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વ્શારા લાચક સભત્રો,
કોુઇ તભને  ૂછે કે તભાયા જીલનનુ ું ધ્મેમ શુ ું છે ? તો તભે શુ ું જલાફ ુઅો? ુઅણાભાુંથી ઘણા
ફધાનો જલાફ એ જ શળે કે ભાયે જજિંદગીભાું કુંુઇક ફનવુ ું છે , ભાયે ુઈચ્ચ શોદ્દા ય શોંચવુ ું છે , કોુઇને
ધનલાન ફનવુ ું શોમ છે , કોુઇકને એલોડડ જોતા શોમ છે , તો કોુઇને પ્રવતષ્ઠા જોતી શોમ છે . ુઅણે વૌ કુંુઇક
ને કુંુઇક ફનલા કે ભેલલા ભાટે યાશ જોતા જ શોમ છે . ધ્મેમ જેટલુું લધુ ભોટુું ુને રક્ષ્મ જેટલુું ુઉચુ ું શોમ
એટરો જ વભમ વપતા ભાટે લધુ યાશ જોલાતી શોમ છે . ધ્મેમ સુધી શોંચલા ભાટે ઘણી લાય ુઅણે
મોગ્મ વભમની યાશ જોતા શોમ છે . યતુ ું જે વભમ ુત્માયે ચારે છે તેને ખાવ ફનાલીને લધુ યાશ ના જોતાું
કાભ ળરૂ કયી દે વ ુ ું જોુઇએ. ુઅણે ફધા લાસ્તવલકતા કયતાું કલ્નાભાું ુને વનાભાું લધુ જીલીએ છે .
ુઅભ થળે છી ુઅભ કયીળ.

ુઅટલુું કાભ થુઇ જળે ુથલા ુમુક જલાફદાયીઓ  ૂયી થુઇ જળે છી ભોજ કયીશુ.ું એલા તો ુઅણે ઘણા ફધા પ્રાવનિંગ કયતા

શોમ એ છીએ ુને સુખની યાશ જોતાું શોમ એ છે . ુઅણે ફધા ફહુ ગણતયીઓ કયીને યાશ જોમા કયીએ છે કે ભાયો વભમ ુઅલળે. ુઅણે
જો વૌથી લધુ કોુઆની યાશ જોતાું શોમ એ તો એ છે જ વભમની યાશ.
ુઅણે ફધા જ કેટરી લાય ફોરતા ુને વાુંબતા શશુ ું કે ભાયો ણ વભમ ુઅલળે. હુ ું ફવ, ભાયા વભમની જ યાશ જોલ છું. હુ ું ણ
કુંુઇક ુઅવુ ું કયી ફતાલીળ લગેયે લગેયે. ખયે ખય તો ુઅ યાશ જ છે , જે ુઅણને જીલાડતી શોમ છે . ઘણી લખત ુઅણે ુનેક કાભો મુરત્લી
યાખી દુઇએ છીએ કે મોગ્મ વભમ ુઅલળે, ત્માયે કયીળ ુને મોગ્મ વભમની યાશ જોલાભાું લોના લો લીતતાું જામ છે ુને વભમ
ુઅલતો જ નથી.
કશેલામ છે ને કે ભે રા વભમને જ મોગ્મ ફનાલો. મોગ્મ વભમની યાશ જોળો તો આખ ુંુ જીલન ણ નાન ુંુ ડી જળે. વાચી લાત કહુ ું
વભત્રો, ુઅણે જે મોગ્મ વભમની યાશ જોતા શોમ છે ને તે તો ક્યાયે મ ુઅલતો જ નથી. ુઅ લાતને ફીજી યીતે ણ વલચાયીએ જોુઇએ.
ુઅણે ુઅણી ુઆચ્છા મુજફના કેટરા ફધા કાભો કેટરામ લોથી મુરત્લી યાખ્મા છે . ુઅટરા લો યાશ જોુઇ ણ વભમ ુઅવ્મો નહશ તો

છી શલે વભમ ુઅલળે એભ ભાની કેટરી યાશ જોળો?
પલત કોુઇ કાભ ભાટે જ નહશ ઘણીલાય ુઅણે ોતાની વ્મક્લત વાથે લાત કયલા ભાટે ણ મોગ્મ વભમની યાશ જોુઇએ છે . ખયે ખય
તો કોુઇ સુખ ભાટે કે કોુઇ ભજા કયલા ભાટે કે કોુઇને પ્રેભ કયલા ભાટે ક્યાયે મ યાશ ન જુલો. ખફય નશી વભમ ક્યાયે ુઅણને શાથતાી
ુઅી જામ. ુઅણે દયે ક લાતભાું યાશ જોતા શોમ છે ત્માું સુધી કે ઘણીલાય ુઅણે ુઅણા પ્રેભની કબ ૂરાત કયલા ભાટે ણ મોગ્મ
વભમની યાશ જોતાું જ યશી જામ છે ુને વાભેલાી વ્મક્લત ફીજે યણી જામ છે . ુઅભ યાશ જોલાભાું ઘણી લખત ફહુ ભોડુું થુઇ જામ છે ુને
એ તક ચ ૂકી જુઇએ છે . વભમને પયી જીલી ળકાતુ ું નથી ુને લીતેરો વભમ સ્ભયણ ફનીને યશી જામ છે . વાયા વભમની યાશ જોલાભાું વાયો
એલો વભમ લેડપી નાખળો તો છી સ્તાલા કયલાથી પયીથી ફીજો વાયો એલો વભમ લેડપામ જામ છે . ભાટે કોુઇને પ્રેભ કયલા, લખાણ
કયલા, કોુઇને ળાફાળી ુઅલા, કોુઇને ભાપી ભાુંગલા ભાટે કે કોુઇ ને ભાપ કયલા ભાટે ણ ક્યાયે મ યાશ ના જુઓ. ુત્માયે જ મોગ્મ વભમ
છે . શભણાું જ કયી રો. વાયા કાભની ળરૂુઅત ુને વાયા લતડનના પ્રાયું બ ભાટે દયે ક વભમ શ્રેષ્ઠ જ શોમ છે .
જે ક્ષણે એવુ ું થામ કે ભજા ુઅલે છે તો તે ક્ષણને જીલી રો. જીલલા જેલી કેટરીમ ક્ષણોને ુઅણે ટાી દે તા શોમ એ છે . ુઅખા
ફગીચાની યાશભાું ુઅણે એક ફૂરના ભાધુમડને ભાણી ળકતા નથી. ુઅભ, ખુળી ુને ુઅનુંદ ભાટે ણ યાશ ન જોતા ુણધાયી યીતે જ્માયે
ણ તે ભે ત્માયે એ ક્ષણને જીલી રો. ુઅણી તકરીપ એ છે કે ુઅણે મોગ્મ વભમની યાશ જોુઇને જ ફેઠા યશીએ છીએ. બવ્મ ુઅમોજન
કયતાું યશીએ છીએ ણ નાની નાની ખુળીઓને નજયઅંદાજ કયી દુઇએ છીએ. વાથે શોમ ત્માયે વભમ ુઅતા નથી ુને ન શોમ ત્માયે
તેની માદોને લાગોળ્મા કયીએ છે .

છે લ્રે વભત્રો એટલુું જ કશીળ કે વભમ વૌથી લધુ દગાફાજ છે . યાશ જોુઇને ફેવીએ તો એ ુઅલતો જ નથી. એને તો કડી
રેલાનો શોમ છે , ભાણી રેલાનો શોમ છે . જજિંદગીને ુઅલકાયો, શવો, શલા યશો. ખયાફ ફનયુ ું છે એને ભ ૂરી જાલ, ખોટુું કયુું શોમ એને
ભાપ કયો. ભ ૂર થુઇ શોમ તો લધુ વભમની યાશ ના જોતાું ભાપી ભાુંગી રો. ુને છી શલા થુઇ ભોજથી જીલો. થોડીક જીંદગીને

નજીકથી જીલો એ ણ તભને બેટલાની યાશ જ જુએ છે
જ
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ુઅ

લષ:૧૪ અંક:૭ વું ગ અંક:૧૬૭
જુરાઈ-૨૦૨૧

૨૪]

शनैः शनैः

અંકભાું
યાશ જો, નશી તો થાકી જુઇળ
ધીરૂબાુઇ ભીયાણી – ૧૪

ભો. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯
________[૩૭]

તેજર ળાશ – ૧૨

યાશનુું રૂ

ભૌનનો દસ્તાલેજ- યાશ

ુષ્ા હકળોય ગારા - ૧૭

પાલ્ગુની યીખ - ૨૦

યાશથી શ્રદ્ધા સુધી

"યાશ જોલી" ુને
"લાટ જોલી" તેભાું
પયક શોમ છે ...

વલયાજ ુંડયા – ૨૩
યાશ ફને દાશ

ુલ્ા લવા – ૨૯

ે બાઈ ાયે ખ – ૩૪
ચુંદ્રળ
જુરાઈ - ૨૦૨૧

 ૂલી ભોદી ભરકાણ – ૩૭
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યાશ - એક અસલબાજ્મ અંગ

યાશ જોલાનુું ુધ્માત્ભ

ુર્ચિતા ુંડયા – ૪૨

સ્લાસત ળાશ – ૪૦

યાશની યાકાષ્ટા

"ુફોરા"
પ્રીવત બટ્ટ – ૪૪

યાશ, લાટ, પ્રતીક્ષા,

હશના વોની - ૪૬

જેની ુઅણે યાશ જોુઇએ

ઇંતેજાય કોના ભાટે?

છીએ તે ુઅણી ુઅવાવ શોુઇ ળકે

જ્મોત્વના તન્ના – ૪૯

રારજી વય - ૫૧

જોવ ુંુ રક્ષ્મ સવદ્ધિની યાશ

ભેહુર ળાશ - ૫૫

વ્શારા લાુંચકો,

વર્જનશાયનો દયે ક અંક ભહશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે ોસ્ટ કયલાભાું ુઅલે
છે . ણ શભણાું કોયોનાની ભશાભાયીને કાયણે ોસ્ટ કયવુું ળક્ય નથી. જેથી

PDF ડીજીટર ભોકરલાભાું ુઅલેર છે . જેની નોધ રેલા વલનુંતી.
જુરાઈ - ૨૦૨૧
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વર્જનશાય ગુજયાતી ભાવવકને
વોવળમર ભીહડમા ય ફટન

CLICK કયીને FOLLOW કયો...
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ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

અને

અને

અને

અને

અને

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

ુલ્ા
લવા
અલ્ા લવા

ુલ્ા લવા

જદલજીબાઈ
લોયા
જાદલજી કાનજી લોયા

પ્રીસત
પાલ્ગુનબટ્ટ
ી યીખ

વલયાજ ુંડયા

ક્લરક કયો

પ્રદીબાઈ
ુષ્ા હકળોય સત્રલે
ગારાદી

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

અને

અને

અને

અને

અને

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

વપ્ર

પ્રીવત બટ્ટ

તેજર ળાશ

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

અને

અને

જુ ઓ સલડીમો

અને

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

ભેહુર ળાશ

જ
ુ રાઈ
જુ ર
ાુઇ --૨૦૨૧
૨૦૨૧

વભતર ટે ર

હશના વોની

ક્લરક કયો

ુચીતા હદક ુંડયા

ક્લરક કયો

રારજી વય

 ૂલી ભોદી ભરકાણ
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તેજર ળાશ, ુભદાલાદ
ભાયી લાત પટાપટ યજુ ું કરુું કાયણ કે જભાનો ુઇનસ્ટનટનો છે . ગુરાફજાુંબ ુ શોમ કે કોપી ફધુ ું ુઇનસ્ટનટ જોુઇએ. જીલનભાું
ફધુ ું જ તૈમાય ુને તત્ક્ષણ તો કદાચ સ્લપ્નભાું જ ભે . જીલનભાું ધીયજ યાખ્મા લગય ુઈતાલે આંફા ાકતા જોમા છે
ક્યાયે મ? શ્રોક રૂે ુઅ લાત ુઅણાું ળાસ્ત્રોએ ણ કયી છે .

शन् ऩनथथ् शन् कनथथ शन् ऩर्वतभस्तके ।

शन् वर्द्मथ शन् वर्त्तं ऩञ्चतथनन शन् शन् ॥
શ્રોકનો ુથડ એલો થામ છે કે યસ્તો ધીયે ધીયે કામ, મોગ વાધના ધીયે ધીયે થામ, લડતાયોશણ, વલત્ત ુને વલદ્યા
પ્રાક્પ્ત ુઅ ાુંચેમ લસ્તુ ધીયે ધીયે થામ. કેટરી વાચી ુને ગશન લાત. ુઅણે એને થોડુું વલસ્તાયથી જોુઇએ.
શેલ ુું ુંથ એટરે કે યસ્તો. વનધાડહયત જગ્માએ જલા નીકીએ છી ાુંચ વભવનટ રાગે કે ાુંચ કરાક ણ વભમ તો રાગે જ.
વલચાય કયતાુંની વાથે જ જ્માું જવુ ું શોમ ત્માું શોંચી નથી જલાતુ.ું મુવાપયી તો કયલી જ ડે.
ફીજુ ું કુંથા. વય બાાભાું કુંથા એટરે ગોદડી ુથલા વાધુ ઓઢે એ કાભો. કુંથા ળબ્દ ુઅ શ્રોકભાું રૂક તયીકે
લયામો છે . મોગ વાધનાભાું ક્યાયે ક લો તો કમાયે ક ુનેક જનભ ણ રાગે. ુઅધ્માજત્ભક ક્ષેત્રે યાતો યાત કશુ ું પ્રાપ્ત થતુ ું
નથી. ત્રીજુ ું લડતાયોશણ. લડતની ટોચ ય શોંચલા ભાટે ધીયજ ુને  ૂલડતૈમાયી ફુંનેની જરૂય ડે છે . લડતાયોશણ ભાટે જ
કેભ? વલદ્યા ુને વલત્ત ભાટે ણ એ જ વનમભ રાગુ ડે છે . વપતા ભાટે ણ યાશ જોલી ડે. યાતોયાત શાથભાું કશુ ું ુઅલતુ ું
નથી. ગ્રેજયુએટ કે ોસ્ટ ગ્રેજયુએટ થલાભાું જીલનના કુર ુંદય વત્તય લડ નીકી જામ છે ને? એલી જ યીતે જોફ ુથલા
ર્ફઝનેવભાું વપ થલા ભાટે  ૂયતો વભમ ુઅલો ડે. ુઅજકાર વાભાનમ યીતે ફધાુંને ળરૂુઅતથી જ ાુંચ આંકડાનો ગાય,
દ ુને પ્રવતષ્ઠા બણલાનુ ું તે કે તયત જોુઇએ. એભાુંમ ાછા થોડાું વપ થામ એટરે તયત જ ગાડી, ફુંગરો, પાભડ શાુઈવ
લગયે ની હયકલ્ના કયલા ભાુંડ,ે દે વ ુ ું કયે ુથલા ોતાની ફધી ફચતનુ ું યોકાણ ુઈતાલભાું એલી જગ્માએ કયી દે કે સ્તાલા
વવલામ કશુ ું શાથ રાગે નશીં. યાતોયાત રખવત ફનલાના વના જોતાું રોકોને ોંઝી સ્કીભભાું ૈવા ગુભાલતા જોમા જ છે .
ુઅજના સુયપાસ્ટ જભાનાભાું ુઅણે એટરા ુધીયા થુઇ ગમા છે કે બ્રાુઈર્ઝિંગ કયીએ ુને ફપહયિંગ ુઅલે તો ણ ુઅણને
યઘલાટ થુઇ જામ. ચાતક જેલી યાશ જોલી ુઅણા ભાટે કદાચ ળક્ય ન શોમ ણ અંવતભ વનણડમ ય શોંચતા શેરાું એટરી
યાશ જોતાું તો ળીખીએ કે ુઅણને કોુઇ અંગત નુકળાન ન જામ.
Email id.: tejnikalme@gmail.com
જજુ ર
ુ રાઈ
ાુઇ- -૨૦૨૧
૨૦૨૧
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ધીરૂબાઈ ભીયાણી, ઘાટકોય

