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«rŒ¿kk

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

2  rð[khÞkºkk  yur«÷-{u 2018

ð»ko : 4, ytf : 4-5

yur«÷-{u 2018

yLkw ¢ {rýfk
4

“rð[khðkýe” …Þkoðhý …Þkoó Au
{kir÷f “rð[kh”

5

Shake It, Move it, Do it !!

7
9
12
13
14
14
15
17

fýoðe þkn
‘{™e»kk’
{e™kûke ð¾krhÞk
S„h™k …Ã…k («fhý-1)
«ðeýk yrðLkkþ
…kuŒk™e ÷exe ÷ktƒe fhðk fkuE™e
÷exe xqtfe fhðk™wt fâkhu xk¤þwt...?
fðLk ðe. yk[kÞo
÷e÷kuŒhe: ðz
‚kisLÞ : $xh™ux
{ËË
LkuLMke þuXðk¤k
frðíkk Cafe
hÂ~{ òøkehËkh
[e{™÷k÷ {t„¤Ëk‚ „útÚkk÷Þ
…wMŒf «Ëþo™
…herûkŒ skuþe
frðíkk Cafe
{™kus …xu÷

17

ðkíkko
ykhŒe ‚ku™e
18 ‘‚uÕVe’
[uŒ™k Xkfkuh
19 frðíkk Cafe
yr[oŒk Ëe…f …tzTÞk
20 nu…e ÷kEV™ku Vtzk:
ykì÷ðuÍ ƒe-Ã÷‚ – …kìrÍrxrðxe
rË™uþ Ëu‚kE
22-23 frðíkk Cafe
rË™uþ Ëu‚kE
h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)
xeLkk ™trË™e þkn
24 …÷kÞ™
hÂ~{ òøkehËkh
26 ykt‚w
hkurnŒ fk…zeÞk
27 ðkíkko: …w™soL{
28 MkkhMðík MktíkkLk: rð™kuË ¼è
‚whuþ ò™e
29 furVÞík “Œku {kÄð Au fâkt”
{kir÷f “rð[kh”

“rð[khÞkºkk”Lkkt ÷u¾kuLkwt xkEÃk Mku®xøk yLku
zeÍkRLkªøk: «fkþ MkwÚkkh
þçË MknkÞ: ykhíke Ãkhe¾
“rð[khÞkºkk” MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ík{k{ ÷u¾fku yLku MknkÞfkuLkku ¾wçk ¾wçk yk¼kh.
www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com, sankalan.maulikvichar@gmail.com
yur«÷-{u 2018  rð[khÞkºkk  3

“rð[khðkýe”

…Þkoðhý …Þkoó Au

પર્યાવરણ એ જરૂરિયાતનો પર્યાય છે . પર્યાવરણ આપણી અખ ૂટ સંપત્તિ છે . જે જોઈ
ુ વી પણ શકાય છે , કોઈને પણ પ ૂછ્યા વિના વાપરી પણ શકાય
પણ શકાય છે , અનભ
છે . એ પણ વિનામ ૂલ્યે. જીવનના મ ૂલ્યો ભ ૂલીને આપણે આ અમ ૂલ્ય સંપત્તિનો જાણ્યે
અજાણ્યે નાશ કરીયે છીએ.
વિનામ ૂલ્યે મળે લી આ અમ ૂલ્ય સંપત્તિનો વિકાસ અને રક્ષા કરવાન ંુ દાયિત્વ આપણ ંુ છે .
સ્વચ્છ પર્યાવરણ એ તંદુરસ્તીનો પર્યાય છે .
સંપત્તિ ભેગી કરવી અઘરી તો છે જ પરં ત ુ એને સાચી રીતે વાપરવી એનાંથી પણ
વધારે અઘરી છે . પણ કદાચ કુ દરતી સંપત્તિ આપણે વણમાંગ્યે મળી ગઈ છે એટલે જ
એની કિંમત નથી.
આપણી જીવનરૂપી બેંકમાં થોડાક નૈતિકતાના હપ્તા ભરવાના છે ..આપણી આયષુ ્યના
બે-પાંચ વર્ષ વ્યાજરૂપે એમ જ વધી જશે, એ પણ તંદુરસ્તી સાથે. માટે આ પર્યાપ્ત
પરુ વઠાની રક્ષા કરવાની પ્રતિજ્ઞા સાથે, તંદુરસ્તીના પર્યાય અને કુ દરતી આશીર્વાદ
સમાન આ પર્યાવરણની સાચવણી એ મારં ુ પ્રથમ કર્તવ્ય માન ંુ છે .
હજી પણ મોડું નથી થય.ંુ
પર્યાવરણ પર્યાપ્ત છે . પર્યાવરણ પર્યાપ્ત છે . પર્યાવરણ પર્યાપ્ત છે .

- {kir÷f “rð[kh”
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Shake It,
Move it, Do it !!
÷u¾
fýoðe þkn

એવ ંુ કોઈ વ્યક્તિ હશે કે કોઈ મસ્ત
ગીત કે ધ ૂન સાંભળી ક્યારે ય પણ તેના
પગ આપમેળે થીરકવા ના મંડ્યા હોય
? નહિ મળે ! હા, એવા બહુ ઓછા હશે
કે તરત જ કોઈ ધ ૂન સાંભળી, કોઈની
પરવા કર્યા વગર ઉભા થઇ મોકળા
મને નાચવા લાગે પણ એવા તો કોઈ
જ નહિ હોય કે લાઈફમાં ક્યારે ય પણ
તેમના મનનાં મોરલાએ થનગનાટ
ના કર્યો હોય. ન ૃત્ય અને સંગીત એ
બંને એવી કલા છે કે જે પથ્થર દિલને
પણ પીગળાવી શકે અને ગમે તેવા
ઊંડા ધ્યાનમાં બેઠેલા તપસ્વીન ંુ મન
પણ ચળાવી શકે.
કહેવાય છે કે સિંધ ુ ખીણ સંસ્કૃતિની
આર્કિયોલોજી સાઈટ પરથી આજથી
પ ૂર્વે 2500 BCE સમયે બનાવેલી એક
નર્તકીની મ ૂર્તિ મળી આવેલી છે . તેમાં
પણ આપણા ભારતમાં તો નતૃ ્યનો
વિચાર જ બ્રહ્મામાં થ ી ઉદ્દભવે લ ો
ુ
મનાય છે . ભરતમ નિ
દ્વારા રચિત
નાટ્યશાસ્ત્રમાં બે પ્રકાર બતાવેલા છે

- નર્ત અને ન ૃત્ય. નર્ત એટલે જેમાં
ુ રચનાઓ,
લય, તાલ, ઝડપ, અમક
ઢાં ચ ો વગે રે થી ન તૃ ્ય થત ંુ હોય.
જયારે ન ૃત્ય એટલે જેમાં કૈં ક વાર્તા
કહેવાતી હોય, ભાવ પ્રદર્શિત થતા
હોય, લાગણીઓનો સંવાદ થતો હોય
વગે રે. આજે ભારતમાં જેટલા પણ
કલાસિકલ ડાન્સ છે - ભરતનાટ્યમ,
કથક કે મણિપરુ ી - તે બધામાં આ
બંને પાસાઓન ંુ મિશ્રણ જોવા મળે
છે . ન ૃત્યનો ઇતિહાસ આપણા દે શમાં
શિવજીના તાંડ વઃ અને શ્રીકૃ ષ ્ણની
રાસલીલા જેટલો પ્રાચીન છે પહેલા
મંદિરોમાં,પછી મહેલોમાં થતા ન ૃત્યને
પણ એક ‘કલા છે કે ધંધો ?’ - પ્રશ્નનો
જવાબ આપ્યો પડ્યો છે . છતાંય આજે
તે એક passion અને એક profession બંને તરીકે પ્રસિદ્ધ છે .
ુ
સારો ડાન્સ કરવો એટલે અમક
ુ મદ્ુ રાઓ
સ્ટેપ શીખી લેવા, કે અમક
કે તકનીક શીખી લઈને પ્રસ્તુત કરવ ંુ
નથી, પણ તે ન ૃત્યની “ફીલ” લઈને

કરવ ંુ તે એક સારો ડાન્સ છે . અને
ુ બ Anyone Can
મારા મત મ જ
Dance ! લગ્નની સંગ ીતસંધ ્યામાં
જેને આવડે તે ગીત ગાય, કવિતા
બોલે, કે કોઈ કં ઈ વગાડે પણ ડાન્સ
તો બધા જ કરે - 70 વર્ષના દાદા હોય
કે 4 વર્ષન ંુ ટે ણીય.ંુ ગાવા માટે સારો
અવાજ કે વાદ્ય વગાડવા માટે સાધન
વગે રે જરૂરી છે પણ ડાન્સ કરવા માટે
તમારો ઉત્સાહ અને એનર્જી જ કાફી
છે . ચાલો કદાચ તમે ભરતનાટ્યમ
ના કરી શકો પણ ભાંગડા તો કરી
જ શકો ને ! એટલે જ આપણે ત્યાં
શાસ્ત્રીય ન ૃત્ય સાથે લોકન ૃત્યોનો પણ
ભંડાર ભર્યો છે .
ન ૃત્ય એ માણસના સ્વભાવમાં છે
- આખા રાસ- ગરબા દરમિયાન જે
માણસ ઉભો ઉભો જોતો હશે તે પણ
છે લ્લે ‘સનેડૉ’ રમવા તો ગોળ ગોળ
ફરશે જ. મેં ઉપર કહ ્યું તે મ સહેજ
ગમતી ધ ૂન વાગે તો પણ આપણા
પગ બીટ પર તાલ આપવા લાગે
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છે . હા, લય એ ન ૃત્યનું બહુ અગત્યન ંુ
અંગ છે પણ મેં કશ ંુ જ સાંભળી ના
શકતી છોકરીને , શરીરથી ખખડેલા
પણ મનથી જવાન તે વ ા દાદીને ,
શારીરિક કે માનસિક ખોડખાપણ
હોવા છતાંય વ્હીલચેરમાં બેસીને અને
અપંગ હોવા છતાંય માત્ર પોતાના
હાથથી શરીરને હેન્ડલ કરી લોકોને
ડાન્સ કરતા જોયા છે . નતૃ ્ય કરવ ંુ
એટલે વગર કહ્યે , બોલ્યે આપણી
લાગણીઓને પ્રસ્તુત કરવી કે આપણા
વિચારોને દર્શાવા. તમે ગમે ત્યારે ,
ગમે તે જગ્યા એ તમારી ફીલિંગ્સ
દર્શાવા ન ૃત્ય કરી શકો છો - તે તો
આપણ ંુ બૉલીવડુ આપણને દરે ક ફિલ્મ
સાથે શીખવાડે જ છે . જરૂરી નથી કે
મ્યુઝિક હોય જ , જેમ ‘કુ છ કુ છ હોતા
હૈ’ માં શાહરુખ કાજોલને કહે છે તેમ
મ્યુઝિક મનમાં વગાડો, એક રિધમ
બનાવો અને જરૂરી નથી કે તમે કોઈ
મેથડ કે સ્ટેપ્સ પ્રમાણે જ ડાન્સ કરો,
જેમ એ જ શાહરૂખને અનષુ ્કા “રબ
ને બનાદે જોડી”માં કહે છે કે “ જરા
હાથ હી લે ઝરા નીચે, જેસે ઊડતી
પતંગ કોઈ ખીંચે...કે બન ગયા સ્ટેપ
સોનિયા” ! આ પતંગ વાળો અને એ
સિવાય રોટલી વણવા વાળો, કપડાં
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ધોવા વાળો, જિમ વાળો - ઘણા બધા
સ્ટેપ્સ તો મેં પણ કરે લા છે . કહું છું
ને આપણા રોજિંદા જીવનમાં જ ન ૃત્ય
રહેલ ં ુ છે .
આ ડાન્સ ખાલી માનવની પ્રકતિ
ૃ માં
જ નહિ પણ આપણી આસપાસની
પ્રકતિ
ૃ માં પણ રહેલો છે . મધમાખીઓ
તે મન ંુ “ભોજન ક્યાં છે ?” તે કહેવા
માટે એક પ્રકારન ંુ ન ૃત્ય કરે છે જેને
“Waggle dance” કહે છે . જે રીતે
મોર કળા કરી ઢે લને રીઝવે છે તે
જ રીતે Manakin નામન ંુ પક્ષી તેના
પાર્ટનરને રીઝાવા માઈકલ જેક્શનની
ુ વૉક’ કરે
જેમ ઝાડની ડાળી પર ‘મન
છે , Clark’s Grebe નામના પંખીની
બેલડી ઝડપી લયમાં પાણીની ઉપર
ફટાફટ ચાલી અનોખ ંુ નતૃ ્ય કરે છે
જયારે પેસિફિક સમદ્રુ માં જોવા મળતી
વ્હેલ તો આપણે પાર્ટ નરની સાથે
કરીએ તે રીતે “Waltz” ( બોલરૂમ
ડાન્સ ) ન તૃ ્ય કરે છે . અને આવા
અનેક પશ,ુ પક્ષીઓ છે કે જે પાર્ટનરને
રિઝવવા કે માત્ર પોતાના જ આનંદ
માટે ન ૃત્ય કરતા હોય, આપણી જેમ
જ!
સ્પોર્ટ્સ અને ડાન્સમાં પણ ઘણી
બધી સામ્યતાઓ છે કારણકે બંનેમાં

શરીરનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે ,
બંને થકવી દે નારી અને સાથે જ ઘણા
બધા ફાયદા આપનારી એક્ટિવિટી છે .
ડાન્સથી શરીરને તો ફાયદા થાય જ
છે - વધારે ફ્લેક્સિબલ બનીએ, સ્ફ્રુતિ
આવે, ડિઝીનેસ ઓછી થાય તે સાથે
આપણ ંુ મગજ પણ સતેજ અને ફોક્સ્ડ
બને છે . દરે ક કલાની જેમ ન ૃત્યથી
માસનિક રીતે પણ ફાયકરક છે ,
જેનાથી આપણે આપણી લાગણીઓ
દર્શાવી શકીએ છીએ અને દુઃખ, ચિતા
,ફ્રસ્ટ્રેશન, ડિપ્રેશન વગેરે લાગણીઓને
બહાર પણ કાઢી શકીએ છીએ. અને
તે ના માટે નથી 7 વર્ષની વિધિસર
તાલીમ લેવાની જરૂર કે નથી કોઈ
કોરિયોગ્રાફરને રોકી તેના સ્ટેપ સાથે
સ્ટેપ મે ળવવાની જરૂર - બસ જેમ
‘પીકે ’ ફિલ્મમાં આમિર કહે છે તે મ
બે હાથ પહોળા કરો, અને તમારા
શરીરને ડાબેથી જમણે થોડું હલાવતા
જાઓ. ડાન્સ આપમેળે આવી જશે !
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વિ

ુ વિપલ
ુ ભાઇએ એકની એક
ધર
દીકરી મનીષાને એકલે હાથે ,
અત્યંત લાડકોડથી ઉછે રી મોટી
કરી. એક આદર્શ પિતા હોવાને નાતે
પોતાની દીકરીને , પારકી થાપણને
આપી શકાય તેવી કેળવણી, સંસ્કાર
આપ્યા હતા. તેના હાથ પીળા કરી,
આજે ભારે હ્રદયે , ગોધ ૂલિ સમયે
ધામધ ૂમથી શ્વસરુ ગૃહે વિદાય કરી.
પોતાની લાડોને લઈ જતી
શણગારે લી ગાડીને , ને જ વે હાથ
મ ૂકી, આંખો ઝીણી કરી, દે ખાય ત્યાં
ુ ી જોઈ રહ્યા બાદ ઘરમાં આવ્યા.
સધ
સગાસંબધ
ં ી, સાજનમાજનથી ભર્યું ભર્યું
ઘર હવે સાવ ખાલીખમ થઈ ગય ંુ
હત.ંુ તેમાંય દીકરીની યાદોથી ભરે લો
ુ ભાઈ ભાંગી
ખાલી રૂમ જોતાં જ વિપલ
પડ્યા. ટે બલ પર મ ૂકેલા મનીષાનાં
રુ કે ધ્સ
રુ કે
ફોટાને છાતીએ લગાવી ધ્સ
રડી પડ્યા.
ત્યાં રૂપાની ઘંટ ડી જેવો મધ
મ ી થ ો અ વ ા જ એ મ ન ા ક ા ને
પડ્યો...”પપ્પા..ઓ...પપ્પા....તમારી
આંખમાં આંસ ?ુ તમે પપ્પા થઈને
રડો છો? તમે કહેતા હતાને કે બહાદુર
બચ્ચે રોતે નહીં! મમ્મીને યાદ કરીને
રડતાં હશો પણ તમને એક વાત કહુ?
ં
મમ્મી ભગવાનને ત્યાં મોજમાં જ હશે.

