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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”

…Þkoðhý …Þkoó Au

પયા્ધવરર એ જરૂરરયાતનો પયા્ધય છે. પયા્ધવરર આપરી અખટૂ સપંમતિ છે. જે જોઈ 

પર શકાય છે, અનભુવી પર શકાય છે, કોઈને પર પછૂ્ા મવના વાપરી પર શકાય 

છે. એ પર મવનામલૂયે. જીવનના મલૂયો ભલૂીને આપરે આ અમલૂય સપંમતિનો જાણયે 

અજાણયે નાશ કરીયે છીએ.

મવનામલૂયે મળેલી આ અમલૂય સપંમતિનો મવકાસ અને રક્ષા કરવાનુ ંદામયતવ આપણુ ંછે.

સવચછ પયા્ધવરર એ તદુંરસતીનો પયા્ધય છે. 

સપંમતિ ભેગી કરવી અઘરી તો છે જ પરંત ુએને સાચી રીતે વાપરવી એનાથંી પર 

વરારે અઘરી છે. પર કદાચ કુદરતી સપંમતિ આપરે વરમાગંયે મળી ગઈ છે એટલે જ 

એની રકંમત નથી.

આપરી જીવનરૂપી બેંકમા ંથોડાક નૈમતકતાના હપતા ભરવાના છે..આપરી આયષુયના 

બે-પાચં વષ્ધ વયાજરૂપે એમ જ વરી જશે, એ પર તદુંરસતી સાથે. માટે આ પયા્ધપત 

પરુવ્ાની રક્ષા કરવાની પ્રમતજ્ા સાથે, તદુંરસતીના પયા્ધય અને કુદરતી આશીવા્ધદ 

સમાન આ પયા્ધવરરની સાચવરી એ મારંુ પ્રથમ કત્ધવય માનુ ંછે.

હજી પર મોડંુ નથી થયુ.ં

પયા્ધવરર પયા્ધપત છે. પયા્ધવરર પયા્ધપત છે. પયા્ધવરર પયા્ધપત છે.

- {kir÷f “rð[kh” 
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એવુ ંકોઈ વયક્ત હશે કે કોઈ મસત 
ગીત કે ધનૂ સાભંળી ક્ારેય પર તેના 
પગ આપમેળે થીરકવા ના મડં્ા હોય 
? નરહ મળે ! હા, એવા બહ ુઓછા હશે 
કે તરત જ કોઈ ધનૂ સાભંળી, કોઈની 
પરવા કયા્ધ વગર ઉભા થઇ મોકળા 
મને નાચવા લાગે પર એવા તો કોઈ 
જ નરહ હોય કે લાઈફમા ંક્ારેય પર 
તેમના મનના ંમોરલાએ થનગનાટ 
ના કયયો હોય. નતૃય અને સગંીત એ 
બનેં એવી કલા છે કે જે પથથર રદલને 
પર પીગળાવી શકે અને ગમે તેવા 
ઊંડા ધયાનમા ંબે્ેલા તપસવીનુ ંમન 
પર ચળાવી શકે.

કહવેાય છે કે મસંધ ુખીર સસંકમૃતની 
આરકકિયોલોજી સાઈટ પરથી આજથી 
પવૂવે 2500 BCE સમયે બનાવેલી એક 
નત્ધકીની મમૂતતિ મળી આવેલી છે. તેમા ં
પર આપરા ભારતમાં તો નતૃયનો 
મવચાર જ બ્રહ્ામાંથી ઉદ્દભવેલો 
મનાય છે. ભરતમમુન દ્ારા રચચત 
નાટ્શાસ્ત્રમા ંબે પ્રકાર બતાવેલા છે 

- નત્ધ અને નતૃય. નત્ધ એટલે જેમા ં
લય, તાલ, ઝડપ, અમકુ રચનાઓ, 
ઢાંચો વગેરેથી નતૃય થત ુ ં હોય. 
જયારે નતૃય એટલે જેમા ંકૈંક વાતા્ધ 
કહવેાતી હોય, ભાવ પ્રદમશતિત થતા 
હોય, લાગરીઓનો સવંાદ થતો હોય 
વગેરે. આજે ભારતમાં જેટલા પર 
કલામસકલ ડાનસ છે - ભરતનાટ્મ, 
કથક કે મચરપરુી -  તે બરામા ંઆ 
બનેં પાસાઓનુ ં મમશ્રર જોવા મળે 
છે. નતૃયનો ઇમતહાસ આપરા દેશમા ં
મશવજીના તાંડવઃ અને શ્રીકૃષરની 
રાસલીલા જેટલો પ્રાચીન છે પહલેા 
મરંદરોમા,ંપછી મહલેોમા ંથતા નતૃયને 
પર એક ‘કલા છે કે રરંો ?’ - પ્રશ્નનો 
જવાબ આપયો પડ્ો છે. છતાયં આજે 
તે એક  passion અને એક profes-
sion બનેં તરીકે પ્રમસધિ છે.

સારો ડાનસ કરવો એટલે અમકુ 
સટેપ શીખી લેવા, કે અમકુ મદુ્ાઓ 
કે તકનીક શીખી લઈને પ્રસતતુ કરવુ ં
નથી, પર તે નતૃયની “ફીલ” લઈને 

કરવુ ં તે એક સારો ડાનસ છે. અને 
મારા મત મજુબ Anyone Can 
Dance ! લગનની સગંીતસધંયામા ં
જેને આવડે તે ગીત ગાય, કમવતા 
બોલે, કે કોઈ કંઈ વગાડે પર ડાનસ 
તો બરા જ કરે-  70 વષ્ધના દાદા હોય 
કે 4 વષ્ધનુ ંટેરીયુ.ં ગાવા માટે સારો 
અવાજ કે વાદ્ય વગાડવા માટે સારન 
વગેરે જરૂરી છે પર ડાનસ કરવા માટે 
તમારો ઉતસાહ અને એનજજી જ કાફી 
છે. ચાલો કદાચ તમે ભરતનાટ્મ 
ના કરી શકો પર ભાંગડા તો કરી 
જ શકો ને ! એટલે જ આપરે તયા ં
શાસ્ત્રીય નતૃય સાથે લોકનતૃયોનો પર 
ભડંાર ભયયો છે. 

નતૃય એ મારસના સવભાવમા ંછે 
- આખા રાસ- ગરબા દરમમયાન જે 
મારસ ઉભો ઉભો જોતો હશે તે પર 
છેલલે ‘સનેડૉ’ રમવા તો ગોળ ગોળ 
ફરશે જ. મેં ઉપર કહુ ં તેમ સહજે 
ગમતી ધનૂ વાગે તો પર આપરા 
પગ બીટ પર તાલ આપવા લાગે 

÷u¾
fýoðe þkn

Shake It, 
Move it, Do it !! 
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છે. હા, લય એ નતૃયનુ ંબહ ુઅગતયનુ ં
અંગ છે પર મેં કશુ ંજ સાભંળી ના 
શકતી છોકરીને, શરીરથી ખખડેલા 
પર મનથી જવાન તેવા દાદીને, 
શારીરરક કે માનમસક ખોડખાપર 
હોવા છતાયં વહીલચેરમા ંબેસીને અને 
અપગં હોવા છતાંય માત્ર પોતાના 
હાથથી શરીરને હનેડલ કરી લોકોને 
ડાનસ કરતા જોયા છે. નતૃય કરવુ ં
એટલે વગર કહે્, બોલયે આપરી 
લાગરીઓને પ્રસતતુ કરવી કે આપરા 
મવચારોને દશા્ધવા. તમે ગમે તયારે, 
ગમે તે જગયા એ તમારી ફીચલંગસ 
દશા્ધવા નતૃય કરી શકો છો - તે તો 
આપણુ ંબૉલીવડુ આપરને દરેક રફલમ 
સાથે શીખવાડે જ છે. જરૂરી નથી કે 
મયચુઝક હોય જ , જેમ ‘કુછ કુછ હોતા 
હૈ’ મા ંશાહરુખ કાજોલને કહ ેછે તેમ 
મયચુઝક મનમા ંવગાડો, એક રરરમ 
બનાવો અને જરૂરી નથી કે તમે કોઈ 
મેથડ કે સટેપસ પ્રમારે જ ડાનસ કરો, 
જેમ એ જ શાહરૂખને અનષુકા “રબ 
ને બનાદે જોડી”મા ંકહ ેછે કે “ જરા 
હાથ હી લે ઝરા નીચે, જેસે ઊડતી 
પતગં કોઈ ખીંચે...કે બન ગયા સટેપ 
સોમનયા” ! આ પતગં વાળો અને એ 
મસવાય રોટલી વરવા વાળો, કપડા ં

રોવા વાળો, જજમ વાળો - ઘરા બરા 
સટેપસ તો મેં પર કરેલા છે. કહું છં 
ને આપરા રોજજંદા જીવનમા ંજ નતૃય 
રહલે ુ ંછે.   

આ ડાનસ ખાલી માનવની પ્રકૃમતમા ં
જ નરહ પર આપરી આસપાસની 
પ્રકમૃતમા ંપર રહલેો છે. મરમાખીઓ 
તેમનુ ં “ભોજન ક્ાં છે?” તે કહવેા 
માટે એક પ્રકારનુ ંનતૃય કરે છે જેને 
“Waggle dance” કહ ેછે.  જે રીતે 
મોર કળા કરી ઢેલને રીઝવે છે તે 
જ રીતે Manakin નામનુ ંપક્ષી તેના 
પાટ્ધનરને રીઝાવા માઈકલ જે્શનની 
જેમ ઝાડની ડાળી પર ‘મનુ વૉક’ કરે 
છે, Clark’s Grebe નામના પખંીની 
બેલડી ઝડપી લયમા ંપારીની ઉપર 
ફટાફટ ચાલી અનોખુ ંનતૃય કરે છે 
જયારે પેમસરફક સમદુ્મા ંજોવા મળતી 
વહેલ તો આપરે પાટ્ધનરની સાથે 
કરીએ તે રીતે “Waltz” ( બોલરૂમ 
ડાનસ ) નતૃય કરે છે. અને આવા 
અનેક પશ,ુ પક્ષીઓ છે કે જે પાટ્ધનરને 
રરઝવવા કે માત્ર પોતાના જ આનદં 
માટે નતૃય કરતા હોય, આપરી જેમ 
જ !

સપોરસ્ધ અને ડાનસમા ંપર ઘરી 
બરી સામયતાઓ છે કારરકે બનેંમા ં

શરીરનો મહતિમ ઉપયોગ થાય છે, 
બનેં થકવી દેનારી અને સાથે જ ઘરા 
બરા ફાયદા આપનારી એક્ટમવટી છે. 
ડાનસથી શરીરને તો ફાયદા થાય જ 
છે -  વરારે ફલેક્સબલ બનીએ, સ્રુમત 
આવે, રડઝીનેસ ઓછી થાય તે સાથે 
આપણુ ંમગજ પર સતેજ અને ફો્સડ 
બને છે. દરેક કલાની જેમ નતૃયથી 
માસમનક રીતે પર ફાયકરક છે, 
જેનાથી આપરે આપરી લાગરીઓ 
દશા્ધવી શકીએ છીએ અને દુઃખ, ચચતા 
,ફ્રસટે્શન, રડપે્રશન વગેરે લાગરીઓને 
બહાર પર કાઢી શકીએ છીએ. અને 
તેના માટે નથી 7 વષ્ધની મવમરસર 
તાલીમ લેવાની જરૂર કે નથી કોઈ 
કોરરયોગ્ાફરને રોકી તેના સટેપ સાથે 
સટેપ મેળવવાની જરૂર - બસ જેમ 
‘પીકે’ રફલમમાં આમમર કહ ે છે તેમ 
બે હાથ પહોળા કરો, અને તમારા 
શરીરને ડાબેથી જમરે થોડંુ હલાવતા 
જાઓ. ડાનસ આપમેળે આવી જશે !  
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મવધરુ મવપલુભાઇએ એકની એક 
દીકરી મનીષાને એકલે હાથે, 

અતયંત લાડકોડથી ઉછેરી મોટી 
કરી. એક આદશ્ધ મપતા હોવાને નાતે 
પોતાની દીકરીને, પારકી થાપરને 
આપી શકાય તેવી કેળવરી, સસંકાર 
આપયા હતા. તેના હાથ પીળા કરી, 
આજે ભારે હ્રદયે, ગોધચૂલ સમયે 
રામધમૂથી શ્વસરુગહૃ ેમવદાય કરી. 

પોતાની લાડોને લઈ જતી 
શરગારેલી ગાડીને, નેજવે હાથ 
મકૂી, આંખો ઝીરી કરી, દેખાય તયા ં
સરુી જોઈ રહ્ા બાદ ઘરમા ંઆવયા. 
સગાસબંરંી, સાજનમાજનથી ભયુું ભયુું 
ઘર હવે સાવ ખાલીખમ થઈ ગયુ ં
હત ુ.ં તેમાયં દીકરીની યાદોથી ભરેલો 
ખાલી રૂમ જોતા ંજ મવપલુભાઈ ભાગંી 
પડ્ા. ટેબલ પર મકેૂલા મનીષાના ં
ફોટાને છાતીએ લગાવી ધ્સુકે ધ્સુકે 
રડી પડ્ા.

તયાં રૂપાની ઘંટડી જેવો મર 
મીથ ો  અવાજ એમના  ક ા ને 
પડ્ો...”પપપા..ઓ...પપપા....તમારી 
આંખમાં આંસ?ુ તમે પપપા થઈને 
રડો છો? તમે કહતેા હતાને કે બહાદુર 
બચચે રોતે નહીં! મમમીને યાદ કરીને 
રડતા ંહશો પર તમને એક વાત કહુ?ં 
મમમી ભગવાનને તયા ંમોજમા ંજ હશે. 

તમે જ કહલે ુ ંકે” ‘મમમી ભગવાનની 
લાડકી છે. એટલે એને જલદી બોલાવી 
લીરી.’ એમ બોલતા નાનકડા હાથેથી 
આંસ ુલછૂી પપપાને ગાલે એક હળવી 
ચમૂી ભરી લીરી.

ને પપપાએ તેને, “આવ...મારો 
વહાલો નાનકડો દીકરો આજે તો બહ ુ
મોટો થઈ ગયો ને!” બોલતા તેને 
ઊંચકીને વહાલથી ખોળામા ંબેસાડી 
દીરી.

વાજતેગાજતે મવદાય થઈ ગાડીમા ં
બેસતાવેંત મનીષાએ રોકી રાખેલા 
આંસનુા બરં છૂટી પડ્ા. પરણયાને 
ગળે વળગી ક્ાયં સરુી રડતી રહી 
ને નીંદરમા ંસરી ગઈ. ......

