયારે 
આપરા જનમજાત સસંકાર જ હોય 
કે સરકાર માઈ બાપ કાઈં પર કહ ે
તેનો મવરોર કરો. આપરે શામાટે 
આવકવેરો ભરીએ. જેને કારરે 
કરચોરી એ આપરો જનમ મસધિ હક 
બને છે. ઉપરથી ફરરયાદ કરવાની, 
‘ભરેલા ંપૈસાથી આપરને શુ ંફાયદો 
થયો’ ?

સરકાર માઈબાપે ભારતમા ંબરે 
ટ્ારફકના મસગનલ મકૂા છે. અસહકાર 
કરો. કાયદાનો ભગં કરો. મસગનલ 
તોડીને ગાડી પરૂપાટ ભગાવો. જો 
પાડું હવાલદાર પકડે તયારે ૧૦૦ કે 
૨૦૦ રૂમપયા તેના ગખસામા ંસેરવી દો. 
ગરીબ ગબચારો પાડું હવાલદાર ‘બાર 
સારંતા તેર ટટેૂ’ એવી હાલત હોય. 
બે કડકડતી નોટો જોઈને તમને જવા 
દે. આપો તાળી !

આવકવેરો ભરવામાં ‘અસહકાર’ 
આપરને સહુને કો્ે પડી ગયો છે. 
આવકવેરો ભરવો નહી અને પછી 
જયારે ઇનકમ ટે્સવાળાની રાડ 
પડે તયારે પસીનો છૂટી જાય. જો 
ઈમાનદાર ઓરફસર હોય તો આવી 
બનયુ.ં તેમની રાડ ઘર, ઓરફસ, 
રફ્ટરી, બેંકના ખાતાં અને લૉકર 

y‚nfkh

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ



 Vuƒúwykhe-{k[o 2018   rð[khÞkºkk   23

બરા પર એકી સાથે પડે. કોઈને 
ગરં પર ન આવે. કાયં એક પૈસો 
ખસાડવવાની જગયા ન રાખે. એવા 
કેટલાય રકસસા સાભંળયા છે. શે્ આ 
આઘાત સહન ન કરી શકા અને ‘ 
રામ બોલો ભાઈ રામ’ થઈ ગયા.  જો 
વયવહાર અને રહસાબ રકતાબ ચોખખા 
રાખયા હોય તો આ રદવસ જોવાનુ ં
નમસબમા ંન આવે ! કરોડપમતને, રોડ 
પમત થતા ંવાર ન લાગી ! આ  થઈ 
પૈસાની વાત !

આખા શહરેમા ંકચરા નાખવાના 
ડબબા રાખયા છે. પર આપરે તો 
ભાઈ અસહકારના રહમાયતી. આ 
પડીકામાથંી ખાધુ ંનથી ને કાગળનો 
ડૂચો ફેંકો રસતા પર. પછી ગરમી 
ખાવાની , સરકાર રસતા સાફ નથી 
રાખતી. શુ ંસરકારને બીજો કોઈ રરંો 
ખરો? જો આપરે સરકારને સાથ 
અને સહકાર આપીશુ ંતો મને લાગે 
છે આપરા દેશમાથંી ગરીબીને પગ 
આવશે. જરા આપરી પ્રગમત પર 
નજર નાખી મવચાર કરી જુઓ. કાથંી 
કા ંઆવી પહોંચયા છીએ.. આપરા 
દેશનુ ંયવુા રન કેટલુ ંહોમશયાર છે. 
તેમને જરા સાથ અને સહકાર આપી 
જુઓ. તેમનામા ંઆકાશને આંબવાની 
તમન્ના છે. આધુમનકતાના રંગે  
રગાયેલા યવુાનો ખબૂ ઉંચા મવચાર 
અને કામ કરવાની શસ્ત રરાવે છે.,

બે મરહના પહલેા ંસરૂતથી મુબંઈ 
જઈ રહી હતી. ફલાઈંગ રારીને 
આવવાની વાર હતી. મારી નજર સામે 
અદભતૂ દૃશય જોયુ.ં પારીની પઈપો 
વડે પલેટફૉમ્ધ રોવાત ુ ંહત ુ.ં નીચે પાટા 
પરથી કચરો બરો સાફ થયો. ગાલે 
ચુટંી ખરી , ખરેખર આ બની રહુ ંછે. 
તયા ંસમેના પાટા પર લોકલ ગાડી 
આવી અને ઉપડી ગઈ. તમે નહી 
માનો ગાડી ગયા પછી પાટા પર 
બેસમૂાર કચરો ખડકાયો હતો. બોલો 

આને શુ ંકહું. અમે સહકાર આપવાના 
નથી. ‘ગદંકી કરવી અમારો જનમ મસધિ 
હક છે’ !

