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નિવેદિ 

લોકભારનતમાાંથી નિક્ષણ અિ ેસાંસ્કાર પામી, ડો. પ્રતાપભાઈ પાંડયાએ ઘણુાં મોટુાં 
આનથિક અનદુાિ આપી, ગજુરાતભરમાાં પસુ્તક પરબો સ્થાપી. સમય જતાાં અમેરરકા 
સ્સ્થત ગજુરાતીઓિ ેપણ આિો લાભ મળે એ અથે, અમેરરકામાાં ગજુરાતી 
વસ્તીવાળા પ્રદેિોમાાં પસુ્તક પરબો િરૂ કરી. એમાાંિી પ્રથમ પસુ્તક પરબ, Bay 
Area માાં ગજુરાતી ભાષાિા પ્રસાર-પ્રચાર માટે કાયયરત શ્રીમનત પ્રજ્ઞા દાદભાવાળાિા 
સાંચાલિ હઠેળ િરૂ થઈ. થોડા સમય પછી, પ્રજ્ઞાબહિે ેલેખિ પ્રવનૃિિ ેપ્રોત્સાહિ 
આપવા પસુ્તક પરબિો નવસ્તાર કરી, એમાાં બેઠકિો ઉમરેો કયો. 

બેઠકિી િરૂઆતમાાં Bay Area િા નસિીયરોિા હાથમાાં કલમ પકડાવીિ ેએમિ ે
લખતાાં કયાય. દર મરહિે એક િવો નવષય આપી, એ નવષય ઉપર નસિીયરોિા 
લખાણો, નસિીયરો પોત ેજ વાાંચી સાંભળાવતા. આ બધા લખાણો બેઠિો એક ભાગ 
બિી ગયેલા “િબ્દોનુાં સર્જિ” િામિા બ્લોગમાાં મકૂાતા. એક જ નવષયિા બધા 
લખાણો એકત્ર કરી, એિ ેપસુ્તક સ્વરૂપ ેપ્રકાનિત પણ કરવામાાં આવતા. બેઠકિા 
સાંચાલિમાાં શ્રીમનત કલ્પિાબહિે રધ ુઅિ ેશ્રી રાજેિ િાહ (પત્રકાર) સહાયક 
બન્યા.બેઠકમાાં જાણીતા સારહત્યકારોિ ેઆમાંત્રણ આપી, એમિા માગયદિયિિો લાભ 
પણ બેઠકિા સભ્યોિ ેમળતો.  

મેં આ બેઠકમાાં સતત બે વરસ હાજરી આપી, અિેક વાર, આપેલા નવષય ઉપર 
મારા નવચારો રજૂ કરેલા. બેઠકમાાં પ્રત્યેક વક્તા માટે સમયિી પાબાંધી હોવાથી, આ 
બધા લખાણ ટુાંકા રાખ્યા હતા.  

મારી અલગ અલગ નવષયિી ઈ-પસુ્સ્તકાઓ મેં આંગણાાંમાાં મકૂી છે, એિી સાથે મેં 
બેઠકમાાં કરેલી રજૂઆત, અિ ે“િબ્દોનુાં સર્જિ”માાં મકૂાયલા લેખમાાંથી થોડા લેખ આ 
િાિકડી પસુ્સ્તકામાાં સામીલ કયાય છે. આ પસુ્સ્તકા બેઠકિા સાંચાલિમાાં મખુ્ય ભાગ 
ભજવિાર શ્રીમનત પ્રજ્ઞાબહિે દાદભાવાળાિે અપયણ કરૂાં છાં. 
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                                                    અપયણ 

                
       બેઠકિા સાંચાલક અિે ગજુરાનત ભાષાિા સાંવધયક,  

                                     શ્રીમનત પ્રજ્ઞાબહિે દાદભાવાળા 
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(૧) નિક્ષણ દ્વારા સાંસ્કાર 

અમ ેજ્યારે િાિા હતા ત્યારે નિક્ષણ અિે સાંસ્કાર નસિંચિ બન્ને સાથ ેસાથ ેજ થતાાં.આિી 
િરુઆત બાળક ચાલતાાં નિખે ત્યાાંથી જ થઈ જતી. 

“પા પા પગલી, િાિા ડગલી…” 

કદી નવચાર્ુું છે કે આમા ‘િાિા ડગલી‘ િા માટે છે? 

બાળકિા જન્મ પછી સ્ત્રીઓ સ્વાથ્યલાભ માટે નપયરમાાં લાાંબા સમય સધુી રહતેી. બાળક 

ચાલવાનુાં િાિા િા ઘરમાાં, િાિા િી ડગલી પકડીિ ેનિખતો. એટલા માટે િાિા ડગલી!!  

આજે ચાલતાાં બાળકિી ખબુ ભણેલી મમ્મી નિખવેછે, 

“One  foot  up and  one  foot  down, 

  and that is the way to the London Town” 

જે બાળક ચાલવાિી િરૂવાત જ લાંડિ જવાિા રસ્તેથી કરે છે, ત ેમોટો થઈ કાયમ માટે 

ઈગ્લેંડ અમેરરકા માાં વસવાટ કરે તેમા િી િવાઈ? 

આજે Zoology અણગયારમા અિે બારમા ધોરણમાાં િીખવ ેછે. અમિ ેએ પહલેા 
ધોરણમાાં િીખવવાિી િરૂઆત થઈ ગઈ હતી.  

મેં એક   ણબલાડી પાળી  છે, 

ત ે રાંગે   બહ ુ  રૂપાળી  છે. 

ત ે હળવ ે  હળવ ેચાલ ે છે, 

િ ે  અંધારામાાં   ભાળે   છે. 

ત ે દૂધ  ખાય  દહીં   ખાય, 

ઘી તો ચપ ચપ ચાટી જાય. 
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ત ે ઉંદરિ ે ઝટ પટ  ઝાલે, 

પણ  કૂતરાથી  બીતી ચાલે. 

તેિા   ડીલ  પર  ડાઘ  છે, 

ત ે મારા  ઘરિો  વાઘ  છે. 

આમાાં ણબલાડીિી બધી જ Zoological ખાનસયતો આવી ગઈ. છેલ્લી પાંકનતમાાં તો 
Genetics પણ આવી ગર્ુાં. 

બીજી એક કનવતા જોઈએ-  

તુાં અહીંયા રમવા આવ, મજાિી ણખસકોલી ! 
તુાં દોડ તિ ેદઉં દાવ, મજાિી ણખસકોલી ! 

તુાં કેવી હસીિ ેરમ,ે મજાિી ણખસકોલી ! 
તારા કૂદકા તો બહ ુગમે, મજાિી ણખસકોલી ! 

તુાં જ્યારે ણખલણખલ ખાય, મજાિી ણખસકોલી ! 
તારી પ ૂાંછડી ઊંચી થાય, મજાિી ણખસકોલી ! 

તારે અંગે સુાંદર પટા, મજાિી ણખસકોલી ! 
તારી ખાવાિી િી છટા, મજાિી ણખસકોલી ! 

તુાં ઝાડેઝાડ ેચડે, મજાિી ણખસકોલી ! 
કહ ેકેવી મજા ત્યાાં પડ?ે મજાિી ણખસકોલી ! 

બહ ુચાંચળ તારી જાત, મજાિી ણખસકોલી ! 
તુાં ઉંદરભાઇિી િાત, મજાિી ણખસકોલી ! 

આમાાં પણ Zoology અિ ેGenetics બન્ન ેછે. ણખસકોલી અિે ઉંદર Genetically એક 
જ વગયિા છે. 
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 અિે હવ ેગાયિી સાંપણુય Zoology જૂઓ- 

કાળી ધોળી રાતી ગાય, 

પી િ ેપાણી ચરવા જાય, 

ચાર પગ િ ેઆંચળ ચાર, 

વાછરડાાં પર હતે અપાર”  

પ્રાણીઓિી વાતો તો આજે પણ કરે છે, 

“Pussy cat Pussy cat, 

where have you been? 

I have been to London, 

to look at the queen.” 

જેિી ણબલાડી પણ લાંડિ જાય, ત ેપોત ેઈન્ન્ડયામા કેમ રહ?ે 

  

આજે તો Genetics પીએચ.ડી. માાં િીખવ ેછે.  અમિ ેબાળપોથીમાાં 
જ Genetics પણ  નિખવા મળર્ુાં હત ુાં. 

“મેં એક ણબલાડી પાળી છે…” કનવતામા છેલ્લ ેઆવ ેછેેઃ “એિા રદલ પર દાગ છે, એ મારા 
ઘરિો વાઘ છે.” આમા કહ્ુાં છે કે ણબલાડી અિે વાઘ genetically સરખા છે. 

આિો બીજો પરૂવો; ” ણબલ્લી વાઘ તણણ માસી, જોઈિે ઉંદર જાય િાસી ” ણબલ્લી અિ ે

વાઘ બન્ન ેજેિેરટકલી એક જ હોય તો જ માસી ભાણેજ થાય !!! 

“તુાં અરહિંયા રમવા આવ મઝાિી ણખસકોણલ… ” માાં છેલ્લ ેઆવ ેછે; ” તારી જગમા સુાંદર 

જાત મઝાિી ણખસકોલી, તુાં ઉંદરભાઈિી િાત મઝાિી ણખસકોણલ” 

અરહિં પણ ઉંદર અિે ણખસકોણલ જેિેરટકલી એક છે એમ કહ્ુાં છે.  
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પ્રયત્િ તો ભાષા નિખાડવાિો છે પણ સાથ ેસાથ ેપશ ુપરરચય અિ ેજેિેટીક્સ પણ 

િીખવી દીધુાં.  

બાળકોિ ેિરીરિા અંગોિો પરરચય પણ કેટલી સરસ રીત ેઅપાતો?  

િાિી મારી આંખ, એ જોતી કાાંક કાાંક… 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે! 

િાક મારુાં િાનુાં, એ સ ૂાંઘ ેફૂલ મજાનુાં… 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે! 

િાિા મારા કાિ, એ સાભળે છે દઇ ધયાિ… 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે! 

િાનુાં મોઢુાં મારુાં, એ બોલે સારુાં સારુાં… 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે! 

િાિા મારા હાથ, એ તાળી પાડે સાથ… 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે! 

પગ મારા િાિા, એ ચાલે છાિામાિા… 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે! 

આંગળી મારી લપટી, એથી વગાડુાં ચપડી… 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે! 

  

ભાષા નિખડાવવાિી સાથે સાથ ેસાંસ્કાર અિ ેજીવિિી પ્રવ્રનુતઓ નવસે ઘણુાં બધુાં નિખવી 
દેવામા આવતુાં.  

“રાત ેવહલેા જે સવુ,ે વહલેા ઉઠે વીર, 

બળ બધુ્ધધ નવદ્યા વધ,ે સખુમા રહ ેિરરર.” 

અિ ે
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“પરોરિય ેનિત ઊઠીિ,ે લેવુાં હરરનુાં િામ, 

દાતણ કરી િાહ્યા પછી કરવા કામ તમામ.” 

  

સાસરે જતી રદકરીિ ેમા કહતેી, “રદકરી, સાસરરયામા તુાં વહલેી ઊઠજે જેથી કુટુાંબિા બીજા 

બધાિ ેસવારિી રદિચયાયમા મદદરૂપ થઈ િકે.” આજે કેટલી માતાઓ આવી સલાહ 

આપતી હિે?  

સાંસ્કાર િીખવવા આજિી જેમ Art of living િા વગો િ હતા. એ ભાષા િીખવતા 
એમાાં જ આવી જતુાં. 

” કહ્ુાં કરો માબાપનુાં, દયો મોટાિ ેમાિ,  

ગરુૂિ ેબાપ સમા ગણો, મળસ ેસારૂાં જ્ઞાિ”  

મોટાિ ેમાિ આપવાિી વાત આવી તો મિ ેયાદ આવ ેછે કે પહલેાિા જમાિામા પનત 

અિ ેપત્ત્િ બન્ન ેએક બીજાિ ેતમ ેકહતેા. બાળકો પણ માતા નપતા બન્ને િ ેતમ ેકહતેા. 
જમાિો આગળ વધયો, પનતએ પત્ત્િિ ેતુાં કહવેાન ુિરૂ કર્ુું. બાળકોએ પણ મમ્મીિ ેતુાં 
કહવેાન ુિરૂ કર્ુું. હાલમા પત્ત્િએ પણ પનતિ ેતુાં કહવેાનુાં િરૂ કર્ુું છે, બાળકઍ પણ નપતાિ ે

તુાં કહવેાન ુિરૂ કર્ુું છે. મેં આવા ધણા કુટુબ જોયા છે. 

 

ધમયિી સમજ પણ ભાષા િીખવતાાં જ આપી દેવાતી.  

 “ઓ ઈશ્વર ભજીય ેતિ,ે મોટુાં છે તજુ િામ, 

ગણુ તારા િીત ગાઈએ,થાય અમારા કામ; 

 હતે લાવીિ ેહસાવ તુાં, સદા રાખ રદલ સાફ, 

ભલૂ કદી કરીએ અમે, તો પ્રભ ુકરજે માફ. 
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અિ ે 

“નવભ ુસૌમા વસેલો છે દયાળુ દેવ મોટો છે, 

રકધાાં તેં સાધિો સારા, સહુિ ેસખુ દેિારા; 

 જીવોિે તુાં જીવાડ ેછે, અમોિ ેતુાં રમાડ ેછે, 

મનત સારી સદા દે તુાં, અનત આભાર માનુાં હુાં.” 

 

ઋતઓુન ુજ્ઞાિ પણ િાિપણમા જ મળી જતુાં. કઈ ઋતમુા શુાં શુાં થાય, શુાં શુાં 
કરાય, શુાં શુાં ખવાય વગેરે કનવતાિા માધયમથી નિખવી દેવાત ુાં. 

“આવરે વરસાદ ઘેવરરયો વરસાદ, ઉિી ઉિી રોટલી િ ેકારેલાન ુિાક” 

અથવા 

“નિયાળે નિતળ વા વાય, પાિ ખરે ઘઉં પેદા થાય, 

 પાકે ગોળ કપાસ કઠોળ,તેલ ધરે ચાવ ેતાંબોલળ; 

 ધરે િરરરે ડગલી િાલ, ફાટે ગરીબ તણા પગ ગાલ, 

 ઘટે રદવસ ઘણી મોટી રાત, તિમા જોર મળે ભલી ભાત.” 

  

અિ ે

“િરદ િી સહુ,ે વાદળાાં ગયાાં, જળ િરદ તણા િીતરાાં થયાાં, 

 ગગિથી સધુા ચાંદ્રિી જરી, રસભરી રમ ેરાસ ગરુજરી.” 

અિ ે
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“રૂડો જુવો આ ઋતરુાજ આવ્યો, મકુામ તેણ ેવિમા જમાવ્યો, 

 તરુવરોએ િણગાર કીધો, જાણ ેવસાંત ેનિરપાવ દીધો.” 

  

થોડા મોટા થયા એટલ,ે બોધ અિે અક્કલિી વાતો આવી 

“ઊંટ કહ ેઆ સમામા વાાંકા અંગવાળા ભુાંડા 

 ભતૂળમા પશઓુ િ ેપક્ષીઓ અપાર છે; 

 બગલાિી ડોક વાાંકી, પોપટિી ચાાંચ વાાંકી 

 કૂતરાિી પછુડી િો વાાંકો નવસ્તાર છે;” 

બીજાિા વાાંક િ કાિવા એ વાત કેટલી સરસ રીત ેસમજાવી દીધી? 

અિ ે

“એક િરણાઈવાળો સાત વષય સધુી નિખી 

 રાગ રાગણી વગાડવામા વખણાણો છે; 

 એકિ ેજ જાચુાં એવી ટેક છેક રાખી 

 એક િેઠિ ેરરઝાવી મોઝ લેવાિ ેમડાણો છે; 

છેલ્લ ેઆવ ેછે- 

 પોલુાં છે ત ેબોલ્ર્ુાં તેમાાં કરી તેં િી કારીગરી? 

 સાાંબેલુાં વગાડ ેતો હુાં જાણુાં કે તુાં િાણો છે!!” 