છે લ્રા દોઢ લડથી લધુ વભમથી કોયોના લામયવની ભશાભાયી એ ુઅખા વલશ્વને ફાનભાું રીધુું છે . ફધાું
રોકો ુઅનો અંત ક્યાયે ુઅલળે તેની કાગડોે યાશ જોુઇ યહ્યા છે . રોકડાુઈનના હશવાફે ઘયભાું બયાુઇ યશેરા
કેટરામ રોકો ભાનવવક તાણ ુનુબલે છે . ુને ુઅ તાણભાુંથી મુલત કેલી યીતે ુને ક્યાયે થલાળે તેની યાશ
જોુઇ યહ્યા છે . જીલનભાું શયે ક તફક્કે ક્યાુંમ ને ક્યાુંમ ળાુંવતથી કે છી ુળાુંવતથી યાશ જોલી ડે તે એક વત્મ
શકીકત છે .
ઘણી લખત ટેર્રપોન નુંફય રગાડીએ એટરે એક યે કોડડ કયે રો ુલાજ વતત વુંબામ PLEASE WAIT,
YOU ARE IN QUEUE. ુરગ ુરગ બાાભાું ુઅણને યાશ જોલા ભાટે વુંદેળા ભે યાખે, ુને તે વુંદેળાનો
જલાફ વાુંબલા વાભે છે ડે કોુઇ શોમ જ નશીં. ુઅણને ગભે તેટરી ુઈતાલ શોમ, યાશ જોમા લગય છૂટકો જ
નશીં..
ુઅણી ુઅવાવની દુવનમાને ખ ૂફ ળાુંવતથી જોુઇએ તો ખ્માર ુઅલળે કે ભાણવ વવલામ  ૂયી પ્રકૃવતના
શયે ક વજીલ શુક્ષીઓ ુને વ ૃક્ષો કુદયતના ક્રભ મુજફ યાશ જોતા શોમ છે . તેભના લતડનભાું કે સ્લબાલભાું
ક્યાુંમ ુઈતાલ કે ુઈગ્રતા દે ખાતા નથી. યું ત ુ ુઅધુવનક યુગભાું વલજ્ઞાનની ભદદથી ભાનલી ોતાના વ્મક્લતગત
જીલનભાું ુને પ્રકૃવતભાું વતત છે ડછાડ કયતો યશે છે . ભાનલીને ફધુું ુઆનસ્ટનટ ુને જલ્દી જલ્દી જોુઇએ છીએ, તે
યાશ જોલા તૈમાય નથી.
ુઅણાું લડીરો શુંભેળાું કશેતા કે ુઈતાલે આંફા ાકે નશીં ણ ુઅજના વભમભાું કેવભકરનો ુઈમોગ
કયીને ુઅણે ુઊતુ ચક્રથી શેરાું આંફા કાલીએ છીએ ુને છી તેના હયણાભો બોગલીએ છીએ.
આંફા વવલામ ણ ફધા જ પ ુઅણે ુઈતાલે ુઈતાલે કેવભકરની ભદદથી કાલીએ છીએ, કુદયતે
ુઅ પ ાકલા ભાટે જે જરૂયી પ્રહક્રમા નક્કી કયી છે , ત્માું સુધી યાશ જોલાની ુઅણી તૈમાયી નથી.
જ
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પની લાત છોડો, ભાણવો એ એલા ુઆનજેલળન ળોધ્મા છે , જે ગામ ુથલા બેંવને ુઅલાથી તેના
ળયીયભાુંથી લધાયે દૂધ ખેંચાુઇ ુઅલે, હયણાભે ગામ ુને બેંવ ય વલયીત ુવય ડે છે ણ સ્લાથી રોકો
કુદયતના વનમભ મુજફ યાશ જોલા તૈમાય નથી.
કેટરીમ જ્ઞાવતભાું ફાકનો જનભ થલાનો શોમ, ડોકટયે હડર્રલયીની તાયીખ ુઅી શોમ, ણ તે હદલવે
ચૌદવ, ુભાવ, ગ્રશણ કે એલા કોુઇ કશેલાતા ુશુબ હદલવ ુઅલતા શોમ તો યીલાયજનો ડોકટય વાથે વાુંઠ
ગાુંઠ કયીને થોડા હદલવ શેરાું વવઝેહયમન કયાલીને ફાકને ભાતાના ગબડભાુંથી લશેલ ુું ફશાય રુઆ ુઅલે છે .
કુદયતની જે વાુઆકર છે , ત્માું સુધી યાશ જોલાની તેભની તૈમાયી નથી. હયણાભે કદાચ શુબ મુહત
ુ ડભાું કૃવત્રભ જનભ
થુઆ જામ ણ કેટરામ ફાકો જનભ ફાદ વતત નાની ભોટી ફીભાયીથી ીડામ છે . ભાફા યાશ જોલા તૈમાય
ન થામ ુને હયણાભ ફાક બોગલે.
ુઅણે વતત એક યે વભાું વાભેર શોુઇએ તે યીતે દોડતા યશીએ છીએ, ક્યાું જવુું છે તે ખફય નથી.
વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયીએ છીએ, કોુઇ વાયો જોફ ભી જામ, કભાણી થામ તે ભાટે. ણ વળક્ષણ પ્રાપ્ત કમાડ ફાદ
જીલનના મ ૂલ્મો લધે, જીલન જીલલાની દ્રષ્ષ્ટ પ્રાપ્ત થામ, તેલી કોુઇ વભજ જ નથી. ુઅ દોડધાભભાું ક્યાયે ક
ુટકીને, યાશ જોુઇને વલચાયવુું જોુઆએ કે ક્યાુંક ુઅણી દોડ હદળાશીન તો નથીને??? શહયબાુઇ કોઠાયી ઘણી
લખત કશેતાું કે "તુું થોબ, નશીં તો થાકી જુઆળ"
જીલનની સ્ધાડભાું એક જગ્માએ થોબીને, યાશ જોુઆને કુઇ હદળાભાું ુઅગ જુઇ યહ્યા છીએ, કોુઇ ચોક્કવ ધ્મેમ
તયપ જુઆ યહ્યા છીએ કે હદળાશીન દોડધાભ કયી છે તે વલચાયવુું જોુઆએ.
કૃષ્ણ ગોકુભાું યહ્યા, ત્માુંથી ભથુયા ગમા, ગોકુના ગો ગોીઓ, યાધા, મળોદાભૈમા ુને નુંદફાફા,
જીલનબય યાશ જોતા યહ્યા. વુંતો ુને ભશાત્ભાઓ શુંભેળા કશે છે , યભાત્ભાની પ્રાક્પ્ત ભાટે બક્લત, ધ્માન,  ૂજા,
મજ્ઞ ુઅહદ હક્રમાકાુંડો કયો ણ છી ખ ૂફ જ ધૈમડ ધાયણ કયીને તેની કૃાની યાશ જોલી જોુઇએ.
યાભના લનલાવ છી બયતે ચૌદ લડ નુંદીગ્રાભભાું વાધુ લેળભાું બગલાન યાભની ધૈમડ ધાયણ કયીને યાશ
જોુઇ શતી. ોતાના ગુરૂના ળબ્દોભાું વલશ્વાવ યાખીને ળફયીએ જીલન મુંત યાભ ુઅલળે તેની પ્રતીક્ષા કયીને
યાશ જોુઇ શતી. કોુઇ ણ વુંત ભશાત્ભાનુ ું જીલન ચહયત્ર લાુંચીએ તો શયે ક વુંતે બાલ  ૂલડક બક્લત કયીને
યભાત્ભાની કૃા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે લો સુધી યાશ જોુઇ છે .
શજુ ૭૫ લડ શેરાું જ ુઅખો દે ળ જ્માયે અંગ્રેજોની ગુરાભીભાું વફડતો શતો, કેટરામ રોકોએ
જાતજાતના યસ્તા ુનાલીને દે ળને ુઅઝાદ કયલાના પ્રમત્નો કમાડ ણ વપ થમા નશીં, ત્માયે મુઠ્ઠી એક શાડકાું
ધયાલતા ભશાત્ભા ગાુંધીએ ળાુંતી ુને ુહશિંવાનો યાશ ફતાવ્મો, શયે ક ક્ષણભાું ધૈમડ ધાયણ કયીને યાશ જોતા
ળીખલાડ્ુું ુને ુઅણો ુઇવતશાવ કશે છે કે કોુઇ ણ શવથમાય લગય ળાુંતી  ૂલડક યાશ જોુઇને ુહશિંવાના ભાગે
દે ળને ુઅઝાદી પ્રાપ્ત થુઇ.
જીલનના દયે ક તફક્કે યાશ જોુઇને છી વલચાયીને ુઅગ લધીએ તો વાયા હયણાભ પ્રાપ્ત થામ. પ્રકૃવત
વાથે છે ડછાડ કયીને ુઅડેધડ ુઅગ લધીએ તો છી કુદયત ુઅલા સ ૂક્ષ્ભ લામયવને ભોકરી કુંલ્વયી યાશ
જોતા કયી દે ુને છી ુઅભાુંથી ક્યાયે છટકાયો ભળે તેની યાશ જોતા ફેવી યશીએ, તેના કયતાું વલલેક બુક્ધ્ધ
લાયીને જીલન જીલીએ તો વાયા હયણાભ ુઅલી ળકે.
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ુષ્ા હકળોય ગારા, ખાય
અણધાયી છે આ વભમની ગસત- 'ચાશ તમાું યાશ'
ુઅભ તો યાશ, લાટ, પ્રતીક્ષા ફધા વભાનાથી ળબ્દો છે . કેભ કે ફધા યાશ જોલા ભાટે વજાડમર
ે ા છે . ુથડ બરે એક શોમ ણ
ભતરફ ફધાનો ુરગ છે . લાટ લારભ એટરે કે વપ્રમ વ્મક્લતની જોલામ, પ્રતીક્ષા બગલાનની થામ, યાશ ફધાની જોલામ ગભે તો
ણ ુને ન ગભે તો ણ, ુઅભ ળબ્દે -ળબ્દે ુથડ ફદરી જામ છે . એક જભાનો શતો જ્માયે યાશ જોલાનો ુનેયો ભહશભા શતો. રખેરો
ત્ર વાભે વાુઇડ શોંચે ુને લતો જલાફ ન ુઅલે ત્માું સુધી યાશ જોલાતી ુને ભનીઓડડ યથી ુઅલતા ૈવા ુને ભાણવ લચ્ચેન ુ ું
અંતય વુંફધ
ું ોની કડલાળને ઓછું કયી દે ત ુ શતુ.ું તશેલાય ુને પ્રવુંગોનુ ું ુઅગોતરુું પ્રાન શતુ ું ુને એ યાશભાું ભહશનાઓ ણ નીકી
જામ. ુઅ યાશ જોલાની ભજા તો ુઅણે જ ુઉબો કયે રો ુઅવલષ્કાય એ રુઇ રીધી. જે આંગીના સ્ળડથી ળોવિંગ, ુાતા જલાફ,
ુને ટ્રાનવપય થતા ૈવા, વલડીમોકોર એલા ઘણા ફધા પ્રશ્નોના જલાફ ુઇનસ્ટનટ થુઇ ગમા એની ભજા ણ હપકકી રાગે છે . વો
હકરોભીટયનુ ું અંતય કાલા ચાયથી ાુંચ હદલવના પ્રાન થતાું જે ુઅજે દોઢળોની સ્ીડથી થોડી ક્ષણોભાું કાુઇ જામ છે . એવુ ું નથી કે
ુઅવલષ્કાય ખોટી હદળાભાું છે યું ત ુ ુઅ ઝડે ભાનલી લચ્ચેન ુ ું અંતય લધાયી દીધુ ું છે જે યાશ જોલાભાું જકડી યાખ્યુ ું શતુ.ું
"તભાયા ઘયે કોુઇ તભાયી યાશ જોતુ ું શોમ તો તભે રકી છો" ુઅભ તો ઘયભાું ભાવલત્રોની શાજયી શોમ તો એ તભાયી યાશ જોતા
જ શોમ. તભાયો જીલનવાથી શોમ કે છી તભાયા વુંતાનો શોમ કે છી તભાયા ારતુ પ્રાણી શોમ. જો ુઅવુ ું એક જણ ણ તભાયી
યાશ જોતુ ું શોમ તો ઘય તયપ જલાની ુઈતાલ લધાયે શોમ એ શકીકત છે . ફધા વુંફધ
ું ોભાું યાશ જોલાભાું ‘ભા’ ને કોુઇ ના શોંચી ળકે.
ભા આંધી શળે તો ણ યાશ જોળે ુને એના ુઅશટથી ણ વભજી જળે કે જેની યાશ જોલાતી શતી એ ુઅલી ગમો છે . યું ત ુ એલી
ણ કેટરીક ુબાગણ ભા શળે જે યાશ જોુઇને ફેવી યશે કે ભાયા વુંતાન ુઅલળે યું ત ુ વુંતાનને જયા ણ દયકાય ન શોમ ુને એ જ
ભાના મ ૃત્યુ પ્રવુંગે ુક્ગ્નવુંસ્કાય ભાટે એની યાશ જોલામ ુને ભડદુ ઘયભાું યાખે એ ક્યાું મોગ્મ છે ? શુ ું એના ુક્ગ્નદાશથી ભા ની
વદગવત થળે? ુઅલી ભાનમતાઓને વતરાુંજર્ર ુઅલી જોુઇએ ુને વુંફધ
ું ો ન વાચલે એની યાશ ન જોલી જોુઇએ.
"(યાશ) યસ્તો ચારલા ભાટે છે યાશ જોલા ભાટે નથી"
એલી જ યીતે તભાયે ુમુક મુકાભ સુધી જવુ ું શોમ તો વાયા વભમની યાશ ન જોલામ. જે છે એ વભમભાું ળરૂુઅત કયી દે લી
જોુઇએ. એભાું વતથી-લાય, તશેલાય-ચોઘહડમા, વલાય-વાુંજ, હદલવ કે યાત એની યાશ જોલાભાું ક્યાયે ક ુઅલેરી તકને ુઅણે ગુભાલી
દુઇએ છીએ. ફીજુ ું જજિંદગી જીલલા ભાટે ણ વભમ ુને વુંજોગની યાશ જોલી જોુઇએ નશી. જીલલાની ળરૂુઅત કયી દે લી જોુઇએ
કાયણ કે વભમ ુને વુંજોગ ફુંને વાથે ફહુ ઓછા ુઅલે છે ુને છી સ્તાવુ ું ડે છે .
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એક નાનુ ું દ્રષ્ટાુંત: એક પકીય નદી હકનાયે ફેઠા શતા કોુઇએ તેભને  ૂછ્ુું ફાફા શુ ું કયો છો? પકીયે જલાફ ુઅપ્મો કે હુ ું યાશ
જોઉં છું કે નદી ક્યાયે  ૂયી થામ ુને હુ ું વાભે હકનાયે જાવુ.ું ેરા વ્મક્લતએ કહ્ુ:ું કેલી લાત કયો છો. ફાફા! ુઅ નદી  ૂયી થલાની યાશ
જોળો તો તભે ક્યાયે વાભે હકનાયે નહશ શોંચી ળકો. ુઅ તો વતત લશેતી જ યશેળે તભાયે ચારીને નીકવુ ું ડળે. પકીયે કહ્ુું કે હુ ું
તભને એ જ ફોધ ુઅલા ભાુંગતો શતો કે તભે ફધા કશો છો કે વુંવાયની જજમ્ભેદાયી  ૂયી થમા છી ધભડ કયશુ ું ુથલા તો પયલા
જુઇશુ ું લગેયે ળક્ય નથી. જેભ નદીનો પ્રલાશ ક્યાયે ખતભ થલાનો નથી એભ તભાયા કાભને જજમ્ભેદાયીનો પ્રલાશ ણ ચાલુ જ
યશેલાનો છે . એભાુંથી તભાયે વભમ કાઢીને ુઅગ કયલાનુ ું છે ુને જે કયવુ ું શોમ તે યાશ જોમા વલના કયી રેવ.ુ ું
વાયાુંળ: યાશ જોલાનુ ું છોડો ુઅજથી જીલલાનુ ું ળરૂ કયો. પ્રેભના વલયશની લાટ જોતા ગુજયાતી ગીત નમનને ફુંધ યાખીને ભે
જ્માયે તભને જોમા છે એની શદમ દ્રાલક કડી છે "કે હુ ું જેને કાજ અંધ થમો યોુઇ યોુઇ ને, એ ુઅવ્મા ત્માયે વનશાી ળક્યો નશી..." ુને
એના હદરની આંખોથી જોુઇ વપ્રમતભા ય ગીત યજુ કયુું કે "તભે છો એના કયતા ણ લધાયે તભને જોમા છે " એલા તો ુઇવતશાવભાું
કેટરા હકસ્વા થમા શળે ુને ુઅજે ણ થામ છે ુને વલયશ વશન ન થતા લધાયે યાશ ન જોુઇ ળકતાું જાન ણ ુઅી દે છે . જેભ યાશ
જોલી પ્રેભીઓ ભાટે ુઘયી છે તો ુઅ ુઅવલષ્કાયે એટરે કે ભોફાુઇરે એને વય ણ કયી ુઅી છે ુને વાત વભુંદય ાય લાાને
ણ ભેા કયાલી ુઅે છે . ુને ુઅજે ણ દહયમો વાુંજના ટાુઇભે પ્રેભીઓની યાશ જોતો શોમ છે ુને એભની વાભે ભોજથી ુઈછતો
શોમ છે ુને ુઅનુંદ ુઅે છે . પ્રેભીઓનો વભરનનો વભમ નક્કી કયામો શોમ ુને એક ાત્રને ુઅલતા લાય રાગે તો યાશ જોલી ફહુ
લવભી છે કાયણ કે 'જ્માું યાશ છે ત્માું ચાશ છે ુને ચાશ છે ત્માું યાશ છે '
યાશ ણ ફધા નથી જોુઇ ળકતા એભના ભાટે ફહુ જ ધીયજની જરૂય શોમ છે . ુઅણે કોુઇને કશીએ કે હુ ું ુઅવુ ું છું યાશ જોજે.
તો ઘણા હકસ્વાભાું યાશ જોલામ ુને ઘણા હકસ્વાભાું નીકી ણ જામ ુને યાશ ન જોલે એવુ ું ણ ફને. યાશને પ્રેભ વાથે તો લાુંધો
છે યું ત ુ યાશ છી વભરનની ભઝા ણ લધી જામ છે . એટરે ુઅલી યાશ કમાયે ક લયદાન ણ ફની જામ છે ફાકી તો યાશ ઘણા
ૂ ને ણ શોમ. ુને યદે ળ ગમેરા વુંતાનનોની યાશ જોલાતી
પ્રકાયની છે . જેભ ચાતક ક્ષીને લયવાદની યાશ શોમ એલી યીતે ખેડત
શોમ. ગાયની યાશ જોલાતી શોમ લગેયે લગેયે ુને ફધા જ જેની યાશ જોતા શોમ એલા ભોંઘેયા ભશેભાન નશીં યું ત ુ ઘયભાું કાભ
કયતા કાભલાાઓની લધાયે યાશ જોલાતી શોમ છે ુને થોડુું વભમભાું પેયપાય થામ તો ફાલ્કનીભાુંથી યાશ જુએ ુને ભોફાુઇરથી
ભે એ યાશ ફધાની એક વયખી છે .
ુઅભીભાું જતો જલાન જમાયે ાછો ુઅલલાનો શોમ ત્માયે તેની યાશ તેના ભાતાવતા, ત્ની, વુંતાનો, વભત્રો ફધા જોતા
શોમ છે

એને કોુઇ ર્ફચાયા એટરા કભનવીફ શોમ કે તેની યાશભાું જલાન જીલુંત નહશ ણ મ ૃત્યુ ાભેરો ુઅલે એ કેટલુું કરૂણ છે .