ઘરી વખત ભરેલાં કે અભર 
બેમા ંકોઈ ફરક જરાતો નથી. ખબૂ 
દુઃખ થાય એવી વાત છે. ગરીબ કે 
તવગંર કોઈ ફરક નહી. જયાં એક 
જાતનુ ંમાનમસક વલર ઘર કરી ગયુ ં
હોય તયા ંબદલાવ કઈ રીતે લાવવો 
? એક ઉપાય છે. જો આપરે બરા 
આચરરમાં મકૂીએ તો વાત મસરા 
પાટા પર આવે ખરી ! આજકાલ બરા 
એમ.બી. એ. છે. ‘મને બધુ ંઆવડે 
છે’. જેને કારરે અસહકાર દશા્ધવવો 
એ એક રરવાજ થઈ ગયો છે. અરે 
ભાઈ, સહકાર આપવો એ ગલુામીની 
દશા નથી. એ તો છે ખલુલા રદલે 
અને મને નમવનતાને અપનાવવાની 
ઉતકં્ા. સહકાર મળે તો આખુ ંદૃશય 
સહુાનુ ંલાગે.

અમેરરકામા ંબાળપરથી બાળકોને 
આ પ્રકારનુ ંમશક્ષર આપવાની આંખે 
ઉડીને વળગે એવી રીત છે. માતા અને 
મપતા બને્ન નોકરી કરતા ંહોય. નાનુ ં
બાલક ‘ડે કેર’ અથવા ‘પલે સ્લૂ’મા ં
જત ુ ંહોય. જયારે બરા બાળકોને ઘરે 
જવાનો સમય થાય એ પહલેા ંટીચર 
ગાવાનુ ંશરૂ કરે.

“્લીન અપ. ્લીન અપ એવરી 
બડી ્લીન અપ”. 

શરૂઆત ટીચર કરે .નાની નાની 
વસતઓુ , રમકડા ંઉંચકીને તેની જગયા 
પર મકેૂ. બાળકો ટીચર જે કરતા ંહોય 
તે કરે, આવો સુદંર દાખલો બેસાડે. 
માતા અને મપતા ઘરે આ રીતે તેમને 
રમકડા ંઉપાડી ટોય બૉ્સમા ંમકૂાવે. 
રોવાના કપડા લૉનડ્ી બાસકેટમા ંમકૂતા ં
મશખવે. કેટલો સુદંર અગભગમ આ 
બાળક મોટંુ થાય તયારે આવુ ંવત્ધન 
જ કરે ! ‘જે ગદંકી કરે તે સાફ કરે. ( 
હએુવેર મે્સ મેસ પ્લનસ ઈટ” ) આ 

બીજો અકમસર ઈલાજ. અજમાવવા 
જેવો ! પરરરામ સારંુ આવશે એમા ં
બે મત નથી.. આ ગરુ જો બાળકમા ં
સસંકાર સાથે મસંગચત થયો હોય તો 
એ બાળક ખબૂ પ્રગમત સારે એમા ંબે 
મત નથી !

ખબર નહી કેમ જીવનના દરેક 
તબક્ામાં અસહકાર દશા્ધવવાની 
આદત પડીI ગઈ છે. ‘ઝાઝા હાથ 
રગળયામરા’, જો સહકાર આપીને 
કોઈ કાય્ધ કરીશુ ંતો તેનુ ં પરરરામ 
સુદંર આવશે તેમા ંબે મત નથી. કોઈ 
પર વયસ્તને યા ્ુટંુબીજનને નવા 
પ્રયોગમા ંસહકાર અને સાથ આપીએ 
તો તે સહુના લાભમાં છે. પરૂી જો 
મમમી યા સાસ ુએકલાં બનાવતા 
હોય તે સમયે સહકાર આપીએ તો 
બરી પરૂી ફુલે, ગોળ વરાય અને 
જમનાર તેનો સવાદ મારી શકે ! ખોટી 
‘હામા ં હા’ નહી ભરવાની.’ રકંત ુજે 
યોગય હોય તો અસહકાર બતાવી 
પોતાનુ ંમહતવ સથાપવાની ખોટી રીત 
શોભાસપદ નથી.

અસહકાર કાં દશા્ધવવો એ 
અગતયનુ ં છે. અસતયનુ ં આચરર 
થતુ ંહોય. ખોટા સમાજના રરવાજો 
પ્રતયે અરગમો હોય. બાળકોનુ ં
વત્ધન અસભય હોય! તયા ંઅસહકાર 
વયાજબી છે.  ઘરીવાર અસહકારને  
બદલે ,”મૌન ંપરં ભષૂરમ” યોગય 
લાગે. જેનો મતલબ સમંમત નથી. 
માત્ર તેના દ્ારા ઉભા થતા ઘષ્ધરોથી 
છૂટકારો છે. બાકી સમજુ કો ઈશારા 
કાફી. મવવેકબધુિીનો ઉપયોગ એ તેનો 
સરળ ઉપાય છે.