કાંજૂસ માણસ પાસ ેકલા-કારીગીરી દેખાડી સમય બરબાદ કરવો િરહિં, એ કેવુાં 
સમજાવી દીધુાં? 
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નિસ્ત િીખવવા માટે પણ કનવતા- 

 “રાત પડી ઘર જા િ ેબાળક, વિિ ેબાપ ુતારા, 

 રમવા ટાણુાં િથી હવ ેઆ ઊગે જો િ ેતારા; 

 માળામા પાંખી જ ાંપ્યા છે, સિૂી સીમ જણાય ે

 રસ્તા સિૂા પડયા બધાયે વગડો ખાવા ધાય.ે” 

  

હજી થોડા વધારે મોટા થયા, ત્યારે ફીલોસોફી નિખવી 

“ગજુારે જે નિરે તારે જગતિો િાથ ત ેસહજેે, 

ગણર્ુાં જે પ્યારુાં પ્યારાએ અનત પ્યારુાં ગણી લેજે.” 

અિ ે

“અરે પ્રારબ્ધ તો ઘેલુાં રહ ેછે દૂર માગે તો 

િ માગે દોડત ુાં આવ,ે િ નવશ્વાસે કદી રહજેે.” 

અિ ે

“મિ ેએજ સમજાતુાં િથી કે આવુાં િાિ ેથાય છે, 

ફુલડાાં ડુબી જતાાં િ ેપથ્થરો તરી જાય છે.” 

  

અિ ે

“કામધનેિુ ેમળે િા એક રૂડુાં તણખલુાં, 

િ ેલીલાછમ ખેતરોિ ેઆખલા ચરી જાય છે.” 
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સૌથી મોટી વાત તો સાંબાંધોનુાં મહત્વ પણ કનવતાઓમાાં જ સમજાવી દીધુાં. 

ભાઈ બહિે 

“કાલ ેરજા છે, ગઈછાં હુાં થાકી, વાાંચીસ વ્હલેા સૌ પાઠ બાકી, 

 તારી હથેલી અહીં લાવ સાચુાં હુાં ભાઈ આજે તજુ ભાગ્ય વાાંચ.ુ” 

માતા માટે 

“મીઠાાં મધ ુિ ેનમઠાાં મેહલુા રે લોલ, 

 એથી મીથી તો મોરર માત રે, 

 જિિી િી જોડ જગે િરહિં જડ ેરે લોલ.”  

નપતા માટે 

“છડો હુાં હતો છોકરો છેક છોટો, નપતા પાળી પોસી મિે કીધો મોટો, 

 રૂડી રીતથી રાખતા રાજી રાજી, ભલા કેમ આભાર ભલૂુાં નપતાજી.”  

અિ ે

“ભલુો ભલ ેબીજુ ાં બધુાં, મા બાપ િ ેભલુિો િરહિં, 

 અગણણત છે ઉપકાર એિા, આ વાત નવસરસો િરહ.‘ 

“લાખો કમાતા હો ભલ,ે મા બાપ જે થી િા થયાય, 

 એ લાખ િરહ પણ રાખ છે એ માિવુાં ભલૂસો િરહ.” 

આવા નિક્ષણ ેત્યારે સબાંધોિ ેટકાવી રાખ્યા હતા. 
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આજન ુનિક્ષણ પણ સારુાં છે, પણ આજે સાંસ્કારિી જગા knowledge અિ ેrules વગેરેિ ે

આપવામા આવી છે. લાાંબી વાત િ ેટુાંકી કરવા અિ ેઆજન ુણચત્ર પ્રસ્તતુ કરવા િીચેિી 
પાંસ્ક્તઓ રજૂ કરુાં છાં. 

આ સઘળા ફૂલોિે કહી દો ર્નુિફોમયમાાં આવ,ે 

પતાંણગયાિ ેપણ કહી દો સાથ ેદફ્તર લાવ,ે 

મિ ફાવ ેત્યાાં માછલીઓિ ેઆમ િરહિં તરવાનુાં, 

સ્વીનમિંગપલૂિા સગળા નિયમોનુાં પાલિ કરવાનુાં, 

 િાિો હતો ત્યારે પાંચતાંત્રિી વાતો, ઈસપિી િીનતકથાઓ, બકોર પટેલ, ણગજુભાઈિી 
વાતો, વગેરે વાાંચવા મળયા. આપણી આજિી પેિી આિાથી વાંણચત રહી ગઈ. 
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(૨) િરનસિંહ મહતેાિી ત્રણ વાતો 
આમ તો િરનસિંહ મહતેાએ ઘણીબધી ઉપયોગી વાતો કહી છે, પણ તેમાિી ત્રણ વાતો 
પ્રત્ય ેમારૂાં ધયાિ નવિેષ ગર્ુાં છે. 

પહલેી વાતેઃ 

“હુાં કરૂાં, હુાં કરૂાં એ જ અજ્ઞાિતા 
િકટિો ભાર જેમ શ્વાિ તાણે” 

આપણી આસપાસ એવા ઘણા માણસો મળી આવિ,ે કે જે લોકો બીજાએ મહિેત કરીિ ે

મેળવેલી સફળતાિો યસ લઈ લેવાિી કોિીિ કરે છે. 

“મેં એિ ેએમ કરવાિી સલાહ આપેલી, એટલ ેએિ ેસફળતા મળી.” 

અરે ભાઈ તેં એિ ેસલાહ આપવાિ ેબદલ ેપોતે કેમ પ્રયત્િ િ કયો? 

અિ ેતેં કેટલાય લોકોિ ેકેટલીય ેસલાહ આપી હિ,ે પણ બીજા કોઈિે આવી સફળતા કેમ 

િ મળી? 

જેમ ગાડાાં િીચ,ે ગાડાાંિા છાાંયામા ચાલતો કુતરો એમ માિ ેકે આ ગાડાાંિો ભાર એિા માથ ે

જ છે, બળદિી મહિેતિો મિોમિ યિ લઇ લેવાિી કોિીિ કરતા કુતરા જેવી વ્યસ્ક્તઓ 

આપણી આસપાસ ઘણી મળી આવસ.ે 

બીજી વાતેઃ 

“આપણો ણચિંતવ્યો અથય કાંઈ િવ સરે 

ત ે તણો  ખરખરો  ફોક  કરવો” 

િરનસિંહ મહતેાિી આ વાત બહ ુબારરકાઈથી સમજવા જેવી છે. આવા જ અથયવાળી વાત 

એક પારાંપારરક ભજિમા પણ કહલેી છેેઃ 
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“સખુ દુખ મિમા િ આણીએ, ઘટ સાથ ેરે ઘરડયાાં, 
ટાળયા  ત ેકોઈિા િવ  ટળે, રધિુાથિા  જડીયા” 

જ્યારે આપણ ેજાણતા હોઈએ કે આ ઘટિા અટળ છે, એિ ેકોઈ રોકી િકે એમ િથી, 

તો પછી એ ઘટિા બન્યા પછી, તેિ ેયાદ કરી કરી લાાંબા સમય સધુી નવલાપ કરવો એ 

કેટલી હદે યોગ્ય છે? 

જીવ છે ત્યાાં સધુી જીવિ ચાલત ુાં રહવેાનુાં છે, તેિ ેકેમ ચલાવવુાં એિી આ વાત છે. 

અિ ેિરનસિંહ મહતેાિી ત્રીજી વાતેઃ 

“જેહિા ભાગ્યમા જે સમ ેજે લખ્ર્ુાં, 
 તેહિ ે ત ે સમ,ે  ત ે જ  મળસ.ે” 

અહીં િરનસિંહ મહતેાએ પ્રયત્િો છોડી દેવાિી વાત િથી કરી, માત્ર પ્રયત્િનુાં ફળ ક્યારે 

મળસ ેતેિી વાત કરી છે. કૃષ્ણ ભગવાિ ેપણ આ જ વાત કહી છે; “કમયણેવાનધકાર અસ્ત,ે 

મા ફલેષ ુકદાચ િ”. 

કોઈ પ્રયત્િનુાં પરરણામ તરિ િ મળે તો તેિ છોડી દેવાિી જરૂર િથી, એિો સમય 

આવસ ેત્યારે સફળતા જરૂર મળસ,ે અ સમયિે આપણ ેભાગ્ય કહીએ છીએ. 

બહ ુથોડા િબ્દોમા બહુ ગહિ વાતો િરનસિંહ મહતેાએ આજથી પાાંચ સદીઓ પહલેા કહી 
છે, આપણ ેએિો અથય સમજી એિો અમલ િથી કરી િકતા તો એ આપણુાં દુભાયગ્ય છે. 

 

  



 

17 
 

(૩) અથડામણ 

સાંબાંધોમા અથડામણ થવી સ્વભાનવક  છે.  દરેક વ્યસ્ક્તિે લાગે છે સામાવાળાિી ભલૂ છે, 

અથડામણ માટે એ જ જવાબદાર છે. આપણ ેએ ભલૂી જઈએ છીએ કે  અથડામણ થવા 
માટે બ ેજણ જરૂરી હોય છે. અથડામણ દરમ્યાિ આપણી શુાં ભલુ છે એ સમજી િકવુાં થોડુાં 
અઘરૂાં છે. આપણી અંદરિી  ક્રોધ, અદેખાઈ, નતરસ્કાર વગેરે લાગણીઓ  આપણિ ેએ ભલુ 

સમજતાાં રોકે છે.  

પહલેા તો એ સમજવાિી જરૂર છે  કે આપણ ેઅથડામણિો એક રહસ્સો છીએ. આપણ ેએિો 
નવરોધ કરીએ છીએ એટલ ેજ અથડામણ ઊભી  થઈ છે. જો એિી વાતથી તમિ ેકોઈ 

જાતનુાં નકુિાિ િ થવાનુાં  હોય, તો એિી વાત તોડી પાડવા તમિ ેકોઈ જ ફરજ 

પાડત ુાં  િથી. તમ ેએ તમારી મરજીથી કરો છો. તમ ે નવરોધ કરો એ ઈરાદાથી કદાચ 

સામાવાળાએ એ વાત કરી પણ િ હોય. હા  કદાચ એિી વાત ભલૂ ભરેલી હોય, તો 
એકવાર તમ ેએનુાં ધયાિ દોરી  િકો, પણ એ િ માિે તો એિે વટિો સવાલ બિાવવાનુાં 
જરૂરી  િથી. એ તમારી વાત િ માિ ેતો તમિ ેગસુ્સો આવ ેકે નતરસ્કાર આવ ે એવી 
લાગણી એણ ેતમારામા િાખી િથી, એ તો તમારામા પહલેથેી  છે, એટલ ેબહાર આવ ેછે. 

અથડામણિી િરૂઆત તમ ે સામાવાળા પાસથેી શુાં આિા રાખો છો એિા ઉપર 

અવલાંબ ે છે. તમારા મિમાાં એ વ્યસ્ક્ત માટે અભાવ હોય તો એિી સાચી વાત પણ તમિ ે

સારી િરહિં  લાગે. એિી વાતિો તમારો પ્રનતભાવ પણ િકારાત્મક હિ.ે  ત ેસમયનુાં તમારૂાં 
વતયિ પણ સારૂાં િરહિં હોય. આમ  કરવુાં જરૂરી િથી, તે ક્ષણે જો એણ ેસારી વાત કરી હોય 

તો તેિા  વખાણ કરવામાાં કાંઈપણ ખોટુાં િથી. આમ કરવાથી મોટાભાગિી 
અથડામણો  ટાળી િકાય છે.  

જ્યારે અથણામણ થાય છે ત્યારે  તમિ ેપણ માિનસક પીડા થાય છે, ક્યારેક એ માિનસક 

અિ ેિારરરીક રોગમાાં પણ  પરરણમ.ે આિા વધ ુિરહિં તો અધાય જવાબદાર તમ ેપોત ે

છો.  તમ ેભાગ િ લો તો અથડામણ થવી િક્ય જ િથી. તમ ે ધારો તો થયેલી 
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અથણામણિો પણ અંત લાવી િકો છો. પહલેા તમ ેમિથી  િક્કી કરો કે તમિ ેઅથડામણ 

ખતમ કરવી છે કે િરહિં. 
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(૪) ચીન ુમોદીની ગઝલનો રસાસ્વાદ 

બાવન પસુ્તકોના લેખક, કવવ, નાટયકાર, નવલકથાકાર, વાતાાકાર અન ેવવવેચક, 

સાહિત્યના અનેક પાસાાંના સફલ કતાા, સાહિત્ય અને પત્રકારત્વના પ્રાધ્યાપક, ગઝલગરુૂ 

ચચન ુમોદી ‘ઈશાદા ’ ની ગઝલ પ્રથમ વાાંચનમાાં જેટલી સરળ લાગે, એટલી સરળ િોતી 
નથી. દર બે ત્રણ સિલેી પાંક્તતઓની વચ્ચ ેએક માવમિક અન ેસમજવામાાં અઘરી પડ ેએવી 
પાંક્તત આવીન ેઊભી રિ ેછે. 

એમની ગઝલનો આસ્વાદ લખવો એટલ ેકપરા ચઢાણ ચડવા જેટલુાં અઘરૂાં કામ છે. આ 

કામન ેસિજે સિલેુાં બનાવવા માટે મેં એમની અસાંખ્ય ગઝલોમાાંથી એક નાની અન ે

પ્રમાણમાાં સિલેી ગઝલ પસાંદ કરી છે. ગઝલનુાં શીર્ાક છે, “ક્ાાંક તુાં છે, ક્ાાંક હુાં છાં.” 

 

ક્ાાંક તુાં છે ક્ાાંક હુાં છાં 

ક્ાાંક તુાં છે ક્ાાંક હુાં છાં અન ેસમય જાગ્યા કરે, 

આપણા વચ્ચેનુાં જળ મન ેવાગ્યા કરે… 

બારણુાં ખલુલુાં િશ ેઅને શેરીઓ સનૂી િશ,ે 

આંગણ ેપગલાાં િશ,ે તારા િશ ેલાગ્ય કરે… 

એ િવાની જેમ અડકીને પછી ચાલયાાં ગયાાં, 

પાાંપણો ભીની થઈન ેપાંથન ેતાક્ાાં કરે… 

હરકત મન ભરવા પવન મથતો રિવેાનો સદા, 

ડાળ પરના પાાંદડાાં છૂટાાં પડી વાગ્યા કરે… 

-ચચન ુમોદી ‘ઇશાાદ’  
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મારી સમજ પ્રમાણ ેકવવ આમાાં એકબીજાન ેઅવતશય પ્રેમ કરતી પણ સાંજોગો વશાત 

અલગ પડી ગયેલી, પાછા સાથ ેથવા તડપતી, પણ અિાંમ (EGO) ન ેલીધ ેતેમ ન કરી 
શકતી વ્યક્તતઓની વાત કરે છે. 

શીર્ાક યથાથા િોવાથી એની ચચાા નહિિં કરૂાં. કવવએ સશતત પાંક્તતઓમાાં જે વાતો વ્યતત 

કરી છે, એની છણાવટ ઉપર જ સીધા આવી જઈય.ે 

“ક્ાાંક તુાં છે ક્ાાંક હુાં છાં અન ેસમય જાગ્યા કરે” 

આ પિલેી પાંક્તતમાાં જ કવવએ પોતાની તલમનો કસબ દશાાવી દીધો છે. િકીકતમાાં બન્નેન ે

ખબર છે કે કોણ ક્ાાં છે, પરૂા સમય માટે મન એકબીજાના વવચારોમાાં જ વ્યસ્ત છે (સમય 

જાગ્યા કરે.) અન ેિવ ે

“આપણ વચ્ચનેુાં જળ મન ેવાગ્યા કરે..” 

નદીના બે હકનારા િોય છે, પણ નદી એક િોય છે, આ હકનારે કે સામ ેહકનારે નદીને એક જ 

નામ ેલોકો ઓળખ ેછે. અિીં કવવ ઇશારો કરે છે કે અલયા મારા હકનારે મન ેપાણીનો ધક્કો 
લાગે  

છે, તન ેપણ સામા હકનારે લાગતો િશ.ે આજે ભલ ેઆપણ ેબ ેજુદા જુદા હકનારા છીય ેપણ 

પાણીથી સાંકળાયલા છીયે. આ પાણી જ કદાચ પ્રેમ છે. 