“મનીષા બેટા, ઉ્ો માથે સરુજ 
દેવતા ચડી આવયા ને સોનાના 
નચળયા થઈ ગયા છે. સકલેૂ નથી જવુ?ં 
ચાલો ઉ્ો...તૈયાર થઈ જાઓ. જો તને 
ભાવતી દૂર-જલેબી તૈયાર જ રાખયા 
છે.” દૂર-જલેબીનુ ંનામ સાભંળતા જ 
મનીષા કદૂકો મારતી ઉ્ી જતી.

સાસરે પહોંચયા પછી વરઘોરડયાને 
પોંખવાની મવમર પતી ગઈ. એ પછી 
સગાસબરંીઓ નવીવહુનુ ંમોં જોવા 
આવેલા. એ કામ પર રંગેચગેં પતયુ.ં 
રાત બહ ુથઈ ગઈ હતી એટલે તેને 
તેનાં શયનખંડમાં પહોંચાડવામા ં

આવી. તયા ંટેબલ પર થોડા ડ્ાઈ્રુટ 
ને જલેબી દૂર મકૂાયેલા જોઈ ફરી 
પપપાની યાદ આવી ગઈ. રૂમમા ંહજી 
તે એકલી જ હતી એટલે પપપાને 
મોબાઈલ લગાવી દીરો. ‘હેલલો...
પપપા શુ ંકરો છો?” 

“સવુાની તૈયારી…બેટા. તારા મવના 
ઊંઘ આવી જાય તો સારંુ.”

“તમારા તરકયા નીચે મકેૂલો 
નાઇટડે્સ પહયેયો? ગમે તેટલા થાકી 
ગયા હો તો પર તમારી દવા લેવાનુ ં
ભલૂતા નહીં હોં પપપા...”

“હા...મનીષા બેટા, તે નાઈટડે્સના 
શટ્ધ ને બટન લગાવી દીધુ ંછે તે પર 
જોયુ.ં મારી ડાહી દીકરી મારુ કેટલુ ં
બધુ ં ધયાન રાખે છે. હેં હેલલો...શુ ં
કહુ?ં દવા તો ક્ારની લઈ લીરી ને 
ત ુ ંદવાનો છ મરહનાનો સટોક ભરીને 
ગઈ છે તે પર જોઈ લીધુ.ં ચા-ખાડંના 
ડબબા પર લેબલ લગાવી દીધુ ં તે 
સારંુ કયુું નહીં તો સવાર પડે બધુ ં
શોધયા જ કરત. અહીં બધુ ંબરાબર 
જ છે, ત ુ ંહવે મારી ચચંતા છોડી દે, 
હું તો રીરે રીરે ટેવાઇ જઈશ પર 
ત ુ ંહવે સપંરૂ્ધપરે સાસરરયાની થઈને 
રહજેે. પે્રમ વહેંચવાથી વરે છે તે યાદ 
રાખજે ને મપયરનુ ં નામ ઉજાળજે. 
ચાલો બેટા, ગડુ નાઈટ...હવે હું સઈૂ 
જાઉં કે વહલેી પડે સવાર...”

મનીષાની સવાર રાયા્ધ કરતા ં
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મોડી પડી. તેની આંખ ખલૂી તયારે 
કોઈ દરવાજો ્ોકત ુ ંહત ુ.ં તે સફાળી 
બે્ી થઈ ગઈ...તેના પમતદેવ તો હજી 
ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા. તેરે ઝટપટ 
ઉ્ી દરવાજો ખોલયો તો ઘરના 
મહારાજ ચા-નાસતાની ટે્ લઈને ઊભા 
હતા. “વહરુારી...જય શ્રીકષૃર..ગરમ 
ચા-નાસતો તૈયાર છે. ચાલો પરવારી 
જાઓ જલદી જલદી..”

તેરે છોભીલી પડી, જય શ્રીકષૃરનો 
જવાબ વાળયો અને પછૂી લીધુ,ં “બહ ુ
મોડંુ થઈ ગયુ ંનરહઁ?”

“ના...રે હજી તો ઘરમા ંકોઈ ઉ્્ા 
જ નથી. જલસા કરો ને..આ તો મને 
થયુ ંઘરની લક્મીના દશ્ધન કરી મારો 
રદવસ શરૂ કરંુ....”

“સારંુ...સારંુ તમે જાવ. હમરા ં
પરવારીને નીચે આવુ ંછ...”કહી તેરે 
દરવાજો બંર કયયો. રૂમમાં આવી 
તયારે તેના પમતદેવ ઉ્ી ગયેલા...
તેરે ચા-નાસતા પરથી ઢાકંર ખસેડ્.ુ 
નાસતામાં ગરમાગરમ પૌઆ જોતા 
જ ફરી પપપાની યાદ આવી ગઈ. 
આંખોથી જ પમતની પરવાનગી લઈ 
પપપાને ફોન લગાવી બે્ી. “હલેલો 
પપપા...ઉ્ી ગયા? પરવારી ગયા? 
ચા પીરી કે નહીં? ખારી ચબકસકટ અને 
ખાખરાનો ડબબો જડયા કે નહીં?”

“સવાર સવારમાં કેટલા સવાલ 
કરશે, દીકરા? જારે મારી મા હોય 
એવી મારી કાળજી કરે છે ત ુ ંતો!”

“તે કરવી જ પડે ને? તમે બધુ ંભલૂી 
જાઓ છો તે..ને હવે રસોઈની ચચતંા 
કરશો નહીં. બાજુવાળા કમળાકાકીને 
તયાથંી તમારા બે ટાઈમના રટરફનની 
વયવસથા કરી છે, ને વરસના પૈસા 
પર ભરી દીરા છે. આપની કામવાળી 
બાઈ સવલીને બાકીનુ ંકામ સમજાવી 
દીધુ ંછે તે તેના ંટાઈમે આવી કરી જશે, 
અને દર બે રદવસે તમારા કપડા ંપર 
ઇસ્ત્રી કરાવી લઈ આવશે. સમજયા..?”

“એ હા...મારી મા, જેવી ઝીરવટથી 
મારંુ ધયાન રાખે છે એ રીતે જ તારા 
પમતનુ,ં સાસ-ુસસરાનુ ંધયાન રાખજે 
ને અમને ્ાયા્ધ એમ તયા ંપર સૌને 
્ારજે. ભગવાન દીકરી આપે તો સૌને 
તારા જેવી જ આપે. કારર દીકરી તો 
બે ઘરમા ંદીવા કરે.” 

મનીષા પપપાની મશખામરને માથે 
ચડાવી નવા લોકો, નવા વાતાવરરમા ં
ઓતપ્રોત થઈ ગઈ ને ઘરનો કારભાર 
સભંાળી સાસરરયામાં સૌની લાડકી 
થઈ ગઈ. નાનપરમા ંમા ને ગમુાવી 
બે્ેલી મનીષા સાસજુીના હતેને પામી 
ગાડંી ગાડંી થઈ ગઈ. તે તો એમની 
આગળ પાછળ જ રહતેી ને પડ્ો 
બોલ ઝીલતી. તેનો પમત તો તેને 
હથેળીમાં જ રાખતો. આમ સખુના 
ઝૂલે ઝૂલતી મનીષા જયારે પગફેરા 
માટે મપયર આવી તયારે તેનુ ંમન 
સાસરે રટંગાડીને આવેલી. વારે વારે 
ફોન કરી તયાનંા ખબરઅંતર પછૂતી 
મનીષાને જોઈ મવપલુભાઈ હરખાતા 
હતા. ‘હાશ..’દીકરી સાસરરયાની થઈને 
રહ ેએ જ તો એમને જોઈત ુ ંહત ુ.ં 

આમ જ અ્વારડયુ ંક્ા ંપસાર થઈ 
ગયુ ંખબરે ન પડી. મનીષાને પાછા 
જવાનો સમય થઈ ગયો. જમાઈબાબ ુ
તેડંુ કરવા આવશે અને પોતાની 
લાડલીને લઈ જશે. એ મવચારે તેઓ 
ચખન્ન થઈ ગયા. એમની આંખોમા ં
થોડી થોડીવારે આંસ ુ તગતગી 
ઉ્તા.ં તે જોઈ મનીષા ફરી નાનકડી 
મનીષા બની પપપા પાસે દોડી ગઈ. 
“ના પપપા રડો નહીં, બહાદુર બનો. 
હું અવારનવાર આવતી રહીશ. તમે 
જ કહો, હવે મારે એ ઘરનુ ંપર જોવુ ં
પડે ને?” કહતેા પપપાના આંસ ુલછૂી, 
એમના ગાલે ચમૂી ભરી પોતેય રડવા 
માંડી. દીકરીને ઢીલી પડેલી જોઈ 
મવપલુભાઈ બોલયા, “આવ દીકરા મારી 
પાસે આવ. આજે આપરે મનભરીને 

રડી લઈએ, આવતીકાલથી રડવાનુ ં
ચબલકુલ બરં...બસ અરસપરસ માત્ર 
ખશુીઓ જ વહેંચીશુ.ં” 

આખરે જમાઈબાબ ુમનીષાને લઈ 
જવા માટે આવી ગયા. બે રદવસ 
રહેવાના હતા જારી ખશુ થયા. 
અંદરના રૂમમાં દીકરી જમાઈને 
ગસુપસુ કરતાં જોઈ મવપલુભાઈ 
મવસમયમાં પડી ગયા. એવુ ં તે શુ ં
થયુ ંહશે તે એ લોકો આ રીતે વાત 
કરે છે. એમ મવચારમાં પડી ગયા. 
પર મનની ગડમથલ ચહેરા પર 
જરાવવા દીરી નહીં. બે રદવસ તો 
હસતા રમતા પસાર થઈ ગયા. હવે 
ફરી દીકરીથી જુદા પડવાની વેળા 
આવી. સવારથી ગમુસમુ થઈ ગયેલા 
મવપલુભાઈ કંઈ જ કરતા ંકઈ બોલતા 
નહોતા. જવા સમયે મનીષા અંદરના 
રૂમમાંથી નીકળી તયારે પોતાના 
સામાન સાથે મવપલુભાઈનો સામાન 
લઈને બહાર આવી. તેની પાછળ 
પાછળ જમાઈબાબ ુપર આવયા. 

“મનીષા બેટા, આ શુ?ં આ...મારો 
સામાન?”

મનીષાએ કોઈ જવાબ ન આપતા,ં 
તેના પમતને બોલવા ઈશારો કયયો. 

“પપપાજી, હવે તમારે એકલા નથી 
રહવેાન.ુ..તમારે કાયમ અમારી સાથે 
જ રહવેાન ુછે. તમે પર તૈયાર થઈ 
જાવ જરા...”

“પર...પર” બોલતા મવપલુભાઈને 
હજી ગડ ન પડી એટલે એમનો જમાઈ 
ખડખડાટ હસી પડતા ંબોલી ઉ્્ો, 
“આ છેલલા ત્રર મરહનામાં તમારી 
દીકરીનુ ં મોબાઈલનુ ં ચબલ, મારા 
બાર મરહનાના ચબલ જેટલુ ંઆવયુ ંછે. 
આમ ને આમ તો હુ ંલાબંો થઈ જઈશ. 
એટલે મને આ તોડ સઝૂયો. મારી 
વાત બરાબર છે ને પપપા?ં” ને....હવે 
મવપલુભાઈનો વારો હતો ખડખડાટ 
હસવાનો......
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દીકરો યા દીકરી એ તો પ્રભનુી 
આપેલી પ્રસાદી છે. તે મધરુ જ 

હોય ! ખાસ કરીને ભારતમા,ં થોડે 
ઘરે અંશે સમસત મવશ્વમા ં દીકરો 
માને વધ ુવહાલો હોય છે, એ દીકરો 
બાપ કરતા ં સવાયો થાય તયારે 
બને્નની છાતી ગજગજ ફૂલે છે. આ 
સમયે મેઘારી યાદ આવે.

જનની જર તો ભ્ત જર, કા ં
દાતા કા ંશરૂ

નહીં તો રહજેે વાઝંરી મત 
ગમુાવીશ નરૂ માતા જીજાબાઈ 
યાદ આવે.એવા શરૂવીરતા ભયા્ધ 

હાલરડા ં મશવાજીને સભંળાવતા.ં 
માતા પતૂળીબાઈ જેમરે ‘ગારંીબાપ’ુ 
આપરને દીરા.ંઆ વાત તો બહ ુમોટા ં
અને મહાન વયક્તઓની થઈ. વાત 
મહાન વયક્તઓની હોય , ગરીબ 
યા તવગંર યા સામાનય માનવીની, 
બાળક પોતાનુ ંસહનેુ વહાલુ ંહોય. જો 
કદાચ ખોડખાપંર વાળં જનમયુ ંહોય 
તો માતા અને મપતા પોતાનો જાન 
તેના પર નયોછાવર કરતા ંજોયા છે  
અને સાભંળયા ં પર છે. અંહી કંઈક 
જૂદી વાત તમારી સમક્ષ મકૂી રહી 
છં. બાપ -દીકરાનો પે્રમ જે ભાગયેજ 

જોવાનુ ંનસીબ પ્રાપત થાય છે.
આજે વાત મારા અને તમારા 

જેવા સામાનય વયક્તઓની કરવાની 
છે.આમ તો દીકરો હોય કે દીકરી 
માતા અને મપતાને બાળકો જાનથી 
વરારે પયારા હોય છે. દીકરી બાપની 
આંખનો તારો હોય અને દીકરો 
માનો દુલારો હોય. કેમ, એ તો કોઈ 
અનભુવીઆને પછૂી જોઈએ, તયારે 
સતય પામી શકાય. છતા ંપર દીકરો 
આવે તયારે મા કરતા ં બાપ વરારે 
પોરસાય. એમાયં જો દીકરો જયારે 
બાપ જેવો દેખાય, બાપને ખભે ખભો 
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મમલાવે તેટલો ઉંચો અને બાપ કરતા ં
સવાયો થાય એ બાપની ગમવતિલી 
મખુાકમૃત અદભતૂ હોય છે.તેને શેર 
લોહી ચડે અને છાતી ્ોકીને કહ.ે 
“દીકરો કોનો છે”? બસ આવી જ 
કોઈક ભાવના અને ગવ્ધ હમેશા 
જયના મખુ પર તરવરતા ંજરાય.

દીકરી જજની, જયના રદલની 
રડકન હતી.દીકરીના પયારમા ં
ગળા સરુી ડૂબેલો રહતેો.તેને પછૂ્ા 
વગરા બાપ ઘરીવાર પારી સધુિાં ન 
પીતો. પરંત ુ તે દસ હજાર માઈલ 
દૂર હતી.વાત ભલે રોજ થાય પર 
દીકરીનુ ંવહાલ ભયુું આચલંગન અને 
મસુકાન ,કોઈ વાર વષવે યા બે વષવે 
થતાં. બે બાળકોનો વહાલસોયો 
મપતા અંતરમાં  સદા એકલતા 
મહસેસૂ કરતો હોય છતાં મખુ પર 
હાસય રેલાવતો હોય.