દેખાદેખી અમેરરકાની કરવી છે 
અને વત્ધન, તમે જ મવચારો કેવુ ં
કરીએ છીએ ? ચાલો આજે મનોમન 
નક્ી કરીએ,આ ‘મોદી’ સરકારને 
તોડો સહકાર આપીએ.
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સુંદર ઓરફસથી ઘેર આવયો તયારે 
ઘર અંરકારમા ંડબેૂલ ુહત ુ.ં રોજ 

તો ઘરમા ંકેટલી ચહલપહલ  રહતેી 
હતી. એની ડાલલીંગ વીરા ટી.વી.ન ુ ં
વોલયમુ મોટંુ રાખીને કોઇ રોમારંટક 
રફલમ જોતી હોય. રસોડાની, ડાઇનીંગ 
રૂમની અને હોલની લાઇટો ઝગમગતી 
હોય. ડાઇનીંગ ટેબલ ઉપર કોરેલસની 
ડીશો, ગલાસ, ચમચી, ચમચાઓ વગેરે 
તૈયાર હોય. વીરા દોડીને દરવાજો 
ખોલે, ઘરમા ંપ્રવેશતા ંજ એક પ્રકારના 
પરફ્મુની સોડમ હવામા ંમદહોશીનો 
માહોલ પ્રસરાવતી હોય. વીરા સુદંરને 
પારીનો ગલાસ આપે, જમવાન ુગરમ 
કરે,  અને બને્ન “હાઉ વોસ ર ડે હની? 
હાઉ વોસ ર ડે ડીઅર’’ થી શરૂ કરીને 
આખો રદવસ કેવી રીતે ગયો, એ 
એકબીજા સાથે શેર કરે. પર આજે 
તો સુદંરે નવ વાગે બે ત્રર બેલ મારી, 
તો પર દરવાજો ના ખલુયો, એટલે 
પોતાની ચાવીથી દરવાજો ખોલીને 
ઘરમા ંપ્રવેશયો. હોલ અને ડાઇનીંગની 
લાઇટો બરં હતી. ઘરમા ંઅસામાનય 
ડરાવરી શામંત હતી. કીચન ઉપરાતં 

બેડરૂમની ડીમ લાઇટ ચાલ ુહતી. 
સુદંર રીમે પગલે બેડરૂમમા ંગયો. 
વીરા ખાટલામા ંબેસીને રડતી હતી. 
સુદંરે એને ખભે હાથ મકૂો એટલે 
એ એને વળગીને જોરથી રડવા 
લાગી. સુદંરે એને થોડી વાર રડવા 
દીરી. પછી એની ચીબકુ પકડીને 
આંખોમા ંઆંખો નાખી કારર પછૂ્ુ.ં 
વીરા રડતા રડતા બોલી, “સવીટીને 
એ્સીડેંટ થયો છે.’’

સ ુદંરે પછૂ્ુ,ં “કા?ં કેવી રીતે?’’
વીરા કહ,ે “સવારે, નીચે રમવા 

ગઇ હતી તયારે કોઇ ગાડી રીવસ્ધમા ં
આવતી હતી તયારે પાછલા વીલમા ં
એનો પગ આવી ગયો.’’

 સુદંરે પછૂ્ુ,ં “તને કારે ખબર 
પડી? સવીટી કા ંછે? બહ ુવાગયુ ંતો 
નથી ને?

વીરા કહ,ે “રોજ ચાર વાગે મારો 
ચાનો સમય થાય તયારે ગબસસકટ 
ખાવા આવી જ જાય. આજે આવી 
નહીં એટલે હું બાજુમાં ્ુસમુબેનને 
ઘેર પછૂવા ગઇ કે તમારી સવીટી 
કા ંછે? તયારે એમના ઘાટીએ કહુ ં
કે સવીટીને એ્સીડેટ થયો છે, તેથી 
્ુસમુબેન એને લઇને હોસસપટલ ગયા 
છે. ્ ુસમુબેનનો મોબાઇલ આઉટ ઓફ 
કવરેજ એરીઆ આવે છે. તયારથી હું 
રડુ છં’’

સ ુદંરે કહુ,ં “અરે! મને ફોન કેમ ના 
કયષો? તેં કાઇં ખાધુ?ં કે ભખૂ  હડતાલ 
છે? કે સવીટી માટે ઉપવાસ કયષો? 
ચાલ હું ટોસટ અને સપુ બનાવુ ંછં”

સુદંર કીચનમા ંગયો.એરે સપુ અને 

ટોસટ બનાવી વીરાને ખવડાવયા. એરે 
વીરાને કહુ,ં “કાલે હું તને હોસસપટલ 
સવીટીને જોવા લઇ જઇશ.”

રાત જેમ તેમ પસાર કરી, સવારે 
પરવારીને ્ુસમુબેનને ઘરે જવાન ુ
નક્ી કયુું. એમના પડોશી ્ુસમુબેન 
મવરવા હતા.ં તેમનો દીકરો અમેરરકા 
ભરવા ગયો તયારે પાછળ રહી ગયા ં
એ અને સવીટી. પે્રમ તથા લાગરી 
સંબંરોથી પરે હોય છે. વીરા તો 
સવારથી જ સવીટી આમ કરે અને 
સવીટી તેમ કરે બોલતી જાય અને 
ડૂસકાં ભરતી જાય. ચા પારી 
પરવારીને વીરા અને સુદંરે સવીટીની 
ખબર પછૂવા ્ુસમુબેનનાં ઘરની 
બેલ વગાડી અને દરવાજાની બહાર 
રાહ જોતા ઉભા હતા.ં તયા ંજ અંદરથી 
સવીટીનો અવાજ સભંળાયો. બારણ ુ
ખલેુ એ પહલેાં જ વીરા આનદંથી 
સુદંરને વળગીને બોલી “સવીટી ઘેર 
આવી ગઇ!’’