િવ ેકવવના હ્રદયનો તરફડાટ જુઓ, 

“બારણુાં ખલુલુાં િશે અન ેશેરીઓ સનૂી િશ,ે 

આંગણ ેપગલાાં િશ,ે તારા િશ ેલાગ્ય કરે…” 

સામાન્ય રીતે શેરી સનૂી િોય ત્યારે બારણાાં બાંધ િોય, પણ અિીં સનૂી શેરી િોવા છતાાં 
એમણ ેઆશામાાંન ેઆશામાાં બારણુાં ખલુલુાં રાખ્્ુાં છે. બિાર કોઈના પગલાાં સાંભળાય છે, 

કદાચ જેની વાટ જોવાય છે એ જ બારણ ેઆવ્્ુાં છે એમ પણ લાગે છે, પણ અિમ ! નથી એ 

અંદર આવતો, નથી કવવ બિાર નીકળીન ેજોતા. 
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ઈશાાદના પ્રવતકો અનોખાાં જ િોય છે. િવ ેપછીની પાંક્તતઓ જૂઓ 

“એ િવાની જેમ અડકીન ેપછી ચાલયાાં ગયાાં, 

પાાંપણો ભીની થઈન ેપાંથન ેતાક્ાાં કરે…” 

કવવન ેખાત્રી છે, એ જ વ્યક્તત આવી િતી, પણ જેમ પવન અડકીન ેચાલયો જાય છે, 

રોકાતો નથી, તેમ એ વ્યક્તત પણ બારણ ેઆવીને ચાલી ગઈ, બસ િવ ેકવવ ભીની આંખે 
એ આવવા જવાના રસ્તા સામ ેતાક્ા કરે છે. 

આ છેલલી બે પાંક્તતઓમાાં કવવ પ્રવતકોનો ઉપયોગ કરી, િાલની પહરક્સ્થવતનુાં સાંપણૂા વણાન 

કરી દે છે. 

“હરકત મન ભરવા પવન મથતો રિવેાનો સદા, 

ડાળ પરના પાાંદડાાં છૂટાાં પડી વાગ્યા કરે…” 

અિીં પવનન ેવવચારોના પ્રવતક તરીકે વાપયો છે, મિ હાંમેિાાં એિા નવચારોથી જ ભરાયલુાં 
રહ ેછે. એક ડાળ પરના બે પાાંદડા સમયના ઝપાટામાાં આવી ખરી પડયા, િવ ેએ સકૂાઈન ે

પવનથી ઘસડાઇન ેઅવાજ કયાા કરે છે. તમ ેસકૂા પાાંદદાન ેરસ્તા પર ઘસડાઈન ેઅવાજ 

કરતા સાાંભળ્યા િોય તો તમન ેઆ સમજાસ.ે 

 

આ ગઝલ વગર સમજ્યે વાાંચો તો તમારી Intellect ન ેગમસ,ે સમજીને વાાંચો તો તમારા 
Mind ન ેગમસ.ે 
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(૫) ભેંિિા નિિંગડામાાં માથુાં 
એક બ્રાહ્મણ રોજ સવારે િદીમાાં િાહી, િદીિે રકિારે પજૂાપાઠ કરવા બેસતો. બરાબર 
એ જ સમય ેત્યાાં એક ભેંિ િદીકાાંઠાનુાં કુણુાં ઘાસ ચરવા આવતી. કુદરત ેએ ભેંિિ ે
સુાંદર નિિંગડા બક્ષેલા. એ નિિંગડા એક સુાંદર વતુયલ બિાવતા. 

બ્રાહ્મણ નિિંગડા જોઈિ ેખબુ ખિુ થતો, “વાહ વાહ, શુાં સુાંદર નિિંગડા છે? કેવુાં સરસ 
વતુયલ બિે છે? એિો વ્યાસ (Diametr) કેટલો હિ?ે આમાાં મારૂાં માથુાં જાય કે િરહિં? 
બસ રોજ આવા નવચાર જ કયાય કરે. એક રદવસ એિ ેથર્ુાં કે લાવ જોઈ જ લઉં, 
એટલ ેએણ ેઊભા થઈ, ભેંિિી બાજુમાાં જઈ, એિા નિગડામાાં માથુાં િાખ્ર્ુાં. અચાિક 
આવુાં થવાથી ભેંિ ભડકીિ ેદોડવા લાગી. બ્રાહ્મણ ેબચાવો બચાવોિી બમૂાબમૂ કરી. 
થોડા માણસો દોડી આવ્યા, ભેંિિ ેઊભી રાખી, ભદેૂવનુાં માથુાં બહાર કાિ્ુાં. એક ડાહ્યા 
માણસ ેકહ્ુાં, “ભદેૂવ, ભેંિિા નિિંગડામાાં માથુાં િાખતા પહલેા નવચાર તો કરવો હતો.” 
બ્રાહ્મણ ેજવાબ આપ્યો, “ભાઈ એક મરહિા સધુી નવચાર કરીિ ેપછી જ માથુાં િાખ્ર્ુાં 
હત ુાં.” 

મારૂાં પણ કોઈવાર આવુાં જ થાય છે. બહ ુનવચાર કયાય પછી કોઈ એવા નવષય ઉપર 
લખી િાખુાં છાં િ ેપછી મારી હાલત ભદેૂવ જેવી થાય છે. 
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(૬) પ્રેમિી વ્યાખ્યા 
પ્રેમ નવષ ેઘણુાં બધુાં બોલાર્ુાં છે અિ ેલખાર્ુાં છે, પણ હજી સધુી કોઈ પ્રમેિી સાંતોષકારક 

વ્યાખ્યા આપી િક્ુાં િથી.  પ્રેમિી સાંતોષકારક વ્યાખ્યા િોધવા મેં અહીં પ્રયત્િ કયો 
છે.પ્રેમ એક પ્રકારનુાં “એિેસ્થેનસયા” છે.” આ વાત ઘણ ેઅંિ ેસાચી છે. ઓપેરેિિ વખત ે

એિેસ્થેનસયા આપી ડોકટર ગમ ેતેવી વાિ-કાપ કરે છે, તો પણ આપણિ ેકાંઈ ખબર 

પડતી િથી. આજકાલ પ્રેમમા પડલેા લોકોિી હાલત પણ લગભગ આવી જ છે. 

“પ્રેમ પારા જેવો છે.” હાથમા રહ ેપણ મઠુ્ઠીમા િ રહ,ે સરકી જાય. 

“પ્રેમ ર્ધુધ જેવો છે.”  િરૂ થઈ જાય છે પછી રોકવુાં મશુ્કેલ છે. આ વાત એટલ ે પણ સાચી 
છે કે જેમ ર્ધુધ પરુુાં થયા બાદ ચારે  કોર બરબાદી જોવા મળે છે, તેમ પ્રેમ ખતમ થયા 
પછી લગભગ આવુાં જ દેખાય છે. 

“પ્રેમ દુનિયાિે ફેરવત ુાં િથી, દુનિયામાાં ફેરવ ેછે.” આ નવષમા મારે કાંઈ કહવેાિી જરૂરત 

છે? 

“પ્રેમ એક કલ્પિા છે.” લગ્િ એક હકીકત છે. 

“િિીબદાર લોકોિો પ્રેમ નસતાર જેવો છે.” વચ્ચે વચ્ચ ેસાંગીત બાંધ થઈ જાય પણ એિા 
તાર સાબતૂ હોય છે. 

આમ ઘણા ફાાંફા માયાય છતાાં પ્રેમિી કોઈ બાંધ બેસતી વ્યાખ્યા સારહત્યમા તો મળી િરહિં. 
એંજીિીઅર હોવાથી ગણણતિી મદદ લેવાિી કોિીિ કરી. નવચાર કયો  Squareroot of 

love શુાં હિ?ે ખબૂ ગણત્રી કરવા પછી જવાબ આવ્યો, “Attraction”. મિ ેતો ગણણત પર 

નવશ્વાસ છે, પણ લોકો માિસ ેકે િરહિં એવી િાંકા હોવાથી સારહત્યમા જ િોધ ચાલ ુરાખી. 

આખરે સાંત કબીરદાસ ેજવાબ આપ્યોેઃ 

पे्रम न बाड़ी ऊपजै, पे्रम न हाट बबकाय। 

राजा परजा जेबह रूचै, स़ीस देइ ले जाय।। 
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હવ ેપ્રેમિા આધનુિક સ્વરૂપિ ેદિાયવતી મારી એક કનવતા રજૂ કરૂાં છાં. 

બ્રેકઅપ 

તમ ે  કહો  િ ે અમ ે િ કરીએ, એવુાં  બિ ે જ કેમ? 

સદા   તમોિ ે રાજી  કરવા, એ  જ  અમારી   િેમ. 

રદવસરાત  અપયણ છે  તમિ,ે  છતાાં કરો છો વહમે? 

તમ ે  ભલે િા  સમજી િકતા, અમ ે કયો  છે પ્રેમ. 

તમ ે કહો તો  સરૂજ  ઊગે,  તમ ે કહો  તો રાત પડ,ે 

રદવસ-રાતિા  ભેદ  તમારી  પાસ ે અમિ ે િરહિં િડ;ે 

છતાાં  તમારા િાંકીલા મિમા   િાિ ે ખોટી છાપ પડ?ે 

આવુાં   માિસ  હોય  તમારુાં, ગાડી  પાટે  કેમ  ચડ?ે 

બદલો  માિસ હવ ે તમારુાં, િરહિં  તો અંતર  કેમ  મળે, 

અહીં  પ્રેમિા  મોજા  ઉછળે, તમિ ે િા કાંઈ સમજ પડ,ે 

આ છેલ્લો છે   યત્િ અમારો, એમા જો કાંઈ પણ િ વળે, 

સારૂાં  થાસ ે“બ્રેકઅપ” કહીિ,ે બેઉ પોત-પોતાિ ેમાગય પડ.ે 
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(૭) કુટુાંબ-ત્રીજી આવ્રનુિ 

ઉચ્ચ અભ્યાસિ ેબહાિે અથવા િોકરીિ ેબહાિ,ે ર્વુાિો ઘર છોડી સ્વતાંત્ર રહવેા જતાાં રહ ે

છે. મા-બાપ નવચારે છે, “ શુાં આપણ ેછોકરાાંઓિે આટલા માટે જન્મ આપીએ 

છીએ? આટલા માટે ઉછેરીિ ેમોટાાં કરીએ છીએ કે, તેઓ આપણિ ેસિૂાાં મકૂીિ ેજતાાં 
રહ?ે”આજે બધાાં મા-બાપિા જીવિમાાં આવુાં બિે છે. બધાાંિાાં સાંતાિો દૂર જાય છે. આજિા 
વાતાવરણમાાં આ બધુાં સ્વાભાનવક છે, સ્વતાંત્ર જીવિ જીવવાિી ઈચ્છા ર્વુાિોમાાં ઘર કરી 
રહી છે. આજે સારો રસ્તો તો એ છે કે  આપણખેિુ થવાનુાં કે આપણાાં સાંતાિો પરરપક્વ 

થતાાં જાય છે, સ્વતાંત્ર રીતે જીવવા કાબેલ બન્યા છે. છોકરાાંઓ ખોટા માગે જિ ેએિો 
ડર રાખવાિી જરૂર િથી. આજ સધુી એમણ ેઆપણુાં સાાંભળર્ ુછે િ ેભનવષ્યમાાં પણ 

સાાંભળિ,ે આપણી સલાહ માિિ ેએિી ખાતરી રાખવી જરૂરી છે. 

અલબત જે રીતે આ ર્વુાિો ઘર છોડવા થિગિી રહ્યાાં છે; જાણ ેકે આપણ ે એમિ ેબાાંધી 
રાખ્યાાં હોય અિે એમિો છૂટકારો થવાિો હોય એમ રોમાાંચ અનભુવ ેછે, ત ેઆપણિ ેખુાંચ ે

છે. તેઓ એક પળ માટેય એવુાં િથી નવચારતાાં કે મમ્મી-પપ્પા સિૂાાં પડી જિ.ે આપણાાં 
વગર મમ્મી-પપ્પા શુાં કરિ?ે  ર્વુાિો એમિા નવચારોમાાં જ મસ્ત છે. આપણા માટે. હવ ે

સાંતાિોિી પ્રગનત દૂરથી જોઈ અિ ેખિુ થવાનુાં જ સારૂાં છે. હવે આ પ્રશ્ન લાગણીિો 
િથી, પ્રશ્ન આજિી પરરસ્સ્થનત િો છે. આજિા સમયકાળિો છે. આપણે જો 
આધનુિક ર્ગુમાાં જીવવુાં હોય, સખુથી રહવે ુાં હોય, તો પ્રેક્ટીકલ થવુાં પડે, સમયિી માાંગ 

સમજવી પડ.ે 

આપણ ેજો સાંતાિોિે બાાંધી રાખીએ તો એમિો નવકાસ રૂાંધાઇ જાય. છોકરાાંઓ દૂર રહીિ ે

નવકાસ સાધ ેએ જ ઉિમ છે, સાંતાિોિા રહતમાાં છે.આજિી નવચારસરણી જ એ જાતિી છે. 

આપણાાં સાંતાિો આ વાતાવરણમાાં મોટાાં થયાાં છે. આજિા જીવિિી આ વાસ્તનવકતા 
છે. આપણાાં સાંતાિો આપણી સાથ ેિથી રહવેાિાાં એ આપણ ેપહલેેથી જ જાણતાાં હતા પછી 
આ હાયવોય શુાં કામ? 
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સાંતાિો આપણાાં જીવિિાાં કેન્દ્ર સ્થાિેથી દૂર જાય છે એટલ ેઆપણુાં જીવિ પરુૂાં િથી થઇ 

જતુાં િથી. જીવિ એિી મેળે માગય કરી લ ેછે. મિ એિી મેળે િોક, સાંતાપ, ગ ૂાંગળામણથી 
ઉપર ઉઠે છે. જીવિ સમસ્યા િથી, જીવિ તો અણમોલ લ્હાવો છે. 
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(૮) ભીંત પડે તો તમિે ગાળ... 

થોડા સમયથી ભારતિા બાળકોમાાં પણ અમેરરકાિા બાળકો જેવો impulsive ગસુ્સો 
વધતો જાય છે. થોડા મરહિા પહલેા રદલ્હીિી એક સ્કૂલમા એક બાળકે બીજા બાળકિી 
મજાક ઉડાવેલી, એથી ગસુ્સે થઈ એ બીજા રદવસ ેએિા નપતાિી revolver લઈ આવ્યો 
અિ ેમજાક કરિાર બાળક પર ગોલી ચલાવી દીધી. અમેરરકામા તો આવુાં થોડા થોડા 
સમય ેબિતુાં હોય છે. 

અમ ેિાિા હતા ત્યારે અમ ેપણ ગસુ્સ ેથતા, લડતા, ઝગડતા પણ કોઈિે મારી િાખવાિો 
નવચાર તો સ્વપિા પણ િ આવતો. ત ેવખત ેમહોલ્લાિા બે જણ ઝગડ ેતો બે પાલા પડી 
જતા, થોડાક બાળકો એકિા પાલામા અિ ેથોડાક બાળકો બીજાિા પાલામા જતા. આવુાં 
થોડા કલાક જ ચાલત ુાં અિ ેઆ થોડાક કલાકમા પણ બન્ન ેપાલાિા બાળકો છૂપી રીત ે

આપસમા મળતા અિ ેવાતણચત કરતા. ત્યારબાદ કોઈ એકાદ બાળકિી મધયસ્તતાથી 
સલુેહ થઈ જતી. 

રમતાાં રમતાાં ઝગડો થાય અિે એક બાળક બીજાિ ેગાળ આપ,ે તો ગસુ્સે થઈ હાથાપાઈ 

કરવાિ ેબદલ ેજેિ ેગાળ મળી હોય ત ેબોલતોેઃ 

“ભીંત પડ ેતો તમિ ેગાળ, આકાિ પડ ેતો અમિ ેગાળ, 

 ભગવાિિી ભીંત ભાાંગે િરહિં િ ેઅમિ ેગાળ લાગે િરહ” 

અિ ેપછી એક િાિો પથ્થર લઈ િજીકિી ભીંતિ ેથોડી ખોતરતો. 