મરદરરયે જજગીષા સાથ તયજી 
ગઈ હતી.ન તો તેની મરજી હતી 
કે ન તેની ઉમર. પર કાળ જયારે 
આંગરે આવી ઉભો હોય તયારે 
ભલભલા ં ચમરબરંી કાઈં નથી કરી 
શકતા.ંતેનુ ંઆમતં્રર  પર ્ેલવાની 
તાકાત કોનામા ં છે ? મશર ઝુકાવી 
તેની આમનયા સહએુ રાખવી પડે 
છે. તેનો ચકૂાદો મવના અવરોરે 
સવીકારવો પડે છે. જજની લગન પછી 
અમેરરકા જતી રહી.બને્ન જારતા હતા ં
દીકરી સાસરે શોભે. જજગર ભરવામા ં
બાપને ટક્કર મારે તેવો પાક્ો. 
કેનસર સપેશયાચલસટ થયો. લગન થયા 
અને જજગીષાએ બીમારીને કારરે 
જીવન ટૂંકાવયુ.ં

જય, જજગીષા અને જજની કેવો 
સુદંર સસંાર ! જયારે જજગીષાએ 
ફરીથી મા બનવાના સમાચાર જયને 
આપયા તયારે તે ખશુીથી ફૂલયો ન 
સમાયો.

‘જો, જે આ વખતે મને દીકરો 

જોઈએ’.
‘એ કાઈં મારા હાથમા ંનથી’.
‘આ તો તારી પરીક્ષા છે.. જયની 

બોલતી બરં થઈ ગઈ.  ઘરમા ં
કાયમનો નોકર રાખી લીરો જેથી 
જજગીષાને ઘરના કામમા ં રાહત 
થાય.

હવે બે બાલકો સાથે બહારગામ 
ફરવા જવાની ટ્ીપ થોડો વખત બરં 
રાખવી પડશે’. જય જજગીષાને કહી 
રહ્ો હતો.

વદંાવન ગાડ્ધન, મૈસરૂ, બેંગલોર 
અને મમનાક્ષી મરંદરો જોવાનો પલાન 
બનાવયો. સાથે ઉટી અને કોડાઈકેનાલ 
પર ફરવા જવાનુ ંનક્કી કયુું. દચક્ષર 
ભારતની પદંર રદવસની મસુાફરી 
કરી પાછા ં મુબંઈ આવયા. જજની 
પાચેંક વષ્ધની હતી તેથી ફરવાની 
ખબૂ મઝા આવી. કોડાઈકેનાલ અને 
ઉટીમા ં ઘોડેસવારીની મઝા મારી. 
મમનાક્ષી મરંદરો જોઈ આંખો ્રી. 
વ ૃદંાવન ગાડ્ધનની શોભા જારે હ્રદયે 
કોતરાઈ ગઈ.

વ ૃદંાવન ગાડ્ધન ખબૂ સુદંર છે.જજની 
પાચં વષ્ધની થવા આવી હતી. અંદર 
જતાનંી સાથે જજગીષા બોલી,’ હવે 
આ ગાડ્ધનનો માળી જયારે રક્કા 
મારીને બહાર કાઢશે તયારે હું અને 
મારી દીકરી બહાર મનકળશુ’ં.

જય આનદં મવભોર થઈ 
જજગીષાને મનહાળી તેમજ  સાભંળી 
રહ્ો. તેને થયુ,ં ‘આ પાગલ મારી 
બૈરી, બીજીવાર મા બનવાની પર 
હજુ તેનુ ંબાળપર ગયુ ંનથી.’

નાનુ ંબાળક આવે પછી જલદી નહી 
મનકળાય તે જય બરાબર જારતો 
હતો. તેરે સમયનો સદઉપયોગ 
કયયો. જજની તો જારે  એ ‘મારો નાનો 
ભાઈલો’ની માળા જપતી. જજગીષા 
સમજાવતી, ‘બેટા નાની બહને 
આવશે તો પર ત ુ ંતેને પયાર કરીશ, 

મને ખબર છે.’
‘હા, મમમી તેને પર પયાર કરીશ, 

જો કે મને ભાઈલો ખબૂ ગમે છે,’.
જજગીષા વાત આગળ ન વરારતા ં

તેની હા મા ંહા ભેળવતી.યથા સમયે 
દેવનો દીરેલ દીકરો જજગીષા અને 
જયના જીવનમા ં પ્રવેશયો.જય ખબૂ 
અરીરો બનયો.જજગરના જીવનની 
હરપળ જયે મારી હતી.

‘જજગર ચાલ ડાઈપર બદલવાનુ ં
છે.’  જજગીષા જોયા કરે.

‘બેટા પપપાને સતાવવાનુ ં નહી.
તને ખબર છે મમમીથી ત ુ ંઉચકાતો 
નથી.તારી મા વાકંી પર વળી શકતી 
નથી.બેટા, પપપાને ઓરફસે જવાનુ ં
મોડંુ થાય છે,’

રોજ સવાર આમ શરંુ થતી. 
જજગીષા મનમાં મવચારતી, કેવી 
પરરકસથમતમાં મકૂાઈ છં. મારા 
દીકરાનુ ં કોઈ પર કાય્ધ કરવામા ં
અસમથ્ધ. પોતાની નાદુરસત 
તચબયત પાસે હાર માની લીરી.
ઘરનાં સઘળાં કામ પે્રમ અને 
હોંશથી કરી શકે તેવી પ્રાથ્ધના 
ઈશ્વરને કરતી. જજગરને કદી તે 
ઉંચકવાને શક્તમાન ન બની. જય 
બધુ ં સમજતો. જજગીષાને સાંતવના 
આપતો.રીરજ તેનામાં પષુકળ હતી.
જય ભરતર સાથે ગરતર પર 
પોતાના મા તથા મપતા પાસેથી 
પામવા સદભાગી બનયો હતો. 
જજગીષાને અનહદ ચાહતો હતો. 
તેમના પયારના પરરરામ રૂપે બે 
બાળકો જજગીષાને આભારી તો 
હતાં.

દીકરો આવયો કે તરત જય બોલી 
ઉ્્ો, “મારા જજગરનો ટકૂડો”. તેના 
મોઢેથી મનકળેલા ં શબદ જજગી અને 
જજની બને્નને જચી ગયા.ંસવા્ધનમુતે 
આવનાર બાળકનુ ં નામ ‘જજગર 
પડી ગયુ.ં નાની જજની બાળક સહજ 
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સવભાવથી બોલી ઉ્ી,” તમે મારા 
અને જજગરના પપપા” !

મોટેભાગે બાળકનો ઉછેર માતાની 
ગોદમા ં અને તેની કાળજી ભરી 
દેખરેખ હે્ ળ થતો હોય છે. જજગર 
તેમા ંઅપવાદ  હતો.

તેની મમમી જજગીષા ,જજગરને 
જનમ આપી એવા દદ્ધની દદદી બની 
હતી  કે તે  ન જજગરને ઉંચકી શકે 
યા વાકંી વળીને  તેના  કોઈ પર 
કાય્ધને નયાય આપી શકે. ડો્ટર બે 
બાટલી ચડાવીને પાટદીમાથંી સીરો 
હોકસપટલમા ં આવયો હતો.એટલે 
ભયકંર ભલૂ કરી જેનુ ં પરરરામ 
જજગરે આખી જજંદગી ભોગવયુ.ંજેને 
પરરરામે બાપનો ખોળો અને પયાર 
જીગરને સાપંડ્ા.ંએ તો વળી જયના 
નમસબ સારા ંકે જજગીષા બચી ગઈ. 
માત્ર વજન ઉંચકી શકતી નહી. બાકી 
બધુ ં કામ આસાનીથી કરી શકવા 
સમથ્ધ હતી.

જજગર અને જજની દાદીમા તેમજ 
નાનીમાની દેખરેખ હે્ ળ મોટા 
થયા. વરારે દાદી ,નાનીમા કારર 
વગર મુબંઈમાં રહતેાં નહતાં.  
જજનીએ તો પાંચ વષ્ધ માનુ ં સખુ 
ભાળયુ ંહત ુ.ં જજગર અને જયના તાર 
ખબૂ સસુગંત હતાં. મા વહાલ કરતી 
પર મનઃસહાય હતી. ખેર, છતાં પર 
ત્રીસ વષ્ધનો સહુાનો સગં પમત સાથે 
માણયો હતો.

નરમ તચબયતને કારરે અમકુ 
ભારે કામ જજગીષા ન કરી શકતી.
તેમનુ ંલગન જીવન ખબૂ પ્રફુલલલત, 
પયારથી મઘમઘતુ ં હત ુ.ં હા, તે 
કરોડલપતની પતની ન હતી પર સરલ, 
નીમતમાન જયના ઘરની ગહૃાલક્મી 
હતી. જયના માતા અને મપતા તેના 
પર સદા ખબૂ પ્રસન્ન રહતેા.ં જજગીષા 
માનતી, તેમના પ્રતાપે આવો સુદંર 
પમત પામવાને તે ભાગય શાળી બની 
હતી. જય પર જજગીષાથી હમેશા 
ખશુ રહતેો.

જે પતની માની અદેખાઈ ને બદલે 
આદર કરે તે પમત હમેશા પતનીનો 
થાય. એ સનાતન સતય એરે માતા 
પાસેથી સાભંળયુ ં હત ુ.ં સોહામરી 
જજગીષાના સસંકાર તેનો સસંાર 
સોહાવવામા ં મખુય ભાગ ભજવતા.ં
જજગીષા લગન જીવનના ૩૦ વષ્ધનો 
સહુાનો સાથ આપી રરસાઈ ગઈ. 
કુદરત પાસે માનવ લાચાર છે. 
ટટૂીની કોઈ બટૂી નથી.

જજગરને જનમ આપી જજગીષા જે 
હાલતમા ં હતી તેનો જય કદી હરફ 
પર ઉચચારતો નહી.  ડો્ટરની ભલૂનુ ં
પરરરામ જજગી ચભજવી રહી છે, એ શુ ં
ઓછં છે? પોતાની જવાબદારી પરૂ્ધ 
નોકરી સાથે ઘરમા ંબાળકોની સભંાળ 
લેવામા ંકદી કંટાળો મખુ પર નજરે 
ન પડતો. પરરકસથમત સાથે સમજૂતી 
કરી આનદંથી ભરપરૂ જીવન જીવતો. 

દીકરી બાપને સમજી શકતી. જજગર 
નાનો હતો પર  મપતાના પે્રમને 
કારરે માતાની ગોદ ન મળી તેનો 
શોક ન કરતો.

પાચં વષ્ધની જજની નાના 
ભાઈલાને ખબૂ પે્રમ આપતી.  તેને 
રમાડતી અને તેનુ ંનાનુ ંમોટંુ કામ 
કરવામા ં પપપાને મદદ કરતી.કોને 
ખબર તેને ખબર પડી ગઈ હતી , 
મમમી ભાઈલાને ઉંચકી શકતી નથી. 
તેને યાદ હત ુ ં, મમમી તેને ઉંચકીને 
ફુદડી ફરતી, ઘોડો બની તેને સવારી 
કરાવતી.

આમ પર તેને ભાઈલો જોઈતો 
હતો. જે ઘરમા ં શોર મચાવવા 
આવયો. જજની નાના ભાઈલનુુ ંધયાન 
રાખતી.જેને કારરે જય ન હોય તયારે 
જજગીષાને તકચલફ ઓછી પડતી.
આમ જજગર મપતા અને વહાલી 
દીદીના પયારનુ ંમસંચન પામી રહ્ો. 
જજગીષા થાય તે બરી સહાય કરતી.
જય હમેશા ખયાલ રાખતો તેની 
જજગીને ઓછં ન આવે.સસંારની 
બરી બાજુ જય ખબૂ કુશળતા પવૂ્ધક 
સભંાળી રહ્ો હતો.

જો તકચલફને ગરકારવામાં ન 
આવે તો તે સુદંર તક બની જાય 
છે. જજનીની તચબયતને બહાને 
જય બાળકોનો વહાલસોયો મપતા 
બનયો.

(વધ ુઅાવતા અંકે)

Shri Vinod Bhatt was a master of words.  
Humour and satire came naturally to him.  

His works will continue to bring smiles on many faces.  
His demise is saddening.  

My thoughts are with all his admirers in this sad hour.
— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2018
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આજકાલ લોકોને એક બીજાને 
હેરાન કરીને એકબીજાથી 

આગળ વરવાની હોડ વરી છે, આ 
કારર એક બીજા પ્રતયે માનવતા ઘટી 
છે કે પછી હું રહી ગયો અને મારા 

મમત્રો કે મારા સવજનો આગળ વરી 
ગયા તેવી નકારાતમક લાગરીઓએ 
જનમ લીરો છે...? આ વાત પ્રશ્નાથ્ધ 
ઉભો કરે છે. અંદરોઅંદર એકબીજાને 
ઉપયોગી થવાને બદલે નડવાની 

માનમસકતાએ માનવીને લાગરીના 
સબરંો ભલૂીને પ્રોફેસનલ સબંરંો પર 
જુકાર વરવા લાગયુ ંછે, તયારે ક્ારેક 
આપરે પોતાના લોકોને ભલૂીને માત્ર 
પોતાનો જ સવાથ્ધ સારવા નીકળી 
પડ્ા છીએ તેમ કહવે ુ ંકંઈ ખોટંુ તો 
નથી જ. કોઈ એક રદવાલ પર સરસ 
વાક્ લખયુ ં હત ુ ં કે આજે માનવ 
ઘરા જોવા મળે છે પરંત ુમાનવતા 
મરી-પરવારી છે, આ વાક્ ઘણુ ં
બધુ ંશીખવાડી જાય છે. આપણુ ંકોઈ 
સવજન કે મમત્ર આગળ વરતો હોય 
તો તેને આગળ વરતો અટકાવવા 
માટેના આડકતરા પ્રયતન આપરને 
થોડોક આતમ સતંોષ કે ખશુી આપે છે 
પરંત ુઆ ખશુી કે આતમસતંોષ બહ ુ
લાબંો સમય ટકી રહતેા નથી તે વાત 
આપને કયારેય ના ભલૂવી જોઈએ 
કે આજે જે વયક્તને હરેાન કયયો છે 
તે વયક્ત કે તેના પરરવારજનો પર 
શુ ંવીતી હશે...? મમત્રો,એવા અનેક 
સથળો છે જયા ંલોકો એક સાથે કામ 
કરી રહ્ા છે પરંત ુએકબીજા માટે 
માત્ર બાહ્ પે્રમ જોવા મળે છે, તયારે 
એક વાત અચકૂ કહવેાનુ ંમન થાય 
કે કોઈને ઉપયોગી ના થઇ શકાય તો 
કઈ નરહ પરંત ુકોઈને નડવુ ંતો ના 
જ જોઈએ. ચાલો મમત્રો આજે આપરે 
સકંલપ કરીએ આજથી જ અતયારથી 
જ કે પોતાની લીટી એટલે કે સફળતા 
આગળ લઇ જવા માટે કોઈની લીટી 
એટલે કે કોઈની સફળતા પર બે્રક 
મારવાનો પ્રયાસ ના જ કરીએ. જ્ામત, 
જામતના ભેદભાવ ભલૂીને સવ્ધરમ્ધ 
સમભાવ અને સવ્ધ બારંવો એક છીએ 
તેવી ભાવના મનમા ંજગાવી ભારત 
માતાને પરમ વૈભવના મશખર પર 
પહોંચાડીએ. 

