
 પ.ૂ મોટાભાઇ-(એક) 

 
દસ હ ર માઇલ દુર અમેરીકાનાં ખુણામા ંજઇ બેઠેલા આ દકરાનાં સાદર શત શત ણામ... 
આમ તો ટેલીફોન ઉપર વાત થઇ શકે છે પણ કોણ ણે કેમ એ વાતો થી કદી મન તૃ ત થતુ નથી હોતુ અને એક 
અફસોસ મન ને કોયા કરે છે. તમ ેસુખ શાતામા ંછો ખરાને? તમારા અવાજ ઉપરથી તમે કહો ક ેના કહો મા  
મન તમારી યથાઓ ક પીને સદાય યિથત થઇને રહેતુ હોય છે.તેથી આ પ ોનાં પાના ભરવાનાં શ  કયા. 
મને યાદ છે કે તે વખત ેકદાચ હું 8માં ધોરણમાં હતો અને રાણા તાપ ઉપરનું ચલિચ  ‘ચેતક' ની એક િવ ાપન 
પરથી હું િચ  દોરતો હતો અને તે િચત્ર પુ  કરી હું તમન ેબાળ િજ ાસા વશ શાબાસીની અપે ા સાથ ેઆ યો 
અને તમે તે િચ  જોઇ અિત સ ન થયા.અને સમ યુ ંકે આંખને િજવંત જેવી બતાવવી હોય તો કીકીનું સફેદ 
ટપક ુયો ય થાને હોવુ જોઇએ. 
મને તો ટકોર જચી નિહ તેથી બીજુ િચ  ીજુ િચ  અને એમ જ બેઠા બઠેા 4 િચ ો બના યા પણ તેમના 
સુચન પછીનાં િચ ો વધ ુસારા બનતા ગયા પણ પછી એ િચ  ઉપર કંટાળો આવતો ગયો. 

મને યાદ છે યારે તમ ેક ુ ંહતુ 
‘સોહમ ્તારા મનન ેઆનદં ના આવ ેઅન ેત ુજે કર ેત ેવઠે. કળા અ યન ેઆનંદદયે તો સજન પુ  થયા પછી બન ે
પણ સજ ન ેતનેો આનદં સરજ્ન દર યાન ્મળવો જ જોઇએ. હુ ંજે રીત ેજોઇ ર ો છંુ તમે ત ુમન ેસા  લાગ ે
તવે ુિચ  સજતા તારો આનદં ખોઇ બઠેો છંુ ‘ 

હંુ અહોભાવ થી જોતો ર ો.. મનમા ંિવચાય ુકે તેમને કેવી રીતે ખબર પડી ગઇ કે મને મઝા નથી પડતી.અને હંુ 
હસી પ યો અને તમ ેમને હજીય ેયાદ છે મને ેમથી માથા ઉપર વહાલનો હાથ ફેર યો હતો. આજે પણ યારેક 
સંસારની કનડગતો અને એક ધારા યં  વત જીવનથી થાકી જ  છુ યારે તેવો હેતાળવો વહાલનો હાથ ઝંખી જઉ 
યારે ખરેખર એમ થાય ક ેઆ દસ હ ર માઇલ દુરની દેશ િનકાલાની સ  તે કેમ વહોરી? 

મનથી તો તમારા પુિનત દશનોને પામાવા તરસતો હું મારી તને કોસતો હો  છંુ કે 
આખંથી આસં ુસર!ે થાય ેકવેો ઉદય ેઆ યો ાપ 
ચાલતા વણના ંપગમા ંબધંાયો ડોલર કરેો નાગ 
ખૈર! યા ંબંને બહેનો છે તેથી થૉડોક ઉચાટ ઓછો છે પણ મનથી એવુ થાય કે છોકરાઓનું ભિવ ય તો બનતા 
બનશે પણ તમા  ઘડપણ તો હું જ ર ગુમાવી ર ો છંુ. 
હમણા ડો અ ણા લ ઠાનુ ંપુ તક "મરણ સમાધી" વાંચવામા ંઆ યુ ંતેમની એક વાત જે મને બહુ ગમી ત ેફ ત 

ણ ખાતર અિહ ન ધુ છુ 
"જ મ-દ:ુખ દાયક છે__ 



િજવન સઘંશમય_્_ 
મૃ ય ુમિુ ત વાર__ 
હવ ેકઇંક એવુ ંકરોક ેત ે વાર થી કદી પાછુ ફરવ ુશ ય ન બન.ે.." 

કેટલી ચી વાત ધમ સમ વ ેછે. જે િનયમીત ધમાચરણ કરે છે તેમનો જ મ-જીવન યોગ ીણ થાય છે અને 
કાળાંતરે મુિ તનંુ વાર આવે જ છે. બાના ંધમ આરાધનો ચાલતા જ હશે તમને તેમના દરેક ધમ કાય મા ં
સહભાગી બનાવી ત ેપણ આ સં કૃિતને સુંદર રીતે જીવી ર ા ંછે. 
હન શ નીનુ એક વા ય અિહ ટાકંીને પ  સંપ ન ક  ં

જો આવતાભવ ેપણ તમ ેજ મારા માબાપ થવાન ંહો 
તો હું મો  જો મળતો હશ ેતો યાગી દઇશ. 

 
સોહમના ં ણામ 

 

િ ય સોહમ (એક) 

 
તારો લાગણીથી િનતરતો પ  મ યો. 

તુ જ્યારે અમેરીકા જવુ ંકે ન જવું ની િ વધામા ંઅટવાતો હતો યારે તને કહેલા શ દો અ યારે ફરી થી દોહરાવ ુછંુ 
"અમે તો પીળુ પાન હવે કેટલ ુજીવશું તે ખબર નથી પણ તારી ફરજ તારા સંતાનો માટ ેપણ એટલીજ છે ને કે 
જો તેમનુ ભિવ ય બનતુ હોય તો તારે જવુ જોઇએ" તારો યુ ર પણ હતો કે તુ જે અમારા ઘડપણ નો ટેકો 
બનવાનો હતો તે ખરે સમય ેટેકો ન બનતા તને તકલીફો થતી હતી. 

ધમાચરણ થી અમે એટલુ તો શી યા ંછે કે અ નજળ હોય યા ંસુધી સાથ ેછીય ેપણ મનથી તો આ સબંધ અમર 
છે. તેથી ત ુઅમારી િચતા ન કર અને સુખેથી તારા સંતાનોને ભણાવ. પહલેાના ંજમાનામા ંિવદેશથી લોકો 
આપણા દશેમા ંભણવા આવતા હતા જેન ુકારણ " ાન" હત ુપણ વીસમી સદીમા ંઆપણ ે યા ંભણવા જઇએ છે 
તને ુકારણ "િવ ાન" છે. 



દરેક સંતાનો તેમનુ માગત ુલેવા આપણે યા ંઆવ ેછે અને તેમના સમય ેત ેમાળો છોડી ય તો અફસોસ ન હોય. 
તુ પણ અમારી સાથ ેઆ ર ો તેથી લગાવ વધારે રહે. પણ તે હ ર ઇ છા. ફરીથી એજ વાત ક  ંતો યોગ તરીક ે
ભલે તુ તેમની સાથ ેરહે. અહ નુ ઘર તા  જ છે અને તારા માટ ેત ે વાર કદી બંધ થવાના ંનથી. 

ત તારા બચપણની વાત લખી યારે તે વાત ફરી યાદ આવી કે અમારી ઇ છા તો બચપણથીજ ત ુડો ટર બને તે 
હતી અને એફ વાય બી એસ સી મા ંત ુમયાદા પર આવીને અટકી ગયો અને તને મેડીકલ કોલેજ માં દાખલ 
થાવાનો યોગ ના મા યો યારે સૌથી િનરાશ હું હતો તે વાત ની તને ખબર હતી. અને મને સા  લગાડવા ત પેરા 
મેડીકલ િવષયો લીધા. મને તે વખત ેતારા માટ ેથોડાક પૈસા ખચ ને દોડધામ કેમ ન કરી તે વાતનો હજી યે 
અફસોસ છે. 

આ વાત એટલા માટ ેતને યાદ કરાવ ુછંુ ક ેબં ને બાળકોન ેભણતર માટ ેપેટે પાટા બાંધીને પણ ભણાવવા પડે તો 
ભણાવજે ક ેજેથી મારા જેવો અફસોસ નો ભોગ તુ ના બને. ભણતર એ સૌથી ઉ ચ કત ય છે.સં કાર છે અને 
મા બાપ નુ અિભમાન પણ..તારી બાન ેડાયાબીટીસ કાબમુા ંરહે છે. તારો પ  આવ ેત ે દવસ અમારા બંને માટ ે
આનંદનો દવસ હોય છે કેમ કે તમારા જવા થી સ યલેો શુ યાવકાશ તે દવસ પુરતો ભરાઇ ય છે.પ  આવ ે
તો મ યા જેટલો આનંદ થતો હોય છે. 

શીખા,આ કા અને અંશને વહાલ, તિબયત સાચવશો, ખંત કરકસરથી અને સાચવીને રહેશો દર રિવવાર ેમં દર 
જવાનુ રાખો છો તે ણી આનંદ. 
મોટાભાઇના ંઆિશષ. 

પૂ. મોટાભાઇ (બે) 

 
આપનો પ  મ યો 
આપની વાતો સાચી છે ખંત થી રહેવુ જોઇએ અને કર સરથી રહેવુ જોઇએ..જે કરકસરથી હું રહેતો નથી. કારણ 
તો એવુ ખ ંક ેહંુ મારા બીનજ રી ખચને જ રી બનાવી દેવાની કુટેવ િવકસાવી ચુ યો છંુ. હમણાનીજ વાત કહું 
અંશ તો હજી 12 વષનો છે અને મ તેને તેનંુ ઘરકામ કો યુટર ઉપર કરતો જોયો.એટલ ેમ ક ું તને લેપટોપની 
જ ર ખરી? એટલ ેએણે ભોળા ભાવથી હા કહી અને મ તનેે તે ભણે છે અને કો યુટરની જ ર છે તેમ 
િવચારીન ે2300 ડોલરનું કો યુટર અપા યુ કુલ િપયામા ંગ તો 95000 િપયા થાય. 
મારી અંદરનો "બાપ" અિત સન્ન થયો. મોડે મોડ ેસમ ય ુકે તે લેપ ટોપ તેને માટ ેજ રયાત ઓછીને ટેટસ 
સી બોલ વધુ હતુ.આ કરકસર નહ તી કદાચ ખોટો ખચ હતો પણ મ મનને મના ય ુક ેઆ ખચ નથી આ અંશને 
આપેલુ પાળુ વ ન છે. 



 આ પ  લખાતો હતો યા ંબાની માંદગીના ંસમાચાર જ્યાર ે કજલ ેએટલાટંાથી આ યા યારે મન અિત િવ વળ 
બની ગયુ. પહેલા સેમે ટરની પ ર ાઓ માથ ેહતી અને તમને હો પીટલ અને માંદગી બં ને એ િવ વળ બના યા 
હતા. દસ હ ર માઇલની દુરી તો નડતી જ હતી પરંતુ વરસમાં રોગ ઘર કરી જશે તેવી તો ક પના પણ યાંથી 
હોય? પા લબન્ે અને નવીનાં વણન પરથી તો એમ જ લા યુ ંકે આઇ.સી.ય.ુ માં બહુ ગંભીર રીત ેિજદગી 
માટ ે ઝઝુમી ર ા છે. હષલભાઇનો કેિલફોન યાથી ફોન હતો કે તુ િચતા ન કર અને પ ર ાઓ આપી દે. તે 
તાબડતોડ જવા નીકળી ર ો છે. 

 
દરેક સંગ નવુ શીખવાડી જતો હોય છે. બસ કજલ નાં ફોને એક વાત પ તા થી કહી ક ેજીવનમા ંધારેલ ુતો 
ધણીનંુ જ થાય છે. અને દરેક ઘટનાઓ તેની રીતે ઘટતી હોય છે. હજી તો વરસ થયુ ંછે અને સારા સા  
માણસોને એવા ત ેકેવા રોગો લાગી જતા હોય કે ત કાલીક તબીબી સહાય માટ ેદાખલ થવ ુપડે અને સતત 
દેખરેખ આપવી પડે? 

 
ફોન ઉપર તો વાતો થઇ છે અને જ ર પડશે તો આવી પણ જઇશ પણ આ અસમંજસ નો કોઇ અંત નથી. ભુ 

ાથના અને સમયસર માવજતથી તેઓ આ ઘાતમાંથી ઉગરી તો જશે પણ મને દસ હ ર માઇલની દુરી ખુબ 
જ ડંખ ેછે. મારો આ  ભાવ અને િચતા જોઇ શીખા પણ યિથત રહે છે. મારા મન નો ઇલાજ તો તમન ેખબર 
છે જ. અને ડાયરીમા ંટપકા યુ ંત ેતમને વાંચવા મોકલ ુછુ. 

 
મીઠા જળનુ ંહુ માછલ.ુ ખારાર ેિવદશેી જળ 
કમે કરી ર ેજીવાય અહ યા, એકલતા દ ેડખં, 

 
વતન મા ંસૌ નેહીઓ, એકલતાની આ પળ 
દ ેમન ેઓ ભ ુઊડવાન,ે તહ  મનપખં. 

 
મમતાન ુનામ મોહ તથેી આકળ િવકળ 
આ ંદ ેમન જ્યાર ેલુટંાય, સોના જેવી લકં. 



 
મા બાપ વતન,ૅ ન ેઅહ  સતંાનો સજળ 
આસં ુબનીન ેખરતો દ',મન તો ણ ેઅધં. 

 
આ લ યા પછી મનનો ઉચાટ થોડો શ યો છે અને ભુ ઉપર ભર સો રાખીને શાંત થઇ જઇશ . 

રહી રહીને પેલી ટો યુબની રમત યાદ આવે છે જેમા મોટો ચોરસ દરેક બાજુમા ંનવ ચોરસ અને છ રંગ... 
એક ચોરસ બદલાય અને પાછળનુંચોરસ પણ બદલાય.. યારેય છ રંગ નાં નવ ચોરસ એક જ બાજુ પર આવ ેજ 
નિહ. િવધાતા પણ કંઇક એવી જ રમતો કરે છે યાંક અપે ા જગાડે અને તરત જ જે સ વલેુ હોય તે બદલી 
નાખે. હષલ ભાઇ આવ ેછે તેથી મહદ અંશે બધુ ઠીક થઇ જશે. તિબયત તમારી પણ સાચવશો.મારે લાયક કોઇ 
કામ હોય તો ચો કસ જણાવશો. મને ખબર છે આ પ  મળતા કદાચ હજી અઠવાડીયુ ંથશ ે યાં સુધીમા ંબાની 
તિબયત સારી થશે અને આઇ.સી.ય.ુમાંથી બહાર આવી જશે તેવી ભુ ાથના.  

સોહમ નાં ણામ, 

 
િ ય સોહમ-(બે) 

 
તારા પ નો જવાબ આપવામા ંિવલંબ થયો તનુે કારણ તો પ  છે. તારી બાની તિબયત નાદુર તી અને તેને થતી 
પીડાઓ પરો  રીતે સહન કરતા કરતા અધમુઓ થઇ ગયો. તે સ રની હતી યાર ેહસતી અને ક લોલતી માર ે
યા ંઆવી. આજ દન સુધી સંગાથ ેસહ જીવન િવ યુ ંઅને િવદાયની ક પના પણ થતી નથી..કદાચ તારી બાની 

ભાષામા ંઆ મોહ છે જે રડાવે છે પણ વહેવારની ીએ એકલા પડી જવાનો ભય મને સતાવે છે. 

 
પહેલી વખત મને સંતાનો હોવાની સુખદ અનુભુતી જરા જુદી રીતે થઇ દરેકે દરે ની આંખો રડતી હતી અને મને 
પણ તેમની હુંફનો અહેસાસ થતો હતો. જોક ેઆવા સમય ેહંુફની સાથ ેિ થર મગજથી પ રિ થિત સંતુલીત 
કરવાનંુ કામ ત ુકે હષલ જ કરી શક.ે કદાચ લાગણીનું ત વ મને અને ણેય બહેનો ને થોડુકં કુંઠીત કરી શકે તેવ ુમને 
જણાય.ુ 



 
ખૈર ડો ટર તરીકે સાચ ુિનદાન મળવાન ેબદલ ેભયભી  વધુ કયા. જ્યા ંજ ર ન હોય તેવી રીતે ણાલયોમા ં

ત રહેવાનુ થયુ. જો કે હષલ અમેરીકાના ંતેના ડો ટર િમ ની સલાહ થી પ રિ થિતને સહજ કરી ગયો અને 
હવે બહુ સા  છે. 

ી ટો યબુની તારી ક પના બહુ સચોટ છે.ઘણી વખત એવુ બને છે ક ેજ્યા ંજે હેતનાં ઢગલાની અપે ા હોય યા ં
કોરા અને સુ ક ભ ઠ રણ નીકળે અને જ્યા ંકોઇ જ અપે ા ન હોય ત ેમીઠા જળની વીરડી બની સંગની તરસ 
શમાવી ય. 

તને તો ખબર છે મને મારા જ્યોિતશ અને િમ  ચંપૂ યાસ સાથ ેરહી જ્યોિતષનો અ યાસ કય  હતો, તેમનુ 
પ  માનવુ ંછે કે મારી અને તારી બાની મર 90 પછી બગડશે યા ંસુધી તો અમા  જીવન સિહયા  અને સુંદર 

છે જ, પણ આ માંદગી અને આઇ. સી.યુ. ના સમય દર યાન હું ખરેખર જ્યોિતષ ઉપર થી િવ વાસ ગુમાવી 
ચુ યો હતો. 

 
તારો િમ  અિનલ તે વખત ેઅિહ હતો અને તેણે મને  ક ુ હતું ક ેકાકા! માસીન ેકપરો કાળ રિવવાર સુધી છે 
અને રિવવાર પછી તમારો શની લ ન થાન છોડી જતા સૌ સા  થઇ જશે. બનવા કાળ એવું જ થય ુહષલ શની 
વારે આ યો અને તેણ ેડોકટરની કા પનીક ભય માવજતમા ંથી અમને બહાર કા યા. 

 
ડો ટર એક જ વાત કહે તમે ઓ ીજનની યુબ કાઢી નાખશો તો તમારી જવાબદારી... બે કલાકમાંજ દદ  
ખલાસ થઇ જશે. હષલે નસને ક  ુ‘ ડો ટરની ફરજ છે અમને ચેતવવાની પણ આપણે થોડીક વાર તે કાઢીય ે
અને જોઇએ તકલીફ થશ ેતો પાછી યુબ ચઢાવતા વાર શું? પંદર મીનીટમા ંતેમને કશુ ન થયુ પછી અધ  કલાક 
અને મને તો રીતસર ની બીક લાગ ેપણ હષલ કહે તમે િચતા ના કરો તેમને યુબથી જ તકલીફ છે. અને મારો 
અમેરીકાનો ડો ટર આ બધુ સમજીને કહે છે. ચાર દવસ ેતો જેમની છે લી ઘડીયો ગણાતી હતી તે સાવ સા  
હોય અને અહ થી મને ઘેર લઇ વની વાત ઉપર આવી ગયા. 

 
મને કહેવા દે આવ ુજોખમ હું કે કોઇ બહેનો ના લેત, દકરા અને દકરી માં ફેર છે અને બંને નુ થાન તેમની રીત ે
અલગ છે. કદાચ તેનુ કારણ બંને નો અલગ ઉછેર પણ હોય. આ સંગે પોતાના કેટલા અને પારકા કેટલાનો 
પ રચય થઇ ગયો. એ વીસ દવસની માંદગીમા ં ણ કારનાં સગા અને સબંધીઓ જણાયા.. કેટલા ન ેમાટે આ 
લોટરી હતી ( દવાખાનુ, દવાની દુકાન અને દા તરો માટ)ે; કેટલા ને માટ ેઆ મો સંતાડવાનો કે બહના કાઢવાનો 



ઉ સવ હતો; જયારે કુટુંબ માટે જીવન મરણ નો ન હતો બધાએ તેમનો રંગ બતા યો. મનમાંથી એ જ આહ 
નીકળે છે જો કશું હતુ નિહ તો આ દોજખ અમને ભુ એ કમે બતા ય?ુ પછી રહી રહીને જવાબ મળે છે કમના ં
બંધન બીજુ શું? 

 તિબયત સાચવજો અને અમારા યાજ્ને ઉછેરી ગુણ અને સં કારનો સરસ વડલો બનાવજો. 

તે ફોન ઉપર જણા ય ુતેમ તુ પ ર ામા ંસફળ થયો તે આનંદની વાત છે. અમારા અિભનંદન. 
તા  સુંદર કાડ અને બા માટ ેકરેલી ભુ ાથના વ પ કિવતા વાંચી તેની અને ઘરનાં સૌની આંખો ભીની થઇ 
હતી. તા  આ યા મીક ાન તને આવી સુંદર વાણી અને ભાવો આપે છે. તારો સાિહિ યક બાબત ેથતો િવકાસ 
જોઇને ગવ અને આનંદ અનુભવાય છે. જે હંુ થવા ઇ છતો હતો તે કિવનંુ વ ન તારામા ંપુ  થત ુદેખાય છે. 

 
શીખાની અને તારી આ માંદગીમા ંખુબ જ ખોટ સાલી પણ અંતે જેનુ સા  તેનુ બધુ સા નાં યાય ેહવે બધુ 
થાળ ેપડતુ ય છે. 

 
મોટાભાઇના ંઆિશષ 

પૂ. મોટાભાઇ ( ણ) 

 
શીખાની અને તારી ખોટ ખુબ જ સાલી શ દોને વાંચી ખુબ જ મન ભરાઇ ગયું. ખબર નિહ યા પાપનો ઉદય 
જે દેશિનકાલાને િવદેશગમનનું ડ ુનામ આપી સોનેરી સોણલાને આંખમા ંસ વી િવધાતા એ અમને આપની 
છાયામાંથી દુર કયા. 

 
તમને કેમ કહંુ કે 

 
અમ ેપણ અિહ સોનરેી મોન ેપાળીય ેછે. 
કાલ ેઉઠીન ેછોકરા મોટા થશ ેઅન ેતમેન ુપોતાન ુ વગ થશ.ે.. 
પછી મનમા ંએક કસક ઉઠ ેક ેઆ અમે રકા છે ભાઇ! 



તમ ેજેવા છો તવેા તમારા સતંાનો નીકળશ ે
ત ે મ છે ભાઇ સોનરેી મ..! 

 
ખૈર.. કાલની વાત લખ ુછુ. આ કા 12માં ધોરણમા ંપાસ થઇ અને તેનુ graduation હતુ. કુલમા ંથતા આ 
કાય મોમા ંતેનો આખો વગ હતો. બાપ તરીક ેમને આગળ તે કેવી રીતે ભણશે ત ેિચતા હતી યારે તે તો તૈયાર 
હતી લોન લઇને કોલેજમા ંજવા. તે કોલેજ બસમા ં ય તેવો શીખાનો અને મારો ઇરાદો નહ તો તેથી તે મને 
ઓફીસ ેછોડી મારી ગાડીમા ંકોલેજ જતી... મિહનો થયો બોનસ આ ય ુઅને તેને માટ ેનવી ગાડી લીધી. 

 
મને કોણ ણે કેમ એમ લા યા કરે છે કે આ ગાડી આ કાન ેઅક માત ેછંુદી નાખશે..મા-બાપોને હોય તેવી સહજ 
ભીતી..આ કા શીખા જેટલી ચો કસ નિહ તથેી િચતા થાય. શીખા કહે છે એવુ કશુ નિહ થાય છોકરા ભણાવવા 
આપણે આ યા છે તો જે જ રી છે તે કરીય.ે.મનમાં અમારો ભુતકાળ જ મી ગયો તમ ેદસ પૈસા બચાવવા 3 
માઇલ ચાલતા હતા કે બા ઘ નો લોટ ઘંટી એ મુકવાને બદલ ેઘર ઘંટીમા ંકસરત નામ ેદળી નાખતા.. હવે આ 
અમારો સમય છે. પેટે પાટા બાંધી અમારા છોકરાને ભણાવવાનો.. 
ધમ ંથો કહે છે તેમ 

 
હવ ેઅમા  ધમચ  સં થાપીત કરવાનુ ંછે.. 
દાદાએ એકમ પ ેરચવાનુ ંશ  કય ુહત ુ
તમ ેદસક પ ેકય ુ
માર ેત ેશતક ્ પ ેકરવાનુ ંછે. 

 
આપના આિશવાદો થી ઉજળા છીય ેકંઇ કેટલીય વખત ક ુ ંઅને હજી કહેવ ુગમ ેછે કારણ કે તમે જે કય ુત ેસવ 
હવે અમને સમ ય છે કારણ તે કરવામા ંફ ત એકલી વા સ યમયી તરસ હોય છે.. શું ક  ંતો મા  ંસંતાન 
ખીલ.ે.એ વા સ યમયી તરસ આજે આ કા અને અંશ માટ ેજ મ ેછે અને કૃત તાનો ભાવ આપને માટ ેમનમાં 
આદર વ પ ે ટે છે. આજે મધર ડે છે યારે રય ુતે લખ ુછુ અને એ વા સ ય પાન માટ ેકોટી કોટી 
આભાર, ણામ અને આદર ભયા સ માન 

 
બા-મોટાઇ 



તમારા અતંરનુ ંઅિમ તો આકઠં પીવડા યુ ં
અન ેસં કાર વષા પણ કરી અનરાધાર 
પોષણ, િશ ણ અન ેલાલન પાલન 
તો દીધા સવાયા બા મોટાઇ 
સસંારા સં ામ ેજીતવા દીધી કળાઓ હ ર 
અન ેહજી દો દલુાર દરકે વાસ ે વાસ ે
આટલુ ંઆ ય ુછતા હજી એક વરદાન વધ ુમાગં?ુ 
મો  નથાય યા ંસધુી બની રહજેો 
દરકે ભવ ેઅમારા બા મોટાઇ 

 
બા સંપૂણ સા  થઇ જશે અને તમ ેપણ હવે િ થરતા તરફ વળશો તેવી ભુ ાથના 

 
સોહમ-શીખાનાં ણામ 

 

િ ય સોહમ-( ણ) 

 
તારા જેવા ડા ા અને ગુિણયલ સંતાનો માટ ેભવોના ંભવો માતા િપતા બની રહેવુ ગમ.ે.. 
પણ આપ  ધાયુ યા ંથાય છે? ધાય ુતો ઉપરવાળાનું થતું હોય છે. ઉમરનો તકાજો છે. હવે થાક લાગેછે અને 
ખબર પણ નથી ક ેઆ ખાડામાથંી હવે કયા ખાડામા ંબીજો જ મ મળવાનો છે. જ મની વેદના કરતા ત ેપહેલા 
આવના  ંમૃ ય ુકેવા કેવા દુ:ખો લઇને આવશે તે િવચારી િવચારીને મન બહે ં થઇ ય છે. મનમાં સંતોષ છે તમ ે
સૌ ભાઇ બહેનો પોત પોતાનો સંસાર સારી રીતે િનભાવો છો. પણ અમારા સંસારની કથા કરવા જ  તો એક 
વાત પ  છે લાંબ ુઆયુ ય જો પરવશ બનીને જીવવાન ુહોય તો તે ાપ છે. 

 
તુ કદીક કહીશ કે મોટાભાઇ તમે તો ખમીરવંત અને ખુબ જ મજબુત મનનાં આખા કુટુંબના ંમોભી છો અને 
આવી પોચકા મુકતી વાતો શીદને કરો છો? 



 
ભાઇ મને એમ હતુંકે સી ેર બ તેર થશેને ઉકલી જઇશું તો થોડકુ વંશજોને આપતા જઇશું.. પણ આ આયખુ ંતો 
ખુટતુ ંજ નથી..શાંિત આ મ યાન કે ધમ ની વાતો કરવાના ંસમયે શરીરનાં દુ:ખો બહુ જ હેરાન કરે છે. તારી બા 
જે વારંવાર કહે છે આ છોડો બધી જફા અને લો હાથમા ંમાળા.. પણ આ થાકલેા દુ;ખતા શરીર સાથ ેમનનો 
અ વ ફરી ફરી એજ વીતી ગયેલી િજદગી અને તેના સારા નરસા િવચારોન ંવ ય દેશોમાં બે-લગામ ઘુ યા જ 
કરે છે. 

 
સાચી વાત કહું? તારા ગયા પછી હું માનતો હતો તેવું કશું થતુ નથી. અને જે બધુ થાય છે ત ેકદી અમારી સાથ ે
થશે તેવુ િવચારેલું પણ નિહ. તુ હતો યાર ેશાંિતથી બપોરે બે કલાક સુઇ જતો રાતનાં પણ આરામથી સુતો હતો 
કેમક ેજુવાન ડા ો અને િવનયી દકરો ઘરનો આધાર તંભ બનીને રહેતો હતો. તારી બાનાં વરસી તપ કે ઉપધાન 
તપ ચયામા ંબધા ખડેપગે તેમને ધમ યાનમા ંઉપયોગી થતા ંઅને કેટલો િવનય અને આદર આપતા ંતે િવચારી 
મન ગદ ગદ થઇ ય.ઘરમાં ખુ ય ુવ યુ કે સગુ વહાલ ુઆવે યારે સરભરા અને ચાકરી કરનારા ચાકરી ‘ વ' ભાવ 
થી કરતા હતા. કોઇ બાબતનુ ં યાન રાખવાનુ ંનિહ. અને એ િનિ ચતતા રહેતી જ ક ેશીખા કે સોહમન ેસ પાયેલ 
કામ થાય જ. તેમા ંજોવાન ુજ નિહ. 