બસ પતી ગર્ુાં, ગાળ પાછી જતી રહી, પાછાં રમવાનુાં િરૂ. 

આજે ટેલીનવઝિમા, ચલણચત્રોમા અિ ેઈલકેટ્રોનિક રમતોમા બતાડાતી રહિંસા બાળકોિા 
રદમાગમા ઘર કરી રહી છે, ત્યારે “ભીંત પડ ેતો અમિ ેગાળ...” જેવો સાદો ઉપાય કામ 

િરહિં આવ,ે એિા માટે કાાંઈક વધારે સારો ઉપાય િોધવો પડસ.ે 
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(૯) કાંકોતરી 
ફરી એકવાર હુાં આપ સૌિ ે૬૦ વષય પહલેાિી દુનિયામાાં લઈ જાઉં. લગ્િો આજે પણ 
થાય છે અિ ેલગ્િો ત્યારે પણ થતા. પણ બે સમયિી લગ્િ પ્રથામાાં એટલુાં 
પરરવતયિ આવી ગર્ુાં છે કે આજિી પેિીિ ેકાાંતો માિવામા િ આવ ેઅથવા તો હસવુાં 
આવ.ે 

િરૂઆત કાંકોતરીથી કરૂાં. જેણ ેપોસ્ટકાડયથી મોંઘા અિ ેપોસ્ટકવરથી સસ્તા એવા 
આંતરદેિીય ટપાલિા કાગળ જોયા હોય તિેે તરત સમજાસ ેકે ત્યારે કાંકોતરીઓ 
કેવી હતી. ૩૦ રૂનપયાિી ૧૦૦, સારા કાગળ ઉપર લાલ િાહીથી છાપેલી કાંકોતરી 
આનથિક રીતે ઠીકઠાક લોકો છપાવતા. વર પક્ષિી કાંકોતરીમા કન્યાનુાં િામ િહીં, અિે 
કન્યા પક્ષિી કાંકોતરીમા વરનુાં િામ િહીં. કાંકોતરીમા હસ્ત મેળાપિો સમય રહતેો, 
પણ જમવાિો સમય તો છોડો, જમણવારિો પણ ઉલ્લખે પણ િ કરાતો. લગ્િ હોય 
એટલ ેજમવાનુાં તો હોય જ એવી સમજ મહમેાિોિ ેહતી. અિે આ આમાંત્રણ પણ 
કેવુાં? સહ-કુટુાંબ નમત્ર માંડળ સરહત. આજિી જેમ આપશ્રી/બન્ન/ેસહકુટુાંબ િા 
વગીકરણ િ હતા. ગામડાઓમાાં તો ધમુાડાબાંધ (એટલ ેઆખા ગામિ ેજમવાનુાં) 
આમત્રાંણ અપાત ુાં. 

ત્યારબાદ કાંકોતરીઓ કાડયિા રૂપમા છાપવામા આવતી. કાડય ફેન્સી થવા લાગ્યા અિ ે
મોંઘા થવા લાગ્યા. આજથી ૪૦ વષય પહલેા મુાંબઈિા એક શ્રીમાંત કુટુાંબ ેએક મીટર 
લાંબાઈિા બ્લાઉઝપીસમા ધોવાથી િીકળી જાય એવી િાહીથી કાંકોત્રી છપાવી, જેથી 
ધોઈિ ેએમાથી બ્લાઉઝ નસવડાવી િકાય. સાાંભળર્ુાં છે કે ચાાંદીિા પાતળા પતરાાં પર 
કાંકોત્રી છપાવિાર શ્રીમાંત પણ મુાંબઈિા જ હતા. આજે ૧૦-૧૦ પાિાિી, ૧૫૦ 
રુનપયા કીમત સધુીિી કાંકોત્રીઓ સામાન્ય છે. 
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જૂિા જમાિામાાં લગ્િિા રદવસથી એક મરહિા પહલેા કાંકોત્રી લખવાન ુિરૂ થઈ જતુાં. 
િજીકિા સગાવહાલાઓિ ેકાંકોત્રી લખવા બોલાવવામા આવતા. કાંકોત્રીઓ ઉપર 
લાલ િાહીથી આમાંનત્રતોિા િામ અિે સરિામા લખવામા આવતા. પોતાિી 
માણલકીિા મકાિમા રહતેા લોકોિો સરિામામાાં “પોતાિો બાંગલો” અથવા “પોતાિો 
માળો” લખી એમિ ેમાિ આપવામા આવતુાં. બપોરિા જમી પરવારી કુટુાંબિી સ્ત્રીઓ 
સગાાંવહાલાિી સ્ત્રીઓ સાથે બે કે ચાર જણિા ગ્રપુ બિાવી, સારા વસ્ત્રો અિે દાગીિા 
પહરેી, કાંકોત્રીઓ વાાંટવા િીકળતી. બે ત્રણ અઠવારડયા આ ક્રમ ચાલતો. 

આજે કાંકોત્રી કુરરયરથી મોકલાય છે અિ ેટેલીફોિ કરી એ પહોંચી ગઈ છે તે પાકુાં 
કરી લેવાય છે. આજે આમાંનત્રતોિ ેપણ કોઈ બપોરે આવીિ ેઊંઘમાાં, કે નસરરયલ 
જોવામાાં ખલેલ પાડે એ ગમતુાં િથી. આજે જન્મરદવસિી અિે અન્ય પાટીઓિા 
આમાંત્રણ ઈ-મેલથી મોકલાય છે તેમ કાંકોત્રી પણ ઈ-મેલથી મોકલવામા આવ ેતો 
મિ ેિવાઈ િરહિં લાગે. 
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(૧૦) ઘર ઘર િી રમત 

અમ ેિાિા હતા ત્યારે ચોમાસામાાં વરસાદિ ેલીધ ેઆંગણાિી રમતો િ રમી િકતા. ત્યારે 

રજાિ ેરદવસે આડોસ પડોસિા િાિા બાળકો ભેગા થઈ, કોઈિા ધરમા અથવા કોમિ 

પેસેજમા, ઘર ઘરિી રમત રમતા. દરેક જણ પોતાિ ેઘરેથી કાંઈિ ેકાંઈ લઈ આવ.ે એક બે 
ચાદરિી મદદથી તાંબ ુજેવુાં ઘર બિાવતા. રમવાિા રસોડાાં, િાિી છત્રી, રમકડાાં અિે 
આવી િાિી િાિી વસ્તઓુ ભેગી કરી ઘર બિાવતા. પછી એક છોકરો કહ ેકે આજે હુાં પપ્પા 
બિીસ, તો તરત એક છોકરી કહ ેહુાં મમ્મી બિીસ. જો બ ેછોકરીઓ મમ્મી બિવા માટે 

દાવો પેિ કરે તો એકિ ેસમજાવીિ ેદાદી બિાવી દેતા. કોઈ બીજો છોકરો પપ્પા 
બિવાિો દાવો કરે તો એિ ેડોકટર બિાવી દેતા. બાકી વધેલા બધા ભાઈ બહિે. 

 

બસ પછી કલાક બે કલાક આ રમત ચાલતી. બાળકોએ જે અસલ જીવિમાાં જોર્ુાં હોય 

તેિી િકલ કરવાિો પ્રયત્િ કરતા. પપ્પા, મમ્મીિે અિ ેછોકરાવોિ ેવિતા પણ ખરા. 
કોઈિ ેતાવ આવ્યો હોય ત્યારે ડોકટર નવઝીટે આવી ઈન્જેકિિ પણ આપી જતા. રાત 

પડતી તો બધા સઈૂ જવાિી એકટીંગ કરતા, અિ ેબે ત્રણ નમનિટમાાં જ સવાર પડતી તો 
મમ્મી બધાિ ેજગાડી દેતી. આમા થોડા લડાઈ ઝગડા પણ થતા અિે રમત પરૂી થઈ 

જતી. 
 

આજે પણ આ ઘર ઘરિી રમત રમાય છે પણ એમા માત્ર બે જણ જ રમવાવાળા હોય છે. 

આજે આ રમતનુાં િામ બદલી એિ ે“લીનવિંગ-ઈિ રીલેિિ” િામ આપવામા આવ્ર્ુાં છે. 

આ રમતમા હવ ેનિદોષ આિાંદ િથી, માત્ર ક્ષણણક આિાંદ છે. 

 

  



 

31 
 

(૧૧) આઝાદી પહલેાનુાં રહન્દુસ્તાિ 

૧૫ મી ઓગસ્ટે અંગે્રજોએ જે રહન્દુસ્તાિિે આઝાદી આપી, એ પહલેાનુાં રહન્દુસ્તાિ કેવુાં 
હત ુાં એિી કલ્પિાઆજિી પેિીિ ેિહીં હોય. આ ટુાંકા લેખ દ્વારા હુાં એ સમયનુાં ણચત્ર રજૂ 

કરવાિો પ્રયત્િ કરૂાં છાં. 

રહન્દુસ્તાિિો આસરે ૭૫ ટકા ભાગ અંગે્રજોિા સીધા તાબામાાં હતો, જ્યારે બાકીિો ૨૫ 

ટકા ભાગ િાિામોટારાજાઓ અિ ેરજવાડાઓિા તાબામાાં હતા. આ બધા રાજાઓ અિે 
રજવાડાઓ અિેક પ્રકારિી સાંનધઓ દ્વારા, અંગે્રજોિી આણ િીચ ેજ રાજ કરતા. એમણ ે

અંગે્રજોિી સવોપરરતા (Paramountcy) સ્વીકારેલી. આવા રાજ્યોિી કુલ સાંખ્યા ૫૬૫ 

હતી. માત્ર ચાર રાજ્યો, હૈદ્રાબદ, મૈસરુ, કાશ્મીર અિ ેવડોદરા નવસ્તારમાાં મોટાહતા. 

અંગે્રજોિા સીધા તાબાવાળો રહસ્સો ણબ્રટીિ ઈન્ડીયા તરીકે ઓળખાતો, અિ ેરાજારજવાડા 
વાળો પ્રદેિનપ્રન્સલી સ્ટેટ્સ તરીકે ઓળખાતો. આ બન્ન ેપ્રદેિો મળી આખો પ્રદેિ ઈન્ન્ડયા 
તરીકે ઓળખાતો. 

આ નસવાય દીવ, દમણ અિે ગોવામાાં પોચુયગીઝ સરકારિી અિ ેપોંડીચેરીમાાં ફ્ાાંસિી 
સરકારિી હકુમતહતી, જે ણબ્રટીસ સરકાર સાથ ેકરાર બધધ હતા. 

ણબ્રટીસ ઈન્ન્ડયા ૧૭ પ્રાાંતોમાાં વહેંચાયલો હતો. અજમેર, આન્દામાિ-નિકોબાર, આસામ, 

બલણુચસ્તાિ,બાંગાલ, ણબહાર, મુાંબઈ, સેંટ્રલ પ્રોનવન્સ, કુગય, રદલ્હી, મદ્રાસ, િોથય-વેસ્ટ 

ફ્ાંટીયર, ઓરીસા, પાન્થ-નપપ્લોદા,પાંજાબ, નસિંધ અિ ેર્િુાઈટેડ પ્રોનવિંસ. પ્રાાંતિા નવસ્તાર 

પ્રમાણ ેગવિયર, લેફટેિન્ટ ગવિયર કે કમીિિરિીદ્વારા આ પ્રાાંતોિા વહીવટી માળખા 
ચાલતા. બધા પ્રાાંતો અિે નપ્રિંન્સીસ્ટેટ્સ વાઈસરોયિી સિા હઠેળ હતા. 

રાજા-રજવાડાઓ સાથિેી સાંનધમાાં ત્રણ મખુ્ય વાતો ઉપર અંગે્રજોિો સાંપણુય અનધકાર હતો. 
આ ત્રણ વાતોએટલ ે(૧) નવદેિ વ્યહવાર (૨) સાંરક્ષણ (૩) રેલવ ેઅિ ેસાંદેિ વ્યહવાર. 

કોઈપણ રાજ્ય અંગે્રજોિી રજાવગર, પરદેિ સાથ ેકોઈપણ પ્રકારિો વ્યહવાર કરી િ 

િકતા, રાજ્યોિ ેપોતાનુાં સૈન્ય, હવાઈ દળ કેિૌસેિા રાખવાિી છૂટ િ હતી, અિ ેતાર 
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ટપાલ અિે રેલ્વ ેખાતા ઉપર અંગે્રજોિો કબ્જો હતો. દરેક મોટાઅિ ેમધયમ કદિા 
રાજ્યમાાં એક અંગે્રજ અમલદાર (રેનસડ્નન્ટ) રહતેો, એ બધી વાતો ઉપર કડક િજરરાખતો. 
રાજાઓ રેનસડન્ટિી રજા વગર કોઈપણ મોટા નિણયય લઈ િકતા િરહિં. રાજ્યોિ ેપોતાિા 
કાયદાઘડવાિી છૂટ હતી, પણ અંગે્રજોિા કાયદાઓનુાં પણ પાલિ કરવુાં પડત ુાં. અંગે્રજોિી 
રજા લઈ, સ્થાનિકપોલીસ ખાત ુાં રાખવાિી છૂટ હતી. કેટલાક રાજ્યોમાાં પોતાનુાં ચલણ હત ુાં. 
દરેક રાજ્ય ેએક મકુરર રકમણબ્રટીિ સરકારિ ેદર વરસ ેઆપવી પડતી. 

ણબ્રટીિ પ્રાાંતોિી જેમ આ રાજાઓિા રાજ્યો પણ સીધા વાઈસરોયિી આણ િીચ ેહતા. આ 

રાજારજવાડાઓનુાં માિ જાળવવા એમિ ેજાત જાતિા ઈલ્કાબ આપવામાાં આવતા, અિે 
એમિ ેઅલગ અલગ સાંખ્યામાાં તોપોિી સલામી આપવામાાં આવતી. તેઓ ઈંગ્લેંડ જાય 

ત્યારે ણબ્રટિિા રાજા કે રાણીિ ેમળીિકતા. 

બીજા નવશ્વર્ધુધ પછી ણબ્રટિિી સૈન્ય િસ્ક્ત અિ ેઆનથિક િસ્ક્તમાાં ખબૂ ઘટાડો થયો હતો. 
નવશ્વિા દેિોનુાં અિ ેખાસ કરીિ ેઅમેરરકાનુાં પણ બધા દેિોિ ેસ્વતાંત્રતા આપવાનુાં 
ણબ્રટીિરો ઉપર દબાણ હત ુાં. ગાાંધીજી અિે અન્ય િેતાઓિી આગેવાિી હઠેળિી સ્વતાંત્ર 

માટેિી લાાંબી ચળવળ, િેતાજી સભુાષ બોઝિી આઝાદ રહન્દ ફોજ, ૧૯૪૬ િા 
િૌસેિાિોબળવો, અિ ેરહન્દુ-મસુલમાિોિા કોમી દાંગાથી પણ અંગે્રજો ડરી ગયા હતા. 
આખરે ૨૦ મી ફેબ્રઆુરી ૧૯૪૭ િા વડાપ્રધાિ એટલીએ જાહરે કર્ુું કે 

(૧) ણબ્રટીસ ઈન્ન્ડયાિ ેમોડામાાં મોડુાં જુિ ૧૯૪૮ સધુીમાાં સાંપણૂય સ્વાયતા આપવામાાં 
આવિ.ે 

(૨) રજવાડા સાથેિા સાંબાંધોિો નવચાર ણબ્રટીસ ઈન્ન્ડયાિા હસ્તાાંતરણિી તારીખ િક્કી 
થાય પછી કરવામાાંઆવિ.ે 

૩ જી જુિ ૧૯૪૭ િા માઉંટાબેટિ પ્લાિિી જાહરેાત કરવામાાં આવી. આ પ્લાિ પ્રમાણ ે

(૧) રહન્દુસ્તાિિા ભાગલા કરવાિો નસધધાાંત ણબ્રટિિ ેમાંજૂર છે. 

(૨) િવી સરકારિ ેDominion Status આપવામાાં આવિ.ે 
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(૩) કોમિવેલ્થમાાં રહવે ુાં કે િરહિં તેિો નિણયય ભારત અિે પાકીસ્તાિ કરી િકિ.ે 

(૪) રાજા-રજવાડાિા રાજ્યોિ ેકોમિવેલ્થમાાં સામીલ િરહિં કરવામાાં આવ.ે 

કોંગે્રસ અિ ેમસુ્લીમલીગિા િેતાઓ સાથેિી અિેક વાટાઘાટો પછી, વાઈસરોય 

માઉન્ટબટેિ ેસ્વતાંત્રતા માટે૧૫ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ િી તારીખ િક્કી કરી. 