ુઅણે ખારી દે ળબક્લતનુ ું ગીત: વુંદેળે ુઅતે શૈ… ુઅજે ણ વાુંબી એ ત્માયે રૂલાટા ુઉબા થુઇ જામ તો જે વ્મક્લત વાથે થતુ ું શળે
એની શારત કેલી શળે? ફે હદલવ શેરા ક્યાુંક લાુંચ્યુ ું કે ુઅભી યુલાનના ત્નીની ભશેંદી ણ ન ુઈતયી શતી ુને યુલાન શાદવાભાું
મ ૃત્યુ ામ્મો ુને ફોડી ઘયે ુઅલી. તો શુ ું એ નલોઢા ફોડીની યાશ જોતી શતી? એની આંખો તો વપ્રમતભની યાશ જોતી શતી. યું ત ુ
ુમુક હકસ્વા કુદયતને ભુંજુય શોમ એ યીતે થામ છે ુને ફધી યાશ વપ થામ યું ત ુ જે વ્મક્લત ુઅ દુવનમાભાુંથી ચાલ્યુ ું ગયુ ું શોમ
એની કેટરી ણ યાશ જુઓ એ કમાયે મ ાછું ુઅલલાનુ ું નથી.
ુઅણે ુમુક યાશભાું વ્માખ્માઓ લાયીએ જેલી યીતે 'કાગ ડોે યાશ જોુઇ' ુને 'યાશ જોુઇને સુકાુઇ ગુઇ' લગેયે તો એ
યાશભાું કોુઇ વ્મક્લત ણ શોમ, ત્ર ણ શોમ, હયઝલ્ટ ણ શોમ જે ફહુ જરૂયી લસ્તુ શોમ ુને એની વવહયમવરી યાશ જોલાતી શોમ.
હપલ્ભ સ્ટાયના ફુંગરે ફશાય બીડ જાભે તેની એક ઝરક જોલા કરાકો યાશ જુએ. ફધી યાશભાું જો ચહડમાતી યાશ શોમ તો એ છે
ળફયીની યાશ. જેણે યાભની ખ ૂફ જ યાશ જોુઇ ુને એની બક્લત પી ુને યાભ એના આંગણે ુઅવ્મા. એલી જ યીતે ભીયાએ કૃષ્ણની
યાશ જોુઇ ુને એની બક્લતભાું રીન ફની તો એને ણ કૃષ્ણનુ ું ળયણ ભળ્યુ.ું યાધાએ ણ કાનાની યાશ જોુઇ બરે એ જનભભાું વાક્ષાત
ન ભળ્મો યું ત ુ શુંભેળને ભાટે કાનાની ફાજુભાું સ્થાન ભળ્યુ ું ુને 'યાધે હક્રષ્ના' નાભ ભળ્યુ ું ુને જ્માયે ફુંને તયપથી યાશ જોલાતી શોમ
ુને એભનુ ું વભરન થામ એ યાશ ુઈત્વલ ફની જતી શોમ છે . ફાકી તો જેની ખફય જ ન શોમ કે કેટરી યાશ જોલાની છે એ યાશ
ુઘયી છે .
અંતભાું: યાશ જોલી એટરે? એક ગભતા વુંફધ
ું ને ઉછે યલો રાગણી અને હુપ
ું ના ભાલજતથી.
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ુ ી યીખ, યાજીા
પાલ્ગન

કોઈક યાશ જોળે એલી ખફય શોમ તો,
ખોલાઈ જલાની ણ ભઝા છે ,
કોઈક ભનાલળે એલી ખફય શોમ તો
રયવાઈ જલાની ણ ભઝા છે ,
કોઈક વભજે એવ ુંુ ભી જામ તો
જજિંદગી જીલલાની ણ ભઝા છે ! -અજ્ઞાત

ુયે ભાનલી! ક્યાુંથી ુઅવ્મો ુને ક્યાું જલાનો? એ વલચાયજે તુ.ું જજિંદગી એક ફૂર છે . ઓર્ચિંત ુું એ કયભાળે
ુને યગદોાુઇ જળે. જજિંદગી લાયભાું વાય થુઇ જળે, વાયા-ખયાફ ુલવયોની યાશ જોલાભાું જજિંદગીની
યભત મ ૃત્યુનાું દ્વાય સુધી શોંચી જળે. જજિંદગીની પ્રત્મેક ને ભાણતાું ળીખો- યાશ જોલાભાું જજિંદગીના ુનભોર
લો ફયફાદ ના કયો. દૂધ, દશીં, ઘી,છાવ, ભાખણ ફધાું જ એક કૂના શોલા છતાું દયે કની હકિંભત ુરગ ુરગ
શોમ છે , કેભકે શ્રેષ્ઠતા જનભથી નશીં યું ત ુ ોતાનાું કભો, કા ુને ગુણોથી થામ છે . ુને ુઅ શ્રેષ્ઠતા ભેલલા
લો શેરાું પ્રમાવ કમાડ શોમ ત્માયે ાછરી જજિંદગીભાું તભે એ ભેલી ળકો છો. ુઅ ફધુું ભેલલા બગલાને
ુઅણને ુઅણાું શાથભાું દયે ક સુદ
ું ય વલાયનો એક હદલવ ુઅપ્મો છે . ૧ હદલવ એટરે કે ૨૪ કરાકના ૧૪૪૦
વભવનટની ૮૬૪૦૦ વેકનડની ુનભોર બેટ ુઅી છે ! ુઅણે ુઅ ુનભોર વભમને વાયા કાભોભાું લશેચલાને
ુ રુ ર
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ફદરે નકાભા કાભોભાું ખચી નાખીએ છીએ, ુઅલો હકિંભતી વભમ ુઅણી જજિંદગીભાુંથી દયયોજ ઓછો થતો જામ
છે . એ કદી ણ ાછો નથી ુઅલલાનો, યું ત ુ ુઅણને તેન ુ ું ુનભોર મ ૂલ્મ વભજાતુું નથી. વભમ કોુઇની યાશ
જોતો નથી, એ તો લશેતો જ યશે છે . કશે છે વભમ ુને કાની ગવત કોુઇની યાશ જોતાું નથી.
કશેલામ છે કે ધીયજ એટરે યાશની ળતયું જ ય ખેરામેર સ્લબાલની પ્રકૃવતની એક સુદય
ું
ચાર! યાતવલાયની યાશ જોતી નથી, ખુશ્બ ૂ ુઊતુની યાશ જોતી નથી, વતત લશેતી આંખની બીનાળને ોચાુંનાું ફીડાણની
યાશ જોલાતી નથી, લાડની શેરી ત ૃપ્તાની યાશ જોતી નથી, જજિંદગીની ઘટભાઓ વપતા-વનષ્પતાની યાશ
જોતી નથી. ુઅણને જજિંદગીનુ ું ચક્ર ળીખલે એ ળીખી રેલાનુ,ું કમો ાઠ ક્યાયે કાભ રાગી જામ કોને ખફય? ુઅ
ફધાભાું રાગણીઓનાું દસ્તાલેજને કાી સ્માશીથી રખો કે રાર સ્માશીથી-વુંફધ
ું ોની ખાતાલશીભાું એ ખતલલાની
યાશ જોતુું નથી!
કોઈકે ફૂરને  ૂછ્:ુંુ તુું ફવ ખુશ્બ ૂ ુઅપ્મા કયે છે તેભાું તને શુું ભળ્યુ?ું
ફૂરે વયવ કહ્:ું ુ ુઅીને રેવ ુું તે લેાય છે . જે ુઅીને કુંુઇ ના ભાુંગે તે 'પ્રેભ' છે ુને હુ ું એ ભાટે સુલણડ ુલવયની
યાશ નથી જોતુ.ું ભાયાું ાુંદડા ય ડેર ઓવનાું જ ર્ફિંદુઓ એની વાક્ષી છે . ભોતી વભાન એ જર્ફિંદુઓ
સ ૂમડનાું કોભ હકયણોનાું સ્ળડની યાશ જોતાું શોમ છે , ક્યાયે એને એ સ્ળે ુને એ ફધાું એનાું પ્રેભભાું વલખેયાુઇ
જામ!
વુંફધ
ું ની ધયતી ય જ્માયે વલશ્વાવ લયવે છે , ત્માયે એભાુંથી સ્નેશની પોયભ પ્રવયે છે . ુેક્ષાની ુઅગ જ્માું
લધાયે શોમ એ વ્મક્લત પ્રેભનાું લયવાદ ભાટે ણ તયવે છે ુને ુઅલાું વભમે રાગણીઓ ભૌનનો દસ્તાલેજ
ફનીને યાશ જોતી શોમ છે !
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ુ ી
યાશથી શ્રિા સધ

વલયાજ ુંડયા, બાલનગય
संशय रहित श्रद्धा ईश्वर को भी प्रत्यक्ष कर दे ती ि।
યાશ વલમ છે શ્રદ્ધા નો...

જ્માયે તભાયી અંદય વું ૂણડ ધીયજ શોમ ત્માયે જ તભે યાશ જોુઇ ળકો છો. જમાયે તભાયી અંદય ધ્માનનો બાલ
વભામેરો શોમ ત્માયે તભે યાશ જોુઇ ળકો છો. વભમ ુલવધથી ય થુઇ તભે હયક્સ્થવતનો પ્રથભ સ્લીકાય કયો ુને
છી એભાું સુખદ ફદરાલની ચાશ યાખો એ છે યાશ...
શેરાના વભમભાું ભશાન ુઊવમુવનઓ ુઅભ જ ધ્માનસ્થ થુઇ ુઇશ્વયભાું રીન થુઇ જતાું. ુશીં પ્રાથડના નશીં
ણ ધ્માનભાું ફેવીને કેલ ુઇશ્વય, યભ તત્લભાું બી જલાની યાશ શતી. ુઅભ યાશ એ એક યીતે ધ્માન ભગ્ન
થલાની લાત થુઇ. ુઇશ્વય યભ ળક્લતનુ ું ધ્માન ધયવુ ું એની યાશ એ વશેરી લાત નથી. ુઘોય તસ્માનુ ું ુઅ કાભ છે .
યું ત ુ વાભાનમ ભનુષ્મ ોતાના વાભાનમ વ્મલશાયોભાું ુઅભ જ