આજે તમારા બે ને બદલ ેઘરમા ંકામવાળી, રસોયણ, કાર ાઇવર, માળી અને ચોવીસ કલાકની નસ હોવા છતા 
તે િનરાંતની ઘ આવતી નથી કદાચ તે ‘પર' ભાવ છે ચાકરો ને કહેવું પડે દકરાઓ તો કહેતા પહેલા બધુ જ કરી 
દે. આતો મારા મનનો ઉકળાટ કહું છંુ તેથી તાર ેઅિહ દોડી આવવાની જ ર નથી..ત ુતારા ય માં તારી આહુતી 
આપ. ફરી થી કહું તો પીળા પાનની યથા પીળુ પડી ગયેલ ુપાન જ સહે..દાંત નથી પણ ખાવાની વૃિત ઘટતી 
નથી. ખાંડીને ખાધેલ ુબરોબર પચતુ નથી અને તેથી પેટ સાફ નથી આવત,ુ બેઠાબેઠ શરીર વધે છે અને પેલુ ગીત 
મન ને વારંવાર સંભળાયા કરે છે 

 
અંગનાતો પરબત ભયા ઔર શરેી ભઇ બીદશે 

 
શા ીજીનું કહેવું છે મારી તાંબાનાં પાયે પનોતી જુલાઇ સુધી છે અને પછી જેટલ ુજી યા ંતેટલ ુબોનસ. એક 
વખત હવે આવી . અંિતમ સફરની તૈયારી થાય યા ંસુધીમા ંતમ ેબંને સમય કાઢીને આવી વ.. પછી તો 
અ નજળ હશે તો મળશુ. તારી બાની પણ મને િચતા ખાય ે ય છે. તમે બંને ભાઇઓ ડા ા છો પરંતુ અિહ 
એની સાથ ેતો કોઇ નિહને? યથીત મનથી લખાયલે આ પ  કદાચ અગાઉ ઘણા પ ોની જેમ કચરા પેટીમા ંકાલ ે



સવારે નાખી દઇશ. અ યારે તો મન હળવુ કરવા જે િવચારતો હતો તે તને લખી દીધુ. રાત પુરી થતી જણાય છે. 
તારી બા ઉઠશે તેથી અિહ અટકુ અને સુવાની કોિશષ ક . 

 
મોટાભાઇના ંઆિશષ. 

 

પૂ. મોટાભાઇ-(ચાર) 

 
તમ ેપ ો લખીને કચરા પેટીમા ંનાખી દો છો તે ના સમ ય.ુ મે ટીકીટો બુક કરાવી લીધી છે.. કદાચ આ પ  અને 
હંુ બંને યા ંસાથે હોઇશું. મને ખબર છે કે મારા આવવાથી તમને રાહત થશે તેથી કપાતા પગારે યા ંઆવુ છંુ. 
તમારા શ દોનું વજન એટલુ ંભારે હોય છે કે ‘અંિતમ સમય' જેવા શ દો તમારા િવચારોમા ંઆવ ેતે અસ  બને 
છે. 

મને યાદ છે આઠમા ધોરણમા ં કશોર ઠ કર કરીને એક છોકરો મને બહુ હેરાન કરતો હતો તેથી તેનો ાસ દુર કરવા 
તમ ેમને બ ેવાત કહી હતી. એક જો આપણે ગુનામાં ના હોઇએ તો કોઇના ંબાપની તાબેદારી નિહ સહેવાની 
અને જો ગુનામાં હોઇએ તો વગ િશ ને વાત કિહ જે તે સ  ભોગવી લેવાની. અને તે વા યો બરોબર યાદ ર ા ં
હતાં. અને કશોર જેવો મારી પાસે મારો ડ બો લેવા આ યો અને મ જોરથી તેની સામ ેઆંખ કાઢી મોટ ેઅવાજે 
િશ ક સાંભળ ેતેમ ઘાંટો પા યો તે દવસથી તેના થકી હું કદી હેરાન નથી થયો. 

આ વાત અ યારે મને એટલ ેયાદ આવી કે તમે મૃ ય ુથી ભયભીત છો. તમને થાય છે કે આ ખાડામાથંી બી  કયા 
ખાડામા ંજ મવાનુ થશે? કા પનીક ભયોથી તમ ેપીડીત છો. એક વાત મ યાંક વાંચી હતી ..િજદગી જેટલી 
લાંબી અને દુ:ખ દાયક છે તેટલુ મૃ ય ુદુ:ખદાયક નથી. ણનાં ી  ભાગમા ંઆતમ રાજ ખોરડું બદલી નાખ ેછે. 
િજદગી વષ નાં વષ  જીવવી પડે છે અને તે તમે જીવી ચુ યા છો તમે હજી તેમા માહેર છો. મૃ ય ુતો ણ મા ની 
ઘટના છે. દકરાઓની આ વેદના તો જુઓ તમે જેમણે અમને જીવન આ ય ુતેમની સાથ ેઅમારે મૃ યુની વાત 
કરવી પડે છે..તે બદ નશીબી નિહ તો બીજુ શું? 

 
પછી બીજો િવચાર આવ ેછે કે અિહનુ છોડીને જવાનું છે તે તો સાચ ુપણ એક વાત તો ન કી છે જે મૃ યુનાં 

દેશમાં પહ ચી ય છે તેમાંનુ કોઇ પાછુ આવતુ નથી તેનો અથ એવો પણ થાયને કે યા ંએકલુ સુખ અને સુખ 
જ છે તેથી અિહનું કશુ યાદ રા યા િવના તે યાંની પ રિ થિતને માણ ેછે. અિહ દકરા દકરીઓને યજવાના ંછે 



પૌ  પૌ ીને ખોવાના ંછે પણ યાંથી કોઇ પાછુ નથી આવત ુતેનો અથ એ થાયને કે યા ંઅિહનાં કરતા વધુ િ ય 
જન સાથ ેમુલાકાત થાય છે શ ય છે તે વરસો પહેલા િવખુટા પડેલા ભાઇ બહેન કે માતા િપતા પણ હોય..દાદા 
દાદી પણ હોય..અનેક િમ ો હોય! 

ખરી વાત તો એ જ છે કે તમે મને િનભય બનાવવા જે ક ુ ંહતુ તેજ સ ય ભુને તમારે કહેવાનંુ છે. 

" હ ેજગિનયતંા! મારા આયુ ય કમનો ય થઇ ગયો હોય તો મન ેલઇ લ ે ભ ુએક ણ નો િવલબં મન ેના 
જોઇએ અન ેજો ના થયો હોય તો તારા સમય ેમન ેલઇ જજે. પણ મન ેઆ રોજ જીવવાનુ ંક ેરોજ મરવાની 
ભીતી થી ડરવાનુ ંજોઇત ુનથી." 

ધમ તો કહે છે મૃ ય ુએ બદલાવ મા  છે. એક જં શન કે જ્યાંથી મુસાફરી બદલાય.આ મા ખુબ જ શિ તશાળી 
છે તેને એક દેહ યજતા અને નવો દેહ ધારણ કરતા બીલકલુ સમય લાગતો નથી. જેમ નવા વ ો પહેરતા 
આનંદ થાય તેમ નવો દેહ જે મળશે, જ્યારે મળશે યાર ેતે મને િ વકાય છે. તેને િચતાનો િવષય બનાવી તમ ે
પરમ કૃપાળુ પરમા માની જે કપૃા અવતરવાની છે તે કૃપા નો ર તો કુંઠીત ન કરો તેવી ાથના. 

 
વધુ ાની પુ ષોતો એમ પણ કહે છે ક ેમૃ ય ુતો મહો સવ છે. જેમ જ મ લ નનાં સંગો ઉજવાતા હોય તેમ 
આ સંગને " વગારોહણ"નાં ડા નામથી સંબોધવો જોઇએ... પણ આપણે અ પમિત તેથી તેને રડી કુટીને 
વાથગાન કરતા હોઇએ છે. હાય! હવે મા  શું થશ?ે કહી દન કરતા હોઇએ છે. 

તમારો િતભાવ હું 10000 માઇલ દુરથી પણ જોઇ શકુ છુ. ભાઇ કહેવામાં અને કરવામા ંબહુ ફેર છે. અને તે 
ત ન સાચ ુછે પરંતુ મન આપ ં મરકટ છે. તેને િનયં ણમા ંરાખવાના ંઘણા બધા ઉપાયોમાનંો એક સવ મ 
ઉપાય છે જીવનની સારી બાબતો પર યાન વધુ ક ીત કરી ભુનો તે દરેક બાબતો માટ ેઉપકાર માનવો. 

મ તમને ડાયરી લખવાની િવનતંી કરી હતી તેનુ કારણ આ જ હતુ. તટ થતાથી જોશો તો ત ેડાયરીમા ંસુખનાં 
પાના વધુ અને દુ:ખના ંપાના ઓછા હશે.હવે બ  મળીશું યારે વધુ વાત કરશુ. બાની તિબયત સારી છે તે 

ણી આનંદ. 
સોહમના ં ણામ. 

 
િ ય સોહમ (ચાર) 



 
તુ તો કળયુગનો વણ નીક યોને ભાઇ! 

મને બહુ આશા તો નહ તી પણ મનનો ઉભરો અને તને ન જોયાનો અભાવો થૉડોક તી  નીક યો અને તારી બા 
એ ત ેપ  મને પુ યા િવના ટપાલમા ંનાખી દીધો. અને જો કેવો થયો ચમ કાર! તુ ઉભા વાસ ેદોડી આ યો 
મારી પાસ.ે આ ગુણીયલ દીકરા હોવાની િનશાની... પણ તને તેથી જો જ ર કરતા વધુ દોડધામ અને અગવડો 
પડી હશે તો મા  મન પાછુ મને માફ નિહ કરે.દસ હ ર માઇલની દુરી તો ભાઇ અમને પણ નડે છે વધુ તો શું 
કહંુ? 

 
આ ડો ટરો કશુ હોય કે ના હોય પણ રોગનાં નામો જબરા આપતા હોય છે. મને પાળો રોગ કહે છે..હાઇ લડ 

ેસર.. ખવાત ુતો નથી જ પણ દવા તો ખાવી જ પડેને? અને પાછી ડરાવણી ચેતવણી તો ખરીજ કે સાચવશો 
નિહ તો કેસ બગડી જશે..ડી ેસનમા ંજતા રહેશો..મને ખબર છે જેમ હષલ તારી બાને આવી ઉભી કરી ગયો ની 
જેમતુ પણ આવીને મને ઉભો કરીને જઇશ.  

આ કેવુ છે હ? તુ આવવાનો છે ત ેવાત થીજ ણે અંદરની બળતરા યાંય હવા થઇ ગઇ ત ેખબર સુ ધા ન પડી 
. ચાલ તુ આવશે તેનાથી અમે બંને રાજી થઇ જવાના છીય.ે. 

 
આ લખુ ંછંુ યા ંનીચે ખ ખડાટ જોયો અને થયુ તુ આ યો. 

 
હા ત ુઆ યો.. થૉડોક દુબળો પડી ગયો છંુ. મને ખબર છે તુ આવીન ેમને પગે લાગીશ. અને હૈયામા ંતો 
આિશવચનો નો ધોધ વછુટ ેછે. તારી બાની આખંો ભરાઇ જશે અને મા  મન પણ તેના આંસનુી જેમ જો ને 
વરસે છે મબલખ ધારે.. 

 
આવ મારા દકરા કહતેા ભ ણી મારી આખં! 
ઉજ્વળ લાગણીઓ લઇ આ યો ફલેાવી પાખં! 

પૂ. મોટાભાઇ (પાચં) 



 
સોહમ ેડાયરી ખોલી અને મન ખાલી કરવા માં ય.ુમારા આ યાની ખુશી તેમના ચહેરા પર આવી તો ખરી પણ 
લાંબી ના રહી..હજી તો ણ વષ જ થયા છે મને અમેરીકા ગય ેઅને આ શું હંુ જો  છંુ? 

 
તમને દવા લેવામા ંતકલીફ થાય છે.શરીર સા  એવુ ઉતરી ગય ુછે.ખાવામા ંએવુ લાગે છે ક ેખાવાનુ ંભાવત ુનથી. 
શરીર હવે ક યા કરે છે કશું ગમતુ નથી... 

 
મારામાંનો દકરો તમને એ  રે ની નજરે જોઇ ર ા ંછે તમા  અસુખ મને ડંખે છે.. 
બા તમારી તકલીફો કહે છે..સાથેની નસ  પાસેથી તમારા બધા જ રીપોટ જોયા છે 
શરીર તમા  મર સાથ ેઘસાય છે.. 
મને કેમ એવ ુલાગે છે કે તમને ભયા ભાદયા ઘરમાં 
અનંત ન શમના  ઘે  કાળ ુડીબાંગ એકાંત..જ અનુભવાય છે... 
મોટાભાઇ મર વધતા શરીર કરતા મન વધુ નબળું પ યું છે. 
એકલા પ યાનો અહેસાસ એકલા પડતા પહેલા લઇ આવી તમને વધુ નબળા પાડ ેછે 
ચાર ચાર પેઢીઓ લાંબી દડમજલ એટલુતો જ ર કહે છે તમે લીલી વાડી માણો છો 
તમને યાદ છે કે નિહ તે તો ખબર નથી પણ.. 
તમ ેજ એક વખત ક ુ ંહતુ કે 

ભનુી કપૃા કવેી રીત ે યા ંઉતર ેછે ત ેકોઇ સમજી શકત ુનથી 
પણ દરેક જણ્ અનુભવી શકે છે. 
આ વાત તમ ેદાદાને કહેતા હતા 
યારે તે નહ તી સમ ઇ પણ્ 

અ યારે મને એવુ લાગે છે ક ેતમે 
તે કૃપા તમારા પર ઉતરશે તેવો ભર સો છોડી બેઠા છો 
કેમ? કેમ? કેમ? 
હાલ તો જેટ લેગની અસર છે તેમને ટીવી સીરીયલ જોવી છે..કાલ ેફરીથી નવી વાત કરીશ. 
સોહમ ેડાયરી બંધ કરી 
શીખા સોહમનાં મનોભાવને વાંચતી હતી.. 
મનો મન તે સોહમનાં માબાપને તે વંદતી હતી કેવા ગુણીયલ અને કેળવેલા સંતાનો છે? 



િ ય સોહમ (પાચં) 

 
આ બાજુ મોટાભાઇ અને બા તેમના મમા ંિચતા કરતા હતા આ છોકરાને દસ હ ર માઇલ દુરથી દોડા યો. હવે 
ડો ટરોને બતાવી થતી તકલીફો િનવારી દઇએ. પગ અને હાથ ુજે છે અને આ મગજ નો એ રે કઢાવવાનો છે 
તે કરી નાખી આ સમ  બીમારી શેની છે તેનુ િનરાકરણ લાવી દઇએ. બા કહેતા હતા ક ેઆ તમારાથી ખવાતુ 
નથી અને ગોળીઓ ગળાતી નથી તેનો પણ િનકાલ લાવી દઇએ 

 
ડો શાહ અને સોહમ ખાસ િમ ો તેથી તેમને દવાખાન ેલઇ જઇ પહેલા તેમનાથી ખવાત ુનથી તે નનો ઉકેલ 
લાવવા સોહમ કટી બ ધ થયો. બેરીયમ ટે ટ કરાવવાનો હતો ભુ યા પેટે એ રે નાં મશીન સામે સોહમને ઉભો 
રાખીને મોટાભાઇને બેરીયમ પીવડા ય ુઅને સોહમ અને ડો શાહે બંનેએ જોય ુતો બેરીયમ યાંય અટ ય ુનહોતું 
અને ભારેમાં ભારે ડોઝ પણ સહજ રીતે ગળામાંથી કોઇ પણ તકલીફ િવના પસાર થઇ જતા જોઇ બંને આનંદ 
િવભોર થઇ ગયા. તેમને ગળા મા ંકે અ નનળીમા ં લોક કે કસર નહોતુ. 

 
હવે િનદાન આગળ ચા યુ ંકે જો બેરીયમ ટે ટ સફળ હોય તો દવા કેમ ગળાતી નથી તો તા કક પ રણામો બ ેજ 
હતા કાંતો તેમના મનમા ંડર છે અથવા તો તેમના મગજમાંથી સતત એવા સંકેતો ય છે જે એમને તેમ માનવા 
મજબુર કરે છે કે તેમની અ નનાળી સાંકડી થઇ ગઇ છે.હવે તે િનદાનને પ  ગણવા માટ ેચેતા તં  િન ણાત ડો 
બુચને બતાવવા લઇ જવાનુ ન કી થય ુ
તેમણ ેિવધ િવધ પ ર ણો ને અંતે િનદાન આ યુ તેમને અશિ ત છે. સા  ખાવાનુ આપો. આખ ુઘર જે કહેતુ હતુ 
તે કહેતા પહેલા હ રો િપયાનાં ધુમાડાન ેઅંતે કહેવાનુ સોહમનાં ભાગે આ યુ કે હવે આ િજદ છોડો અને “ વ” 
ડો ટર બનવાનુ છોડો...બા હસતા હસતા બો યા..હવે તો સંતોષ થયો? તમારો દકરો પણ અઠવાડીયા પછી તે 
જ કહે છે જે અમે તમને કહીયે છે. 

 
િજદગી બહુજ લાબંી સફર છે 
તમેા થાકવાનુ ંતો પરવડ ેજ નહી. 
જોઇ લો સમુ નો કનારો ... 
યારયે મો  આવતા અન ેજતા અ યા છે? 
વાસ અન ેઉ છ વાસની ગિતિવિધ એજ તો છે 



થા યાની વાત તો શુ?ં 
વ નમા ંપણ ચાલવાનુ ં યા ંઅટક ેછે? 

 
સૌ યાદ કરતા નેહીઓને યાદ 
સોહમના ં ણામ 

 

િ ય સોહમ (છ) 

 
ત સુચવેલો ડાયરી લખવાનો ર તો તો બહુ જ ઉપયોગી િનવડી ર ો છે. 
સમય નથી જતો વાળી ફ રયાદ હવે તેનુ વ પ બદલ ેછે અંને તારી બા હવે મને કહે છે તમ ેતો હવે લખ લખ 
જ કરો છો. જો ક ેતેમ કહી તે આનંદ જ ય ત કરે છે કારણ હું ય ત રહું તો તેના ધમ યાનમા ંમારા કારણ ેથતો 
હ ત ેપ ઘટે છે. 
આજે તને મારા જીવનમા ંઅસર કરી ગયેલા મારા બોસની સલાહ વાળી બ ેવાત લખું છંુ આશા છે ક ેતે તને 
ગમશે. 
નવો નવો સરકારી નોકરી ઉપર લા યો હતો અને તે સમય ે ામ સેવ ની ભરતીનો સમય શ  થયો હતો. 
સોમાકાકા જે મારા સાહેબ ઉપરાંત વડીલ હતા તેઓ ટર યુ શ  થતા પહેલા મને અને રમણભાઇન ેકહેવા 
આ યા. 
"આ જ યા એવી છે ક ેજ્યા ંબેસીને તમને બે િવચાર આવશે. 

 
1.જો હું આ માણસન ેનોકરી નિહ આપુ તો રવડી જશે અને તેની તેને ખબર છે તો તે તકનો લાભ ઉઠાવુ. 
2. લાયક માણસ છે તેને નોકરી આપીને મને ભુએ આપેલ તેના જીવનને ઉજળુ કરવાની તક લ . 
પહેલુ કામ કરશો તો લાંચ લેતા થશો યારેક પકડાશો અને જેલમા ંજશો કે અયો ય માણસ તમારા થકી િનમાઇ 
જતા તકલીફો થશે અને બીજુ કામ કરશો તો કોઇક મા બાપની આંતરડી ઠરશે અને તેના આિશષથી જીવન પયત 
સુખી રહેશો...તમા  કામ સરકાર તર થી ફ ત એટલું જ છે કે માણસ યો ય અને લાયક હોવો જોઇએ." 

 
કેટલ ુસાચ ુઅને મનનીય કથન તેમનુ હતુ? આજે 40 વરસો પછી પણ તે કથન તમન ેબધાને સુખી રાખે 
છે...તમને યારેય બેકારી નડી છે? જ્યાર ેરમણભાઇ કહે હંુ સોમાકાકા કહ ેતેમ કરવાનો નથી.. મને કમાવાની તક 



મળે તો શું કામ છોડુ? આજે તેઓ તો નથી પણ તેઓના ઉપર ઘણી તવાઇઓ આવી જેલમા ંજતા જતા બ યા 
અને એક પણ સંતાન તે પાપની કમાઇને લીધે સુખી નથી. આ વાતનો સારાંશ એવો પણ નીકળે કે તમે લોકો 
સુખી છો તેના પાયામા ં યાંક કોઇક માબાપની ઠરેલ આંતરડીનાં આિશવાદની રજ છે અને તમારે તે સુખની રજ 
સાચવવી હોય તો એટલ ુજ ર િવચારજો કે કોઇકને મદદ પ થવાત ુહોય તો થજો અને ન થવાય તેવુ હોય તો 
કોઇન ેતમારા નાના લાભ માટ ેનડશો ના. 

 
બીજી તેમની વાત મને ઘણી જ ભાિવત કરી ગઇ હતી તે હતી 1948મા ંઅમે કળોદ થી સુરત પાછા આવતા 
હતા યા ંમં દર પાસેથી અમારી જીપ જતી હતી અને રે વે ફાટક બંધ હતુ તેથી એક પૃ  િભખારી અમારી 
નજીક આ યો યારે હંુ અને રમણભાઇ બંને ચીઢાઇ ગયા.. મજુરી કર. ભીખ ના માંગ જેવું છાંછીય ુકય ુ યારે તે 
અબોલ ની આંખ સોમાકાકાન ેકહેતી હતી ‘સાયેબ! કામ પણ નથી કોઇ આલતુ'. ફાટક ખુલી ગયા પછી 
સોમાકાકા બો યા 

ભીખારી ભીખ માગં ેને શીખ આપ ેઘર ેઘર ે
મ ન દીધ ુદાન તથેી મારા આ હાલ અર ેઅર ે

ભીખારી ને ભીખ ન આપવી હોય તો ભલે ન આપશો પણ તેનો ઉપાલંભ કરવાને બદલે બે હાથ જોડી આગળ 
વ કહેવાથી તેનો િન:સાસો આપણને લાગતો નથી, તેની બદદુઆ લાગતી નથી. આ સં કાર કહેવાય. 

 
આજના જમાનામા ંતો કદાચ તે િભખારી એમ પણ બોલ ેકે મારી સાથ ેઆવી વ.. પણ સં કારી અને િવવેકી 
માણસ ન ધાયા િવના રહેતો નથી ત ેતો અચળ સ ય છે. 

 
અ કુ?ં હવે નહાવાનો સમય થયો છે અને કામવાળા બહેનને પણ માર ેલીધ ેખોટ ુથાય તે સા  તો નિહ જ ને? 
બાળકોન ેઆવા ઉ મ સં કાર આપજે. બાળકો અને શીખાને આિશષ. 
તિબયત સાચવજે અને યુ ર પાઠવજે 

મોટાભાઇના ંઆિશષ. 

પૂ. મોટાભાઇ (સાત) 



 
તમારો પ  મ યો. 

અ યારે અિહ પહેલી વખત તાપમાન 32 ફેરન હાઇટ જેટલું છે. વરસાદની સાથ ેસાથ ેથોડાક મોટા મોટા હીમ 
કણો રા ે પડે તેવી શ યતા છે. સામેની ખાડીમાં પાણી ભરાતુ હતુ યાર ેપહેલી વખત લેટ નીચે હોવાનો ડર 
લા યો કારણ કે વરસાદને લીધે પાણી નું તર વધે અને તેની સાથ ેજળચરોમાં દેડકા ંઅને સાપ આવી શકે. 

જો કે કમ ાન તો એમ કહેતુ જ હોય છે કે વણ જોઇતી િચતા ન કરવી પણ જ ર જેટલી સાવધાની પણ વતવી 
જોઇએ. સંત સમાગમમા ંહમણા એક વાત આવી જે મને ગમી તેથી લખ ુછંુ આશા છેકે તમને પણ તે ગમશે. 

કામ ોધ મોહ અને માયામાથંી નીકળવા જ રી ાન તમ ેજો સચી  થઇન ેશોધો તો રોજ બરોજની વાતોમાથંી 
મળી જશે. તેમણે સુચવેલા ચારેય બંધનોના ંર તામા ંમને માન છોડવાનો તેમનો ર તો બહુ ગ યો. . યારેક 
માનભંગ થવાની પ રિ થિત આવ ે યાર ેકાછીયાના ંકોથમીર અને મરચા યાદ કરો. આ બીન તાક ક વાત સાભંળી 
મારા કાન ચા થયા તેમણ ેતેમના વ ત યન ેઆગળ વધારતા ક  ુશાક ખરી ા પછી કાછીયા પાસ ેબ ેમરચા જે 
કોથમીરની બે ચાર ડાળખી મફત લો છો ત ેકોથમીર કે મરચા યારેક વન પિત કાય પે આપણે પણ વેચાયા 
હોઇશું તો આ દેહનો માન અને મોહ શું? આવી રીતે જે િવચારી શકે તે ાની. જે સામા ય રીત ેજે ન િવચારે 
તેવ ુતક સંબ ધ િવચાર.ે 

લ કન ડરસન નામના ંએક વૈ ાનીક ેઆવીજ વાત કોઇક જુદા સદંભમા ંકરી હતી.એ કહ ેછે ક ેતમ ેજે કાર 
ચલાવો છો તનેો આગળ જોવાનો કાચ ખબુ જ મોટૉ અન ેપાછળ જોવાનો કાચ ખબુ નાનો કમે છે તવે ુજો કદી 
િવચારો તો સમ શ ેક ેપાછળ જોવાનો કાચ સરખામણીમા ંઓછો વપરાય છે મહદ અંશ ેઆગળનો કાચ જ 
વપરાય છે તવે ુભિવ ય કાળ અન ેભતૂકાળનુ ંછે. યારકે ગાડી પાછળ વાળવાની હોય તો જ ત ેઅરીસાનો 
ઉપયોગ થાય. સામા ય રીત ેતો આગળ જ જોવાય. જે જીવાઇ ગયુ ંત ેતો અનુભવ મા .. 

આ વાત કહી હં તો ફ ત હું તો અહ ની મારી વરાળ કાઢવા મથુ છુ કારણ યાનંાં મારા અનુભવને અિહ કોઇ 
મહ વ નથી અને 49 વરસે નવી નોકરી નવી વાતો જચતી નથી પણ્ હવે એ ન કી થઇ જ ગયું છે ક ેમારે અિહ 
ભણી ને આગળ આવવાનું છે. બંને બાળકોની જેમ માર ેપણ કોલેજમા ંભણવા જવાનુ ંછે. 

કદાચ અિહનુ ભણતર પોપટીયું ાન ન હોવાને કારણ ેકે પૈસા પેદા કરવાનો એક ઉપાય તરીકે દરેકે દરેક ે ે 
લાયસંસો છે અને તે લાયસસંો મેળવવા વહેકવારીક તરે ભણવુ પડે તો તેમા કોઇ નાનમ જોતુ નથી. તે આદર 
અને માનની રીતે જોવાત ુહોય છે. લાય ેરી સાથ ેઆમેય મારો સબંધ બહુ નાનો હતો યારનો ણીતો હતો. 
આ ઢળતી મરે ત ેવધુ મજબુત થશ.ે અમેરીકન ભણતર િવશેનો મારો અિભ ાય થોડોક જુદો છે. તે યવહારીક 



ભલે હશે પણ સં કારીક નથી તેવ ુમાનવાન ેઘણા બધા કારણો મને મ યા છે. 
" વકે ી" િવચારોને પોષણ આપતી અહીની પ ધિતઓ અંતે તો ખાવ પીઓ અને સરકારનો વેરો ભરો વાળી 
વાતોન ેચગાવે છે. 
કદાચ આ પ રતાપ પહેલી પેઢીનાં માણસોન ેવધુ નુકશાન દેય છે પણ એતો ડોલરનું ટીમ રોલર..તેમા ંભ સાયા 
વગર ચાલ ેનિહ અને ભ સનો ભાર વધે યારે છેતરાયાનો અહેસાસ વધુ તી  બને.. બી ની તો ખબર નથી પણ 
મને તો કોથળામા ંપાંચ શેરી ભરીને જે માર વાગતો હોય તેવુ લાગત ુહોય છે. 

શીખા કહે છે કમ ઉણા હોય યાર ેસુરજ ડબુશ ેઅન ેરાત આવશ ેત ેિચતા ન કરતા હવ ેસવાર ઉગશ ેતેની 
ક પનામા ંકાળી રાત કાઢી નાખો તો બીજો દવસ આશાવતં થશ.ે 

 
આ વાત ને મમળાવતા પ  પુરો ક ?ંતિબયત ળવજો અને બાના ંધમ યાન સાથ ેતમ ેપણ ધમ કરશો તેવી 

ધા સાથ ેિવરમુ 

 
સોહમના ંશત શત ણામ 

 
િ ય સોહમ (સાત) 

 
તારો પ  મ યો.. શીખાની વાત ત ન સાચી છે અને તે રીતે હકારા મક વલણો અપનાવાય તો િજદગી જ ર 
આનંદ દાયક બને. પણ ભાઇ 82 વરસનો મારો અનુભવ મને એટલ ુતો જ ર સુચવ ેછે તન અને મન બ ેજુદા 
અ વો છે. તનને કાબુમા ંરાખવુ ઘ ં સહેલુ છે પણ મન િન ય યુવાન છે અને તેને કારણ ેદેહનાં દંડ હકારા 
નાખીને કે દવાઓ લઇને મટાડાય પણ આ મન મકટ કેમ નાથવુ? તે ન સમ ય. 
ખૈર! હમણા છાપામા ં911ને કારણે િવના કારણ હેરાન ગિતનાં સમાચારો આવે છે અને મન િવ વળ થઇ ય 
છે અને પાછુ એવુ પણ સાંભ યુ કે સરદાર કોમને બીન લાદાન ના અનુયાયી સમજી ને પાછા વ તેવુ કહે છે 
અને શાહ એટલે મુ લીમ તેમ માનીને પણ ખુ નસથી હેરાન કરાય છે તેથી વધુ િચતા થાય... કદાચ અંશને ગન 
બતાવીને લુંટી લીધો તેની પાછળ કોઇ આવુ કારણ તો નહ  હોયને..? 