રહન્દુસ્તાિિા ભાગલા પડતાાં ણબ્રટીસ ઈન્ન્ડયાિા ૧૭ માાંથી ૧૧ પ્રાાંત ભારતિા તાબામાાં 
આવ્યા,બલણુચસ્તાિ, િોથય-વેસ્ટ ફ્ન્ટીયર અિે નસિંધ આ ૩ પ્રાાંત પાકીસ્તાિિા તાબામાાં 
આવ્યા, અિે પાંજાબ,બાંગલા અિ ેઆસામ આ ૩ પ્રાાંતિા ભાગલા પાડવામાાં આવ્યા. 

ભારતિી સીમાઓમાાં આવેલા બધા રાજા-રજવાડા, સરદાર પટેલેિી કુિેહથી થોડા 
સમયમાાં જ ભારતમાાંનવલય થઈ ગયા, કેટલાક રજવાડા, જેવા કે જૂિાગિ અિે હૈદ્રાબાદ, 

સામ ેબળ વાપરવુાં પડલેુાં, કાશ્મીરઉપર પાકીસ્તાિ ેહુમલો કયો એટલ ેકાશ્મીરે પણ 

જોડાણ સ્વીકાર્ુું. રદવ, દમણ, ગોવા સામ ેબળ વાપરવુાંપડેલુાં. ફ્ાન્સ ેપોંડીચેરી િાાંનતથી 
સોંપી દીધુાં. 

અિ ેઆ રીત ેઆજિા ભારતિી સીમાઓ અંરકત થઈ િકી. 
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(૧૨) ઘર એટલે ઘર 

મનષુ્યની ત્રણ મળૂભતૂ જરૂહરયાત છે, રોટી, કપડા અન ેઘર. કુદરતના પ્રવતકળૂ 
તત્વો, જેવા કે અવતશય ઠાંડી, અવતશય ગરમી, વરસાદ વગેરેથી બચવા માટે 
મનષુ્યન ેએક સરુચિત સ્થાનની જરૂર પડ ેછે. આદી માનવ ગફુાઓનો ઉપયોગ 
કરતા, પણ સાંસ્કૃવતના વવકાસ સાથ ેનવા નવા સ્વરૂપના ઘર બનવા લાગ્યા. આજથી 
પચાસ વર્ા પિલેા પણ ઉત્તર ધ્રવૂમાાં એસ્કીમો બરફના ઈગલમુાાં રિતેા, જો કે િવે 
તો ત્યાાં પણ ઘર બાંધાવા લાગ્યા છે. 

ઘર શબ્દનો ઉપયોગ આપણે અનેક પહરપિેમાાં કરીએ છીએ. સામાન્ય રીતે, આપણ ે
રિવેા માટે જે ઝાંપડુાં, ઓરડો, ફલેટ કે મકાન વાપરીએ છીએ એને ઘર કિીએ છીએ. 
ટપાલી જ્યાાં આપણન ેપત્ર પિોંચાડી શકે એન ેઘરનુાં સરનામુાં કિીએ છીએ. કેટલાક 
લોકો પત્નીનો ઉલલખે મારી ઘરવાળી તરીકે કરે છે, એટલ ેજ્યાાં પત્ની સાથ ેરિતેા િો 
એ તમારૂાં ઘર. કેટલીક જ્ઞાવતમાાં િજી પણ ઘર માાંડવુાં નો અથા લગ્ન કરવા એવો થાય 
છે. ગજુરાતી લેિીકોનમાાં ઘરભાંગ થવુાં નો અથા પત્નીનુાં મતૃ્્ ુથવુાં એવુાં આપલેુાં છે. 

ઘરનુાં મિત્વ બાળકો ખબૂ નાના િોય ત્યારથી જ સમજાઈ જાય છે, અન ેએટલ ેજ 
ઘર ઘરની રમત નાના બાળકોની વપ્રય રમત િોય છે. ઘરની સાચી વ્યાખ્યા બાળકો 
વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે. માત્ર ટોવેલ, ચાદર, છત્રી વગેરે લઈ એક ઝપડુાં 
બનાવી લઈન ેબાળકો એને ઘર કિતેા નથી. એક જણ બાપજુી બને, એક છોકરી બા 
બન,ે એક છોકરો ડોકટર બને, આ બધી સાંપણૂા વ્યવસ્થાન ેએ ઘર ઘરની રમત કિ ે
છે. 

કેટલાક લોકો કિ ેછે કે જ્યાાં કુટુાંબ એક સાથ ેરિ,ે એ જગ્યાન ેઘર કિવેાય. કુટુાંબ તો 
કેટલીક વાર મસુાફરી દરમ્યાન ધરમશાળામાાં, રીસોટામાાં કે િોટેલમાાં એક સાથે રિ ે
છે, પણ આપણ ેએન ેઘર કિતેા નથી. ઘરની વ્યાખ્યા કરવી એ આપણ ેધારીય ેછીય ે
એટલુાં સિલેુાં નથી. 
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ચાર હદવાલો, છત, બારી-બારણાાં એ માત્ર ઘરનુાં શરીર છે, એને ઘર કિવેા માટે એ 
શરીરમાાં જીવ િોય, એમાાં આત્મા િોય એ જરૂરી છે. આ જીવ અને આત્મા એમાાં 
વસવાટ કરનારા મનષુ્યો છે. મનષુ્યો મેં એટલા માટે કહ્ુાં છે, કારણ કે આપણ ે
ઘોડાન ેરિવેાના સ્થાનન ેતબેલો કિીએ છીય ેઅન ેગાયોના રિવેાના સ્થાનન ેગમાણ 
કે અન્ય પ્રાદેવશક શબ્દથી ઓળખીએ છીએ. 

આપણી માલીકીનુાં એક વવશાળ મકાન િોય અને એમાાં આપણી રોજીંદી જરૂરીઆતના 
બધા જ સાધનો િોય, પણ આપણ ેએમાાં એકલા જ રિતેા િોઈય,ે તો આપણ ેભલ ે
કિવેા ખાતર એન ેઘર કિીય,ે પણ આપણન ેએ ખરા અથામાાં ઘર લાગત ુાં નથી. 
ઘરમાાં મા-બાપ િોય, ભાઈ-બિને િોય, પત્ની િોય અને હકલલોલ કરતાાં બાળકો િોય; 
જ્યાાં એકલતાનો સદાંતર અભાવ િોય, જ્યાાં સતત સલામતીનો અિસેાસ િોય, એન ે
ઘર કિવેાય. 

આપણ ેનવા મકાનમાાં રિવેા જઈય ેત્યારે બ્રાહ્મણન ેબોલાવી ગિૃશાાંવત માટે પજૂા 
કરાવીએ છીએ. આનો અથા એ થયો કે શાાંવત એ પણ ઘરનુાં એક અંગ છે. જે ઘરમાાં 
કુટુાંબના બધા સભ્યો વચ્ચ ેપ્રેમભાવ િોય, ઘરમાાં સખુશાાંવત િોય, એ ઘરમાાં સ્વગાની 
કલપના જેવુાં સખુ મળે છે. આમ ઘર એટલ ેમાનો ખોળો, વપતાનો સ્નેિ, ભાઈ-
બિનેની હૂાંફ, પવત-પત્નીનો સ્નેિ અન ેબાળકોનુાં ગુાંજન. 

ઘરન ેઘર બનાવવા માટે કુટુાંબના પ્રત્યેક સભ્યનો ફાળો અવનવાયા છે. હુાં જ્યારે 
કાયમી વસવાટ માટે અમેહરકા આવ્યો ત્યારે અનેક વહડલોન ેમોઢે ફહરયાદ સાાંભળેલી 
કે “અમ ેઅમારૂાં ઘર છોડી સાંતાનોની છત નીચ ેરિવેા આવ્યા છીએ.” આ વાક્માાં 
રિલે ુાં દદા  સમજી શકાય એવુાં છે. સમય જતાાં મન ેસમજા્ુાં કે સાંતાનોના ધરન ે
પોતાનુાં ઘર બનાવવા વહડલોનો ફાળો પણ જરૂરી છે. આપણ ેઆબોિવા અનસુાર 
ઘરની બાાંધણી કરીએ છીએ, ઋત ુઅનસુાર કપડા પિરેીએ છીએ, તો અમેહરકાની 
સાંસ્કૃવતન ેસમજીન ેએ અનસુાર સાંતાનોન ેઅનકુૂળ થઈન ેરિીય ેતો અિીં પણ આપણુાં 
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ઘર બની જાય. સાંતાનો પણ ઇચ્છે છે, કે ઘરમાાં વહડલોની પ્રેમાળ છત્રછાયા િોય, 
કુટુાંબમાાં પ્રેમ અન ેઆનાંદ િોય, બાળકોનો કલરવ િોય અન ેઘરમાાં બધા સાંતષુ્ટ િોય. 

ઘર એટલ ેશ્રધ્ધા, પ્રેમ અન ેશાાંવતનો વત્રવણેી સાંગમ. આ સાંગમથી વાસ્તનુે તથાસ્ત ુ
કહી શકાય.  

Interior Decoration થી ઘરન ેસુાંદર બનાવી શકાય, પણ સખુી ન બનાવી શકાય. 
ઘરન ેસખુી બનાવવા કેટલાક વનયમોનુાં પાલન જરૂરી છે. ઘરમાાં પ્રત્યેક જણનુાં માન 
જાળવવુાં જોઈએ, ખાવાપીવાની અન ેઅન્ય બધી વસ્તઓુની ન્યાયપણૂા વિેંચણી થવી 
જોઈએ, કોઈ એક સભ્ય પ્રત્ય ેપિપાત કે કોઈ એક સભ્ય પ્રત્ય ેવતરસ્કાર ન િોવો 
જોઈએ, ઘરના બધા કામકાજમાાં પ્રત્યેક સભ્યે યથાશક્તત ફાળો આપવો જોઈએ, અને 
વહડલો માટે સન્માનની લાગણી િોવી જોઈએ. ઘરન ેઘર કિવેડાવવા માટે પોતાના 
માણસની હુાંફની અનભુવૂત બહ ુજ જરૂરી છે. 

આજે પહરક્સ્થવત એવી ઊભી થઈ છે કે મકાનો ઊભા છે પણ ઘર ભાાંગી પડયા છે. 
સા્ં તુત-કુટાંબ પ્રથા શિરેોમાાં તો નષ્ટ થઈ ચકૂી છે, લગ્નવવચ્છેદના બનાવો ઝડપથી 
વધવા લાગ્યા છે, અને સાંતાનો નોકરી અંગે પરગામ કે પરદેશ રિવેા ચાલયા જાય 
છે. અમેહરકામાાં કુટુાંબની વ્યાખ્યા અલગ જ છે. મારી પત્નીના અવસાન બાદ મારા 
કુટુાંબમાાં હુાં એકલો જ. મારો હદકરો, મારી પતુ્રવધ ુઅને મારી બે પૌત્રીઓ મળીને જે 
કુટુાંબ થાય એ મારા હદકરાનુાં કુટુાંબ. અિીં બાળકો પખુ્તવયના થાય અન ેકમાતા થાય 
એટલ ેએ તમારા કુટુાંબમાાંથી નીકળી જાય, અન ેપોતાનુાં કુટુાંબ શરૂ કર. આ પધ્ધવતના 
ફાયદા નકુશાનની ચચાામાાં હુાં અિીં નથી ઉતરતો. 

આમ સ્થળકાળ પ્રમાણે ઘરની વ્યાખ્યા તો બદલતી જ રિવેાની. તો ઘરની ચોક્કસ 
વ્યાખ્યા કઈ? આખો હદવસ કામ કરી, થાક્ા પાક્ા જે સ્થળે જવાની ઈચ્છા થાય એ 
ઘર? જ્યાાં તમારા આવવાની કોઈ રાિ જોત ુાં િોય એ ઘર? જ્યાાં પિોંચીન ેજીવન ે
શાાંવત મળે એ ઘર? જે સ્થળે રિતેા પ્રત્યેક જણ પ્રત્ય ેઆપણન ેપ્રેમની લાગણી થાય 
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એ ઘર? જ્યાાં નાનામાાં નાનુાં કામ કરતાાં પણ નાનપ ન લાગે એ ઘર? જ્યાાં પરણી ન ે
નવોઢા પગલાાં પાડે એ ઘર?  

ઘરની ગમે ત ેવ્યાખ્યા કરો, પણ ઘર એ ઘર. 
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(૧૩) ભાષા શધુ્ધધ 

આજથી આસરે ૪૦૦ વષય પહલેા અખા ભગતે કહલે ુાં, 

“ભાષાિ ેશુાં વળગે ભરૂ, જે રણમાાં જીત ેત ેશરૂ; 

સાંસ્કૃત બોલે ત ેશુાં થર્ુાં, કાાંઇ પ્રાકૃતમાાંથી િાસી ગર્ુાં; “ 

પણ ત્યાર બાદ દલપત-િમયદ ર્ગુમાાં અખાિી વાતિ ેિામાંજૂર કરીિ ેકહવેાર્ુાં, 

“નપિંગલ પાઠ પિયા  નવિા, કાવ્ય  કરે કનવ  કોય; 

િ ેવ્યાકરણ નવણ વાણી વદે, વાણી નિમળ િ હોય.” 

હવ ેઆજિી વાત કરીએ. આજે બ્લોગ્સમાાં રોજે રોજ િગલાબાંધ કનવતાઓ ઠલવાય 

છે,એમાિી કેટલી કનવતાઓ છાંદમા લખેલી હોય છે? આજિા કનવઓમાાંથી કેટલાિ ે

નપિંગળિી જાણકારી છે? અિે છતાાંય એ કનવતાઓ વાંચાય છે અિે એિા વખાણ પણ થાય 

છે. છાંદમાાં કનવતા લખવાનુાં અધરૂાં છે માટે ધીમ ેધીમે છાંદિો ઉપયોગ ઓછો થઈ 

ગયો. વ્યાકરણ અિ ેજોડણી પણ એ જ રસ્તે જઈ રહ્યા છે. 

આજથી ૪૦-૫૦ વષય પહલેા િાળામાાં નવષય ઓછા હતા અિ ેસોમથી શકુ્ર, ૧૧ થી ૫ િી 
અિ ેિનિવારે ૮ થી ૧૧ િી િાળા હતી. અઠાવારડયામા છ રદવસ ૪૫ મીનિટિો ભાષાિો 
નપરીયડ રહતેો. ત્યારે ભાષા ઉપર જેટલુાં ધયાિ અપાત ુાં એટલુાં ધયાિ આપવુાં આજે િક્ય 

િથી. આજે િાળામાાં કોમપ્ર્ટુર િીખવવામાાં આવ ેછે, નવજ્ઞાિિા અિે ગણણતિા નવષયોનુાં 
સ્તર ઘણુાં ઉપર ગર્ુાં છે. ગજુરાતી નસવાય એક રાજ્યિી ભાષા,રાષ્ટ્રભાષા અિ ેઅંગે્રજી 

ભાષા િીખવવામાાં આવે છે. બાળક કેટલી ભાષાઓ સારી રીત ેિીખી િકે? આમ પાયો જ 

િબળો પડવા લાગ્યો છે. 

મુાંબઈ જેવા િહરેિી તો પોતાિી જ ભાષા છે, જેિ ેલોકો બાંબઈયા ભાષાિા િામે ઓળખ ે

છે. લોકો અંગે્રજીિી છાાંટવાળી હીન્દી બોલે છે, જેિ ેમુાંબઈમાાં હીંગલીસિા િામ ે

ઓળખવામાાં આવ ેછે. ગજુરાનત હોય કે મરાઠી, ઉિર ભારતીય હોય કે બાંગાલી, બધા આ 
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બાંબઈયા ભાષામાાં વાતો કરે છે. કહવેત છે િ ેકે “અન્ન તેવો ઓડકાર”. જેવુાં બોલે છે એવુાં જ 

લખ ેછે. હવ ેઅહીં જોડણી અિે વ્યાકરણિી વાત કોણ સાાંભળવાનુાં છે. 