્ુસમુબહનેે બારણ ુખોલયુ ંએટલે 
લગંડાતી લગંડાતી સવીટી આવી અને 
વીરાની સોડમા ંભરાઇ ગઇ. વીરા એને 
ઉંચકીને લાડ કરવા લાગી. સવીટીએ 
પોતાનો પાટો બારેંલો ઘાયલ પગ 
વીરાના બીજા હાથ ઉપર ટેકવયો, 
જારે વીરાને પોતાનો ઘા બતાવતી 
હોય, “જો મને એ્સીડંટ થયો’’

વીરા લાડ કરતાં બોલી, “ઓહ 
સવીટી! મને ખબર છે તને વાગયુ ં
છે. પર આજથી તારે એકલા રમવા ં
જવાનુ ંનથી. ય ુઆર ઓલડ ઇનફ 
ટુ બી લીટલ રીસપોંસીબલ.’’ કહતેા 
કહતેા વીરાએ એના ઘાયલ પગને 
જરાક પપંાળયો કે સવીટી દદ્ધથી રડી 
ઉ્ી, “મીયાઉં’’

“ykun Mðexe’’
ðkíkko

[uŒ™k Xkfkuh
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૨૦૧૮ જાનયઆુરીમાં મારા ત્રર 
પસુતકોનુ ં એક સાથે મવમોચન 

થયુ.ં “એકાતેં ઝળકુ ંમન, અમેરરકાની 
ગક્ષમતજે, તડકાના ંફૂલ” આ ત્રરે પસુતકો 
અલગ હતા. એ મસવાયના લીટલ 
ડ્ીમસ, ટહકુાનો આકાર ,લાગરીઓનો 
ચક્રવાત મળીને ૬ પસુતકોનુ ંસર્જન 
કયા્ધનો આનદં છે. 

સર્જનનો આનંદ સહુથી વરારે 
સર્જકને હોય તે સવાભામવક છે. તેમાયં 
જયારે કોઈ પર લેખક એકેક શબદોને 
બહ ુજતનથી સભંાળીને એકપછી એક 
ગો્વતા જઈને કોઈ પર પસુતકનુ ં
સર્જન કરે તયારે એક માએ બાળકને 
જણયા પછીનો અનભુવ તેને કરાવી 
જાય છે. 

પસુતક “અમેરરકાની ગક્ષમતજે” જેમા ં
અમેરરકામા ંરહતેા ગભખારીઓથી શરૂ 
કરી, બાળકોના એજયકેુશનને લગતી 
વાત, ડ્ગસ અને ગન જેવા મ ૂઝંવી 
નાખતા પ્રશ્ો મવષે મારહતી આપેલી 
છે. અમેરરકા એટલે લૅનડ ઓફ 
ઓપચયુુંમનટી, નયાયતતં્ર, ઈલેકશનને 
લગતી વાતોની મવસતારપવૂ્ધક 
જારકારી મળી આવશે. સાથે 
અમેરરકામાં સ્તીઓ અને વડીલોની 
વયથાને સચોટ મારહતી સાથે વર્ધવી 

છે, અહીંની કોલેજ લાઈફ અને ખચા્ધળ 
એજયકેુશનની મારહતી આલેખાએલી 
છે. ટૂંકમા ંમારહતી સભર આટટીકલસ 
મળી આવશે.

બીજા પસુતક “તડકાનાં ફૂલ”મા ં
ટૂંકી વાતા્ધઓ લખેલી છે. જેમની એક 
વાતા્ધ “શસ્તનુ ંસવરૂપ”, જેમા ંગરીબી 
અને ભખૂથી ત્રસત એક માતા પોતાની 
વહાલસોઈ દીકરીને ગામડેથી 
શહરેમા ંનોકરી કરવા મોકલે છે. તે 
શહરેની ગદંકીથી અજાર છે. કામની 
જરૂરરયાત વદંનાને બાર ડાનસરથી 
આગળ વરીને કા ંલઇ જાય છે...

આવી જ એક અનોખી વાતા્ધ, “મજું 
રહનદુસતાનમા”ં જેમા ંઆઝાદી પવૂવેના 
અખંડ રહનદુસતાનથી શરૂ થયેલી 
પે્રમ કહાની દેશના ભાગલા સાથે બે 
ભાગમાં વહચેાઈ ગઈ. બનેંને એક 
થઈને જીવવાનુ ંસવપન ભારત અને 
પારકસતાનમાં મવભાજજત થઇ ગયુ.ં 
સરહદોમા ંવહચેાઈ ગયેલા દદ્ધનાક 

પે્રમની વાતા્ધ વાચંનારને જરૂર હલાવી 
નાખશે તેમ ખાતરીપવૂ્ધક કહી શ્ંુ છં. 