 તમ ેબધા સમજુ અને વહેવાર કૂશળ છો તેથી વધુ કહેવાનંુ ન હોય પણ બ ેવાત દરેક કાળ ેસાચી છે તે અ યારે 
લખ.ુ 



1. ચપટી ધુળનો સમય આવ ેઉપયોગ નીકળ.ે 
જ્યારે અમે કોલેજમા ંહતા યારે મારા બાપુજી કોઇ પણ વ તુ ફકી દેતા પહેલા બહુ િવચારે. તેમના મનમાં એવું કે 
યારેક ભાં ય ુતુ ય ુખપમા ંઆવે. જો કે આવા કારણોસર ઘર હંમેશા વણ જોઇતી વ તુના ંઢગલાથી ભરાતુ રહેતુ 

અને અમને ઘણી વખત નાનમ પણ આવતી પરંતુ એક વખત તેમને યા ંજ્યારે ચોરી થઇ યારે લગભગ ચોરોને 
હાથ કોઇ પણ કામની વ ત ુમળી નહ તી.. કદાચ ઘર ખોલવાની તેમની મહેનત તેમને માથ ેપડી હતી. આ 
કહેવાનંુ બીજુ યોજન એ પણ છે કે માઠા સમય ેઆ ધુળ ચો કસ ખપમા ંલાગ ેછે. 
2. પહલેો સગો પાડોશી તથેી તમેની સાથ ેસારા સબધંો રાખવા. 
તમ ે ણેય ભાઇ બહેનો અમેરીકાનાં ણ ખુણ ેછો તેથી કોઇ આવી આપ ી આવી પડે તો પડોશી પહેલા ખપ મા ં
આવ ેતેથી વખતો વખત તેમના સુખ દુ:ખમા ંસાથ આપવો અને વાટકી વહેવાર કે યાંની ભાષામા ંકોફી કે કેક 
વહેવાર રાખવો. આ સબંધો ઘણી વખત મોટી તકલીફોમાંથી બચાવતા હોય છે. 

 
હમણા અહ  ધરતીકંપને કારણ ેમકાનો મા ંનાની વા તડો પડી છે. િજદગીમા ંપણ તેવીજ આ મ િવ વાસમા ંતડો 
પડી છે. યારેક એવુ થઇ ય છે ક ેતુ અહ  અમારી સાથ ેહોત તો િનરાંત ેસુઇ શકાત. રાત પડે અને ઘર સુનુ થઇ 

ય અને િવચારોનું વાવાઝોડ ુમનમકટને કુદા કુદ કરાવે યારે થાય કે આ ઘડપણ મા ંતન એકલ ુકેમ નબળુ પડે 
અને મન કેમ ત ેન િ વકાર ેત ેના સમ ય. 

 
ખૈર! ધમ અને કમના ંનામે તેને શાંત કરવા મથીય ેઅને ડો ટરને કહીય ેએટલ ેએક વધુ દવા આવ ેઅને ઘી 
જવાની વાત આવ.ે બાકી બધુ અહી જેમ છે તેમ છે. તારા પ ો આવ ેછે તથેી મ યા જેટલો સંતોષ થાય છે.  

દવાળી નજીક આવ ેછે અને ધડાકા આખી સોસાયટીમા ંથશ.ે..પણ આપણા ઘરે ઘીના ં દવા મા ..કેમક ેધડાકા 
કરનારા આ કા અને અંશ અહી યા ંછે? ખ ને... 
મોટાભાઇના ંઆિશષ 

 
પૂ. મોટાભાઇ (આઠ) 

 
સાદર શત શત ણામ 

ગયા પ માં આપે આપની તકલીફોનું વણન કયુ. દુ:ખ અને લાની થી મન ભરાઇ ગયુ ંખાસ તો તમે લ યુ ંક ે



"િજદગીમા ંપણ તેવીજ આ મ િવ વાસમા ંતડો પડી છે. યારેક એવ ુથઇ ય છે ક ેતુ અહ  અમારી સાથે હોત 
તો િનરાંતે સુઇ શકાત. રાત પડે અને ઘર સુનુ થઇ ય અને િવચારોનું વાવાઝોડુ મનમકટને કુદા કુદ કરાવ ે યારે 
થાય કે આ ઘડપણ મા ંતન એકલ ુકેમ નબળુ પડે અને મન કમે તે ન િ વકાર ેત ેના સમ ય." 

 
શનીવારે તમે યા ંદૈહીક તકલીફોમા ંહતાં અને હંુ પણ અહ  આકળ િવકળ હતો. જીવ બળતો હતો અને મનમાં 
થયા કરતુ હોય કે આ " વનવાસ"ની સ  મને તમન ેઅને તમારા પૌ  પૌ ીને ભગવાને કેમ આપી હશે? ભૌિતક 
દુિનયા અને આ યા મના ંમારા વ ના વ ચ ેઆ "ડોલર"નું ટીમ રોલર એવી ખરાબ રીતે મનને ખંડીત કરે છે ક ે
જેની વાત નિહ. બાળકોનુ ંભિવ ય બનશે કે નિહ ત ેતો સમય કહેશે પણ તમારા ઘડપણ મા ંન ઉપયોગી થઇ 
શકવાનંુ માનિસક કળતર અસ  બની ય છે. 

સમ ત ુનથી ક ેઆ વેદના મારી, અ ય ભાઇ બહેનો કરતા વધુ કેમ અનુભવાય છે. કદાચ હું સંવેદંશીલ છુ અને 
જ્યા ંતમારી કે બા ની વાત આવે યારે દરેક વેદના સંવેદના બનીને મને પીડે છે. પેલા પરસુ રામની માતા જેટલી 
વખત છાતી કૂટ ેતેટલી વખત પરસુરામ કૃ ધ થાય તેમજ તમારા આવા વા યો મને પ તાવા તરફ લઇ જઇને 
સંતાપ િવષ પીવડાવ ેછે.વળી કોઇ પાવતીની આણ તો મને છે નિહ તેથી તે ઝેર આખા શરીરને િવષમય બનાવી 
દે ત ેપહેલા કમ અને ધમનો આશરો શોધી લ  છુ. કારણ નું મારણ કાઢી લ  છંુ. 

 
અંશનો ગન સંગ એક આમ સંગ હતો તેને કોઇ રંગભેદ ક ે911 સાથ ેસબધં નથી. પણ તે વખત ેએવુ જ ર 
લા યુ ંકે તેની પાસ ેસાયકલ હતી અને તેથી ત ેલુંટાયો પણ જો તેની પાસ ેકાર હોત તો કદાચ આવ ુના થત.ે તે 
ગન જોઇને બી જ ર ગયો હતો પણ પહેલી વખત અસામાજીક ત વોનો સામનો કય . તેનુ હીર ઝળ યું. માબાપ 
તરીક ેઆ સમય ેતેની સાથ ેરહેવું જોઇએ પરંતુ તેમ ન કરતા તેને ગાડી અપાવી દેવાનંુ ન કી કયુ.. કદાચ આ ગાડી 
તેને સગવડ આપશે અને તેને ભણવા વધુ સમય મળશે. 

તમારી બ ેવાતો મા ંઅિહ પહેલી વાત કોઇ માનતુ નથી કારણ ક ેજે વ તુની અઠવાડીયા સુધી જ ર ન પડી તેથી 
તેને ફકી દેવાનુ અિહ વધ ુલોકો કરે છે. જ્યારે બીજી વાતમા ંપણ લોકોન ેડર વધુ લાગે છે તેથી પડોશી સાથ ેહાઇ 
અને હેલોથી એ વધ ુવાત નિહ કારણ કે અિહ કોઇજ વાતમા ંશરમ ક ેસંકોચ નિહ. જે મનમાં આવ ેતે કહે અને 
કરે..નીિત અને િનયમો ડોલર પાસ ેસાવ પાંગળા..તેથી અિહ દરેક કોમો પોત પોતાને કોમના ંકે ચચનાં ટોળામા ં
ફરે.. તમ ેકદાચ નિહ માનો પણ મારા પડોશીનુ નામ કરતાં કશુ પણ વધાર ેવાતો કરવાનો ય ન ક  ંતો કદાચ ત ે
લાલ બ ી તરત ધરી દેશેકે તે તેમની અંગત બાબત છે જે કોઇ સાથ ેતે ચચશે નિહ. 



બીજો િવચાર આ લખતા લખતા આ યો કે એ તમારી લાગણી છે જે તમે તમારા અનુભવોનાં નામે અમને આપો 
છો પણ્ તે અનુભવો 30 વષ જુના છે,, ભારતનાં છે. ત ેહવે એકવીસમી સદીમા ંકેવી રીતે ચાલ?ે 

 
આવાત તમને એટલામાટ ેલખુ ંછંુ કે અંશ આજ કાલ મને ‘આઇ ડુ નોટ બીલીવ ય'ુનંુ ટીપ ં બહુ વખત આપે 
છે. તે પણ એવું જ માને છે કે બાપા તમ ેહજી નવા નવા છો તમને શું ખબર? અને બહુજ માન અને આદરથી 
તમારા વતનો પર મ તક નમી ગયુ.ં તમે પણ અમારી યુવાનીનાં આવા કડવા વખ જેવા ઉધામા સ ા હશેને? 
અને છતા પણ મારો સોહમ મારો સોહમ કરતી માની આંખમાથંી નીતરતા નેહનંુ અિમ, બુંદ મા  ઘટતુ ંનથી. 

શીખા પણ અંશ બ ેઅઠવાડીય ેઆવ ે યાર ેબાની જેમજ દકરાને શું કરી આપુ તો તેને તકલીફ ઓછી પડે અને 
દકરા તારી તિબયત ળવજેનો વહાલ વરસાદ્ કરે યાર ેતમ ેબહુ જ યાદ આવો. મનમાંથી તો ફડફડતો ઉનો 
િન:સાસો જ પડે ક ેમા તિબયતની તો વાત જ જવા દે.. અિહ તો શરીર દુખાવાની ગોળીયો ખાવ અને કામ ે

વ... 

 
ઉગતો દરેક દવસ હ રકેનની ઘનઘોર આંધી લાવે અને આથમતો દવસ એ હ રકેન વહી ગયાપછીનો કાદવ અને 
કીચડની દુગધો લાવ ેછે. સંતાપોથી પીડીત ય  મન અશાંત અને અ ય ત ાસોથી દા યા પછીનાં ફફડતા 
ફોડલાની વેદના વે યા કરે છે તેથી 

હે માતાિપતા! 

દેશિનકાલાની સ  પામેલ અમ વનવાસીઓને 

 તમારી આપ ીનાં સમય ેહાજર ન રહી શકવા બદલ મા કરજો. 

તિબયત ળવજો અને શાતામા ંરહેશો 

સોહમના ં ણામ 

 
િ ય સોહમ (8) 



 
તારો લાગણીથી િનતરતો પ  મ યો. 

હા એ કદાચ કરમોની કઠણાઇજ.. ક ેતુ અિહ હતો યારે તિબયત સારી હતી અને હવે નથી યારે પ યો અને મોટ ુ
ઓપરેશન કરવ ુપ યું. અ યારે તો થાપાના ંઓપરેશન પછીની દેહ પીડા ભોગવું છંુ. તમે બધા મારી તકલીફોથી 
માનિસક રીતે પીડાવ છો જ્યારે હંુ બંને પીડાઓ જેવી કે શારીરીક અને તમારા બધાની માનિસક પીડાનું હંુ 
િનિમ  છંુ તેમ બંને રીત ેપીડા  છંુ. 

 
‘ઘડપણ' ઉપરનું આ કા ય વાં યું અને ઇ છા થઇ ક ેતને લખી જણાવ ુકારણકે લેખક ે ણે મારા મનની વાત શ દ 
વ પે મુકી હોય તેવુ ંમને લાગ ેછે. 

 
વાસ વસતંા સી રે ગયા, લખે લખતંા પચાસ થયા 
કાળા હતા ત ેધોળા થયા, ધોળા હતા ત ેથોડા ર ા 

 
આખંના ં દવા ઝાખંા થયા, કાનના પડદા પો'ળા થયા 
દાતં પ યા ન ેપેઢા ર ા, જીભના ંલોચા વળતા ગયા 

 
ભાત પહોરન ેબપોર ગયો, સાજં ઢળીન ેરાત પડી 
પડખા ંઘસતા ંપરોઢ થયુ ંતોય ન મનન ેચને પ ય ુ

 
િવ મિૃતનો િવકાસ થયો, સારાસારનો િવવકે ગયો 
હાથપગમા ંધરતીકપં, તો ય ન બસે ેવાળી જંપ 

 
કામના વકરી કરતી કદૂાકદૂ, મનમકટની હૂપાહૂપ 
વળગલેુ ંત ેછૂટતુ ંગય,ુ વળગલેા સૌ છોડતા ગયા 



 
મન દુ:ખી થઇને રડવા ચહે છતા હવે રડવુ નથી આવત ુકારણ કે હજી મનમકટ તો સાબુત છે. મારા અંદર નો 
વડીલ / અિધકારી હજી એવા નશામા ંછે ક ેતે સમજે છે ક ેકુકડો બાંગ પુકારશે તો જ સવાર પડશે. આ પ મા ં
મને કહેવા દે કે તુ અને તારી બા મને સદા ક ા ંકરો છોને કે ધમ કરો જપ કરો ત ેવાત કંઇ હું સમજતો નથી તેવ ુ
નથી પણ આ સતત પગની પ ડીઓ જ્યાં દુ યા કરતી હોય યા ંમન તે દુ:ખમાથંી બહાર ન નીકળેતો હંુ કેવી રીતે 
મનમા ં ભુનંુ નામ લ ? હા તુ હતો યારની વાત જુદી હતી પરંતુ ત ે દવસો હવે તો ગયા... 

તારા પ માં ત ુવરંવાર દેશિનકાલાની સ ની વાત કરે છે યારે એક વાત સમજ ક ેઆ દેશિનકાલાની સ  જે ત 
વયંભ ુલીધેલી છે. ધારે યાર ેબદલી શકાય છે. હજી તા  પોતાનુ ઘર અને પૈસા છે તેથી ‘ભુ યા યાથંી ફરી 

ગણીય'ે વાળા ધોરણે પાછુ ફરી શકાય છે.અને તુ જો આવી શકે તો મારા ઘણા ંમાનિસક દુ:ખો ઘટી શકે પણ હવે 
તે શ ય બને નહે.તેથી વધુ લખતો નથી શીખા આ કાના ંકોલેજ ગમનને કારણે અને સોળ વષ પછી આવતા દરેક 
પ રવતનોથી િચિતત હોય ત ેસમજી શકાય છે. પણ તે ચાર વષ દરેક માતા આ કારનાં ભયોથી પીડાય તેમા નવું 
કશું નથી. મર મરનું કામ કરે અને આપણે આપ ં કામ કરવાનું .. 

 
જો કે આમ કહ  મ પણ હંગામી સમાધાન મારે માટ ેમેળવી લીધુ તેમ કહુ તો કશુ ખોટ ુનથી. 
તિબયત સાચવજો અને સંપકમા ંરહેજો એમ કહી અટક?ુ 

મોટાભાઇના ંઆિશષ 

પૂજ્ય મોટાભાઇ (નવ) 

 
તમારો વેદનાઓથી ભરેલો પ  મ યો. 

હંુ જે સમજુ છુ ત ે માણ ેવેદનીય કમ ના ંઉદયે વેદના તો મળે જ છે પણ િજદગીનાં ઉતરાધ તમને તે મળે તેથી 
તે દુ:ખ સહન કરવાની શિ ત ઓછી હોય અને તે અનુભુતી મનની મજબુતીથી સ  કરવી રહી. 

આ કા અને શીખાની વાતો આમ તો સામા ય અને સહજ છે પણ બે પેઢી વ ચેનો તફાવત દેખાયા િવના રહેતો 
નથી કારણ કે આ કા 2000માંજીવ ેછે અને શીખાના ંઅનુભવો 1970નાં છે તે બ ેના મેળ યા ંપડે? આ કાના ં
િમ ોમા ંઅમે રકન ઓરી ટલ અને પેનીશ હોય.. 
દરે નાં િવચારો જુદા અને દરેકનાં માપદંડો આપણા માપદંડો કરતા જુદા અને નો થાય આપણામા ંઆમ કમે? 
અને જે જવાબ ેઆ કા શાંત થાય ત ેજવાબ ેતેની િમ ો શાંત થોડી થાય? જેમક ેિવ િતય મૈ ી ફ ત લ ન પછી 



કેમ? 
આ કા િ વકારીલે કે આપણી સં કૃિત અલગ છે પણ ફરી કોલજેમા ં ય અને આવા આપણીજ સં કિૃતના ંિવકૃત 
જોડા મળે અને કહે આપણે અઢારનાં થયા એટલે આપણી િજદગી આપણી.. માબાપ ને કંઇ બધુ પુ યા ના 
કરવાનંુ હોય..આ મરની મઝા આ મરમા ંનહ  કરીયે તો યારે કરશું? 

શીખાના ંઅનુભવો તેના સમયનાં_ જ્યા ંતેમણે આ પ રિ થિત જોઇ પણ ના હોય અને િવચારી પણ ના હોય. 
હવે ત ેપ રિ થિતનું સમાધાન તે આ કાને આપે તો તે કેટલ ુસચોટ હોય તે આ કા જ કહી શકેને? ખૈર દાદ 
આપવા જેવી વાત તો એ છે કે બં ને વ ચે વાત ચીતનો દોર બે સખીઓ નો હોય તેમ છે. મા દકરી નો નહ . 
ઘણી વખત શીખાને અમે રકન ચરની વાતો તે શીખવતી હોય... અને યા ંસુધી કે મ રાતના દસ પછી બહાર 
નહ  રહેવાનુ ક ું હોય અને તે વખત ે" પ પા તમ ેપણ શું? અમારા પર ભર સો નથી?"નું શ  એક કાબલે 
િસપાહીની જેમ અજમાવી એકાદ કલાકની છુટ લઇ લે. 

તેને હંુ બાપની યથા શું સમ વુ? કે મને બેટા તારા ઉપર પાકો ભર સો પણ સમાજ્ની કુ ઢીઓ પર બી કલુ જ 
નહ . ડેટ ગ, બોય ડ,પાટ ઓ અને વેલટાઇન ના ભ ા વ પો જ્યારે કુંવારી માતા અને િતય રોગોનું દુષણ 
લઇ બેસ ે યાર પછી શું? 

અમે અહ  તમને સા  િશ ણ અને િવકાસ અપાવવા આ યા છે આ બધુ તે મેળ યા પછી ન કરાય?  મારા આ 
નનો જવાબ આ કાએ ભર સાના ંકવચ હેઠળ ખાળી દીધો. પણ મન અશાંત તો જ ર હતુ. કાજળની 

કોટડીમા ંકાજળનો ડાઘ યાં સુધી લા યા િવના નહ  રહે? શીખાનો ભય અને મારી િચતા તમેજ કહો યા ંસુધી 
અવા તિવક છે? 

શીખા એ ક  ુસોહમ ત મોટાભાઇને ન તો પૂ યો પણ તેઓ પણ મારી જેમજ 1955 કે 1960નાં જ 
અનુભવો નહ  કહે? 

 
તેની વાતોનો જવાબ મારી પાસ ેપણ નહ તો જ..ધમ ાન અહ  મદદે આવે છે..આપણને કમ કરવાનોજ 
અિધકાર છે..ફળતો જે હશે તે એના સમય ેઆવશે જ. 

તમારી વાત સાચી છે તે લીધેલ વનવાસ ચો કસ ત ેતોડી શકાય છે અને તે તોડવો અઘરો નથી પણ હું 
અહ નાં કાદવ ેએવો ફસાયો છંુ ક ેઅંશ હાલ કોલેજ્ના ંપહેલા વષ મા ંછે તેનુ ભણતર પુ  ક  યાર પછી 
વનવાસ પુરો કરાય... 



 
આતંરમન તો કહ ેછે તમ ેસાચા છો માર ેનીકળી આવવ ુજોઇએ 
પણ ત તરે મણનો નડ ેછે અન ેત ેચારયે જણા ના ંભિવ ય માટ ેછે.. 

. 
બા ને મારા સાદર ણામ મને ખબર છે તેઓ મારા માટ ેિચતીત છે અને હંુ તમારા બં ને ઉપરાંત અહ  સૌના 
માટ ેિચતીત છંુ. 

 
ભુને ાથના કે સૌને સ મિત દે. 

 
અ ક?ુ 

સોહમ નાં આદરભયા ણામ 

 

િ ય સોહમ (9) 

 
તારા કાગળમા ંલખેલી વાત ફરી લખુ ંતો 

 
‘વદેનીય કમ ના ંઉદય ેવદેના તો મળ ેજ છે પણ િજદગીના ંઉતરાધ તમન ેત ેમળ ેતથેી ત ેદ:ુખ સહન કરવાની 
શિ ત ઓછી હોય અન ેત ેઅનભુતૂી મનની મજબતુીથી સ  કરવી રહી.' 

 
આટલી ગહન વાત તુ સહજ રીતે કહી ગયો તેથી મારી છાતી ગજ ગજ લી. તારા દરેક સુચનો મને ચો કસ 
રાહત આપે છે છતા એક વાતનું મને દુ:ખ પણ છે અને તે તારા સંઘષમય જીવનમા ંશું યારેય સારી ઘટના નથી 
બનતી? 

 
હંુ એવુ નથી માનતો કે ભુ અમે રકામા ંતને દુ:ખોના ંજ ઢગલામા ંરાખે છે. યારેક મને અહ  તુ જેવી તારી 



રોજનીશી કહેવા આવતો હતો તેવુ ંતારા પ માં જણાત ુનથી. હું તારો બાપ અને િમ  બંને થવા માંગુ છુ અને છુ 
પણ છતા કોણ ણે કેમ તુ ખબુ જ ભાર િજદગીનો અનુભવતો હોય તો મને કહેવા દે 

 
સખુ અન ેદુ:ખ બનંમેા ંજેન ે ભુની સાદી દખેાય ત ેહળવો થાય અન ેથાય જ 

 
મારા પગનાં દુખાવાની બાબતે હંુ એવુ માનુ ંછંુ વેદના અને સંવેદના બંને વદેના હોવા છતા ફેર છે તેથીજ એક 
વેદના છે અને બીજી સંવેદના. વેદના દેહને થાય છે જ્યાર ેસવંેદના દેહ અને મન બંને ને થાય છે. મનની વેદના 
તુ મને મજ્બુત મન કરીને સહેવા કહે છે. ત ેનથી અને કદાચ તેનુ કારણ એ પણ છે કે જે વેદના વહચાતી નથી 
યા ંજે કશું ન થઇ શકે ની "લાચારી" નડે છે. બાકી એક બુમ પાડુ અને ડો ટર અને નસ ની લાઇન હાજર થઇ 
ય છે. તારી બા તો ચોવીસ ેકલાક મારી સાથે અને સાથ ેછે દવા જે શનોથી દુ:ખ હંગામી તરે દુર થઇ ય 

પણ મન ફરી ફરી એજ વાત કરતુ હોય ક ેઆ દદ મને કેમ? મારે કેમ વેઠવાનુ? અને તે "લાચારી" મને ભુ યાન 
કે મારે આ મરે કરવા જેવા દરેક કામોમાંથી રસ ઉડાડી દે છે. અક માતમા ંથયેલ અિ થભંગ ેમને ઘરમા ંનજર 
કેદ કય  ત ેવાત ેમારો જીવન યેનો અિભગમ બદલી ના યો. પણ ખરૈ.. 

તારી વાત ક ં 

 
સાંભળ મારા દકરા! મ અને તારી બાએ સા  એવું જીવન પુ  કય.ુ.સતત સફળતા અને િન ફળતાઓનાં 
ઝોલાઓએ એમ િશખ યુંક ે 

 સખુ માણવ ુએ એક કળા છે. તેન ેબહુ તપ ચયાથી િસ ધ કરવ ુપડ ેછે જ્યારે દ:ુખ તો જંગલમા ંઉગી નીકળતુ ં
બીન ઉપયોગી ઝાડીનુ ંઅડાબીડ વન છે.  

તમ ેસૌ છોકરાઓ જ્યારે ફોન કરો તે દવસ ેમન અમા  ંઅિત સ ન હોય..પણ જો રડતા સમાચારો આપો 
યારે થાય કે અમે સારા માળી ના બ યા અને તમને એ બીન જ રી િનદામણોને કાઢી ફકતા ના િશખ યુ.ં 

 
તારા પ ોમાં આ કા અને શીખાની વાતો અને તારી િચતાઓ હું સમજી શકુ છંુ પણ મને ત ુજ કહે આ કા અને 
અંશ બંને નવી સં કૃિતની વ ચે છે અને તેઓને ત ેસં કૃિતમા ંતારા કરતા કદાચ વધ ુલાંબ ુરહેવાનંુ છે તેથી તમારા 
કરતા વધુ સારા નારસાની વીધા અનુભવતા હોય યારે તારી જ યાએ હું તમેને કહેવા જેવુ કહીશ જ ર પણ 
સાથ ેસાથ ેત ેઆચરણ કરે તેવો આ હ પણ નહ  રાખુ કારણ દરે ને જે મળેલ પ રિ થિત છે તેમા જીવવાનુ છે. 



 
હવે આ વાતમા ંિનદામણ કયુ? તારી જ ર કરતા વધુ િચતા. તુ અહ  હોત તો જે ખુ લા મને શીખા સાથ ેચચા 
કરે છે તે ન કરતી હોત..અને મા કરતા સા  ંકોણ શીખવાડ.ે તેથી તો કહું છંુ દુધ બગડી જશે તેની િચતા કરવાનુ 
છોડી દઇ દુધનંુ દુધ નહી રહે તો દિહ થવાદ ેતેમાંથી િશખંડ યા ંનથી થતો હ? ઉમાશંકર જોશીની એક વાત મને 
જે બહુ ગમે છે તે ટાંકીને પ  પુરો ક . 

 
જે જે ા ત થતો ઉપાિધ યોગ ્
બની રહો ત ેત ેલિ ધ યોગ 

પરમ િપતા પરમે વર સુખ અને દુ:ખ બંને આપશે. સુખને ઓળખો અને તેને તમાર ે યા ંખીલવાની તક આપો તે 
કળા છે.જે દુ:ખનાં િનદામણને ખચી નાખવાથી પણ મળે છે. 

 
શીખા આ કા અંશ સૌન ે હાલ 

 
તને ઉ માભયા ેમાળ આિશષ. 

 

પૂ. મોટાભાઇ (દસ) 

 
સોહમના ં ણામ 

 
આપના પ ની બધીજ વાત સાચી છે. કદાચ છ  છાયામાંથી બહાર નીક યા પછી મ મારી િજદગીને બહુ 
ગંભીરતાથી લેવા માંડી હતી અને તેથી ચો કસ િસપાહીની જેમ હું મારા કુટુંબને કોઇ પણ કારે દુ:ખ ન પડે તેની 
સાવચેતી રાખતા રાખતા યારે દુ:ખો શોધવાની કુટવે કેળવી બેઠો ત ેન સમ ય.ુ સુખદ સંગો તો ઘણા છે પણ 
કોણ ણ ેકેમ તમને વાત ક  ં યારે ણે મન ખાલી થત ુહોય તેવા ભાવો આવે અને તેમા જે િજદગીની 
અગ યની બાબતો ભુલાવા માંડી. હું મારા કાન પણ પકડીશ કારણ ક ેતમને હકારા મક અિભગમો કેળવો તેવુ 
કહેતા કહેતા મ મારો હકારા મક અિભગમ યારે ગુમાવી દીધો તે ન સમ ય.ુ 



 
આપની સાથ ેઆજે અમારા સુખના ં સંગો ય ત ક .ં 

 
 એક પછી  એક એમ બે વષનાં ટુંકા ગાળામા ં3 બક લોન વડે 3 કાર લીધી. તે ણેય કારોન ેજ્યાર ેઘરનાં આંગણે 
પાક કરેલી હું જોતો યાર ેપહેલો િવચાર સુખનો જ આવતો..પછી થતું કે હ તા અને ત ેગાડીઓના ંિવમામા ં
1300 ડોલર જતા એટલેક ેશીખા નો આખો પગાર જતો. પણ તેનાથી બંને છોકરા અને હંુ રાજી હતા. 

 
 વષનાં અંતે જ્યારે માકટ ગમા ંઓફીસમા ંસવ થમ આ યો યારે જે બહુમાન થયુ ં યાર ેતમને સંભાયા 
હતા.મારે માટ ે ાંચ મેનેજર જે સારા અિભ ાયો આપતા તે આનંદ દાયક હતુ. 
 આ વષ આ કા અને અંશ બંને નાતક થશ.ે.આ કા કોલેજમાં અને અંશ િનશાળમા ંપણ તે અમારા માટ ેતો 
આનંદનો જ િવષય છે જ ને?  વળી અંશને તેના કો યુટર લબનાં માનદ કાય માટ ે5000 ડોલર જેટલો 
પુર કાર મ યો તે તેની નવી કોલેજ િજદગીની શ આત માટ ેમોટો ટેકો હતો.. 