તમે જ કહેલ ં ુ કે” ‘મમ્મી ભગવાનની
લાડકી છે . એટલે એને જલ્દી બોલાવી
લીધી.’ એમ બોલતા નાનકડા હાથેથી
આંસ ુ લ ૂછી પપ્પાને ગાલે એક હળવી
ચ ૂમી ભરી લીધી.
ને પપ્પાએ તે ને , “આવ...મારો
વહાલો નાનકડો દીકરો આજે તો બહુ
મોટો થઈ ગયો ને ! ” બોલતા તે ને
ઊંચકીને વહાલથી ખોળામાં બેસાડી
દીધી.
વાજતેગાજતે વિદાય થઈ ગાડીમાં
બે સતાવેં ત મનીષાએ રોકી રાખે લા
ુ ા બંધ છૂટી પડ્યા. પરણ્યાને
આંસન
ુ ી રડતી રહી
ગળે વળગી ક્યાંય સધ
ને નીંદરમાં સરી ગઈ. ......
ુ જ
“મનીષા બે ટા, ઉઠો માથે સર
દે વતા ચડી આવ્યા ને સોનાના
નળિયા થઈ ગયા છે . સ્કૂલે નથી જવ?ંુ
ચાલો ઉઠો...તૈયાર થઈ જાઓ. જો તને
ભાવતી દૂધ-જલેબી તૈયાર જ રાખ્યા
છે .” દૂધ-જલેબીન ંુ નામ સાંભળતા જ
મનીષા કદ
ૂ કો મારતી ઉઠી જતી.
સાસરે પહોંચ્યા પછી વરઘોડિયાને
પોંખવાની વિધિ પતી ગઈ. એ પછી
સગાસબંધીઓ નવીવહુન ંુ મોં જોવા
આવેલા. એ કામ પણ રં ગેચગ
ં ે પત્યું.
રાત બહુ થઈ ગઈ હતી એટલે તેને
તે ન ાં શયનખંડ માં પહોંચાડવામાં

આવી. ત્યાં ટે બલ પર થોડા ડ્રાઈફ્રુટ
ને જલે બી દૂધ મ ૂકાયે લા જોઈ ફરી
પપ્પાની યાદ આવી ગઈ. રૂમમાં હજી
તે એકલી જ હતી એટલે પપ્પાને
મોબાઈલ લગાવી દીધો. ‘હેલ્લો...
પપ્પા શ ંુ કરો છો?”
ુ ાની તૈયારી…બેટા. તારા વિના
“સવ
ઊંઘ આવી જાય તો સારં ુ .”
“તમારા તકિયા નીચે મ કૂ ે લ ો
નાઇટડ્રેસ પહેર્યો? ગમે તેટલા થાકી
ગયા હો તો પણ તમારી દવા લેવાન ંુ
ભ ૂલતા નહીં હોં પપ્પા...”
રે ના
“હા...મનીષા બેટા, તે નાઈટડ્સ
શર્ટ ને બટન લગાવી દીધ ંુ છે તે પણ
જોય.ંુ મારી ડાહી દીકરી મારુ કે ટલ ં ુ
બધ ંુ ધ્યાન રાખે છે . હેં હેલ ્લો...શ ંુ
કહ?્યું દવા તો ક્યારની લઈ લીધી ને
ત ંુ દવાનો છ મહિનાનો સ્ટોક ભરીને
ગઈ છે તે પણ જોઈ લીધ.ંુ ચા-ખાંડના
ડબ્બા પર લે બલ લગાવી દીધ ંુ તે
સારં ુ કર્યું નહીં તો સવાર પડે બધ ંુ
શોધ્યા જ કરત. અહીં બધ ંુ બરાબર
જ છે , ત ંુ હવે મારી ચિંતા છોડી દે ,
હું તો ધીરે ધીરે ટે વાઇ જઈશ પણ
ત ંુ હવે સંપ ૂર્ણપણે સાસરિયાની થઈને
રહેજે. પ્રેમ વહેંચવાથી વધે છે તે યાદ
રાખજે ને પિયરન ંુ નામ ઉજાળજે.
ુ નાઈટ...હવે હું સ ૂઈ
ચાલો બેટા, ગડ
જાઉં કે વહેલી પડે સવાર...”
મનીષાની સવાર ધાર્યા કરતાં
yur«÷-{u 2018  rð[khÞkºkk  7

મોડી પડી. તે ની આંખ ખ ૂલી ત્યારે
કોઈ દરવાજો ઠોકત ંુ હત.ંુ તે સફાળી
બેઠી થઈ ગઈ...તેના પતિદે વ તો હજી
ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા. તેણે ઝટપટ
ઉઠી દરવાજો ખોલ્યો તો ઘરના
મહારાજ ચા-નાસ્તાની ટ્રે લઈને ઊભા
હતા. “વહુરાણી...જય શ્રીકષૃ ્ણ..ગરમ
ચા-નાસ્તો તૈયાર છે . ચાલો પરવારી
જાઓ જલ્દી જલ્દી..”
તેણે છોભીલી પડી, જય શ્રીકષૃ ્ણનો
જવાબ વાળ્યો અને પ ૂછી લીધ,ંુ “બહુ
મોડું થઈ ગય ંુ નહિઁ?”
“ના...રે હજી તો ઘરમાં કોઈ ઉઠ્યા
જ નથી. જલ્સા કરો ને..આ તો મને
થય ંુ ઘરની લક્ષ્મીના દર્શન કરી મારો
દિવસ શરૂ કરં ુ ....”
“સારં ુ ...સારં ુ તમે જાવ. હમણાં
પરવારીને નીચે આવ ંુ છુ...”કહી તેણે
દરવાજો બંધ કર્યો. રૂમમાં આવી
ત્યારે તે ના પતિદે વ ઉઠી ગયે લા...
તેણે ચા-નાસ્તા પરથી ઢાંકણ ખસેડ્.યુ
નાસ્તામાં ગરમાગરમ પૌઆ જોતા
જ ફરી પપ્પાની યાદ આવી ગઈ.
આંખોથી જ પતિની પરવાનગી લઈ
પપ્પાને ફોન લગાવી બે ઠી. “હેલ્લો
પપ્પા...ઉઠી ગયા? પરવારી ગયા?
ચા પીધી કે નહીં? ખારી બિસ્કિટ અને
ખાખરાનો ડબ્બો જડયા કે નહીં?”
“સવાર સવારમાં કે ટલા સવાલ
કરશે, દીકરા? જાણે મારી મા હોય
એવી મારી કાળજી કરે છે ત ંુ તો!”
“તે કરવી જ પડે ને? તમે બધ ંુ ભ ૂલી
જાઓ છો તે..ને હવે રસોઈની ચિંતા
કરશો નહીં. બાજુવાળા કમળાકાકીને
ત્યાંથી તમારા બે ટાઈમના ટિફિનની
વ્યવસ્થા કરી છે , ને વરસના પૈસા
પણ ભરી દીધા છે . આપની કામવાળી
બાઈ સવલીને બાકીન ંુ કામ સમજાવી
દીધ ંુ છે તે તેનાં ટાઈમે આવી કરી જશે,
અને દર બે દિવસે તમારા કપડાં પણ
ઇસ્ત્રી કરાવી લઈ આવશે. સમજ્યા..?”
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“એ હા...મારી મા, જેવી ઝીણવટથી
મારં ુ ધ્યાન રાખે છે એ રીતે જ તારા
પતિન,ંુ સાસ-ુ સસરાન ંુ ધ્યાન રાખજે
ને અમને ઠાર્યા એમ ત્યાં પણ સૌને
ઠારજે. ભગવાન દીકરી આપે તો સૌને
તારા જેવી જ આપે. કારણ દીકરી તો
બે ઘરમાં દીવા કરે .”
મનીષા પપ્પાની શિખામણને માથે
ચડાવી નવા લોકો, નવા વાતાવરણમાં
ઓતપ્રોત થઈ ગઈ ને ઘરનો કારભાર
સંભાળી સાસરિયામાં સૌની લાડકી
ુ ાવી
થઈ ગઈ. નાનપણમાં મા ને ગમ
ુ ના હેતને પામી
બેઠેલી મનીષા સાસજી
ગાંડી ગાંડી થઈ ગઈ. તે તો એમની
આગળ પાછળ જ રહેતી ને પડ્યો
બોલ ઝીલતી. તે નો પતિ તો તે ને
ુ ના
હથે ળીમાં જ રાખતો. આમ સખ
ઝૂલે ઝૂલતી મનીષા જ્યારે પગફેરા
માટે પિયર આવી ત્યારે તે ન ંુ મન
સાસરે ટિંગાડીને આવેલી. વારે વારે
ફોન કરી ત્યાંના ખબરઅંતર પ ૂછતી
ુ ભાઈ હરખાતા
મનીષાને જોઈ વિપલ
હતા. ‘હાશ..’દીકરી સાસરિયાની થઈને
રહે એ જ તો એમને જોઈત ંુ હત.ંુ
આમ જ અઠવાડિય ંુ ક્યાં પસાર થઈ
ગય ંુ ખબરે ન પડી. મનીષાને પાછા
જવાનો સમય થઈ ગયો. જમાઈબાબ ુ
તે ડું કરવા આવશે અને પોતાની
લાડલીને લઈ જશે. એ વિચારે તેઓ
ખિન્ન થઈ ગયા. એમની આંખોમાં
થોડી થોડીવારે આંસ ુ તગતગી
ઉઠતાં. તે જોઈ મનીષા ફરી નાનકડી
મનીષા બની પપ્પા પાસે દોડી ગઈ.
“ના પપ્પા રડો નહીં, બહાદુર બનો.
હું અવારનવાર આવતી રહીશ. તમે
જ કહો, હવે મારે એ ઘરન ંુ પણ જોવ ંુ
પડે ને?” કહેતા પપ્પાના આંસ ુ લ ૂછી,
એમના ગાલે ચ ૂમી ભરી પોતેય રડવા
માંડી. દીકરીને ઢીલી પડેલી જોઈ
ુ ભાઈ બોલ્યા, “આવ દીકરા મારી
વિપલ
પાસે આવ. આજે આપણે મનભરીને

રડી લઈએ, આવતીકાલથી રડવાન ંુ
બિલકુ લ બંધ...બસ અરસપરસ માત્ર
ુ ીઓ જ વહેંચીશ.ંુ ”
ખશ
આખરે જમાઈબાબ ુ મનીષાને લઈ
જવા માટે આવી ગયા. બે દિવસ
ુ થયા.
રહેવ ાના હતા જાણી ખ શ
અંદરના રૂમમાં દીકરી જમાઈને
ુ પસ
ુ કરતાં જોઈ વિપ લ
ુ ભાઈ
ગસ
વિસ્મયમાં પડી ગયા. એવ ંુ તે શ ંુ
થય ંુ હશે તે એ લોકો આ રીતે વાત
કરે છે . એમ વિચારમાં પડી ગયા.
પણ મનની ગડમથલ ચહેર ા પર
જણાવવા દીધી નહીં. બે દિવસ તો
હસતા રમતા પસાર થઈ ગયા. હવે
ફરી દીકરીથી જુદા પડવાની વે ળા
ુ સમ
ુ થઈ ગયેલા
આવી. સવારથી ગમ
ુ ભાઈ કં ઈ જ કરતાં કઈ બોલતા
વિપલ
નહોતા. જવા સમયે મનીષા અંદરના
રૂમમાં થ ી નીકળી ત્યારે પોતાના
ુ ભાઈનો સામાન
સામાન સાથે વિપલ
લઈને બહાર આવી. તે ન ી પાછળ
પાછળ જમાઈબાબ ુ પણ આવ્યા.
“મનીષા બેટા, આ શ?ંુ આ...મારો
સામાન?”
મનીષાએ કોઈ જવાબ ન આપતાં,
તેના પતિને બોલવા ઈશારો કર્યો.
“પપ્પાજી, હવે તમારે એકલા નથી
રહેવાન.ુ ..તમારે કાયમ અમારી સાથે
જ રહેવાન ુ છે . તમે પણ તૈયાર થઈ
જાવ જરા...”
ુ ભાઈને
“પણ...પણ” બોલતા વિપલ
હજી ગડ ન પડી એટલે એમનો જમાઈ
ખડખડાટ હસી પડતાં બોલી ઉઠ્યો,
“આ છે લ્લા ત્રણ મહિનામાં તમારી
દીકરીન ંુ મોબાઈલન ંુ બિલ, મારા
બાર મહિનાના બિલ જેટલ ં ુ આવ્યું છે .
આમ ને આમ તો હું લાંબો થઈ જઈશ.
એટલે મને આ તોડ સ ૂઝયો. મારી
વાત બરાબર છે ને પપ્પાં?” ને....હવે
ુ ભાઈનો વારો હતો ખડખડાટ
વિપલ
હસવાનો......
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દી

ુ ી
કરો યા દીકરી એ તો પ્રભન
આપેલી પ્રસાદી છે . તે મધરુ જ
હોય ! ખાસ કરીને ભારતમાં, થોડે
ઘણે અંશે સમસ્ત વિશ્વમાં દીકરો
માને વધ ુ વહાલો હોય છે , એ દીકરો
બાપ કરતાં સવાયો થાય ત્યારે
બન્નેની છાતી ગજગજ ફૂલે છે . આ
સમયે મેઘાણી યાદ આવે.
જનની જણ તો ભક્ત જણ, કાં
દાતા કાં શ ૂર
નહીં તો રહેજે વાંઝણી મત
ુ ાવીશ ન ૂર માતા જીજાબાઈ
ગમ
યાદ આવે.એવા શ ૂરવીરતા ભર્યા

હાલરડાં શિવાજીને સંભળાવતાં.
માતા પ ૂતળીબાઈ જેમણે ‘ગાંધીબાપ’ુ
આપણને દીધાં.આ વાત તો બહુ મોટાં
અને મહાન વ્યક્તિઓની થઈ. વાત
મહાન વ્યક્તિઓની હોય , ગરીબ
યા તવંગર યા સામાન્ય માનવીની,
બાળક પોતાન ંુ સહુને વહાલ ં ુ હોય. જો
કદાચ ખોડખાંપણ વાળું જન્મ્યું હોય
તો માતા અને પિતા પોતાનો જાન
તેના પર ન્યોછાવર કરતાં જોયા છે
અને સાંભળ્યાં પણ છે . અંહી કં ઈક
જૂદી વાત તમારી સમક્ષ મ ૂકી રહી
છું. બાપ -દીકરાનો પ્રેમ જે ભાગ્યેજ
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જોવાન ંુ નસીબ પ્રાપ્ત થાય છે .
આજે વાત મારા અને તમારા
જેવા સામાન્ય વ્યક્તિઓની કરવાની
છે .આમ તો દીકરો હોય કે દીકરી
માતા અને પિતાને બાળકો જાનથી
વધારે પ્યારા હોય છે . દીકરી બાપની
આંખનો તારો હોય અને દીકરો
માનો દુલારો હોય. કેમ, એ તો કોઈ
ુ વીઆને પ ૂછી જોઈએ, ત્યારે
અનભ
સત્ય પામી શકાય. છતાં પણ દીકરો
આવે ત્યારે મા કરતાં બાપ વધારે
પોરસાય. એમાંય જો દીકરો જ્યારે
બાપ જેવો દે ખાય, બાપને ખભે ખભો
yur«÷-{u 2018  rð[khÞkºkk  9