…kuŒk™e ÷exe ÷ktƒe fhðk 
fkuE™e ÷exe xqtfe fhðk™wt 

fâkhu xk¤þwt...?

‚òðx 
fðLk ðe. yk[kÞo
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વડ એક અંજીર વગ્ધનુ ંવકૃ્ષ છે, 
જેના ંબીજ ખડકોની ફાટમા,ં યજમાન 
વકૃ્ષનાં થડ પર કે મકાનો અને 
પલુોની ફાટોમા ંપર વલૃધર પામે છે. 
વડના ંબીજ મોટાભાગેતો ફળ ખાનાર 
પક્ષીઓ દ્ારા ફેલાય છે.

આ વકૃ્ષ ઘેઘરુ, ઘટાદાર હોય છે 
જેને કારરે ગામનાં પાદર, ચોક, 
કુવાકાં્ ે મવગેરે જગયાઓ પર ખાસ 
વવાય છે. મોટા વડની ડાળીઓ 
પરથી નવા ંમળુ ફુટે છે જે “વડવાઇ” 
કહેવાય છે. આ વડવાઇઓ અમકુ 
સમયમાં વરતી વરતી જમીનમા ં
રોપાઇ જાય છે. ક્ારેકતો આને કારરે 
આ વકૃ્ષને અનેક થડ હોય તેવુ ંલાગે 
છે અને મળુ થડ કયુ ંતે ખબર પડતી 
નથી. ગજુરાતમાં કબીર વડ આવુ ં
એક મવશાળ વટવકૃ્ષ છે જે અંદાજે 
૩૦૦ વષ્ધથી વધ ુજુનુ ંછે. વડના ંવકૃ્ષ 
પર નાનાં નાનાં લાલ રંગનાં ફળ 
આવે છે જે પાકે તયારે કાળા રંગના ં
થાય છે. આ ફળને “ટેટા” કહવેાય છે.

વડને ભારતના ંરાષટ્ીય વકૃ્ષ તરીકેનુ ં
બહમુાન આપવામા ંઆવેલ છે. જે તેની 
મવકટ પરીકસથમતઓમા ંપર ફાલવા-

ફુલવાની ક્ષમતા,અને પોતે રોમ રખતા 
તાપને સહન કરીને પર ઘટા નીચે 
આશરો લેનારને છાયંડો આપવાનો 
ગરુને ધયાને રાખી અપાયેલ છે.

* * *
વડને અંગે્જીમાં Banyan Tree 

(બમનયાન ટ્ી) કહે છે. આ નામ 
ગુજરાતી વાચરયા પરથી પડેલ 
છે.જુનાં જમાનામાં મહદઅંશેતો 
વેપાર-રરંો વાચરયા જ્ામતના ંલોકોજ 
કરતા,જે રહનદી ભાષામાં “બમનયા” 
તરીકે ઓળખાતા અને ગામે ગામ 
વડનાં વકૃ્ષ નીચે પોતાની દુકાન 
લગાવતા.પોટુ્ધ ચગઝ લોકોએ આ 
પ્રથાને કારરે જે વકૃ્ષ નીચે વેપારીઓ 
રરંો કરતા તે વકૃ્ષનેજ “બમનયાન” 
તરીકે ઓળખવાનુ ંચાલ ુકરી દીધુ,ં 
અને ૧૬૩૪ આસપાસ આ શબદ 
અંગે્જી ભાષામા ંપર પ્રવેશ પામયો.

ઘટાદાર દેખાવ, ડાળીઓ અને 
વડવાઇઓના કારરે વડનુ ં વકૃ્ષ 
સશુોભન માટે બોનસાઇ (મોટા વકૃ્ષોને 
વામન સવરૂપ આપવાની કલા) માટે 
વધ ુવપરાય છે. તાઇવાનમાં એક 
૨૪૦ વષ્ધ જુનુ ંબોનસાઇ વડવકૃ્ષ છે.

* * *
રહંદુ રમ્ધમાં વડને બહુજ પમવત્ર 

મનાય છે, તેને “અશ્વશથ વકૃ્ષ” કહવેાય 
છે. દચક્ષરામમૂતતિ પ્રમારે ભગવાન મશવ 
દચક્ષરામમૂતતિ તરીકે, રૂમષઓ સાથે મૌન 
સારનામા ંહંમેશા વડવકૃ્ષની નીચેજ 
બે્ેલા દશા્ધવાય છે. આ વકૃ્ષના ંઅસીમ 
મવસતારને કારરે તેને અનતં જીવનના ં
પ્રમતક સમાન ગરવામા ંઆવે છે.

રહંદુસસંકમૃતમા ંઘરા અનય વકૃ્ષોની 
જેમ વડને પર કલપવકૃ્ષ કહવેામા ં
આવે છે.

બૌધિ રમ્ધમા ં પાલી (પાલી વડ, 
મનગ્ોર)નો ઉલલેખ ઘરી વખત થયો છે. 
વડ જેમ પોતની ડાળી આરદ મવસતારીને 
અનય વકૃ્ષ, જમીન આરદને પોતાનામા ં

આવરી લે છે તેમ કામ પર મારસોને 
ગળી જાય છે. વડના સવાભાવીક ગરુોનો 
દાખલો આપીને આ વાતને ખબૂ સારી 
રીતે સમજાવી છે.

ફીલેપાઈન પૌરારીક કથાઓમા ં
વડને ઘરી જાતીના ભતૂ મપશાચ 
દાનવ જેવા પ્રારીઓનુ ંઘર મનાય 
છે જેમ કે, મવસાયન (ચોકસાઈથી, 
દીલલે ઇંગોન નટો, અથા્ધત, અમારા 
જેવી વસત ુ નથી તે), માચલગનો 
(માતં્રીક પ્રારી) તેની સાથે જોડાયેલ 
કપ્ર (કદાવર પાત્ર), દ્નેદે (બટુક પાત્ર) 
અને ખાસ ઉલલેખનીય રટકબાલગં 
(એક પાત્ર જેનુ ંઉપરનુ ંશરીર ઘોડાનુ ં
છે અને નીચેનુ ંમાનવનુ)ં.

ગૌમ ચામોરો લોકો તાઓ તાઓ 
મોનાની વાતા્ધમા ંમાને છે અને તેમા ં
વડ ડ્ુડંીસ અને અનય મપશાચોનુ ં
ઘર છે. તાઓતાઓમોના એ પ્રાચીન 
ચામોરો લોકોની આતમા છે જેઓ 
વડની રખવાળી કરે.

* * *
વડોદરા શહેરનુ ં નામ વડવકૃ્ષ 

પરથી પડેલ છે.
કંબોરડયાના ંઅંગકોર વાટ મરંદરોના ં

સકુંલમા ંઆવેલ “તા પ્રોહ્” {Ta Pro-
hm}, તેની રદવાલો ફરતે ઉગેલા 
ઘેઘરુ વટવકૃ્ષોને કારરે જારીત ુ ંછે.

હવાઇ દેશના ં“રહલો” પરગરામા ં
ઘરાજ વડનાં વકૃ્ષો જોવા મળે છે. 
તેમાનંા કેટલાક પ્રખયાત મહાનભુાવો 
દ્ારા વવાયેલ છે.આ વકૃ્ષો દ્ારા આખો 
“વડ માગ્ધ” Banyan Drive બનેલ છે.

અમેરરકામાં થોમસ આલવા 
એરડસને પ્રથમ વડવકૃ્ષ, “ફોટ્ધ માયસ્ધ”, 
ફલોરરડામા ંવાવેલ. આ વકૃ્ષ તેમને “હાવવે 
ફાયરસટોન” મારફત મળેલ, ફાયરસટોન 
૧૯૨૫મા ંભારતથી આ વકૃ્ષની ૪ ફુટ 
ઉંચાઇની કલમ લાવેલા જે અતયારે 
૪૦૦ ફુટના ંઘેરાવામા ંપથરાયેલ છે.

સૌજનય : ઇંટરનેટ

ðz
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“હા, બસ હું નીકળી જ ગયો 
છં. અડરો કલાકમાં તયાં આવુ ં
છં”.. ફોન મકૂતા મવનય બોલયો. 
આમ તો રમવવારે રજા જ રહતેી 

પર એક ખાસ ્લાયનટ બોમબેથી મળવા આવયા હતા ં
એટલે તાતકાચલક જવુ ંપડે એમ હત ુ.ં આજે રમવવાર હોવાથી 
ગાડી સમવતિસમા ંઆપી હતી એટલે ગેટની બહાર નીકળીને 
રરક્ષા માટે આમતેમ જોતો હતો એટલામા ંઅવાજ આવયો. 

“ક્ા ંજવુ ંછે..??”
“કાકા, પકવાન ચાર રસતા..” મવનયે જવાબ આપયો..

મવનય મોબાઈલમા ંમેઈલસ અને મેસેજીસ જોવામા ં
વયસત હતો. રરક્ષા ઉભી રહી એટલે મવનયે મોબાઈલમાથંી 
માથુ ંબહાર કાઢ્ુ.ં રમવવાર હોવાથી એસ.જી. હાઇવે પર 
ટ્ારફક ઘરો વરારે હતો. ટ્ારફક જોઇને થયુ ં કે લોકોની 
અડરી જજદંગી તો એક જગયાથી બીજી જગયાએ પહોંચવામા ં
જ નીકળી જાય છે. ટાઇમ પાસ કરવા રરક્ષાવાળા કાકા 
સાથે વાત કરવાનુ ંચાલ ુકયુું..“પકવાન પહોચતા ંકેટલી 
વાર લાગશે.?” મવનયે પછૂ્ુ.ં “સાહબે, ટ્ારફક જોતા ંલાગે 
છે કે ૨૦ મમનીટ જેવુ ંથશે..” 

‘સાહબે’ એ મવશલેષર મવનયને જરા ખટકુ.ં પોતાના 
મપતા જેટલી જ ઉંમરના હશે. રરક્ષા ચલાવવાનુ ંકામ કરે 
છે એટલે પોતાને માનથી બોલાવે. આપરા દેશમા ંઆ 
ભેદભાવ હજી પર અકબરં છે.

“હે ભગવાન.. મારે છ વાગયા પહેલાં તો ઓરફસે 
પહોચવાનુ ંછે અને આ ટ્ારફક..કેવી રીતે પહોંચી વળાશે..?” 
મવનય મોબાઈલમા ંટાઇમ જોઇને બબડ્ો..

કાકા, શુ ં વાત છે..? અચાનક તમારા ચહેરાં પર 
અચાનક કેમ એટલો પરસેવો થઈ ગયો કેમ એટલા 
ચચંમતત થઈ ગયા.ં?

મારો એકનો એક દીકરો દવાખાનામા ંદાખલ છે અને 
કાલે એનુ ંઓપરેશન છે અને થોડા ંપૈસા ખટેૂ છે. કોઈ 
ભાડંુ મળી જાય એ મવચારીને અતયારે રરક્ષા ચલાવવા 
નીકળયો છં. બસ થોડા ંપૈસા ભેગા થઈ જાય એટલે કાલે 
એનુ ંઓપરેશન થઇ જાય. રરક્ષામાથંી ઉતરતા ંમવનયે બે 
હજારની નોટ આપી.

 “સાહબે, ભાડંુ તો માત્ર એંશી રૂમપયા જ થયુ ંછે.” “ભલે 
કાકા, તમે રાખો તમને કામ આવશે” કહીને મવનય ચાલતો 
થયો. હજી પર દુમનયામા ંભલમનસાઈ જીવે છે. ભગવાન 
કોઈને પર પોતાના ંસવરૂપમા ંમદદે મોકલી જ આપે છે...

ગનુો શો અમારો છે એ તો જરાવો,
હકુમ શો તમારો છે એ તો જરાવો.
મળો જો તમે તો ખશુી પર થશે તો
નરહ તો શુ ંચારો છે એ તો જરાવો.
નદી જેમ સાગર તરી લાગરીમા,ં

વહ ેએ શુ ંરારો છે એ  તો જરાવો.
તષૃાથી તરસતી રરા પર કહ ેજો,
મળે મેઘ સારો છે? એ તો જરાવો.
તમે આવવાના ંખબર છે મને પર,
છતા ંશો રખારો છે એ તો જરાવો.
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પુસતકને માત્ર ઇબુક સવરૂપે 
વાંચનારા વધયા છે પર પ્રકામશત 
પુસતક તરીકે વાંચનારાઓની 
અને એમાંય ગુજરાતી પુસતકો 
વાંચનારાઓની સંખયા ચબલકુલ 
ઘટી છે, એવી એક માનયતાનો છેદ 
ઉડાવતા પરુાવા દર મરહને મળી 
રહ્ા ંછે. દર મરહનાની ૧૭મી તારીખે, 
ગજુરાતી સારહતય પરરષદ સચંાચલત 
શ્રી ચી.મ.ં ગ્થંાલયના ઉપક્રમે યોજાતુ ં
પસુતક-સામમયક પ્રદશ્ધન આ ઘટનાનો 
જીવતોજાગતો હાજર પરુાવો છે.

ગુજરાતી સારહતય પરરષદના 
ગ્થંાલયની સથાપના તા. ૧૭ માચ્ધ, 
૧૯૮૦ના રોજ થઇ, એ મનમમતેિ માચ્ધ-
૨૦૧૮માં એ વામષતિક ઉજવરીને 
દર મરહને એકાદ અ્વારડયા સરુી 
કરવાના ખયાલથી પસુતક-સામમયક 
પ્રદશ્ધનની શરૂઆત થઇ. દર મરહનાની 
૧૭મીએ સારહતયના કોઇ એક મવષય 
કે પ્રકારને લઇને, એના જૂનામા ંજૂના 

પ્રકામશત પસુતકથી માડીને તાજ્જા 
પ્રકામશત પસુતક સરુીના, પસદંગીના 
દોઢસોએક પસુતકોનુ ંપ્રદશ્ધન પરરષદ 
ગ્થંાલયમા ંજ કરવામા ંઆવે છે. આ 
ઉપક્રમમાં માચ્ધ-૨૦૧૮માં અલભય 
પસુતકો-સામમયકો અને એમપ્રલ-
૨૦૧૮માં મવમવર ભાષાઓમાંથી 
ગુજરાતીમાં અનરૂદત પસુતકોના 
પ્રદશ્ધન યોજાઈ ચકૂ્ાં છે, જેની 
ગુજરાતી સમહૂમાધયમોએ સારી 
એવી નોંર લીરી હતી અને સોમશયલ 
મીરડયા ઉપર પર એની ચચા્ધ રહી 
હતી. આ મરહને, મે-૨૦૧૮ની ૧૭મી 
તારીખથી 26મી સરુી લગભગ 
દસેક રદવસ માટે આતમકથાઓ અને 
જીવનચરરત્રોનુ ંએક પ્રદશ્ધન યોજાઈ 
ચકૂુ ંછે. 