 
 આમ સુખો પણ આ ચાર વષ દ યાન ઘણા મ યા. પણ તમ ેસાચ ુજ ક ુ ંક ેસુખ ને માણવ ુએ પણ કળા છે,, 
કદાચ તે માણવાને બદલ ેમ દુ:ખ શોધ વૃિ ને મુ ય બનાવી હતી. 

વડીલ તરીકે તમે મને મારી તે કચાશ તરફ યાન દોરી મોટો ઉપકાર કય . વળી આજે ડો મયરેુ એક સરસ ઇ મેલ 
મોકલી તેનો ગુજરાતી તરજુમો અ ે મુકુ છુ જે તમને પણ ગમશે તેવી અપે ા સહ અટકું. 

 
સતત બદલાતી દિુનયાના ંબદલાતા વલણોથી ના ડરો, 
 િનભય બની બદલાતા રહો 
 દરકે બદલાવ લાવશ ેનવી ખશુી. 
 ખશુીન ેરહો માણતા સદા ક ેજેથી ન થાય અફસોસ જ્યાર ેથાય ત ેજુની. 
 ખશુી છે રાહ ચ ધતી હરદમ નવી દશાઓની, નવી ખશુીઓની. તથેી તો કહુ ંખશુીઓન ેસુઘંતા રહો, માણતા 
રહો, પામતા રહો. 
 સખુ ઘટ ેત ેપહલેા નવુ ંસખુ શોધતા રહો 
 જુની મા યતા નવા સખુો કદાચ ના લાવ ેતથેી જ કહુ 
 નવા સખુોન ેશોધવા બદલાવન ેઅપનાવો. 



 કારણ બદલાવ જ નવ ુસખુ લાવ ેછે 
 બદલાવ સતત છે 
 બદલાતા રહો નિહતર ખશુીઓ સકુાતી જશ ે
 નવી ખશુીઓ પણ સતત બદલાતી હોય છે. 
 નવી દશાઓ દખેાય તનેો તરુતં િ વકાર. 
 ત ેરાહ છે િજદગીમા ંસખુોન ેવાવવાનો 
 જે બદલાય ત ેનવા સખુો પામ ે( કવિચત નવા દ:ુખો પણ) 
 ના બદલાય ત ેજુના મુ ય ેનવી ખશુીથી વિંચત રહી ય ે
 બદલાનારો થયો ‘એપ' વાનરમાથંી 
 આજનો આધિુનક અ યગુી માનવ 
*** 
આ વાભાવાનુવાદ છે નીચેના ઇ-મેલ નો જે ડો મયુર કાપડીયાએ મને ભ ચથી મોક યો હતો. 
Crux of the Book by Dr. Spencer Johnson : "Who moved my cheese" 
તિબયત સાચવશો અને સુખાકારીમા ંરહો તેવી ાથના. 
સોહમના ંવંદન 

 

િ ય સોહમ (દસ) 

 
બદલાવની વાત ત ુસરસ લઇ આ યો.. પણ ધીરી બાપુડીયા કારણ બદલાવ બે રીત ેઆવ ેછે. 
1. એક જે છે તેમા ંસા  સાચવીને નવુ શીખીયે તે અને બીજી રીત 
2. જે છે ત ેબધુ નકામ ુછે માટે નવુ અપનાવો. 
કદાચ નવો વાવડ હંમેશા દરેકને આકષ છે પણ જ્યાર ેતે બદલાવ નુકસાનદેય પ રણામ આપે છે યાર ેસમ ય 
છેકે દરેક બદલાવ આવકાય નથી હોતા. અને તથેીજ ઍપ વાનરમાંથી અ  યગુનો આજ નો માનવ થવામા ં
આટલા બધા વષ  લા યા 
મારી વાત ક ં તો ગામડામાંથી પાંચમા ધોરણમા ંહંુ તાલકુાની શાળામા ંભણવા ગયો યાથંી શહેરની શાળામા ં
હો ટેલમા ંરહી મે ીક પાસ કરી અને વધુ ભણવા બહારનાં રાજ્યમા ંગયો..નવુ અપનાવતો હતો પણ સાથ ેસાથ ે
મા બાપ સાથ ેરહેવાનો સુખમય સમય ગુમાવતો હતો.. ત ુતો ણે છે મોટાકાકા ફાઇનલ સુધી ભ યા અને 
વચલા કાકા મે ીક સુધી.. તેમણ ેઘરની હુંફ મારા કરતા વધારે ભોગવી એમના સંતાનો ને તેઓ જેટલુ આપી 
શ યા તે તમારા અનુભવે તમે જ ન કી કરો તમે આગળ છો કે નહ ? 



હવે અહ  એટલુ િવચારવાન ુછે ક ેભલે હંુ ઘરની બહાર નીકળી ગયો પણ મારા િપતા અને માતા માટેનંુ મા ં 
આિ મક કે માનિસક લગાવ તર કદી નીચો ગયો નથી. તેઓ તો બ ેચોપડી ભણેલા હતા છતા દરેક મંગળવારે 
તેમના પો ટકાડ આવ ેઅને હંુ તેમને બુધવારે ભુ યા િવના જવાબ આપુ અને ત ે રવાજ તમ ેલોકો એ પણ ચાલ ુ
રા યો સમય બદલાય ેશ ય છે પો કાડને બદલે ફોન આવ ેપણ તે થઇ પહેલી વાત ક ેજ્યા ંતમ ે ણ ભાઇ 
બહેનોનો દેશ બહાર િનવાસ છે. 

શ ય છે તમે એવા દેશમા ંછો જ્યા ંમાબાપને ભગવાન સમજવાનો રવાજ ન હોય..અને શ ય છે અંશ પછીની 
પેઢી અંશને ન પણ ગણે યા ંજુનુ સાચવવાનો ય ન તારે કરવાનો આવ.ે નવુ શીખતો અંશ નવા વાતાવરણમા ં
સં કારને ગૌણ કરી પૈસાને મહ વનાં બનાવી દે ત ેબને પણ વડીલ તરીક ેમ જે કય ુતે ત ુકરી શક ેતો કદાચ 
સં કારોનો વારસો આગળ ચાલશે. વડીલો વારસામા ંપૈસા આપે દેવ ુપણ આપે પણ સં કાર તર ની બેદરકારી 
પિ ચમના ંદેશોની નબળાઇ છે. તેઓની સં કૃિત આપણા જેટલી જુની નથી તેથી સં કૃિત યેની આપણી 

ગૃિત ખુબ જ જ રી છે. 

 
અંશ સોળનો થયો અને હવે કોલેજ જવાનો અને તુ કહે છે તેમ તે બી  શહેરમાં જવાનો તેથી તે વધુ મોનો 
િશકાર થશે બને તો તેના ભણતરનાં વષ મા ંભણતર િસવાય બીજુ કશું ન કરે તે સમ વતા રહેજો. જોકે આ કાનુ 
ક ુ ંતે વધુ માનશે તેથી આશા રાખીય ેકે તારા વનવાસનો બાકીનો તબ કો સરળતા થી પસાર થાય. આ સમય ે
મળતા િમ ો સમજુ અને સં કારી હોય તો બહેકી જવાની શ યતા ઘટ.ે આપણે તો કહી શકીય ેપરંતુ અંતે તો ધાય ુ
ધણીનુ થાય ત ેતો સ ય વચન છે ને?થોડીક અહ ની વાત લખ?ુ 

 
તારી બાનો ડાયબીટીસ કાબુમા ંછે. કામવાળા આવ ેછે તેઓ તેમનુ કામ કરે છે અને શ ય તેટલો ધમ કરીય ેછે. 
ટુંકમા ંઅહ  બધુ મઝામા ંછે. 

 
શીખા અને તને આિશષ 
આ કા અને અંશને વહાલ 

 
પૂ.મોટાભાઇ (અગીયાર) 



 
બદલાવ િવશેનંુ તમા  સુચન ગ યું.. 
તમારા સુચનો જેવું જ મને યાંક વાંચવા મળેલ કે 
નવી વ ત ુિ વકારતા દસ વખત િવચારવ ુપણ જુન ુ યજતા સો વખત િવચારવ.ુ 
પણ કેટલાક બદલાવ સામ ેતમને કોઇ તક જ નથી હોતી. અગાઉનાં પ ોમાં યાંક મ " ી ટો યુબ" નામની રમત 
નો ઉ લેખ કય  હતો. તેવુ િજદગીનું પણ છે તમે એક ર તો બહુ િવચારીન ેલો પણ તે ર તો લીધા પછી ખબર 
પડે ક ેતમે જે ધારો છો તે પ રણામ ક ેતે અંિતમ યેય નથી. વ ચે ઘણા જો અને તો માંથી પસાર થતા થતા જ્યારે 
તમ ે યેય પાસે પહ ચો યારે ખબર પડે કે કંઇક જુદુ જ બની ર ું છે. 
હષલ મને કાયમ સમ વ ેછે કે 

 
અમે રકા એ તો મોટુ ંમે ટ ગ પોટ છે. ત ેતમન ે યારયે એવી તક નથી આપતુ ંક ેઆ હુ ંલ  અન ેઆ ના લ . 
ડોલર લવેા આ યા છો તો ડોલર સાથ ેજે આવશ ેત ેબધ ુજ મળશ.ે 

તે કહેતો જેવો દેશ તેવો વેશ કરી લઇશ તો જ દી િ થર થઇ શકીશ.પણ હું થૉડોક વધુ આ દેશને સમજવા ગયો. 
અહ  વેજીટેરીયન ખાવા હવે મળે છે તો શા માટે આ હ રાખવો ક ેતેઓની સાથ ેતેમના જેવુ થઇને માંસ મ દરા 
અને ડા ખાવા.. અને પહેલી વાત તો એ કે આટલા વષ હવે તો તે ગળે પણ ના ઉતરે..તે કહેતો કે તુ ભલ ેતા  
ગા  ગાયા કરજે આ કા અને અંશ તો જ ર અભડાશે અને ખાતા થઇ જશે.( પછી તરત જ તેના જ િમ  
ગૌરવ ની વાત મને મનમા ંઝબકી તે વષ  થી અહ  રહેતો હોવા છતા બદલાયો નહ તો...) જો કે તે ચચા તો 
પછી ઘણી આગળ ચાલી હતી અને તેમા તેવુ  ફિલત થત ુહતુ કે તેણે અમે રકન સં કૃિતની દરેકે દરેક વાત 
સહજતાથી અપનાવી હતી. અને તેની વાતો પર તે સમય ેબહુ યાન નહ તુ આ યુ.ં.અને માનતો હતો ક ે
આ કાએ યાંનુ જીવન જોય ુછે ત ેસમજુ છે અને અંશ તો છોકરો છે ત ેતો જોડે રહેશે તેથી સં કાર કમી જે રહી 
હશે તે પુરી કરી દઇશું 

 
હાલમા ંઆ કાની સખી િ યંકા સૈયદ પી દા સાથ ેલ ન કરીને ડલાસ રહેવા ગયા.િ યંકા ડો ટર છે અને સયૈદ 
મોટલે ચલાવ ેછે. યારે શીખાને આ કાએ પુ યું" મ મી! િ યંકાની મ મી આટલો કકળાટ કેમ કરે છે? િહદુ 
મુ લીમ ધમ જુદા હોવાથી તેમનુ લ ન જીવન નહ  ચાલ ેતેવ ુકેમ મનાય?" 

 
શીખા એ બહુ જ ઠરેલ જવાબ આ યો. 



 
"લ ન એ બે યિ તનાં િમલનથી વધુ બ ેકુટુબંોનંુ િમલન છે. તેમા બને તેટલા િવરોધાભાસ ઓછા હોય તેટલ ુ
સા . તેના કેસમા ંધમ,પૈસો અને ભણતરની િવસંવાદીતા ઉમેરાશે. તેથી તેના ઝઘડા થઇ શકે છે." 

 
આ કાએ બીજો ન એ પુ યો 

 
"તમારા બ ેવ ચે પણ કુટુંબને કારણ ેિવખવાદ તો થતા જ હોય છે તેથી હું માનુ છંુ ક ેએક મેકને ગમતા હોય તો 
આ ગૌણ કારણ છે. એવુ અહ  કોલેજમા ંબધા માને છે." 

 
શીખા એ ક ુ ં
"આ જ કારણ ેઅહ નું લ ન જીવન વારંવાર છુટાછેડા થી ખરડાતુ રહે છે. સરળ અને લાંબ ુલ ન જીવન જોઇત ુ
હોય તો ગમવા ઉપરાંત કુટુબં, ધમ, પૈસો િવગેરે ઘણી બાબતોમા ંસા ય જોઇએ અને એ જેટલુ વધુ તેટલ ુ
આજની સંઘષમય જીવનમા ં નો ઓછા સરજે." 

 
આ કા કદાચ પહેલી વાર ક ચર અને િનયમોન ુમુ ય આ ીકોણ થી સમજી. પરંતુ શીખાએ તરત જ તેના માટ ે
મુરિતયો શોધવાનાં ય નો જોર શોર થી શ  કરી દીધા. 
મા  મન િ યંકાની મ મીની વદેના વેઠતુ ંહતું. 
હા તેઓ જો સખુી થશ ેતો સા  પણ િ યંકાની મ મી જેમ જોતી હતી તેમ મા  આંતરમન આ આવનારા ભય 
થી કંપી ગયુ.  

અહ  આ યા યારે સા  ભણતર અને સા  કુટુંબ મળશે તે ક પનાથી લીત હતુ..આજે 5 વરસ ેએવુ લાગે છે 
કે જો આ કા આવી કોઇક ભુલ કરે તો અહ ના લોકોન ેતો નવાઇ નહ  લાગે પણ મને તો હું મા  સવ વ ગુમાવી 
બેસીશ તેવ ુલાગશે.. 

 
ના મોટાભાઇ હું આવા જલદ બદલાવથી હજી તૈયાર નથી. અહ ના લોકો તો એવુ િવચાર ેછે ક ે18 થાય યારથી 
છોકરાઓને રોડ ઉપર રખડતા મુકી દો તો જ તેઓ તે કમાય  લોનો લઇ ભણે અને ઠેકાણે પડે... મારામાંનો 
બાપ તો હું દેવુ કરીને તેમને ભણાવ ુતેમ ઇ છતો હોય છે.શીખા મને આ વાસન આપતા કહેતી આપણા બાળકો 



આવ ુના કરે.. તેમના તેવા સં કાર નથી... 
ખૈર... 

 
મને તમ ેકહેલી વાત યાદ આવે છે. 

 
ભય કરતા ભયની ક પનાઓ વધ ુભયજનક હોય છે. અન ેજે ડર ેછે તને ેબધા જ ડરાવ ેછે 

 
તિબયત ળવજો અને સૌ યાદ કરતાન ેઅમારી યાદ આપશો. 
અટકુ?ં 
સોહમના ં ણામ 

 

િ ય સોહમ ( અગીયાર) 

 
તારો પ  મ યો તમારી અમે રકન વીધાઓ માણવાનો એક વધુ મોકો મ યો. 
કદાચ સાત વષમા ંઅહ  કેટલ ુપ રવતન આ યુ ંછે તેનાથી ત ુકે શીખા એટલા વાકેફ નથી તેથી ત ુતારા સંતાનો ની 
અંગત િજદગીમા ંલાગણીભરી દખલ કરી ર ો છે. અહ  ટીવી અને સંદેશ મા યમોને કારણે પિ ચમના ંદરેક 
દુષણો રોકે ની ઝડપે સરી ર ા ંછે. ડેટ ગ, િવવાહો તોડવા, છૂટા છેડા અને વ કે ી િવચાર ધારા અહ  પણ 
ઝડપ ભેર સં કિૃતને મિલન કરી ર ા છે. તે બધુ હોવા છતા અહ નો માણસ ગરીબીન ેઝેલી ર ો છે સારી 
તકનીકી િવકાસધારામા ંઆગળ વધી ર ો છે. 

 
આમેય મને યારેક એવ ુલાગ ેછે ક ેતા  િવચાર તં  દુ:ખ તરફી વધ ુછે અને તેથી યારેક મને થાય છે ક ેઆ ખોટા 
હોકાયં ની સાચી વાત સમ વવવા મારે તને શું કહેવ?ુ એક વાત સમજ દરેક હોકાયં ની સોય ઉ ર જ દશા 
બતાવ ેઅને તેજ રીત ેદરેક જણ પોત પોતાના સુખો કે દુ:ખો ભુ િપતા પાસેથી લખાવીને જ લાવતા હોય છે. 
તમને તો તે નાના ભુલકાને તાપ અને તડકો ના લાગ ે યા ંસુધી છાંયડો આપવામાટ ેિનર યા ંછે. દરેક સંતાનો ને 
તેના સમય ેતેમનંુ જીવન સાથી મળશે અને તેમનુ જીવન જે રીતે િવધાતાએ િનર યું હશે ત ેરીત ેજશે. 

 ધમ આને કતા ભાવ કહે છે, ણે તુ નહ  હોય તો બીજે દવસ ેસુરજ નહ  ઉગે. 



 
લાગણીઓને પણ મયાદા હોય છે તેને પણ િનયં ણમા ંરાખવાની હોય છે. હા અહ નાં િનયમો માણ ે દકરી 
મોટી થઇ એટલે તેના માટ ેમુરિતયો શોધવાનો તે શીખાનો િનણય સાચો પણ તેની કોઇ સખી પર ધમ  સાથ ે
નાસી ગઇ તેથી આ કા પણ તેવુજ કરશે તેવો ભય એટલ ેહોકાયં ની દશા ખોટી જોવી. 

 લાગણીનુ કવચ આપણને ભી  બનાવ ેતે ન ચાલ ેઅને સાથ ેસાથ ે ભુની કૃપા જોવામા ંિવ ન નાખ ેત ેપણ ન 
ચાલ.ે ચાલ તને બતાવ ુતારા ઉપર ભુ ની કૃપા યાં યા ંછે. 

 
 હષલે જે તકલીફો જોઇ તેમાની તાર ેભાગે કેટલી આવી? 
 છ મિહનાનાં ટુંકા ગાળામા ંસારા લાભો વાળી નોકરી મળી તેથી આ કા અને અંશ નંુ ભણતર િવના િવ ન ેપુ  
થયુ?ં 
ભાડાના ંઘરમાથંી તા  પોતાનુ ( ભલ ેબક માિલક હોય) ઘર થયું. 
 ણે જણા કામ કરો અને શીખા બધાના સમયો સાચવ ેઆ એક ઉ મ અ યો ય સહાય થી બધાનો સામુિહક 
ઉ થાન થઇ ર ો છે. 
હા હજી યા ંતમને અહ  હતુ તેવ ુઘર નથી. ઘાટી રામલો ક ેપટાવાળો નથી. કે અહ નાં જેવા િમ ો અને સગા 
વહાલા નથી તો હા તે િ વકારવુ ર ું ક ેતે નથી.  

અને જે નથી તેને ગાયા કરવાને બદલ ે યાં જે છે તેને માણો અને શ ય હોય તો ધમ અને સમતા કેળવો. કાલે 
ઉઠીને અંશ સા  ભણી રહેશે પછી અહી છે તેવ ુબધુ મળશે તેવો આશાવાદ રાખો અને એક વાત સો ટચનાં 
સોના જેવી હંમેશા યાદ રાખો દકરા અને દકરીઓ કંઇ કાયમ પૈસાનાં જ હ ક કરે છે તેવુ ંનથી તેમના માટે 
માવતરના ંઆિશવાદો પણ એક મૂડી છે. જ્યારે મારા મનમાંથી તારી સુખાકારી માટ ેઆિશવાદ નીકળ ેતે સમયે 
બધા જ પૌ ો અને પૌ ી માટ ેત ેનીકળે જ. 

 
છે લે એક વાત લખી તારા મનનાં સંવેદનો ને વહેવા ક વાતોનો લેપ લગાવ?ુ 

 
િનયતંાએ જ્યા ંપણૂ િવરામ કય ુ યા ં
શકટની નીચ ેચાલ ે વાન ની જેમ ના વલોપાત કર. 
િનયતંાનુ ંસવ િવધાન હોય ેહરદમ સ ય માની લ ે
અન ેજીવ સતંોષથી આજમા ંન ે ભ ુ યાન ધર. 



 

પૂ મોટાભાઇ (બાર) 

 
તમારી દરેક વાતો સાચી છે. અને સાથ ેસાથ ેએક વાત એ પણ સાચી છે કે અહ  આ યા પછી જ સમ ય ક ે
દેશની ભીની ભીની માટીની સુગંધ શું છે?  સવારનાં પહોરમાં ઝણકતી મં દરોની ઘંટડીઓનો રણકાર શું છે ક ે
બાના ંધમાચરણોનો અથ શું છે? યા ંહતા યારે કદાચ જે સહજ હતુ તે દસ હ રમાઇલ દુર આ યા પછી 
સમ ય ુકે ત ેસપેુરે કેવુ સુંદર હતુ? કહે છેને યાં વગ યાં તેમ પુછીય ેતો ઉપર આકાશ િચધાતુ અને નક યા ંછે 
તો નીચી ધારે પાતાળ દેખાડાતુ. બસ તેમજ જો કા પનીક રીત ેજમીન ખોદતા ખોદતા આવો તો તમ ેઅહ  
અમેરીકામા ંદેખાશો. 
જો કે એવુ પણ યાર ેમનને સમ ત ુહતું ક ેજે પોતાના ંસમુ નાં કનારા ના છોડે તેને નવા સમુ ો યાંથી જોવા 
મળે? હું તો જ ર કહીશ કે મારા િહસાબ ેઆ સમુ ો મારા દેશનાં સમુ ોથી સહેજ પણ અિધકા નથી. આ વાત 
હંુ બી  સમુ ો જોયા પછી લખું છંુ. કદાચ અંશ આ કા અને શીખાનો અિભ ાય મારા કરતા જુદો હોઇ શકે પણ 
મને એમ લાગ ેછે  

ભલેને અહ નાં ટીવી ને કારણ ે યા ંજે બગડતુ હશે તે અહ નાં બગાડની સરખામણીમા ંઓછુ હશે... અહ  
હષલને પુછશો કે તેની પેઢીનાં દરેકને પુછશો તો કહેશે અહ  તવેુ સજન કરો પણ અહ  રહો. તેથીજ તો દરેક 
મોટા ગામો અને જગાઓમા ંમંદીરો અને ભારિતયતા ળવવા બને તેટલા પોતાના ભારિતય ટોળાઓમા ંશિન 
રિવ નીકળે છે. હું તો ભલે સુધારાવાદી હોવાનો દેખાવ ક  ંપણ મનથી તો એવુ ઇ છંુજ છંુ ક ેમા  ંકુટુંબ બને યા ં
સુધી ભારતીય સં કારીતા ળવે. અને પહેલુ ચરણ જુઓ આ કા ને માટ ેસારો મુરતીયો શોધવાનો ય ન સફળ 
થયો. અહ  મરલાયક છોકરા અને છોકરીઓનાં પ રચય સમારંભો યો ય અને મારી મી ડીને એને ગમતો 
છોકરો મળી ગયો. કુંતલની મ મી તેને માટ ેહીરાનો હાર અને મીઠાઇનો થાળ લઇને આવી... દકરી અને બેટા 
કહેતા તેની જીભ ના સુકાતી. 

 
શીખા ખુબ ખુશ હતી અને આ કાતો કુંતલની સાથ ેસાથ ેસપનાનાં મહેલો સ વતી હતી. 
પણ આ આનંદ સાથ ેસાથ ેએક કમનશીબી પણ આવી. અંશ જે ધારતો હતો તે િવષયમા ંિન ફળ િનવ યો તેને 
અમારા વધુ પડતા ભણતર અંગેની અપે ાઓમા ંઉણો ઉતરશે તો પ પા મ મીને હંુ શું મો બતાવીશ તેવી 
બીકમાંને બીકમાં માનિસક રીતે ઘસાતો ગયો... 

 
શીખા મને આ વાસન આપતા કહે ક ેએક વષ બગ ય ુતો શું થયુ?ં તેથી તેને ઠપકો ન આપશો કે જેથી તેનુ મન 



ઉદાસ ન થઇ ય.  
શીખા મને આ વાસન તો આપતી ય પણ તેની આંખ પણ રડતી હતી.. તેને તો અંશને બહાર ગામ મોકલવો 
જ નહ તો..છતા થનાર થઇન ેરહે છે. બહુ મોડથેી ખબર પડી કે ગન સંગ પછી ભાઇએ કુત  રા યું છે.. અને 
કુતરાને કંપની મળે તે હેતુ થી તેની મ પાટનરે પણ બીજી કુતરી રાખી છે અને તે સંગત તનેે લાગતી બીક 
ઉડાડવા કરી છે. હું તો અંદર થી ુજી જ ગયો... સાયકોલોજી ટ કહે છે માટ ેસારવારના ંભાગ પે શેરીમાં 
રખડતા કુતરાને જીવ બચાવવા જીવદયાના ંનામે ઘરમાં રાખવાનાં... 

 
મોટાભાઇ આ સં કાર આપણા ંનથી. આ નખરા આપણને ના પોષાય...તેને ના પાડી તો તેણે ઘરે આવવાનુ બંધ 
કય.ુ તેને નોકરી અપાવવા ય ન કય  તો મને જ ર નથી કહી મોટી મોટી લોનો લેવા માંડી. હવે હંુ અઢારનો થઇ 
ગયો છંુ. મારી િજદગીનાં િનણયો લેવાનંુ કામ તમ ેન કરો. જે દકરો મારો હૈયાનો હાર હતો જેના ઉપર મારી 
આખી િજદગીનો આધાર હતો ત ેકહે છે... તમા  તમ ે ણો અને મનમાંથી જ મી આ વાત.. 
મારામા ંરહલેો ‘હુ'ં જ્યાર ેપુ  બન ુછંુ 
તો વી ઉ છંુ એ િપતાના ંસં કાર દાનથી 
અન ેએજ ‘હું' જ્યાર ેબાપ બન ુછંુ યાર ે
બનવા ચહુ ંમારા િપતા સમ- પણ ન બની શક ુ
ન ેફરીથી વી ઉઠુ ંજ્યાર ેન જોઉ તન ેમારા જેવો 
ક ેન કમે બનાવી શ યો તન ેજેવો હું બ યો 
દરકેના ંકમ જુદા,ં 
દરકેના ંકમફળ જુદા 
ફ ત વસ ુિન વાસ!ે 
આ કવે ુભા ય િનયતંા ત દીધ?ુ 
વધ ુતો શુ ંકહુ ં? વણ તો બનીશ યો હુ ં
પણ ન બની શ યો વણના ંિપતા સમ ્

આપ  લખતા વધુ એક ધમ કડી મનમાં ગુંજ્યા કરે છે અને તે બા પાસેથ ેબહુ સાંભળી હતી 

 
શુ ંબાળકો માબાપ પાસ ેબાળ ીડા નવ કર ે
ન ેમખુમાથંી જેમ આવ ેતમે શુ ંનવ ઉ ચર ે



તમેજ તમારી પાસ તારક ્આજ ભોળા ભાવથી 
જેવુ ંબ યુ ંતવેુ ંકહુ ંતમેા ંકશુ ંખોટુ ંનથી 

 
આ હૈયુ હળવુ કરવાની વાતો છે. જે યા ંિમ ો અને સગા વહાલા હતા અહ  જે છે ત ેબધા છે જ. છતા 
મોટાભાઇ આપની સાથ ેમન ખાલી કરવાની એક શાંિત છે ત ેઋણિ વકાર સાથ ેઅટક.ુ સોહમનાં ણામ 

 

િ ય સોહમ ( બાર) 

 
તારો પ  લગભગ સાત વાર વાં યો 

 
દરેક વખત ેતારા મનની કથા અને યથા વાંચી. મને સમ ત ુનથી ક ેદુ:ખ તા  વાર શોધતું આવ ેછે કે તુ તેને 
આમં ણ આપીને તેડી લાવ ેછે હ? 

 
આ કાન ેકુંતલ મ યો કેવી સુંદર વાત તે ફ ત ચાર લીટીમા ંલખી અને અંશ િન ફળ િનવ યો તેના સંવેદનોમાં તે 
લગભગ પ  પુરો કય . મને સમ ત ુનથી કેમ ત ુવારંવાર ભગવાનનાં યાય કે િવધાતાના ંિવધાનોને બદલવા 
મ યા કરે છે? તારાથી બ ય ુતે ત કય ુહવે તા  ધાય ુન થાય તો તેનો સંતાપ છોડ અને સહજ બનીને જીવતા 
શીખ. પચાસ પછી અહ  વેદોમા ંએવુ સુચવ ેછે ક ેજ્યાર ેપુ  પુ ત થાય યારે તે િમ  વધ ુથાય અને િપતા 
વાન થાન તરફ યાણ કરે. આજની ભાષામા ંકદાચ તે િન ર ક મા  બનતા હોય છે. 

 
મને એક વધુ વાત સમ ય છે અને તે કદાચ ભર સો તારો આ કા ઉપર વધુ છે તેટલો ભર સો અંશ ઉપર રાખ. 
આખરે બંને સંતાન છે. સમજણા છે. મને શાંત મને િવચારતા એવુ લાગે છે કે તેણે તારી નાણાકીય મતા અને 
તેના પર પડતા ભારણ થી મુ ત કરવા જ લોન નો ર તો લીધો છે. અને જરા િવચાર તો કર જેણે વીસ વષની 
કુમળી વય ેકાન ઉપર બંદુક વ પે મોત જોય ુહોય તેના મનની બીકન ેદુર કરવામા ંએક વષ બગડે તો તે કોઇ 
મોટી વાત નથી. શીખાનુ ંિનદાન સાચ ુછે. તેને ગાડી આપીને બસ વાસથી વેગળો કય  તેની સુર ા વધી અને 
ભણવામા ંવધુ સમય ગાળશે તેવો આશાવાદ અ થાને નથી જ. 