મિલાવે તેટલો ઉંચો અને બાપ કરતાં
સવાયો થાય એ બાપની ગર્વિલી
ુ ાકતિ
મખ
અદભ ૂત હોય છે .તેને શેર
ૃ
લોહી ચડે અને છાતી ઠોકીને કહે.
“દીકરો કોનો છે ”? બસ આવી જ
કોઈક ભાવના અને ગર્વ હમેશા
ુ પર તરવરતાં જણાય.
જયના મખ
દીકરી જિની, જયના દિલની
ધડકન હતી.દીકરીના પ્યારમાં
ુ ી ડૂબેલો રહેતો.તે ને પ ૂછ્યા
ગળા સધ
ુ ન
વગરા બાપ ઘણીવાર પાણી સદ્ધાં
પીતો. પરં ત ુ તે દસ હજાર માઈલ
દૂર હતી.વાત ભલે રોજ થાય પણ
દીકરીન ંુ વહાલ ભર્યું આલિંગન અને
મસુ ્કાન ,કોઈ વાર વર્ષે યા બે વર્ષે
થતાં. બે બાળકોનો વહાલસોયો
પિતા અંતરમાં
સદા એકલતા
ુ પર
મહેસ ૂસ કરતો હોય છતાં મખ
હાસ્ય રે લાવતો હોય.
મધદરિયે જિગીષા સાથ ત્યજી
ગઈ હતી.ન તો તેની મરજી હતી
કે ન તેની ઉમર. પણ કાળ જ્યારે
આંગણે આવી ઉભો હોય ત્યારે
ભલભલાં ચમરબંધી કાંઈ નથી કરી
શકતાં.તેન ંુ આમંત્રણ પણ ઠેલવાની
તાકાત કોનામાં છે ? શિર ઝુકાવી
તેની આમન્યા સહુએ રાખવી પડે
છે . તેનો ચ ૂકાદો વિના અવરોધે
સ્વીકારવો પડે છે . જિની લગ્ન પછી
અમેરિકા જતી રહી.બન્ને જાણતા હતાં
દીકરી સાસરે શોભે. જિગર ભણવામાં
બાપને ટક્કર મારે તેવો પાક્યો.
કેન્સર સ્પેશ્યાલિસ્ટ થયો. લગ્ન થયા
અને જિગીષાએ બીમારીને કારણે
ૂ ાવ્યું.
જીવન ટં ક
જય, જિગીષા અને જિની કેવો
સદ
ંુ ર સંસાર ! જ્યારે જિગીષાએ
ફરીથી મા બનવાના સમાચાર જયને
ુ ીથી ફૂલ્યો ન
આપ્યા ત્યારે તે ખશ
સમાયો.
‘જો, જે આ વખતે મને દીકરો
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જોઈએ’.
‘એ કાંઈ મારા હાથમાં નથી’.
‘આ તો તારી પરીક્ષા છે .. જયની
બોલતી બંધ થઈ ગઈ.
ઘરમાં
કાયમનો નોકર રાખી લીધો જેથી
જિગીષાને ઘરના કામમાં રાહત
થાય.
હવે બે બાલકો સાથે બહારગામ
ફરવા જવાની ટ્રીપ થોડો વખત બંધ
રાખવી પડશે’. જય જિગીષાને કહી
રહ્યો હતો.
વંદાવન ગાર્ડન, મૈસ ૂર, બેંગ્લોર
અને મિનાક્ષી મંદિરો જોવાનો પ્લાન
બનાવ્યો. સાથે ઉટી અને કોડાઈકેનાલ
પણ ફરવા જવાન ંુ નક્કી કર્યું. દક્ષિણ
ુ ાફરી
ભારતની પંદર દિવસની મસ
કરી પાછાં મબ
ંુ ઈ આવ્યા. જિની
પાંચેક વર્ષની હતી તેથી ફરવાની
ખ ૂબ મઝા આવી. કોડાઈકેનાલ અને
ઉટીમાં ઘોડેસવારીની મઝા માણી.
મિનાક્ષી મંદિરો જોઈ આંખો ઠરી.
વદ
ં ૃ ાવન ગાર્ડનની શોભા જાણે હ્રદયે
કોતરાઈ ગઈ.
વદ
ં ૃ ાવન ગાર્ડન ખ ૂબ સદ
ંુ ર છે .જિની
પાંચ વર્ષની થવા આવી હતી. અંદર
જતાંની સાથે જિગીષા બોલી,’ હવે
આ ગાર્ડનનો માળી જ્યારે ધક્કા
મારીને બહાર કાઢશે ત્યારે હું અને
મારી દીકરી બહાર નિકળશ’ંુ .
જય
આનંદ
વિભોર
થઈ
જિગીષાને નિહાળી તેમજ સાંભળી
રહ્યો. તેને થય,ંુ ‘આ પાગલ મારી
બૈરી, બીજીવાર મા બનવાની પણ
હજુ તેન ંુ બાળપણ ગય ંુ નથી.’
નાન ંુ બાળક આવે પછી જલ્દી નહી
નિકળાય તે જય બરાબર જાણતો
હતો. તેણે સમયનો સદઉપયોગ
કર્યો. જિની તો જાણે એ ‘મારો નાનો
ભાઈલો’ની માળા જપતી. જિગીષા
સમજાવતી, ‘બેટા નાની બહેન
આવશે તો પણ ત ંુ તેને પ્યાર કરીશ,

મને ખબર છે .’
‘હા, મમ્મી તેને પણ પ્યાર કરીશ,
જો કે મને ભાઈલો ખ ૂબ ગમે છે ,’.
જિગીષા વાત આગળ ન વધારતાં
તેની હા માં હા ભેળવતી.યથા સમયે
દે વનો દીધેલ દીકરો જિગીષા અને
જયના જીવનમાં પ્રવેશ્યો.જય ખ ૂબ
અધીરો બન્યો.જિગરના જીવનની
હરપળ જયે માણી હતી.
‘જિગર ચાલ ડાઈપર બદલવાન ંુ
છે .’ જિગીષા જોયા કરે .
‘બેટા પપ્પાને સતાવવાન ંુ નહી.
તને ખબર છે મમ્મીથી ત ંુ ઉચકાતો
નથી.તારી મા વાંકી પણ વળી શકતી
નથી.બેટા, પપ્પાને ઓફિસે જવાન ંુ
મોડું થાય છે ,’
રોજ સવાર આમ શરં ુ થતી.
જિગીષા મનમાં વિચારતી, કે વી
પરિસ્થિતિમાં મ ૂકાઈ છું . મારા
દીકરાન ંુ કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં
અસમર્થ.
પોતાની
નાદુરસ્ત
તબિયત પાસે હાર માની લીધી.
ઘરનાં સઘળાં કામ પ્રેમ અને
હોંશથી કરી શકે તે વી પ્રાર્થના
ઈશ્વરને કરતી. જિગરને કદી તે
ઉંચકવાને શક્તિમાન ન બની. જય
બધ ંુ સમજતો. જિગીષાને સાંત્વના
આપતો.ધીરજ તે નામાં પષુ ્કળ હતી.
જય ભણતર સાથે ગણતર પણ
પોતાના મા તથા પિતા પાસે થી
પામવા સદભાગી બન્યો હતો.
જિગીષાને અનહદ ચાહતો હતો.
તે મના પ્યારના પરિણામ રૂપે બે
બાળકો જિગીષાને આભારી તો
હતાં.
દીકરો આવ્યો કે તરત જય બોલી
ૂ ડો”. તેના
ઉઠ્યો, “મારા જિગરનો ટક
મોઢેથી નિકળે લાં શબ્દ જિગી અને
ુ તે
જિની બન્નેને જચી ગયાં.સર્વાનમ
આવનાર બાળકન ંુ નામ ‘જિગર
પડી ગય.ંુ નાની જિની બાળક સહજ

સ્વભાવથી બોલી ઉઠી,” તમે મારા
અને જિગરના પપ્પા” !
મોટેભાગે બાળકનો ઉછે ર માતાની
ગોદમાં અને તેની કાળજી ભરી
દે ખરે ખ હેઠળ થતો હોય છે . જિગર
તેમાં અપવાદ હતો.
તેની મમ્મી જિગીષા ,જિગરને
જન્મ આપી એવા દર્દ ની દર્દી બની
હતી કે તે ન જિગરને ઉંચકી શકે
યા વાંકી વળીને તેના કોઈ પણ
કાર્યને ન્યાય આપી શકે. ડોક્ટર બે
બાટલી ચડાવીને પાર્ટીમાંથી સીધો
હોસ્પિટલમાં આવ્યો હતો.એટલે
ભયંકર ભ ૂલ કરી જેન ંુ પરિણામ
જિગરે આખી જિંદગી ભોગવ્યું.જેને
પરિણામે બાપનો ખોળો અને પ્યાર
જીગરને સાંપડ્યાં.એ તો વળી જયના
નસિબ સારાં કે જિગીષા બચી ગઈ.
માત્ર વજન ઉંચકી શકતી નહી. બાકી
બધ ંુ કામ આસાનીથી કરી શકવા
સમર્થ હતી.
જિગર અને જિની દાદીમા તે મજ
નાનીમાની દે ખરે ખ હેઠળ મોટા
થયા. વધારે દાદી ,નાનીમા કારણ
વગર મબ
ંુ ઈમાં રહેતાં નહતાં.
ુ
જિનીએ તો પાંચ વર્ષ માન ંુ સખ
ભાળ્યું હત.ંુ જિગર અને જયના તાર
ુ ગ
ખ ૂબ સસ
ં ત હતાં. મા વહાલ કરતી
પણ નિઃસહાય હતી. ખેર, છતાં પણ
ુ ાનો સંગ પતિ સાથે
ત્રીસ વર્ષનો સહ
માણ્યો હતો.

ુ
નરમ તબિયતને કારણે અમક
ભારે કામ જિગીષા ન કરી શકતી.
તેમન ંુ લગ્ન જીવન ખ ૂબ પ્રફુલ્લિત,
પ્યારથી મઘમઘત ંુ હત.ંુ હા, તે
કરોડપ્તિની પત્ની ન હતી પણ સરલ,
નીતિમાન જયના ઘરની ગૃહાલક્ષ્મી
હતી. જયના માતા અને પિતા તેના
પર સદા ખ ૂબ પ્રસન્ન રહેતાં. જિગીષા
માનતી, તેમના પ્રતાપે આવો સદ
ંુ ર
પતિ પામવાને તે ભાગ્ય શાળી બની
હતી. જય પણ જિગીષાથી હમેશા
ુ રહેતો.
ખશ
જે પત્ની માની અદે ખાઈ ને બદલે
આદર કરે તે પતિ હમેશા પત્નીનો
થાય. એ સનાતન સત્ય એણે માતા
પાસેથી સાંભળ્યું હત.ંુ સોહામણી
જિગીષાના સંસ્કાર તેનો સંસાર
ુ ્ય ભાગ ભજવતાં.
સોહાવવામાં મખ
જિગીષા લગ્ન જીવનના ૩૦ વર્ષનો
સહુ ાનો સાથ આપી રિસાઈ ગઈ.
કુ દરત પાસે માનવ લાચાર છે .
ૂ ીની કોઈ બ ૂટી નથી.
ટટ
જિગરને જન્મ આપી જિગીષા જે
હાલતમાં હતી તેનો જય કદી હરફ
પણ ઉચ્ચારતો નહી. ડોક્ટરની ભ ૂલન ંુ
પરિણામ જિગી ભિજવી રહી છે , એ શ ંુ
ઓછું છે ? પોતાની જવાબદારી પ ૂર્ણ
નોકરી સાથે ઘરમાં બાળકોની સંભાળ
ુ પર નજરે
લેવામાં કદી કં ટાળો મખ
ન પડતો. પરિસ્થિતિ સાથે સમજૂતી
કરી આનંદથી ભરપ ૂર જીવન જીવતો.

દીકરી બાપને સમજી શકતી. જિગર
નાનો હતો પણ પિતાના પ્રેમને
કારણે માતાની ગોદ ન મળી તેનો
શોક ન કરતો.
પાંચ વર્ષની જિની નાના
ભાઈલાને ખ ૂબ પ્રેમ આપતી. તેને
રમાડતી અને તેન ંુ નાન ંુ મોટંુ કામ
કરવામાં પપ્પાને મદદ કરતી.કોને
ખબર તેને ખબર પડી ગઈ હતી ,
મમ્મી ભાઈલાને ઉંચકી શકતી નથી.
તેને યાદ હત ંુ , મમ્મી તેને ઉંચકીને
ફુદડી ફરતી, ઘોડો બની તેને સવારી
કરાવતી.
આમ પણ તેને ભાઈલો જોઈતો
હતો. જે ઘરમાં શોર મચાવવા
ુ ંુ ધ્યાન
આવ્યો. જિની નાના ભાઈલન
રાખતી.જેને કારણે જય ન હોય ત્યારે
જિગીષાને તકલિફ ઓછી પડતી.
આમ જિગર પિતા અને વહાલી
દીદીના પ્યારન ંુ સિંચન પામી રહ્યો.
જિગીષા થાય તે બધી સહાય કરતી.
જય હમેશા ખ્યાલ રાખતો તેની
જિગીને ઓછું ન આવે.સંસારની
બધી બાજુ જય ખ ૂબ કુ શળતા પ ૂર્વક
સંભાળી રહ્યો હતો.
જો તકલિફને ગણકારવામાં ન
આવે તો તે સ દ
ંુ ર તક બની જાય
છે . જિનીની તબિયતને બહાને
જય બાળકોનો વહાલસોયો પિતા
બન્યો.
(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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…kuŒk™e ÷exe ÷ktƒe fhðk
fkuE™e ÷exe xqtfe fhðk™wt
fâkhu xk¤þwt...?
આ

જકાલ લોકોને એક બીજાને
હેર ાન કરીને એકબીજાથી
આગળ વધવાની હોડ વધી છે , આ
કારણ એક બીજા પ્રત્યે માનવતા ઘટી
છે કે પછી હું રહી ગયો અને મારા
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મિત્રો કે મારા સ્વજનો આગળ વધી
ગયા તેવી નકારાત્મક લાગણીઓએ
જન્મ લીધો છે ...? આ વાત પ્રશ્નાર્થ
ઉભો કરે છે . અંદરોઅંદર એકબીજાને
ઉપયોગી થવાને બદલે નડવાની

માનસિકતાએ માનવીને લાગણીના
સબંધો ભ ૂલીને પ્રોફેસનલ સંબધ
ં ો પર
જુકાણ વધવા લાગ્યું છે , ત્યારે ક્યારે ક
આપણે પોતાના લોકોને ભ ૂલીને માત્ર
પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધવા નીકળી
પડ્યા છીએ તેમ કહેવ ંુ કં ઈ ખોટંુ તો
નથી જ. કોઈ એક દિવાલ પર સરસ
વાક્ય લખ્યું હત ંુ કે આજે માનવ
ઘણા જોવા મળે છે પરં ત ુ માનવતા
મરી-પરવારી છે , આ વાક્ય ઘણ ંુ
બધ ંુ શીખવાડી જાય છે . આપણ ંુ કોઈ
સ્વજન કે મિત્ર આગળ વધતો હોય
તો તે ને આગળ વધતો અટકાવવા
માટે ના આડકતરા પ્રયત્ન આપણને
ુ ી આપે છે
થોડોક આત્મ સંતોષ કે ખશ
ુ ી કે આત્મસંતોષ બહુ
પરં ત ુ આ ખશ
લાંબો સમય ટકી રહેતા નથી તે વાત
આપને કયારે ય ના ભ ૂલવી જોઈએ
કે આજે જે વ્યક્તિને હેરાન કર્યો છે
તે વ્યક્તિ કે તેના પરિવારજનો પર
શ ંુ વીતી હશે...? મિત્રો,એવા અને ક
સ્થળો છે જ્યાં લોકો એક સાથે કામ
કરી રહ્યા છે પરં ત ુ એકબીજા માટે
માત્ર બાહ્ય પ્રેમ જોવા મળે છે , ત્યારે
એક વાત અચ ૂક કહેવાન ંુ મન થાય
કે કોઈને ઉપયોગી ના થઇ શકાય તો
કઈ નહિ પરં ત ુ કોઈને નડવ ંુ તો ના
જ જોઈએ. ચાલો મિત્રો આજે આપણે
સંકલ્પ કરીએ આજથી જ અત્યારથી
જ કે પોતાની લીટી એટલે કે સફળતા
આગળ લઇ જવા માટે કોઈની લીટી
એટલે કે કોઈની સફળતા પર બ્રેક
મારવાનો પ્રયાસ ના જ કરીએ. જ્ઞાતિ,
જાતિના ભે દ ભાવ ભ ૂલીને સર્વધર્મ
સમભાવ અને સર્વ બાંધવો એક છીએ
તેવી ભાવના મનમાં જગાવી ભારત
માતાને પરમ વૈ ભવના શિખર પર
પહોંચાડીએ.