અન્ય ક્ષેત્રોમા સફળતા પામેલા હોવાથી પારસી અિ ેવહોરાઓિ ેઆપણ ેગવયથી 
ગજુરાતીઓ તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. એમનુાં ગજુરાતી અિે સામાન્ય રીતે લખાત ુાં 
બોલાત ુાં ગજુરાતી ઘણુાં અલગ છે. સરુતિ ેપોતાિી જ એક આગવી બોલી છે જે લખાણોમાાં 
પ્રદનિિત થાય છે. 

કોમપ્ર્ટુર વાપરિારા વગય પાસ ેસમયિી તાંગી છે, તેઓ સ્ક્રીિપર જે દેખાય એિા ઉપર 

એક અછડતી િજર કરી (બ્રાઉઝ કરી) વસ્તસુ્સ્થતીિો તાગ મેળવી લ ેછે. હ્સસ્વ-રદઘય કે 

અનસુ્વાર તો એમિા ધયાિમાાં જ િથી આવતા. અંગે્રજીિા િબ્દો તો એમણ ેરીતસરિા 
ટુાંકાવી દીધા છે અિે એિો છેલ્લા દસેક વષયથી તો સામાન્ય વપરાસમાાં સમાવિે થઈ 

ગયો છે. 

ગાાંધીજીએ જોડણીિી રહમાયત કરી હતી એ સમય બીજો હતો, આજે સોનિયા ગાાંધીનુાં 
રહન્દી આપણ ેસાાંભળી લઈએ છીએ. ગાાંધીજીએ તો બીજુ ાં પણ ઘણુાં બધુાં કહ્ુાં હત ુાં, આજે 

કોિ ેયાદ  છે? 

આવા સમય ેભાષાિી શધુધતા, જોડણી, વ્યાકરણ વગેરેિી વાતો હારેલી લડાઈ લડવાનુાં 
ચાલ ુરાખવા જેવી વાત છે. િરનસિંહ મહતેાએ કહ્ુાં છે કે “આપણો ણચિંતવ્યો અથય કાંઈ િવ 

સરે, ત ેતણો ખરખરો ફોક કરવો.” 

જે હજી શધુધ ભાષામાાં લખી િકે છે એમિ ેઆપણ ેજરૂર માિ આપીએ, પણ જેવો માટે આ 

િક્ય િથી તેમિ ેઅપમાનિત િ કરીએ. ઓછામાાં ઓછાં હસ્વ-દીઘય અિે અનસુ્વારિી ભલૂો 
તો ક્ષમ્ય ગણી તેમિા લખાણિી ગણુવિા ઉપર ધયાિ આપીએ તો સમાજનુાં ભલુાં થિ.ે 

વાત માત્ર આપણી િથી, વાત આપણી ભનવષ્યિી પેિીિી છે. સાંસ્કૃતમાાંથી પ્રાકૃત, 

પ્રાકૃતમાાંથી તળપદુાં ગજુરાનત, તળપદામાાંથી શધુધ ગજુરાનત, આટ આટલા 
બદલાવમાાંથી પસાર થયા બાદ હવ ેશુાં? કદાચ નિણયય ભનવષ્યિી પ્રજા જ કરિ ે! 



 

40 
 

પિુેં જાય ેકવણુાં ગણ,ુ અવગણ ુકવણ ુમએૂણ, 

જો    બપ્પીકી   ભ ૂાંહડી  ચાંપ્પી  જઈ   અવરેણ? 

અિ ે

પતુ્ર જ્નન્મથી કોણ ગણુ, અવગણુ કોણ મયાયથી, 

જો    બાપકુી   ભમૂી   ચાાંપી    જાય   બીજા   થી? 

આ બન્નેમાાં એકિી એક જ વાત કહી છે, પહલેી પ્રાકૃતમાાં છે, બીજી આધનુિક ગજુરાતીમાાં 
છે. 

ગજુરાતી પાંસ્ક્તઓ સહલેી લાગે છે એટલ ેટકી રહી, પ્રાકૃત અઘરી લાગે છે માટે એિો 
નવલોપ થઈ ગયો. એક મત પ્રમાણ ેદુનિયાભરમાાં ૧૫૦૦૦ ભાષાઓ હતી, હવ ે૫૦૦૦ 

બાકી રહી છે. 

વાત પાણીિ ેભ ૂકહવેાિી િથી, વાત જળ અિે  જલ વચ્ચ ેપસાંદગી કરવાનુાં કહવેાિી છે. 

ગજુરાતીઓ પાણી નપયે છે, બાંગાલીઓ પાણી ખાય છે (જોલ ખાબો?), આ બે માાંથી કોણ 

સાચુાં? બાંગાલી તો ખબુ માતબર ભાષા છે. 

મારૂાં માત્ર એટલુાં જ કહવે ુાં છે કે રોટલા ખાવ, ટપટપ ગણવામા સમય અિ ેિસ્ક્તિો વ્યય 

િ કરો. બ્લોગ્સનુાં કામ લોકોિ ેમારહતી, સમાચાર  અિે આિાંદ આપવાનુાં છે, એિા ઉપર 

સેંસરબોડયિા આકરા નિયમ લાદીિ ેિો ફાયદો? 

હુાં મારૂાં જે કહવેાનુાં હત ુાં એ પરૂૂાં કરૂાં છાં, હવ ેજેિ ેજે કહવે ુાં હોય ત ેકહો 
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(૧૪) કાકાસાહબે કાલેલકર 

કાકાસાહબે કાલેલકર આપણી ભાષાિા પ્રથમ હરોળિા નિબાંધકાર ગણાય છે. 

મહારાષ્ટ્રીય હોવા છતાાં ગજુરાત અિ ેગજુરાતી ભાષા પ્રત્ય ેતેમિી આત્મીયતા અિે 
અસાધારણ પ્રભતુ્વ જોઈિ ેગાાંધીજી તેમિ ેસવાઈ ગજુરાતી તરીકે ઓળખાવતા. 
નિબાંધોિા તેમિા અિકે પસુ્તકોમાાં આપણિ ેરાષ્ટ્રપ્રેમી, પ્રકૃનતપ્રેમી, સાંસ્કૃનતચાહક, 

સૌંદયયચાહક, કલા અિ ેસારહત્યિા ણચરાંતિ પ્રેમી અિે પ્રવાસિોખીિ કાકાસાહબેિા 
વ્યસ્ક્તત્વિો અિેરો પરરચય થાય છે. 

મારૂાં નિરીક્ષણ છે કે કાકાસાહબેિા નિબાંધોમાાં નવષયિ ેઅનરુૂપ િબ્દો, િૈલી અિે વ્યાકરણ 

હોય છે. જો કાકાસાહબે િદીિી વાત કરતા હોય તો એમનુાં લખાણ પણ િદીિી માફક 

વહતે ુાં હોય છે, જો એ પવયતિી વાત કરતા હોય તો એમિા લખાણમાાં તમિ ેઉત્કષયતા 
દેખાયા વગર િરહિં રહ.ે બાળકો નવષ ેકે બાળકો માટેિો નિબાંધ હોય તો એમાાં િબ્દો પણ 

બાલ સલુભ હિ,ે એક્પણ અઘરો િબ્દ િરહિં મળે. ભાષાપણ સાક્ષરો જેવી િરહિં હોય, 

બાળકો બોલ ેછે એ સ્તરિી જ ભાષા હોવાિી. 

મારી આ વાત સમજાવવા અહીં કાકાસાહબેિો બાળકો માટેિો નિબાંધ રજૂ કરૂાં છાં. 

લચુ્ચો વરસાદ 

હુાં તો હવેથી આ વરસાદ સાથે િથી રમવાિો. એ બહ ુલચુ્ચો છે. બપોરે હુાં સઈૂિ ેઊઠયો 
ત્યારે બારણાાં બાંધ હતાાં. બહાર વરસાદ વરસતો હતો તેિો અવાજ આવતો હતો. મિ ે

લાગ્ર્ુાં કે ત ેહસે છે. ખરેખર એિા અવાજ ઉપરથી તો તે હસતો જ જણાતો હતો. હુાં દોડતો-
દોડતો બહાર તેિી સાથ ેરમવા માટે ગયો. ત્યાાં જઈિ ેજોઉં છાં તો ભાઈસા’બ ધોધમાર રુવ ે

છે ! 
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પરમ દહાડ ેબપોરે હુાં તેિી સાથ ેખબૂ રમ્યો. પણ જતી વખત ેમેં એિે કહ્ુાં કે આવતીકાલ ે

સવારે તો મારે નિિાળે જવુાં છે, માટે તુાં બપોરે આવ ેતો આપણ ેખબૂ રમીએ. પણ એ 

લચુ્ચો તો સવારે જ આવ્યો. ભલ,ે એ જો સવારે વહલેો આવ્યો હોત તો એનુાં બહાનુાં કાિીિ ે

નિિાળે તો િ જાત ! પણ એિો નવચાર તો મિ ેખાસ પજવવાિો જ હતો એટલ ેએ વહલેો 
િાિો જ આવ ે? અમ ેલગભગ નિિાળે પહોંચવા આવ્યા ત્યારે રસ્તામાાં જ મળયો અિ ે

બોલ્યો, ‘ચાલો રમવા.’ એ ત ેકેમ બિ ે? નિિાળે જતાાં વાર થઈ તેથી મારિી બીકે હુાં 
ધ્રજૂતો હતો. મહતેાજીિે લાગ્ર્ુાં કે હુાં વરસાદ સાથ ેલડયો અિ ેપલળીિ ેઠરી ગયો તેથી 
ધ્રજૂતો હોઈિ. 

વરસાદિો સ્વભાવ પણ કેટલો નવણચત્ર ! જ્યારે-જ્યારે એિી સાથ ેરમવા જાઉં છાં ત્યારે એ 

કદી સીધી રીત ેરમતો જ િથી. પોત ેપહલેો પડે છે અિે પછી મિ ેપણ સાથ ેપાડે છે. એ 

પડ ેછે ત્યારે એિ ેતો કાંઈય ેવાગત ુાં િથી, પણ મિ ેતો વાગે છે. અિે વળી મારાાં કપડાાં 
પણ બગડ ેછે ત ેવધારાનુાં. મારુાં દુેઃખ જોઈિ ેમોિેથી ત ેહસ ેછે અિે આંખેથી રુએ છે ! રાત્રે 
પણ એ નિરાાંતે િથી સતૂો. મેં એિે કેટલીય વાર કહ્ુાં કે ઉિાળામાાં આવજે. તડકો બહ ુપડ ે

ત્યારે તારી સાથ ેરમવુાં મિ ેબહુ ગમ.ે પણ ઉિાળામાાં તો એ ભાઈ ભાગ્યે જ પધારે છે. કોઈ 

દહાડો બહાર જતી વખતે જો હુાં સાથ ેછત્રી લેતાાં ભલૂી ગયો હોઉં તો એ જરૂર આવવાિો. 
પણ જો હુાં મારી પેલી િવી સ્વદેિી છત્રીિો ભાર સાથ ેઉપાડીિ ેફરુાં તો એ દૂરથી જ ડોરકર્ુાં 
કરે. 

મોર સાથ ેપણ એ એવા જ ચાળા કરે છે. ભલે િે મોર એિી તરફ જોઈ-જોઈિ ેએિ ેઆખો 
દહાડો બોલાવ-બોલાવ કરે, પણ એ આવ ેજ િહીં. અિે પછી ઓણચિંતો આવીિ ેએટલા 
જોસથી એિા પર હસતો-હસતો કૂદી પડ ેકે મોરિાાં સુાંદર આંખોવાળાાં પીછાાં ભીંજવી િાખ ે

અિ ેએિી ણબચારાિી બધી િોભા બગાડી િાખ.ે ચકલીિ ેપણ એિો તોફાિી સ્વભાવ 

િથી ગમતો. કૂકડો તો એિાથી ત્રાસી જ જાય છે. ગાય-બળદિ ેપણ એ એમ જ હરેાિ કરે 

છે. બકરાાં તો એિાથી એટલાાં ગભરાય છે કે વાત િા પછૂો. બસ, એક બતક અિ ેભેંસ એ 
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બે એિાથી ખિુખિુ રહ ેછે. પણ હુાં તો િથી ધોળી બતક કે કાળી ભેંસ. માટે હુાં તો હવ ે

આજથી વરસાદ સાથ ેરમવાિો િથી. 
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(૧૫) િરનસિંહ મહતેા 
નવશ્વિા બધા ધમયગ્રાંથો, એ સ્થળ અિ ેએ કાળિી સાંસ્કૃનત, સમાજ,રીતરરવાજ અિે 
માન્યતા ઉપર રચાયા છે. પરરવતયિિીલ જગતમાાં પ્રત્યેક ક્ષણ ેપરરવતયિ આવ ેછે, 

સમાજ બદલાય છે, અિે સમાજિા નિતીનિયમો પણ બદલાય છે. તેમછતાાં જૂિા 
ધમયગ્રાંથોિ ેઆગળ કરી આિ ેનવશ્વભરમાાં નવવાદો અિે નવખવાદો ચાલ ેછે. આ નવવાદોિ ે

હવા આપવાવાળા વગયિે આપણ ેધમયગરુૂઓ કહીય ેછીય.ે રહન્દુ ધમયિી જ વાત કરૂાં તો 
જગદગરુૂ િાંકરાચાયો, આચાયો, સાંતો, બાબાઓ અિ ેબાપઓુ અિે આવા બીજા અિેક 

િામધારી લોકો ધમયગ્રાંથો સમજાવવાિા બહાિે, સમાજમાાં અથડામણો ઊભી કરે છે. 

આવા અનતનવિાળ અનયુાયી ધરાવતા અિકે સાંતો છેલ્લા દિ-બાર વરસમાાં ઉઘાડા પડી 
ગયા છે. એક િાંકરાચાયય ખિૂિા આરોપમાાં જેલમાાં જઈ આવ્યા છે, તો બીજા 

િાંકરાચાયયિી િજર િીરડીિા સાાંઈબાબા ટ્રસ્ટિી આવક ઉપર બગડી છે. એક બાપ ુ

બળાત્કારિા આરોપસર જેલમાાં છે.ગણત્રી કરવા બેસુાં તો પાનુાં ભરાઈ જિ.ે 

આ બધા ધમાયચાયો આપણિ ેઆપણા ધમયગ્રાંથો સમજાવવા બેઠા છે.કેટલાકે એનુાં 
અધયતિિામ Art of Living રાખી, કરોડો રૂનપયાિી વાનષિક ફીિી આવક ઊભી કરી છે, 

તો કેટલાક યોગ િીખવી અિે આર્વુેરદક દવાઓ વેંચી કરોડો રૂનપયાિી આવક ઊભી 
કરી છે. કોઈ નવમાિમાાં કે સબમરીિમાાં લાખ લાખ રૂનપયા ફી લઈ રામકથા સાંભળાવ ેછે, 

તો કોઈ ચમત્કારો બતાવી કરોડૉ રૂનપયા કમાય છે. બધા પોતપોતાિી સમજ પ્રમાણ ે

ધમયગ્રાંથોિો સાર સમજાવ ેછે. હવ ેતો આવા સાંતો રાજકારણીઓિા હાથા બિી, ચ ૂાંટણીમાાં 
કેટલાક ઉમેદવારોિ ેફાયદો પહોંચડાનુાં કામ પણ કરે છે. આવા સમય ેમિ ેયાદ આવ ે

છેિરનસિંહ મહતેા. 

આજથી ૬૦૦ વષય પહલેા, એક અભણ, ગરીબ, િાગર બ્રાહ્મણ,ેપ્રભભુસ્ક્તમાાં રચેલા પદો 
અિ ેકાવ્યોમાાં, સામાન્ય માણસિ ેસમજાય એવા િબ્દોમાાં બધા ધમયગ્રાંથોિો સાર આપી 
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દીધો છે. આજે જે વાત હુાં લખવા બેઠો છાં, એ વાત તો એણ ેબ ેપાંસ્ક્તઓમાાં ૫૦૦ વષય 
પહલેા જ કહી દીધી છે. 