 
વાત ચીતનો દોર તોડી તેણે ભુલ જ ર કરી છે. શ ય હોયતો ભણતર ઉપર ભાર વધારાવીને માઠો સમય કાઢવામા ં
તેને સહાય કરજો. અહ  જુના જમાનામા ંઆવતી નાટય મંડળીઓની કેટલીક સચોટ અને ટુંકી વાતો કહું તો 

 
જે થય ુત ેન થય ુથવાન ુનહ ત.ુ 
તથેી જે થય ુત ેસા  અન ે
હવ ેપછી જે થશ ેત ેપણ સા  

 
એમ િવચાર. અને પેલુ ફી મી ગીત છે ને 

 
"મ દગી કા સાથ િનભાતા ચલા ગયા હર ફી કો હવામ ઉડાતા ચલા ગયા" 

 
ની જેમ વણ જોઇતો ભાર વઢારવાને બદલ ેિજદગી જે આપે ત ેહસતા હસતા લ.ે કદાચ ત ેસંવેદનાઓનું જોર 
ઘટાડશ.ે 

 
મ આગળનાં કાગળોમા ંલખેલુ ંતેમ સુખને શોધવાની એક કળા છે. અને ત ેછે પોતાની લીટીને જ રયાત માણ ે
નાની મોટી કરવાની. જ્યારે દુ:ખ વધત ુદેખાય યારે નીચે જોવાન.ુ હા અંશ ની  િન ફળતાઓ તને દુ:ખી કરે છે 
પણ ઘણા માબાપો એવા પણ છે જે તેમના સંતાનોને અંશ જ્યા ંભણે છે યા ંભણાવવા માંગે છે પણ તેઓ ને 

વેશ નથી મળતો યાર ેતેને વેશ મ યો અને કદાચ એક વષ મોડો તો મોડો પણ ત ે નાતક થશે અને ત ધારેલ 
સારી આવકો અને સારી િજદગી તેની થશ ેને? તો પણ તા  ંિપતા તરીકેનંુ કામ પૂણ થશેની ધા રાખ. 

 
સફળતાઓ ભોગ માગં ેછે અન ેત ેઆ વ પ ેત ુઆપ ેછે.તન ેખબર છે ન ેમં દરમા ંજેટલુ ંમુ ય મુ તનુ ંછે તટેલુ ં
જ પાયાના ંપ થરનુ ંપણ હોય છે. 

 
આશા રાખું કે તને મારી વાતો થી થોડીક રાહતો થશે. 
ગમ ેત ે દશાથી જોઇશ તો હોકાયં  ઉ ર દશા જ બતાવ ેતવે ુ ભનુા ં યાય અન ેઆ થાનુ ંછે. તમેના 



આિશવાદો ગગનની ગોખથી આપણા ઉપર ઉતર ેઅન ેઆપણી ાથનાઓ તમેના િત આ થા વ પ ેગગન ે
ચઢ.ે 

 
ફ રયાદો કરીક ેમ આવુ નહ તુ ધાય.ુ.અરે ભાઇ તને ધારવાનુ ક ું જ યા ંહતુ? તુ તો ચી ઠીનો ચાકર છે ધાયુ તો 
હંમેશા ધણીનુ થાય. 

 
હમણા યાંક વાં યુ અને ગ યુ તે લખ ુછુ 

 
િજદગીના ં50 વષ પછી જો તમ ેકોઇન ેના નડો,  ક ેના વઢો ક ેના પડો. 
તો ચો કસ તમ ેવૃ ધા મ ેનહ  રડો. 

 
હંુ પડી ગયા પછી અ યારે જે પરાધીનતા અનુભવું છંુ તે પીડાને કારણ ેમને આ વા ય ગ યું પણ પછી તારી જ 
કહેલી વેદનીય કમના ંઉદયોની વાત યાદ આવી. ખાલી ણ માટ ેલખુ છંુ. 
અ ે સવ મઝામા ંછે. પણ દુ:ખની વાત એ છે ક ેઆપણા કુટુંબની એક દકરી સાસરેથી ાસીને ઘરે આવી અને 
છુટા છેડા માટ ેસ ય થયા છે. હવેનો જમાનો અંગત વતં તાને મહ વ વધુ આપે છે અને તથેી જ સંયુ ત 
કુટુંબો તુટ ેછે. અને િવભ ત કુટુંબો વધે છે.. કદાચ સં કારો તથેી મોળા પડે છે. મા દકરીને કહે ત ુખોટ ુકરે છે ત ે
સાંભળવાની દકરીની તૈયારી નથી અને તેથી કોટ ચઢી નાના બાળકોન ેમાનિસક ાસ વધુ પડે છે. 

 
મને લાગ ેછે આ વાતોમા ંઆ કાન ેઅમારા અિભનંદનો આપવાનુ ભુલી ગયો. બંને તેમની િજદગી હા ય 
ઉ લાસ અને ઉમંગથી જીવ ેતેવા અમારા શુભાિશષ 

 

પૂ મોટાભાઇ (તેર) 

 
આજે જ્યારે તમને પ  લખ ુછુ યાર ેમા  મન ઘ ં જ ઉદાસ છે. 
અહ  ેડીટ રેટ ગ સા  રાખવ ુતે ખુબ જ રની બાબત છે. અને તે ચેક કરતો હતો અને અંશના નામ ેલગભગ 
15 જેટલા ખોટા રીપોટ દેખાયા. અને તે આખા અમે રકાના જુદા જુદા સરનામે ....અને ત ેપણ બે મહીનાનાં 



ગાળામા.ં..સગવહાલાના ંનામો મા ંઅમારા નામો દેખાય..મને િચતા થઇ પણ ફોન સંપક નહ  તેથી શંુ કરવ?ુ 
બીજે દવસ ેમા  ઓફીસમા ંકામ પતાવી હું તેને ગામ પહ યો...મ બેલ માય  અને ઘરનાં બારણા પાસ ેઉભો 
રહીને કહે 
"તમ?ે" 
મ ક ું "હા તા  થોડ ુકામ છે તેથી આ યો છંુ" 
" પ પા કદી આવી રીત ેફોન કયા િસવાય તમારાથી ના અવાય." 
મ ક ું "અંશ..હંુ હજી તેટલો અમે રકન નથી થયો કે મારે તારી ર  લઇને આવવ ુપડે." 
બે ચાર ણો તેના ચહેરા ઉપર મારા યેનો "પછાત્ બાપા" જેવા ભાવને ગળી જઇને હંુ બો યો 
" આ તારો ેડીટ રીપોટ આટલો બધો ખોટો કેમ બતાવ ેછે? મને િચતા થાય છે તેટલા માટ ેદોઢસો માઇલનુ ં
ચ કર ખાધુ"ં 
"પ પા! મને કેટલા વષ થયા?" 
"એકવીસ" 
"આપણે યાં રહીય ેછે?" 
" મને બધી ખબર છે હવે તુ તારા પગભર છે તેથી કંઇ હું બાપ મટી નથી જતો. તા  આટલુ ખરાબ રેટ ગ તને 
યાંયનો ય નહી રાખ.ે.તે કહેવા આ યો છંુ" ણની ચુપકીદી પછી હું બો યો "અને આ ફોન નંબર કેમ બદલી 

ના યો છે?" 
" મ મી બહુ ફોન કરી કરી હેરાન કરે છે અને ગમે તેવુ બો યા કરે તો મારે શું કરવાનંુ?" 
" અંશ! તે તારી મ મી છે તેને તારી િચતા થાય અને ત ુફોન ન ઉપાડ ેતો શું કરે?" 
" પણ કલાકના ંપંદર ફોન? મને પણ મીટર ચઢે છે." 
" જો સાંભળ તુ ભણી રહે અને સારી નોકરી એ લાગી ય અને ભણવાનુ દેવુ પુ  કરે યાં સુધી બાપ તરીકે મારી 
જ્વાબદારી છે અને તેથી તારી બાબતોમા ંમાથ ુમા  છંુ. આ કા ભણી ને સાથ ેરહે છે તો પગાર પણ બચ ેછે અને 
છ મિહનામા ંતે સંપૂણ મુ ત થઇ જશે." 
"પ પા! તમે મને સલાહો આપવાનું બંધ કરો તમને ખબર જ યા ંછે દુિનયા અ યારે યાં છે? મને ભણવાની કોઇ 
જ ઉતાવળ નથી. હું જેમાંથી પૈસા બનાવ ુછંુ તે હજી બે પાંચ વરસ મને પૈસા આપશે. ભણવાનું દેવુ તો એક 
વરસમા ંહંુ પણ કાઢી નાખીશ.. અને હા આ કા ભલે ઘરમાં રહેતી હોય પણ તે ઘ ં બધુ તમારાથી છુપાવીને ક ે
ખોટ ુબોલી ને કરે છે જ્યારે હંુ મને જે ગમે છે ત ેખુ લ ેઆમ કરીશ" 
મને મનમા ંખબુ જ ગુ સો આવતો હતો પણ મને સં કૃતનો પેલો લોક ્પણ યાદ હતો ા તેતુ ષો શ ેવષ પૂ ં 
િમ  વદાચરેત... મ બને તેટલા મારા અવાજને િનયંિ ત કરતા ક ુ ં
‘અંશ કમાવાનુ તો આખી િજદગી છે હાલ એક વષ બાકી છે તો ભણી લે અને આ કાના ંલ ન ન કી થયા છે તો 
તે સમય ેએ ના એક ભાઇ તરીકે તારી લ નમાં જ ર પડશે." 



 
તેના સેલફોન ઉપરથી ફોન કરી શીખા સાથ ેવાત કરાવી. તેણે ક ુ ંમ મી તુ મને બહુ ફોન કરે છે તેથી થાકીન ેમ 
નંબર બદલી ના યો હતો.. શીખા કહે ભલે દવસમા ંસાંજે એક વખત અંશ ફોન કરશે. 

 
પાછા ફરતી વખત ેશીખાની દરેક વાતો યાદ આવતી હતી..તેણ ેતો ના જ ક ુ ંહતુ છોકરાને સમજણો ના થાય 
યા ંસુધી કાખંમાંથી ના કઢાય.. આપણે એને યારેય એકલો રા યો નથી અને ત ેભટકાઇ જશે..હા આજે તે મારો 

નાનો અંશ નથી ત ેતો પૂ ત હોવાનો દાવો કરતો અને સામ દામ દંડ ભેદે ડોલરોને પાડતો અંશ છે.. ેડી મા ં
પડેલા દરેક વાંધા મને એમ સુચવે છે કે કાંતો અંશ બુરી લત ેછે કા ંતે િમત છે.. 

 
હે ભુ! શું આ ભિવ ય આપવા હું આ લને અહ  લા યો હતો? મનનું લોલક ભુતકાળ તરફ વ યું. શ ય છે મ 
પણ નાદાનીમા ંઆવી જ કોઇ ઉ ધતાઇ કરી હશે જેનો મને આ બદલો મળે છે તેમ િવચારી િવચારી ખુબ જ 
આંખો છલકાઇ..આજે જો તેવું કંઇક મારાથી થય ુહોય તો મા ાથ  લ  

 
ભર સો જ્યાર ેખોટો પડ ેછે 
ખામોશ હયૈ ે દન જ રહેન?ે 

 
પોતના જેન ેમા યા ત ેનડ ેછે 
યાર ેવદેનાનુ ંજોર બહુ રહ ેછે 

 
ભર સો ન કરવો તવે ુસમજ કહ ે
અન ેભર સો તટુ ેને હૈય ુરડ ેછે 

જ્યારે દેશ છોડીને અહ  આ યા યારે થત ુહતુ કે કદાચ ભારત કરતા વધુ તકો અહ  છે..હા તકો તો ઘણી છે તને ે
રોકડી કરવા કમતો પણ ઘણી ચી અપાય છે મોટાભાઇ.. ડોલર તો મળશ ેપણ ઘરના ંહીરાની સાટ.ે.. 

 
અટકુ?ં 
સોહમના ં ણામ 



 

િ ય સોહમ (તેર) 

 
તારા આટલા બધા પ ોમાં જેને દુ:ખ કહેવાય તે દુ:ખ ને ત અ ર દેહ આ યો.. 
મારા પગનાં દુ:ખાવા કરતા તા ં છે લુ વા ય બહુ જ દદ જ છે બહુ મોટી કમતો ચુકવવી પડે છે અને હંુ પણ 
માનુ છંુ કે આ દુ:ખ છે. તારો પ  પુરો થયો અને તારી બા પણ ખાસ ુરડી...હું એને શાતા આપુ ક ેમારી 
ઉિ વ નતાને ખાળ ુતે સમ તુ નથી. હષલને આ વાત કરી તો એને એવુ લા યું કે આવુ ના થાય તો અહ  નવાઇ 
લાગ.ે  

મીઠા જળન ુમાછલ ુદ રય ેજઇ ચઢ ેતવે ુથય ુભાઇ તાર ેતો..  

બહુ િવચારતા મને બ ેવાત સમ ય છે. અને તે એ કે તુ બહુ જ દી મુ ત થઇ ગયો ભાઇ! તે અમે રકન પ ધિતનો 
લાભ પણ હવે ઘડપણમા ંએકલા રહેવા માટ ેઆજથી જ કમર બાંધો ભાઇ!.. 

 
કદાચ તમને અમારા જેવુ સંતાનોનુ સુખ નશીબમા ંનથી .દેહનાં દંડ તો ભોગવાશ ેપણ આ અપે ા અને ઉપે ાનાં 
ઝેર બહુ વસમા! મ તો તને 45 વષ અળગો કય  હતો જ્યારે ત તો અંશને 20મા ંવષ ખોયો. અહ નું ગિણત એવુ 
સમ વ ેછે કે દકરો ઉ ંડ થાય તેનો અથ એવો થાય ક ેતે કુછંદે છે અથવા આપણને એમની ઝડપે બદલાતા નથી 
આવ યુ.ં હું શાંત મનથી િવચા ં છુ તો એવુ લાગ ેછે ક ેછોકરો કુછંદે વધારે છે. કદાચ તે અમે રકન થવા માટે રોકેટ 
ગિત થી આગળ વધ ેછે અને કદાચ તારી અને શીખાની વાતો થી ત ેઉ કેરાય તેવા પ રબળો છે. 

 
મા  મન વધુ આ ંદે એટલા માટ ેચઢે છે કે આ તારી સાથ ેથાય છે..જેણ ેકદી પોતાના માબાપનો એક પણ અ ર 
ઉથા યો નથી ત ેજ દવા તળે અંધા ? બાપ થઇને આ કહેતા દુ:ખ થાય છે પણ ભાઇ તારા મનને તેના 
મોહમાંથી છોડવામા ંમઝા છે અને યાંક ધમ ંથોમા ંવાંચેલ ુછે તેમ સારા દવસો આવતા પહેલા ખુબ જ િવપૂલ 

માણમા ંદુ:ખો આપીને ભુ માનવીન ેતૈયાર કરે છે. તુ જે મને કહે છે તેજ સ ય મને અ યારે કહેવુ ગમે છે-
અમે રકામા ંઆવુ ન હોય તો કેવુ હોય?  

“હાય “ને “હોય” કહી દુ;ખને હલક ુકર. તિબયત સાચવ.. એવા ધાણ છે કે હવે ડો ટરને ઘરમાં ન લાવ વો હોય 
તો માનિસક તાકાત કેળવ હજી તારા હાથ પગ અને મગજ ચાલે છે બને તેટલ ુઘડપણનું તારા માટ ેભેગુ કર અને 
મનમા ંિવચાર કર બગડેલ ુસંતાન એ ઉતરેલ ુધાન છે તેના બગડવાનો અફસોસ ન કર અને વ થ મન થી તેને 



નાણાકીય સહાયો આપવાની બંધ કર.એ જો અમે રકન પ ધિત પર જીવવા માંગતો હોય તો ત ુભારિતય બાપ ના 
બન. 

 
શીખાન ેઅને તને બંનેને એક જ વાત કહેવાની કે જ્યા ં
"આવ નિહ આદર નિહ, નિહ નૈનનમા ંનેહ, 
ત ેઘર કદી ન જઇએ, ભલને ેકચંન વરસ ેમહે!" 

 
હંુ તારી પ રિ થિત માં હો  તો મારા વા સ યને ગળે ટુંપો દઇને સંતાન ને ઉ સજન સમજીન ેભુલી જવા મથુ. 
બીજુ મન મને એમ કહે છે છો  કછો  થાય પણ માવતર કમાવતર ના થાય. તે ધારે જો તેને તારી જ ર પડે તો 
ચો કસ તા  બધુ એને આપજે પણ જો તે ન આવ ેતો સજ્જનતા દેખાડી દોડીશ ના. આ તારો તેમજ એનો 
જમાનાની કટુતા સહેવાનો પહેલો સંગ છે. ભુને ાથના કે તેને અને તને આ દુ:ખ સહેવાને શિ ત આપે 
મોટાભાઇ નાં આિશવાદ 

 

પૂ મોટાભાઇ ( ચૌદ) 

 
ના મોટાભાઇ ના દવા તળે સપૂંણ અંધા  નથી.... 
આ કા મારી જ િતકિૃત છે અને ખુબ જ લાગણી ની ભરેલી છે અને તે સતત અમને કહેતી રહે છે પૈસા 
બચાવો.. પણ અમને થાય કે જે કામ માટ ેઆ યા છે તે પુ  કયા પછી બચતની વાત! અને હવે તો દકરીનાં લ ન 
આવશે એટલ ેતેને તૈયારીઓમાં પડીશુ...(ભારિતય માબાપ છીયેને..)તેને નજીકનાં ગામમા ંઘણી સારી નોકરી 
મળી છે એટલ ેલ ન પછી તે યા ંજશે... ભુનો આ મોટો ઉપકાર જ ને...વળી હૈયાનાં હારને તેને ગમતો સજન 
સામ ેથી માંગતો આવે અને લાડે કોડ ેમારી દકરી તેના ંઘરે સીધાવ ેતેના થી ડુ બીજુ શું હોયે? એના સાસ ુતો 
બહુજ આ કા આ કા કરે છે. હમણા સુંદર ચણીયા ચોળીનો સેટ મોક યો અને તાકીદ કરી કે ત ેપહેરી ફોટા પાડી 
તાકીદ ેમોકલવા... તેમને લ નની બહુ ઉતાવળ છે. તેમની સહેલીઓ અને કુટુંબીઓમા ંઆ કાના ંવખાણ, ફોટા 
અને તેમનો દકરો કેટલી સરસ છોકરી લા યો તેની ખુશી વહચવી છે. 
મા  અને શીખાનું મન માનતુ નથી.. આટલી જ દી લ ન ઉકેલી શકાય તેવી કોઇ જ શ યતા નથી. હોટેલો મા ં
જ યા નથી મળતી, તારીખો અથડાયા કરે છે.  



બહુજ શાંિત થી િવચાર કયા પછી તેના સસરાને મ વાત કરી કે તમારે યા ંતો બીજુ લ ન છે માર ેતો એક જ 
દકરી છે અને મારે તો તેને રંગે ચંગે પરણાવવી છે.. અને અહ  અમે રકામા ંછ મિહના પહેલા શ ય નથી.. હા 
ભારત આવો તો રા  ઠાઠમા ં દકરીને વળાવુ.ં.. 

 
બસ આટલ ુમા ં બોલવ ુઅને તેમણ ેતો તરત હા કહી દીધી.. અને મને પણ ડે ડ ેએવુ તો હતુ જ આ કાનાં 
લ ન હોય અને બા મોટાભાઇનાં આિશવાદ હોય પણ ત ેના હોય...આખરે આ કા તેમની પહેલી અને મોટી 
પૌ ી છે. મોટાભાઇ! આ ભુનો મોટો ઉપકાર જ ને? આ તમારા આિશવાદ જ ને? 

 
હવે અમ ેબધા આવીય ેછે. ઘરને આનંદમાં તરબોળ થવા અને કરવા... દકરીને રંગે ચંગે વળાવવા.....બસ 
મિહનામા ંઆવીય ેછે..અંશ અમે રકન છોકરીનાં સંપકમા ંછે તેવી વાત આ કા લાવી હતી..તેને તેની મર કરતા 
વધુ ઝડપે મોટા થવુ ંછે... અને જે રીત ેતે બદલાતો ય છે તે જ સુચવ ેછે કે તે હજી કાચા કાનનો છે અને તમે 
જે ર તા સુચવો છો તેની કોઇ આડઅસરો ના આવ ેતે યાન રાખી ઘટીત કરીશું ત ેકદાચ પૈસા નથી ના નામે 
આ કાના ંલ નમા ંના આવે તેવુ ના બને તે માટ ેતેની ટીકીટો ખરીદી લીધી છે... 

 
મનમા ંઆવતા િવચારોની ન ધ અહ  મુકુ છુ... 

 
અંશ અન ેમારી વ ચ ેછે એક મોટો જનરશેન ગપે 
હુ ંવસુ ંમારા ભતુકાળમા ંઅન ે
ત ેવસ ેતનેા ભિવ ય કાળમા ં
મન ેજે જોવા મળી 
ત ેતો છે િભ ન િવચાર ધારા 
અમે રકન રવાજોના ંતાણા વાણા 
જે િવચારોની િ જ્યા જુદી યા ં
હુ ંક ેત ેકવેી રીત ેજુએ એક ય 
અન ેકવેી રીત ેબન ેત ેસમ ીનુ ં ય? 
જનરશેન ગપે ગોઝારો ભાઇ 
જનરશેન ગપે ગોઝારો 



 
અટકુ?ં 
સોહમના ં ણામ 

 

િ ય સોહમ (ચૌદ) 

 
ગમી તારી લાગણી ભરી વાતો..અમારા માટ ેસંતાનોનું જવાબદારી ભયુ વલણ અમને અધમણ લોહી ચઢાવી 
ગયુ. ગઇ કાલ ે‘બાગબાન' ચલ ચી  જોતા હતા અને તેમા ંમૂળ નાયક જે વાતો કહેતા હતા તેમ મા બાપ એ 
નીસરણીનું છે લુ પગથીય ુનથી પણ તે વટ વૃ નંુ મૂળ છે અને સંતાનો તેમની વડવાઇ, ત ેવધતા વૃ ની બાજુઓ 
છે ત ેવાત ત સાિબત કરી દીધી. 

 
તમારા જેવા સતંાનોની શુભ ભાવનાઓ તો મનને ચંદન નો િશતળ લેપ આપે છે.હવે તો બેચેનીથી તમારા 
આખા કુટુબંને જોવા અને સાથે રહેવા અમે બંને ઉતાવળા થઇ ર ા છીય.ે કામવાળા બહેનો પણ કહે છે 
સોહમભાઇ આવવાના છે અને બા અને દાદા બંને ખીલી ગયા છે. અંશ અને આ કા અિહથી ગયા પછી સાત 
વષ આવ ેછે. કશોરાવ થામા ંઅિહથી ગયા હતા હવે યુવાન થઇ ને આવ ેછે.આવો સૌ અને ખાલી માળાન ેપાછુ 
ભરી દો આનંદો થી...હવે તો બ  જ ઘણી વાતો કરીશુશીખા આ કા અને અંશનાં અમને મીઠા ભણકારા થાય 
છે અને તુ તો ણે તારા પ  સાથ ેઆવીને બેસી ગયો છે અમારા િચ વનમાં... 

 
પૂ. મોટાભાઇ (પદંર) 

 
એરપોટ ઉપર જ્યાર ેઉતયા યારે ચારે જણા થાકલેા હતા.. બેગો લઇને બહાર નીક યા યારે દેખાતો સમ  
નેહીવગ અને િમ ોને જોઇ સહુ ગદ ગદ થઇ ગયા. આ કાને લેવા તેનુ આખુ ટોળ ુઅને અંશને લેવા પણ તેના 

િમ ો હતા લ અને હાર સાથ ેસૌ ેમાળ ઉ મા અને વહાલ લા યા હતા..શીખા અને સોહમનાં પણ કુટુંબીઓ 
હતા..સોહમના ંઆનંદને વીગણુીત કરતા બા અને મોટાભાઇ આ યા હતા. આ કા દોડીન ેપહેલા દાદાજીને પગે 
લાગી બાને વળગી પડી પછી અંશ અને સૌ પગે લા યા..ભારતીય સં કારો હજી જીવંત હતા 



 
સોહમ તો યારેય ક પના નહ તો કરી શકતો ક ેબા અને મોટાભાઇ હીલ ચેરમા ંએરપોટ આવે. ઘરે પહ યા તો 
આસ પાસ અને દુર અને નજીકનાં પડોશીઓમા ંપણ એજ વ વ અને આવ ભાઇનો આદર અને મીઠેરો ટહુકો 
મ યો..ભાવતા ભોજન અને ગમતીલા હા યો સાથ ે દવસો તો ઝડપભેર પસાર થતા ગયા. અને લ ન નાં દવસો 
નજીક આવી ગયા. 

તે દવસ ેમોટાભાઇ જે લાકડીનાં ટેકા િસવાય ચાલતા નહોતાઁ  તે દવસ ેવાતો વાતોમા ંલાકડી િવના દવાન 
ખંડથી રસોડા સુધી ચાલી ગયા...કામવાળા બને બો યા અંશભાઇ જુઓ તમે શું ચમ કાર કય ..દાદાની લાકડી 
જતી રહી..બા બો યા હવે તો એક નિહ બે લાકડી છે તો પછી િન વ લાકડીની શું જ ર?  

તે દવસ ેમોટાભાઇ બહુજ ખડખડાટ હ યા..નાના બાળક જેવુ િનદ ષ અને િનમમ..પછી ણે ચોરી પકડાઇ 
ગઇ અને પોતાની ત ેજ બો યા અરે લાકડીનો હું કેદી હતોજ યા?ં આતો હાથવગી હોય તો અડબડીય ુન 
ખવાઈ ય તેની અગમ ચેતીજ તો વળી...હું અને અંશ તેમને વહાલભરી નજરથી જોઇ ર ા હતા ણે તેમનુ 
બચપણનંુ અમારા ઉપર વરસલ ુ હાલ એમના બાળ વ પ ેઅમે પાછુ ન આપતા હોઇએ.. 

પછી તો અંશે દાદા સાથ ેખુબ જ વાતો કરી તેમના દાદાની, મારા દાદાની અને તેના દાદાની...અને મોટાભાઇ 
પણ બહુજ સ ન હતા. સોહમ મન ભરીને ણેય પેઢીનાં સંવાદો માણતો હતો તે દવસ ેસાંજે રી ામા ંબેસી 
આ કાના ંલ ન થળની મુલાકાત લીધી. ઘરમાં સૌન ેસુખદ અને આનંદ દાયક આ ચય હતુક ેસાત વષની 
વૈ છીક નજર કેદ ભોગવતા મોટાભાઇ બહાર નીક યા..કદાચ દકરો સાથ ેહોવાનું સુખ તેમણે 

અનુભ યું...સોહમ પણ અિત સ ન હતો. 

 

િ ય સોહમ (પંદર) 

 
સોહમ અને અંશ સાથ ેઆ યા છે યારથી મનને કેમ બધુ ભયુ ભય ુલાગ ેછે તે હવે સમ ઇ ર ુ છે. િજદગી 
જ્યારે ભોગ માગંે યાર ેસમજ્થી ત ેભોગ આપી જ ર દેવાય પરંતુ તેની એ ણા નામશેષ થતી નથી. નાનો અંશ 
જ્યારે અિહ હતો યાર ેતેની દરેક કાલી કાલી વાતો અને નોનાં જવાબો આપતા એક અવણનીય આનંદ થતો 
હતો..જે છે લા સાત વષથી સમજણનાં ભાર હેઠળ દબાઇ ગયો હતો..ભલ ેમિહના માટ ેતો મિહના માટ ેપણ 
ઘર ગંુજતુ કરી ના ય ુસોહમ અને શીખાએ.. 



દકરીના ંલ નની તૈયારી ચાલ ેછે. ઘરમાં રંગ રોગાન ચાલ ેછે.. શીખા આ કા ખરીદીમા ંપ યા છે. અંશ 
કો યુટરમા ંમારા િચ  ઉપર જુદી જુદી કારીગરી કરી મને હસાવ ેછે અને મને હસવુ પણ બહુ જ આવે છે. 
સોહમ મારો િવડીયો ઉતારે છે અને સાથ ેસાથ ે નોનાં ટહુકા કરી કરી મને વાતો કરાવવા મથે છે અમને બનેંને 
હસતા તેના િવડીયોમા ંલઇન ેજશે.. 

વાતોના ંવહેણમા ંકોઇક ન નાં ઉ રમા ંહંુ લાકડી છોડીને બી મમા ંપહ ચી ગયો અને યારે સમ યુ ંક ે
સોહમ અિહ હતો અને વ ચે નહોતો અને પાછો આ યો તે સમય વ ચે અસલામિતના ંિવચારોએ મને કેટલો 
પાંગળો કરી ના યો હતો.. ખરી વાત છે સંતાન હોવુ અને સાથે હોવુ તે બ ેઅલગ ઘટનાઓ છે. તેમની ગેર 
હાજરી મનને ઉિ વ ન વધાર ેકરતી હોય છે. લીલી વાડીની ક પના અને તેનો સા ય અનુભવ અ યારે ભુ મને 
કરાવી ર ો છે. હે ભુ તારા ઉપકારો અનંત છે..મારા સંતાનોને સદા કૂશળ અને આવા જ હસતા અને ખેલતા 
રાખજે.. 