ુઅણે કોુઇ ને કોુઇની યાશ જોુઇ કોુઇ ભાટે

ધ્માનભગ્ન થુઇ જતા શોુઇએ છીએ.
જ્માયે તભે કોુઇની ાવે શો છો, જ્માયે તભે કોુઇની વાથે યશો છો. એ વભમે જજિંદગીનો વૌથી સુખદ ુને ુઅનુંદદામક
વભમ શોમ છે . જ્માયે એકફીજાનો વાથ શોમ, વશલાવ શોમ ત્માયે જજિંદગી લશેતા ઝયણાુંની જેભ વાય થતી શોમ છે . ુઅલો
વભમ કોને ના ગભે???? યું ત ુ જેવુ ું એ તભારુું વપ્રમ ાત્ર કે તભાયી કોુઇ વ્મક્લત તભાયાથી એક મા ફીજા કાયણવય દૂ ય થામ.
ત્માયે તભાયી કવોટીની ળરૂુઅત થામ છે . જ્માયે કોુઇ વાથે શોમ જ્માયે તભને એનો પ્રેભ, કાજી, બય ૂય ભતુ ું શોમ ત્માયે તો
તભે વાભો પ્રેભ ુઅી જ ળકો છો. યું ત ુ જ્માયે તભારુું વ્મક્લત તભાયાથી દુય શોમ, ત્માયે ણ તભે ભાત્ર એને જ ચાશો.એની જ
યાશ જુઓ એને જ બવલષ્મભાું ુઇચ્છો. ુઇશ્વય ાવે એની જ વાથેના વભરનની ભાુંગણી કયો ત્માયે , ુઅ પ્રેભની તભાયી યાશ એક
ુઅકયા તભાું પેયલાુઇ જામ છે .
ુ ાઈ - ૨૦૨૧
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તભાયી ાવે વાથે લીતાલેરી ક્ષણો શોમ છે . જેને માદ કયી એ વ્મક્લતની યાશ જોલાની ળરૂુઅત થામ છે . યાશ
જોલી એ શુું છે ? યાશ જોલી એ પ્રફ શ્રદ્ધાની લાત છે . જ્માયે તભને ખફય શોમ છે કે ટૂુંકા વભમભાું તભને દૂ ય ગમેલ ુું
વ્મક્લત ાછું ભલાનુ ું છે . એની ટુુંક વભમભાું જ બેટ થલાની છે . ત્માયે તો એ યાશ ભીઠી શોમ છે . યું ત ુ જ્માયે તભને
ુલવધની જ ખફય ના શોમ ુને છતાું એક યાશભાું એક ુઅળભાું તભે વભમ વાય કયતા શો ુઅ જીલનની વહુથી
ુઅકયી ક્ષણો છે . યાશ જોલી એ તસ્માનુ ું કાભ છે .
ુઅલી જ ુઅકયી તસ્મા વતી ુઈવભિરા એ કયે રી. યાભામણનુ ું ુઅ ફહુ ુઈભદા ુને તાકાતલય ાત્ર છે . જેભને
ોતાના વત રક્ષ્ભણની ચૌદ લયવ યાશ જોુઇ. વીતા ભાતા બગલાન યાભ વાથે લન ગમા. યું ત ુ રક્ષ્ભણજી એ
ોતાના ત્ની ુઈવભિરાને વાથે ુઅલલાની ના કશી, ુને ભશેરભાું યશી ોતાના ભાતા વતાની વેલા કયલાની
જાલફદાયી વોંી. ુઈવભિરાએ વતની ુઅ લાત વળયોભાનમ યાખી. ચૌદ લયવ સુધી ોતાની પયજ વનબાલી વતની યાશ
જોલાનુું કામડ કયુ.ું ુઅ ત્માગ નાનો ન ગણી ળકામ.ોતાના જીલનના ચૌદ લડ ભાત્ર ને ભાત્ર યાશભાું લીતાલલા એ
ફહુ જ ુઘયી લાત છે . કશેલામ છે ને કે, વાયા હદલવો જલ્દી વાય થુઇ જતા શોમ છે . યું ત ુ ુઅલી વલયશની ક્ષણો
જાણે ફહુ જ ધીભી વાય થતી શોમ એભ રાગે છે . ુઈવભિરાની જેભ જ ભીયા એ ણ ફાણભાું શ્રીકૃષ્ણને ોતાના
વત ભન ભુંહદયભાું સ્થાી દીધા છી  ૂરુું જીલન ભાત્ર ોતાના કૃષ્ણની યાશભાું જ લીતાવ્યુ.ું ફહુ ફધી તકરીપો
વશન કયી. ોતાના જ રોકો દ્વાયા લાયું લાય ુઅકયા લેણ વાુંબળ્મા, ુનેક યીતે એની શ્રદ્ધાની યીક્ષા રેલામ. ણ
ભનભાું એક શ્રદ્ધા શતી. એક ુઅળ શતી. એક યાશ શતી. કે એક હદલવ એલો ુઅલળે જ કે બગલાન ુઅલળે. ુને અંતે
એક હદલવ બગલાન શ્રી કૃષ્ણે ભીયાને ોતાનાભાું વભાલી રીધી. ુઅણાભાુંના ઘણા ખયા એલા શળે જે ોતાના વપ્રમ
ાત્રની યાશભાું ુઅભ જ વભમ વાય કયતા શળે. એભની યાશ હદલવોભાુંથી ભહશનાભાું ુને ભહશનાભાુંથી લોભાું
પેયલાુઇ ગુઇ શોલા છતાું એ યસ્તે ભીટ ભાુંડીને ફેવર
ે ી ુઅળા ક્યાયે મ વનયાળાભાું નશીં પેયલામ શોમ.
યાશ જોલી એ એક યીતે તભાયા વલશ્વાવની કવોટી છે . તભાયી ધીયજની કવોટી છે . ુઈવભિરા ુને ભીયા તો
ોતાના વપ્રમ ાત્રની યાશભાું શતા. યું ત ુ કેટરી યાશ એલી ણ શોમ છે કે જેભાું ોતાનો અંગત કોુઇ સ્લાથડ શોતો
નથી. ફવ ભાત્ર ોતાના રોકોના હશતનો એભાું વભાલેળ થતો શોમ છે .
ુઅવુું જ ુઇવતશાવનુ ું એક ગૌયલ ૂણડ ાત્ર એટરે કે ભશાબાયતના બીષ્ભ વતાભશ જેભને લચનફદ્ધ શોલાને
કાયણે ુયી જજિંદગી  ૂણડ બ્રહ્મચમડ વાથે શક્સ્તનાુય ભાટે ોતાનુ ું  ૂરુું જીલન વભવિત કયી દીધુ.ું ુને ોતાને ુઇચ્છા
મ ૃત્યુન ુું લયદાન શોલા છતાું ભશાબાયતના યુદ્ધ વભમે તેઓ યુદ્ધના અંત સુધી ોતે ફાણળય્મા ય યહ્યા છતાું દે શ
ત્માગ કમો નશીં. જીલનના અંત સુધી એભને ભાત્ર શક્સ્તનાુયના ુઈજ્જલ બવલષ્મની કાભના કયી ભાત્ર એ જ યાશ
જોુઇ. ુઅભ ુમુક યાશ ોતાની જાત ભાટે નશીં ોતાના સ્લજનોના હશત ભાટે ણ શોમ છે . ુને એટરે એ જ એભણે
ોતાના અંત વભમે બગલાન શ્રીકૃષ્ણને કીધુ ું કે જ્માું સુધી ભાયા પ્રાણ ના જામ ત્માું સુધી પ્રભુ ુઅ ભાયી વભી જ
ુશી જ યશો. ુઅભ તભાયી શ્રદ્ધા તભાયી યાશ બગલાનને ણ વલલળ કયી મ ૂકે છે કે એભણે તભાયી ુયજને ભાનમ
યાખી ુઅલવુું જ ડે છે . તભે ફવ ભાત્ર તભારુું કભડ કયતા યશો. ુઇશ્વય તભાયા દયે ક કભડનો વાક્ષી છે . ુને મોગ્મ
વભમે તભાયી યાશથી શ્રદ્ધા સુધીની ુઅ વપયભાું તભને ુઇશ્વયીમ કૃા થળે જ. ુને તભાયી યાશનો સુખદ અંત ુઅલળે
જ.
Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com
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સભત્તર ટેર "રયબાા", અભદાલાદ
ૃ જ શોમ તોમ તે "યફ" ફની જામ છે ..
મગ
ળાુંત ભશી તોપાન લવે છે જેનાભાું, તે ચચક્કાય જીલી જામ છે ...
"યાશ" જોલી અને "લાટ" જોલી એભાું પયક એટરો જ છે ...
યસ્તા ફધા ફુંધ થામ છી તે "યાશ" "ભાગષ " ફની જામ છે ...
કેટરીકલાય જજિંદગી ુજાણ્મા યસ્તા ય ઘણુ ું બટકાલે છે . વાલ જગર
ું
જેવુ ું રીલુછ
ું ભ રાગતી શહયમાી એ યણ
નીકે ુને મ ૃગજભાું નદી કેરુ લશેણ બાી જલામ, તેલી પ્રકૃવતની ુબેદ, ુરૌકીક સ ૃષ્ષ્ટ શોમ છે . ુઅભાું
અંતયાત્ભાને વાુંબી ળકો, તેને ુનુવયી ળકો ુને તે યસ્તે ચારલાની હશિંભત કેલી ળકો તો થયાા યસ્તા ણ
સુરબ ુને જીલનની કાુંટાી કેડીઓ ણ ુઅલ્શાદક ફની જળે કાયણ કે તાણાભાું તીને હપ
ું ૂ ભે છે . જે યક્ષે છે .
વગાલતી નથી.
શ્રેષ્ઠતા સુધી શોંચતા લાય રાગે છે . ત્માું ધીયજ જોુઇએ, ુઈતાલથી ાલયધા થલામ, શ્રેષ્ઠ નશી. "વનળાન
ચ ૂક ભાપ, નશીં ભાપ નીચુ ું વનળાન" તે મુજફ ધ્મેમ બરે ગભે તેટલુું કહઠન, ુઘરુું ુને દુરડબ રાગે ણ શ્રેષ્ઠ જ શોવુ ું
જોુઇએ. ઓછી ભશેનતથી ભે ર રૂાી વપતા તભાયાું ોતાનાું "સ્લ" ને ક્યાયે મ વલકવાલી ળકતી નથી. જ્માયે
તભે ફશાયથી પ્રગવત કયતાું શોલ ણ તભાયાું વલચાયોનો, વલચાયદ્રષ્ષ્ટનો વલકાવ ના થતો શોમ, તભાયા "ભાનવ"નો
વલકાવ ન થતો શોમ તો તે પ્રગવત તભે પીર નથી કયી ળકતા. તે શ્રેષ્ઠ શોમ તો તેના ભાટે યાશ જોલાની ધીયજ,
હશિંભત શામાડ લગય વતત ભશેનત પ્રમત્ન કયલાની તૈમાયી શોલી જોુઇએ ુને ુઅ જ નાની નાની લસ્ત ુ ુઅણાભાું
જીજીવલા જીલતી યાખે છે . જો તભાયે ભાત્ર ૈવા કભાલલા શોમ, કુંુઇક ભેલવુ,ું કુંુઇક વારુું કામડ કયલાના, ઓયતા કે
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જીલનને ચોક્કવ મુકાભે ય શોંચાડલાના ુઈભુંગ ના શોમ તો જીલલાની જીજીવલા ક્યાુંથી જનભળે!! ભાત્ર
ચર્ણમાચોી શેયલાથી નલયાત્રી નથી ુનુબલતી. તે ભાટે બીતયથી તયફતય ુઈભુંગ, ભનનો ુનુયાગ જોુઇએ. ભાત્ર
ફેનડ લાજા ુને ઢોરક લગાડલાથી પ્રવુંગ નથી ુઈજલાતો. હૃદમને શોલ્રાવથી બયી દે તો ોતીકાઓનો બાલ
જોુઇએ.
તેલી જ યીતે જીલનને જીલલા રામક ફનાલલા, તેને ભાણલાનુ ું ગભે, જીલલાનુ ું ગભે તેવ ુ ું ફનાલલા, ોતાને
ોતાનાું કયતાું લધુ ઓખતા વભત્રો જોુઇએ. જીલનને જેવુ ું છે તેનાું કયતાું લધુ ુઉજલી જલા ખેરહદરીબયુું હૃદમ, કશુકું
ભેલલા જીલ યે ડીને તલ્રીન થુઇને કાભ કયલાની ુઅતયુ તા વતત યશે તેવ ુ ું વયનામુ ું જોુઇએ તે ભાટે યાશ જોલાની,
તેભાું ુઅલતી ુડચણો, તેભના વલયોધાબાવી હયફો, લાલાઝોડાનો વાભનો કયલાની ધીયજ જોુઇએ,
કુદયતના વ્મલસ્થાનભાું વ્મલસ્થા જ એલી છે કે દે ખાત ુ ું નશી, ુનુબલાત ુ ું વાચુ ું શોમ છે . દ્રશ્મ નશીં, દ્રષ્ષ્ટ
ૃ ુ દ્વેબાલ નશી, કઠોય ણ વુંલેદનળીર હૃદમ ુઅકે
કાયગત નીલડે છે . વ્મલશાય નશી, તશેલાય ભનને સ્ળે છે . મદ
છે .
અદકેયી આ કુ દયતની ચાર તો જુઓ..
ચચત્ર તે જ ફતાલે છે જે ચચત્રકાયને જોવ ુંુ શોમ...
મ ૂસતિની દ્રષ્ષ્ટ પયતી નથી ક્યાયે મ..
ણ પયતી રાગે છે જ્માું આણે જવ ુંુ શોમ...
વય રાગતાું યસ્તા શોંચાડતા નથી ક્યાુંમ...
લાુંકોચ ૂકો યસ્તો જ ળીખલે શોંચતા,જ્માું હ્રદમને કું ઈક કડાયવ ુંુ શોમ...
"યાશ" જોલી એ વય નથી... આભ કું ઈ..!
"આલળે" એ કશેણની શય ક્ષણ તેભાું શમાતી શોમ...
Email id: - mitalpatel56@gmail.com
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દોસ્ત, અશીં આંખના રકાયાભાું લીતે છે જીંદગી,
ત ુંુ યાશ જોઈળ યાતની તો વનાું યશી જળે અધ ૂયાું.
વાશેફ, ુઅ યાશ જોલી એટરે લેદના ાલી. લેદ લાુંચલા વશેરા છે ણ યાશ જોલી ખ ૂફ લવભી છે . એ તો ુનુબલે જ
વભજામ કે યાશ તો દાશ ુઅનાયી છે . વૌ કશે વલદામ લવભી છે , ણ હુ ું કહુ ું છું કે યાશ જોલી એથી વો ગણી લવભી છે . જેની
વલદામ થુઇ જ ગુઇ છે એ પયી ુઅલળે જ નશીં, એ નક્કી છે પલત એની માદ વતાલે છે . જ્માયે યાશ જોતાું ઘહડમાના કાુંટા
ુટકી જામ, વભમ થુંબી જામ ુથલા ક્યાયે ક એથી ુઉરટુું દવ વભવનટની જોલાતી યાશ એક યુગ જેલી રાગે છે . યાશ જોતાું જોતાું
શ્વાવ ુને ધડકન લધતાું રાગે. લાતાલયણની ઠુંડકભાું ણ યવેલો લી જામ. ખોટાું ુને ુશુબ વલચાયોથી હદભાગ બયાુઇ
જામ. ુઅ તો થુઇ કોુઇ ખાવ વ્મક્લતની જોલાતી યાશની લાત. કોુઇની ુવનભે યાશ જોતા શોુઇએ ુને ફાયણે કાગડો ફોરેને..
ત્માયે એ કાગડો ુને એની કકડ ળ લાણી મ કેટરી ભીઠ્ઠી રાગે છે ુને ુઅણી ુઅળા ફલત્તય ફની જામ છે .
ુઅભ જીલનભાું કેટકેટરી લસ્તુઓ ુને વ્મક્લતઓની ુઅણે યાશ જોતા શોુઇએ છીએ. ણ એ ફધુ ું છોડીને પલત એક જ
યાશ જોુઇએ તો? એ છે “ુઅણા વભમની યાશ.” વભત્રો, ુઅણે પલત ને પલત ુઅણા વભમની યાશ જોલાની છે . ુઅણા વાચા
વભમે ુઅણને એ ુઇક્ચ્છત લસ્તુ કે વ્મક્લત ભી જ જળે એ નક્કી છે . ુઈચાટ ભનથી બૌવતક લસ્તુની યાશ જોલા કયતાું, જયી
એક લાય રાુંઠીલાી, ળાુંત ભને, બાગ્મના ખુરલાની યાશ જુઓ. ફધા ફુંધ તાાું ણ ખુરળે જરૂય. દયે ક વભસ્મા ટ્રાહપક
વવગ્નરની રાર રાુઇટ જેલી શોમ છે . જો તભે થોડીલાય ભાટે ધીયજ વાથે યાશ જુઓ તો રીરી રાુઇટ જરૂય થલાની જ છે . એભાું
કોુઇ ળુંકાને સ્થાન નથી. ફદરાલ ુને હયલતડન તો વુંવાયનો વનમભ છે . ફવ જરૂય છે થોડી યાશ જોલાની. એક ુઅ ણ વત્મ
છે કે, ખુદના લખાણ વાુંબલાની ુઇચ્છા શોમ તો… ફેવણા સુધીની તો યાશ જોલી ડે શું.
ુત્માયે તો ુઅ વાુંપ્રત કાભાું કાગડોે યાશ જોલામ છે શ્રી કૃષ્ણની. તેઓ કશી ગમા શતાું, “હુ ું પયી ુઅલીળ.” તો ફવ
ુઅણે એભની યાશ તો જોલાની. ફીજુ ું ુઅણે કયી ણ શુ ું ળકીએ. શું…ુઅણે વૌ વાથે ભી એભને વલનુંતી કયીએ,
આ વભમની યપતાયભાું, હુું યાશ તાયી જોઉં છું.
ુ યગ
ુ ની લણજાયભાું, હુું યાશ તાયી જોઉં છું.
યગ
આંસ ુ તણા ળણગાયભાું, હુું યાશ તાયી જોઉં છું.
ુ ના દયફાયભાું, હુું યાશ તાયી જોઉં છું.
તાયા જ ખદ
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ુ ડ
જાદલજી કાનજી લોયા, મલ
ું ુ
ુઅણે વહુએ કદાચ ુઅ હકસ્વો ફચણભાું લાુંચ્મો જ શળે. એક ૯૦ ુઅવાવના લમોવ ૃધ્ધ કાકા ોતાના
આંગણાભાું કેયીનો છોડ લાલી યહ્યા શતા એ જોુઇને ત્માુંથી વાય થતા એક યુલાનને ભસ્તી સ ૂઝી. યુલાને એ કાકાને
 ૂછ્ુ,ું “કાકા, ુઅ કેયીના છોડને પ ુઅલતાું તો કેટરા લયવ રાગળે ુને તભે એના પ ક્યાયે ખાળો? એ ભાટે કેટરા
લયવ યાશ જોળો?” ત્માયે એ કાકાએ ેરા યુલાનને ઠાલકાુઇથી જલાફ ુઅપ્મો કે, “ફેટા, ભાયા લડલાઓએ જે છોડ
લાવ્મા શતા એના પોનો ુઅનુંદ હુ ું ુઅજે ભાણી યહ્યો છું. જો ુઅ ફાજુન ુ ું ઝાડ ભેં તો નથી લાવ્યુ ું ણ એના પોનો
ુઅનુંદ હુ ું ુઅટરા લયવોથી રુઇ યહ્યો છું. ભાયે ણ ભાયી બવલષ્મની ેઢી ભાણી ળકે એ ભાટે ભાયી ણ કોુઇ પયજ
શોમ ખયી કે નશી?” ુઅ વાુંબીને એ યુલાન ચ ૂચા ુઅ લડીરની ોતાની પયજ પ્રત્મેની દૂ યુંદેળી તયપ નતભસ્તકે
લુંદન કયી યહ્યો! હયણાભ(પ)નો ુઅનુંદ ભેલલા ભાટે યાશ તો જોલી જ ડે છે !
યાશ જોલી એટરે કે કોુઇકની લાટ જોલી કે પ્રતીક્ષા કયલી. વાભાનમ યીતે તો યાશ જોલાભાું કુંટાો જ ુઅલે
ુ ય યાશ જોુઇ યહ્યા છીએ એના ુઈય ુઅધાહયત શોમ છે . જો ુઅણને કોુઇક
ણ એ તો ુઅણે કોની ુને કમા શેતવ
સ્લાથડ શોમ ુને યાશ જોલાભાુંથી પામદો થલાનો શોમ તો ુઅણને યાશ જોલાભાું ફહુ લાુંધો શોતો નથી. યાશ જોલાભાું
વભમ બરે એક વયખો લીતતો શોમ યું ત ુ એનો ુનુબલ કે રાગણી તભે કોની વાથે ુને ળા ભાટે યાશ જોુઇ યહ્યા
છો એના ય વનબડય શોમ છે . કશેલામ છે કે સુખનો વભમ ફહુ જ ઝડથી વાય થતો શોમ છે . કોુઇક પ્રેવભકા
ોતાના પ્રેભીની યાશ જોતી શોમ ત્માયે એ પ્રેભી થોડીક વભવનટો ભાટે ણ યાશ જોલડાલે ત્માયે એ વભમ કેટરો રાુંફો
થમેરો જણામ છે .
ખયે ખય જીંદગીની યીત ુનેયી શોમ છે . એક ફાજુ કશે છે કે ધીયજના પ ભીઠા શોમ છે ુને ફીજી ફાજુ એક
કશેલત છે કે વભમ કોુઇની યાશ જોતો નથી. જો કે ુઅ ફુંને ુઈક્લતઓભાું કોુઇ વલયોધાબાવ નથી ણ એક વભજણ
કેલલાની જરૂય છે . ધીયજના પ ભીઠા શોમ છે એભ ત્માયે કશેલામ છે જ્માયે ભાણવ ુલ્રક કાભો ભાટે ફીનજરૂયી
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ુઈતાલ કયતો શોમ. એને એભ કશેલામ છે કે, “બાઈ, ધીયજ યાખો. નાશકની ઉતાલ કયલાની કોઈ જરૂય નથી.” એલી
ણ એક કશેલત છે કે, “કોઈને ણ વભમથી શેરાું અને પ્રાયબ્ધભાું શોમ એના કયતાું લધાયે ક્યાયે મ ભત ુંુ નથી.
મોગ્મ વભમની યાશ તો દયે કે જોલી જ ડે છે .” જ્માયે વભમની ઘહડમા તો વતત ુટક્યા લગય ચારતી જ યશે છે
એટરે કે વભમ કોુઇની ણ યાશ જોતો નથી.
૧૯૭૦ભાું યજુ થમેરી હદરધડક હપલ્ભ, ‘ુઅન ભીરો વજના’ભાું ુઅનુંદ ફક્ષી ર્રર્ખત તથા રતા ભુંગેળકય ુને
હકળોયકુભાયે ગામેલ ુું વદાફશાય ભળહુય ગીત, “ુચ્છા તો શભ ચરતે શૈં ”ભાું યાશ જોમા લગય વાય થતા સુખ ુને
ુઅનુંદના વભમ વલળે સુદ
ું ય પહયમાદ કયલાભાું ુઅલી છે . ુઅળા ાયે ખ જ્માયે ોતાના પ્રેભી યાજેળ ખન્નાને ભલા
પલત ાુંચ વભવનટ યાશ જોલડાલે છે ત્માયે યાજેળ ખન્ના તેને કશે છે કે , “ત ુ ું કેટરી ફધી ભોડી ુઅલી છે , જયા ઘહડમા
તો જો.” ુઅળા ાયે ખ ોતાની ભસ્ત ુને ભાયકણી ુદાભાું જલાફ ુઅે છે કે, “ભાયી ઘહડમા જ ફુંધ છે .” દોઢેક
કરાક ફેઠા છી યાજેળ ખન્ના તેને શજી લધાયે ાવે ફેવલાનુ ું કશે છે ત્માયે ુઅળા ાયે ખ કશે છે કે , “ુઅજે નશીં, કારે.”
સ્લબાવલક યાજેળ ખન્નાને તે ગભતુ ું તો નથી ણ રાચાયી છે . યાજેળ ખન્નાને રાગે છે કે, “ઓ..શો..! ુઅ વભમ કેટરો
ઝડથી વાય થુઇ યહ્યો છે .” યાજેળ ખન્ના શલે છી શુક્રલાયે ભધયાત્રે તેને ાછી ભલાનુ ું કશે છે . એ લખતે ુઅળા
ાયે ખ કશી દે છે કે, “એ તો રગ્ન છી જ ળક્ય ફનળે.” ખયે ખય સુખનો વભમ કોુઇની ણ યાશ જોતો નથી ુને ફહુ
જ ઝડથી વાય થતો શોમ છે . તાજેતયભાું ુભાયા રગ્નની ૪૮ભી લડગાુંઠની ુઈજલણી લખતે એભ રાગ્યુ ું કે શજી
શભણાું શભણાું તો રગ્ન થમા ુને ૪૮ લયવ વાય થુઇ ગમા!!!
ુ ી યાશ નથી જોતી, જે ણ ભે ખુળીથી દુવનમાભાું, એને ળાનથી
યાત વલાયની યાશ નથી જોતી, ખુશ્બ ૂ ુઊતન
સ્લીકાયી રેજો, કાયણ કે જીંદગી વભમની યાશ નથી જોતી! થોબો ુને યાશ જુઓ, એની ાછનુ ું રોજીક ણ વભજવુ ું
જોુઇએ. વાયા કાભો ભાટે ચોઘહડમા કે મુહડ ત
ૂ જોલાની જરૂય નથી શોતી ણ વ્યુશાત્ભક કાભ ભાટે મોગ્મ વભમની યાશ
ુ , ુંખીઓ, ફૂરો
જોલી જ ડે છે . વભમ ફાફતે કુંુઇ ળીખવુ ું શોમ તો કુદયત ાવે ળીખલા જેવુ ું છે . સ ૂમડ, ચુંદ્ર ુઊતઓ
ફધા જ કોુઇની ણ યાશ જોમા લગય ોતાની પયજ ફજાલતા શોમ છે . વભમ ુને તક કોુઇની ણ યાશ નથી જોતા
એટરા ભાટે જ કશેલાયુ ું છે કે, “રક્ષ્ભી જ્માયે ચાુંદરો કયલા ુઅલે ત્માયે ભોઢુ ું ધોલા ન જાલ.”
વભમ ુને બયતી કોુઇની યાશ જોતા નથી. એ તો એના વભમે ુઅલતા જ શોમ છે . લશી જતા વભમને યોકલો
ુઅણા શાથભાું નથી શોતુ ું ણ લેડપાુઇ જતા વભમને યોકીને એનો વદુમોગ કયલો ુઅણા જ શાથભાું શોમ છે ને!
કોુઇક વુંતે કશેરા ળબ્દો માદ ુઅલે છે . વલશ્વભાું ચાય પ્રકાયના વનવ ૃત ભાણવો જીલે છે . કે ટરાક રોકો વભમને ખતભ
કયીને લેડપી દે તા શોમ છે . કેટરાક રોકો કીટ્ટીાટી, લરફો ુને ફીનજરૂયી ભોજળોખભાું ોતાનો વભમ વાય કયતા
શોમ છે . ુમુક ભાણવો તો લી ગાભગાટા, વનિંદાકુથરી કે ાયકી ુંચાત કયલાભાુંથી જ ઉંચા નથી ુઅલતા. જ્માયે
ુમુક ભાણવો ોતાની વાુંવાહયક પયજો  ૂયી કમાડ ફાદ વભાજના ુનમ ભધ્મભ કે નીચરા લગડના રોકોના ુઈધ્ધાય
ભાટે કુંુઇ કેટરીમ ુલનલી મોજનાઓના ઘડતયભાું કામડયત શોમ છે . કોુઇની ણ યાશ જોમા વલના વભમનો
વદુમોગ કયલો તો ુઅણા જ શાથભાું શોમ છે ને!
ચારો વભત્રો, કોુઇના ણ ુઅભુંત્રણની યાશ જોમા લગય ુઅણે ુઅણા કાભે લગીએ ુને જીલનભાું કોુઇને
ુઈમોગી થુઇને વાથે વાથે ુઅણા ોતાના જીલનને ણ ુઅનુંદથી બયુું બયુું ફનાલી દુઇએ!!!
Email: - jkv1950@yahoo.co.in
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ે બાઈ ાયે ખ, ઘાટકોય
ચુંદ્રળ
"ભાયી યાશ જો જો હુ ું શભણાું ુઅવુ ું છું એવુ ું કશેનાય ુઈય યાશ જોનાયને ખુફ જ ગુસ્વો ુઅલે છે " "યાશ" ળબ્દ
વૌને ુણગભતો રાગે છે .
કશેલામ છે કે વભમ ુને મ ૃત્યુ કોુઇની યાશ જોતુ ું નથી વભમ ુને વમુદ્રની બયતી કોુઇની લાટ જોતા નથી ુને
ભાણવને ણ કોુઇની યાશ જોલાનુ ું ગભતુ ું નથી. ુઅજનો ભાણવ કે ેઢીએ ોતાની હડલળનેયીભાુંથી ધીયજ, યાશ વલગેયે ળબ્દો
કાઢી નાખ્મા છે . હુ ું ભાયી લાત કરુું તો ભાયી ર્ફલ્ડીંગની ર્રફ્ટ 10 ભાે શોમ ત્માયે વૌથી લધાયે ગુસ્વો ર્રફ્ટ ય ુઅલે છે ુને
હુ ું 20 વેકનડ ણ યાશ જોુઇ ળકતો નથી તેલી યીતે રોકો ટ્રાહપકભાું ુટલામા શોમ ત્મયે ઘાુંઘા થુઇ જામ છે ુને શોનડ ુઈય
શોનડ ભાયી ુલાજનુ ું પ્રદુણ પેરાલે છે .. તો લી કોુઇક 5 વેકનડ ચા ઠુંડી થામ તેની યાશ જોુઇ ળકતા નથી. હુ ું રુંડન શતો
ત્માયે ત્માુંના નોકયીએ જતા રોકો ાવે એટરો વભમ ઓછો શોમ છે કે તે યસ્તાભાું ચારતા ચારતા વેનડવલચ કે કોપી ીતા
જોમેરા છે . ુઅજનો ભશત્લનો ુને વાભાનમ ડામરોગ એ છે કે "ભાયી ાવે વભમ નથી" શેરાના વભમભાું રોકો કશેતા કે
ધીયજના પ ભીઠા. આંફાના ઝાડ યથી તયત જ કેયી ખાલ તો ખાટી રાગળે. ણ