આવી જ એક વાતા્ધ છે “હું કાય 
નરહ જાઉં” છે. જે મારા હૃદયની 
ખાસ નજીકની બની ગઈ છે. જેમા ં
ભાવનગરની શોભાનાં, અમેરરકન 
યવુાન રોબટ્ધ  સાથેના પે્રમલગનની 
વાત છે. લગન પછી શોભાના રૂઢીચસુત 
પરરવાર સાથેનાં સબંરંો તટૂી જાય 
છે, અને તે કારરે જીવનમા ંઆવતી 
મશુકેલીઓ બહું ચોટદાર સાગબત 
થાય છે. અને છેલલે સજા્ધએલી તેની 
મવસમમૃતની અવસથા ઘરી દદ્ધ નાક 
સાગબત થાય છે. 

મારી દરેક વાતા્ધઓ માનવીય 
સંવેદનાઓથી ભરેલી હોય છે. 
“મવશ્વાસની દોર, મેલાબોક્ષ” જેવી 
વાતા્ધઓમા ંપમતપતની વચચેના મવશ્વાસ 
અને સમજની વાત છે. “ફરી મળીશુ”ં 
જેમા ંઆયષુ અને આયષુીની અધરૂી 
પે્રમકહાની છે આવી કેટલીય વાતા્ધઓ 

hu¾k …xu÷ 
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આ “તડકના ંફૂલ”મા ંઆલેખાએલી છે. 
“એકાતેં ઝળકુ ંમન” - આ સાથે 

મારા રદલની સહુથી નજીક એવુ ં
કમવતાઓનુ ંપ્રથમ પસુતક પબલીશ 
થઈ ચકુુ ંછે. 

મારા માટે કમવતા એટલે ઝરરાનંી 
જેમ વહતેા ભાવોને ઢાળ અને લય 
સાથે વહેતાં મકૂવાની વાત. આ 
પસુતકમા ંગીત, કમવતા અને અછાદંસ 
રચનાઓ અને ગઝલોનો આસવાદ 
મળશે. જેમાં જીવનરસના તમામ 
ભાવોને મેં આવરી લેવાનો પ્રયતન 
કરેલો છે.

કમવ માટે એનુ ં પ્રતયેક સર્જન 
પોતાની સતંમત જેવુ ંહોય છે...મોટે 
ભાગે લોકો કહ ેછે કે કમવતાનુ ંમળૂ 
શળૂ છે..કદાચ આ પર સતય હશે.. 
મારા જેવાં દેશથી દૂર, વરસોથી 
મવદેશમા ંસથાયી થયેલાઓને વતનનો 
ઝુરાપો અને ભાષાપે્રમ ખાસ કરીને 
સારહતય તરફ ખેંચીને જાય છે. 

મારા ત્રર પસુતકોનાં મવમોચન 
દરમમયાન બનેલી કેટલીક ઘટનાઓનુ ં
જો મવશલેષર કરંુ તો,

આ વખતે મારી કમવતાઓનુ ંપ્રથમ 
પસુતક પબલીશ થઈ રહુ ંહત ુ.ં આથી 
ફેસબકુના મમત્રોને ખાસ આમંત્રર 
આપયુ ં હત ુ.ં કારર કમવતાઓ દ્ારા 
મારંુ લેખન કાય્ધ બહાર આવયુ ંહત ુ ં
જેમા ંફેસબકુના મમત્રોનો ઘરો ફાળો 
હતો. નવાઈની વાત એ બની કે 
બહુ ઓછી સખંયામાં મમત્રો હાજરી 
આપી શકા હતા. મોટાભાગના પાસે 
ના ંઆવવા કારરો હતા. છતા ંપર 
ગજુરાત ચેમબર ઓફ કોમસ્ધનો આખો 
હોલ ભરાઈ ગયો હતો. વરારામા ં
જગયાની કમીને કારરે કેટલાકને 
સતત બે કલાક ઉભા રહવે ુ ંપડ્ુ ંહત ુ ં
જેનુ ંમને હજુ પર દુઃખ છે.  

સાથે આનદં એ વાતનો છે કે તયા ં
હાજર રહલેા બરા જ સારહતયના સાચા 

ઉપાસક હતા. ઉચચ કક્ષાના વ્તાઓ 
અને શ્ોતાઓ હતા. કોઈ તયા ંપરારે 
કે સબંરંને કારરે આવયુ ંહોય તેમ 
નહોત ુ.ં હું એ બરાનો ખબુજ રદલથી 
આભાર માનુ ં છં. મારા આ ખાસ 
રદવસને સવુયવસસથત પાર પાડવા 
બદલ હું ગ્ીડસ સસંથાનાં મનયામક 
ડો.બળવતંભાઈ જાનીનો આભાર માનુ ં
છં. તેમની મહનેત અને દેખરેખ નીચે 
આ પ્રસગં શોભી ઉ્્ો હતો.