“ગ્રાંથ ગડબડ કરી વાત િ કરી ખરી, જેહિ ેજે ગમ ેતેિે પજૂે; 

મિકમય વચિથી આપ માહી લહ,ે સત્ય છે એ જ મિ ેએમ સઝૂ.ે” 

આ ધમયગ્રાંથોમાાં કહલેી વાતો િ ેએિા સાચા સવરૂપ ેસમજાવવાિા બદલ,ે પોતાિા 
મતલબિો અથય કરિારાઓએ ગડબડ કરી છે. જેિ ેજે ગમ્ર્ુાં, તેિ ેજ આગળ કરવાિો 
પ્રયત્િ કયો. સમાજમાાં નવવાદ અિ ેનવખવાદ પેદા કયાય. આિો સરળ ઉપાય બતાવતાાં 
િરનસિંહ કહ ેછે,ખરારદલથી પોત ેજ નવચારે તો એિે પોતાિે જ સાચુાં શુાં છે એ સમજાઈ 

જિ,ે કોઈપણ ગરુૂિી મદદ વગર. 

રામાયણ ેભારતમાાં રામ જેવા રાજા, લક્ષમણ અિ ેભરત જેવા ભાઈ,સીતા જેવી પત્િી 
અિ ેહનમુાિ જેવા સેવક કેટલા પેદા કયાય, એ તો હુાં િથી જાણતો, પણ રામસેતિુો નવવાદ 

ઊભો કરી, ભારતિા પવૂય અિ ેપનિમ રકિારા વચ્ચિેો ટુાંકો જલમાગય રોકી રાખ્યો છે, અિે 
અયોધયામાાં રામમાંરદર બાાંધવાિી જીદ લઈ, દેિિ ેનવભાજીત કરી દીધો છે. આ ગ્રાંથ ે

દેિમાાં ગડબડ તો કરી છે. 

 “જેહિા ભાગ્યમાાં, જે સમ ેજે લખ્ર્ુાં, 
  તેહિ ેત ેસમ,ે ત ેજ મળિ.ે” 

િરનસિંહ મહતેાિી આ વાત અિ ેશ્રી કૃષ્ણે ભગવદગીતામાાં કહલેી વાત, 

“કમયણવે અનધકારસ્ત,ે મા ફલેષ ુકદાચ િ” માાં કેટલુાં સામ્ય છે?મોટાભાગિા લોકો 
શ્રીકૃષ્ણિી વાતિો સાચો અથય કરતા િથી. આવાલોકો એમ માિ ેછે કે ભગવાિ ેકહ્ુાં છે કે 

માત્ર તિ ેકામ કરવાિોઅનધકાર છે, કામનુાં વળતર મેળવવાિો િરહિં. હકીકત આવી 
િથી. એકદાખલો આપીિે સમજાવુાં. એક ખેડતૂ હળ ચલાવ ેછે, વાવણી કરે છે,કારણ કે 
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આ બન્ન ેએિા હાથિી વાત છે. હવ ેસમયસર વરસાદ િઆવ ેતો? ણબલકુલ જ વરસાદ િ 

આવ ેતો? અનતવષૃ્ટીથી પાક ધોવાઈજાય તો? પરૂ આવ ેતો? આમાનુાં કાંઈપણ એિા 
હાથમાાં િથી. તો શુાંએણે વાવણી િ કરવી? 

બસ કૃષ્ણ આ જ વાત કહ ેછે, તુાં તારૂાં કામ તો કર, અમકુ ચીજો તારાહાથમાાં િથી, તારો એ 

ચીજો ઉપર અનધકાર િથી, જે થવાનુાં હિ ેએથિ.ે તુાં તારૂાં કામ કર. િરનસિંહ પણ આ જ 

વાત કહ ેછે, જેિા િિીબમાાંજે લખ્ર્ુાં હિ ેત ેજ એિ ેમળિ.ે એ તો એક ડગલુાં આગળ 

વધીિ ેકહછેે કે જે સમયે મળવાનુાં હિ ેત્યારે જ મળિ.ે ભગિાવ ેસમજાવેલીવાતમાાં પણ 

એણ ેએક વધારે વાત ઉમેરી છે. 

અહીં િરનસિંહ ેભાગ્ય ચમકે એિી રાહ જોઈિ ેબેસી રહવેાિી વાત િથીકરી, એણ ેમાત્ર 

એટલુાં જ કહ્ુાં છે કે તમ ેતમારૂાં કામ કરો, બદલો થોડોવધારે-ઓછો મળિ,ે અદાચ વહલેો-
મોડો મળિ.ે કૃષ્ણે તો િરનસિંહકરતાાં વધારે કડક ભાષામાાં કહ્ુાં છે, તુાં તારૂાં કામ કર, બદલો 
આપવો કેિરહિં એ મારા અનધકારિી વાત છે. ભગવાિ કરતાાં ભક્ત વધારે દયાળુછે. 

 “આપણો ણચિંતવ્યો અથય કાંઈ િવ સરે 

  ત ે તણો  ખરખરો  ફોક  કરવો” 
િરનસિંહ મહતેાિી આ વાત બહ ુબારરકાઈથી સમજવા જેવી છે. જ્યારે આપણ ેજાણતા 
હોઈએ કે અમકુ ઘટિા અટળ છે, એિે આપણ ેરોકી િકીય ેએમ િથી, એ ઘટિા અંગેિો 
નિણયય આપણો િથી, અિ ેએ નિણયય આપણ ેફેરવી િકીય ેએમ િથી, તો પછી એિો 
અફસોસ કરવાથી શુાં વળિ?ે 

પ્રત્યેક માણસ એક Expiry Date લઈિ ેઆ જગતમાાં આવ ેછે. આપણા િાસ્ત્રોમાાં લખ્ર્ુાં છે 

કે “િામ છે, એિો િાિ છે.” તો પછી એ ઘટિા બન્યા પછી તેિ ેયાદ કરી લાાંબા સમય 

સધુી નવલાપ કરવો એ કેટલી હદે યોગ્ય છે? તમારામાાં જીવ છે ત્યાાં સધુી જીવિ ચાલત ુાં 
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રહવેાનુાં છે,તેિ ેકેમ ચલાવવુાં એિી આ વાત છે, બાકીનુાં જીવિ અફસોસ કરવામાાં પસાર 

કરી દેવુાં, કે કાંઇક રચિાત્મક કામ કરવુાં? 

આ જ અથયવાળી વાત એક ભજિમા પણ િરનસિંહ મહતેાએ કહલેી છેેઃ 

“સખુ દુખ મિમા િ આણીએ, ઘટ સાથ ેરે ઘરડયાાં, 
ટાળયા  ત ેકોઈિા િવ  ટળે, રધિુાથિા  જડીયા” 
 

બીજા ઘણાાં કનવયોએ આ જ વાત અલગ અલગ રીતે કહી છે, 

“સાંસારિી આ ઘટમાળ એવી, દુેઃખ પ્રધાિ સખુ અલ્પ થકી ભરેલી” અિ ે

“ગજુારે જે િીરે તારે જગતિો િાથ ત ેસહજેે.” 

પણ િરનસિંહ મહતેાએ આપણી રોજિી બોલીમાાં એ સરસ રીત ેકહી છે. 

 “હુાં કરૂાં, હુાં કરૂાં એ જ અજ્ઞાિતા 
  િકટિો ભાર જેમ શ્વાિ તાણ”ે 

આપણી આસપાસ એવા ઘણા માણસો મળી આવિ ેકે જે લોકો બીજાએમહિેત કરીિ ે

મેળવેલી સફળતાિો યિ લઈ લેવાિી કોિીિ કરે. 

“મેં એિ ેએમ કરવાિી સલાહ આપેલી, એટલ ેએિ ેસફળતા મળી.” 

અરે ભાઈ તેં એિ ેસલાહ આપવાિ ેબદલ ેપોત ેકેમ પ્રયત્િ િ કયો? અિેતેં કેટલાય 

લોકોિ ેકેટલીય ેસલાહ આપી હિ,ે પણ બીજા કોઈિ ેઆવીસફળતા કેમ િ મળી? 

િકટ એટલ ેગાડુાં. જેમ ગાડાાં િીચ,ે ગાડાાંિા છાાંયામા ચાલતો કુતરો એમમાિ ેકે આ 

ગાડાાંિો ભાર એિા માથ ેજ છે. હકીકતમાાં તો એ ગાડાાંિાછાાંયડાિો લાભ મેળવતો હોય છે. 
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બળદિી મહિેતિો મિોમિ યિ લઇલવેાિી કોિીિ કરતા કુતરા જેવી વ્યસ્ક્તઓ 

આપણી આસપાસ પણ મળીઆવસ.ે સામાન્ય દાખલા આપુાં તો હાથ િીચેિા સ્ટાફિી 
મહિેત અિેઅક્કલ હોિીયારીિો યિ લઈ લેતા અમલદારો, નિષ્ણાતોિી 
સલાહથીકારોબાર ચલાવતા પ્રધાિો અિ ેલોકોિા ફાંડફાળાથી સાંસ્થા ચલાવતાટ્રસ્ટીઓ 

આ વ્યાખ્યામાાં આવી જાય છે. 

આજે િરનસિંહિી વાત કોણ સાાંભળે છે? અિ ેસાાંભળયા સમજ્યા છતાાં કોણમાિ ેછે? 

િીપજે િરથી તો કોઇ િા રહ ેદુેઃખી, 
િત્ર ુમારીિ ેસૌ નમત્ર રાખે; 
રાય િ ેરાંક કોઇ દૃષ્ટે આવ ેિરહ, 

ભવિ પર ભવિ પર છત્ર દાખ.ે 

અહીં િરનસિંહ મહતેા એ એક Matter of fact વાત કહી છે. બધી વાતમાાં માણસનુાં જ ધાર્ુું 
થાય તો જગતમાાં કોઈ માણસ દુેઃખી જ િ હોય. બધા પોતાિી આસપાસિા િત્રઓુિો 
સાંહાર કરી અિ ેમાત્ર નમત્રો જ પોતાિી આસપાસ રાખ.ે એવી જ રીતે િહરેમાાં કૉઈ ગરીબ 

જ િ હોય, બધાિા ઘર રાજમહલે જેવા હોય. 

અફસોસ, હકીકતમાાં આવુાં હોત ુાં િથી. સાંસારમાાં નમત્રો હોય તો દુશ્મિો પણ હોય, કોઈ 

ગરીબ હોય તો કોઈ શ્રીમાંત હોય. ટુાંકમાાં આ દુનિયામાાં માણસિા મિનુાં ધાર્ુું જ થાય એવુાં 
િથી. સારા કામોમાાં પણ નવઘ્િ આવ.ેસફળતા િબ્દિી સાથ ેનિષ્ફળતા િબ્દ જોડાયલો 
હોય છે. 

કુદરતી િસ્ક્તઓ ઉપર માણસનુાં કાંઈપણ નિયાંત્રણ િથી. વાવાજોડુાં,વરસાદ, ધરતીકાંપ 

અિ ેઆવા અન્ય નવિાિકારી તત્વો સામ ેમાણસ તદ્દિ્ લાચાર છે. અકસ્માત, ણબમારી 
વગેરે સામ ેસવચતેી રાખી િકાય પણ સદાંતર ટાળી િ િકાય. 
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આમ િરનસિંહએ સામાન્ય માણસ પણ સમજી િકે એવી ભાષામાાં ઘણી મહત્વિી વાતો 
કહી છે, અિ ેત ેપણ ણબલકુલ મફત. 
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(૧૬) સખુી 
એક ચારણ હતો. એ ગામે ગામ ફરી, લોકોિા વખાણ કરી, મળતી બક્ષીસથી પોતાનુાં 
ગજુરાિ ચલાવતો.  

એકવાર એક ગામિા રાજા પાસ ેગયો, રાજાિા વખાણ કરી, આખરે રાજાિ ેએક સવાલ 

પછૂયો, “બાપ ુદૂજાણુાં કેટલુાં?” બાપ ુએ જવાબ આપ્યો, “૧૦૦ ભેંસો, ૩૦૦ ગાયો અિે ૫૦૦ 

બકરીઓ.” 

બારોટે કહ્ુાં, “સખુી બાપ,ુ સખુી. દુધિી તો િદીઓ વહતેી હિ,ે દુધ ેિહાતા હિો, 
મીઠાઈઓિા દાિ કરતા હિો ! સખુી, બાપ ુસખુી.” 

 

રાજાએ સારી એવી બક્ષીસ આપી. ચારણ આિીવાયદ આપી, ત્યાાંથી િગરિેઠિી હવેલીએ 

ગયો. સામાન્ય પ્રિસ્સ્ત કયાય પછી પછૂ્ુાં, “િેઠ દૂજાણુાં કટલુાં?” િગરિઠેે જવાબ આપ્યો, 
“૪૦ ભેંસો, ૧૦૦ ગાયો અિ ે૨૦૦ બકરીઓ.” બારોટે કહ્ુાં, “સખુી બાપ, સખુી. દુધ રાખવા 
ટાાંકીઓ બિાવી હિ,ે િોકર ચાકર મીઠાઈઓ ખાતા હિ,ે સખુી બાપ સખુી.” 

 

આમ કરતો કરતો ચારણ એક સામાન્ય દેખાતા ઘરમાાં ગયો. સામાન્ય વાતચીત બાદ 

બારોટે પછૂ્ુાં, 

“ભાઈ દૂજાણુાં કેટલુાં?” પેલા માણસ ેએક મોટા લોટા સામે આંગળી ચીંધીિે કહ્ુાં, “રોજ 

સવારે આ લોટો લઈિ ેકયારેક રાજાિા મહલેમાાં તો ક્યારેક િગરિઠેિી હવેલીમાાં જાઉં છાં, 
લોટો ભરીિ ેદૂધ મળે છે, જે આખો રદવસ ચાલે છે, રાતે લોટો માાંઝી, ઊંધો કરી દઈિ ેસઈુ 

જાઉં છાં.” 

બારોટથી બોલી જવાર્ુાં, “તુાં સૌથી સખુી બાપ, સૌથી સખુી.” 
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(૧૭) પરરવતયિ 

મિ ેયાદ છે કે જ્યારે હુાં િાિો હતો ત્યારે મારા ઘરથી િાળા સધુીિા રસ્તામા ચાટિી રેંકડી, 
જલેબીિી દુકાિ,બરફિાગોલાવાળો, બધુાં જ ખલુ્લુાં હત ુાં. હવ ેત્યાાં મોબાઈલિી દુકાિ, નવરડ
યો પાલયર, બેંક અિે એ.ટી.એમ. બથુ છે, બધુાં બાંધ બારણ ેછે.કેવુાં સનુ ુસનુ ુલાગે છે? 

  

જ્યારે હુાં િાિો હતો ત્યારે સાાંજ બહ ુલાાંબી હતી. કલાકો સધુી રમતો, થાકી િ ેલોથપોથ  

થઈ ઘરે જતો.  હવ ેસાાંજ હોતી જ િથી. 
કોમ્પ્ર્ટુર અિ ેટી.વી. સાથે રદવસ િળે છે અિે રાત થઈ જાય છે.  

કદાચ સમય સાંકોચાઈ રહ્યો છે….. 

  

જ્યારે હુાં િાિો હતો ત્યારે દોસ્તી બહ ુગહરેી હતી, સાથ ેમળીિ ેગપ્પા મારતા, એક બીજાિ ે

ઘરે િાસ્તા કરતા, એક બીજાનુાંસખુ–દુખ વાાંટતા.  
આજે સામા મણળએ તો ચાલવાનુાં રોક્યા વગર “હાય!” કહીએ છીએ, 

sms મોકલીએ છીએ અિે તહવેારોમાશભુેચ્છાિા ફોિ કરીએ છીએ. 

 પડોસીિ ેપણ માત્ર લીફ્ટમાાં જ મળીએ છીએ. 

  

આજે પણ મારા ઘણા નમત્રો છે,  

કેટલાક ભારતમાાં તો કેટલાક અમેરરકામાાં છે તો કેટલાક ર્રુોપમાાં છે.  

રોજ ઈ–મેલથી મળીએછીએ. સારી સારી વાતો કરીએ છીએ.   

એકબીજા પર સારી છાપ પાડવાિો સતત પ્રયત્િ કરીએ છીએ.  