વભમ ુઅો તો ભીઠી ભાધુયી શોમ.

જાાનભાું કશેલત છે કે "time & death wait for no one" ુઅજે કાભ નથી થયુ ું તો કારે થળે, એવુ ું વલચાયલાનુ ું જ ુઅણે ભ ૂરી
ગમા છીએ. ‘ધીયજના પ ભીઠાું છે .’ એ લાત ભાત્ર જીબ ુઈય જ યશી ગુઇ છે . જીલનભાું ુઈતાયીએ તો ? તો સ્લગડ ુશીં જ છે .
જો ુધીહયમા થુઇ ુઅણે નયકની હયક્સ્થવત ુઅણી ુઅજુફાજુ ુઉબી નશીં કયીએ તો. ભાત્ર કાભભાું જ ભન યોલીએ તો?
ધીયજ ધયે એ ુઅગ લધે. ધીયજ ખ ૂટે એટરે રમ ત ૂટે. રમ વલના વુંગીત એટરે ટહક
ુ ા લગયની કોમર. જીલન ણ
એક વુંગીત જ છે જેભાું ધીયજનુ ું સ્થાન લાજાેટી જેવુ ું છે . ધીયજ એટરે ુઈતાલનો વદું તય ુબાલ. કુદયત ક્યાયે મ ક્યાુંમ
ુઈતાલ કયતી નથી. સ ૂમોદમ સ્લીચ ાડો ને રાુઇટ થામ એભ નથી થતો, ચાલી પેયલોને ગાડી ચારે એભ સ ૂમાડસ્ત નથી થતો.
ુઈા- વુંધ્માનુ ું ુઅકડણ જ એટરા ભાટે છે કે એ ધીયે ધીયે થામ છે . છોડ લાલોને તુયત ફૂર નથી ફેવતાું, ગોટરો યોોને તુયત
કેયી નથી ફેવતી.  ૂનભનો ચુંદ્ર વનશાલા ુંદય હદલવની પ્રતીક્ષા પયજજમાત છે . પ્રસ ૂવત ભાટે નલ ભાવ રગબગ વનવિત શોમ
છે . ુઅણી ુઈતાલ જ ઘણાું કાભો ફગાડે છે . ુઅ કશેલત કોણ નથી જાણતુ ું ? ધીયજનાું પ ભીઠાું-ધીયજ યાખી છે એને પી છે ,
નથી યાખી એને વનયાળા જ ભી છે . ુઅભ છતાું ભાણવે ધીયજ ધયી છે ખયી?
We are not born to wait. We are born to do.
ુ રુ ર
જજ
ાઈાુઇ
- ૨૦૨૧
- ૨૦૨૧
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ભાણવને તો ુઅજે ફધુ ું મ ુઇનસ્ટુંટ-તાફડતોફ જોુઇએ છે . ઓન રાુઇન યશેલાભાું રાુઇપરાુઇન જ ભ ૂરી ગમો છે . એ ફવ
કડલા દોડે છે , ટ્રેુઇન ભાટે દોડે છે , ફાકને સ્કૂરભાું મ ૂકલા- રેલા દોડે છે , ચાય યસ્તા ુઈય રાર રાુઇટ જોતાું જ એ રારધ ૂભ થુઇ
જામ છે , ઓડડ ય ુઅપ્મા છી સ્શેજ વલરુંફ થામ તો લેુઇટય ુઈય ેયલેુઇટ ભાયલાનુ ું જ ફાકી યશી જામ છે . યે ળનીંગની રાુઇન,
ર્રપટની રાુઇન, ફેનકની રાુઇન, રાુઇટર્ફરની રાુઇન, હટહકટની રાુઇન લખતે જે લાણીવલરાવ કાનોકાન વાુંબલા ભે છે ત્માયે
ઘડીબય તો એવુ ું થામ કે શુ ું ુઅ બણેરાગણેરા ભાણવો નથી. ધીયજની ખયી કવોટી તો ોરીવ સ્ટેળને ુને શોક્સ્ટરભાું તો કોુઇને ન
થામ તો જ નલાુઇ! ુશીં ધીયજના ુબાલે કેવ ફગડી જામ છે .
ળફયીએ ધીયજ ધયી તો શ્રીયાભ વાભે ચારીને ભતુંગુઊવના ુઅશ્રભે ભલા ગમા. ાુંડલોએ ફાય લયવ લનલાવને ધૈમથ
ડ ી
ળોબાવ્માું, ચૌદ લયવનો લનલાવ રક્ષ્ભણજીએ કુઇ યીતે વલતાવ્માું એની વાક્ષી યાભામણ  ૂયે છે , શહયિદ્ર-તાયાભતીની ધીયજે યાજાટ
ાછા ુાવ્માું, તાુંદુરની ોટરી રુઇને વભત્ર શ્રીકૃષ્ણ ાવે ગમા છી સુદાભાની ધીયજે બાગ્મ ખુરી ગમાની ુભયકથા કોણ નથી
જાણતુ?ું એકરવ્મની ધીયજ ફાણાલાી ુજુ ડનથી મ ુઅગ નીકી ગુઇ, ધ્રુલની ધીયજે ુઈત્તયભાું ડુંકો લગાડમો, પ્રશરાદના ધૈમડથી
ધગધગતો થાુંબરો પાટમો ને પ્રભુ પ્રગટ થમા, ધીયજની ણ ધીયજ ખ ૂટી જામ તે ુઅનુ ું નાભ. તુરવીદાવ કશે છે : ધીયજ, ધભડ, વભત્ર,
ુરુ નાહય, ુઅતકાર યખુ હુ ું ચાહય. બણતયની કવોટીભાુંથી ાવ થનાયે જજિંદગીભાું ધીયજની કવોટીભાુંથી ાવ થવુ ું જ ડે છે .
બણતય ુને ગણતય બેગાું ભળ્મા છી જજિંદગીનુ ું ચણતય ભજબ ૂત ફને છે છી કતય ુને નડતયને દે ળલટો ભે છે એભાું ળુંકાને
કોુઇ સ્થાન નથી.
ધીયે ધીયે યે ભના, ધીયે વફ કુ છ શોઈ;
ભારી વીંચે વો ઘડા, ઋત ુ આમે પર શોઈ.
ુઇડાુંભાુંથી ક્ષીનુ ું ફચ્ચુ ું ફશાય ુઅલલાનો વભમ શોમ છે , ઝયણાુંભાુંથી નદી વીધી જનભ નથી રેતી, જભાાભાું એકવો ુઅઠ
ભણકા પેયવ્મા છી જ એક ભાા ગણામ છે , ભા જગદુંફાની ચારીવ રીટીઓની ુઅયતી કે શનુભાન ચારીવા એક વભવનટભાું નથી
ગાુઇ ળકાતી, બયતી- ઓટ ભાટે  ૂનભ- ુભાવની યાશ જોલી ડે છે , વળશુભાુંથી યુલાન થતાું વો વો લયવ લીતી જામ છે , ખાધા
છી ખોયાકની  ૂયી ાચનહક્રમાને ાુંચ કરાક  ૂયા કયલા ડે છે . ધાયાવભ્મ કે વુંવદ
ું વભ્મ ફનલા ાુંચ લયવ છી જ ચટણી
ું ૂ
ુઅલતી શોમ છે , ફવ સ્ટેળન કે યે રલેસ્ટેળન કે એયોટડ ુઈય ગભે ત્માયે જુઇને ફેવી જાલ ણ ફવ કે ટ્રેુઇન કે પ્રેન એના વનમત
વભમે જ ુઈડતાું શોમ છે , ળેયડીનો વાુંઠો ધીયે ધીયે ખાુઇ ળકામ છે . રગ્ન ભાટે ઉંભયરામક થવુ ું ડે છે , ભતાવધકાય કામદા મુજફ જ
પ્રાપ્ત થામ છે . કશેલાનો ુથડ ુશીં એટરો જ છે કે ઘણાું કાભો એલાું શોમ છે કે જેભાું કોુઇનીમ ુઈતાલ કાભે રાગતી નથી. એ ભાટે
પ્રતીક્ષા કયલી ડે છે , યાશ જોલી ડે છે , ધીયજ ધયલી જ ડે છે .
રશિંભત, વુંમભ, ચતયુ ાઈ, સ્થ, વભમને જાત;
શ ૂયલીય થઈ જે ધીયજ ધયે , જગભાું ફને પ્રખ્માત.
ધીયજથી થતાું કાભો ળાુંવત ૂલડક, ચોકવાુઇથી, ગણતયી ૂલડક કયી ળકામ છે જેભાું વપતાની ટકાલાયી એ પ્રવ ગ્રેડની શોમ
છે . ધીયજથી સ્લસ્થતા ુઅલે છે , સ્લસ્થતા વ્મલસ્થાની વગી ફશેન છે . વ્મલસ્થાને છી કોુઇ ુલસ્થા નડતી નથી. વાુંુઇ ફાફા ુઅ
વ્મલસ્થાના વુંસ્થાક કશી ળકામ. શ્રદ્ધા.. વબ ૂયી.. ુઅ વબ ૂયી એટરે જ ધીયજ. ગીતાભાું વલભ ૂવતમોગભાું શ્રીકૃષ્ણ બગલાને ુઅ જ
ધીયજને ોતાની વલભ ૂવત (વુંવત્ત) ગણાલી છે . ધીયજનુ ું ગેરૂ

બગલાન સુધી જામ છે . દુ:ખનુ ું ઓવડ દશાડા- એ કશેલતનો

અંગુર્રવનદે ળ ધીયજ ુઈય જ છે . જેણે જેણે જ્માું જ્માું ુઈતાલ કયલાની ભ ૂર કયી છે ત્માું ત્માું તેણે નુકવાન જ લેઠયુ ું છે .

ુ યે વઘાું કાભ, ઉતાલા તે ફાલયા રકિંભત એક ફદાભ.
ગભ ખાએ ધીયજ ધયે , સધ
ધીયજના ધુંધાભાું શ ૂનમ ુઅગ એકડો રાગે છે જેનુ ું મ ૂલ્મ દવગણુ ું થુઇ જામ છે . ુને જે ુઈતાલ કયે છે તેભનો એકડો
નીકી જામ છે છી ભીડુું જ ફાકી યશી જામ છે . યાલણે વીતાશયણભાું ુઈતાલ કયીને એકડો નીકી ગમો ને શ્રીયાભે ધીયજ
ધયી તો યાજ્માર્બેકનો ુલવય ફની ગમો. વીડી ુઈય શેરે ગવથમે ગ મ ૂકી ુઅગ લધામ છે . જે છે લ્રે ગવથમે એક જ
કૂદકે શોંચલા જામ છે . તે વીડી ણ ગુભાલે છે . ધીયજ ગુભાલલી એ કોુઇને મ ોામ નહશ.