આ ઉપરાંત પદ્મશ્ી મવષણભુાઈ 
પંડ્ા જેઓએ અધયક્ષપદે રહીને 
મારંુ માન વરાયુું હત ુ ંતેમનો આભાર 
માનુ ંતેટલો ઓછો પડે તેમ છે. તેઓ 
ગજુરાત સારહતય અકાદમીના અઘયક્ષ 
છે. સારહતય પ્રતયેનુ ંતેમનુ ંસમપ્ધર જોઈ 
હું ખરેખર રડી ગઈ હતી. કારર મારા 
પસુતક મવમોચનના બે રદવસ પહલેા 
જ તેમના ઘમ્ધપતનીનો સવગ્ધવાસ 
થયો હતો. મેં તો આશા જ નહોતી 
રાખી કે તેઓ હાજર રહશેે. છતા ંપર 
મારા આશ્ચય્ધ વચચે બીજા રદવસની 
શાંમત સભામાં મને જરાવયુ ં કે તમે 
ગચંતા ના કરશો હું હાજર રહીશ અને 
તેમના આ શબદોએ મને મવચારતી 
કરી દીરી હતી કે સાચુ ંસમપ્ધર કોને 
કહવેાય. આવા મહાનભુાવોને કારરે 

મારંુ લખાર શોભી ઉ્્ુ ંહત ુ.ં
આ સાથે ડો. ઉષાબેન ઉપાધયાય, 

ડો. સરુાબેન ચૌહાર, શ્ી અજયમસંહ 
ચૌહાર, ડો. નીરજા ગપુતા, શ્ી રદગતં 
સોમપરુા, શ્ી શૈલેષભાઈ પટવારી, 
શ્ી કે એચ પટેલ, તથા લંડનથી 
ગજુરાત સમાચારના તતં્રી સી બી 
પટેલ, શ્ી રમતલાલ બોરીસાગર, શ્ી 
અરમવંદભાઈ રા્ોડ, જેવા ઉચચતા 
પ્રાપત કરેલા સારહતય પે્રમીઓ સાથે 
વરરષ્ પત્રકાર ભપેુનદ્રભાઈ પારેખ, 
રમેશભાઈ તન્ના, અમેરરકામા ંFIAના 
પે્રમસડેનટ શ્ી રમેશભાઈ પટેલ, 
શ્ી ચંદ્રકાંતભાઈ દેસાઈ, ગુર્જર 
પ્રકાશનમાંથી શ્ી રોરહતભાઈ શાહ, 
આર. આર. શે્ના ગચંતનભાઈ, પાશ્વ 
પબબલકેશનના બાબભુાઈ શાહ, એન. 
આર. આઈ. એસોસીએશનના પ્રમખુ 
શ્ી હમેતંભાઈ શાહ, મમત્રોમાથંી ખાસ 
સમય ફાળવી આવેલા દેવાંશભુાઈ 
(અરીર અમદાવાદી), નરંદતા ્ાકર 
(અમેરરકા), અમી જાની( અબરુાબી). 
પ્રદીપભાઈ મત્રવેદી, રીટાબેન ્ક્ર, 
મસધિાથ્ધભાઈ છાયા, મહેશભાઈ 
પ્રજાપમત, કમલભાઈ પી્વા, 
મહશેભાઈ સોની, વગેરે હાજર રહ્ા 
હતા. સાથે મારા અંગત મમત્રો અને 
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ફેમમલીના સભયોએ ઉષમાભયષો સાથ 
આપયો તે બદલ હું સવવેનો આભાર 
માનુ ંછં. ( કોઈનુ ંનામ ભલૂી ગઈ હોઉં 
તો જરૂર યાદ અપાવજો)

આ બરામા ંપડદા પાછળ રહીને 
મારા પમત મવનોદ પટેલ અને મોટાભાઈ 
સમા “શ્ી જગદીશભાઈ વયાસ” ની હુફં 
મને ખબુ જ રહી હતી, સાથે મારા 
સ્ુલ મમત્રો પર ઉતસાહથી સાથે રહ્ા 
હતા. તેમના મવના આ બધુ ંઆટલી 
સફળતાથી પાર ના ઉતારી શકે. આ 
બરામા ંમવનોદ મારો પડછાયો બની 
સાથે હતા. બસ આ જ મારી શસ્ત 
અને સાચી ખશુી હતી. હાજર રહનેારા 
બઘાને આ વાતનો અંગત અનભુવ 
થયો હતો કે આ પ્રસગેં મારા કરતા 
મવનોદના ચહરેા ઉપર વરારે ખશુી 
ઝળહળતી હતી. 

મને સટેજ ઉપર પાઘડી પહરેાવી 
જયારે સાલ ઓઢાડી સનમાન કરવામા ં
આવયુ ંતયારે શ્ી સી બી પટેલે “જેના 
કારરે આ લીલા તોરર બરંાયા હોય 
તેવા મવનોદ પટેલને અહી બોલાવો” 

કહી મવનોદને પર સટેજ ઉપર આવવા 
આમતં્રર આપયુ ંહત ુ.ં સી બી પટેલ 
મળૂ ભાદરરના છે, તે દાવે મને દીકરી 
અને મવનોદને જમાઈનુ ં સનમાન 
આપવાનુ ંસહજે પર ચકૂા ંનહોતા. 
તેથી મારી ખશુી બેવડાઈ ગઈ હતી. 
જયારે પર દીકરી તરીકે માન સનમાન 
મળે છે તયારે હું ગદગદ થઇ જાઉં છં. 
આ મારી અંગત કમજોરી છે. 

આ કાય્ધને આટલી સરસ રીતે 
સપંન્ન કરવા માટે પોતાઓ અમલૂય 
સમય મને ફાળવયો તે બદલ હું દરેક 
એક જરનો ખબુજ રદલથી આભાર 
માનુ ંછં.  