ðz
÷e÷kuŒhe
ૃ છે ,
વડ એક અંજીર વર્ગન ંુ વક્ષ
જેનાં બીજ ખડકોની ફાટમાં, યજમાન
ૃ નાં થડ પર કે મકાનો અને
વ ક્ષ
ુ ોની ફાટોમાં પણ વ ૃધ્ધિ પામે છે .
પલ
વડનાં બીજ મોટાભાગેતો ફળ ખાનાર
પક્ષીઓ દ્વારા ફેલાય છે .
ુ , ઘટાદાર હોય છે
આ વ ૃક્ષ ઘેઘર
જેને કારણે ગામનાં પાદર, ચોક,
કુ વાકાંઠે વિગે રે જગ્યાઓ પર ખાસ
વવાય છે . મોટા વડની ડાળીઓ
ુ ફુટે છે જે “વડવાઇ”
પરથી નવાં મળ
ુ
કહેવ ાય છે . આ વડવાઇઓ અમક
સમયમાં વધતી વધતી જમીનમાં
રોપાઇ જાય છે . ક્યારે કતો આને કારણે
આ વ ૃક્ષને અનેક થડ હોય તેવ ંુ લાગે
ુ થડ કય ંુ તે ખબર પડતી
છે અને મળ
ુ રાતમાં કબીર વડ આવ ંુ
નથી. ગજ
ૃ છે જે અંદાજે
એક વિશાળ વટવક્ષ
૩૦૦ વર્ષથી વધ ુ જુન ંુ છે . વડનાં વ ૃક્ષ
પર નાનાં નાનાં લાલ રં ગનાં ફળ
આવે છે જે પાકે ત્યારે કાળા રં ગનાં
થાય છે . આ ફળને “ટેટા” કહેવાય છે .
વડને ભારતનાં રાષ્ટ્રીય વ ૃક્ષ તરીકેન ંુ
બહુમાન આપવામાં આવેલ છે . જે તેની
વિકટ પરીસ્થિતિઓમાં પણ ફાલવા-

ફુલવાની ક્ષમતા,અને પોતે ધોમ ધખતા
તાપને સહન કરીને પણ ઘટા નીચે
આશરો લેનારને છાંયડો આપવાનો
ુ ને ધ્યાને રાખી અપાયેલ છે .
ગણ
***
વડને અંગ્રે જીમાં Banyan Tree
(બનિયાન ટ્રી) કહે છે . આ નામ
ગ ુજ રાતી વાણિયા પરથી પડે લ
છે .જુ નાં જમાનામાં મહદઅંશે ત ો
વેપાર-ધંધો વાણિયા જ્ઞાતિનાં લોકોજ
કરતા,જે હિન્દી ભાષામાં “બનિયા”
તરીકે ઓળખાતા અને ગામે ગામ
ૃ નીચે પોતાની દુ કાન
વડનાં વ ક્ષ
લગાવતા.પોર્ટુગિઝ લોકોએ આ
પ્રથાને કારણે જે વ ૃક્ષ નીચે વેપારીઓ
ધંધો કરતા તે વ ૃક્ષને જ “બનિયાન”
તરીકે ઓળખવાન ંુ ચાલ ુ કરી દીધ,ંુ
અને ૧૬૩૪ આસપાસ આ શબ્દ
અંગ્રેજી ભાષામાં પણ પ્રવેશ પામ્યો.
ઘટાદાર દે ખ ાવ, ડાળીઓ અને
ૃ
વડવાઇઓના કારણે વડન ંુ વ ક્ષ
ુ ોભન માટે બોન્સાઇ (મોટા વ ૃક્ષોને
સશ
વામન સ્વરૂપ આપવાની કલા) માટે
વધ ુ વપરાય છે . તાઇવાનમાં એક
૨૪૦ વર્ષ જુન ંુ બોન્સાઇ વડવ ૃક્ષ છે .
***
હિંદુ ધર્મમાં વડને બહુજ પવિત્ર
મનાય છે , તેને “અશ્વશ્થ વ ૃક્ષ” કહેવાય
છે . દક્ષિણામ ૂર્તિ પ્રમાણે ભગવાન શિવ
દક્ષિણામ ૂર્તિ તરીકે, રૂષિઓ સાથે મૌન
સાધનામાં હંમેશા વડવ ૃક્ષની નીચેજ
ે ા દર્શાવાય છે . આ વ ૃક્ષનાં અસીમ
બેઠલ
વિસ્તારને કારણે તેને અનંત જીવનનાં
પ્રતિક સમાન ગણવામાં આવે છે .
હિંદુસંસ્કૃતિમાં ઘણા અન્ય વ ૃક્ષોની
ૃ કહેવામાં
જેમ વડને પણ કલ્પવક્ષ
આવે છે .
બૌદ્ધ ધર્મમાં પાલી (પાલી વડ,
નિગ્રોધ)નો ઉલ્લેખ ઘણી વખત થયો છે .
વડ જેમ પોતની ડાળી આદિ વિસ્તારીને
અન્ય વ ૃક્ષ, જમીન આદિને પોતાનામાં

આવરી લે છે તેમ કામ પણ માણસોને
ુ
ગળી જાય છે. વડના સ્વાભાવીક ગણોનો
દાખલો આપીને આ વાતને ખ ૂબ સારી
રીતે સમજાવી છે .
ફીલે પાઈન પૌરાણીક કથાઓમાં
વડને ઘણી જાતીના ભ ૂત પિશાચ
દાનવ જેવા પ્રાણીઓન ંુ ઘર મનાય
છે જેમ કે , વિસાયન (ચોકસાઈથી,
દીલ્લે ઇંગોન નટો, અર્થાત, અમારા
જેવી વસ્તુ નથી તે ) , માલિગ્નો
(માંત્રીક પ્રાણી) તેની સાથે જોડાયેલ
કપ્ર (કદાવર પાત્ર), દ્નવે ્દે (બટુક પાત્ર)
અને ખાસ ઉલ્લેખનીય ટિકબાલંગ
(એક પાત્ર જેન ંુ ઉપરન ંુ શરીર ઘોડાન ંુ
છે અને નીચેન ંુ માનવન)ંુ .
ગૌમ ચામોરો લોકો તાઓ તાઓ
મોનાની વાર્તામાં માને છે અને તેમાં
વડ ડ્ડ
યું ીસ અને અન્ય પિશાચોન ંુ
ઘર છે . તાઓતાઓમોના એ પ્રાચીન
ચામોરો લોકોની આત્મા છે જેઓ
વડની રખવાળી કરે .
***
ૃ
વડોદરા શહેર ન ંુ નામ વડવ ક્ષ
પરથી પડેલ છે .
કં બોડિયાનાં અંગકોર વાટ મંદિરોનાં
સંકુલમાં આવેલ “તા પ્રોહ્મ” {Ta Prohm}, તે ન ી દિવાલો ફરતે ઉગે લ ા
ઘેઘરુ વટવ ૃક્ષોને કારણે જાણીત ંુ છે .
હવાઇ દે શનાં “હિલો” પરગણામાં
ૃ
ઘણાજ વડનાં વક્ષો
જોવા મળે છે .
ુ ાવો
તેમાંના કેટલાક પ્રખ્યાત મહાનભ
દ્વારા વવાયેલ છે .આ વ ૃક્ષો દ્વારા આખો
“વડ માર્ગ” Banyan Drive બનેલ છે .
અમે રિકામાં થોમસ આલ્વા
એડિસને પ્રથમ વડવ ૃક્ષ, “ફોર્ટ માયર્સ”,
ફ્લોરિડામાં વાવેલ. આ વ ૃક્ષ તેમને “હાર્વે
ફાયરસ્ટોન” મારફત મળે લ, ફાયરસ્ટોન
૧૯૨૫માં ભારતથી આ વ ૃક્ષની ૪ ફુટ
ઉંચાઇની કલમ લાવેલા જે અત્યારે
૪૦૦ ફુટનાં ઘેરાવામાં પથરાયેલ છે .
સૌજન્ય : ઇંટરનેટ
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“હા, બસ હું નીકળી જ ગયો
®ÍËøke-yuf MkVh
છું . અડધો કલાકમાં ત્યાં આવ ંુ
LkuLMke þuXðk¤k
છું”.. ફોન મ ૂકતા વિનય બોલ્યો.
આમ તો રવિવારે રજા જ રહેતી
પણ એક ખાસ ક્લાયન્ટ બોમ્બેથી મળવા આવ્યા હતાં
એટલે તાત્કાલિક જવ ંુ પડે એમ હત.ંુ આજે રવિવાર હોવાથી
ગાડી સર્વિસમાં આપી હતી એટલે ગે ટની બહાર નીકળીને
રિક્ષા માટે આમતેમ જોતો હતો એટલામાં અવાજ આવ્યો.
“ક્યાં જવ ંુ છે ..??”
“કાકા, પકવાન ચાર રસ્તા..” વિનયે જવાબ આપ્યો..

ુ ો શો અમારો છે એ તો જણાવો,
ગન
હુકમ શો તમારો છે એ તો જણાવો.
ુ ી પણ થશે તો
મળો જો તમે તો ખશ
નહિ તો શ ંુ ચારો છે એ તો જણાવો.
નદી જેમ સાગર તણી લાગણીમાં,
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વિનય મોબાઈલમાં મે ઈલ્સ અને મે સેજીસ જોવામાં
વ્યસ્ત હતો. રિક્ષા ઉભી રહી એટલે વિનયે મોબાઈલમાંથી
માથ ંુ બહાર કાઢ્.યું રવિવાર હોવાથી એસ.જી. હાઇવે પર
ટ્રાફિક ઘણો વધારે હતો. ટ્રાફિક જોઇને થય ંુ કે લોકોની
અડધી જિંદગી તો એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવામાં
જ નીકળી જાય છે . ટાઇમ પાસ કરવા રિક્ષાવાળા કાકા
સાથે વાત કરવાન ંુ ચાલ ુ કર્યું..“પકવાન પહોચતાં કેટલી
વાર લાગશે.?” વિનયે પ ૂછ્.યું “સાહેબ, ટ્રાફિક જોતાં લાગે
છે કે ૨૦ મિનીટ જેવ ંુ થશે..”
‘સાહેબ’ એ વિશ્લેષણ વિનયને જરા ખટક.્યું પોતાના
પિતા જેટલી જ ઉંમરના હશે. રિક્ષા ચલાવવાન ંુ કામ કરે
છે એટલે પોતાને માનથી બોલાવે. આપણા દે શમાં આ
ભેદભાવ હજી પણ અકબંધ છે .
“હે ભગવાન.. મારે છ વાગ્યા પહેલ ાં તો ઓફિસે
પહોચવાન ંુ છે અને આ ટ્રાફિક..કેવી રીતે પહોંચી વળાશે..?”
વિનય મોબાઈલમાં ટાઇમ જોઇને બબડ્યો..
કાકા, શ ંુ વાત છે ..? અચાનક તમારા ચહેર ાં પર
અચાનક કે મ એટલો પરસે વો થઈ ગયો કે મ એટલા
ચિંતિત થઈ ગયાં.?
મારો એકનો એક દીકરો દવાખાનામાં દાખલ છે અને
કાલે એન ંુ ઓપરે શન છે અને થોડાં પૈસા ખ ૂટે છે . કોઈ
ભાડું મળી જાય એ વિચારીને અત્યારે રિક્ષા ચલાવવા
નીકળ્યો છું. બસ થોડાં પૈસા ભેગા થઈ જાય એટલે કાલે
એન ંુ ઓપરે શન થઇ જાય. રિક્ષામાંથી ઉતરતાં વિનયે બે
હજારની નોટ આપી.
“સાહેબ, ભાડું તો માત્ર એંશી રૂપિયા જ થય ંુ છે .” “ભલે
કાકા, તમે રાખો તમને કામ આવશે” કહીને વિનય ચાલતો
થયો. હજી પણ દુનિયામાં ભલમનસાઈ જીવે છે . ભગવાન
કોઈને પણ પોતાનાં સ્વરૂપમાં મદદે મોકલી જ આપે છે ...