Email id.: - parekhcj@gmail.com
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 ૂલી ભોદી ભરકાણ, ય.ુ એવ.એ
તભે ક્યાયે મ ફાકોની ગવતને ધ્માનથી વનશાી છે ? ાયણાભાું સ ૂતેર ુઅ ફાક જીલનભાું ુઅલે તે વાથે જ
ોતાની ુને ોતાની ુઅવાવ યશેરાું રોકોની જજિંદગીને યાશ એટરે કે ભાગડ ય રુઇ ુઅલે છે . જનભ રેતાું જ ુઅ
ફાક એક સ્ત્રીને ભાતા ફનાલે છે ુને ભાતા તે ફાકનાું જનભ વાથે  ૂણડ થામ છે . યોજફયોજ ભોટાું થતાું તે ફાક
વલચાયતુું યશે છે કે ુઅગનો યાશ કેલો શળે, ુઅ વભમ ુને ુઅ બવલષ્મ જે ભાયી યાશ જોુઇને ફેઠુું છે તેના ાનાુંભાું હુ ું
ક્યાયે વભાુઇળ. ુઅભ જ વતત વલચાયતુ ું ફાક ોતાની ુઅવાવની જજિંદગી જોુઇ બવલષ્મનાું ાઠ ળીખે છે .
यथह के ऩत्थय से फढ़ के, कुछ नह ं ह भंजजरे

यथस्ते आर्थज दे ते हैं, इस लरमे सफ़य जथय यखो.
ુને ફાક ણ જીલનની યાશ ય ોતાની ધીભી ણ ગવતળીર પ્રહક્રમાને રુઇ ચારત ુ ું યશે છે . રોક
વાહશત્મભાું ફાકની ુઅ જ લાતને દળાડ લતાું કહ્ુું છે કે, ીં ાન ખયું તા, શવતી કૂુંીમાું, મુજ લીતી, ત ુજ
લીતળે, ધીયી ફાુડીમાું… ુઅ ધીયી ળબ્દનો ુઈમોગ ણ વભમની યાશ ભાટે થમો છે .
ુઅણે જેભ વ ૃધ્ધની લાત કયી તેભ શલે દીકયી વાથે જોડામેર યાશ ળબ્દને મ જોુઇ રુઇએ. એક વભમ શતો
જ્માયે ભાતાવતા દીકયીનાું ભોટા થલાની યાશ જોતાું, એ વભમે ભાનવુ ું શત ુ ું કે દીકયીનાું વલલાશ જલ્દી કયાલી દે લાથી
ભાતા વતાને વળલરોકભાું સ્થાન ભે છે . ુઅ કાયણે થત ુ ું એવુ ું કે વાવયે જનાય દીકયી શોમ તો વાવયે ુઅલનાય ણ
દીકયીઓથી ઘય બયે લ ુું યશેત.ુ ું દીકયીઓ કે લહઓ
વાવયે ુઅલી જામ છી તે ક્યાયે ભોટી થામ છે ુને ક્યાયે
ુ
યુલાનીભાું ગ મ ૂકે છે તેની ણ યાશ જોલાતી. વમાજીયાલ ગામકલાડ જેલાું ભશાયાજાએ ુઅલી પ્રથા ફુંધ કયાલી
ુને અંગ્રેજોએ તેભાું વાથ ુઅપ્મો.
ુગય ુઅ ભધ્મકારીન યુગથી મે ાછ જુઇએ તો પ્રીભેહટલ યુગભાું જવુ ું ડે, કેટરામ લો પ્રાણીની જેભ
કાઢ્ાું છી ુઅજે ુઅણે યોજે ુઉડતાું ફદરતાું વલજ્ઞાનની અંદય પ્રલેળી ળક્યાું છીએ, તોમે ુઅજે ુઅણે યોજ જીલન
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કેલી યીતે ફદરવુું તેની યાશ જોુઇ યહ્યાું છીએ. જુઓ ને ભાયી જ લાત કરુું. લનપ્રદે ળભાું હુ ું પ્રલેળી ગુઇ તે લાતને મ
લો લીતી ગમાું છે તેથી ુઅ વભમભાું ભને જેની યાશ છે કે ભાયા ફાકોનાું મોગ્મ વુંવાયની. ુગય ુઇચ્છાની દૃષ્ષ્ટએ
વલચારુું તો ુઅ લાત મોગ્મ છે ણ ુગય ફાકો પ્રભાણે વલચાયલા જાઉં છું તો ખ્માર ુઅલે છે કે, તેઓ ુભેહયકન છે
ુને તે પ્રભાણે તેઓ કશે છે કે, ુભને જ્માયે મોગ્મ રાગળે ત્માયે ુભે ુભાયો વુંવાય લવાલી રુઇશુ.ું ફવ, ુઅ
ુભાયી ુને ુભાયા વથિંહકિંગ વાથે યશો. ુભાયા ફાકોની ુઅ લાત વાથે ુભે ક્યાુંક ુગ્રી છીએ ુને ક્યાુંક નથી,
ુગય કલ્ચય પ્રભાણે જોલા જાઉં તો ઇંહડમન ુભેહયકન ફે ુરગ કલ્ચયનાું વલચાયો લાયું લાય ટકયામ છે ણ તેભ
છતાું મે ભોટાબાગે ુભે ફાકો ય વલશ્વાવ યાખી તેભને તેભની યાશ ય છોડી દીધાું છે ુને ફીજી તયપ એભનાું
વનણડમોભાું ુભાયી ુઇચ્છા  ૂયી થામ તેની યાશ ણ જોુઇએ છીએ એટ્રે પ્રવતક્ષા છે . ુઅ પ્રવતક્ષા ળબ્દ વાથે ભને માદ
ુઅલે છે ેરી ગોકુની તે ગોીઓની જેઓની નજય ભથુયા તયપ યશેતી શતી. કાળ ભથુયા ગમેરાું કૃષ્ણ ાછા ુઅલી
જામ તેની તેભને પ્રવતક્ષા યશેતી, ણ ગોીઓની એ પ્રવતક્ષાનો વભમ ક્યાયે મ  ૂયો ન થમો તેથી તેઓ કૃષ્ણને પ્રશ્ન
 ૂછલા રાગી કે તુું ુભને ળી યીતે ભ ૂરી ગમો? ગોીઓનાું પ્રશ્નની જેભ ફીજા કોુઇનાું પ્રશ્નને માદ કયલા શોમ તો
યુગશયીજીને મ માદ કયી ળકામ. ુઅે ણ એક ુઅલો જ પ્રશ્ન એક વભમની શસ્તીઓને ભાટે મ ૂકેરો છે . ુઅ
ુઅની યચનાભાું કશે છે

कफ ककसने कहथ थथ ईसथ से, तभ
ु सर
ू के सोऩथन ऩे चढ़ो,
ककसने सक
ु यथत को कहथ थथ की, वर्ष के प्मथरे की ओय फढ़ो॥

ककसीने कृष्ण को कहथ कमूँू नह ं की जजंदगी ऩयू दौड़ते यहे हो आज थककय कमूँू फठे हो,
मह तो र्ोह रोग ह जजसने भंजजर बी खद
ु ह चुनी औय आर्थज बी अऩनी ह सुनी ।।
कहे “मुगऩहय ” मेह यथह ह ह प्रश्न कथ, जजसने आज तूपथन रथमथ ह

भनकथ ।।

ુઈયોલત લાત એ પ્રશ્નનાું રૂભાું થુઇ ણ ુઅ યાશ ળબ્દ વાથે ઘણી કશેલત જોડામેરી છે . દા. ત. જ્માું ચાશ
ત્માું યાશ, યાશ થી યાશી ભળ્મો ને યાશી થી યાશ, યાશથી યશેઠાણ ફનયુ ું ને યાશથી ફગડયુ ું કોુઇ કશેળે કે, ુઅણે શુ ું કયુ?ું (
મ ૂ નેહટલ ુભેહયકન કશેલત - નલાશો ભીયાફર), એક ક્સ્લડીળ કશેલતભાું કશે છે કે, યાશ જોતાું જોતાું વાુંજ ઢી ગુઇ
શલે કોુઇ નલો સ ૂયજ પયી ુઅલે તેની યાશ પયીથી જોલી ડળે. જ્માયે ભેક્લવકન ુઅહટિસ્ટ ેદો રાુઆનવડ રોેઝ કશે
છે કે, હુ ું વદામ ક્ષી ફનીને યાશ જોલા તૈમાય છું ુથાડ ત ક્ષી ુઉડતી લખતે ણ ોતાની નજય નીચે યાખે છે તે
યીતે ભારુું ણ છે ...હુ ું નાભ વમક્ૃ ધ્ધ રુઇ ગભે તેટલુું ઊંચુ ું ુઉડીળ ણ ભાયી નજય તો ક્ષીઓની જેભ નીચે જ
યશેલાની. લલોટ્વ યાશ ુઈયથી શલે ફોર્રવ ૂડનાું કેટરાક પ્રખ્માત ગીતો ય ણ કયી રુઇએ.
૧) યાશ ભે એક યે ળભી રૂભાર વભરા શૈ, (૨) હકવી યાશ ે હકવી ભોડ ે, (૩) ય ું ૂ ર્ઝિંદગી કી યાશ ભેં, (૪) યાશો ભેં ુઈનવે
મુરાકાત શો ગુઇ. (૫) યાશ ે યશેતે શૈ માદો ભેં ફવતે શૈ. (૬) યુહું શ જજિંદગી યાશ નશીં દે ખતી શભાયી લગેયે.
ુઅભ જોુઇએ તો યાશ ળબ્દ ય જીલન રક્ષ્મ ફનાલી, વભમ ુઈય પેયલી, ભાગડ દળાડ લી ઘણુ ું ફધુ કશી ળકામ
તેભ છે ણ ુત્માયે ુશીં જ ુટકીએ, ુને જતાું જતાું બગલદ ગીતાનો એક ુનમ લચન ણ જોુઇ રુઇએ.

सह यथह ऩय चरनथ थोड़थ भुजश्कर जरूय ह, ऩय इस यथस्ते चरते हुए आऩको कोई गगयथ नह ं शकतथ।
Email id: - purvimalkan@yahoo.com
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સ્લાવત ળાશ, ુભદાલાદ
ુઅણે કોુઇલાય કોુઇની યાશ જોતાું શોુઇએ છીએ ત્માયે ઘયની કોુઇ ઘયડી વ્મક્લત ફોરે, " શલે યાશ જોલાની ફુંધ કય તો
ૂ કો થુઇ ગમો શતો.
જલ્દી ુઅલળે." ુઅ એક પ્રકાયનો ટચ
યાશ જોલી, લેુઇટ કયવુ ું એ ઘણાું પ્રકાયનુ ું શોમ છે . સ્લ વાથે યાશ જોલી કે છી યની યાશ જોલી. ઘણીલાય ુઅણે કોુઇ
રેલાદે લા ના શોમ તો ણ યાશ જોલાુઇ જામ છે . ફહુ ગુચ
ું લણ બયુું રાગ્યુ ું ને!
ચારો ચોખલટ થામ તેટરી કયીએ. સ્લ વાથે યાશ જોલી એટરે ોતાની જાતને અંદયથી ધાયે રો પેયપાય કે ભાનમતાની
યાશ જોલી. જે કોુઇને જણાલી ના શોમ. ુઈદાશયણ તયીકે જોુઇએ તો ભનભાું હયણાભની યાશ શોમ જેની જાણ કોુઇને કયી ના
શોમ. ુઅને સ્લની યાશ કશી ળકામ.
યની યાશ જોલી એટરે જેનાથી ફીજી વ્મક્લતનુ ું ધાયે લ ુું થવુ ું જેના કાયણે ુઅણને કોુઇ પેય ડલાનો ના શોમ.
ુઈદાશયણ તયીકે જોુઇએ તો પરાણા વભત્રના છોકયાનુ ું ફાયભાું ધોયણનુ ું હયણાભ જાશેય થલાનુ ું શોમ ુને ુઅણે વલાયથી તેની
યાશ જોતા ફેવી યશીએ કે શભણાું વભાચાય ુઅલળે.
ભન એવુ ું ચુંચ છે ને કે સુખના હદલવોની યાશ લધાયે જુએ. કોુઇ વાયા પ્રવુંગે ુઅણે ત્માું ુઅલલાનુ ું શોમ તો કાગડોે
ુઅનુંદથી યાશ જોલાતી શોમ છે .
દુુઃખદ ફનાલે ણ જો કોુઇ વ્મક્લતની યાશ જોલાની શોમ તો તે ફહુ ુઅકયી ડી જામ છે . યાશ ઘણાું પ્રકાયની શોમ છે .
યાશ જોલી એ ુઅણો ુર્બન્ન વલચાય ફની ગમો છે .
ુઅણે વલચાયીએ કે ુઅણો હદલવભાું કેટરો વભમ યાશ જોમા લગય જતો શળે?
વલાય ડે ચાની યાશ, છાુ ું લાુંચતા નાશલા જલાની યાશ, વત ઓહપવ ક્યાયે જામ તેની યાશ, યવોડુું ઝટ તે તો ટીલી ળોની
યાશ, છોકયાઓના ુઅલલાની યાશ.. લગેયે લગેયે.
ુઅભ ભાયા ભતે યાશ જોલી એક ુઅણુ ું ુવલબાજ્મ અંગ ફની ગયુ ું છે . ુઅણા ભગજભાું લણાુઇ ગમેરી ુઅ યાશને
ક્યાયે વતરાુંજર્ર ુઅશુ ું તે ખફય નથી. ણ જેટરી ઓછી કયીશુ ું તેટરો પામદો જરુય છે . ફાકી ુઅ 'યાશ' ય રખલા ફેવીએ તો
ાનાું બયાુઇ જામ.
જ
ુ રાઈ
જુ ર
ાુઇ --૨૦૨૧
૨૦૨૧

Email id.: - swatimshah@gmail.com
40
૪૦

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

જ
ુ રાઈ
જુ ર
ાુઇ--૨૦૨૧
૨૦૨૧

ુ જ
II“વર્જનશાય
IIવર્જનશાયગગુ
જ
યાતી
યાતીભાસવક”II
ભાવવકII

41
૪૧

ુ ગુયાતી
II“વર્જનશાય
ગજ
ભાસવક”II
IIવર્જનશાય
જયાતી
ભાવવકII

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

યાશ જોલાનુ ું ુધ્માત્ભ

ુર્ચિતા દીક ુંડયા, ુભદાલાદ
યાશ જોલાની યાશ જોલાની યાશ ઉય છું, એભ,હુું એભની રગોરગ છું,
પ્રસતક્ષણ લહ્યા કયે છે વભમ, દૂ યતાનો છે દ એભ ઊડાડુું છું..
યાશ જોલી એટરે એક ત કયવુ.ું વદામ કોુઇના સ્ભયણભાું યશીને એભની નજીક યશેવ.ુ ું યાશ જોલી એટરે એ છે ભાા
વલનાનો ભુંત્રજા. ક્ષણેક્ષણની પ્રતીક્ષા છી થતો એક ગયલનો વાક્ષાત્કાય. યાશ જોલાની ઘટના કોુઇલાય ર્ચયું તન પ્રહક્રમા ણ
ફની જામ. છતાું ક્યાયે ક યાશ જોનાય વ્મક્લતને ભન એ જ હયાક છે . હયણાભની ક્ષણો ફને કે ઓછી શોમ, ણ કદાચ એ
યભ સુખદામી ણ શોુઇ ળકે.
 ૂછો ળફયીને, ફોય લીણલાની માત્રા છી યાભના દળડનનો વભમ કેલો નજીલો શતો. ણ એભાું જ જનભોજનભનો
વનષ્કડ ભી જામ એવુ ું ણ ફને! ુઅદયે રા તની પશ્રુવત એલી જ શોમ છે . પ્રવતક્ષણ માદના ભોતીથી લીંધાતા શાયનો
ળણગાય જ્માયે વપ્રતભને ફદરે યભાત્ભા ધાયણ કયે ત્માયે જીલાત્ભાનો તો ફેડો ાય થુઇ જામ!
યાશ જોતી, છતાું ુણુએ ુણુભાું એના લશારા લશાનને જોતી, વદામ એને વાથે ુનુબલતી યાધા ક્યાું નશોતી જાણતી
શતી કે એની બક્લતથી જ એ કૃષ્ણભમ છે . છતાું એને યાશ જોલી શતી કે ક્યાયે એનાું લશાન વદાલનની
ુંૃ
યજ ય કદભ મ ૂકે ુને
એ યજને વળય ય ચડાલે!
યાશ જોલી એ એલી વલત્ર ક્ષણો છે , જે ુઅળકા રેતા શેરા ુઈતાયાતી ુઅયતીની ક્ષણો છે . કોુઇ વું ૂણડ ક્ષણોના
ુઅવલષ્કાય ભાટે તન, ભન, ધનથી ુઅદયાતો મજ્ઞ છે . જેભ દહયમાને  ૂનભના ચાુંદની યાશ શળે, ધભધોકાય લયવતા લાદને
ભેઘધનુની ુઅળ શળે, સ ૂમડ તયપ ભીટ ભાુંડીને વતત ુઉડતા, ખુલાય થતાું હયશ્રભી હપવનલવ શોમ કે છી વાગયુંખી શોમ એ
ફધાુંની પ્રવ ૃવત્તભાું જ પ્રતીક્ષા છે , ત છે .
ભર્ણરાર દે વાુઇની યચનાને માદ કમાડ લગય કેભ યશેલામ?
'ઉંફયે ુઉબી વાુંબળું યે ફોર લારભના,
ઘયભાું સ ૂતી વાુંબળું યે ફોર લારભના'
ભનભાું વનભની વયગભ લાગ્મા કયતી શોમ, એલી યાશ જોલામ ત્માયે પ્રત્મેક ક્ષણ વભરનનુ ું જ ગીત ગાતી શોમ છે . એ
વવલામ ણ યાશ જોલી એ ઘટનાભાું જ કેટલુું તીવ્રતાણુ ું છે ! યાશ મોગ્મ વભમની શોમ, એક વલાયની શોમ,ગાયની શોમ,
નોકયીની શોમ, વુંતાનની શોમ, વપ્રમજનની શોમ, ુઅગુંત ુકની શોમ, જનભ રેનાય ફાકની શોમ કે છી ળૈય્મા ય થુંબી ગમેરી
ક્ષણો ભાટે મ ૃત્યુની શોમ. એ દયે કની એક ુરગ ગહયભા છે , ુરગ તીવ્રતા છે . યાશ જોલી એ જ ુઅધ્માજત્ભકતા છે .
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"ુફોરા"