 

પૂ મોટાભાઇ ( સોળ) 

 
આજે ઘર ભયુ ભયુ છે..લ નની ચહલ પહલ શ  થશે..ગણેશ પુજનમાં આનંદનાં ગીતો ગાતી બાને જોઇ મન 
અિત સ ન થઇ ગયું. ગોર મહારાજ િવિધ િવધાન સમ વતા જતા હતા અને આ કા નાના બાળક સમ િનદ ષ 
ભાવોથી સાંભળતી અને ઝરણા જેવુ ખીલ ખીલ હસતી. મારી જેમ તેને પણ બાએ ગીતો ગાયા ત ેગ યું. પીઠી 
ચોળતા મામાનું હેત લ યું માસીઓ ફોઇઓ અને િમ ો સૌએ મન ભરીને આ કાન ેહળધર થી સુગંધી. વહાલ્ 
થી િ યતમન ેજોવી ગમે તેવી પાળી બનાવી. કાકા કાકી િપ ાઇ ભાઇઓએ મંડપ ની થાભંલી રોપી અને ઘર 
શણગારાય.ુ. 
વાતાવરણમા ંઅનેરો આનંદ છે. સાંજે મહદીમા ંધમાલ અને મ તી ઘરને ઘમરોળતી હતી. મોટાભાઇનો પુલકીત 
ચહેરો અને બાનું મલકત ુવદન ઘરનો સવ ે  આનંદ હતો અંશ કેમેરા થી સૌને સ ન રાખતો હતો જ્યારે 
શીખા વારંવાર આ કાન ેજોતી અને તેના ભુતકાળમા ંસરી પડતી. કયારેક તેની સદગત મા અને બાપને સંભારીને 
રડી પડતી.. કદાચ લ ન જેવા સંગે મા બાપ યાદ આવ ેતે જ તો સં કાર પણ છે ને?આ ધમાલમા ંપા લબેના 
અચાનક ઝળઝળતી આંખ ેગણગ યા 
કાળ  કેરો કટકો મારો, ગાઠંથી છૂટી યો, 
મમતા એ જેમ. વળેમુા,ં વીરડો ટી યો..... 
કાળ  કેરો કટકો મારો.... 
અને આ ગણગણાટ સાંભળતા હું અને મોટાભાઇ ણમા ંઆંસુના ંતોરણો બાંધી બેઠા..બા બો યા દકરી તો 



પારકી થાપણ. તે તેના ઘેર ય તેનો અફસોસ ના હોય. તેનુ તો ક યાદાન કરાય અને થાપણ મુિ તનો આનંદ 
ઉજવાય... વળી સારે ઘેર તેડીજવા સાજન અને મહાજન આવશે તો તેના ડા ઢોલ વગડાવો ... આમ પોચકા 
ના મુકો. પણ બાબલુના ંમન એમ શીદ માને..? 
લ ન મંડપ સ વાતો હતો ગરબાની તૈયારી થતી હતી અને યુવા પીયરીયા અને સાસરીયાની હા રીમા ંગરબા 
રંગે ચ યા..બા અને મોટાભાઇ આનંદ થી સંગને માણતા હતા..હું મોટી બેનની અને બાની વાતો વાગોળતો 
હતો.. પોતાનું સંતાન આંખના ંપલકારામા ંમાળો છોડીને પારકુ થઇ જશે?આ કાના ંસાસ ુબાજુમા ંઆવીને 
ટહુ યા ંઅમે દકરી લઇ જશું પણ દકરો દઇ પણ જશું. વેવાઇ આમ ઉદાસ ના બનો!ગરબામાં સુર ગુંજતા હતા 
મનમા ંઅજબ બેચેની હતી..મન રડવા ઇ છતુ હતું અને દય કહેતું હતું 

 
આ ણ ન ેમાણી લ.ે. આ ખોટન ેઆનદં બનાવી લ ે
ક યાદાનનુ ંકમુકમુ ભાલ ેલગાવી લાડલીન ેિવદા દ ે

 
િ ય સોહમ ( સોળ) 

 
લ નની ચોરીમાં ક યાદાન દેવા ત ુબેઠો છે શીખા બેઠી છે. કુતંલના ંપગ ધોવાય છે આ કાના ંમામા લ ન મડંપમાં 
તેડીને આવે છે. આ કા તેના પગ મ મી ધુએ તે રીત થી ખુબ જ સંકોચાય છે આંખમા ંઆંસુ દેખાય છે. વજનો 
સાજન અને મહાજનોની વ ચે કુંતલ તેની માંગ ભરે છે. મંગળ સુ  પહેરાવે છે. ગઇ કાલ ેએવુ ન કી કય ુહતુ ક ે
આ કાન ેતેનો માનેલો મનમીત મ યો છે તેથી તેની િવદાય વખત ેરડવુ નહ  પણ મને વંશ આગળ વધશે ચોથી 
પેઢી જોવા મળશે તેવા આનંદો કરતા હવે તુ એકલો પડીશ દકરી ની હુંફ હવે નહી મળે એવુ િવચાર વમળ 
આ યા કરે 
તુ અમે રકા ગયા પછી એ ખાલીપો આ યો વે યો અને પચા યો..સોહમ બહુ જ અઘ  છે તે.. ગોર મહારાજ 
િવિધ સમ વ ેછે કુંતલ અડધુ પડધુ સમજે છે અને આ કાન ેકહે છે હવે જરા જ દી પતાવે તો સા  પણ 
વરરા ની આજે યા ંકોઇ સાભંળે છે. લ ન પ યા જમણવાર પ યો અને એ િવદાયની ણ આવી ઉભી. કુંતલની 
મ મી હરખે ગાતી હતી  

લ ે યગ ેલ ે યગ ે દલવાલ ેદુ હનીયા લ ે યગ ે 

યારે મારા મનમા ંસોહમ અ યારે શું વેઠતો હશે શીખા કેમ કરી તેની લાડલીને િવદાય આપશેનંુ મંથન ચાલતુ હતુ 
અને મનમાં આિશવચનો નીકળતા હતા 



બાબલુ કી દુઆએ લતેી  ...  તજુકો સખુી સસંાર મીલ ે

 
આ કા તેના કુંતલ સાથ ેહનીમૂન માટ ેનીકળી ગઇ ... અને આવતી કાલ ેઆ હલચલ અને કોલાહલ શમી 
જશે...પરદેશી પંખીડા ઉડી શે આ માળો ખાલી કરીને...સોહમ શીખા અને અંશ ણેય અમે રકા પાછા જતા 
રહેશે. સોહમ! તારી બા તો ધમમય જીવન પાછુ કરશે પણ સાચુ કહુ ભૈલા મને બહુ ખાલી ખાલી લાગશ!ે તારી 
હાજરી મા થી મન મા  િનભયતા અનુભવતુ હતુ. 
ગાડીમા ંપાછા જતા અંશ મારી સાથ ેહતો.. તે પણ સારો એવો ગમગીન હતો.  

બહુ ઠરેલા ભાવ ેત ેબો યો.. દાદાજી મારા લ ન હું આટલા ધામધૂમથી નહ  ક ..આટલા બધા માણસોન ે
બોલાવવાના, જમાડવાના અને ખોટા ખોટા હેતનાં અને વહાલના ંદેખાડા કરવાના ને હંુ તો બેવકુફી સમજુ છંુ. 
મારે કહેવુ પ યુ ભાઇ વહેવાર છે કરવો જોઇએ અને આ વહેવારમાંજ કેટલી નવી ઓળખાણો થાય અને િજદગી 
આગળ વધ.ે.. 

 
હંુ જોઇ શ તો હતો કે તેર વષનાં ભારતીય અંશમા ંઅમે રકા એ આઠ વષમા ંકેટલો બદલાવ લાવી દીધો છે. તે 
પોતાનુ િવચારી શક ેછે..સમાજ માટેના ંતેના માપદંડો કેટલા જુદા છે. મ તનેે હસતા ટકોર કરી લ ન એ 
માબાપનુ ંબહુ લાંબા સમયથી સંતાનો માટ ેજોવાત ુ વ ન છે..જે અહ  બહુ સરસ રીતે સોહમે પુ  કય.ુ.આ કા 
માટ ેતો આ વ ન અમા  પણ હતુ.. આ ભારતીય સં કૃિત છે.  

તમ ેઅમે રકનો એટલ ેતો સમૃ ધ બનો છે પૈસાથી અને કંગાળ બનો છો સં કારોથી.. 
હંુ જોઇ શકતો હતો તેને મારી ટકોરમા ંતુ દેખાયો હતો.. પણ સં કાર તો હતા તેથી તેને ન ગમેલી વાત તે દલીલ 
કયા િવના સાંભળી ગયો...અને ઘર પણ નજીક આવી ગય ુહતુ.. સોહમ હું ધારતો હતો એટલો થા યો નહ તો 
પણ દકરી વળા યાનો થાક તો વરતાતો હતો.. 

દુલા કાગની પંિ તઓ સંભળાતી હતી. 

 
લૂટંાઇ યો મારો લાડ ખ નો, ‘દાદ' હું જોતો રયો; 

ન ગઇ ણ ે ન લઇ; હું તો સનૂો માડંવડો- 
કાળ  કેરો કટકો મારો. 



 

પૂજ્ય મોટાભાઇ (સ ર) 

 
સામા ય રીતે હવાઇ જહાજ્મા ંમને િનદર ના આવ ેઅને શીખા ઘસઘસાટ સુઇ ય પણ આ વખત ેઅંશ સાથ ે
હતો તેથી હું બહુ ચેન થી સુઇ ગયો.. આ કા નાં લ ન નો માનિસક થાક કે પછી અંશ સાથ ેછે તેની હાશ.. ગમે તે 
કારણ હોય પણ ક યા દાનનું કમુકુમ ભાલ ેલા યુ ણે િજદગીનાં કરવા લાયક કામોમા ંએક કામ રંગે ચંગે પ યુ 
તેની હાશ હતી 

 
એરપોટ પર ઉતયા પછીથી ફોન કરીય ે યારે ખબર પડે કે જે લેવા આવવાના છે ત ે યા ંછે? ઘણી વખત એવુ પણ 
સાંભળવા મળે કે હજી અધ  કલાક લાગશે..અને યાદ આવ ેદેશમા ંતેડવા લ અને હાર તોરા સાથ ેકુટુંબી અને 
િમ ોનુ મોટુ ંટોળું હોય...ખેર! મનને ટપાય ુભાઇ અહ  ડોલર લેવા આ યો છુ તો ડોલરની કમત તો આપવી જ 
પડેને? ખૈર અમારી અને અંશની બ ેકાર હતી અને અંશ તો સીધો જ નીકળી ગયો.. 

શીખાન ેઘરની િચતા હતી..ઘર સલામત જોયા પછી થોડીક કળ વળી અને તમને ફોન કય . 
આ કા હતી દકરી પણ દકરાનુ બધુ જ કામ કરતી.ઘર્_ જીવન્_ વહેવાર્_ કે તહેવાર દરેક સમય ેતેના િનણયો 
બહુ જ પ  આપતી. ઘણી વખત ેએવુ બ યુ કે તે જ્યા ંસુધી સાથ ેહતી યા ંસુધી તેની ઉપયોગીતા હાજરી અને 
કલબલાટ સહજ હોય..અને હવે જ્યાર ેત ેનથી યાર ેતેના ભણકારા હોય તેના કરતા વધુ લાગ.ે.. ઘર શાંત થઇ 
ગયુ છે. શીખા તેના લ નની વીડીયો જુએ છે અને યારેક હસે છે તો યારેક રડે છે. િવદાય થતી દકરી ને હસતી 
હસતી જતી જોઇ મનમા ંથયુ ં

 
કય ુઅમ ે‘ક યા'દાન 
ક ેમ યુ ંઅમન ે‘વર'દાન ્
નયન ેઆસં ુતો આ ય ુહતુ ંપણ 
સમ યુ ંના ત ેગમન ુક ેખશુીન ુ
દકરી હસતી હતી તથેી યાર ેતો 
મન મજ્બતુ હત ુ,આનદં ેહત ુ
ખાલીપો હવ ેહીબક ેચ યો છે  



ફોટાના ંપુ પો તો સકુાવાના ંનથી 
ત ેશહેનાઇની ધૂન શમવાની નથી 
ખાલીપો હવ ેડસુક ેચ યો છે 
પા યા હતા જે અતંરના ંઆિશષો 
અમ વડીલો પાસથેી અમારા લ ન સમય ે
શત ગણા થઇ વહ ેનવદંપિત કાજે 
ન આ ‘ક યા'દાન ક ે‘વર'દાન 

 
આતો જીવન કાયની પુ તનુ ં
એક સફળ શાિંત દાયક ‘યોગ' દાન. 

 
જીવનમા ં દકરો અને દકરી બનેં હોવા ત ે ભુનો આિશવાદ છે. તેઓ સમજુ અને લાગણી શીલ હોયતો સોનામા ં
સુગંધ..પરંતુ સહુથી મોટી કૃપા તો યાર ેજ કહેવાય જ્યારે તેમને પણ મળેલા પા ો એ લે કે જમાઇ અને વહુ 
બંને તેટલા જ સમજુ અને લાગણી શીલ હોય. દકરી વળાવી યાર ેસમાજની રીત સમ ઇ લ ન એ બે જીવોનું 
નહ  બે કુટુંબો અને ઘણી વખત બે સં કૃિતનુ િમલન હોય છે. તેથી તો અિહ કુંતલ તેને extended family કહે 
છે. 

 
પરણી ને પગે લાગતી વખત ેતે બોલી ‘પ પા મારા તો લ ન થઇ ગયા oh my god I can not beleive.." 
મને ત ેવખત ેલા ય ુકે આંબાડાળે ણ ેકોયલ ટહુકતી ના હોય.. 

 
ઘરનાં આંગણ ેકકંુના થાપા મારતી દકરી સાંકતેીક ભાષામા ંકહેતી ગઇ 

 
"હે બાબલુ! તમારા લાડ,સં કાર, દુલાર અને વા સ યના ંભાથા ભરી  છંુ પારકાને પોતાના કરવાના ંકોલ દેતી 

ઉ છુ પણ હે માત િપતા તમે મને સંસારની દોડમા ંિવસરી ન વ તેથી આ બે થાપા વ પ મારી યાદગીરી 
મુકતી  છુ." 



 
માવતર પણ દકરીને મૌન અને આંસ ુખાળતી આંખ ેકહેતા હોય છે 

 
"આ ઘરનુ આંગ  તારા માટ ેહરદમ ખુ લ ુછે ત ુઉદરે સમાણી, ભોજને સમાણી તો તારા સારા માઠ ે સંગે 
જ ર સમાઇશ તને િવદાઇ દીધી છે તારા ભિવ યના ંસુંદર જીવન માટ ે..પણ આ તા  જ ઘર છે અને તુ અમ 
હૈયે એટલી જ વહાલી રહેવાને જેટલી તુ જ્યારે અહ  હતી" 

 
ઘણી આવી અણ કહી વાતો માબાપ અને સંતાનો એક મેકને કહેતા હોય છે અને સમજતા હોય છે. વહેલી 
સવારનું પરોઢ પડે છે ભજનોની કેસટે શીખા શ  કરે છે.. ખાલી ઘરનાં ખાલીપા સાથ ેમા  અને શીખાનું ( 
દકરા અને દકરી િવનાન)ુ જીવન શ  થય.ુ. 
મનમા ંફરી એક આિશવાદ ગુંજ્યો 

 
તારા સુહાગન ેચાદંલાન ેઅમરપટો મળ ે
બાબલુ તથેી વધ ુશુ ં ભ ુપાસ ેમાગંી શક.ે. 

 
હજી દેશ નો નશો મનમાં ઘુંટાય છે.. 
જે લેગના ંનામે.. 

 
તિબયત સાચવજો અને સુખ શાતામા ંરહેજો 
સોહમના ં ણામ. 

 

િ ય સોહમ (સ ર) 

 
તુ સુખ પ પહ ચી ગયાનો ફોન આ યા પછીની રા ે ફરી હું પ યો.. વહેલી સવારે થયલેી તકલીફ મા ંથોડીક 
રોકકળ અને ધમાલ થઇ ગઇ. ડો ટર દવાખાન ુઅને હો પીટલોનુ એ ગુંગળાવના  ચ  ણેક દવસ મને નડી 
ગયું. મનમા ંબે વાતો ઉઠતી હતી.. આ કેવ ુિવધાતાનુ ંશુભ ફળ છે ક ેઆ કાના ંલ ન સુખ પે ઉકલી ગયા સોહમ 



પાછો પહ ચી ગયો પછી મને આ વેદના આવી. અને બીજો િવચાર આ યો દેહનાં કેવા ભારે કમ  છે કે આટલી 
ઢળતી મરે વેદના આવ ેછે. 

તારો પ  આજે મ યો તારા ખાલી માળા ની ક પના મને તમે લોકો અમે રકા જવા નીક યા પછી જે અમને 
ખાલીપો જણાતો હતો તેની િતકૃિત સમ છે. િવધાતા જે વ પે જે પણ આપે ત ે યારેક હસતા તો યારેક રોતા 
લેવ ુજ પડે છે અને તેમાથી કોઇ બી  થકી ભોગવટો કે સાંસા રક સમાધાનો ચાલતા નથી. વધુ તો શું કહું. 

 
તારી બા તને બહુ યાદ કરે.. ખાસ તો ધમની બાબતોમા ંતેને પૈસો ખરચવો હોય અને તે ત ુફટ્ટ કરીને આપી દે ત ે
વાતનો તેને બહુ જ ગવ.. મારો સોહમ તમારી જેમ આટલો બધો િવચાર ન કરે..વળી શીખાતો સોહમની ધમની 
વાતોમા ંદરેક દાન ને દસ ગ  કરીને મુક.ે મારો જીવ માનવ ધમ માં માને. જીવ દયામા ંમાને તેથી મને તે વધુ 
ગમે. જો કે તુ પણ ત ેબધુ કરે જ આખર ેલોહીનાં સં કારો અમારા બંને પાસેથી તને મળેલા તેથી બંને બાજુની 
સારી વાતો તુ બોલતો.. પણ્ હંુ અને તારી બા ણીય ેક ેત ુબંને ને ખુશ રાખવા મથે અને તા  મન અમને ઠરેલા 
જોવા સદા તલશે. તને પૈસાની છત હોય કે અછત.. ત ુવાત જણાય ક ેતેને યાય કરે જ... 

 
વેદનાનો ભાર વેઠવાની એક ણે ટેવ પડી ગઇ હોય તેમ આ વેદનીય કમનો ભાર સહેતો ઉ છંુ અને ભુનો 
એક એવો ઉપકાર માનતો  છુ ક ેતુ હજી મને વધુ ને વધુ સમય આપતો ય છે ક ેતા  ભજન હજી વધુ કરી 
શકુ. અને સંતો તો કહે જ છે ને દુ:ખ જેટલુ આવ ેએટલ ુએવુ મનાય કે ઉપરવાળો તેના સંસારમા ંપડેલા ભ ત નાં 
કાદવ દુર કરી તેને તૈયાર કરે છે તેની પાસે બોલાવવા અને તેથી જ તો ક  ુછે ને 

 
સખુમા ંસાભંર ેસોની અન ેદ:ુખ મા ંસાભંર ેરામ 
સખુમા ંસભંાયા હોત રામ તો દ:ુખ યારયે ન હોત. 

 
એક વાત કહુ ભૈલા! 
તારી વનવાસની સ  અંશ ભણી રહે એટલ ેપુરી કરી દેજે..તારી બાનો વલોપાત ઘણી વખતે મને ુ વી દે છે. 
કારણ મ તો મારી લાગણીઓ તારા તરફની જે હતી તે ફરજનાં નામે દાટી દીધી પણ મારી સાથ ેતારી બાની 
લાગણીઓ યારેક તારી તિબયતનાં નામે ક ેઘરની વાતોમા ં યારેક સોહમ અહી હોત તો.. કહી નખાતા 
િન:સાસાના વ પે મને જોવા મળે છે અને મને યારેક થઇ ય છે ક ેમ આ િનણય લીધો તે ટુંકા ગાળાનો હોવો 
જોઇતો હતો..અને મને લાગ ેછે ક ેહવે અમને બંને ને તારી હાજરી હુંફ અને લાગણી ની જ ર છે. હવે અમને 



તારી સાર સંભાળ ની જ ર છે. શીખાની જ ર છે. 
ચાલ તિબયત સાચવજે અને પ  લખતો રહેજે 
મોટાભાઇના ંઆિશષ 

 

પુ. મોટાભાઇ ( અઢાર) 

તમ ેબો યા ત ેહુકમ સર આંખો ઉપર.. જો ક ેહંુ તો આજે પણ સ  ભોગવતો કેદી છંુ તેને જેવી મુિ તની વાત 
આવ ેએટલ ેકેવો આનંદ થાય..એ આનંદની સાથ ેસાથ ેફરીથી તમ ેપ યા તે વાતનુ દુ:ખ પણ ઘ ં છે. જો કે હવે 
તમ ેિ થરતા પકડી ર ા છો તે તમારી ચાકરી કરતા દરે ની સામુિહક મહેનત છે. ડો ટરની દવાઓ અને માવજત 
બંને અસરકારક છે વધુ તો શું કહું? 
તમ ેકહેતા હતા તેમ શીખા ઘરમા ંબેસી રહેવાને બદલ ેફરી થી કુલ શ  કરી છે. 
આ કા તેના નવા ગામમા ંનવા કામમા ં ય ત છે. કુંતલના ંઘેર અ યાર ેરીસે શનની તૈયારી ચાલ ેછે.. 
 
અહ નાં રીવાજો માણે નવવધુને સાસરે સારી રીતે આવકારવાની િવિધ કરી.. કંક ુપગલે આ કા ઘરમા ં મ ઝુમ 

મ ઝુમ રીત ેદાખલ થઇ મોટા નણંદ બાએ ઓવારણા લીધા સાસુમા એ પાંચ પકવાન બના યા અને સા  એવ ુ
પાટ  માહોલ આગલા દવસ ેઉભુ કય.ુ 

 
રીસે શનનાં દવસ ેનવયુગલને ટેજ ઉપર અમેરીકન નૃ ય કરા યુ.ં મારો મા લો આમતો કચવાતો હતો પણ 
શીખા િ લત હતી આ કા કોઇ પણ રીતે ઉણી નહોતી ઉતરી..આિશવચનો નો દોર શ  થયો.. સૌએ પોત 
પોતાની રીતે શુભે છાઓનાં પુ પો આ યા..કિવ િમ  િવ વદીપ બારડના ંકા ય મેરી લાડલી નું શ દ સહ મ 
પુનરાવતન કય ુ યારે આ કાને બહુ જ આનંદ થયો. મ થૉડા ભાવોન ેગુજરાતી દેહ વ પ આ ય ુ

 
દકરી 
તન ેઆ ય ુઘ ં છતા લાગ ેઓછુ 
તારા જીવનમા ંધારલે સખુ મળ ેબધુ ં
ભણતર ગણતર સં કાર અન ેિવનયથી 
કરજે વીગણુીત તુજ સાજન ગૃહ િવવકેથી 
કદાચ સસંારનો તાપ યારકે નડ ેતો 
અનભુવનો દ રયો બનં ેમાબાપ તમારા 



ન ડર, ન કપં, ન ખચકાટ અનભુવતી 
સ ય, ધમ ન ેિન ા કાયમ સહાય કરતા 
તારા હા યોથી બવેડાય હા યો અમારા 
તવેુ ંજ બન ેતજુ દનોથી છતા 
સસંાર ે‘મા ' યજી ‘અમા ' બનાવીશ 
તો સહજતા થી જીવાશ ેઆ જીવન સા ! 
જેમ ખશુી આનંદ થી ભય'ુત ુઆપ ં ઘર 
તમેજ ભરજે હા યોથી તારા સાજનનુ ંઘર. 
તારા સુહાગના ંચાં લાન ેઅમર પટો મળ ે
બાબલુ તથેી વધ ુશુ ં ભ ુપાસ ે ાથ  શક ે

 
રીસે શનમા ંહાજર કેટલાય બાબુલોને કિવતા તેમની દકરીઓની યાદ અપાવી ગઇ.સાથ ેઆ સંગોનાં ફોટા 
મોક યા છે 
તમારી તિબયત સાચવશો 

િ ય સોહમ ( અઢાર) 

 
તારો પ  મ યો. 

 
વેદના સભર દવસો તો ણે પુરા થયા અને ઠેલણ ગાડીથી જેમ તમે ચાલતા હતા તેવી ઠેલણ ગાડી હવે 
સાથીદાર થઇ ગઇ છે. એકલા પ યાના ફાયદા ઘણા છે તેવુ હંુ માનતો હતો પણ તે ખોટ ુછે. એકલા પડવુ અને 
પછી અપંગ બનવુ ત ેતો ાપ છે. કદીક એવુ થાય કે આ જીવન જે અથહીન રીતે જી યા કરવાનો કોઇ અથ 
ખરો? ઘણી વખત આ બમો મા ંતમારા હસતા ચહેરાઓ જોઇ થાય કે આ તે મને શું સુજ્ય ુક ેજ્યાર ે દકરાઓને 
ઘેર દકરાઓ અને તેમના દકરાઓને યા ં દકરા આવ ેઅને તમેનુ બચપણ જોવાના ંસમય ેઆ કેવી દસ હ ર 
માઇલની દુરી? 

 
બીજી ીએ જો  તો થાય કે હંુ અહ  કેમ ર ો છંુ? હું યા ંતારી સાથ ેકેમ નથી? હષલ અને તુ બંને જણા 
મોટાભાઇ આવો આવો કહીને થાકી ગયા અને આ એકલતાની સ  તે વહોરી. તારી બા કહે ભલે શની રિવ તો 



શની રિવ તમ ેલોકો જીવતા હો તે જીવન અહીના એકલવાયા જીવન કરતા સા . કોણ ણે કમે તે વાતો યાર ે
જચતી નહ તી અને આ પગ ભાં યા પછી કાં ત ુઅહ  આવ કા અમને યા ંલઇ  વાળી વાતો નાના બાળકની 
રમકડા માટેની જીદ હોય તેમ વધતી ય છે. 

 
તુ િવચારતો હોઇશ આ વાતો અમે હમણા આ કા નાં લ ન સંગે યા ંહતા યારે બો યા હોત તો અમારી સાથ ે
જ તમને લઇને આ યા હોત...પણ ભાઇ તે વખત ેઆ યાતના પણ નહ તીને? ખૈર! વહેવારે જે થતુ હોય અને 
અ નજળ હોય તો જ ધારેલુ બધુ સુખ સૌને મળતુ હોય છે ને? તારી બા જ્યાર ેજ્યારે તારી વાત કરે યારે યાર ે
મનમા ંએવુ થઇ ય ક ેઆપણે માણસ છીય ેઅને યારેક ભોગ આપવા કરતા જે પોતાન ુછે તેને માણવાની ઇ છ 
થઇ ય... અને દરેક વખત ેમનમાંથી ાથના નીકળે... 

 
હ ે ભ!ુ 
મારા સતંાનો મારા એકલાના ંસતંાનો નથી 
એ તમારા પણ સતંાનો છે. 
એ સવના ંભા ય િવધાતા તમ ેછો 
આપની સવ કપૃા અન ેક ણા તમેના પર પણ ઉતર ે
તમેન ેદ:ુખ ન પડ ેતવે ુસૌભા ય ઇ છંુ 
તમેન ેસદબુ ધીની આપ વષા કરો 
અન ેસૌન ુભલ ુકરો. 

 
તારી બા આ પ  વાં યા પછી ખુબ રડી.. કહે એ જ્યાર ેઅહી હતો યાર ેબધુ જ ભોગ યુ હવે આવુ લખી તેના 
જીવને ના દુભવો અને એતો કહે જ છેને તમ ેઆવો, પણ યા ંઘ  બધુ છે જે અહી નથી. અહી જે છે તેમાનુ 
ઘ  બધુ યા ંપણ નથી. સૌથી મોટો તફાવત છે ડોલરનો અને િપયાનો..અને તે તફાવત રહેવાનો જ..ખરૈ! 
જેમ તુ તારા મનમાં ચાલતા િવચારો અમને કહે બસ તેમજ મને આવતા િવચારો તંને લ યા છે. કોઇ પણ 
ઉતાવળીય ુકદમ ના લઇશ અને જેમ ન કી થય ુછે તેમ તા  બનેં બાળકોન ેભણાવવાનુ કામ પુ  થાય પછી યો ય 
લાગ ેતો આવીશ... 

 
પુ. મોટાભાઇ ( ઓગણીસ) 



 
આપનો પ , આપની યથાઓ અને આપના ઉજળા મંથનો લઇન ેઆ યો. બા કહે છે તેમ થોડીક વેદનાઓ પણ 
થઇ. અને આખંો ભીની પણ થઇ. પણ શું કહંુ અને શું ક ?ં ની વેદનાઓ નો મલમ તો સમય છે અને ત ેજેમ 
સુચવશ ેતે અને ત ેરીતે બધુ કરીશુ. 

 
કુંતલ અને આ કા હાલ તેમને ગામથી આ યા અને બહુ સારા સમાચાર લા યા..હા. આ કા તેના માતૃ વના ં
તબ કામા ંછે અને ુણ પ ર ણમા ંતેમને તમેના પહેલા બાબાને જોયો.. 
તમને અિભનંદન..તમારી લીલી વાડી આગળ ચાલી અને તમે તમારી ચોથી પેઢી જોશો.. મમતાનો દ રયો તો 
આ કાન ેજોઇ છલકાઇ ગયો..શીખા પણ આનંદમાં છે. 