ક્યારેય ઝગડતા િથી.  ખબર િથી કે ઝગડા વગરિી દોસ્તીિ ેદોસ્તી કહવેાય કે િરહિં? 

  

લોકો કહ ેછે દુનિયા િાિી થઈ ગઈ છે. 

 આજે ર્રુોપ અમેરરકાિા નમત્રો સાથ ેસહલેાઈથી અિે સસ્તામા વાત થઈ િકે છે.  

ર્રુોપ  અમેરરકા સહલેાઈથી જઈ િકાય છે. 

 ખબર િથી દુનિયા િાિી થઈ છે કે મિ િાિા થયા છે. 
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પરરવતયિનુાં પરરણામ શુાં આવ્ર્ુાં? હાઈ બ્લડ પ્રસેર, ડાયાણબટીસ અિ ેડીપ્રેિિ. 

ત્જિંદગી સતત બદલાતી રહ ેછે 
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(૧૮) જૂનુાં એટલુાં સોનુાં-શુાંઆસાચીવાતછે? 

જૂનુાં એટલુાં સોનુાં, આ કહવેત કોણ ેિથી સાાંભળી? સમયિા પ્રત્યકે તબ્બકે લોકોિે આ 

અગાઉિો સમય સારો હતો એમ િા માટે લાગે છે? જૂિાગીતો, જુિાચલણચત્રો, અગાઉિો 
ખોરાક, અગાઉિાવસ્ત્રો અિ ેપહલેાિી કારીગરી સારી હતી એમ લોકો િા માટે બોલે છે? 

ખરેખર અગાઉિો સમય સારો હતો?પહલેાિાનિક્ષકો, પહલેાિી િાળાઓ અિે પહલેાનુાં 
નિક્ષણ સારૂાં હત ુાં? પહલેાનુાં ફનિિચર જાજરમાિ હત ુાં? પહલેાિા ધરનવિાળ અિ ેસગવડ 

ભયાય હતા? અગાઉ બાળકોિી રમતો નિદોષ અિેતાંદુરસ્તી માટે સારીહતી? કોણજાણ ેઆ 

સાચુાં છે કે ફેિિમા બોલાય છે? લોકો કહછેે કે આકાિવાણીિી તો વાત જ ન્યારી હતી. 
કેવા મજાિા કાયયક્રમો અિ ેત ેપણ જાહરેાતો વગર! ભલે બે કલાકનુાં પ્રસારણહત ુાં, પણ 

દૂરદિયિિી મજા કાંઈક અિોખીજ હતી. રમણ,વીણાનમશ્રા, મીન,ુ સરલા મહશે્વરીવગેરે 

રોજ રાત્ર ેસમાચાર આપતા ત્યારે સાાંભળવાિી કેવી મજા આવતી? પહલેાિા સાંબાંધોમાાં 
સચ્ચાઈ વધારે અિે સ્વાથય ઓછો હતો.આપણી આવાત સાઈકોલોજીકલ છે, કે ખરેખર આ 

સાચી છે? સમય ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે. જીવિ મલુ્યો ઘટી રહ્યા છે. આજે સરળતાિ ે

બદલ ેસ્માટયિેસિ ેવધારે ઉપયોગી ગણવામા આવ ેછે. આજે લોકો વધારે સાવધ, વધારે 

િાંકાિીલ અિે વધારે ચીડચીડા થઈ ગયા છે. આજે સગવડોમા અિકે ઘણો વધારો થયોછે 

પણ સખુમા એટલો વધારો થયો છે એમ ચોક્ક્સપણ ેકહી િ િકાય. માિનસક સાંતોષ અિ ે

આિાંદમા તો કદાચ ઘટાડો થયો છે.પહલેા લોકો આિાવાદી હતા અિે નવશ્વાસ રાખતા. 
લોકોિ ેનવશ્રામ માટે સમય હતો. કોઈ વસ્ત ુિ હોય તો તેિો અભાવ કઠતો િ હતો.લોકોમાાં 
ધીરજ હતી. ગરીબાઈમા પણ લોકો આિાંદિા મોકા િોધી કાિતા. આપસિા લડાઈ 

ઝગડા આગેવાિોિી સમઝાવટથી સલુટાવી લેવામા આવતા. કુદરતી આફતો દરમ્યાિ 

લોકો સ્વેચ્છાએ આગળ આવી મશુ્કેલીમા મકુાયેલા લોકોિ ેમદદ પહોંચાડતા. 
અડોસપડોસિા સાંબાંધોમા ધમયિ ેવચ્ચ ેઆવવા િ દેતા. નવિાળ સાંર્કુત કુટુાંબોમાાં પણ 

મહમેાિોિો સમાવેિ થઈ જતો અિ ેમહમેાિિે વધારે રદવસ રોકાઈ જવા આગ્રહ કરાતો. 
લોકોિા હાસ્ય સચકુલા હતા. લોકો સગાસાંબાંધી અિ ેઓળખીતા લોકોિ ેઉધાર આપતા. 
કોઈવાર મશુ્કેલીિ ેલીધ ેકોઈ ઉધારી ચકૂવી િ િકે તો માાંડી વાળતા. ડોકટરો ઉધાર રાખી 



 

54 
 

દવા આપતા.સમયિ ેસીમાિા બાંધિ િ હતા, જીવિ મલુ્યો મલુ્યવાિ હતા અિ ે

નસધધાાંતોિી સધધરતા હતી. આજિી હકીકત મારે કહવેાિી જરૂર િથી. આપણ ેબધા એ 

જાણીએ છીએ. છતાાં પણ પછૂાં છાં કે “જૂનુાં એટલુાં સોન”ુ, શુાં આ સાચીવાત છે? 
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(૧૯) કયા સાંબાંધે? 

છેલ્લા થોડા વષોથી સાંબાંધો સાંકોચાઈ રહ્યા છે. Single Child Norm માાં આજે લોકોિે 
મામા છે તો માસી િથી, ફઈ છે તો કાકા િથી, અિ ેક્યારેક કાકા, મામા, ફઈ કે માસી 
કોઈપણ િથી. આજે અમેરરકામાાં ઉછરતા ભલૂકાઓ પછેૂ છે કે મમ્મી કાકા એટલ ેતારા 
ભાઈ કે પપ્પાિા ભાઈ? 

એ નસવાય પણ છૂટાછેડા અિ ેફરી લગ્િ સામાન્ય થયા છે. આિ ેલીધ ેિવા સાંબાંધો 
ઉમેરાયા છે. એકવાર કિૈયાલાલ મિુિી એ લીલાવતી મિુિીિ ેકહલે ુાં, “જરા જો તો 
તારા, મારા અિે આપણા લડી રહ્યા છે.” 

વતયમાિ સમયમાાં પ્રવતયતા સાંબાંધો નવષ ેમેં થોડા છપ્પા લખ્યા છે. 

“દાવડા”સમાજમાાં ફેરફાર થયા, સાંબાંધ થ ૈગ્યા તદ્દિ્ િવા, 
સ્ટેપ થઈ ગયા મા િ ેબાપ, અધાય ભાઈ બહિે આપો આપ, 

રોજે  રોજ  સાંબાંધ  બદલાય, મળૂ  સાંબાંધમાાં  લાગી  લાય. 

  

કાકા  મામા અંકલ  થયા, મામી  માસી  આંટીમાાં   ગયા, 
કઝીિ થઈ ગયા સૌ નપતરાઈ, ભલ ેરહી હોય કોઈ સગાઈ, 

દાવડા  સાંબાંધોિી  ચોખવટ, લાગે સૌિે  ફાલત ુ  ઝાંઝટ . 

  

દાવડા સાંબાંધનુાં બદલ્ર્ુાં માપ, સાંબાંધ થાતાાં આપો આપ, 

અધાય  ભાઈ િ ે અધી બહિે, હવ ે િથી એ મારો વહમે, 

બબ્બ ેમા િ ેબબ્બ ેબાપ, સ્ટેપ કહી દયો, થઈ ગઈ વાત. 

  

સાંબાંધિી  વ્યાખ્યા  બદલાઈ, િથી  જરૂરી કોઈ સગાઈ, 

સાંબાંધો  સગવરડયા  થયા, િફા  તોટાિા  રહસાબ ેરહ્યા, 
સાંબાંધોિી િ રહી કોઈ જાત, િાત  જાતિ ે દીધી  માત. 

  

ક્યાાં ગઈ સાત જિમિી વાત? સાંબાંધ બદલ ેરાતો રાત, 
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દાવડા સરકારી કાયદો ફરે, પાાંચ  વષયિો  કરાર જે  કરે, 

ઇન્કમ ટેક્ષમા  છૂટ અપાય, જેથી  થોડા સાંબાંધ સચવાય. 

અંતમાાં સરુદાસ ેકહલે ુાં જ માિવુાં પડ ેકે, “સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ”. 
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(૨૦) કલાપી 
કલાપી મારા સૌથી વધારે નપ્રય કનવ છે. મિ ેએમિી બધી કનવતાઓ ગમે છે.પણ હુાં માત્ર 

મારી બે નપ્રય પાંસ્ક્તઓિી જ વાત કરીિ. 

એક કનવતામાાં કલાપીએ કહ્ુાં છે, “રે રે શ્રધધા ગત થઈ પછી કોઈ કાળે િ આવ.ે”આ 

પાંસ્ક્તમાાં કલાપીએ જીવિિી સચ્ચાઈ કેટલી મીઠાસથી કહી દીધી છે. એક વાર નવશ્વાસ 

ઉઠી જાય તો ફરીથી ભરોસો કરવો મશુ્કેલ છે. ઘણીવાર આપણ ેઆપણા નપ્રયજિ સાથ ે

મીઠી મજાક કરીએ છીએ. મેં પણ કલાપી સાથ ેમજાક કરતાાં માંદાક્રાન્તા છાંદમાાં જ લખ્ર્ુાં છે, 

રે રે કલાપી 

(માંદાક્રાાંતા) 

“રે રે શ્રધધા ગત થઈ પછી કોઈ કાળે િ આવ”ે 

િાિ ેઆવા અશભુ વચિો બોલતો તુાં  કલાપી? 

મારી શ્રધધા નપયર ગઈ છે, આજ આવી જવાિી, 

તોય ે િાિ ે ણભતરમિમા  બીક  લાગ્યા કરે છે? 

તારુાં  બોલ્ર્ુાં  વચિ ફળિે, શુાં થિ ે હાલ મારા? 

તુાં તો રાજા, તરત  મળિે સાત રાણી તિ ેતો, 

મારા  જેવા  રખડી પડસે, બોલ તારા  ફળે તો. 
  

મારી શ્રધધા તો પાછી આવી ગઈ, એટલ ેઆ વાત તો પતી. 

હનવ હુાં મારી બીજી નપ્રય પાંસ્ક્તિી વાત કહુાં. 

“હા પસ્તાવો નવપલુ ઝરણુાં સ્વગયથી ઊતર્ુું છે, પાપી એમાાં ડબૂકી લઈિે પણુયિાળી બિ ે

છે.” 
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જીવિમાાં કલાપીિા આ િબ્દો ઉતારી લો તો સાંતિો દરજ્નજો દૂર િ રહ.ે આ પાંસ્ક્ત પ્રત્યેિા 
આકષયણિ ેલઈિ ેમેં ચાર પાંસ્ક્તઓ લખી છે, પણ તમ ેતો કલાપીિી જ વાત માિજો. 

હવ ેમારી પાંસ્ક્તઓ સાાંભળો. 

પસ્તાવાિા નવપલુ ઝરણે ડબૂકી મેં લગાવી; 

ન્યાયાનધસ ેકબલુ ગણીિે કેદમા િાખી દીધો; 

િા કીધેલી વકીલ ેમજુિે, તોય એનુાં િ માન્ર્,ુ 

િાિ ેસાચુાં સમજી લઈિે માન્ર્ુાં તારુાં કલાપી? 

મિ ેભલ ેતકલીફ પડી, પણ ત ેછતાાંય ેકલાપી મારા સૌથી નપ્રય કનવ છે. 
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(૨૧) િબ્દો જ્યારે જીવતા થાય છે 

આજિા આ ઘોંગાટ ભયાય જીવિમા િબ્દો ક્યાાં સાંભળાય છે?અિ ેસાંભળાય તોય ેક્યાાં 
સમજાય છે? આજિી ફીલ્મોમાાં loud music અિે િાંગધડા વગરિા િબ્દો યાદ રાખવા 
જેવા પણ િથી.આજે વષો બાદ ૧૯૪૭િા એક િાટક  ‘િાંભમૂળેો’ નુાં ગીત યાદ આવ્ર્ુાં 
છે. ફક્ત Harmonium અિ ેધીમા તબલા સાથે જ્યારેમોતીબાઈિા કાંઠે, પ્રભલુાલ દ્વદ્વવેદીનુાં 
લખેલુાં આ ગીત ગવાત ુાં ત્યારે મુાંબઈિા Princess Theater માાં ભાગ્યે જ કોઈ એવુાં હિ,ેજેિી 
આંખ ભીિી િ થઈ હોય. હકીકતમાાં િબ્દો જીવાંત થતાાં,િઝરિી સામ ેઆબેહબુ ણચત્ર 

ઉપસી આવતુાં.થોડા સમય પહલેાાં જ પરણીિ ેસાસરે આવેલી ર્વુતીિે િવરાિિી 
પળોમા એનુાં નપયરરર્ુાં યાદ આવ ેછે, અિ ેએ ગાયછે, 

“નપયરીર્ુાં     સાાંભરે,    બાઇ,   મિ ે

નપયરીર્ુાં  સાાંભર…….સાાંભરે    માડી િા     હતે  –૦ 

ગાડુાં વળાવ્ર્ુાં   ત્યારે   રોતી’તી    માવડી 
બાપ ુઉભા’તા  અચેત    —૦ 

એકજ     ઓસરીએ     હતા    ચાર  ચાર     ઓરડા 
   આંગણીય ેલીમડા િી છાયા 
ગાતી’તી   હુાં  ત્યારે ઘેરી િ ેબેસતી 
ગાર્ુાં વાછરડા   સમેત —૦ 

ખેતર લીલડુા િ ેલહરેાતી વાડીર્ુાં 
ખેલતા ધરતીિ ેખોળે. 

મળતી જો હોત ફરી મરહયર  િી માયા 
મોિે માાંગ્યાાં  મલૂ દેત —O” 

નપયરરયામાાં સૌથી પહલેાાં મા યાદ આવ ેછે, મા એ વરસો સધુી આપલેો પ્રેમ યાદ આવ ે

છે, અિ ેપછી તરત જ પોતાિી નવદાયનુાં દ્રષ્ય િજર સામ ેઆવ ેછે કે િરહિં? િબ્દો જીવતાાં 
થઈ, કાંઈક કહી રહ્યા છે કે િહીં? 
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“ગાડુાં વળાવ્ર્ુાં ત્યારે રોતી તી માવડી, 
બાપ ુઊભાતાાં અચેત…..બાઈ મિ…ે” 

 ગામડાાંમા કોઈિી પણ દીકરી પરણીિ ેબીજે ગામ જતી હોય ત્યારે આખુાં ગામ તેિે 
વળાવવા ભેગુાં થતુાં. ગાડુાં દેખાય ત્યાાં સધુી ઉભા રહતેાાં અિ ેપછી ભીિી આંખ ેઘરે 

જતા. આજે આપશ્રી/બન્ને/સહકુટુાંબ લખીિ ેઆમાંત્રણ આપિારાઓિ ેઆ િહીં 
સમજાય.રદકરીિ ેવળાવતી આંસ ુસારતી મા અિ ેશનૂ્ય મસ્તક થઈ ગયેલા 
બાપિ ેજોતી આ િવોિએ જોયેલુાં આ દ્ર્ષષ્ય િજર સામ ેઆવ ેછે કે િરહિં? િબ્દો જીવતાાં 
થઈ, કાંઈક કહી રહ્યા છે કે િહીં?છેલ્લી બ ેપાંસ્ક્તઓ ઘણુાં બધુાં કહી જાય છે, જે સમજી િકે 

એમિા માટે છે.કદાચ “આતી ક્યા ખાંડાલા?” અિ ે“મસકઅલી, મટકઅલી..”સાાંભળીિ ે

મોટા થતા લોકોિ ેઆ િ પણ સમજાય. 

 

 