આ પછી બાકીના ૧૫ રદવસમા ં
ઘરા જારીતા સારહતયપે્રમીઓને 
મળવાનુ ંશક બનયુ.ં ઘણુ ંનવુ ંજારવા 
શીખવાનુ ંથયુ.ં તે બરા સાથેની મી્ી 
ક્ષરોને મેં કેમેરાની આંખમા ંકેદ કરી 
લીરી હતી. આખુ ં વષ્ધ પરદેશમા ં
મારા ઘરમાં રહી લખતાં રહેવાનુ ં
બને છે. અહી સારહતયકાર કે સારહતય 
પે્રમીઓને મળવાનુ ં કે સારહતયને 

લગતા પ્રસંગોમાં જવાનુ ં બનત ુ ં
નથી. આથી કારેક લાગત ુ ંહું મારા 
આ મનગમતા મવશ્વથી મવખટુી છં, 
અજાર છં તેવો અરગમતો અનભુવ 
થઇ આવતો. દેશમા ં કે અમેરરકાના 
બીજા શહેરોમાં થતા મેળાવડામા ં
સહનેુ એક્ા ંથતા જોઉં તયારે કારેક 
એકલતાનો અનભુવ થતો રહેતો. 
કારર હવે લેખનકાય્ધ માત્ર મારો 
શોખ ના રહતેા મારા જીવનનો ભાગ 
બની ગયુ ંછે તયારે જજંદગીના ભરચક 
સખુ વચમા ંપર આવો અનભુવ થાય 
સવાભામવક છે. આ બરાની વચમા ં
વષવે બે વષવે મળતા આવા ગરતરીના 
રદવસો નવો જોમ નવો ઉતસાહ ભરી 
જાય છે. એટલુ ંપર મારી માટે પરૂત ુ ં
છે. 

છેલલે પ્રભ ુપાસે આ બધુ ંવરસોના 
વરસ મળે તેવી પ્રાથ્ધના સાથે આ પત્ર 
પરૂો કરંુ છં.

હરદમ તને જ યાદ કરંુ, એ દશા મળે,

એવુ ંદરદ ન આપ કે જેની દવા મળે.

રાખો મનગાહ શનૂયના પ્રતયેક રામ પર, સભંવ 

છે તયા ંજ કોઇપર રૂપે ખદુા મળે. 

– શનૂય પાલનપરુી 
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વાસંળી એટલે માત્ર વાજજંત્ર જ નહીં પરંત ુવાસતંીને સરૂ વડે આપેલ વાયરાનો રબકાર 
અને એ રબકારનો મનમમત્ત કોર છે? પરૂ્ધ પરુુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્ી ્ષૃર. મારસ પોતાની 
ઓળખ ઊભી કરવા માટે જાતભાતના વસ્તો, શ ૃગંાર અને મવરમવર વસતઓુનો સહારો લે છે, 
પરંત ુ્ષૃર સાથે જોડાઈને ઘરી વસતઓુને અલગ ઓળખ મળી છે. મોરપીંછ જે માત્ર એક 
પખંીના પીંછા જ નથી પર એક અમર પમવત્ર પ્રસાદ છે, ્ ષૃર થકી મપતાબંરને નવી ઓળખ 
મળે છે. તેવી જ રીતે અનેક વાજજંત્રોની વચચે વાસંળીનુ ંમહતવ કંઈક અનોખુ ંજ છે. અને 
એનુ ંકારર છે કે ્ષૃરના શ્વાસની સૌથી નજીક છે. હજી વરારીને કહીયે તો ્ષૃરના શ્વાસને 
ગાતા કરે છે. ્ષૃર પર કાવય રચી જ ન શકાય કારરકે, ્ષૃર પોતે જ એક કાવય છે. એમનુ ં
જીવન જ લયબધિ પસં્તઓ છે. ્ષૃર એ ગો્ુળમા ંકરેલ અનેક લીલાઓથી ગોવાસીઓની 
આંખો રાતી કરી છે. અને એ જ ગો્ુળમા ંવાસંળી થકી લોકોના હૃદય ડોલાવી આનદંની 
પર પેલે પાર લઈ ગયેલ છે..

રૂડી ને રંગીલી રે વ્હાલહા તહારી વહાંસળી રે લોલ
વહાંસલડી મહારે મંદિદરયે સંભળહાય જો