હવે આ સમય થોડી ઝડપ પકડે તો જ દી જ દી એ નવશીશુને જોવા અને રમાડવા મન તલપાપડ થયુ ંછે. 
આ કા અને કુંતલ તો બેહદ ખશુ ખુશાલ છે. હજી તો છ અઠવાડીયા થયા છે. આ કાન ેસંપૂણ માતૃ વ ધારણ 
કરેલી જોઇ મારા મા લામા ંતે વખત ેસુજ્યુ ંઅને બંને ને સંભળા ય ુકે 

 
તમ ેજોયો આજે તમારો બાળ 
જે આનદં ેતમ ેઘલેા થયા ત ે
આનંદ એક દ' અમારો પણ હતો 

મેાળ જવાબદારીઓ હવ ેઆવી 
સતંાનો ની એક હસી ઉપર 
જીવન આખ ુજશ ે
તનેા  ઉપર મન વારી જશ ે
અભાર તમારો અમન ેનાના નાની બના યા. 

 
હવે ચાલી છે મીઠી રકઝક શું નામ પાડશું? કુંતલને ગમ ેનાનુ નામ એક અ ર ક ેબ ેઅ રનંુ અને આ કા શોધે 
મોડન નામ..ગુજરાતી નામ..અમારા સુચનો ઉપર તો નાક ચઢે અને તેઓનાં નામો સાંભળી ને થાય અરે! આ તો 
કંઇ નામ છે? વીટ,ુ િચત,ુલાલ,ુ દેવ,સ ય, કેવીન,એજે, ક નર,િનષધ, બાદલ, શૈલ, ખૈર બંને જણા કો પુટર 
ઉપર બેસીને નામો શોધતા ય અને બોલતા ય અને ઠેકડી ઉડાવતા ય. કુંતલ બહુ જ  હતો કે લાબા 
નામો રાખવા નહ કે જેથી અહ  બોલનારને તકલીફ પડશે અને ત ેબીજુ નામ બોલ ેતેના કરતા સરળ ઉ ચાર કરે 
તેવ ુનામ શોધોને? 



બહુ રક ઝકને અંતે તમારો ઉપાય આ કાએ અજમા યો.આઠેય જણા ભેગા થઇ ચી ઠી નાખો અને જે નામ આવ ે
તે નામ રાખવ ુકુંતલના ંપ પા મ મી અને મોટી બેન્ અને અમે પાંચ. દરે ની ચી ઠી લખી કુંતલ ેઅને નામ આ ય ુ
એજે. આ કાને શું સુજ્યુ ંકે બાકીની બધી ચી ઠી ખોલી અને કુંતલની ચોરી પકડાઇ. એને એ જે નામ એટલ ે
રાખવ ુહતુ કે ભારતીય અને અમેરીકન બંને લાગે..આખરે થોડી ધમાલ કરીને તેના પ પાએ આ કાન ેપુ યું ફરી 
ચી ઠી નાખવી છે? આ કાએ નમતુ જો ય.ુ. ના કુંતલને તે નામ ગમે છે તો ભલે ર ું મને ત ેથોડકુ જુનવાણી 
લાગત ુહતુ... 
અને આમ અજય કે એજે નાં નામકરણ િવિધ પુરી થઇ. 
શીખા ેમથી આ કાન ેથાબડતા થાબડતા હાલરડુ ગાવા લાગી આ કા વહાલા અને હ કથી મ મીના ંખોળામા ં
લપાઇ ગઇ. 

 
કોણ ણ ેકેમ મને વારંવાર અહેસાસ થયા કરે છે કે આપણે સમય ને કઠપુતલી થઇ ને ના યા જ કરતા નથી? 

ભુ કેવા ઘાતક દુ:ખમા ંપણ સુખના ંઅમીનું િસચન કરી દેતો હોય છે ખ ંને? શું િવચારતા હોઇએ અને િવધાતા 
યા ંલઇ ય તે તો ઘટના બને પછી જ સમ ય. 

તિબયત સાચવજો અને સૌ યાદ કરનારને અમારી યાદ આપજો 
સોહમના ં ણામ 

 

િ ય સોહમ ( ઓગણીસ) 

તારા પ નાં છે લા વા ય ેમને િવચારતો કરી દીધો. 
કોણ ણ ેકેમ મને વારંવાર અહેસાસ થયા કરે છે કે 
આપણે સમય ની કઠપુતલી થઇ ને ના યા જ કરતા નથી? ભુ કેવા ઘાતક દુ:ખમા ંપણ સખુનાં અિમનું િસચન 
કરી દેતો હોય છે ખ ંને? શુ ંિવચારતા હોઇએ અને િવધાતા યા ંલઇ ય ત ેતો ઘટના બને પછી જ સમ ય. 
આગળનાં પ ો ફરીથી જોયા અને વાં ય ુતો તારી ી ટો યુબની ક પના ફરી તાજી થઇ. ત ત ેવખત ેતે વા ય જે 
અનુસંધાને લ યુ હતુ તે અનુસંધાન અને આજનુ અનુસંધાન જુદુ હોવા છતા તે હકીકત ેસ ય લાગ ેછે. મારા 
શારીરીક ક  નાં સમય ેહંુ યથીત હોઉ તે વાભાવીક હોવા છતા આ કાની માતૃ વ ધારણ કરવાની વાત ેતો 
અમને પણ લીત કરી દીધા.એકલતાના ંસમય ેજે ઘાતક શા રરીક દુ:ખ આ ય ુતે દુ:ખ ફેડવા ણે ભુ એ આ 

પૌ  જોવાની ઘટના ન જ માવી હોય? િજદગી બોજ બને તે પહેલા આગળ જીવવાનું એક બહાનુ 
આ ય.ુ. દકરીને માથ ેવહાલથી અમારા વતી હાથ ફેરવીને આિશવાદ આપજે અને ઓવારણા લેજે.. 



 નતૂન િજદગી જ્યાર ેજ્યાર ેદહે ધારણ કર ેછે યાર ેએવ ુમનાત ુહોય છે ક ેહજી ભુન ેમાણસ ઉપરનો ભર સો 
ખુ યો નથી. 

 
િજદગીમા ંઘણી વ તુઓ પહેલી વાર થતી હોય છે અને યાર પછી ત ેઘણી વાર થતી હોવા છતા પહેલી વાર જે 
બને તેનુ મુ ય ઘ ં હોય છે.તને કદાચ યાદ હશે ક ેનહ  તે તો ખબર નથી પણ તું પહેલા ધોરણમાં હોઇશ પણ 
તારી બાની કોઇક વાત તને પશ  ગઇ હતી.અને તુ ત કરેલી બે ખારેક અને ચાર કાજુની પુ યા િવના લીધેલી 
ખાઉની માફી લેટમા ંલખી મને આપી હતી યારે હંુ બહુજ ભાવ િવભોર થઇ ગયો હતો. તને બીક હતી ક ેહંુ 
ખીજવાઇશ.પણ તુ તો અમારી તાલીમમા ંપુરો ઉતય  હતો અને તારો આ મા ગૃત થતો હતો તેનો પુરાવો 
આપતો હતો. ભાઇ બહેનોમા ંવહચીને ખાવ ુતે સં કાર તારા આ માન ેકોશતા હતા કેમક ેપુ યા િવના લીધ ુ
એટલ ેઅણ હ કનું લીધ.ુ.તે ખોટુ કહેવાય..ચોરી કહેવાય તે િવચારોથી તુ દુ:ખી થઇ ગયો હતો..અને મને તો 
આનંદ એ વખતે એ વાતનો હતો કે આમ મા બાપ પાસે ખોટ ુકરેલ કમની માફી માંગવી તેવો સં કાર તારી બાની 
વાતાઓમાથંી ત કેવી રીત ેશો યો અને અમલમા ંમુ યો ત ે િતક હતુ ક ેમૉટા થયા પછી તુ અણ હ કનું કદી ન 
પચાવે તે ન કી થઇ ગયુ હતુ. 

 
તુ નહાઇને જ્યારે બહાર આ યો યારે તારી ી નીચી હતી અને મ તને ેમથી સહેલા યો અને પુ યુ તો ત ક ુ ં
મને બા અને દાદા કહેતા કે કોઇનો એક જુવારનો દાણો લઇએ તો તે તો ય પણ આપણા પણ બે દાણા લેતો 

ય. તેથી તેવ ુકદી ન કરાય..તારી િવચાર સરણીને સહજ બનાવવા મ તને ક ુ.ંત જે િવચાયુ તે વધારે સાચુ યાર ે
હોત કે તે લેતા પહેલા લેવાનો જે િવચાર કય  તે જ ના કય  હોત.પણ આજે ત જે માફી માગંી લીધી તે બદલ 
આ ચાર ખારેક અને મુઠી કાજુદાણાનુ ંઇનામ... 

એવીજ તારી પહેલી વાતા છાપામા ંછપાઇને આવી યાર ેત ુખુબ રાજી હતો. આખા પાડોશને છાપુ બતાવી 
આ યો હતો. તારો પહેલીવાર કોલેજમા ં થમ વગ આ યો..પહેલી વખત ત ુ ટેજ ઉપર અિભનય કરવા ગયો. 
પહેલી વખત તુ રેડીયો ઉપર વાતા વાંચવા ગયો. પહેલીવાર શીખાને મળવા ગયો...પહેલી વાર કાર લા યો.. 
પહેલીવાર બાપ બ યો..તા  કઇંક નવુ કયાની ખુશી આજે પણ આ બુ ઢી આંખોમા ંજીવતં છે. 

 
આજે જ્યારે તુ નાનો બનીશ યારે તારી આંખની ખુશીની ચમક હું ક પી જ શકુ છંુ. અિભનંદન તમને સૌને.. 



 
ચાલ અટકુ?ં 
મોટાભાઇના ંઆિશષ. 

 

પુ. મોટાભાઇ ( વીસ) 

 
આપના પ માંની શુ ધ સુધવલ લાગણીઓની અમીધારામા ંફરી ભ યો. 
ફરી ફરી નમન કરતા ખુબ ખુબ હરખાયો 

 
મને તમને અહ ની તણાવ યુ ત િજદગીનો અહેવાલ નથી આપવો પણ...લાગે છે ખુબ સુખ મારા નસીબમાં 
નથી..સુખનો અ પ અહેસાસ ઢગલો દુ:ખો પણ લઇન ેઆવે છે. 
સમય સમયનું કામ કરે છે,અંશ ફરીથી પ ર ામાં િન ફળ િનવ યો..શરમજનક પ રિ થિતમા ંમાનિસક રીતે 
ઘવાઇન ેઅહ નાં કાિતલ રોગ બાઇ પોલર ડી ેસન તરફ જઇ ર ો છે. કહે છે ઘરમા ંએક 
કુત ,કુતરી,િબલાડી,અને કેટલા ય ાણી રા યા છે અને હવે હંુ પુ ત છંુ મને તમ ેકશુ ંના કહી શકો..મારી 
િજદગી મારી છે. હું જે રીતે જીવવા માંગુ તે રીતે હંુ જીવીશ..છે લ ુવષ ચાલ ેછે.. હવે તો તેને લોન પણ નહી 
મળે અને કદાચ આટલી સારી યુિનવ સ ટમાથંી તે સારા માક સાથ ેબહાર નહ  આવ.ે 

ભગવાને આ કાને સવ સુખ આ ય ુપણ અંશને જે હંુ ધારતો હતો તેમાનંુ કશું ન આપી શ યો.. ી ટો યબુ.. 
ખરેખર તેનો રંગ બતાવ ેછે. અંશ ની િન ફળતાઓના ંકારણો જ્યાર ેતેને યા ંફરીથી અપમાનીત થવાની તયૈારી 
સાથ ેશીખાની બહુ જીદને કારણે ગયો યારે ખબર પડી ક ેતેનો રોગ હવે કોઇ પણ રીતે સુ ુષાથી સુધરે તેમ નથી. 
તેની ગલ ડ સાથ ેલ નની જીદ લઇન ેબેઠો છે..કુંતલ ેએને જ્યાર ેએની હની સાથ ેજોયો યારે તેને થય ુકે અંશને 
આના કરતા ઘણી સારી છોકરી મળી શકે. 

 
શીખા તો િ વકારી જ નથી શકતી કે તેનુ સંતાન આટલી હદે નીચે જઇ શકે? ખૈર બનતા બધા ય નોને અંતે 
એવુ લાગે છે કે જેટલ ુસમ વવા મથીય ેછે તેમ વધુ કળણમા ંઉતરે છે. 
આજે તો એમ કહીને બેઠો છે કે મ મી તને હંુ છોડી દઇશ પણ મારી હનીને નહ .. એકલી શરમથી મ તક ઝુકી 
ગયું..સટા સટ ચાબુકોના ંસોળ મન પર પડતા હતા.. યથીત મને આખી રાત આવ ુઅમારી સાથ ેકેમ બ ય ુ
િવચારતા ર ાં. શીખા તો શોકમ ન થઇ ન ેકઇં કેટલુય રડી..આ પ રણામ ભોગવવા આ લી મોટી મરે અહ  



આ યા નહ તા..બાઇ પોલરમા ંમૂડ વ ગ આવ ેપણ..? આવો વણા ંક જ્યા ંમા બાપ પરાયા થઇ ય.? 
મ વહેલી પરોઢે મારી ડાયરી નો સહારો લીધો 

 
કવે ુભા ય િનયતંા ત દીધ?ુ 
મારામા ંરહલેો ‘હુ'ં જ્યાર ેપુ  બન ુછુ 
તો વી જ  છુ ‘િપતા'ના ંસં કાર દાન થી 
એ જ ‘હું' જ્યારે િપતા બનીન,ે 
બનવા ચહુ ંમારા ‘િપતા' જેવો _ 
પણ ન બની શ યો 
બનવા ચહુ ં‘હું' જ અન ેફરી થી િવ ઉઠુ ં
હુ ંન બનાવી શ યો તન ેજેવો ‘હુ'ં બ યો 
દરકેના ંકમ જુદા,ં 
જુદા દરકેના ંકમફળ 
વધ ુતો શુ ંકહુ?ં વણ તો બની શ યો 
પણ ન બની શ યો વણના ંિપતા સમ 
વસુ ંિન: વાસ ેકવેુ ંભા ય િનયતંા ત ેદીધ?ુ 
વસુ ંિન: વાસ ેકવેુ ંભા ય િનયતંા ત ેદીધ?ુ 

 
દકરાના ંનામનુ દુ:ખ ભુલવા અમે રકા પાસ ેતો હ રો બહાના અને ર તા છે પણ તે અમા  સંતાન છે તે 
અમે રકન ર તે સુખી થાય તો વાહ! ન થાય તો તેના દુ:ખે અમે દુ:ખી. 
કદાચ અમારા યૌવનનાં ઉધામામા ંમ યારેક તમા  મન દુભ યું હશે તેથી જ કદાચ ભુ આવા દવસો બતાવે 
છે..તમારી પાસ ેઆજે ફરીથી માફી માંગી લ . 
સોહમના ં ણામ.. 

િ ય સોહમ ( વીસ) 

ભાઇ તારો તો એક દકરો ત લીફોમા ંછે. મારા તો બંને દકરાઓ તકલીફમા ંછે. તુ જ કહે હંુ શું કહું ક ેક ?ં તને 
અંશની િચતા સતાવ ેછે મને તારી પણ િચતા અંશની સાથ ેસાથ ેથાય છે. બહુ િવચાયા પછી મને તો બસ એક 
વાતા તને અને અંશને કહેવાની ઇ છા થાય છે. 
અ લાઉ ીન નાં િચરાગની.. જુના ફાનસોની ખરીદી કરતા તેના હાથમા ંતે જીન અને તેનો િચરાગ અ લાઉ ીન 



ને મળી ગયા. િચરાગને ઘસતા જીન બહાર આવે તે તબ કામા ંપહેલા અ લાઉ ીન ગભરાઇ ગયો હતો..પણ પછી 
જે મીનીટ ેજીન એમ બો યો ક ે‘હુકમ મેરે આકા" યાર ેિવશાળ કદનો આ સેવક છે તે એને સમ ઇ ગયુ. 
આપણે લોકો કાયમ કોઇ પણ વ ત ુઆપણા કદ કરતા મોટી આવ ે યાર ેબસ આમ જ ડરી જતા હોઇએ છે ને? 
પણ અગ યની વાત એ છે કે તે વ ત ુઆપણને માિલક બનાવ ેછે ક ેઆપણએ તેને તાબ ેથવાન ુછે તે શોધવાન ુ
હોય છે. ‘હુકમ મેરે આકા" ને બદલ ે‘મ તુઝે ખા ગા' કહે તો ડરવાનુ હોય.. 

બસ તેમજ આપણી અપે ાઓથી િવ ધ યારેય કંઇ બને યારે એજ ન કી કરવાનુ અગ યનુ હોય છે કે આ 
ઉપાધી યોગ છે કે િસિ ધ યોગ? 

 
અંશ માંદો છે તેમા તો કોઇ શંકા નથી કારણ ક ેત જ લ યુ ંહતુ ક ેતેને મૂડ વ ગ આવ ેછે. જ્યારે આ કઠોર સ ય 
એ બો યો યારે ત ેશ ય છે કે તેના માઠા મૂડમા ંહોય.મા બાપ તરીક ેઆપણે તો આપણા સંતાનોનુ ભલુજ 
ઇ છતા હોય અને તેથી પેલો જીન જે બોલ ેતે સમજ્યા પછી રોકકળ કરવી જોઇએ. િવધાતા કાયમ જ આપણને 
દુ:ખ આપશે તવેુ સમજીને રડનારો માણસ કાયમ રડતો જ હોય છે. પ રિ થિત એમ જ સ ઇ હોય તો ભલે 
એમ પણ પહેલા િવરોધ અને પહેલા ઘષણ પછી બધા હ શમાં આવતા હોય છે અને નફા તોટાનો િહસાબ થતો 
હોય છે. િવધાતા તમને જો હુકમ મેરે આકા કહે છે ત ેસાંભળવાનું શીખો. સંગ ઘટતો હોય ત ેસમય ેશ ય બનતુ 
બધુ તમે કયા પછી, મનમા ંઅિવ વાસ ક ેથશે કે નહ ની વીધાઓ ના રાખો..કારણ કે તે ઉપરવાળાનો યાય છે 
જ્યા ંસુધી ત ેઘટત ુહોય યા ંસધુી તેને જોવ ુજોઇએ 

 
અહ  મારી િજદગીમા ંએવા ઘણા ઉદાહરણો જોતો આ યો છંુ ક ેજ્યા ંબાપ અને દકરો મ ં કે મા  નાં અંિતમો 
જોતા હોય અને બહેન નો એક ટહુકે કે દકરીને સમજ્ભરી વાતોથી તે વેર શમી જતા હોય છે. વળી આ ણે તો 
તે િવધાતાના ંસ ગા દકરા તે આપણે માટ ેખરાબ લખ ેતે શ ય જ યા ંછે?  ગીતામા ં ી કૃ ણ બો યા હતાને કે 
‘હાક મારતો રહેજે મદદ તૈયાર છે' શ ય છે તને જેટલ ુદુ:ખ થાય છે તેથી વધુ તેને દુ:ખ થત ુહશે અને તે મનમા ં
િવચારતો હશેકે માબાપન ેમારી શોધેલી યિ ત ઉપર કેમ િવ વાસ નથી? અને એક રીતે જોઇએ તો તેને તેની 
હની સાથ ેઆખુ જીવન જીવવાનું છે તે તો સ ય છે ને? તારી સમજ એવી છે કે તે દુ:ખી થશે..તારા ઘડપણ ને તે 
રોળી નાખશે..તે કપોળ ક પના કરી કરી તમ ેઇ વર નાં યાય ્ને ઉવેખો છો. 

 
હંુ અ યાસી વષનો મારો ગાગરમાં સાગર જેવો અનુભવ કહું? 



 
જીન છે હકારા મક અિભગમ અન ેત ેહરદમ કહ ેછે ‘જો હુકમ મરે ેઆકા' 
સખુન ેઆપણ ે યારયે તક જ નથી આપતા..હવ ેતને ેએક તક આપો. 

 
શીખાન ેઆ બધુ તારી રીત ેસમ વજે અને ભુનો યાય જે હશે તે મને મંજુર છે તેમ િવચારીશ તો જ ર 
યથાઓમા ંરાહત થશે. 

 
મોટાભાઇ અને બાના ંઆિશષ. 

 

પુ. મોટાભાઇ ( એકવીસ) 

 
સોહમના ં ણામ 

 
પેલુ ી ટો કયબુ જેવુ જીવનમા ંસતત બ યા કરે છે તેનો એક વધુ ભાગ ભજવાયો; 
આજે હંુ યુયોકમા ંછુ અને શીખાનો ફોન આ યો ઘરમા ંબારીનો કાચ તોડી કોઇ ચોર ઘુસી આ યો. સદનશીબ ે
જ્યારે કાચ ઉપર તેણ ેહથોડો માય  યારે શીખા ઘરમા ંહતી અને તેન થયુંક ેબાજુમા ંપડોશીને યા ંકંઇક ભાં યુ 
અને તે જોવા બહાર નીકળી અને તેના આ ચય વ ચે તેણે ઘરની બારી તુટેલી જોઇ અને કોઇક કાળો માણસ 
ઘરની અંદર ફંફોસતો હતો.. શીખા થી અને તે ચોર થી બં નેનાં મ માથી એક સરખી ચીસ પડી ગઇ ઓહ માય 
ગોડ! બૂમાબૂમ કરી પોલીસ આવી અને ઘર ફંફો ય ુતો સારા નશીબ ેકશુ થય ુનથી ની ધરપત સાથ ેતુ દોડા દોડી 
ના કરીશ વાળી વાત સાથ ેએણે ફોન મુ યો... 

 
પણ મને કેવી રીત ેધરપત થાય એટલ ેબ ેચાર િમ ોને યાથંી ફોન કયા અને શીખાને તાકીદ કરી કે રા ે એકલી ના 
રહીશ.. પણ હવે તો ઘરે પહ ચીશ અને શીખા ને જોઇશ યારે શાંિત વળશે..પચાસ પછી શરીર ઢળત ુ ય અને 
આ મગજ જેને આખી દુિનયાનાં અનુભવો તેથી ત ેબે લગામ ઘોડાની ગિત એ દોડત ુ ય..શીખાએ તેને જોઇ 
લીધો છે તેથી ત ેક ેતેની ગગ વાળો કોઇક આવીને તેને મારી નાખશે..અમા  ંઘર ભાળી ગયા છે તેથી પાછો તે 
જ ર આવશ.ે.હે ભગવાન શીખાને બચાવજે અને કંઇ કેટલીયે તની મનમાં ભુને ાથના કરી નાખી. 



મીટ ગમા ંિચ  નહ તુ.. તાબડ તોડ ટીકીટો કરાવવાનો િન ફળ ય ન કય ..શીખા માટ ેઆ પહેલો સંગ ક ેજ્યા ં
તેણ ેપોલીસ અને ગુંડાનો એકલા સામનો કય . છોકરાઓના ંગયા પછી પહેલી િવપદા..રાત બેચેનીમા ં ય છે 
અને આ કા તનેે યા ંબેચેન છે. 

 
અંશને ણ કરવાનો ય ન કય ..ત ેફોન ઉપર ન મ યો..ઘરે રાત રહેવા િમ ો આ યા પણ વહેલી સવાર ેદરેકને 
જણ જતા રહેશે અને મને પહ ચતા બપોરનાં બાર વાગશે..તે છ કલાક પાછી તે એકલી..અને બી ગયેલી...ફોન 
ઉપર તો િહમત દાખવતી પણ હું ંને તેની બીકો... 
લેનની 4 કલા ની મુસાફરી મને પણ બહુ અઘરી પડી. 

 
આખરે ઘરે પહ યો યારે શીખાને જોઇ.. અવાજ ઘાંટા પાડી પાડીને બેસી ગયેલો..કાચ તુટી ગયેલો અને 
પારેવડાની જેમ ડરતી પણ મને સાં વન આપતા તે બોલતી હતી કે ભુનો ઉપકાર કે હંુ ઘરની બહાર દોડી 
ગઇ..જો ઘરમાં હોત તો ગળચુ દાબીન ેમારી નાખી હોત કે ગનથી ઉડાડી દીધી હોત્.. તારી સાથ ેહજી લાબંુ 
જીવવાનુ ંછે તેથી બચી ગઇ . હું તેને વહાલથી પંપાળતો ર ો અને મનોમન ભુનો ઉપકાર માનતો ર ો..કે 
વડીલોના ંપુ યબળો ફરી વ યાની વાતને દોહરાવતો ર ો. તે તો આખી રાત ઘી નહ તી અને પાછી 3 
દવસની ર ઓ એટલે તુટેલો કાચ પણ યારે થશે તે અિન ચ તતા સાથ ે ણ દવસ રા ી ગરણ કય.ુ 

 
ઘટના તો પાંચ મીનીટમા ંઘટી ગઇ પરંતુ લાબંા ગાળાની બીક  શીખાના ંમનમાં પસી ગઇ. પેલો ચોર મને જોઇ 
ગયો છે ત ેમને મારી નાખશે...આ અમેરીકામા ંબધાજ કાચના ંબારી બારણા એક હથોડો મારો અને ચ બારી 
ધડામ દઇને નીચે..સી યોરીટી એલામ વાગ ેઅને પોલીસ પાંચ મીનીટમા ંઆવે પણ એ પાંચ મીનીટમા ંએક 
ગોળીનો ધડાકો કરતા વાર શું? હું બહુ જ કપરા કાળમાથંી પસાર થઇ ર ો છંુ.. મારી પાસે શીખાને 
સમ વવાના ંસૌ મં  પોલા સાિબત થાય છે અને તેનુ કારણ એ પણ છે ક ેમારી ક પનાનાં ઘોડા તેની સાથે રહી 
રહી મને વધુ ભયભીત કરે છે. િમ ો સગા વહાલા જેને વાત કરીયે તેઓની પાસેથી પાછી એક ભય જનક બીજી 
વાત મળે 
‘અરે! સા  છે કે તમને પક યા નથી બાકી અમારા ફલાણા ભાઇને યાંતો બધાને બંદુ નાં નાળચે બાંધી દીધા હતા 
અને મારી મારીને ડુચા કાઢી ના યા હતા...' 

 
વળી બીજો તો એમ વાત લા યો..'ઘરમાં હતા તેટલા પૈસા ફન ચર સીધ ુસામાન બધુ મા ંભરીને લઇ ગયા 



અને ઘરનાં બધા ફોન કાઢીને લઇ ગયા અને ઘરનાં મુ ય માણસે િવરોધ કય  તો પગમાં ગોળી મારીને લંગડો 
બનાવી દીધો' 

 
હષલભાઇ તો વળી એમ બો યા ‘ તેમના ઘરે ચોરી થયા પછી કેટલાય મહીન સુધી ધમકીના ંફોન આવતા હતા 
આખરે ાસીને તે ઘર અને ગામ બદલી ના યુ.ં..' 

 
મનમા ંથયુ ંક ેઆવા માઠા અનુભવો કોઇ ઘટના બ યા પહેલા કેમ નહ  કહેતા હોય? 
શીખા બોલી મને બાજુની દ ીણ કોરીયન ્સુ વાંગ ેક ુ ંહતું કે તેના ઘરે ચોરી થઇ યાર ેતે લોકોએ આ જ કારે 
બારી તોડી હતી પણ તે વખત ેમ ન સાંભ ય.ુ.હવે શું? 

 
ણ દવસનુ ંવકેેશન પુ  થય ુઅને ઘરમા ંકાચ લાગી ગયો દરેક બારીને મજબુત ળી લાગી ગઇ પછે હવે કંઇક 

ચેન ની ન દર અમે લઇશું તેવ ુલાગ ેછે. 

 
તમ ેદસ હ ર માઇલ દુરીની લીધ ેથતી તકલીફો થી વાકેફ છો અને કહેશો ક ેભાઇ ચોરીઓ તો યા ંપણ થાય છે 
યારે તમને િવનય પૂવક જણાવું કે પરદેશમાં અને દેશમાં દરેક ઘટનાઓને અંતે સ કાય કરો િમ ો અને 

કુટુંબીજનૂની હાજરી અને હંુફથી તમને લાંબા ગાળાની કોઇ તકલીફો ન થાય જ્યાર ેઅહ  ઠાલા કાગળનાં લો 
જ બધે..સલાહ આપવા બધા શુરા પુરા પણ હુંફની વાત જ નહ ... 
આ ોશ મને 
કડવુ ંકહવેાની ઇ છા થઇ ય 
જેના પાપ ટ ેત ેિવદશે ય 
કાળા પાણીની આવી સ  પાય 
કોણ ણ ેકમે 
આ ડોલરીયા અમે રકનો તો 
સાવ એકલા રહી હરખાય 
અટકુ?ં 
તમારી તિબયત સાચવજો 
સોહમના ં ણામ 



 

િ ય સોહમ ( એકવીસ) 

 
તારી કટોકટીની ણ નાં િવગતવાર વણનથી દય એક બ ેવાર તો ધબકારો ચુકી ગયા જેવું થયુ.ં..શીખાન ેથયલે 
તકલીફો અને જે સહજતા પૂવક તેણ ેબાજી સંભાળી લીધી તે માટ ેતેને અિભનંદન. તારી સંવેદનશીલતા અને 
એકલા જ્યારે હોય ે યારે જે હંૂફ જોઇએ તે યાં શ ય નથી તેવ ુમાનવ ુભૂલ ભરેલુ છે. કહે છે પરદેશમાં પહેલો 
સગો પાડોશી અને બી  સગા િમ ો... 
ખૈર.. જીવન જ્યારે જ્યારે જે જે આપે તે હસતા કે રડતા લેવ ુજ પડતુ હોય છે..વહેવા રક સુચન કહું? આવા 
ઘાને િવસરાવા સમયનો મલમ જ કામ લાગે. શ ય હોય તો ધમ પ અને મં  યાન વધારો ખાસ તો જ્યારે 
બીક લાગતી હોય યારે તો ખાસ.. 