ગુજરાત સરકાર દ્ારા જાહેર 
ગ્થંાલય અને મવમશષટ ગ્થંાલયની 
માનયતાપ્રાપત પરરષદ ગ્ંથાલય 
૪૯૭૨.૯૩ ફૂટ અને ૪૬૨ મીટર 

મ વ સ ત ા ર મ ાં  ફે લ ા યે લું  છે . 
તાજેતરમાં મવ મશષટ ગ્ંથાલય 
તરી કેની ગુજરાત સરકારની 
મવશેષ ગ્ાનટમાંથી ગ્ંથાલયના 
મોડ્ધ નાઇઝેશન, કમયુટરાઇઝેશન 
અને રડઝીટલાઇઝેશનનો યશસવી 
પ્રકલપ સપેુરે પાર પડ્ો છે. પરરષદ 
ગ્ંથાલયમાં ૮૦૦૦૦ ઉપરાંત 
પસુતકો છે, જેમાં ૧૪૮૯ દુલ્ધભ 
પસુતકો, ૨૪૯ હસતપ્રતો, ૭૮ જેટલા ં
સારહજતયક સામમયકોની ફાઇલસ, 
પ્રથમ આવમૃતિના ઘરા ંબરાપંસુતકો 
સગંહૃીત છે. કોઇપર વયક્ત ઘરે બે્ા ં
ઇનટરનેટના માધયમથી પસુતકાલયની 

[e{™÷k÷ {t„¤Ëk‚ „útÚkk÷Þ 
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સપંરૂ્ધ યાદી જોઇ શકે છે. એ માટે 
આ ચલનકનો ઉપયોગ કરી શકાય છે- 
http//gujaratisahityaparishad.com/
library/

ગ્ંથ ાલયને ઘરાં  પ્રખયાત 
સારહતયકારોએ પોતાનું અંગત 
પસુતકાલય અને એના પસુતકો ભેટ 
આપેલા ંછે. એમા ંસવ્ધશ્રી બાલભુાઇ 
પારેખ, નગીનદાસ પારેખ, રીરુ 
પરીખ, અનતંરાય રાવળ, રમરલાલ 
જોશી, ચચમનલાલ મત્રવેદી મખુય છે. 
તો રા.મવ. પા્ક, રમરલાલ સોની 
અને મનરંજન ભગત જેવા કેટલાંક 
સારહતયકારોએ અંગત પસુતકાલયના 
પસુતકો સરહત કબાટો પર ભેટ રયા્ધ 
છે. બાલાશકંર કંથારરયા, પ્રહલાદ 
પા રેખ,નરમસંહરાવ ભોળાનાથ 
રદવેટીયાની રોજનીશીઓ, બ.ક.્ાકોર, 
રકશોરલાલ મશરૂવાળા વગેરેના 
પત્રોની હસતપ્રત ગ્થંાલય પાસે છે. 
મવખયાત તસવીરકાર જગન મહતેા 
દ્ારા લેવાયેલી ૧૦૬ સારહતયકારોની 
તસવીરોનો સગં્હ પર ગ્થંાલય પાસે 
સરુચક્ષત છે. ગ્થંાલયમા ંસવાસો વષ્ધ 
જૂના સંદભ્ધ પસુતકો અને અલભય 
સામમયકો ઉપલબર છે જેનો સશંોરકો 
પોતાના સંશોરન કાય્ધમાં મવશેષ 
ઉપયોગ કરે છે. બાળમવભાગની 
અંદર, પરરષદ દ્ારા અતયાર સરુીમા ં
થયેલાં પસુતક પ્રકાશનોનો એક 
કાયમી પ્રદશ્ધન મવભાગ સહ સદંભ્ધ-
કોપીરાઇટ-અદેય મવભાગ ઊભો 
કરવામા ંઆવયો છે. જેમા ંહાલ કુલ 
200 પસુતકો પ્રદમશતિત કરેલા ંછે. 

ગ્ંથાલયના વાંચન મવભાગ 
માટે ૧૦૨ સામમયકો અને મવમવર 
ભાષાના કુલ બાવીસ દૈમનકપત્રો 
આવે છે. બાળપસુતકાલયમા ંબાળકોને 
મનઃશલુક સેવાઓ આપવામાં આવે 
છે. બાળકો માટે જ્ાન સાથે ગમમત 
તથા રમતગમતના ંસારનો ઉપરાતં  

મવમવર ૪૭ પ્રકારની બાળભોગય 
સીડી-ડીવીડીનો સગં્હ પર પરરષદ 
ગ્થંાલય પાસે છે. જેનો ઉપયોગ કરીને 
મવદ્યાથજીઓ માટે મવમવર પ્રકારના રફલમ 
શૉનુ ંઆયોજન થાય છે. એ ઉપક્રમમા ં
૨૬-૨-૧૮ના અમદાવાદ સથાપના 
રદવસ મનમમતેિ ડૉ. મારેક પટેલ 
‘સેત’ુ દ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલી 
‘વેલકમ ટુ અમદાવાદ’ ડોકમેુનટ્ીનો 
એક શો રાખવામા ંઆવયો હતો. ખાસ 
કરીને સપરા્ધતમક પરીક્ષાઓ આપતા ં
મવદ્યાથજીઓ મનરાતેં વાચંી શકે એ માટે 
પરરષદ ગ્થંાલય પાસેના એક ખડંમા ં
મવદ્યાથજી વાચંનાલયની વયવસથા ઊભી 
કરવામા ંઆવી છે. સપંરૂ્ધ વાતાનકુચૂલત 
આ વાચંનખડંમા ંલેપટોપ ચાજજીંગની 
વયવસથા સાથેની 30 બે્કની વયવસથા 
છે. રકફાયત ફી સાથે આ વાચંનખડંનો 
ઉપયોગ કોઇપર મવદ્યાથજી, સશંોરક 
કરી શકે છે. 

ગ્ંથાલયમાં ઇમેઇલ, ફોન, 
વોટસએ્પ જેવા અનેકમવર માધયમોથી 
સંદભ્ધ સેવા આપવામાં આવે છે. 
ગજુરાતી ભાષા-સારહતયનો અભયાસ 
અને સશંોરન કરતા ંમવદ્યાથજીઓ અને 
અધયાપકો આ ગ્થંાલયનો ભરપરૂ 
ઉપયોગ કરે છે. પરરષદના ચી.મ.ં
ગ્થંાલયમાં ઇશય ૂથયેલાં પસૂતકોને 
ઇમેઇલ સેવા દ્ારા રરનયઅૂલની 
વયવસથા મવમશષટ પ્રકારની સેવા પર 
ઉપલબર છે. કદાચ, આ પ્રકારની 
સેવા આપતુ ંગજુરાતનુ ંઅને ગજુરાતી 
ભાષાનુ ંઆ પહલેુ ંગ્થંાલય છે. એ 
માટેનુ ંઇમેઇલ આઇડી છે- chimgran-
thalayagsp2018@gmail.com  

પ્રવેશદ્ાર પાસેના બેય બાજુના 
સોફટ રડસપલે બોડ્ધ  ઉપર સારહતય 
સમાચાર ઉપરાંત અખબારો -
સામમયકોમાં પ્રકામશત સારહતય 
મવષયક તાજી સામગ્ી પ્રદમશતિત 
કરવામાં આવે છે. રડસપલે રે્સમાં, 

સારહતયના તરોતાજા-પોંખાયેલા-
ચચચચિત-પ્રમસધિ પુસતકોનું સથાયી 
પ્રદશ્ધન હોય છે. એ મસવાય, સાપં્રત 
ઘટનાને અનસુરીને જે-તે સર્જકના 
જનમરદન કે સસંમરર મનમમતેિ હંગામી 
પ્રદશ્ધન પર કરવામાં આવી રહ્ા ં
છે. આ રે્સમા ંગો્વાયેલા બરા ંજ 
પસુતકો વાચકોને તતક્ષર ઇશય ૂકરવા 
શક્ બને એમ સપંરૂ્ધ પ્રરક્રયા પરૂ્ધ 
થયેલા ંહોય છે. એ મસવાય વાચકોએ 
વાચંીને પરત કરેલા ંપસુતકોનો પર 
એક અલગ રેક રાખવામાં આવયો 
છે. જેથી અનય વાચક પરત આવેલા ં
પસુતકોમાથંી પોતાનુ ંમનપસદં પસુતક 
આસાનીથી મેળવી શકે. 

શ્રી ચી.મ.ંગ્થંાલયનુ,ં ચીમનલાલ 
મંગલદાસ ગ્ંથાલય Chiman-
lal Mangaldas Library નામે, 
પોતાનુ ં ફેસબકુ પેજ પર છે. જેની 
ઉપર ગ્થંાલયમાં થતી અનેકમવર 
પ્રવમૃતિઓની આગોતરી મારહતી, 
કાય્ધક્રમની તસવીરો, નવા આવેલા ં
પસુતકોની મારહતી ઉપરાંત પસુતક 
અને પસુતકાલય મવશે વાચંવા જેવુ ં
ઘણુ ંબધ ુસારહતય શેર કરવામા ંઆવે 
છે. આ પેજનુ ંસચંાલન ગ્થંાલયના 
કમ્ધચારીઓ દ્ારા જ થાય છે, એ એની 
મવશેષતા છે. ચી.મ.ંગ્થંાલય મવશે 
કંઇપર સચૂન હોય તો ગ્થંાલયમા ં
મકુવામા ંઆવેલી સચૂનપોથી ઉપરાતં 
આ ઇ-મેઇલ આઈડી પર પર મોકલી 
શકાય છે : metochimgsp18@gmail.
com

શ્રી ચી.મ.ંગ્થંાલયનુ ંસરનામ ુ
:શ્રી ચીમનદાસ મગંળદાસ 
ગ્થંાલય, ગોવર્ધનભવન, 

ગજુરાતી સારહતય પરરષદ માગ્ધ, 
આશ્રમમાગ્ધ, ટાઇમસ પાછળ, 
નદીરકનારે, પો.બો.ન.ં 4060, 

અમદાવાદ-380009.
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આ હાઈકુ છે,
ગાગરે સાગર છે. 
મારી લો મઝા.                                                                                                                       
           

    

મનદયોષ
 લો, તયારે કહું.

 મનદયોષ સાચે જ છો,
એ તો દોષ છે. 

“પે્રમ અમલૂય” 
પે્રમ અમલૂય? 

હશે, અજાર છં હું. 
શીદ વર્ધવુ?ં 

“કંુવારી”
્પકો આપતી મમમીને રોકી મેઘાવી તાડુકી...

“પહલેાના જમાનાની વાતો ના કરો, 

પહલેાના જમાનામા ંપર શુ ંકોઈ ભલૂ નહોત ુ ંકરત ુ?ં? 

કાલે જ મહાભારત મસરરયલનો એમપસોડ તમે જોતા હતા, 

એમા ંમાતા કંુતી કંુવારી અવસથામા ંગભ્ધવતી થઈ બાળકને જનમ આપયો હતો..”
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સચૂી વહલેી સવારે અમદાવાદથી 
કરા્ધવતીમાં મુંબઇ જવા રવાના 
થઇ તયારે તેની બાજુની બે સીટમા ં
એક ગજુ્જુ સન્નારી અને તેની આ્ 
દસ વષ્ધની વહાલસોયી દીકરી બે્ા ં
હતા.ં દીકરીનુ ંનામ  મમષટી હત ુ.ં તેના 
બોલવામાં અને વયવહારમાં નામ 
પ્રમારે મી્ાશ હતી. ગજુરાતીઓના 
સવભાવ પ્રમારે સચૂી અને મમષટીની 
મમમીએ કસમતની આપ લે કરી તથા 
તરત જ બોલવાનો વયવહાર અને 
ઓળખાર થયા. સ્ત્રીઓ ખબૂ ભોળી 
હોય છે. એમને સામી વયક્તની 
પરખ મોડી પડે છે. તોલીને મૈત્રી 
કરતી નથી. બસ બોલવા મળે એટલે 
દોસતી પાક્કી. મમષટી આ દરમયાન 
મમમીના મોબાઇલ ઉપર ગેમ રમતી 
હતી અને થોડી થોડી વારે સેલફી લેતી 
હતી. એની મમમીનુ ંનામ વમનતા હત ુ.ં 
વહલેી સવારે બરા જ પેસેંજરની જેમ 
સચૂીએ પર એક બે કલાકની મી્ી 
નીંદર લીરી. પર મમષટીની બકબક 

ચાલ ુજ હતી તેથી વમનતાને તો ઝોકંુ 
મારવાની પર શક્તા ન હતી. નવ 
વાગે બે્રક ફાસટ બાદ સચૂીએ મમષટીને 
સંભાળવાની જવાબદારી સવીકારી 
જેથી વમનતાને આરામ મળે. બને્ન 
થોડીવાર સપેલીંગ બનાવવાની 
ગેમસ, ફોન ઉપર લડુો વગેરે રમતા ં
હતાં. પર મમષટી વારંવાર મમમી 
પાસે પારી, ચબકસકટ, વેફસ્ધ માગંતી, 
સપેલીંગ પછૂતી તેથી વમનતાને વધ ુ
આરામ કરવાની તક ના મળી. 
અગીયાર વાગયા તયાં સરુીમાં તો 
વમનતાને માથ ુદુખવા લાગયુ.ં પાચં 
વાગે ઉપડેલી આ ટે્નમાં બરા જ 
પેસેંજર નીંદ્ાદેવીની આરારના કરતા 
હતા.ં ફ્ત વમનતા જ એનાથી વચંચત 
હતી તેથી કંટાળીને તેરે મમષટીને બે 
થપપડ લગાવી દીરી અને ચપૂ રહવેા 
સમજાવી. આ ઉંમરનાં બાળકોને 
ચપૂ રાખવાનુ ંમમશન તો બનયુ ંજ 
નથી. પાચં દસ મમમનટમા ંજ એની 
બકબક ફરી શરૂ થઇ ગઇ. વમનતા 