વહે એ શ ંુ ધારો છે એ તો જણાવો.
ત ૃષાથી તરસતી ધરા પણ કહે જો,
મળે મેઘ સારો છે ? એ તો જણાવો.
તમે આવવાનાં ખબર છે મને પણ,
છતાં શો ધખારો છે એ તો જણાવો.
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પ ુસ ્તકને માત્ર ઇબ ુક સ્વરૂપે
વાંચનારા વધ્યા છે પણ પ્રકાશિત
પ ુ સ ્ત ક ત ર ી કે વ ાં ચ ન ા ર ા ઓ ન ી
અને એમાં ય ગ ુજ રાતી પ ુસ ્તકો
વાં ચ નારાઓની સં ખ ્યા બિલકુ લ
ઘટી છે , એવી એક માન્યતાનો છે દ
ુ ાવા દર મહિને મળી
ઉડાવતા પ ર
રહ્યાં છે . દર મહિનાની ૧૭મી તારીખે,
ુ રાતી સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત
ગજ
શ્રી ચી.મં. ગ્થ
રં ાલયના ઉપક્રમે યોજાત ંુ
પસુ ્તક-સામયિક પ્રદર્શન આ ઘટનાનો
જીવતોજાગતો હાજર પરુ ાવો છે .
ગ ુજ રાતી સાહિત્ય પરિષદના
ગ્રંથાલયની સ્થાપના તા. ૧૭ માર્ચ,
૧૯૮૦ના રોજ થઇ, એ નિમિત્તે માર્ચ૨૦૧૮માં એ વાર્ષિક ઉજવણીને
ુ ી
દર મહિને એકાદ અઠવાડિયા સધ
કરવાના ખ્યાલથી પસુ ્તક-સામયિક
પ્રદર્શનની શરૂઆત થઇ. દર મહિનાની
૧૭મીએ સાહિત્યના કોઇ એક વિષય
કે પ્રકારને લઇને, એના જૂનામાં જૂના

પ્રકાશિત પસુ ્તકથી માડીને તાજ્જા
ુ ીના, પસંદગીના
પ્રકાશિત પસુ ્તક સધ
દોઢસોએક પસુ ્તકોન ંુ પ્રદર્શન પરિષદ
ગ્રંથાલયમાં જ કરવામાં આવે છે . આ
ઉપક્રમમાં માર્ચ-૨૦૧૮માં અલભ્ય
પ સુ ્તકો-સામયિકો અને એપ્રિલ૨૦૧૮માં વિવિધ ભાષાઓમાં થ ી
ૂ ત પ સુ ્તકોના
ગ ુજ રાતીમાં અન દિ
ૂ
પ્રદર્શન યોજાઈ ચ ક્યાં
છે , જેની
ગ ુજ રાતી સમ હૂ માધ્યમોએ સારી
એવી નોંધ લીધી હતી અને સોશિયલ
મીડિયા ઉપર પણ એની ચર્ચા રહી
હતી. આ મહિને, મે-૨૦૧૮ની ૧૭મી
ુ ી લગભગ
તારીખથી 26મી સ ધ
દસેક દિવસ માટે આત્મકથાઓ અને
જીવનચરિત્રોન ંુ એક પ્રદર્શન યોજાઈ
ચ ૂક ્યું છે .
ગ ુજ રાત સરકાર દ્વારા જાહે ર
ગ્રંથાલય અને વિશિષ્ટ ગ્રંથાલયની
માન્યતાપ્રાપ્ત પરિષદ ગ્રંથ ાલય
૪૯૭૨.૯૩ ફૂટ અને ૪૬૨ મીટર

…herûkŒ skuþe
વિ સ ્તા ર મ ાં
ફે લ ા યે લ ં ુ
છે .
ત ા જે ત ર મ ાં વિશિ ષ ્ટ ગ્રં થ ા લ ય
ત ર ી કે ન ી ગ ુ જ ર ા ત સ ર ક ા ર ન ી
વિશે ષ ગ્રાન્ટમાં થ ી ગ્ રં થ ાલયના
મોર્ડ નાઇઝે શ ન, કમ્યુટરાઇઝે શ ન
અને ડિઝીટલાઇઝે શ નનો યશસ્વી
ુ ેરે પાર પડ્યો છે . પરિષદ
પ્રકલ્પ સપ
ગ્ રં થ ા લ ય મ ાં ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ઉ પ ર ાં ત
પ સુ ્તકો છે , જેમાં ૧૪૮૯ દુ ર્લભ
પસુ ્તકો, ૨૪૯ હસ્તપ્રતો, ૭૮ જેટલાં
સાહિત્યિક સામયિકોની ફાઇલ્સ,
પ્રથમ આવ ૃત્તિના ઘણાં બધાંપસુ ્તકો
સંગ ૃહીત છે . કોઇપણ વ્યક્તિ ઘરે બેઠાં
ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી પસુ ્તકાલયની
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સંપ ૂર્ણ યાદી જોઇ શકે છે . એ માટે
આ લિન્કનો ઉપયોગ કરી શકાય છે http//gujaratisahityaparishad.com/
library/
ગ્ રં થ ા લ ય ને ઘ ણ ાં પ્ર ખ ્યા ત
સાહિત્યકારોએ પોતાન ંુ અંગત
પસુ ્તકાલય અને એના પસુ ્તકો ભેટ
ુ ાઇ
આપેલાં છે . એમાં સર્વશ્રી બાલભ
પારે ખ, નગીનદાસ પારે ખ, ધીરુ

પરીખ, અનંતરાય રાવળ, રમણલાલ
ુ ્ય છે .
જોશી, ચિમનલાલ ત્રિવેદી મખ
તો રા.વિ. પાઠક, રમણલાલ સોની
અને નિરં જન ભગત જેવા કે ટલાંક
સાહિત્યકારોએ અંગત પસુ ્તકાલયના
પસુ ્તકો સહિત કબાટો પણ ભેટ ધર્યા
છે . બાલાશંક ર કં થ ારિયા, પ્રહલાદ
પ ા રે ખ , ન ર સિં હ ર ા વ ભ ો ળ ા ન ા થ
દિવેટીયાની રોજનીશીઓ, બ.ક.ઠાકોર,
કિશોરલાલ મશરૂવાળા વગે રે ના
પત્રોની હસ્તપ્રત ગ્રંથાલય પાસે છે .
વિખ્યાત તસવીરકાર જગન મહેતા
દ્વારા લેવાયેલી ૧૦૬ સાહિત્યકારોની
તસવીરોનો સંગ્રહ પણ ગ્થ
રં ાલય પાસે
સરુ ક્ષિત છે . ગ્રંથાલયમાં સવાસો વર્ષ
જૂ ન ા સંદ ર્ભ પ સુ ્તકો અને અલભ્ય
સામયિકો ઉપલબ્ધ છે જેનો સંશોધકો
પોતાના સંશ ોધન કાર્યમાં વિશે ષ
ઉપયોગ કરે છે . બાળવિભાગની
ુ ીમાં
અંદર, પરિષદ દ્વારા અત્યાર સધ
થયે લ ાં પ સુ ્તક પ્રકાશનોનો એક
કાયમી પ્રદર્શન વિભાગ સહ સંદર્ભકોપીરાઇટ-અદે ય વિભાગ ઊભો
કરવામાં આવ્યો છે . જેમાં હાલ કુ લ
200 પસુ ્તકો પ્રદર્શિત કરે લાં છે .
ગ્ રં થ ાલયના વાં ચ ન વિભાગ
માટે ૧૦૨ સામયિકો અને વિવિધ
ભાષાના કુ લ બાવીસ દૈ નિકપત્રો
આવે છે . બાળપસુ ્તકાલયમાં બાળકોને
નિઃશ લુ ્ક સે વ ાઓ આપવામાં આવે
છે . બાળકો માટે જ્ઞાન સાથે ગમ્મત
તથા રમતગમતનાં સાધનો ઉપરાંત
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વિવિધ ૪૭ પ્રકારની બાળભોગ્ય
સીડી-ડીવીડીનો સંગ્રહ પણ પરિષદ
ગ્થ
રં ાલય પાસે છે . જેનો ઉપયોગ કરીને
વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ પ્રકારના ફિલ્મ
શૉન ંુ આયોજન થાય છે . એ ઉપક્રમમાં
૨૬-૨-૧૮ના અમદાવાદ સ્થાપના
દિવસ નિમિત્તે ડૉ. માણે ક પટે લ
‘સેત’ુ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી
‘વેલકમ ટુ અમદાવાદ’ ડોક્યુમેન્ટ્રીનો
એક શો રાખવામાં આવ્યો હતો. ખાસ
કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપતાં
વિદ્યાર્થીઓ નિરાંતે વાંચી શકે એ માટે
પરિષદ ગ્થ
રં ાલય પાસેના એક ખંડમાં
વિદ્યાર્થી વાંચનાલયની વ્યવસ્થા ઊભી
કરવામાં આવી છે . સંપ ૂર્ણ વાતાનકુ લિ
ૂ ત
આ વાંચનખંડમાં લેપટોપ ચાર્જીંગની
વ્યવસ્થા સાથેની 30 બેઠકની વ્યવસ્થા
છે . કિફાયત ફી સાથે આ વાંચનખંડનો
ઉપયોગ કોઇપણ વિદ્યાર્થી, સંશોધક
કરી શકે છે .
ગ્ રં થ ા લ ય મ ાં ઇ મે ઇ લ , ફ ો ન ,
વોટસએ
્ પ જેવા અનેકવિધ માધ્યમોથી
સંદ ર્ભ સે વ ા આપવામાં આવે છે .
ુ રાતી ભાષા-સાહિત્યનો અભ્યાસ
ગજ
અને સંશોધન કરતાં વિદ્યાર્થીઓ અને
અધ્યાપકો આ ગ્રંથાલયનો ભરપ ૂર
ઉપયોગ કરે છે . પરિષદના ચી.મં.
ગ્રંથાલયમાં ઇશ્યૂ થયે લાં પ ૂસ્તકોને
ઇમે ઇ લ સે વ ા દ્વારા રિન્યૂઅલની
વ્યવસ્થા વિશિષ્ટ પ્રકારની સેવા પણ
ઉપલબ્ધ છે . કદાચ, આ પ્રકારની
ુ રાતન ંુ અને ગજ
ુ રાતી
સેવા આપત ંુ ગજ
ભાષાન ંુ આ પહેલ ં ુ ગ્રંથાલય છે . એ
માટેન ંુ ઇમેઇલ આઇડી છે - chimgranthalayagsp2018@gmail.com
પ્રવે શદ્વાર પાસે ના બે ય બાજુના
સોફ્ટ ડિસ્પ્લે બોર્ડ ઉપર સાહિત્ય
સ મ ા ચ ા ર ઉ પ ર ાં ત અ ખ બ ા ર ો સામયિકોમાં પ્રકાશિત સાહિત્ય
વિષયક તાજી સામગ્રી પ્રદર્શિત
કરવામાં આવે છે . ડિસ્પ્લે રે ક્સમાં,

સાહિત્યના તરોતાજા-પોંખાયે લ ાચર્ચિ ત -પ્રસિદ્ધ પ ુસ ્તકોન ંુ સ્થાયી
પ્રદર્શન હોય છે . એ સિવાય, સાંપ્રત
ુ રીને જે-તે સર્જકના
ઘટનાને અનસ
જન્મદિન કે સંસ્મરણ નિમિત્તે હંગામી
પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવી રહ્યાં
છે . આ રે ક્સમાં ગોઠવાયેલા બધાં જ
પસુ ્તકો વાચકોને તત્ક્ષણ ઇશ્યૂ કરવા
શક્ય બને એમ સંપ ૂર્ણ પ્રક્રિયા પ ૂર્ણ
થયેલાં હોય છે . એ સિવાય વાચકોએ
વાંચીને પરત કરે લાં પસુ ્તકોનો પણ
એક અલગ રે ક રાખવામાં આવ્યો
છે . જેથી અન્ય વાચક પરત આવેલાં
પસુ ્તકોમાંથી પોતાન ંુ મનપસંદ પસુ ્તક
આસાનીથી મેળવી શકે.
શ્રી ચી.મં.ગ્રંથાલયન,ંુ ચીમનલાલ
મં ગ લદાસ ગ્ રં થ ાલય Chimanlal Mangaldas Library નામે ,
ુ પે જ પણ છે . જેની
પોતાન ંુ ફે સબક
ઉપર ગ્રંથાલયમાં થતી અને કવિધ
પ્રવ ત્ૃ તિઓની આગોતરી માહિતી,
કાર્યક્રમની તસવીરો, નવા આવે લાં
પસુ ્તકોની માહિતી ઉપરાંત પસુ ્તક
અને પસુ ્તકાલય વિશે વાંચવા જેવ ંુ
ઘણ ંુ બધ ુ સાહિત્ય શેર કરવામાં આવે
છે . આ પેજન ંુ સંચાલન ગ્થ
રં ાલયના
કર્મચારીઓ દ્વારા જ થાય છે , એ એની
વિશે ષતા છે . ચી.મં.ગ્રંથાલય વિશે
કં ઇપણ સ ૂચન હોય તો ગ્રંથાલયમાં
મકુ વામાં આવેલી સ ૂચનપોથી ઉપરાંત
આ ઇ-મેઇલ આઈડી પર પણ મોકલી
શકાય છે : metochimgsp18@gmail.
com
શ્રી ચી.મં.ગ્રંથાલયન ંુ સરનામ ુ
:શ્રી ચીમનદાસ મંગળદાસ
ગ્રંથાલય, ગોવર્ધનભવન,
ુ રાતી સાહિત્ય પરિષદ માર્ગ,
ગજ
આશ્રમમાર્ગ, ટાઇમ્સ પાછળ,
નદીકિનારે , પો.બો.નં. 4060,
અમદાવાદ-380009.

હાઈકુ
આ હાઈકુ છે ,
ગાગરે સાગર છે .
માણી લો મઝા.

નિર્દોષ
લો, ત્યારે કહું.
નિર્દોષ સાચે જ છો,
એ તો દોષ છે .

“પ્રેમ અમ ૂલ્ય”
પ્રેમ અમ ૂલ્ય?
હશે, અજાણ છું હું.
શીદ વર્ણવ?ંુ
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“કું વારી”

ઠપકો આપતી મમ્મીને રોકી મેઘાવી તાડુકી...
ykhŒe ‚ku™e
ðkíkko

@

Ánk™k

“પહેલાના જમાનાની વાતો ના કરો,
પહેલાના જમાનામાં પણ શ ંુ કોઈ ભ ૂલ નહોત ંુ કરત?ંુ ?
કાલે જ મહાભારત સિરિયલનો એપિસોડ તમે જોતા હતા,

એમાં માતા કું તી કું વારી અવસ્થામાં ગર્ભવતી થઈ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો..”
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સ ૂચી વહેલી સવારે અમદાવાદથી
ુ ઇ જવા રવાના
કર્ણાવતીમાં મ ંબ
થઇ ત્યારે તે ની બાજુની બે સીટમાં
ુ
એક ગજ્જુ
સન્નારી અને તે ની આઠ
દસ વર્ષની વહાલસોયી દીકરી બેઠાં
હતાં. દીકરીન ંુ નામ મિષ્ટી હત.ંુ તેના
બોલવામાં અને વ્યવહારમાં નામ
ુ રાતીઓના
પ્રમાણે મીઠાશ હતી. ગજ
સ્વભાવ પ્રમાણે સ ૂચી અને મિષ્ટીની
મમ્મીએ સ્મિતની આપ લે કરી તથા
તરત જ બોલવાનો વ્યવહાર અને
ઓળખાણ થયા. સ્ત્રીઓ ખ ૂબ ભોળી
હોય છે . એમને સામી વ્યક્તિની
પરખ મોડી પડે છે . તોલીને મૈ ત્રી
કરતી નથી. બસ બોલવા મળે એટલે
દોસ્તી પાક્કી. મિષ્ટી આ દરમ્યાન
મમ્મીના મોબાઇલ ઉપર ગે મ રમતી
હતી અને થોડી થોડી વારે સેલ્ફી લેતી
હતી. એની મમ્મીન ંુ નામ વનિતા હત.ંુ
વહેલી સવારે બધા જ પેસેંજરની જેમ
સ ૂચીએ પણ એક બે કલાકની મીઠી
નીંદર લીધી. પણ મિષ્ટીની બકબક
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ચાલ ુ જ હતી તેથી વનિતાને તો ઝોકું
મારવાની પણ શક્યતા ન હતી. નવ
વાગે બ્રેક ફાસ્ટ બાદ સ ૂચીએ મિષ્ટીને
સંભ ાળવાની જવાબદારી સ્વીકારી
જેથી વનિતાને આરામ મળે . બન્ને
થોડીવાર સ્પેલીંગ બનાવવાની
ગે મ્સ, ફોન ઉપર લડુ ો વગે રે રમતાં
હતાં. પણ મિષ્ટી વારં વાર મમ્મી
પાસે પાણી, બિસ્કિટ, વેફર્સ માંગતી,
સ્પેલીંગ પ ૂછતી તેથી વનિતાને વધ ુ
આરામ કરવાની તક ના મળી.
ુ ીમાં તો
અગીયાર વાગ્યા ત્યાં સ ધ
વનિતાને માથ ુ દુખવા લાગ્યું. પાંચ
વાગે ઉપડે લી આ ટ્રે ન માં બધા જ
પેસેંજર નીંદ્રાદે વીની આરાધના કરતા
હતાં. ફક્ત વનિતા જ એનાથી વંચિત
હતી તેથી કં ટાળીને તેણે મિષ્ટીને બે
થપ્પડ લગાવી દીધી અને ચ ૂપ રહેવા
સમજાવી. આ ઉંમરનાં બાળકોને
ચ ૂપ રાખવાન ંુ મશિન તો બન્યું જ
નથી. પાંચ દસ મિનિટમાં જ એની
બકબક ફરી શરૂ થઇ ગઇ. વનિતા