પ્રીસત બટ્ટ "પ્રીત", નલવાયી
વયર સ્લબાલે એભ તો એકદભ ળાુંત ુને વય શતી યું ત ુ ખોટી લાત શોમ તો તયત જ ગયભ થુઇ જતી છી બરે
વાભે કોુઇ ણ શોમ એટરે ઘયના તેભજ ફશાયના ફધા જ હયર્ચત રોકો વયર ભાટે કશેતા કે 'ખ ૂફ જ ગયભ સ્લબાલ લાી છે
ગુસ્વો તો કામભ નાક ય જ યાખે.'
વયર તેના ગભતાું શેીનેળ ુઅુઇવક્રીભ ારડયભાું ુઅલીને ફેઠી, યોજની જેભ જ વાલ એકરી જ.. ુઅજે તેણે જોયુ ું કે
ખ ૂણાના ટેફર ુઈય ફે વભત્રો લચ્ચે હવ
ું ને યકઝક ચારી યશી શતી. "એક ચભચી રેલા દે .. ના એક ુઅગ રીધી, શા તો
ુ ું ાતુવી
તે ણ રીધી ને.. ફવ શલે નહશ ુઅુ,ું ઓકે યુ ુઅય ચીટય" 'ચીટય', વાુંબતા જ વયર ોતાના ભ ૂતકાભાું વયી ગુઇ. એક
ગેયવભજે તેને ુને બૌવતકને જુદા ાડી દીધાું. નાનણની વનદો દોસ્તીથી રુઇ કોરેજની ભસ્તીના હદલવો એક નાના ચીટય
ળબ્દભાું વભાુઇને જજિંદગી બયની યાશ જોલાભાું પેયલાુઇ ગમાું..
વલખયામેર માદોના ટર ુઈય તે ુઅજે ણ ોતાનો ગુસ્વો કે બૌવતકની જીદ ુઅ ૈકી કોણ જુદા ડલા ભાટે
જલાફદાય શતુ ું એ વલચાયતી યશી. ભન ગભતુ ું ુઅુઇસ્ક્રીભ માદ ભાપક જ ીગી ગયુ.ું
ીગે રા ુઅુઇસ્ક્રીભ ુઈય નજય કયી આંસુઓને ાુંણ ય વુંતાી થોડી ુસ્લસ્થતા વાથે તે ુઈબી થુઇ ુને ફાજુના
ટેફર ુઈય ઝઘડતાું વભત્રો ાવે જુઇને ફોરી, 'વભત્રો ુઅભ ઝઘડો બરે કયીને ભન શવુ ું કયજો ણ પ્રીઝ એકફીજાને ચીટય
ન કશેળો.' કશીં ત્માુંથી જતી યશી. ટેફર ય ફેઠેર વભત્રો વયરને ુઅિમડથી કાુઈનટય તયપ જોતાું જોુઇ યહ્યાું. કાુઈનટય ુઈય ૈવા
ચ ૂકલતા કહ્ુ.ું ‘ફાજુના ટેફરના ફીરના રૂવમા ણ ુઅભાુંથી જ કાી રેળો ુને એભને જેટલુું ુને જે જોુઇએ તે ુઅુઇસ્ક્રીભ
ુઅજો ુને વાથે તભે ણ એભને કશેજો કે ભ ૂરભાું ણ એકફીજાને ચીટય ન કશેતા. દોસ્તીભાું શાયી જવુ ું વારુું ણ
જીલનબયના ુફોરા ત ૂટલાની યાશ જોલી ુવહ્ય છે .'
ફુંને વભત્રો કાુઈનટય ુઈય ફીરના ૈવા ચ ૂકલલા જતાું તેભનુ ું ફીર ચ ૂકલામ ગયુ ું છે એભ વાુંબતાું જ ભાર્રકને તેભણે
ુછયુ,ું "કેભ ુભારુું ફીર એભણે ચુકવ્યુ?ું ુને એભને ુઅ ચીટય ળબ્દથી શુ ું તકરીપ છે ?
ભાર્રકે તેભને વયરના જીલનની ચીટય ળબ્દથી લેયવલખેય થુઆ ગમેરી વભત્રતાની લાત કયતાું વભત્રોની આંખો આંસુથી બીંજાુઇ
ગુઇ ુને ફુંનેએ એકફીજાને ુઇળાયાભાું જ એક લચન ુઅી દીધુ.ું
જ
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ષ્ટા
હશના વોની, ભુજ

યાશ જોલી એ ધૈમડ ુને ધીયજ લાા વ્મક્લતઓનુ ું કાભ છે . જેભનાભાું ુઅ ફે ગુણ શોમ, તે જ યાશ જોલાભાું
વપતા પ્રાપ્ત કયે છે . ુઅણે ફધાને ખફય જ છે કે યાશ કોુઇણ વ્મક્લતની ુઅણે જોતા શોમ તો એ થોડી દદડ
બયી જ શોમ છે ુને ુઅણે એ ણ જાણીએ છીએ કે વભમ વતત ફદરામા જ કયે છે ુને હયલતડનળીર છે .
ુઅણે જેઓની યાશ જોુઇ યહ્યા શોમ છે એ વભમ ણ નીકી જલાનુ ું શોમ છે ુને ુઅણે ુઅણી ભુંઝીર ુને
ુ ે ાભલાની ુઇચ્છાની
વ્મક્લત ભી જલાની છે . 'યાશ'ની જો હુ ું થોડી ઘણી વ્માખ્મા સ્ષ્ટ કરુું તો "વ્મક્લત કે લસ્તન
ળરૂુઅતથી કયી ુને જ્માું સુધી તે ાભી ન રે ત્માું સુધી વભમગાો એટરે યાશ" પ્રતીક્ષા કે ુઇનતજાય...
ુ
ુઅણે ુઅણા જીલનકા દયવભમાન ફહુ ફધી લસ્તઓ
ુને વ્મક્લતઓની યાશ જોુઇ શળે એટરે ુઅણે
ફધા ુઅ પ્રતીક્ષાની પીર્રિંગ્વથી લાકેપ જ છીએ. જેલી કે એક નાના ફાકને સ્કૂરભાું જ્માું સુધી ભમ્ભી રેલા ન જામ
ત્માું સુધી તેની યાશ જોતુ ું શોમ છે , ઘયની દીકયી

કોરેજભાું બાુઇ ુને પ્ા રેલા ુઅલે ની યાશ જોતી શોમ છે ,

ુઠલાહડયુું બણ્મા ફાદ ક્યાયે યવલલાય ુઅલળે ુને ક્યાયે ોતાના વભત્રોને ભશુ ું એની યાશ જોતા શોમ છે , વતવ્રતા
સ્ત્રી તેના વતની યાશ જોતી શોમ છે , યદે ળ કભાલા ગમેરા દીકયાની ભા યાશ જોતી શોમ છે . ુઅ ફધી વાુંવાહયક
જીલનની યોજફયોજની પ્રતીક્ષાઓ છે . જે દુુઃખ નથી ુઅતી ણ યાશ જોલડાલે છે ુને ુઅ ફધી નાની નાની
પ્રતીક્ષા ુઇનતજાય તભને વ્મક્લત તભાયી વાથે નથી એનો ુઅબાવ કયાલે છે .
યાશ રાુંફાગાાની ુને ટૂુંકા ગાાની ફુંને શોુઇ ળકે છે . થોડી રાુંફાગાાની પ્રતીક્ષાની લાત કરુું તો
યાભામણના ાત્રો જેલા કે યાભની યાશ જોતી ળફયી, યાભામણનુ ું ફીજુ ું સુદય
ું
ુને એકદભ ઊંચુ ું ાત્ર રક્ષ્ભણની
ત્ની ુઈવભિરા. યાભની યાશ જોતા બયતનુ ું ાત્ર ુને ભોશનની પ્રતીક્ષા કયતી ભેલાડની યાજયાણી ભીયા.
ુઅ ફધાું જ ાત્રોનો યાશ જોલાનો વભમ ખ ૂફ જ રાુંફો શતો ણ છે લટે તેભને તેભનુ ું ાત્ર ભળ્યુ.ું ણ હુ ું
શલે તભાયી ાવે પ્રાચીન-ુલાડ ચીન ુને ભધ્મકારીન યુગની લાત નશીં કરુું ણ શલે હુ ું તભાયી વભક્ષ શાશ
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કર્યુગની લાત કયીળ. જ્માું કોુઇ એક વ્મક્લત ફીજા વ્મક્લતની યાશ નથી જોુઇ યહ્યો યું ત ુ ભનુષ્મ જજિંદગીના શ્વાવ
ભાટેની યાશ જોતો દે ખાુઇ યહ્યો છે . ોતાનુ ું જીલન ટકાલી યાખલા ભાટે ુઇશ્વય ાવે શ્વાવ ભાુંગી યહ્યો છે ,ૈવા દુઇને
શ્વાવ ખયીદી યહ્યો છે , ોતાના સ્લજનોને શ્વાવ દે લડાલલા ભાટે યાતહદલવ લરખા ભાયતો ભનુષ્મ ુઅ કર્યુગભાું
જોલા ભી યહ્યો છે . એક શ્વાવની યાશ જોુઇ યશેરો વ્મક્લત ોતાનુ ું ફધુ ું જ દાલ ય યાખલા તૈમાય થુઇ જામ છે .
વભગ્ર જીલન દયવભમાન કભામેરી ોતાની ુજી
ું
ોતાના શકનો ભાર વભરકત એ ફધુ ું જ દલાઓ તેભ જ
ઓક્લવજનના ફાટરા ખયીદલાભાું લાયી નાખે છે . ુવતળમ દુુઃખ દામક હયક્સ્થવતનો વાભનો કયલો ડે છે . ોતાની
વભરકત ુને ભશેનતને ખયચી નાખી દીધા ફાદ ણ કદાચ ફે ત્રણ શ્વાવ જ ભે છે ુને ુઅ શ્વાવ ભેલલા ભાટે જે
ભશેનત ુને જે દોડા વ્મક્લત કાઢે છે એભાું ોતાનો શ્વાવ ણ ુઘ્ધય થુઇ જામ છે . ફહુ ફધી હકિંભત ચ ૂકવ્મા છતાું
ુને પ્રાથડનાઓ કયલા છતાું ણ વ્મક્લત શ્વાવ ભેલી ળકતો નથી ુને સ્લજનોને ફચાલી ણ ળકતો નથી. કદાચ
જો શ્વાવ ભળ્મા તો ણ વતત ીડા બોગલતો વ્મક્લત ુઅ કોયોના કાભાું દે ખામ છે . વતત ફે લડથી ુયા વલશ્વને
યાશ જોતો કયી દીધો છે દયે ક વ્મક્લત એક જ પ્રાથડના કયે છે કે ુઅ વભમ જરદી  ૂયો થુઇ જા.
વલશ્વભાું કોુઇ ઘય ુઅ ભશાભાયી ફીભાયી એ ફાકી યાખ્યુ ું નથી. દયે ક વ્મક્લતએ કોુઇને કોુઇ ોતાના નજીકના
સ્લજન ગુભાવ્યુું છે કોયોનાભાુંથી ક્યાયે છટકાયો ભળે એલી યાશ દયે ક વ્મક્લત જોુઇ યહ્યો છે ુને જે કોયોનાના વળકાય
થમા શોમ છે ુને મત્ૃ યુ ામ્મા શોમ છે તે વ્મક્લતના ઘયના વ્મક્લતઓ તેના અંવતભ દળડને ણ યાશ જોતા થુઇ ગમા
છે ...ણ ુઅ ભશાભાયી ફીભાયી ચેી શોલાથી કોુઇ ોતાના સ્લજનનુ ું અંવતભ વુંસ્કાય ણ નથી કયી ળકત ુ ું .જે દયે ક
વ્મક્લત ભાટે દુુઃખ દામક ુને દમાજનક હયક્સ્થવત છે ....
છે લ્રે તો હુ ું એટલુું જ કશીળ કે ુઅ કોયોના નાભના યોગ ુઅ વલશ્વભાુંથી નાબુદ થામ એ ભાટે વ્મક્લતની યાશ
જોલાની યાશને વ્મક્લતના ધૈમડને યાકાષ્ટા એ શોંચાડી દીધુ ું છે .
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જ્મોતવના તન્ના, મફ
ુંુ ઈ
ુઅણે તો જીલનના ુડાફીડભાું ખોલાુઆ જુઆને કોની યાશ જોુઇ યહ્યા છીએ? ભાતા ફાક જભલા ુઅલે તેની યાશ જુએ,
વતા તે ભોટો થુઇને ભદદરૂ ક્યાયે થામ તેની યાશ જુએ. વપ્રમા ુને વપ્રમતભ તો એકફીજાના વભરન છી તયત જ ફીજા
ૂ વાયા લયવાદની યાશ જુએ.... ુને ુઅણે? ુઅણે તો વભાજ ફદરે તેની યાશ જોમે યાખીએ, ણ
ુલવયની યાશ જુએ! ખેડત
એ તો વલચાયતા જ નથી કે ુઅણે ફદરાલલાનુ ું છે . કોુઇની યાશ નથી જોલાની! વભાજ જીલનનુ ું તો એવુ ું જ છે યાશ જોલી, લાટ
જોલી. કાભ વું ૂણડ થામ તે ભાટે યાશ તો જોલી ડે. ણ ''યાશલોર્ચયુ"ું ન થલામ, એટરે કે ુઅજનુ ું કાભ શુંભેળા કાર ય યાખવુ,ું
કાભ રુંફાવ્મા કયવુ.ું
પ્રેભભાું યાશ જોલાની યશે છે . “સ્નેશી-પ્રેભ વધકતી ધયા જેલો, તયવ ચાતકની રુઇને ુઅળ, ચાુંચ ખોરી જોતો લાટ,
ુનમથા ના ઝુંખના થામ”. ચાતક ક્ષી શુંભેળા લાદાના ાણીની લાટ જુએ છે - ચાતક ક્ષી કશે છે - ગર્જવવ ભેઘ ન મચ્છવવ
તોમું ચાતક ક્ષી. વ્માકુર્રત: ુશમ્! તે શુંભેળા લાદ ાવે ાણી ભાટે જ પ્રાથડના કયે છે .
ુઅલી યીતે કોુઇ વલશયીણી કશે છે “દે ખ દે ખ કય ખારી યાશે
દુ:ખી ફહુત ફેચેન સનગાશે
ઇન્તજાય કી કરી અનખીરી....”
ર્ગહયજાળુંકય વત્રલેદી
ુઅલા જ કોુઆ પ્રતીક્ષી (યાશ જોનાય) કોુઇ પ્રવતક્ષણીમ (યાશ જોલા મોગ્મ) ભાટે યાશ જોમે યાખે તો? એવુ ું ણ શોમ?
એલી એક પ્રેભ દીલાની છે ભીયાુંફાુઇ. તેન ુ ું વભસ્ત જીલન +લન તેના ર્ગહયધય વાુંલયીમા વાથે જ લણાુઇ ગયુ ું શતુ ું તે કશે છે ''સમા ચફન યહ્યો ના જામે...
સનવરદન જોઉં લાટ સમા કી
કફયે સભરોગે આઇ."
એને તો એના ઘનશ્માભ આલલાના બણકાયા લાગે યાખે છે .
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ુ ી શો ભૈંને શરય
''સન
આલન કી આલાજ
મ્શરે ચઢી ચઢી જાઉં ભેયી વજની!