એના માથાના દુખાવાથી પરેશાન 
થઇ ગઇ. પર એની પસ્ધમાં ગોળી 
ન હતી. મરહલાઓના પસ્ધમાં ના 
જોઇતી અનેક વસત ુમળી જાય પર 
જોઇતી એક વસત ુશોરતા દમ નીકળે. 
સહ્ધદયી વયવહાર દશા્ધવી સચૂીએ 
પોતાની પસ્ધમાથંી શોરીને એક ગોળી 
કાઢી આપી. મીષટીએ એની પર સેલફી 
લીરી. અને વમનતાએ એનો આભાર 
માનયો. પરંત ુરમતી જમતી ધપૂ ઉપર 
અચાનક કાળા વાદળ છવાયા જયારે 
વમનતાએ ચક્કર આવવાની અને 
વોમીટ જેવુ ંથવાની ફરરયાદ કરી. 
સચૂી ગભરાઇ ગઇ. પેલી ગોળીન ુ
રેપર તો વમનતાએ જારીજોઇને ફેંકી 
દીધુ ંહત ુ.ં વમનતા અને મમષટીએ હવે 
ઉલટા પાસા નાખયા.ં આટલી નાની 
વહેંત જેટલી છોકરી રડીને કહેવા 
લાગી કે તમે જ મારી મમને કાંઇ 
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ખવડાવી દીધુ,ં જેથી તમે મને ઉપાડી 
જાવ અને મારી મમન ુપસ્ધ લઇ જાવ. 
સચૂીની લાગરીઓને જોરદાર રક્કો 
લાગયો. સવારથી એ મમષટી જોડે 
રમતી હતી. એનુ ંઆવ ુરૂપ જોઇને 
સચૂી બોલી, “ના બેટા, મમ થોડી 
વારમા ્ીક થઇ જશે.’’  સચૂીએ એને 
સમજાવવાનો વયથ્ધ પ્રયતન કયયો. આ 
તમાશાને તેડુ ના આવે માટે સચૂી 
કોઇ પર સમજાવટ કરવા તૈયાર 
હતી. વમનતાનો અચભનય ચાલ ુ
જ હતો. સચૂીએ કોફી, સોડા વગેરે 
મગંાવવાની તૈયારી બતાવી. પરંત ુ

મા દીકરીએ કહુ ંકે એ લોકો વલસાડ 
ઉતરી જશે. વલસાડ વમનતાના ભાઇ 
રહતેા હતા.ં તયા ંઆરામ કરી, ડો્ટરને 
બતાવીને ટે્સીથી મુબંઇ પહોંચી જશે. 
વમનતાએ ડો્ટરને બતાવવાનો અને 
ટે્સીનો ખચ્ધ ગરીને પાચં હજારની 
માંગરી કરી. સચૂી ગભરાઇ ગઇ. 
એની પાસે બેત્રર હજાર જ હતા ંજે 
તેરે ગભરાઇને આપી દીરા.ં મમષટી 
જેવી નાની ચકલી પર કહતેી હતી, 
“આંટી, તમારી ગોળીથી જ મમ માદંી 
પડી છે. મારી પાસે સેલફી છે ને.’’ સચૂી 
તો મા દીકરીન ુઆ પૈસા પડાવવાનુ ં 

નાટક અને છેતરવાની યકુ્ત જોઇને 
રદગમઢુ જ થઇ ગઇ. વધ ુ નાટક, 
પોલીસકેસ કે હો-હા ના થાય માટે જ 
એરે પોતાન ુપસ્ધ ખાલી કયુું હત ુ.ં પૈસા 
લઇને ચપૂચાપ મા-દીકરી વલસાડના 
સટેશને હસતા ંહસતા,ં “બાય આંટી, સી 
ય ુ,મીસ ય.ુ’’ કહીને ઉતરી ગયા, જેથી 
કોઇને વહમે ના પડ.ે જતા ંજતા ંમમષટી 
બોલી, “લવ ય ુઆંટી, એક સેલફી થઇ 
જાય.?’’ અને સચૂી ના પાડે તે પહલેા 
જ સેલફી ્ લીક કરીને અને એક લચુચ ુ
કસમત આપી બને્ન ઉતરી ગયા.ં

ચાલ ને ઈચછા 
ચાલને ઈચછા, આપરે પકડદોડ રમીએ,

મોટી મોટી ફલાુંગો લઈ એકમેકને હંફાવીએ. 
       ચાલને ઈચછા... 

ભ્રમને બસ હવે કોઈ ભ્રમથી જ શોરીએ,
ને મમ્ધને બસ કોઈ મમ્ધથી જ છપાવીએ.

      ચાલને ઈચછા... 
મેઘરનષુી રંગો પર મને ઓછા ંપડે છે,
આભને હવે કોઈ નવા રંગથી ચીતરીએ.

       ચાલને ઈચછા... 
ફૂલ અને શળૂ કેમ સદાય સાથે જ મળે?
બનેંના છોડને હવે બસ જુદા ઊગાડીએ.

       ચાલને ઈચછા... 
નદી રૂપી મી્ાશને ્ાલવી દીરી છે દરરયે,
અગરમા ંસાકર મળે એ આશા ઊગાડીએ.

       ચાલને ઈચછા…
શેરડીના સાં્ ે ઊગતી મી્ાશે સડો થયો છે,
હયા્ધ ભયા્ધ જીવનમા ંય ડખો શરૂ થયો છે.

       ચાલને ઈચછા... 
મને ત ુ ંન ગમે તને હું ન ગમુ ંછોડ બધુ,ં
નવી ઈચછા લઈ ચાલ નવુ ંકંઈક રમીએ.

         ચાલને ઈચછા... 
જમા ઉરાર બરા ભલૂી નવુ ંખાત ુ ંખોલીએ,

એકમેકને હવે નવા રૂપથી જ જોઈએ.
         ચાલને ઈચછા... 
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પ્રમખુ સવામીએ કહુ ંછે કે “પ્રાથ્ધના 
એક એવુ ંશસ્ત્ર છે કે જેની નકલ 

શત્ુ પર કરી શકે નહીં.” ભગવાન 

સવામમનારાયરના સવમખેુ કહવેાયેલ 
વચનામતૃ નવમુ ં (પાડા ખારનુ)ંમા ં
શ્રીજી મહારાજે મનતયાનદં સવામી અને 

બ્રહ્ાનદં સવામીને પ્રશ્ન પછૂ્ો છે કે 
“જેને એવી મલીન રીસ હોય જે જેની 
ઉપર આંટી પડે તે સગંાથે આંટી મકેૂ 
જ નહીં, પાડાની પે્ે રીસ રાખયા જ 
કરે, એવો જે હોય તેને સાધ ુકહીએ 
કે ના કહીએ? જે એવો હોય તેને તો 
સાધ ુના કહવેાય.”

આંટી ચાર પ્રકારની ગરાવી 
શકાય. (1) હવામા ંલીટી, (2) પારીમા ં
લીટી, (3) લોટમાં લીટી અને (4) 
લોખડંમાં લીટી. હવામાં લીટી કરી 
જુઓ. હવા બે ભાગમા ંવહેંચાઈ જશે 
પરંત ુકોઈને કશી જ ખબર નહીં પડે. 
માત્ર તમારી એકશન જ બીજી વયક્ત 
જોઈ શકશે. પારીમા ંલીટી દોરીએ 
તો એકશન દેખાવાની સાથે પારી 
સહજે આઘુ-ંપાછં થયેલુ ંજરાશે અને 
કાચી સેકનડમા ંતો પારી સરખુ ંથઈને 
પવૂ્ધવત ્ થઈ જશે. જયારે લોટમા ં
લીટી દોરીએ તો દેખાશે પર પાછી 
ફંૂક મારી દો તો લોટ સરખો થઈ જશે 
અને કોઈને ખયાલ પર નહીં આવે. 
હવે લોખડં ઉપર લીટી કરવી હોય 
તો લોખડંને ગરમ ભઠ્ીમા ંતપાવવુ ં
પડે એ પછી ઘર વડે ઘા મારવો 
પડે તયારે ભુસંાય નહીં તેવી લીટી 
પડી જશે.

આંટી ક્ારે પડે? સબંરંમા ંમતરાડ 
ક્ારે પડે? કોઈ સાથે મનદુઃખ ક્ારે 
થાય? આપરે સૌ કોઈમા ંગરુદૃકષટ 
રાખીએ તો મતરાડ જ ના પડ.ે સામેની 
વયક્તમાં હંમેશા ગરુ જોવા યાને 
પોચઝરટમવટી અને પોતાના અવગરુ 
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મવશે સતત જાગતૃ રહવે ુ.ં હવામા ંપર 
લીટી ના પડે તેની કાળજી લેવી.

હપેી લાઈફનો ફંડા છે, ઑલવેઝ 
બી પલસ – પૉચઝરટમવટી. દરેક 
વયક્તનો સવભાવ જનમજાત હોય 
છે. તેને આપરે બદલી શકીએ નહીં, 
પરંત ુ દરેક વયક્ત પ્રતયે આપરે 
પૉચઝરટવ તો અવશય બની શકીએ. 
દરેક વયક્તમાં કોઈને કોઈ ગરુ 
હોય છે, એને આવકારીએ. ગજુરાતી 
કહવેત પર છે કે “પ્રાર અને પ્રકમૃત 
સાથે જ જાય.” એટલે કે આપરે કોઈને 
સવેચછાએ સરુારી શકીએ નહીં. એક 
વાર શ્રીજી મહારાજ નાગરકા ગામે 
મવચરરમા ંઆવયા. જે હરરભ્તના ઘરે 
ઉતારો હતો તે હરરભ્તની ઘોડીનો 
સવભાવ એવો કે માચલક મસવાય કોઈ 
પર વયક્ત સહજે પર અડે તો ઘોડી 
પાછલા પગની લાત મારે.

શ્રીજી મહારાજે આ વાત જારીને 
નક્કી કયુું કે “આજે તો એનો સવભાવ 
મકૂાવવો જ છે.” તેઓ સવારથી પેલી 
ઘોડી સામે એક લાબંી લાકડી લઈને 
બે્ા. ઘોડીને જેવી લાકડી અડાડવામા ં
આવે કે તરત ઘોડી પાછલા પગની 
લાતનો પ્રહાર કરે. શ્રીજી મહારાજ 
થોડી થોડી વારે લાકડી અડાડતા 
રહતેા. જે લાતનો પ્રહાર 100 વૉટના 
કરંટ જેવો હતો તે રીમે રીમે 99 અને 
98 અને 97 એમ ઘટતો ગયો. બપોર 
સરુી તો ઘોડીની તાકાત ઘટતી ગઈ. 
તેની પાછલા પગની લાત મારવાની 
ક્ષમતા જારે ઓછી થઈ ગઈ અથવા 
તે પગ ઊંચો કરવાની બાબતમા ં
કંટાળી ગઈ. સાંજ પડતા સરુી તો 
હવે ઘોડીને લાકડી અડાડો કે હાથ 
પર અડાડો તો પ્રમતભાવ આપવાના 
બદલે શાંત જ ઉભી રહવેા લાગી. 
સાંજ સરુીમાં તો ઘોડીએ પોતાનો 
સવભાવ મકૂી દીરો.

આખા જગતને ચામડાથી મઢી 

શકાય નહીં, એના કરતા આપરે જ 
જૂતા ંપહરેીએ, એનુ ંનામ પૉચઝરટમવટી. 
સામેની વયક્તના કોઈ પર કાય્ધમા ં
હકારાતમક બનીએ અને પોતાના દરેક 
કાય્ધમા ંશે્રષ્ કરતા રહીએ. આપરે જે 
કોઈ કાય્ધ કરીએ તેમા ંપરફે્શન યાને 
સચોટતા આવે તયારે સમય જતા જે 
તે કાય્ધમા ંમનપરૂતા પર આપોઆપ 
આવી જાય છે.

શ્રીજી મહારાજે ગઢડા મધયના 
બીજા વચનામતૃ (પારીની સેરનુ)ંમા ં
કહુ ં છે કે “જેને આતયમંતક કલયાર 
પામવુ ં હોય અને નારદ-સનકાદીક 
જેવા સાધ ુથવુ ંહોય તેને એમ મવચાર 
કરવો જે આ દેહ છે તેને મવશે જીવ 
રહ્ો છે અને ઈકનદ્યો અંતઃકરર છે, 
તે જીવ સાથે વળગી રહ્ાં છે અને 
ઈકનદ્યો ને અંતઃકરર છે તે બહાર 
પર પચંમવષયમા ંવળગી રહ્ા ંછે.”

ભગવાન સવામમનારાયર તો 
આતયંમતક કલયાર માટે ઈકનદ્યો 
ઉપરના મવજયની સચોટ વાત કરે 
છે. પરંત ુસામાનય જીવનમાં અને 

રોજબરોજના વયવહારમાં પર આ 
વાત આતમ-શે્રયસકર છે. એ વાત 
કબલુ કે ઈકનદ્યો ઉપર કાબ ુઘરી 
જ અઘરી બાબત છે, પરંત ુઅશક્ 
તો નથી.

પ્રભુ ઈસ ુ ચરિસતને ક્રુસ ઉપર 
ચઢાવવામા ંઆવયા એ પછી તેમના 
12 અંતેવાસી (મશષયો) સવદેશ છોડીને 
ઈટાલીના શહેર રોમ આવી ગયા 
હતા. એમાનંા એક એટલે સૅનટ પીટર. 
તેઓને પ્રભભુક્તનો પ્રસાર કરતા 
જોઈને રોમ સરકારે તેમનો વર 
કરાવી દીરો હતો. બીજા મશષયોએ 
ભેગા મળીને વેરટકન નામની જગયાએ 
એક સમારક બનાવયુ.ં જે આજે “સૅનટ 
પીટસ્્ધ હાઉસ” નામે જારીત ુ ંછે. અહીં 
સૅનટ પીટરના જીવન અને કાય્ધની 
ઝાખંી જોવા મળે છે. સમારકનો ડૉમ 
450 ફીટ ઊંચો અને કલાતમક છે.

મહતવની વાત માનવજીવન 
અને એનુ ંમાહાતમય છે. પથૃવી પર 
જનમ લેનાર માનવીની સરેરાશ 
આયુષયમયા્ધદા સંશોરકો અને 
વૈજ્ામનકોના મતે 60 વષ્ધ છે. સરેરાશ 
21,600 રદવસ આપરે જીવી લેવાનુ ં
છે અને આપણુ ંકાય્ધ મસધિ કરી લેવાનુ ં
છે. માનવ જીવન આંખના પલકારામા ં
વીતી જાય છે અને મોત કોઈની રાહ 
જોત ુ ંનથી કે કોઈની શરમ રાખત ુ ં
નથી. નવરા ભક્ત એ કચળયગુમા ં
ઈશ્વરને પામવાનો સારનામાગ્ધ છે. 
બરા રમયો અને બરા શાસ્ત્રોનો સાર 
માત્ર પે્રમ છે.

દરેક વયક્તનો સવભાવ 

જનમજાત હોય છે.  