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh
એના માથાના દુખાવાથી પરે શાન
થઇ ગઇ. પણ એની પર્સમાં ગોળી
ન હતી. મહિલાઓના પર્સમાં ના
જોઇતી અનેક વસ્તુ મળી જાય પણ
જોઇતી એક વસ્તુ શોધતા દમ નીકળે .
સર્હદયી વ્યવહાર દર્શાવી સ ૂચીએ
પોતાની પર્સમાંથી શોધીને એક ગોળી
કાઢી આપી. મીષ્ટીએ એની પણ સેલ્ફી
લીધી. અને વનિતાએ એનો આભાર
માન્યો. પરં ત ુ રમતી જમતી ધ ૂપ ઉપર
અચાનક કાળા વાદળ છવાયા જ્યારે
વનિતાએ ચક્કર આવવાની અને
વોમીટ જેવ ંુ થવાની ફરિયાદ કરી.
સ ૂચી ગભરાઇ ગઇ. પે લ ી ગોળીન ુ
રે પર તો વનિતાએ જાણીજોઇને ફેંકી
દીધ ંુ હત.ંુ વનિતા અને મિષ્ટીએ હવે
ઉલટા પાસા નાખ્યાં. આટલી નાની
વહેંત જેટલી છોકરી રડીને કહેવ ા
લાગી કે તમે જ મારી મમને કાંઇ

ખવડાવી દીધ,ંુ જેથી તમે મને ઉપાડી
જાવ અને મારી મમન ુ પર્સ લઇ જાવ.
સ ૂચીની લાગણીઓને જોરદાર ધક્કો
લાગ્યો. સવારથી એ મિષ્ટી જોડે
રમતી હતી. એન ંુ આવ ુ રૂપ જોઇને
સ ૂચી બોલી, “ના બે ટા, મમ થોડી
વારમા ઠીક થઇ જશે.’’ સ ૂચીએ એને
સમજાવવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન કર્યો. આ
તમાશાને તે ડુ ના આવે માટે સ ૂચી
કોઇ પણ સમજાવટ કરવા તૈ ય ાર
હતી. વનિતાનો અભિનય ચાલ ુ
જ હતો. સ ૂચીએ કોફી, સોડા વગે રે
મંગાવવાની તૈયારી બતાવી. પરં ત ુ

મા દીકરીએ કહ ્યું કે એ લોકો વલસાડ
ઉતરી જશે. વલસાડ વનિતાના ભાઇ
રહેતા હતાં. ત્યાં આરામ કરી, ડોક્ટરને
બતાવીને ટેક્સીથી મબ
ંુ ઇ પહોંચી જશે.
વનિતાએ ડોક્ટરને બતાવવાનો અને
ટેક્સીનો ખર્ચ ગણીને પાંચ હજારની
માંગ ણી કરી. સ ૂચી ગભરાઇ ગઇ.
એની પાસે બેત્રણ હજાર જ હતાં જે
તેણે ગભરાઇને આપી દીધાં. મિષ્ટી
જેવી નાની ચકલી પણ કહેતી હતી,
“આંટી, તમારી ગોળીથી જ મમ માંદી
પડી છે . મારી પાસે સેલ્ફી છે ને.’’ સ ૂચી
તો મા દીકરીન ુ આ પૈસા પડાવવાન ંુ

નાટક અને છે તરવાની યકુ ્તિ જોઇને
દિગ્મુઢ જ થઇ ગઇ. વધ ુ નાટક,
પોલીસકેસ કે હો-હા ના થાય માટે જ
એણે પોતાન ુ પર્સ ખાલી કર્યું હત.ંુ પૈસા
લઇને ચ ૂપચાપ મા-દીકરી વલસાડના
સ્ટેશને હસતાં હસતાં, “બાય આંટી, સી
ય ુ ,મીસ ય.ુ ’’ કહીને ઉતરી ગયા, જેથી
કોઇને વહેમ ના પડે. જતાં જતાં મિષ્ટી
બોલી, “લવ ય ુ આંટી, એક સેલ્ફી થઇ
જાય.?’’ અને સ ૂચી ના પાડે તે પહેલા
જ સેલ્ફી ક્લીક કરીને અને એક લચુ ્ચુ
સ્મિત આપી બન્ને ઉતરી ગયાં.

ચાલ ને ઈચ્છા
ચાલને ઈચ્છા, આપણે પકડદોડ રમીએ,
મોટી મોટી ફર્લાંગો લઈ એકમેકને હંફાવીએ.
ચાલને ઈચ્છા...
ભ્રમને બસ હવે કોઈ ભ્રમથી જ શોધીએ,
ને મર્મને બસ કોઈ મર્મથી જ છુપાવીએ.
ચાલને ઈચ્છા...
ુ ી રં ગો પણ મને ઓછાં પડે છે ,
મેઘધનષ
આભને હવે કોઈ નવા રં ગથી ચીતરીએ.
ચાલને ઈચ્છા...
ફૂલ અને શ ૂળ કેમ સદાય સાથે જ મળે ?
બંનેના છોડને હવે બસ જુદા ઊગાડીએ.
ચાલને ઈચ્છા...
નદી રૂપી મીઠાશને ઠાલવી દીધી છે દરિયે,
અગરમાં સાકર મળે એ આશા ઊગાડીએ.
ચાલને ઈચ્છા…
શેરડીના સાંઠે ઊગતી મીઠાશે સડો થયો છે ,
હર્યા ભર્યા જીવનમાં ય ડખો શરૂ થયો છે .
ચાલને ઈચ્છા...
મને ત ંુ ન ગમે તને હું ન ગમ ંુ છોડ બધ,ંુ
નવી ઈચ્છા લઈ ચાલ નવ ંુ કં ઈક રમીએ.
ચાલને ઈચ્છા...
જમા ઉધાર બધા ભ ૂલી નવ ંુ ખાત ંુ ખોલીએ,
એકમેકને હવે નવા રૂપથી જ જોઈએ.
ચાલને ઈચ્છા...
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ુ સ્વામીએ કહ ્યું છે કે “પ્રાર્થના
મખ
એક એવ ંુ શસ્ત્ર છે કે જેની નકલ
શત્રુ પણ કરી શકે નહીં.” ભગવાન
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ુ ે કહેવાયેલ
સ્વામિનારાયણના સ્વમખ
ૃ નવમ ંુ (પાડા ખારન)ંુ માં
વચનામત
શ્રીજી મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામી અને

બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પ ૂછ્યો છે કે
“જેને એવી મલીન રીસ હોય જે જેની
ઉપર આંટી પડે તે સંગાથે આંટી મ ૂકે
જ નહીં, પાડાની પેઠે રીસ રાખ્યા જ
કરે , એવો જે હોય તેને સાધ ુ કહીએ
કે ના કહીએ? જે એવો હોય તેને તો
સાધ ુ ના કહેવાય.”
આંટી ચાર પ્રકારની ગણાવી
શકાય. (1) હવામાં લીટી, (2) પાણીમાં
લીટી, (3) લોટમાં લીટી અને (4)
લોખંડમાં લીટી. હવામાં લીટી કરી
જુઓ. હવા બે ભાગમાં વહેંચાઈ જશે
પરં ત ુ કોઈને કશી જ ખબર નહીં પડે.
માત્ર તમારી એકશન જ બીજી વ્યક્તિ
જોઈ શકશે. પાણીમાં લીટી દોરીએ
તો એકશન દે ખાવાની સાથે પાણી
સહેજ આઘ-ંુ પાછું થયેલ ં ુ જણાશે અને
કાચી સેકન્ડમાં તો પાણી સરખ ંુ થઈને
પ ૂર્વવત ્ થઈ જશે . જ્યારે લોટમાં
લીટી દોરીએ તો દે ખાશે પણ પાછી
ફૂંક મારી દો તો લોટ સરખો થઈ જશે
અને કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે.
હવે લોખંડ ઉપર લીટી કરવી હોય
તો લોખંડને ગરમ ભઠ્ઠીમાં તપાવવ ંુ
પડે એ પછી ઘણ વડે ઘા મારવો
પડે ત્યારે ભસ
ંુ ાય નહીં તે વી લીટી
પડી જશે.
આંટી ક્યારે પડે? સંબધ
ં માં તિરાડ
ક્યારે પડે? કોઈ સાથે મનદુઃખ ક્યારે
ુ દૃષ્ટિ
થાય? આપણે સૌ કોઈમાં ગણ
રાખીએ તો તિરાડ જ ના પડે. સામેની
ુ જોવા યાને
વ્યક્તિમાં હં મેશા ગણ
ુ
પોઝિટિવિટી અને પોતાના અવગણ

વિશે સતત જાગ ૃત રહેવ.ંુ હવામાં પણ
લીટી ના પડે તેની કાળજી લેવી.
હેપી લાઈફનો ફં ડા છે , ઑલવેઝ
બી પ્લસ – પૉઝિટિવિટી. દરે ક
વ્યક્તિનો સ્વભાવ જન્મજાત હોય
છે . તેને આપણે બદલી શકીએ નહીં,
પરં ત ુ દરે ક વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણે
પૉઝિટિવ તો અવશ્ય બની શકીએ.
ુ
દરે ક વ્યક્તિમાં કોઈને કોઈ ગ ણ
ુ રાતી
હોય છે , એને આવકારીએ. ગજ
કહેવત પણ છે કે “પ્રાણ અને પ્રકતિ
ૃ
સાથે જ જાય.” એટલે કે આપણે કોઈને
ુ ારી શકીએ નહીં. એક
સ્વેચ્છાએ સધ
વાર શ્રીજી મહારાજ નાગરકા ગામે
વિચરણમાં આવ્યા. જે હરિભક્તના ઘરે
ઉતારો હતો તે હરિભક્તની ઘોડીનો
સ્વભાવ એવો કે માલિક સિવાય કોઈ
પણ વ્યક્તિ સહેજ પણ અડે તો ઘોડી
પાછલા પગની લાત મારે .
શ્રીજી મહારાજે આ વાત જાણીને
નક્કી કર્યું કે “આજે તો એનો સ્વભાવ
મ ૂકાવવો જ છે .” તેઓ સવારથી પેલી
ઘોડી સામે એક લાંબી લાકડી લઈને
બેઠા. ઘોડીને જેવી લાકડી અડાડવામાં
આવે કે તરત ઘોડી પાછલા પગની
લાતનો પ્રહાર કરે . શ્રીજી મહારાજ
થોડી થોડી વારે લાકડી અડાડતા
રહેતા. જે લાતનો પ્રહાર 100 વૉટના
કરં ટ જેવો હતો તે ધીમે ધીમે 99 અને
98 અને 97 એમ ઘટતો ગયો. બપોર
ુ ી તો ઘોડીની તાકાત ઘટતી ગઈ.
સધ
તેની પાછલા પગની લાત મારવાની
ક્ષમતા જાણે ઓછી થઈ ગઈ અથવા
તે પગ ઊંચો કરવાની બાબતમાં
ુ ી તો
કં ટાળી ગઈ. સાંજ પડતા સધ
હવે ઘોડીને લાકડી અડાડો કે હાથ
પણ અડાડો તો પ્રતિભાવ આપવાના
બદલે શાંત જ ઉભી રહેવા લાગી.
ુ ીમાં તો ઘોડીએ પોતાનો
સાંજ સ ધ
સ્વભાવ મ ૂકી દીધો.
આખા જગતને ચામડાથી મઢી

દરે ક વ્યક્તિનો સ્વભાવ
જન્મજાત હોય છે .
તેને આપણે બદલી શકીએ
નહીં, પરં ત ુ દરે ક વ્યક્તિ પ્રત્યે
આપણે પૉઝિટિવ તો અવશ્ય
બની શકીએ. દરે ક વ્યક્તિમાં
ુ હોય છે ,
કોઈને કોઈ ગણ
એને આવકારીએ.
બધા ધર્મો અને બધા
શાસ્ત્રોનો સાર માત્ર પ્રેમ છે .
શકાય નહીં, એના કરતા આપણે જ
જૂતાં પહેરીએ, એન ંુ નામ પૉઝિટિવિટી.
સામેની વ્યક્તિના કોઈ પણ કાર્યમાં
હકારાત્મક બનીએ અને પોતાના દરે ક
કાર્યમાં શ્રેષ્ઠ કરતા રહીએ. આપણે જે
કોઈ કાર્ય કરીએ તેમાં પરફેક્શન યાને
સચોટતા આવે ત્યારે સમય જતા જે
તે કાર્યમાં નિપ ૂણતા પણ આપોઆપ
આવી જાય છે .
શ્રીજી મહારાજે ગઢડા મધ્યના
બીજા વચનામ ૃત (પાણીની સેરન)ંુ માં
કહ ્યું છે કે “જેને આત્યંતિક કલ્યાણ
પામવ ંુ હોય અને નારદ-સનકાદીક
જેવા સાધ ુ થવ ંુ હોય તેને એમ વિચાર
કરવો જે આ દે હ છે તેને વિશે જીવ
રહ્યો છે અને ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણ છે ,
તે જીવ સાથે વળગી રહ્યાં છે અને
ઈન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ છે તે બહાર
પણ પંચવિષયમાં વળગી રહ્યાં છે .”
ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો
આત્યંતિક કલ્યાણ માટે ઈન્દ્રિયો
ઉપરના વિજયની સચોટ વાત કરે
છે . પરં ત ુ સામાન્ય જીવનમાં અને

રોજબરોજના વ્યવહારમાં પણ આ
વાત આત્મ-શ્રેયસ્કર છે . એ વાત
ુ કે ઈન્દ્રિયો ઉપર કાબ ુ ઘણી
કબલ
જ અઘરી બાબત છે , પરં ત ુ અશક્ય
તો નથી.
પ્રભ ુ ઈસ ુ ખ્રિસ્તને ક્રુસ ઉપર
ચઢાવવામાં આવ્યા એ પછી તેમના
12 અંતેવાસી (શિષ્યો) સ્વદે શ છોડીને
ઈટાલીના શહેર રોમ આવી ગયા
હતા. એમાંના એક એટલે સૅન્ટ પીટર.
ુ ક્તિનો પ્રસાર કરતા
તે ઓ ને પ્રભ ભ
જોઈને રોમ સરકારે તે મ નો વધ
કરાવી દીધો હતો. બીજા શિષ્યોએ
ભેગા મળીને વેટિકન નામની જગ્યાએ
એક સ્મારક બનાવ્યું. જે આજે “સૅન્ટ
પીટરસ્્ હાઉસ” નામે જાણીત ંુ છે . અહીં
સૅ ન્ટ પીટરના જીવન અને કાર્યની
ઝાંખી જોવા મળે છે . સ્મારકનો ડૉમ
450 ફીટ ઊંચો અને કલાત્મક છે .
મહત્વની વાત માનવજીવન
અને એન ંુ માહાત્મ્ય છે . પથૃ ્વી પર
જન્મ લે ન ાર માનવીની સરે રાશ
આ ય ુષ ્ય મ ર્યા દ ા સં શ ો ધ ક ો અ ને
વૈજ્ઞાનિકોના મતે 60 વર્ષ છે . સરે રાશ
21,600 દિવસ આપણે જીવી લેવાન ંુ
છે અને આપણ ંુ કાર્ય સિદ્ધ કરી લેવાન ંુ
છે . માનવ જીવન આંખના પલકારામાં
વીતી જાય છે અને મોત કોઈની રાહ
જોત ંુ નથી કે કોઈની શરમ રાખત ંુ
ુ માં
નથી. નવધા ભક્તિ એ કળિયગ
ઈશ્વરને પામવાનો સાધનામાર્ગ છે .
બધા ધર્મો અને બધા શાસ્ત્રોનો સાર
માત્ર પ્રેમ છે .