આ પહાણીડહાંની મશે રે જીવણ જોવહા દનસયહાયં રે લોલ
આ કેડો મેલો પહાતદળયહા ભગવહાન જો

આ સહાસુડી ્ઠીલી મહારી નણિલ મેણહાં બોલશે રે લોલ
- નરદસં્ મ્ેતહા

્ષૃરના વયસ્તતવને ઓળખવુ ંજેટલુ ંઅઘરંુ છે, એટલુ ંજ સહલેુ ંછે એમનુ ંરદલ જીતવુ.ં 
બસ, તમારે નાદાન બનવુ ંપડે.. જે નરમસંહ મહતેા અને મીરાબંાઈ જેવા એમના ંઘરા ભ્તો 
સારી પે્ે જારી ગયેલ. અને એમની ્ ષૃર ભસ્તથી જ અનેક કાવય રચનાઓ સહજ ઉદ્ભવી 
છે. ્ષૃર પર સારી પે્ે જારે છે કે એમના ંભ્તોને પે્રમથી કંઈ રીતે સતાવવા. વાસંળી તો 
તેમનુ ંલોકોના હૃદયમા ંવસવા માટેનુ ંહમથયાર છે. ગોપીઓ આમ તો ફરરયાદ કરે છે છતાયં 
્ષૃર એમને વાસંળી થકી ફરી ફરીને યાદ કરે એ ગોપીઓને ખબુ ગમે છે. એમની ફરરયાદ 
પર એક આવકારો છે. આખાય ગીતમા ંભ્ત નરમસંહ મહતેા એ વાસંળીને મનમમત્ત બનાવી 
છે અને સાચે જ વાસંળી ્ષૃરની કેટલી નજીક હશે કે એ અમર થઇ ગઈ.

આવો જ ભાવ કમવ શ્ી બાલમુ્ ુંદ દવે કંઈક માદકતાથી વર્ધવે છે, ્ષૃરના સદંભ્ધમા ંકોઈ 
પર ક્રીડાનુ ંવર્ધન કરો, એનામા ંખબુ જ પમવત્રતા અને સાજતવકતાનો અહસેાસ થાય. કમવને 
અહીંયા કોયલના પચંમ સરૂ કરતા વાસંળીના સરૂ છાતીએ ભટકાય છે અને સતનયગુલને 
જારે પે્રમનો સપશ્ધ થતો હોય એવી અનભુમૂત કરાવે છે.
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કોયલ કૂજે કુંજમહાં, ને રેલે પંચમ સૂર,
વહાગે વન વન વહાંસળી, મહારં પલ પલ વીંધે ઉર

-બહાલમુકુંિ િવે

કમવ અહીં મવચારની પરાકાષ્ાએ પહોંચીને અરમઆુ થયેલ સરૂની વેદનાને વય્ત કરે છે, 
જે સરૂનો જનેતા વાસંળીથી કાકં તો હો્ દૂર કરે છે અને અને સરૂને પર ્ષૃરથી અળગા 
થવુ ંનથી. કમવ શ્ી વાસંળી અને સરૂને ્ષૃરની કેટલી નજીક વર્ધવે છે આ પસં્તમા,ં 

વહાંસળીથી દવખૂટો થઈને આ સૂર એક ઢૂંઢે કિંબની છહાંય
મહારગની ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મહારહા મહાધવને િીઠો છે કયહાંય?

– ્રીન્દ્ર િવે

્ષૃરની વાત કરતા ંહોઈએ, મોરપીંછ અને વાસંળીની વાત કરતા ંહોઈએ અને આપરે 
્ષૃરના પરમ ભ્ત કમવ શ્ી સરેુશ દલાલને યાદ ન કરીયે તો આપરી પર ્ષૃર કેરફયત 
અધરૂી રહ.ે

કમવ શ્ી સરેુશ દલાલના કાવયોમા ંએવો તો લય હોય છે કે કાવય અને ગીતમા ંકોઈ 
ભેદ રહ ેજ નરહ, સગંીતકારોને પર સગંીતની રચના કરવામા ંજરાક પર અઘરંુ ન લાગે. 
સરેુશ દલાલ લેગખત લગભગ દરેક કાવયો સગંીતબધિ થયા છે. ગોપીઓના મહરેામંા ં્ષૃર 
પ્રતયે અપાર પે્રમ છત્તો થાય છે. એમને મન વાસંળી વગાડવી ખબુ સહલેી છે, પર એમને, 
ગોપીઓને ખબર નથી, કે વાસંળી વગાડી લેવી સહલેી હશે પર વાસંળી વગાડીને કોઈના 
હૃદયમા ંસથાન પામવુ ંખબુ જ અઘરંુ છે.  

આખો િી વહાંસળીને ્હાથમહાં રમહાડો ક્હાન !
એમહાં શહા ્ોય ઝહાઝહા વેતહા ?

કહાંટહાળી કેડી પર ગહાગર લઇને અમે
આવતહાં, જતહાં ને દ્મત િેતહાં.

્ું તો વ્ેતી જમુનહાને અ્ીં આણું :
- સુરેશ િલહાલ

વહાંકહાબોલી આ તહારી વરણહાગી વહાંસળી
લહાગે છે એવી અળખહામણી !

છહાવરં છું એમ છતી થહાય છે ઓ છેલ
મહારહા અંતરની છહાનેરી લહાગણી !

- સુરેશ િલહાલ
અહીંયા પર કમવ શ્ી ગોપીઓનો પક્ષ લઇ કાવય રચના કરે છે. વાસંળીને જેટલો પે્રમ 

અને ઓળખ ્ષૃરના કારરે મળેલ છે એટલા જ અવનવા રૂપ લોકો એ વાસંળીને આપયા 
છે. કોઈકને રૂડી અને રંગીલી લાગે છે તો કોઈકને વરરાગી લાગે છે, છતાયં વાસંળી સદાય 
અમર રહશેે.
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