તેને આપરે બદલી શકીએ 

નહીં, પરંત ુદરેક વયક્ત પ્રતયે 

આપરે પૉચઝરટવ તો અવશય 

બની શકીએ. દરેક વયક્તમા ં

કોઈને કોઈ ગરુ હોય છે,  

એને આવકારીએ.  

બરા રમયો અને બરા  

શાસ્ત્રોનો સાર માત્ર પે્રમ છે.

જસટ રવીટ

“ધરૃા કરવાનુ ંકાય્ધ શેતાનનુ ંછે, 

પે્રમ કરવાનુ ંકાય્ધ દેવતાનુ ંછે.”

– મહમષતિ ભત ૃ્ધહરર
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તને શોરે...

તને શોરે અમારા નગરની વાતા્ધ,
ભલેને ત ુ ંઅજારી સફરની વાતા્ધ. 

અહીં સૌ લોક જોશે નજર માડંીને,
હશે રેતાળ, ભલુયા ડગરની વાતા્ધ. 

ઉદાર નથી અમે, કંજૂસ ત ુ ંક્ા ંછે,
જવા દે યાર, કોઈ કસરની વાતા્ધ. 

લઈને ત ુ ંકરે પર શુ ં– રહવેા દે,
અધરૂી રાત, કોરા ંઅરરની વાતા્ધ. 

જરાયો સાવ સહલેો સાગર અનેરો,
અભેદ્ય કૈંક તારી લહરની વાતા્ધ.

જો ધ્જુયો રહમાલય લીલોછમ,
ને વેરાય વાટે એવરેસટ મશખર

શબદ રરાશાયી ને ખડંહર દે ખબર…
ભયા્ધ છે ઉકળાટ જ અંદર..ઝેલ ત ુ.ં

 
કેમ કહવે ુ ંકે..આ કાળની થપાટ છે!
અશ્નુી રેલી વદે, આવી પડે એ રડે

અવરને શુ ંખબર પડે, કે શુ ંવીતે!..ઝેલ ત ુ.ં
 

મવજ્ાન ખોલે ભેદ ઊંડો,
ખસે છે તારી ભગૂભ્ધ પલેટો

છે જ મનરારાર ત ુ…ં.ક્ા ંજવાનો?

ઉભરાટ છે રરતીકંપનો..ઝેલ ત ુ!ં
 

બચયો છે તો, થા ઊભો હામથી
અડચરો સામે વહવેા સરરતા બની
મળતો જશે સાથ સાગર થવા તને

કાળ નથી શીખયો  થોભવાનુ.ં.ઝેલ ત ુ.ં
 

જાળવી લે, થઈ રીર જો આ ક્ષરો
ખડંહારોય ટહકુશે..ભલૂી બધું
જશે શમી તાડંવો હસી ખધં ુ

ખેલ ત ુ.ં.ખેલ ત ુ.ં. ખેલ ત ું

ઝેલ ત ુ ં.. ખેલ ત ું

h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)

frðíkk CAFE

rË™uþ Ëu‚kE
frðíkk CAFE
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વેકેશન આવયુ.ં.. !

અહા.... 
આવયા રદવસો મનભરીને મારવાના ... 

મામા નુ ંઘર કેટલે... ?
દીવો બળે એટલે... 

ગાતા-ં ગાતા ં
પહોંચી ગયા નાના-નાની સગં....

મોસાળમા ંનાખયા ંરામાં
મજાક-મસતી-હલલા-ગલુલા

મમત્રો અને મપતરાઈઓને સગં,
થોડા ગદંા -ગોબરા ંથઈશુ ં!

માટીમા ંરમીશુ ંને-
નવા નવા ઘર બનાવશુ ં....

ટેમપલ રન, એનગ્ી બડ્ધ, ્લેશ ઓફ કલેનને છોડી ને 
બનાવયુ ંનવુ ંકલેન....

થપપો - સાત તાળી - સાકંળ - ઈંડંુ
આંરળી ચખસકોલી - લખોટી - અમદાવાદ - છાપ 

રમશુ ં...
રાતે ગધરાચોર રમતા રમતા - 

બરફના ગોલા ખાઈશુ ં...
ને, વાતાનકુચૂલત વાતાવરર માટે 

માથે આકાશ લઇને તારાઓની સતંાકુકડી મનહાળીશુ ં
....

વેકેશન આવયુ.ં.. વેકેશન આવયુ.ં.. વેકેશન આવયુ.ં..

न चोरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्ातृभाजर्यं न च भारकारी ।

वर्रे् कृते वर्धते एव ननतर्यं, नवद्ारनयं सव्धरन प्ररानम ्॥

મવદ્યા રૂપી રન કોઈ ચોરી નથી શકત ુ,ં કોઈ રાજા જીતી નથી શકત ુ,ં  

એ વમસયતમા ંપર નથી મળતુ.ં મવદ્યાને કોઈ ભાર નથી.  

મવદ્યા જેટલી ખચા્ધય છે તેટલી તે વરે છે.  

મવદ્યા સવ્ધશે્રષ્ છે.
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રમા અને હું પહલેા ંરોરરથી સાથે 
ભરેલા. રીમે રીમે તે મારી 

મમત્ર જ ન રહેતાં એક સગી બેન 
જેવી થઇ ગઈ હતી. હું એક સખુી 
ઘરની લાડકી દીકરી હતી. મારે 
એક નાની બેન પર હતી. રમાને 
બે નાના ભાઈ અને એક નાની બેન 
પર હતી. રમાને મમમીના કામમા ં
મદદ કરવી પડતી, એટલે તે ઘરી 
વાર શાળાએ મોડી આવતી. એ 
બાબતે સરનો ્પકો સાંભળીને 
તે ઘરી વાર રડતી. હું તેને બીજી 
વાતો કહીને હસાવતી અને શાંત 
કરતી.

અમે એસએસસીમાં હતાં તયારે 
એક રદવસ રમા મોડી પર ના 
આવી. મને થયુ ંતેને ભરવામાં ખબુ 
રસ છે એટલે ખાસ કારર વગર 
રજા ના પાડે. જોઈએ કાલે શુ ંકહ ે
છે.પર રમા તો બીજા રદવસે પર 
ના આવી. હું ચચંતામાં પડી સાંજે 
સાયકલ તેના ઘરે જ લીરી. હું 
પહોંચી તયારે જોયુ ંકે ઘરાં મારસો 
એક્ા થયા હતા, અને બરા સફેદ 
વસ્ત્રોમાં હતા. હું ખબુ ડરી ગઈ. 
રહંમત રાખીને રમાને શોરતી 
અંદર ગઈ. રમા છેક અંદરની 
રૂમમાં શનૂયમનસક બે્ેલી હતી. મેં 

તેના બનેં હાથ પકડીને પછૂ્ુ,ં “શુ ં
થયું?” જવાબમાં તે ધ્સુકે ચઢી. 
તેનો ભાઈ આવયો તેને કહુ,ં” મમમી 
દાઝીને મરી ગઈ.” “ઓ ભગવાન 
શુ?ં” પછી તો અમે બરાં જ રડવા 
લાગયાં. વાત જ માનયામાં ના આવે 
તેવી હતી. આવુ ંમતૃય ુથાય, તયારે 
સામાનય રીતે, જાતજાતની શંકા 
કુશકંા કરવામાં આવે. પોસટમોટ્ધમ 
અને ડેડબોડી સોંપે તેમા ંઘરો સમય 
થઇ જાય. આ બરામાથંી રમા પસાર 
થતી હતી. એ પોતે જારતી નહોતી 
કે ખરેખર શુ ંથયુ ંછે. તે જારતી હતી 
તો બસ એટલુ ંકે, હવે મમમી નથી. 
અને ઘરની તમામ જવાબદારી હવે 
તેની જ છે.

રમાએ એસેએસસીની  પરીક્ષા 
માંડ આપી અને પાસ પર કરી. 
બે  ન ાન ા  ભ ાઈઓ અને  બેન 
ત્રરેને ભરાવવાની, સાચવવાની 
જવાબદારી ઉપરાંત ઘર અને 
પપપાને સંભાળવાના. પપપાની 
દુકાન હતી ,  તે ને લાગત ું ક ામ 
પર રમ ા ને  જ  કરવું  પડત ું . 
આવામાં  ભરવાનું ને કોલેજમા ં
જવાનું કેવી રીતે બને? પર આ 
રમા હતી તેરે એમાંથી પર માગ્ધ 
કાઢ્ો. તેરે એકસટરનલ પરીક્ષા 
આપી શકાય તે માટે ‘લો ’  નો 
અભયાસક્રમ પસંદ  કયયો .  એક 
બાજુ બંને ભાઈબહેનો સચવાયા ં
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અને ઘર પર સંભાળયું .  સ ા થે 
સાથે તેને ‘લો’ની ડીગ્ી લીરી. 
થડ્ધ  લો કરીને સનદ લીરી અને 
હાઇકોટ્ધ માં જવાનુ ંચાલ ુકયુું. તેને 
ખબર હતી પપપાની તચબયત 
્ ીક નહ ોતી  રહેત ી .  દુક ાનની 
આવક પર પાંખી હતી.

તય ાં  સુર ીમ ાં  બં ને  ભ ાઈઓ 
મેડીકલમાં ભરતા હતા. આવક 
વરારવા  રમ ા  દ ોડત ી  રહ ી . 
નાની બેન ગે્જયએુટ થઇ એટલે 
તેનાં માટે છોકરો શોરવાનુ ંઅને 
પરરાવવાનુ ંકામ પર પાર પાડ્ુ.ં 
તે કહેતી મોટી ઉંમર થઇ જાય 
તો મારી બેનને સારો છોકરો ના 
મળે! બે ભાઈઓ ભરી રહ્ા એટલે 
તેમને પર તેમનાં મનગમતા ં
પાત્રો સાથે પરરાવયા. આ બધુ ં
કરવામાં રમાની ઉમર વરી ગઈ 
હતી. તેનુ ંધયાન તો ખદુ તેરે પર 
ના રાખયું. આ સમય દરમયાન 
મારા લગન પર થઇ ગયાં. હવે 
હું સાસરે હતી પર એ જ ગામમાં. 
અમારંુ મળવાનું થોડંુ ઓછં થયુ ં
ખરંુ. પર એકબીજાને પડખે કાયમ 
રહ્ાં. રમાને સામજજક, આમથતિક 
અને શારી રરક મુશ કેલીઓ પર 
ઘરી આવતી રહેલી. દરેક વખતે 
હું તેની પડખે રહેતી. એ વાતનો 
રમાને અહેસાસ હતો . ક્ારેય 
આભાર માનવો પડે એવો આછકલો 
અમારો સંબંર નહોતો. પર મારા 
પ્રતયે હંમેશા તેની આંખોમાં એક 
ખાસ લાગરી અને આભારવશતા 
ટપકતી હું હંમેશા મનહાળતી. તેની 
ખાનદાની, સસંકાર અને સાલસતાને 
લીરે રમા મને ખબુ ગમતી.

એક રાતે્ર અમે જમી પરવારીને 
બે્ાં હતાં. ટીવી જોતાં જોતાં ઊંઘ 
પર ચઢી હતી એવામા ંઘરનો ફોન 
રરક્ો. અતયારે કોર હશે? એ પ્રશ્ન 

સાથે મેં જ ઉપાડ્ો. સામે બોલનારે 
ઓળખ આપી તયારે, હું મોટેથી બોલી 
પડી, “ બાપરે, મવનય ત ુ?ં ક્ાં છે 
અતયારે? અને મારો આ નંબર તે 
કેવી રીતે શોધયો?” મારા પ્રશ્નોની 
ઝાડીના જવાબમા ંતેરે ટંુકો જવાબ 
આપયો. 

“અતયારે ત ુ ંફ્રી હોય તો દસ મમનીટ 
માટે આવુ ંછં. હું નજીકમા ંજ છં મારા 
કાકાના ઘરે. આમ હું મબુઈ રહું છં.”

મવનયે આવીને જે વાત કરી તેરે 
તો મને આશ્ચય્ધમા ંનાખી દીરી. તેરે 
કહુ,ં 

“તને તો ખયાલ હશે જ. રમા માટે 
મને પહલેેથી ઈચછા હતી. પર તેના 
ઘરમાં બનેલા બનાવો અને તેના 
પર આવી પડેલી જવાબદારીઓને 
લીરે તેરે મને પહલેાં કદમ પર જ 
ચપુ કરી દીરેલો. બને કે આ બાબત 
તેના ઘરમાં પર કોઈ ના જારતુ ં
હોય.” 

“અરે પર મવનય મને બધુ ં જ 
કહનેારી આ ગાડંી છોકરીએ તો મને 
પર કોઈ અંદાજ આવવા નથી દીરો.
ટ્સટ મી.” 

“શું ? સાચે? તો તો મેં અહીં 
આવીને ભલૂ કરી. મને એમ હત ુ ંકે 
હવે બરી જવાબદારીમાંથી ફ્રી થઇ 
છે તો.... અને એ તારંુ માને પર 
ખરી, એટલે મેં આ સાહસ કયુું પર 
મને લાગે છે કે, તે દુસાહસ પરુવાર 
થશે” 

“મવનય, મને એક વાત કહ ેશુ ંરમા 
પર તને ચાહ ેછે?” 

“એરે કહુ ંતો નથી પર મને એવો 
અહસેાસ થાય તેવુ ંકૈંક તો તેરે પર 
કયુું જ છે.એની બહનેના ંલગનમા ંહું 
આવેલો યાદ છે? તે વખતે…” 

“ઓ ભગવાન આ છોકરી તો 
મીનાકુમારીની જેમ ચપુ રહીને કોઈનો 
જીવ લે એવી છે.”

બીજા રદવસે રમાને તયાં જવાનુ ં
નક્કી કરીને મવનય ગયો. સવારે 
નહાવા રોવાથી પરવારીને રમાને 
ફોન કરવા ગઈ તયા ંસામેથી જ રીંગ 
વાગી. સામે રમા જ હતી. એરે જે 
વાત કહી તે સાંભળીને હું સતબર 
થઇ ગઈ. તેનો નાનો ભાઈ અચાનક 
આગલી રાતે ગજુરી ગયો હતો. મેં 
મવનયને પર તયા ંઆવવા માટે ફોન 
કરીને કહી દીધુ.ં આવામા ંમવનયની 
વાત રમાને કહેવી તો કેવીરીતે? 
મવનય તો બીજા રદવસે મુબંઈ જતો 
રહ્ો. એ વાતને દોઢેક મરહનો થયો 
હશે તયારે મેં રમાને તયા ંજવાનુ ંનક્કી 
કયુું. હું ગઈ.મારી વાત કહવેાનો મોકો 
શોરતી જ હતી તયા ંફરી એકવાર હું 
રમાની વાત સાભંળીને સતબર થઇ 
ગઈ. 