જસ્ટ ટ્વીટ
“ધ ૃણા કરવાન ંુ કાર્ય શેતાનન ંુ છે,
પ્રેમ કરવાન ંુ કાર્ય દેવતાન ંુ છે.”

– મહર્ષિ ભર્તૃહરિ
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તને શોધે...
તને શોધે અમારા નગરની વાર્તા,
ભલેને ત ંુ અજાણી સફરની વાર્તા.
અહીં સૌ લોક જોશે નજર માંડીને,
હશે રે તાળ, ભલુ ્યા ડગરની વાર્તા.

rË™uþ Ëu‚kE
frðíkk CAFE

ઉદાર નથી અમે, કં જૂસ ત ંુ ક્યાં છે ,
જવા દે યાર, કોઈ કસરની વાર્તા.
લઈને ત ંુ કરે પણ શ ંુ – રહેવા દે ,
અધ ૂરી રાત, કોરાં અધરની વાર્તા.
જણાયો સાવ સહેલો સાગર અનેરો,
અભેદ્ય કૈં ક તારી લહરની વાર્તા.

ઝેલ ત ંુ .. ખેલ ત ંુ
રુ ્યો હિમાલય લીલોછમ,
જો ધ્જ
ને વેરાય વાટે એવરે સ્ટ શિખર
શબ્દ ધરાશાયી ને ખંડહર દે ખબર…
ભર્યા છે ઉકળાટ જ અંદર..ઝેલ ત.ંુ

ઉભરાટ છે  ધરતીકં પનો..ઝેલ ત!ંુ
બચ્યો છે તો, થા ઊભો હામથી
અડચણો સામે વહેવા સરિતા બની
મળતો જશે સાથ સાગર થવા તને
કાળ નથી શીખ્યો  થોભવાન.ંુ .ઝેલ ત.ંુ

કેમ કહેવ ંુ કે..આ કાળની થપાટ છે !
રુ ી રે લી વદે , આવી પડે એ રડે
અશ્ન
અવરને શ ંુ ખબર પડે, કે શ ંુ વીતે!..ઝેલ ત.ંુ

જાળવી લે, થઈ ધીર જો આ ક્ષણો
ખંડહારોય ટહુકશે..ભ ૂલી બધ ંુ
જશે શમી તાંડવો હસી ખંધ ુ
ખેલ ત.ંુ .ખેલ ત.ંુ . ખેલ ત ંુ

વિજ્ઞાન ખોલે ભેદ ઊંડો,
ખસે છે તારી ભ ૂગર્ભ પ્લેટો
છે જ નિરાધાર ત…
ંુ .ક્યાં જવાનો?
h{uþ Ãkxu÷(ykfkþËeÃk)
frðíkk CAFE
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વેકેશન આવ્યું... !
અહા....
આવ્યા દિવસો મનભરીને માણવાના ...
મામા ન ંુ ઘર કેટલે... ?
દીવો બળે એટલે...
ગાતાં- ગાતાં
પહોંચી ગયા નાના-નાની સંગ....
મોસાળમાં નાખ્યાં ધામાં
મજાક-મસ્તી-હલ્લા-ગલુ ્લા

મિત્રો અને પિતરાઈઓને સંગ,
થોડા ગંદા -ગોબરાં થઈશ ંુ !
માટીમાં રમીશ ંુ નેનવા નવા ઘર બનાવશ ંુ ....
ટે મ્પલ રન, એન્ગ્રી બર્ડ, ક્લેશ ઓફ કલેનને છોડી ને
બનાવ્યું નવ ંુ કલેન....
થપ્પો - સાત તાળી - સાંકળ - ઈંડું
આંધળી ખિસકોલી - લખોટી - અમદાવાદ - છાપ
રમશ ંુ ...
રાતે ગધ્ધાચોર રમતા રમતા બરફના ગોલા ખાઈશ ંુ ...
ને, વાતાનકુ લિ
ૂ ત વાતાવરણ માટે
માથે આકાશ લઇને તારાઓની સંતાકુ કડી નિહાળીશ ંુ
....
વેકેશન આવ્યું... વેકેશન આવ્યું... વેકેશન આવ્યું...

न चोरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी ।
व्यये कृते वर्धते एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् ॥
વિદ્યા રૂપી ધન કોઈ ચોરી નથી શકત,ંુ કોઈ રાજા જીતી નથી શકત,ંુ
એ વસિયતમાં પણ નથી મળત.ંુ વિદ્યાને કોઈ ભાર નથી.
વિદ્યા જેટલી ખર્ચાય છે તેટલી તે વધે છે .
વિદ્યા સર્વશ્રેષ્ઠ છે .
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મા અને હું પહેલાં ધોરણથી સાથે
ભણે લ ા. ધીમે ધીમે તે મારી
મિત્ર જ ન રહેત ાં એક સગી બે ન
ુ ી
જેવી થઇ ગઈ હતી. હું એક સ ખ
ઘરની લાડકી દીકરી હતી. મારે
એક નાની બે ન પણ હતી. રમાને
બે નાના ભાઈ અને એક નાની બે ન
પણ હતી. રમાને મમ્મીના કામમાં
મદદ કરવી પડતી, એટલે તે ઘણી
વાર શાળાએ મોડી આવતી. એ
બાબતે સરનો ઠપકો સાં ભ ળીને
તે ઘણી વાર રડતી. હું તે ને બીજી
વાતો કહીને હસાવતી અને શાં ત
કરતી.
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અમે એસએસસીમાં હતાં ત્યારે
એક દિવસ રમા મોડી પણ ના
ુ
આવી. મને થય ંુ તે ને ભણવામાં ખબ
રસ છે એટલે ખાસ કારણ વગર
રજા ના પાડે . જોઈએ કાલે શ ંુ કહે
છે .પણ રમા તો બીજા દિવસે પણ
ના આવી. હું ચિં ત ામાં પડી સાં જે
સાયકલ તે ન ા ઘરે જ લીધી. હું
પહોંચી ત્યારે જોય ંુ કે ઘણાં માણસો
એકઠા થયા હતા, અને બધા સફે દ
ુ ડરી ગઈ.
વસ્ત્રોમાં હતા. હું ખ બ
હિં મ ત રા ખ ી ને ર મા ને શોધતી
અંદર ગઈ. રમા છે ક અંદરની
રૂમમાં શ નૂ ્યમનસ્ક બે ઠે લી હતી. મેં

તે ન ા બંને હાથ પકડીને પ ૂછ્,યું “શ ંુ
ુ ” જવાબમાં તે ધ્ સ
રુ કે ચઢી.
થય ં?
તે ન ો ભાઈ આવ્યો તે ને કહ,્યું ” મમ્મી
દાઝીને મરી ગઈ.” “ઓ ભગવાન
શ?
ંુ ” પછી તો અમે બધાં જ રડવા
લાગ્યાં. વાત જ માન્યામાં ના આવે
તે વ ી હતી. આવ ંુ મતૃ ્યુ થાય, ત્યારે
સામાન્ય રીતે , જાતજાતની શંક ા
કુ શ ક
ં ા કરવામાં આવે . પોસ્ટમોર્ટ મ
અને ડેડબોડી સોંપે તેમાં ઘણો સમય
થઇ જાય. આ બધામાંથી રમા પસાર
થતી હતી. એ પોતે જાણતી નહોતી
કે ખરે ખર શ ંુ થય ંુ છે . તે જાણતી હતી
તો બસ એટલ ં ુ કે , હવે મમ્મી નથી.
અને ઘરની તમામ જવાબદારી હવે
તે ન ી જ છે .
રમાએ એસે એ સસીની પરીક્ષા
માં ડ આપી અને પાસ પણ કરી.
બે ન ા ન ા ભ ા ઈ ઓ અ ને બે ન
ત્રણે ને ભણાવવાની, સાચવવાની
જ વ ા બ દ ા ર ી ઉ પ ર ાં ત ઘ ર અ ને
પપ્પાને સં ભ ાળવાના. પપ્પાની
દુ ક ા ન હ ત ી , તે ને લ ા ગ ત ંુ ક ા મ
પ ણ ર મ ા ને જ ક ર વ ંુ પ ડ ત ંુ .
આવામાં ભણવાન ંુ ને કોલે જ માં
જવાન ંુ કે વી રીતે બને ? પણ આ
રમા હતી તે ણે એમાં થ ી પણ માર્ગ
કાઢ્યો. તે ણે એકસ્ટરનલ પરીક્ષા
આ પ ી શ ક ા ય તે મ ા ટે ‘ લ ો ’ ન ો
અ ભ ્યા સ ક્ર મ પ સં દ ક ર્ યો . એ ક
બાજુ બં ને ભાઈબહે ન ો સચવાયાં

અ ને ઘ ર પ ણ સં ભ ા ળ ્યું. સ ા થે
સાથે તે ને ‘લો’ની ડીગ્રી લીધી.
થર્ડ લો કરીને સનદ લીધી અને
હાઇકોર્ટ માં જવાન ંુ ચાલ ુ કર્યું . તે ને
ખ બ ર હ ત ી પ પ ્પા ન ી ત બિ ય ત
ઠ ી ક ન હ ો ત ી ર હે ત ી . દુ ક ા ન ન ી
આવક પણ પાં ખ ી હતી.
ત ્યાં સ ુ ધ ી મ ાં બં ને ભ ા ઈ ઓ
મે ડ ીકલમાં ભણતા હતા. આવક
વધારવા રમા દોડતી રહી.
નાની બે ન ગ્રે જ ્યુએટ થઇ એટલે
તે ન ાં માટે છોકરો શોધવાન ંુ અને
પરણાવવાન ંુ કામ પણ પાર પાડ્ .યું
તે કહે ત ી મોટી ઉંમર થઇ જાય
તો મારી બે ન ને સારો છોકરો ના
મળે ! બે ભાઈઓ ભણી રહ્યા એટલે
તે મ ને પ ણ તે મ ન ાં મ ન ગ મ ત ાં
પાત્રો સાથે પરણાવ્યા. આ બધ ંુ
કરવામાં રમાની ઉમર વધી ગઈ
ુ તે ણે પણ
હતી. તે ન ંુ ધ્યાન તો ખ દ
ના રાખ્યું. આ સમય દરમ્યાન
મારા લગ્ન પણ થઇ ગયાં . હવે
હું સાસરે હતી પણ એ જ ગામમાં .
અમારં ુ મળવાન ંુ થોડું ઓછું થય ંુ
ખરં ુ . પણ એકબીજાને પડખે કાયમ
રહ્યાં. રમાને સામજિક, આર્થિક
અ ને શ ા ર ી ર િ ક મ ુ શ ્કે લ ી ઓ પ ણ
ઘણી આવતી રહેલ ી. દરે ક વખતે
હું તે ન ી પડખે રહેત ી. એ વાતનો
ર મ ા ને અ હે સ ા સ હ ત ો . ક્ યા રે ય
આભાર માનવો પડે એવો આછકલો
અમારો સંબ ંધ નહોતો. પણ મારા
પ્રત્યે હં મે શ ા તે ન ી આંખોમાં એક
ખાસ લાગણી અને આભારવશતા
ટપકતી હું હં મે શ ા નિહાળતી. તે ન ી
ખાનદાની, સંસ્કાર અને સાલસતાને
ુ ગમતી.
લીધે રમા મને ખ બ
એક રાત્રે અમે જમી પરવારીને
બે ઠાં હતાં. ટીવી જોતાં જોતાં ઊંઘ
પણ ચઢી હતી એવામાં ઘરનો ફોન
રણક્યો. અત્યારે કોણ હશે? એ પ્રશ્ન

સાથે મેં જ ઉપાડ્યો. સામે બોલનારે
ઓળખ આપી ત્યારે , હું મોટે થી બોલી
પડી, “ બાપરે , વિનય ત?ંુ ક્યાં છે
અત્યારે ? અને મારો આ નંબ ર તે
કે વ ી રીતે શોધ્યો?” મારા પ્રશ્નોની
ઝાડીના જવાબમાં તેણે ટંુ કો જવાબ
આપ્યો.
“અત્યારે ત ંુ ફ્રી હોય તો દસ મિનીટ
માટે આવ ંુ છું. હું નજીકમાં જ છું મારા
ુ ઈ રહું છું.”
કાકાના ઘરે . આમ હું મબ
વિનયે આવીને જે વાત કરી તેણે
તો મને આશ્ચર્યમાં નાખી દીધી. તેણે
કહ,્યું
“તને તો ખ્યાલ હશે જ. રમા માટે
મને પહેલેથી ઈચ્છા હતી. પણ તે ના
ઘરમાં બને લ ા બનાવો અને તે ન ા
પર આવી પડેલી જવાબદારીઓને
લીધે તે ણે મને પહેલાં કદમ પર જ
ુ કરી દીધે લો. બને કે આ બાબત
ચપ
તે ન ા ઘરમાં પણ કોઈ ના જાણત ંુ
હોય.”
“અરે પણ વિનય મને બધ ંુ જ
કહેનારી આ ગાંડી છોકરીએ તો મને
પણ કોઈ અંદાજ આવવા નથી દીધો.
ટ્રસ્ટ મી.”
“શ ંુ ? સાચે ? તો તો મેં અહીં
આવીને ભ ૂલ કરી. મને એમ હત ંુ કે
હવે બધી જવાબદારીમાંથી ફ્રી થઇ
છે તો.... અને એ તારં ુ માને પણ
ખરી, એટલે મેં આ સાહસ કર્યું પણ
ુ વાર
મને લાગે છે કે , તે દુસાહસ પર
થશે”
“વિનય, મને એક વાત કહે શ ંુ રમા
પણ તને ચાહે છે ?”
“એણે કહ ્યું તો નથી પણ મને એવો
અહેસાસ થાય તેવ ંુ કૈં ક તો તેણે પણ
કર્યું જ છે .એની બહેનનાં લગ્નમાં હું
આવેલો યાદ છે ? તે વખતે…”
“ઓ ભગવાન આ છોકરી તો
ુ રહીને કોઈનો
મીનાકુમારીની જેમ ચપ
જીવ લે એવી છે .”