કફ ુઅલે ભશાયાજ, ભીયાુંને તો ુનમ કોુઇનો ુઅધાય નથી. યાજભશેર ુને યાજહયલાયના લૈબલ છોડી ુઇશ્વયના ળયણે
જ ફેઠી. ભીયાું ભાટે તો કૃષ્ણ જ જનભોજનભની વુંવત્ત. શહયની રાડરી ભીયાના હૃદમભાું ર્ગહયધાયી જ લસ્મા. રોકોને તો ભીયાુંની
ુઅ ઘેરછા જ રાગે છે . તેને તો બલ વવિંધ ુ તયલા બજન કયવુ ું છે . બક્લતની નાલ રુઆ વત્મના વઢ ચઢાલી, તેના શ્માભના
વશાયે બલવાગય તયલો છે . ભીયા પ્રેભદીલાની તેન ુ ું દદડ કોણ વભજે? કૃષ્ણ વ ૃક્ષ શોમ તો ભીયાું ક્ષી, કૃષ્ણ વયોલય શોમ તો ભીયાું
ભાછરી, કૃષ્ણ લડત તો ભીયાું ભોય, કૃષ્ણ ચુંદ્ર શોમ તો ભીયાું ચકોય.... વફુંધ તો ુત ૂટ છે . તે પ્રાથડના કયે છે , ક્યાું કહ?ુ ું કછ કશત
ના ુઅલે, વભરકય તત બ ૂઝામે/ક્ુ ું તયવાલો અંતયજાભી? ુઅ વભરો હકયા કય સ્લાભી. ભીયાું વું ૂણડણે શ્માભને વભવિત છે .
તે કૃષ્ણને સત રૂે ભાને છે . ણ કૃષ્ણ ક્યાું?
ુ ારું ુ ુંથ સનશારૂ
''ડગય બશ
જોઈ જોઈ અચખમાું યાતી"
તે કશે છે , ભેં શહય ર્ફન ક્યાું જી ુઈયી ભાુઇ. ણ શહય તો ુઅલતાું નથી. ભીયાુંની બક્લત પ્રેભ વલયશા બક્લત છે .
ર્ગહયધયનાગયના દળડનની લાટ જોતી ભીયાું. ુઅલી ુનમ શ્માભ વભવિતા છે યાધા. તે તો કૃષ્ણની ફાલ્માલસ્થાની વશચયી
મુક્સ્રભ બલત કવલ યવખાને કહ્ુ,ું
''પ્રેભ અમસન શ્રી યાસધકા પ્રેભ ફયન નુંદનુંદ,
પ્રેભ લારટકા કે શોવ ુંુ ભારી ભારીન શુંદ."
કૃષ્ણ યું યાનુ ું મ ૂ જ્માું પ્રાચીનતભ લૈષ્ણલ ગ્રુંથોભાું ભે છે ત્માું તો યાધા ક્યાુંમ કૃષ્ણના ુલતાય કામડભાું નથી.
ુઅસ્તે ુઅસ્તે કવલઓએ ુઅકાળગાભી કલ્નાની ાુંખે ુઈડી પ્રણમના ભેઘધનુ યું ગે યું ગાુઇ ુને એક ભધુય નાજુક પ્રેભબયી
ગોાુંગ નાના ાત્રનુ ું વર્જન કયી શ્રીકૃષ્ણ વાથે તેને કકમ ુઅી દીધુ.ું ુને ુઅજે તો યાધાકૃષ્ણ કથાના ભશત્લના અંગ તયીકે
સ્લીકૃત છે . ભુંહદયોભાું ણ યાધા કૃષ્ણની મ ૂવતિઓ શોમ છે . યાધા યાવધકા હય ૂણડતા કશેલામ ુને શ્રીકૃષ્ણ તો  ૂણાડલતાય.
ુઅણા પ્રાચીન કવલઓના કલન ુઅજે ણ સ ૂયજ જેલા પ્રકાળે છે . વદાલન,
ુંૃ
ળયદ  ૂનભ, મમુના ુરીન, યાવ ભુંડ, કેરી ક્રીડા,
પ્રેભ બયી યાધા ુને ભનભોશન વાલયીમાની ફુંવી-ુઅજે ણ કાના સ્ત્રોતની શેરીલાય શોંચી કવલઓની કલ્ના વહયતાભાું
વનત નલી રશેયો ુઈત્ન્ન કયતા યહ્યાું છે . ુને ુઅ ફધાની ુવધષ્ઠાત્રી છે યાધા. ુઅત્ભાનો યભાત્ભા પ્રત્મે તરવાટ, તેને
ાભલાનો લરલરાટ, કક્ય વાધલાની તીવ્ર ુઈત્કુંઠા -યાધા બાલવલબોય ફની ોતાને ણ ભ ૂરી જામ છે તેભનુ ું કક્ય
ઔદુુંફયાચામે લણાડવ્યુ ું – કલ્રોર કો લસ્તુતુઃ એક રૂે કૌ યાધા મુકુુંદો વુંબાવલતો. યાધાનુ ું વભડણ વું ૂણડ છે ુને છતાું શ્રીકૃષ્ણના
ુલતાય કામડભાું યાધા નથી. ત્માયે ફુંવીને ફદરે ાુંચજનમ ળુંખનો નાદ કયી કતડવ્મ ધભડન ુ ું ારન કયલા ુઅદે ળ દે તા ગીતાનો
ુઈદે ળ ુઅતા ભશાન ુઅચામડ શતા. વાથે શતી રુકભણી ુને વત્મબાભા. લૈબલળાી યાજા ુને ુગ્રણીઓની સુતાઓ.
ુઅબીય કનમા યાધા શલે ક્યાુંમ નથી. પ્રેભાવલત યાધા ર્ચયવલયહશણી. શ્રી કૃષ્ણનુ ું હૃદમ જેની ાવે છે તેની માદ કૃષ્ણને કોુઇ
હદલવ વ્માકુ ફનાલી ન ગુઇ?
યાધા ુઅણી વભક્ષ ર્ચયવલયહશણી નાવમકા તયીકે જ ુઈવે છે . શ્રી કૃષ્ણ સ્લધાભ ગમા, દ્વાયકાનો નાળ થમો, માદલો
સ્થાુંતય કયી ગમા. શલે યશી ગુઇ યાધા, નલર હકળોયી, કુુંજલનોભાું ળયદની તેજોભમ યાતોભાું ોતાના કનૈમાના ગરાું ળોધતી
કે ફુંવીનાદ વાુંબલા ભથતી. શ્રીકૃષ્ણ વાથે વભરન ભાટે તરવતી, જે તેભના ભથુયાગભન છી થયુ ું જ નશીં. યાધા યશી ગુઇ
ુઅ ધયતી ય, વભરનની ર્ચય વાવા રુઇને. તેને કાુંુઇ જોુઇતુ ું નથી તે પલત વપ્રમતભની લાટ જુએ છે . ુને હુ ું જનભાુંતયોની
ુનુંત ગદું ડીના કહઠનતભ ભોડ ય ુઈબી યશી તાયી પ્રતીક્ષા કયતી યહુ ું છું.
બલતની તો ુઅજ હયક્સ્થવત છે . ુવલનાળી ુજય ુભય યભાત્ભાની પ્રાક્પ્ત ભાટે જનભો જનભની ુનુંત પ્રતીક્ષા.
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રારજી વય,મુલડુું
ૂ  ૂણડ વનષ્ઠાથી ોતાના વ્મલવામ ખેતીનુ ું કાભ કમે જતો શતો. વાથે વાથે પ્રભુ સ્ભયણ કયલાનુ ું
એક ખેડત
ક્યાયે ણ ચુકતો નશી. વત્રકા વુંધ્માના શ્રોક શોમ કે ુઇળ બક્લતના દ શોમ, કુુંબાયકાભ કયતા ગોયા કુુંબાયની જેભ,
ોતાનુું ખેતી કાભ કયતાું, શ ચરાલતાું એના મુખાયવલિંદભાુંથી એના ુઈચ્ચાયણ થતા યશેતા. ોતાની બરી બોી
ૂ  ૂછી ફેવે છે , “સ્લાભી, તભાયા દળડનની ખ ૂફ ઝુંખના છે . ભને એ રાબ ક્યાયે ભળે?,
બક્લતની રૂએ પ્રભુને એ ખેડત
ૂ ુઅ ભાુંગણી કયતો યહ્યો. એને ખાતયી શતી કે પ્રભુ યાશ
પ્રભુ, હુ ું તભાયી યાશ જોુઇળ.”. દયયોજની ુઇળ લુંદનાભાું ખેડત
ૂ ને ોતાની ુઅ તિમાડ ય ખ ૂફ જ વલશ્વાવ શતો. વલહયત
જરૂય જોલડાલળે ણ દળડન જરૂય ુઅળે. ખેડત
વુંજોગોભાું ણ તેન ુું ભન ુઇશ્વયથી વલચર્રત થયુ ું ન શત.ુ ું
“લો તાયી પ્રસતક્ષા કયી એ શુંુ તશ્ચમાષ નથી?
એ લાત જુદી કે ાનખયભાું મે અભે ખમાષ નથી.”
ૂ ની ુઇળ વનષ્ઠા પ્રખય શતી. પ્રભુ દળડનની તયવ બુઝાલલા જીલનમુંત રાુંફી યાશ જોલાની તૈમાયી શતી.
ખેડત

ુ ી?
“ ૂછળો ના પ્રભ ુ તભે તો ભને, યાશ જોઈળ હુું તભાયી ક્યાું સધ
ુ ી.
જોઈળ યાશ, હુું તો મ્રતુ ય ુ સધ
ુ ાકાતની, ના તયવ શજી એની એ તો છીી
છે તયવ આંખોને તો તભાયી મર
ુ ાપયી એ તો ભાયી, જોલાની છે યાશ એભાું તો તભાયી
છે મવ
ુ ી તભાયી”
યાશ જોઈળ હુું તો મ્રતુ ય ુ સધ
ૂ ભાટે ુઅ ‘યાશ’ જોલાની ણ એક ભજા શતી. ખયે ખય! ક્યાયે ક તો ખેડત
ૂ ને એની ુઅ ‘યાશ’ ખ ૂફ લશારી
ખેડત
ૂ ે ુઅ લાતની પ્રતીવત કયાલી કે ‘ ધીયજ એ યાશ જોલાની ક્ષભતા નથી, ણ યાશ જોતી લખતે સ્લબાલને
રાગતી. ખેડત
જ
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ૂ ની આંખોભાું બય ૂય ુઇળ ુઅદય શતો. ુઇળ પ્રાક્પ્તની ઝુંખના હદલવે હદલવે
કાબુભાું યાખલાની ક્ષભતા છે .’ ખેડત
ૂ ે ભન ફનાલી રીધુ ું શત.ુ ું
લધતી જતી શતી. એક તયપી પ્રેભભાું દીઘડ યાશ જોલાનુ ું ખેડત
“ત ુંુ ભને પ્રેભ કયીને છોડી ળકીળ, તો ણ હુું તને જ પ્રેભ કયીળ
ત ુંુ ભાયી જોડે ફોલ્મા લગય યશી ળકીળ, તો ણ હુું તાયા ફોરલાની યાશ જોઈળ,
તને ાભલા ભાટે પ્રભ ુ તાયી ાવેથી જ, આ તો શુંુ ફીજો જનભ ભાુંગીળ
પ્રભ ુ ! હુું તભાયી ‘યાશ’ જોઈળ.”
ૂ ના જીલનભાું એક ફાજુ ફોય ચાખલા ભાટે યાશ જોતી ‘ળફયી પ્રેભ’ ની તયતો શતો,
પ્રભુની યાશ જોલાભાું ખેડત
તો ફીજી ફાજુ “फडी दे य बई नंदरथरथ, तेय यथह तके व्रीजफथरथ---- ના હ્રદમ સ્ુંદન ુનુબલતા ભટકી પોડલાની યાશ
જોતા ગોલાર્માઓનો સ્નેશ છરકાતો શતો. ુઅ યાશ જોલી ખ ૂફ ુઘયી શોમ છે . ળફયીએ તો જીલનબય આંખોએ
તોયણ ફાુંધી યાખ્મા શતા કે એક હદલવ જરૂય પ્રભુ યાભ ધાયળે જ. એટરે જ હ્રદમ વવિંશાવન ય વલયાજભાનને
ભુરાલી ળકાતા નથી.
“કોઈની યાશ જોલી એ અઘરું ુ છે ,
કોઈને ભ ૂરી જવ ુંુ એ એનાથી ણ લધાયે અઘરું ુ છે .
ણ વૌથી લધાયે અઘરું ુ એ નક્કી કયવ ુંુ
કે એની યાશ જોલી કે ભ ૂરી જવ?ુંુ ”
ણ “એને” ભ ૂરી જવુ ું એ ોતાના ુક્સ્તત્લને ભીટાલી દે લા ફયાફય છે . એના કયતાું તો “भेये तो गगरयधय

गोऩथर औय न दज
ू थ कोई.” એ પ્રભાણે એની યાશ જોલાના ુઅળાલાદભાું જ જજિંદગી વલતાલલી વાયી. આંખો શહયદળડન
ભાટે તો કાન શહયળબ્દો વાુંબલાની પ્રવતક્ષા કયતા શોમ છે , યાશ જોતા શોમ છે .
“તાયા એ લશેરી વલાયના આગભનની હુું યાશ જોઈળ.
તાયી એ લાતો વાુંબલા ભાટે હુું યાશ જોઈળ
ત ુંુ નશીં આલે એ કશેળે કદાચ ફધા
છતાું ણ હુું તાયી યાશ જોઈળ.”

ૂ ની ુઅલી ુડગ વનષ્ઠાનો ડઘો ડમો. પ્રભુ વનાભાું ુઅલી તેને કશી જામ છે કે ુઅ ચોલલવ
ખેડત
ૂ
એકાદળીને હદલવે હુ ું તને ખેતયભાું ભલા ુઅલીળ. તને જે કાુંુઇ ભાુંગવુ ું શોમ તે ભાુંગજે. ફીજા હદલવે ખેડત
ૂ ની વાદગી ુને બક્લત ભાટે કોુઇને કાુંુઇ ળુંકા ન શતી. ણ પ્રભુ પ્રત્મક્ષ ુઅલળે
વનાની લાત ઘયભાું કશે છે . ખેડત
એ લાત એભના તકડ –વલતકડ લાા ભગજભાું ફેઠી નશીં. છતાું એ રોકો એની લાત તોડતાું નથી. એ એકાદળીને હદલવે
ૂ વનમવભત ક્રભ પ્રભાણે લશેરો ુઉઠી વનત્મક્રભ તાલી ખેતયે શોંચે છે . ખેતયભાું ણ દયયોજનો ુગયફત્તી,
ુઅ ખેડત
દીલો કયલાનો ક્રભ શતો. તેણે જોયુ ું કે ુઈત્વાશભાું ભાચીવ રાલલનુ ું તો ભ ૂરાુઇ ગયુ ું શત.ુ ું પ્રભુ ધાયે તે શેરાું
દીલાફત્તી તો થલા જ જોુઇએ, એટરે ખેતયના ઝાુંા ાવે ુઅલીને કોુઇ લટે ભાગુડની યાશ જુએ છે . થોડીલાયભાું એક
ૂ ભાચીવની ભાુંગણી કયે છે . લટે ભાગુડ ભાચીવ ુઅીને ુઅગ લધે છે . દીલાફત્તી થુઇ
લટેભાગુડ વાય થામ છે . ખેડત
ૂ માદી ાછી જોુઇ જામ છે , શભણાું ભાયા પ્રભુ ુઅલળે, દળડન ુઅળે. વલાય લીતી ગુઇ, ફોય થુઇ,
ગમા. ખેડત
જભલાનુું ણ ન રીધુ.ું પ્રભુની યાશ જોલાભાું હદલવ લીતી ગમો. પ્રભુના દળડન ન થમા .ર્ખન્ન, બાયે હ્રદમે ઘયે ુઅલે
જ
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ૂ ને પ્રભુ દે ખામા. ખેડત
ૂ
છે . ઘયનાું રોકો ુઅશ્વાવન ુઅે છે , પ્રભુ ુઅજ નહશિં તો કારે ુઅલળે. યાત્રે વનાભાું ખેડત
વ્મવથત હ્રદમે પયીથી માદ ુાલલાના સ્લયભાું પહયમાદ કયે છે કે પ્રભુ તભે લચન ુઅપ્યુ શત,ુ ું તે ાળ્યુ નશી. પ્રભુએ
પ્રત્યુત્તય ુઅપ્મો, ’લત્વ, હુ ું તાયી ાવે ુઅવ્મો શતો. તેં જે ભાુંગ્યુ,ું તે ભેં ુઅપ્યુ ું ણ છે . ‘પ્રભુ, તભે ક્યાયે ુઅવ્મા?’ પ્રભુ
માદ ુાલે છે , લશેરી વલાયે ખેતયના ઝાુંા ય તેં ભાયી ાવેથી ભાચીવ ભાુંગી ુને ભેં તને એ ુઅી ણ.
ૂ ને િાતા થામ છે કે જેની ભેં ુઅટરી ુઅતયુ તાથી યાશ જોુઇ, એ ફાજુભાું ુઅલીને ગમા ણ ોતે એભને
ખેડત
ઓખલાભાું થા ખાુઇ ગમો.
ુઅલી જ ુજાણતાભાું ભ ૂર નલયાવત્રભાું ણ થતી શોમ છે . ઘયે ભાતાજીની ુઈાવના કયલાભાું ુઅલતી શોમ
છે . નલા ળણગાય કયલાભાું ુઅલે છે . ુન્નકૂટ ણ બયલાભાું ુઅલતા શોમ છે . ભાતાજી ધાયળે એની યાશ જોલાભાું
ુઅલે છે . ણ યું યા પ્રભાણે નાની વનદો ફાર્રકાઓ ભાથે ગયફો રુઇ નાનકડી બેટની ુેક્ષા વાથે ઘયે ઘયે જતી
શોમ છે . ભાત્ર ૫૦ ૈવાનો વવક્કો ભેલીને ણ એભના ચશેયા યની ખુળી જોલા જેલી શોમ છે . ણ ુઅ ફાર્રકાઓને
જોુઇ કેટરાક રોકો ઘયના દયલાજા ફુંધ કયી દે તા શોમ છે . છી ઘયના ભુંહદયભાું ભાતાજીને હકિંભતી શાય, થા
ચઢાલતા શોમ છે , ત્માયે ભાતાજીની આંખોભાું આંખો યોલલાભાું ુઅલે તો ુઅ ુનસ ૂની પહયમાદ વાુંબલા ભળે. હુ ું
પ્રત્મક્ષ નાની ફાર્રકા રૂે તાયે દયલાજે ુઅલી ત્માયે દયલાજા ફુંધ કયી ખારી શાથે ાછી લાી દીધી. ુને શલે
ભાયી મ ૂવતિને ુઅ ળણગાય?”
જે બગલાનની ુઅણે યાશ જોતા શોુઇએ છીએ, એ ક્યાયે ને કેલા સ્લરૂે ુઅણી ાવે ુઅલળે એની ખફય
નથી. ુન્નદાન કે ૈવાદાન ુઅતી લખતે ણ ુઅ વલલેક ભ ૂરી જલાતો શોમ છે . ભજબ ૂયીથી શાથ રુંફાલેર
જરૂહયમાતભુંદને શડ્ધ ૂત કયીને દાન ુઅલાભાું ુઅલે ુને છી બગલાનની પ્રાથડના કયલાભાું ુઅલે, યાશ જોલાભાું
ુઅલે, ત્માયે બગલાન ણ કશેતા શોમ છે કે દહયદ્ર નાયામણ રૂે હુ ું તાયી ાવે ુઅવ્મો શતો ણ ુભાવનત થમો.
ુને શલે ુઅ ફધી બેટ વોગાદ! એનો કાુંુઇ ુથડ નથી.
જેની ુઅણે લોથી યાશ જોતા શોુઇએ, એ કદાચ ુઅણી ુઅવાવ શોુઇ ળકે. એને ઓખલા ભાટે વતકડ તા
કેલલી યશી.

જ
ુ રાઈ
જુ ર
ાુઇ --૨૦૨૧
૨૦૨૧

53
૫૩

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

જ
ુ રાઈ
જુ ર
ાુઇ --૨૦૨૧
૨૦૨૧

ુ જ
II“વર્જનશાય
IIવર્જનશાયગગુ
જ
યાતી
યાતીભાસવક”II
ભાવવકII

54
૫૪

ુ યાતી
II“વર્જનશાય
IIવર્જનશાયગજ
ગુ
જયાતીભાસવક”II
ભાવવકII

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

ભેહર
ુ ળાશ, ફોયીલરી

ભારુ રક્ષ્મ, ભાયી ઓખાણ
રૂુ કયલા બયી છે ઉડાન.
વ્મથષ કે અગતમનો કમો સલચાય,
છી કમો રક્ષ્મનો સનધાષય.
ભાયા રક્ષ્મની ભને ઘણી છે ચાશ,
 ૂણષ થલાની જોઉં છું યાશ
વભમ વભમન ુંુ કયળે કાભ,
ઉતાલે ફગાડીળ નશીં રયણાભ.
જેભ વાકય સલના ભોો કું વાય,
સલઘ્ન સલના વપતાનો નથી વાય
સલસલધ પ્રરોબન જો કયળે પ્રશાય,
વચેત ભન ભારૂું શસથમાય.
તન ભનથી કરું ુ હુું  ૂયો પ્રમાવ,
સલરુંફભાું ના ભ ૂલ ું ુ આતભસલશ્વાવ.
જીલનચક્રનો અસનસશ્ચત પ્રલાશ,
ક્યાયે ક ક્યાયે ક જોલડાલે યાશ.
આલળે જો કોઈ અલ્સલયાભ,
રક્ષ્મના ળોધીળ નલા આમાભ.
ભાનભ શ્રિા છે બયભાય,
વાથ આળે વર્જનશાય.
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