તેરે કહુ,ં “ મેં મારી નાની ભાભીને 
પછુ્ું, કે ત ુ ં હજી નાની છે. તારે 
બીજા લગન કરવા હોય તો હું તને 
પરરાવીશ. જો તારે તારો દીકરો 
સાથે લઇ જવો હોય તો તે મને મજુંર 
છે અને એ બંરન પર ના રાખવુ ં
હોય તો હું તારા છોકરાને ઉછેરીશ, 
ભરાવીશ અને પરરાવીશ પર 
ખરી. ત ુ ંખશુ રહે એ મારે જોઈએ 
બોલ?”

તયારે એરે કહુ ં કે,ના બ્રાહ્રનુ ં
ખોચળયુ ંછે. હું અહીં જ રહીશ, મારા 
નસીબમા ંસખુ હોત તો અહીં જ મળત 
ને? એટલે ભગવાન મને જવાબદારીથી 
છોડાવવા નથી માગંતો. આજ સરુી 
ભાઈઓ બેન અને પપપાને સાથ 
આપયો હવે પપપા, ભાભી અને એના 
દીકરાની જવાબદારી ભગવાને આપી 
છે તો મારે એમાથંી પલાયન નથી 
થવુ.ં”
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મારી બા માટે હું સવ્ધસવ હતો. મને 
પર બા એટલી જ વહાલી. બે વષ્ધની 
દીકરી ખશુીનો હું બાપ હોવાં છતા ં
પર બા માટે તો હું નાનકડો રાજુ જ 

હતો. તે રદવસે સવારે બા પલગંમાથંી 
ઉભી જ ન થઈ. અમને બરાનેં રડતા ં
મકૂીને એ તો સવગવે મસરાવી ગઈ. બા 
ના ંઅચાનક મતૃયથુી હું તો સતબર જ 

થઈ ગયો. મારી આંખમાંથી સતત 
અશ્રુારાઓ વહેતી હતી.બાજુના ં
શહરેમાથંી અમારા ંજમાઈ અચગયાર 
વાગે આવયા,ં તે પછી સમશાનયાત્રા 
નીકળી. અમારાં ઘરની બહાર 
જમાદારની જેમ ચોકી કરતો શેરીનો 
કતૂરો ટોમી પર નીચી મ ૂડંી રાખીને 
સમશાને આવયો. દાકક્ક્રયા સંપરૂ્ધ 
થયા ંપછી ટોમી પર અમારી સાથે 
જ પાછો આવયો. ઘરે આવીને સનાન 
કયા્ધ બાદ ઈચછા ન હોવા ંછતા ંપર 
જમાઈ અને નજીકના સવજનો સાથે 
જમવા બેસવુ ંપડ્ુ.ં તયાં જ મારી 
પતની કહુ ં“લો, આ બે રોટલી પહલેા ં
ટોમીને આપી આવો.” હુ ંબહાર ટોમીને 
રોટલી આપવા ંગયો. રોજ તો પ ૂછંડી 
પટપટાવતો એ દોડીને આવી જતો, 
પર આજે એ રીમા પગલે આવયો. 
આંસ ુભરી આંખે મારા ંપગ ચાટીને 
રોટલી તરફ નજર પર નાખયા વગર 
એ ચપુચાપ બેસી ગયો. એક મ ૂગંા 
પ્રારીની લાગરીથી મારી આંખ પર 
આંસથુી ભરાઈ ગઈ. ભારે હૈયે હુ ંઅંદર 
આવીને બરાં સાથે બે્ો. બરાના ં
ભારા પીરસાઈ ગયાં. જમવાનુ ં
ચાલ ુકરતા ંપહલેા ંજ જમાઈએ કહુ ં
“જરા પાપડ શે્જો અને અથારાનંો 
ડબબો કાઢજો.” આ સાભંળતા જ મારી 
આંખમાં પાછાં આંસ ુઆવી ગયાં. 
મારી એક આંખના ંઆંસમુા ંટોમીની 
પે્રમ નીતરતી છબી હતી તો બીજી 
આંખમા ંમારસની સવાથ્ધભરી તસવીર 
હતી. 

ykt‚w

ðkíkko
hkurnŒ fk…zeÞk



yur«÷-{u 2018  rð[khÞkºkk   27

…w™soL{

એક મારસે નારદમનુીને પછુયુ ં
મારા ભાગયમા ંકેટલ ુરન છે? 

નારાદમનુી એ કહું- ભગવાન 
મવષણનેુ પછૂીને આવતી કાલે કહીશ.

બીજા દીવસે નારાદમનુી એ કહ.ુ 
“૧ રૂમપયો રોજ તારા ભાગયમા ંછે.”

મારસ બહુ ખશુ રહવેા લાગયો. 
એની જે પર જરૂરતો તે એક રૂમપયામા ં
પરુી થઈ જતી હતી.

એક દીવસ એના એક મમત્રએ કહ.ુ 
હું તારા સાદગીભયુું જીવન જીવવાનુ ં
અને તેમા ંપર તને ખશુ જોઈને હ ુ
ઘરો પ્રભાવીત થયો છં. માટે હું મારી 
બહનેના લગન તારી સાથે કરવા માગં ુ
છં.

તે મારસે કહુ ંમારી કમાઈ રોજનો 

૧ રૂમપયો છે. એ તને ખબર છે.તો 
પર.... 

આ એક જ રૂમપયામા ંતારી બહનેને 
ગજુરાન કરવ ુપડશે.

મમત્રએ કહુ ંકોઈ વારંો નહી. મને 
આ સબંરં મજુંર છે.

અને તેરે સગાઈ કરી નાખી.
આગલા રદવસથી એ મારસની 

કમાઈ ૧૧ રૂમપયા થઈ ગઈ.
એ મારસે નારાદમનુી ને બોલાવયા 

અને પછુય,ુ હ ેમમુનવર મારા ભાગયમા ં
તો ૧ રૂમપયો લખયો હતો તો પછી ૧૧ 
રૂમપયા મને કેમ મળી રહ્ા છે?

નારાદમનુી એ કહ,ુ “તારો કોઈની 
સાથે સબંરં કે સગાઇ થઈ છે?”

હા સગાઈ થઈ છે.

તો આ વરારાના ૧૦ રૂમપયા તારી 
થનાર પતનીના ભાગયના તને મળી 
રહ્ા છે.

એક દીવસ એની પતની ગભ્ધવતી 
થઈ અને એની કમાઈ એ દીવસે થી 
૩૧ રૂમપયા થવા લાગી.

ફરીથી એરે નારાદમુની ને 
બોલાવયા અને કહ ુ“હ ેમમુનવર મારા 
અને મારી પતનીના ભાગયમાં ૧૧ 
રૂમપયા મળી રહયા હતા તો હવે ૩૧ 
રૂમપયા કેમ મળવા લાગયા?

કેમ હુ ંકાઈ કોઈ અપરાર કરી રહ્ો 
છં?

મમુનવરે કહ,ુ “આ ૨૦ રૂમપયા તને 
તારા બાળકના ભાગયના મળી રહ્ા ં
છે.”

દરેક મનષુયને એના પ્રારબર 
(ભાગય) લખેલુ ંહોય છે કે,

કોના ભાગયથી ઘરમા ંરન-દૌલત 
આવે છે, એ અમને કે કોઈને ખબર 
નથી હોતી..

પર આ દુમનયામા ંમનષુય અહંકાર 
કરતો હોય છે..કે મે આ બનાવયુ,ં મે 
આ કયુું, 

મે કમાવયુ,ં આ મારૂ છે, હું કમાઈ 
રહયો છં,મારા લીરેજ આ બધ ુથઈ 
રહ ુછે...વગેરે...વગેરે..!!!

પરંત ુહ ેપ્રારી (મનષુય)
તને નથી ખબર કે ત ુકોના ભાગયનુ ં

ખાય રહ્ો અને કમાઈ રહ્ો છે.

ðkíkko
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જીવનઝાખંી
મપતા – જશવતંલાલ
અભયાસ: બી.એ., એલ.એલ.બી.
વયવસાય: આવકવેરા સલાહકાર, પત્રકાર 
સનમાન
• કુમાર ચદં્ક, જયોમતનદ્ દવે હાસય પારરતોમષક.

જન્મ

14 જાન્યુઆરી – 1938 

નાંદોલ, જજ. અ્મદાવાદ

અવસાન

૨૩ ્ેમ, ૨૦૧૮ 

અ્મદાવાદ

rð™kuË ¼è

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

રચનાઓ
હાસય

હાસય – કેટલીક હાસય રચનાઓ, પહલેુ ંસખુ તે મ ૂગંી 
નાર, આજની લાત, મવનોદભટ્ટની અરહસય કથાઓ, 
મવનોદભટ્ટના પે્રમપત્રો, સનુો ભાઇ સારો આંખ આડા 

કાન, નરો વા કંુજરો વા, મવનોદમવમશ્ધ

ચરરત્ર
નમ્ધદ, સવપનદ્ષટા મનુશી, હાસયમમૂતતિ જયોમતનદ્ દવે, 

કોમેડી રકંગ ચાલજી ચેલપલન

સપંાદન
શ્લીલ અશ્લીલ, ગજુરાતી હાસયરારા, હાસયાયન, સારા ં

જહા ંહમારા, શે્રષ્ હાસય રચનાઓ [જયોમતનદ્ દવે, 
ચચનભુાઇ પટવા, તારક મહતેા, રનસખુલાલ મહતેા, 
મવનોદ ભટ્ટ ] ; હાસયમાધરુી [ બગંાળી, મરા્ી, ઉદૂ્ધ , 

રહનદી, ગજુરાતી, મવદેશી]

રહનદી
દેખ કબીરા રોયા, સનુા અનસનુા, બૈતાલ છબબીસી

સાભાર
• ‘આપરા પ્રમતમનમર સારસવતો’ – રમેશ શુ્ લ – 

પ્રમવર પ્રકાશન.
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મારવ ક્ાયં નથી મધવુનમા ં!

ફૂલ કહ ેભમરાને, ભમરો વાત વહ ેગુજંનમા…ં….

મારવ ક્ાયં નથી.

કાચલંદીના જળ પર ઝૂકી પછેૂ કદંબ ડાળી,

“યાદ તને, બેસી અહીં વેણ ુવાતા’તા વનમાળી ?”

લહર વમળને કહ,ે વમળ એ વાત સમરે સપદંનમા…ં

મારવ ક્ાયં નથી.

કોઈ ન માગે દાર, કોઈની આર ન વાટે ફરતી,

હવે કોઈ લજ્જાથી હસતા ંરાવ કદી ક્ા ંકરતી ?

નદં કહ ેજશમુતીને, માતા વહાલ ઝરે લોચનમા…ં..

મારવ ક્ાયં નથી.

મશર પર ગોરસ મટુકી મારી વાટ ન કેમે ખટૂી,

અબ લગ કંકર એક ન વાગયો ગયા ંભાગય મજુ ફૂટી !

કાજળ કહ ેઆંખોને, આંખો વાત વહ ેઅંસવુનમા ં!…

મારવ ક્ાયં નથી મધવુનમા ં!
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મારવની યાદ છે પર વાસંળીનો સાદ નથી. 

મારવનો અંશ છે પર એનો સપશ્ધ નથી. 

કુળનુ ંરહત હશે પર મારવનુ ંકસમત નથી. 

ગોપીઓની લચકતી કમર પર હવે લચી પડી છે. એમની ગાગર જ હવે નક્કર થઈ 

ગઈ છે. ગાગર પર મડંાતા કંકરના અવાજની જગયા મધવુનના સકુાયેલા પાદંડાઓએ લઇ 

લીરી છે. કાચલંદીનુ ંજળ પર હવે ખારાશ પકડે છે. કારર મારવ ક્ાયં નથી મધવુનમા.ં.

મારવની ગેરહાજરી એટલે શ્વાસને ઉછીના મકુવા જેવી બાબત. મારવ એવુ ંવયક્તતવ 

છે, જેને સગી માનુ ંરાવર નસીબમા ંન હત ુ,ં એટલે જ એ મા-રવ કહવેાતા હશે. જનમતાવેંત 

જ સામાજજક પરીક્ષા શરૂ થઇ ગઈ છતાયં એમને હંમેશા આપરે હસતા જ મનરખેલા છે. 

પ્રતયક્ષ કદાચ કોઈએ જોયા નહીં હોય, પર કષૃર નામ આવે એટલે એક હસતો સૌમય ચહરેો 

આપરી નજર સમક્ષ ઉભો થઇ જાય.

મારવનુ ંજીવન એટલે જવાબદારીનુ ંપોટલુ,ં જેમા ંતેમરે બરાને ખશુ રાખયા છે. પાછલા 

જનમમા ંરામ અવતારે આપેલા વચનો પર મનભાવયા છે અને આ જનમમા ંઅનેક સબંરંો.

ગોકુલની એકેએક રજને મોક્ષ આપયો છે, તો દ્ારકામા ંરાજપાટ સભંાળી તયાનંા લોકોને 

રનય કયા્ધ છે. 

મારવ ક્ારે ક્ા ંહોય છે એની કોઈને ખબર નથી હોતી. કષૃરને શોરવા માટે નારદમનુી 

જેવા ંજ્ાનીને પર વષયો લાગયા હતા. તો કષૃર ક્ા ંછે? તે પ્રશ્નનો ઉતિર પ્રશ્ન કરનાર પાસે 

જ છે. શબદથી નહીં પર અનભુવથી. 

કષૃરને શોરવા એક દ્કષટની જરૂર છે, અંતર દ્કષટની. કષૃર કસમતની સોગાદ આપે છે પર 

મવરહની વેદના પર આપે છે.

કમવ શ્રી હરીનદ્ દવે રચામયત આ ગીત દશા્ધવે છે કે, કૃષરની ગેરહાજરી સવવેને કેટલી 

સાલે છે.

ફૂલ અને ભમરા આમ તો એકબીજાની સાથે પે્રમભરી ગોષ્ી કરવા માટે પ્રચચલત છે, 

ક્ારેય યમનુાના નદી પરથી આવતો ્ંડો પવન એકલો નથી આવયો, હંમેશા સગંાથે 

વાસંળીના સરૂોની મી્ાશ પર લાવયો છે. પર આજે એ વાયરો પર માદંો પડ્ો છે તયારે 

ફૂલ અને ભમરા પર મારવ ક્ાયં નથી મધવુનમાનં ુ ંદુઃખ વય્ત કરે છે. ગોકુળની રજ 

હોય કે યમનુાનો રકનારો, મધવુનના ફૂલ હોય કે એ ફૂલને ચસૂવા તલપાપડ થતો ભમરો, 

લીલીછમ હોય કે સકુાઈ ગયેલી ડાળખીઓ, ગોપીઓ હોય કે ગોપાલકો, નદં મહારાજ હોય 

કે જશોદા મા સવવેને આજે જારે પોતાનો શ્વાસ રંૂરાતો હોય તેમ લાગે છે.

તો મારવ છે ક્ા?ં  
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www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com 
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