બીજા દિવસે રમાને ત્યાં જવાન ંુ
નક્કી કરીને વિનય ગયો. સવારે
ન્હાવા ધોવાથી પરવારીને રમાને
ફોન કરવા ગઈ ત્યાં સામેથી જ રીંગ
વાગી. સામે રમા જ હતી. એણે જે
વાત કહી તે સાંભ ળીને હું સ્તબ્ધ
થઇ ગઈ. તેનો નાનો ભાઈ અચાનક
ુ રી ગયો હતો. મેં
આગલી રાતે ગજ
વિનયને પણ ત્યાં આવવા માટે ફોન
કરીને કહી દીધ.ંુ આવામાં વિનયની
વાત રમાને કહેવ ી તો કે વ ીરીતે ?
વિનય તો બીજા દિવસે મબ
ંુ ઈ જતો
રહ્યો. એ વાતને દોઢેક મહિનો થયો
હશે ત્યારે મેં રમાને ત્યાં જવાન ંુ નક્કી
કર્યું. હું ગઈ.મારી વાત કહેવાનો મોકો
શોધતી જ હતી ત્યાં ફરી એકવાર હું
રમાની વાત સાંભળીને સ્તબ્ધ થઇ
ગઈ.
તેણે કહ,્યું “ મેં મારી નાની ભાભીને
ુ ્ યું, કે ત ંુ હજી નાની છે . તારે
પછ
બીજા લગ્ન કરવા હોય તો હું તને
પરણાવીશ. જો તારે તારો દીકરો
સાથે લઇ જવો હોય તો તે મને મંજુર
છે અને એ બંધ ન પણ ના રાખવ ંુ
હોય તો હું તારા છોકરાને ઉછે રીશ,
ભણાવીશ અને પરણાવીશ પણ
ુ રહે એ મારે જોઈએ
ખરી. ત ંુ ખ શ
બોલ?”
ત્યારે એણે કહ ્યું કે , ના બ્રાહ્મણન ંુ
ખોળિય ંુ છે . હું અહીં જ રહીશ, મારા
ુ હોત તો અહીં જ મળત
નસીબમાં સખ
ને? એટલે ભગવાન મને જવાબદારીથી
ુ ી
છોડાવવા નથી માંગતો. આજ સધ
ભાઈઓ બે ન અને પપ્પાને સાથ
આપ્યો હવે પપ્પા, ભાભી અને એના
દીકરાની જવાબદારી ભગવાને આપી
છે તો મારે એમાંથી પલાયન નથી
થવ.ંુ ”
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મારી બા માટે હું સર્વસ્વ હતો. મને
પણ બા એટલી જ વહાલી. બે વર્ષની
ુ ીનો હું બાપ હોવાં છતાં
દીકરી ખશ
પણ બા માટે તો હું નાનકડો રાજુ જ
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હતો. તે દિવસે સવારે બા પલંગમાંથી
ઉભી જ ન થઈ. અમને બધાંને રડતાં
મ ૂકીને એ તો સ્વર્ગે સિધાવી ગઈ. બા
નાં અચાનક મ ૃત્યુથી હું તો સ્તબ્ધ જ

થઈ ગયો. મારી આંખમાંથી સતત
અશ્ રુધ ારાઓ વહેત ી હતી.બાજુ નાં
શહેરમાંથી અમારાં જમાઈ અગિયાર
વાગે આવ્યાં, તે પછી સ્મશાનયાત્રા
નીકળી. અમારાં ઘરની બહાર
જમાદારની જેમ ચોકી કરતો શેરીનો
કત
ં ૂ ી રાખીને
ૂ રો ટોમી પણ નીચી મડ
સ્મશાને આવ્યો. દાહ્ક્રિયા સંપ ૂર્ણ
થયાં પછી ટોમી પણ અમારી સાથે
જ પાછો આવ્યો. ઘરે આવીને સ્નાન
કર્યા બાદ ઈચ્છા ન હોવાં છતાં પણ
જમાઈ અને નજીકના સ્વજનો સાથે
જમવા બે સવ ંુ પડ્.યું ત્યાં જ મારી
પત્ની કહ ્યું “લો, આ બે રોટલી પહેલાં
ટોમીને આપી આવો.” હું બહાર ટોમીને
રોટલી આપવાં ગયો. રોજ તો પછ
ં ૂ ડી
પટપટાવતો એ દોડીને આવી જતો,
પણ આજે એ ધીમા પગલે આવ્યો.
આંસ ુ ભરી આંખે મારાં પગ ચાટીને
રોટલી તરફ નજર પણ નાખ્યા વગર
ુ ચાપ બેસી ગયો. એક મગ
એ ચપ
ંૂ ા
પ્રાણીની લાગણીથી મારી આંખ પણ
ુ ી ભરાઈ ગઈ. ભારે હૈયે હું અંદર
આંસથ
આવીને બધાં સાથે બે ઠ ો. બધાનાં
ભાણા પીરસાઈ ગયાં . જમવાન ંુ
ચાલ ુ કરતાં પહેલાં જ જમાઈએ કહ ્યું
“જરા પાપડ શેક્જો અને અથાણાંનો
ડબ્બો કાઢજો.” આ સાંભળતા જ મારી
આંખમાં પાછાં આંસ ુ આવી ગયાં.
ુ ાં ટોમીની
મારી એક આંખનાં આંસમ
પ્રેમ નીતરતી છબી હતી તો બીજી
આંખમાં માણસની સ્વાર્થભરી તસ્વીર
હતી.
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ુ ીને પછ
ુ ય ંુ
એક માણસે નારદમન
મારા ભાગ્યમાં કેટલ ુ ધન છે ?
ુ ી એ કહ ્યું- ભગવાન
નારાદમ ન
વિષ્ણુને પ ૂછીને આવતી કાલે કહીશ.
ુ ી એ કહ્યુ.
બીજા દીવસે નારાદમન
“૧ રૂપિયો રોજ તારા ભાગ્યમાં છે .”
ુ રહેવા લાગ્યો.
માણસ બહુ ખશ
એની જે પણ જરૂરતો તે એક રૂપિયામાં
પરુ ી થઈ જતી હતી.
એક દીવસ એના એક મિત્રએ કહ્યુ.
હું તારા સાદગીભર્યું જીવન જીવવાન ંુ
ુ જોઈને હુ
અને તેમાં પણ તને ખશ
ઘણો પ્રભાવીત થયો છું. માટે હું મારી
બહેનના લગ્ન તારી સાથે કરવા માંગ ુ
છું.
તે માણસે કહ ્યું મારી કમાઈ રોજનો

૧ રૂપિયો છે . એ તને ખબર છે .તો
પણ....
આ એક જ રૂપિયામાં તારી બહેનને
ુ રાન કરવ ુ પડશે.
ગજ
મિત્રએ કહ ્યું કોઈ વાંધો નહી. મને
આ સંબધ
ં મંજુર છે .
અને તેણે સગાઈ કરી નાખી.
આગલા દિવસથી એ માણસની
કમાઈ ૧૧ રૂપિયા થઈ ગઈ.
ુ ી ને બોલાવ્યા
એ માણસે નારાદમન
ુ ય,ુ હે મનિ
ુ વર મારા ભાગ્યમાં
અને પછ
તો ૧ રૂપિયો લખ્યો હતો તો પછી ૧૧
રૂપિયા મને કેમ મળી રહ્યા છે ?
ુ ી એ કહ્યુ, “તારો કોઈની
નારાદમન
સાથે સંબધ
ં કે સગાઇ થઈ છે ?”
હા સગાઈ થઈ છે .

તો આ વધારાના ૧૦ રૂપિયા તારી
થનાર પત્નીના ભાગ્યના તને મળી
રહ્યા છે .
એક દીવસ એની પત્ની ગર્ભવતી
થઈ અને એની કમાઈ એ દીવસે થી
૩૧ રૂપિયા થવા લાગી.
ફરીથી એણે નારાદમ ુન ી ને
ુ વર મારા
બોલાવ્યા અને કહ્યુ “હે મનિ
અને મારી પત્નીના ભાગ્યમાં ૧૧
રૂપિયા મળી રહયા હતા તો હવે ૩૧
રૂપિયા કેમ મળવા લાગ્યા?
કેમ હું કાઈ કોઈ અપરાધ કરી રહ્યો
છું?
ુ વરે કહ્યુ, “આ ૨૦ રૂપિયા તને
મનિ
તારા બાળકના ભાગ્યના મળી રહ્યાં
છે .”
દરે ક મન ષુ ્યને એના પ્રારબ્ધ
(ભાગ્ય) લખેલ ં ુ હોય છે કે,
કોના ભાગ્યથી ઘરમાં ધન-દૌલત
આવે છે , એ અમને કે કોઈને ખબર
નથી હોતી..
પણ આ દુનિયામાં મનષુ ્ય અહંકાર
કરતો હોય છે ..કે મે આ બનાવ્યું, મે
આ કર્યું,
મે કમાવ્યું, આ મારૂ છે , હું કમાઈ
રહયો છું,મારા લીધેજ આ બધ ુ થઈ
રહ્યુ છે ...વગે રે...વગે રે..!!!
પરં ત ુ હે પ્રાણી (મનષુ ્ય)
તને નથી ખબર કે ત ુ કોના ભાગ્યન ંુ
ખાય રહ્યો અને કમાઈ રહ્યો છે .
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પિતા – જશવંતલાલ
અભ્યાસ: બી.એ., એલ.એલ.બી.
વ્યવસાય: આવકવેરા સલાહકાર, પત્રકાર
સન્માન
• કુ માર ચંદ્રક, જ્યોતિન્દ્ર દવે હાસ્ય પારિતોષિક.

રચનાઓ

હાસ્ય
ુ તે મગ
હાસ્ય – કેટલીક હાસ્ય રચનાઓ, પહેલ ં ુ સખ
ંૂ ી
નાર, આજની લાત, વિનોદભટ્ટની અરહસ્ય કથાઓ,
ુ ભાઇ સાધો આંખ આડા
વિનોદભટ્ટના પ્રેમપત્રો, સનો
કાન, નરો વા કુંજરો વા, વિનોદવિમર્શ
ચરિત્ર
ુ શી, હાસ્યમ ૂર્તિ જ્યોતિન્દ્ર દવે,
નર્મદ, સ્વપ્નદ્રષ્ટા મન
કોમેડી કિંગ ચાર્લી ચેપ્લિન

rð™kuË ¼è

સંપાદન
ુ રાતી હાસ્યધારા, હાસ્યાયન, સારાં
શ્ર્લીલ અશ્ર્લીલ, ગજ
જહાં હમારા, શ્રેષ્ઠ હાસ્ય રચનાઓ [જ્યોતિન્દ્ર દવે,
ુ
ુ
ચિનભાઇ
પટવા, તારક મહેતા, ધનસખલાલ
મહેતા,
ુ [ બંગાળી, મરાઠી, ઉર્દૂ ,
વિનોદ ભટ્ટ ] ; હાસ્યમાધરી
ુ રાતી, વિદેશી]
હિન્દી, ગજ

જન્મ

યુ રી – 1938
14 જાન્આ
નાંદોલ, જિ. અમદાવાદ
અવસાન

હિન્દી
ુ અનસના,
ુ બૈતાલ છબ્બીસી
દેખ કબીરા રોયા, સના

૨૩ મે , ૨૦૧૮
અમદાવાદ
•
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સાભાર
ુ –
‘આપણા પ્રતિનિધિ સારસ્વતો’ – રમેશ શક્લ
પ્રવિણ પ્રકાશન.

furVÞík - “Œku {kÄð Au fâkt”
{kir÷f “rð[kh”

ુ નમાં !
માધવ ક્યાંય નથી મધવ
ફૂલ કહે ભમરાને, ભમરો વાત વહે ગજ
ંુ નમાં…….
માધવ ક્યાંય નથી.
કાલિંદીના જળ પર ઝૂકી પ ૂછે કદં બ ડાળી,
“યાદ તને, બેસી અહીં વેણ ુ વાતા’તા વનમાળી ?”
લહર વમળને કહે, વમળ એ વાત સ્મરે સ્પંદનમાં…
માધવ ક્યાંય નથી.
કોઈ ન માગે દાણ, કોઈની આણ ન વાટે ફરતી,
હવે કોઈ લજ્જાથી હસતાં રાવ કદી ક્યાં કરતી ?
ુ તીને, માતા વ્હાલ ઝરે લોચનમાં…..
નંદ કહે જશમ
માધવ ક્યાંય નથી.
શિર પર ગોરસ મટુકી મારી વાટ ન કેમે ખ ૂટી,
ુ ફૂટી !
અબ લગ કં કર એક ન વાગ્યો ગયાં ભાગ્ય મજ
ુ નમાં !…
કાજળ કહે આંખોને, આંખો વાત વહે અંસવ
ુ નમાં !
માધવ ક્યાંય નથી મધવ
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માધવની યાદ છે પણ વાંસળીનો સાદ નથી.
માધવનો અંશ છે પણ એનો સ્પર્શ નથી.
કુ ળન ંુ હિત હશે પણ માધવન ંુ સ્મિત નથી.
ગોપીઓની લચકતી કમર પણ હવે લચી પડી છે . એમની ગાગર જ હવે નક્કર થઈ
ુ નના સકુ ાયેલા પાંદડાઓએ લઇ
ગઈ છે . ગાગર પર મંડાતા કં કરના અવાજની જગ્યા મધવ
ુ નમાં..
લીધી છે . કાલિંદીન ંુ જળ પણ હવે ખારાશ પકડે છે . કારણ માધવ ક્યાંય નથી મધવ
ુ વા જેવી બાબત. માધવ એવ ંુ વ્યક્તિત્વ
માધવની ગે રહાજરી એટલે શ્વાસને ઉછીના મક
છે , જેને સગી માન ંુ ધાવણ નસીબમાં ન હત,ંુ એટલે જ એ મા-ધવ કહેવાતા હશે. જન્મતાવેંત
જ સામાજિક પરીક્ષા શરૂ થઇ ગઈ છતાંય એમને હંમેશા આપણે હસતા જ નિરખેલા છે .
પ્રત્યક્ષ કદાચ કોઈએ જોયા નહીં હોય, પણ કષૃ ્ણ નામ આવે એટલે એક હસતો સૌમ્ય ચહેરો
આપણી નજર સમક્ષ ઉભો થઇ જાય.
ુ રાખ્યા છે . પાછલા
માધવન ંુ જીવન એટલે જવાબદારીન ંુ પોટલ,ં ુ જેમાં તેમણે બધાને ખશ
જન્મમાં રામ અવતારે આપેલા વચનો પણ નિભાવ્યા છે અને આ જન્મમાં અનેક સંબધ
ં ો.
ગોકુ લની એકેએક રજને મોક્ષ આપ્યો છે , તો દ્વારકામાં રાજપાટ સંભાળી ત્યાંના લોકોને
ધન્ય કર્યા છે .
ુ ી
માધવ ક્યારે ક્યાં હોય છે એની કોઈને ખબર નથી હોતી. કષૃ ્ણને શોધવા માટે નારદમન
જેવાં જ્ઞાનીને પણ વર્ષો લાગ્યા હતા. તો કષૃ ્ણ ક્યાં છે ? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર પ્રશ્ન કરનાર પાસે
ુ વથી.
જ છે . શબ્દથી નહીં પણ અનભ
કષૃ ્ણને શોધવા એક દ્રષ્ટિની જરૂર છે , અંતર દ્રષ્ટિની. કષૃ ્ણ સ્મિતની સોગાદ આપે છે પણ
વિરહની વેદના પણ આપે છે .
કવિ શ્રી હરીન્દ્ર દવે રચાયિત આ ગીત દર્શાવે છે કે, કૃષ્ણની ગે રહાજરી સર્વેને કેટલી
સાલે છે .
ફૂલ અને ભમરા આમ તો એકબીજાની સાથે પ્રેમભરી ગોષ્ઠી કરવા માટે પ્રચલિત છે ,
ુ ાના નદી પરથી આવતો ઠં ડો પવન એકલો નથી આવ્યો, હંમેશા સંગાથે
ક્યારે ય યમન
વાંસળીના સ ૂરોની મીઠાશ પણ લાવ્યો છે . પણ આજે એ વાયરો પણ માંદો પડ્યો છે ત્યારે
ુ નમાંન ંુ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે . ગોકુ ળની રજ
ફૂલ અને ભમરા પણ માધવ ક્યાંય નથી મધવ
ુ ાનો કિનારો, મધવ
ુ નના ફૂલ હોય કે એ ફૂલને ચ ૂસવા તલપાપડ થતો ભમરો,
હોય કે યમન
લીલીછમ હોય કે સકુ ાઈ ગયેલી ડાળખીઓ, ગોપીઓ હોય કે ગોપાલકો, નંદ મહારાજ હોય
કે જશોદા મા સર્વેને આજે જાણે પોતાનો શ્વાસ રૂંધાતો હોય તેમ લાગે છે .
તો માધવ છે ક્યાં?
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