 
મારી પાસ ેશ દો નથી અને કહેવા જેવું કશું નથી કારણ કે મને આવો અનુભવ કદી થયો નથી પણ હવે તો લાગ ે
છે ક ેડોલર કમાવા જેમ સહેલા નથી ત ેજ રીત ે યા ંરહેવામાં જોખમ પણ ઓછંુ નથી. ઘરની બ ે યિ તઓને ચાર 
વષમા ંઆવો કડવો અનુભવ થાય યાર ેસાવચતેી ન વત તો બવેકૂફ ગણાય જોકે અંશ તો તે ગામ થી પાછો આવી 
ગયો છે. તમે યો ય િનણયતો લેશો જ.. પણ અહ ની ભાષામા ંતમ ેઢીલા ક ેકાચા સાબીત થઇ ગયા છો તેથી ત ે
ટોળકીનું કોઇ ભૂત ફરી આવશે..પણ શીખા ખુબ જ મજબૂત સાિબત થઇ છે... 

 
િમ ો ખુબ જ ઉપકારી ર ાં છે તેમનો મનથી ઉપકાર માન જે અને કદી એવું ન િવચારીશ કે તુ એકલો છે. તુ 
યારેય એકલો નહ તો અને નહી હોય.. સાત પેઢીનંુ વડવાઓનું પુ યબળ સાથે તપે છે..અને તેથી શુળીનો ઘા આ 

રીતે સોયથી સરી ગયો છે. દસ હ ર માઇલની દુરી ખરેખર આવા સમય ેનડતી હોય છે. તારા િમ ો પણ્ એજ 
રીતે તારા માટ ેિચતીત છે. શીખાની બહેનો અને ભાઇઓનાં પણ ફોન આ યા..ખૈર.. મન ને શાંત રાખજે અને 
શીખાન ેપણ સાચવજે.. 
કહે છે માઠી પળ જીવી ગયાતો નવી િજદગી આવીન ેઉભી રહે છે.. 

 
કદાચ તને ડંખતુ દરેક ખોટ ુનસીબ તે ચોર લઇ ગયો અને સાથે સાથ ેતેનુ સા  નશીબ તને સ પતો ગયો છે. જો 
કે આ વાત જ્યારે તને લખુ ંછંુ યારે મનથી મને પણ ખબર છે ક ેઆ દુ:ખનાં દહાડા જતા ય છે અને નવા 
સુખની આશા આપતા ય છે. વધુ તો શું કહું અમ ેપણ તારા દુ:ખમા ંસ ભાગી છીય.ે. 



 
બા મોટાભાઇનાં આિશષ 

 
પૂ મોટાભાઇ ( બાવીસ) 

 
એક ઘટનામાથંી હજી બહાર માડં નીક યા અને બીજી ઉપાધી આવી નથી..થોડાક સમય પહેલા કટરીના હ રકેન 
આ યુ ંઅને ય ુઓલ સમા ંહાહાકાર મચાવીન ેગય ુઅને લગભ એક લાખ જેટલા અમે રકનો ુ ટનમા ં
ખસેડાયા..તેમની ભાષા અને તેમના મકાન ગુમા યાના ંદુ;ખો સ  કરતા હતા યા ં ુ ટન ઉપર રીટા નામનુ 
હ રકેન આવવાનું છે ત ેવાવડ ઉપર ુ ટન ખાલી કરવાનાં પડઘમો વાગવા માં યા..શીખા માંડ માંડ હજી એક 
ઉપાધીમાંથી કળ મેળવીને ઉભી થતી હતી યા ંઆ આંધીથી અધમુઇ જેવી થઇ ગઇ 

 
તેને ઘર છોડી જવાનુ બહુજ આક  લાગત ુહતુ અને આ કા તે વખત ેપુરા દવસો ગણતી હતી...એક વખત તો 
સામાન બાંધતા તેના થી રડી દેવાય.ુ.હે ભુ આ કેવુ..બહુ મહેનત અને જતનથી બનાવેલ ુઘર બગીચો અને સૌ 
ફન ચર અહ  સાવ રેઢુ મુકીને ન બચાવવા દુર અ યા શહેરમાં રહેવા જવાનું..?આ કા હ ર માઇલ દુર 
હતી..અંશને યાં જવુ નહ તુ..અને હ રકેન કટરીના નો કાળો કેર દુરદશન ઉપર રોજ બતાવાતો હતો.. 

 
પોલીસો સતત શેરીઓમા ંફરી ફરી હેરાતો કરતા હતા ફલાણા રોડ થી નીકળી ગામ ખાલી કરો.. નની ર ા 
કરો.. જીવતા હશો તો િમલકતો ફરી બનશે...વળી દરેક રોડ એક તરફી કરી દીધા છે.. હેરાતોમા ંદેખાડાતી 
િચતાથી એક કારનો ભય બહુગુણીત થયા કરતો હતો..ઘર છોડીને નીકળતા પહેલા અહ નાં િમ ોમા ંબે 
અિભ ાયો નીક યા..કોઇક નીકળી ગયુ હતુ તો કોઇક બહુ િચતીત નહ તુ..જે ઓછુ િચતીત હતુ તે કહેત ુહતુ 
હ રકેન છે લા ીસ વષમા ં ુ ટન ઉપર કેટલીય વાર આ યા. આપણા િવ તારમા ં યારેય આ યુ ંનથી. જવું ના 
જવું નાં અવઢવમા ં ભુ પરની ધા વધારતા બે ચમ કાર દસેક મીનીટમા ંથયા... 

 
આ કાની સાસનુો ફોન આ યો..અજયનાં જ મનો..અને આ કાના ંપુન:જ મનો ( મા તરીક)ે અને ટીવી ઉપર 

હેરાત થઇ હ રકેન ફંટાઇ ગયુ અને ુ ટન ઉપરનો ભય પુવ તરફનાં ગામે જતો ર ો... મનમા ંથયુ.ં 



 
કદીક સખુના ંઅિતરકે ેઆવ ેઆખં ેઆસં ુ
કદીક દ:ુખના ંદ રયા વ ચ ેજ મ ેહા ય 
કવેી છે આ િજદગી મનવા કર િવચાર 

ણ ે ણ ે ય ઘટતી છતા જીવન છે  

હ રકને આવશ ેઅન ેજશ ેકરી સૌ ાસ 
ફરી િજદગી શ  થશ ેએકડએેક થી કાશ! 
વધતી મર ેજ્યા ંઘટતી તન ત  યા ં
કમે શ  કરશ ેનવી િજદગી એમ િવચારી 

 
હ ર એ તેનુ ંહ રકેન વા ય ુબીજે ગામ 
‘અજય' પૌ  દાન ત ે ભ ુમોટો ઉપકાર. 

 
આમ એક દુ: વ ન પુ  થય.ુ.શીખાની તકલીફો શ દસ: વણવી શ યો નથી પરંતુ નાની બનવાના ંઆનંદે તનેા 
હ રકેનથી થનારી કા પનીક તકલીફોમાંથી બહાર કાઢી અને િજદગીનું ી ટો યુબ જેમ સુખમાંથી દુ:ખ જ માવ ે
તેવ ુકાયમ નથી થત ુઆ વખત ેતેણ ેદુ:ખમાથંી સુખ જ મા યુ.ં.ત ેજ્યાર ેઆજે વહેલી સવારે સુઇ ગઇ યારે તેનંુ 
મન ગણગણત ુહતુ. 

 
રાત જીતની ભી સગંીન હોગી 
સબુહા ઉતની હી રંગીન હોગી 

 
હંુ પણ હવે સુઇ જઇશ..આ હ રકેને છે લા 3 દવસથી દુરદશન ઉપર ઘણા તણાવો આ યા છે.. બહાર ધીમો 
ધીમો વરસાદ વરસે છે..ફરી થી આ કાન ેફોન કરી તેની તબીયતની સુખાકારી પુછી લીધી તે આનંદમાં છે..નાના 
જયનો ચહેરો કુંતલ જેવો છે..અને આ કા વ થ છે. હ રકેને તબાહી તો ઘણી કરી છે..દુરદશન્ િવગતો આપે 
છે.. ણ વા યા છે.મનમા ંસૌ ઉપર ભુની કૃપા ઉતરે તેવા મંગલ ભાવો સાથ ેથોડુક ઘી જઇશ. થોડીક ભાવ 
ભિ ત થશે તો તે પણ કરીશ. 
સોહમના ં ણામ 



 

િ ય સોહમ (બાવીશ) 

 
તારો પ  મ યો. ગયા વષ ધરતીકંપ આ યો યારે અહ  દુરદશન પુરી અને સાચી માહીિત આપતુ નહ તુ.. જોક ે
હંુ તો ઘરની બહાર નીક યો જ નહ તો અને ત ે ુ રી પાંચ મીનીટમા ંજતી રહી હતી. તારો અનુભવ રોચક છે 
પરંતુ સાથ ેસાથ ેત ુઆ થાવાન છે તેથી શીખા કરતા તને તકલીફો ઓછી પડી તે ણી આનંદ. અજય અને 
આ થા બંનેની તિબયત સારી છે ત ે ણીને આનંદ 

 
આ વખત ેઅમે લોકો જીવત યા કરાવવાના ંછીય.ે.તુ કહીશ તેવો િવચાર તમને કેમ આ યો..અમે બધા ભેગા 
મળીને ઘટીત બધુ કરશુંને.. હમણા વાંચલેી આ કિવતાએ મને તે દશામા ંિવચારતો કરી દીધો 

 
ધાજંિલ ત ન.ે..-િનલમ દોશી 

 
હવ ેસાતતાળી..હાથતાળી દ ઇ... 
કયા ંસધુી છટકતા રહવેુ ં? 
આખર ેતો એક દન.. 
જવુ ંપકડાઇ ... 
આજની ઘડી રિળયામણી, 
લ,ેહ ર હઠેા મકૂયા મ હિથયાર સઘળા.. 
અલિવદાનો ફરકા યો પાલવ... 
લો તયં.ે.આવજો કરી દઇએ... 
પણ..ના.. મા  ંકામ.. ત ેજ કરવાની 
મન ેછે જૂની આદત.. 
જતા ંપહલેા ંચાલ, લખી નાખુ ં.. 

ધાજંિલ મારી... 

 
છે લી બ ેલ ટી એ મને િવચારતો કરી દીધો.. ભુએ બહુ સંતુલીત અને સંયિમત િજદગી આપી બધા બાળકોએ 



ભણતર મેળ યુ ંતેમના ઘર થયા વળી પૌ  પણ થયા 85 વષ તો શાંિતથી ભુની કૃપાથી જી યા. હવે જ્યાર ે
પાછુ વાળવાનો સમય છે તો ધા મક રીતે કરવા યો ય બધુ કરી લઇએ..તમ ેછોકરાઓ જે વાપરશો ત ેપણ 
પહ ચશે..તારા મનને આવી મારી વાતોથી દુ:ખી ના કરીશ પણ તારી બા અને તેની મરનાં સૌ માને છે કે હવે 
સંકેલવાનો સમય છે. હલકા થવાનો સમય છે. 

 
યાંક વાં ય ુહતું ક ે

 
િજદગી એટલ ેમા ,ં અમા  ંઅન ેતમા  ંવ ચેનુ ંવહતે ુઝર ં..! 
અમારા વડીલોએ જ્યાર ેતમા  ંકહી અમન ેભણતર ગણતર અન ેધન આ યુ ંત ેસમય ેમા  ંથય.ુ. 
તમ ેસૌ એ બધુ ંપા યા યાર ેત ેઅમા  ંક ેઆપ ં થય.ુ. 
હવ ેજે અમારા વડીલોએ કય ુત ેઅમ ેકરશુ.ં.અમારાનો ખપ ઘટાડી ધીમ ેધીમ ેતમા  કરશુ.ં 
અન ેઆમ અમ ેહલકા થઇશુ ં

 
‘જીવત યા' એટલ ેબધુ જ ધમ મા ંવાપરવું તેમ નહ  પણ હવે મમ વનો ભાવ ઘટાડવો તેવ ુ પ  થઇ ગયું છે. મ 
વીલ તો બના યું જ છે છતા મને એવ ુછે ક ેહંુ ભણતરમા ં કોલરશીપો આ થક પછાત િવ થ ઓમા ં
આપીશ.તા  આ દશામા ંકંઇ સુચન હોય તો મોકલજે. તારી બા આજે બહુ રાજી છે. અને કહે સોહમ અહ  
હતો યારે આવુ િવચાય ુહોત તો... 

 
ખૈર.. અંશ ભણી રહે યાર ેત ુપાછો આવીશ યારે વધુ કરશું 

 
તિબયત ળવજે અને પ  લખતો રહેજે 
મોટાભાઇના ંઆિશષ 

પૂ મોટાભાઇ ( ેવીસ) 

 
જીવતકમ તમે કરો ત ેતો સારી ઘટના છે પરંતુ તેની સાથ ેએવો ભાવ આવતો હોય કે ચાલો હવે આપણે કોઇનાં 
માથ ેભાર નથી બનવું તો મને કહેવાદો મોટાભાઇ તમે કે બા અમારે માટ ે યારેય ભાર નહ તા અને નહ  હોય.. 



કેમક ેતમ ેજ તો અમને વડીલોની આમા યા અને માન રાખવાનુ શીખવા યુ ંછે..તમારા દાદા અને દાદીબા 
સાથેના ંવતનો થી.. હા કદાચ તમ ેજેટલ ુમનથી તમારી રીતે જે દાન પૂ ય કરો ત ેિવશ ેઅમને તકલીફ યારેય ના 
હોય..મનમા ંઅને વાતોમા ંઆ જીવતરથી મન ઉતરી ગયુ હોય તો તેવુ ંન બને તેની કાળજી સૌ રાખ ેછે તેટલા 
પુરતું જ પુછવાનું.. 

 
અજય ને અમે જોઇ આ યા..હજી તો દસ દવસનો છે તેથી હાથમા ંલેતા થોડીક બીક લાગ ેપણ નાના પૌ ને 
જોઇ અમે બંને આનંદીત હતા..જીયા  લઇન ેગયા હતા. નાના હાથોમા ંભાર લાગતો હતો તેને પહ ચી 
પહેયાનો..લાગણીઓનો ઉભાર શ દો બનવા મથતા હતા પણ તે શ દો કરતા પણ ડા ડા એજે નાં હા યો 
અને દનો હતા..નાની આ કા નજર સમ  આ યા કરતી હતી..જે આજે મા બની ચુકી હતી. તે વાત મનને 
િજદગીનો એક તબ કો સુખ પ પુરો કયાની સુખદ ણો આપતી હતી. શીખા તો તેને હાથ નીચે પણ મુકતી 
નહ તી ણે આ કાનુ ંવધેલુ ંબધંુ જ વહાલ એજે ઉપર ઉતારતી ના હોય... 

 
મિહના પછી એજે સાથ ેઆ કા આવી યારે શીખા બધા િમ  વૃંદને બોલાવી તેને આ ચય ચકીત કરી 
દીધી...નાના અને નાનીનો પૌ  પરનો તે વહાલ વરસાદ હતો..િજદગી જ્યારે એક બીબાઢાળ બનતી ય યારે 
આવતો નવો વણાંક નવા િવચારો અને નવી ઉ મા આપી ય. નાના નાની ને એક ગમતુ નવુ કામ મ યું..નાના 
હા યો અને નાના ય નો વારા ત ેસમ વવા કશું માંગે જે તેની મા ન સમજે અને અનુભવી નાની તે શું માંગે 
તે સમ વ ેઅને આમ બ ેમાનું વહાલ ત ેપામે.. 

 
સાંજ પડે ને કુંતલનો ફોન આવ ેવેબ કેમ ઉપર એજેને જુએ અને તેની દરેક બાળ ચે ઓ જોઇ વારાફરતી 
આ કાન ેઅને એજેને જુએ..દસ દવસનું વેકશેન કુંતલને તો ી  જ દવસ ેપુ  કરી દેવું હતું ..પણ આ કાને 
આરામ આપવાને બહાને શીખાએ જવા ન દીધી તો છ ઠા દવસ ેતે અહ  આવી ગયો...હું એજેની સાથ ેરહેવા 
માંગુ છંુ નાં નામે..અમે બુઢા માબાપ જુવાનીયાઓ ની ચે ા ના સમજીય ેતેવું તો નહ તુ.. જો ક ે દકરીનું દાંપ ય 
જીવન હાલ ભરતી અનુભવે છે તેમ િવચારીને આનંદ જ અનુભવેને..! 

 
ચાલો આતો થોડીક સુખની વાત કરી..અને સાથે સાથ ેએ પણ લખવાનુ ંચુકતો નથી કે 
દુ:ખની વાતો લખતા પ  નાનો પડે અને સખુની વાતો કરતા પ  લાંબો પડે એવું કેમ? 
મારા આ નનો જવાબ િવણાબેન કડકીયાએ નાના મુ તક વ પ ેઆ યો 



 
દઃુખના દહાડા વષ  લાગ ે
સખુના વષ  દહાડા લાગ ે

 
કેટલી સાચી વાત! 
અટકુ?ં 
સોહમના ં ણામ 

 

િ ય સોહમ ( ેવીસ) 

 
તારી વાતના ંઅનુસંધાનમાં  એક વાત કહેવાની ઇ છા થાય છે. અને ત ેછે.. સખુના દવસોન ેરોકી નથી શકાતા 
અને દુ:ખના દવસોન ેજવા નથી દઇ શકાતા. સુખના દવસો ટૂંકા લાગે અને દુ:ખના દવસો લાંબા લાગ.ે બધી 
ઘટના મન સાથ ેજ સં ળાયેલ છે ને ?  સમય તો એની રીત ેજ સરતો રહે છે. 

 
આ સમયની મને અને તારી બાને હવે ઉણપો વતાય છે.લીલી વાડી છે સુંદર તેમા ંઘણા ભુલકા ંછે અને ત ેવાડી 
આગળ ચાલ ેછે પણ કોણ ણ ેકેમ હવે બસ યારે આ િજદગીને રામ રામ કહી જીવન લીલા સંકેલી લેવાની 
વાત મજબૂત થતી ય છે. સંપૂણ વાસણમા ંછલોછલ જીવન તો છે અને હજી ત ેસમય તે વાસણમા ંિજદગી 
ભયા કરે છે અને તે જીવન જળ છ કાઇન ે યથ વહી જતુ હોવાનો અફસોસ થયા કરે છે. 

 
તો કદીક એમ પણ થાય છે ક ેહવે જ્યાર ેબધી રીત ેપરવારી ગયા છે તો પછી આ પંગુતાને કારણે કેટલા બધા 
જીવોને મારી નાની નાની જ રીયતો માટ ે યા ંસુધી હેરાન કરવા? દાદા! ઉ યા? ચા આપુ? આંટો માય ? છાપુ 
વાં યુ?ં નાના બાળક હતા યારે મા જેટલી કાળજી લેતી તેટલીજ કાળજી ઘરમા ંપોતાના અને પારકા લે છે પણ 
મને કોણ ણે કેમ એવું લા યા કરે છે કે મારી મા મને બોલાવ ેછે..બેટા ીસ ીસ વષ થી તને જોયો નથી તુ 
આવ..સવારે પગે લાગતા બંને માબાપન ેજોઇને હંુ છુટો પડી ગયોનો અફસોસ થાય અને મારા થી રડી 
પડાય..મારી આંખમા ંઆકળ િવકળતા જોઇને તારી બા પણ આ  થઇ ય..તેની મૌન આંખોમા ંમને છોડીને 
તમ ેના જશો..તમારા કરતા વહેલી હું છુટું તો સોહાગણ મ ં તેવી આજીજી હોય.. 



 
ઘણી વખત આ િવચારો એટલા બળ હોયક ેવણ બો ય ેતે બધંુ સમજી ય અને મને કહે આ જીવન ભુ યાન 
માટ ેછે ભગવાને આખી િજદગી તેના ચ ધેલ માગ ચા યા છે તેથી ઇનામ વ પે મળેલું છે..નાના બાળ ની જેમ 
િનિ ચત થઇન ેજીવોન?ે ચાલો આપણ ેસાથ ે ભુનંુ નામ લઇએ.. મા  અશુ ધ ય તો મા પણ ભાવો શુ ધ 
છે અને તમ ેમનમાં બોલજો..આવી ભાવ સમાધીમા ંપણ શરીર વેદના અને મનમા ંપરવશતાનાં િવચારોથી 
િવ નો પડે. વધુ તો શું કહું અને શું લખુ ંપણ તપણ મને આ પરવશ જીવન અને દુ:ખતા પગનો દુ:ખાવો 
ભગવાનનું નામ પણ સારી રીતે લેવા દેતો નથી.. ડો ટરની દવા અસર કરે યાં સુધી ક ેગમતો દુરદશન પર કાય મ 
હોય યા ંસુધી ભુલાઇ જતો એ દુ:ખાવો એકલા પડે ને તરત કડક લેિણયાતની જેમ આવી ને પજવે છે. 

 
તુ આવે યારે કે હષલ આવે યારે જે અનુભવાતી હૂંફ નાં અભાવા નડે છે. ખ ં કહું તો વૃધ્ધ શરીર બાળદેહ બની 

ય છે પણ આપુ ત વાિભમાની મગજ તેનો કડપ છોડી ભુ યાને વળતો નથી..કોઇનુપંણ સુખ જેટલુ આનંદ 
આપે તેના કરતા વધુ કોઇનું પણ દુ:ખ મને દુ:ખ આપે છે. આ કાના ંઅજયનાં ફોટા જોઇ રાજીપો જ ર થાય 
પણ ઘર બહાર આડોશ પાડોશમા ંમૃ યુના ંસમાચાર આવે તો મન દુ:ખી લાંબો સમય રહે છે..ઘણી વખત તો 
છાપુ વાંચવુ ંજ નથી ગમતુ.ં.તેમા માર ધાડ અને મરણનાં સમાચારો વધુ હોય છે ને? 

 
જીવત યા થઇ ગઇ અને એ યાનો મૂળભૂત અથ જે છે તે માણ ેમમ વનાં યાગ તરફ વળવા માંડવાની 
શ આત આ પ થી ક ?ંશીખા આ કા કુતલ અંશ અને તને બધાને બહુ વહાલ અને કદીક યારેક ચા અવાજે 
બોલી મનદુ:ખ કય ુહોય તો મા. 

 
મોટાભાઇના ંઆશીવાદ 

 

પૂ. મોટાભાઇ ( ચોવીસ) 

 
આપના પગનો દુ:ખાવો અને હંુફનો અભાવ એ બ ેરોગ િવશે તમારી પાસેથી પહેલી વાર સ ય વ પ ે યુ.ં 

 
બા મને કાયમ કહેતા જ્યાર ેતુ ણ વષનો હતો યાર ેમોટાભાઇ ઓફીસે ય અને તને ન લઇ ય યારે તુ 



અચુક બાર ં પકડી તેમની સાથે જવાની જીદ કરતો અને તઓે હમણા મૉટાભાઇ આવશ ેઅને તને લઇ જશે 
કહી પટાવતા. સાંજ પડે અને એજ બારણા પાસ ેત ુઆતુર નયને તેમની રાહ જોતો...બી  છોકરા ભણતા પણ 
તુ હજી નાનો તથેી તારી પાસ ેમોટાભાઇની રાહ જોવાનુ ંકામ..અને જેવી તેમની જીપ આવ ેએટલ ેમોટાઇ 
આ યા મોટાઇ આ યા કરતો આનંદ મ ન થઇ જતો.. મોટાભાઇ જમવા બસેે એટલ ેતેમના ખોળામા ંભરાઇને ક ે
તેમની પાસે બેસીને તેમની સાથે ખાવા તમે હેવાયો કરેલો. 

 
આ વાત અ યારે એટલા માટ ેયાદ આવી કે અ યારે તેજ રીતે અને તેજ કારે તમ ેઅમને યાદ કરો છો...અને 
અ ુબંધ 10000 માઇલની દુરીને ાપ ગણીને જુદાઇ વેઠતા તુટ ેછે. ત ેવખતે બાળ સોહમ આ સાથ ઝંખતો 
પણ તમા  ંકામ ેજવ ુજેવુ અગ યનું હતુ તેવ ુઅગ યનું અમા  આ િવદેશગમન બ ય.ુ.તમારો જીવ જેમ તે વખત ે
તડપતો હતો તેમ મારો પણ અ યારે જીવ તડપે છે. 

 
આ વંદનો અંત કેવી રીત ેલાવવો તે િવચારતો હતો ને યા ંસમાચાર આ યા અંશ લ ન કરી ર ો છે.. તેની હની 
સાથ.ે.હવે કદાચ ત ેભણશે ક ેઅધવ ચે રહેશે તે તો તેનંુ ભાવી ણે..આ કા અને શીખા સાથેનાં અમે રકન 
વ છંદતા પૂણ વતન નાં અંતે હવે લાગ ેછે તેણે મારી સાથ ેપણ નેહતંતુ નો દોર છોડી ના યો... ભગવાન તેનુ 

ભલુ કરે પણ તણેે મારા આ વદંને ને ત નાબદુ કરી ના યુ.ં હવે હંુ અહ  િનવૃ  થઇ તમારી સાથ ેરહેવા પાછો 
આવી શકીશ તવેી શ યતાઓ ઉજળી થઇ છે. 

 
કદાચ આ દુ:ખની ઘટના જ્યા ંતમને તમા  ંસતંાન તેના અંગત સુખ માટ ેરઝળાવે તેવુ બને. મારે તો આ 
ઘટનાને ભુ સાદી સમજવાની અને લ કરની ભાષામા ંયુ ધ પુ ં થયાના િનશાન જેવું રણશ ગુ વા યુ ંતેવ ુ
લા યુ.ં શીખા અને આ કા અંશનાં આ િનણયથી બહુ યથીત નથી. હું મા  ધારેલું કામ કરી શ યો..પણ ભણતર 
બંનેનંુ પુ  ન થયું નો અફસોસ જ ર છે. ઘણી વખત એવું મનાય છેને કે તમે ઘોડાને પાણીની વાવ ્સુધી લઇ 
જઇ શકો પણ પાણી તો તેણ ે તે જ પીવ ુપડેને,,બસ બાપ તરીક ેમારાથી બ યુ ંતેટલ ુઅને તેવ ુભણતર પુ  
પાડવા મ યો પણ તેને ભણતર કરતા દુ યવી શોખો ને વહાલા કયા..તમ ેભગવાન તો નથી અને તમારી પણ 
મયાદાઓ છે. તમ ેકહી શકો કે સમય ખોટો છે ત ેખાડો છે તે દશામા ંના જવાય..છતા તે દશામા ં ય યારે 
બીજુ તો શું કહેવાય.. તે ચાલો ચાતરે છે તો તેજ પામશો પ રણામ.. બાપની તો યથા એટલી જ કે તે જ્યાર ે
દુ:ખી થશે યારયે તે રડશે અને આજે પણ તે રડશે.. 
મારી પાછળ રેડીયોમા ંમુકેશ ગુંજે છે.. 



આ અબ લોટ ચલ.ે...નૈન બીછાયં ેબાહં ેપસારે...તુજ કો બલુાય ેસદુશે તરેા... 
મોટાભાઇ હું આવ ુછંુ આપની શીળી છાયામાં..આપની સેવા સુ ુષા અને સભંાળ કાજે... 

 

પૂ. મોટાભાઇ ( પચીસ)

 

તમારા પ નાં અનુસંધાનમાં મને તમને જે નહ તુ જણાવવ ુતે જણાવી ર ો છંુ. 

અમે રકન સં કૃિત અને ભારતીય સં કૃિત વ ચે નો તણાવ કહો ક ેમાબાપ તરીકેનો આમારો સતંાનો પરનો 
આંધળો િવ વાસ આજે અમને અસ  વેદના અને પ રતાપથી ઘેરી ર ા છે. 
મારા મનને તો કદાચ હું ધમ અને કમના નામે વાળી લ  પણ શીખાના ંમનને જે ધ કો પહ યો છે તેની વાત 
કરવી લગભગ અશ ય છે છતા થોડો ય ન ક … 

તેણ ેજ્યારે ગામ છો યુ યારે તે પ  હતો કે તેનુ ભણવાન ુઅને રહેવાનુ બધુ ત ેઅમે રકન છોકરાની જેમ 
કરશે..પણ હું એમ માનતો કે બાપ તરીક ેતે મારી ફરજ છે..અને શીખા પણ તેને કહેતી રહેતી કે ભાઇ આપણી 
પહ ચમાં રહેવુ અંને કરકસરથી રહેવુ.તે નોકરી કરવાને બદલે પોતાની કંપની ખોલી પૈસા કમાવાની વાતો કરતો.. 
કદાચ તેને ભણવા કરતા અમે રકન પ ધિત માણ ેરહેવાનંુ અને મુ ત જીવન ગ યુ..પૈસાની મારી સલાહો તેને 
કદી ગમી નહ તી પરંતુ તેને જ રી બધી રહેવની અને ખાવાપીવાની સવલતો માટ ેએક ેડીટ કાડ આપેલુ અને 
દરેક બ ેઅઠવાડી  ેત ેગામ આવી શકે તે માટ ેજ રી નાણાકીય સવલતો હાથ વગી રાખી હતી. 

એવામા ંતેને ગન બતાવીને કોઇએ લૂંટી લીધો ત ે દવસ ેશીખાએ ખુબ જ ધમ પછાડા કરી તેને ઘરે બોલાવી લેવા 
ક ુ ં..તે નાનો છે એને હજી જમાનાનું શું ભાન કહી ખુબ રડી પણ હું અને આ કા માનતા હતાક ેઆ બે ચાર 
વષનંુ દુ:ખ છે પણ આવી સારી કોલેજ મા ંથી ભણીન ેઆવશે તો તેનુ જીવન બનશે અને આપણી તપ યા સફળ 
થશે..મારી બી કુલ મરજી ન હોવા છતા તેને કાર અપાવી કે જેથી તેને મ પાટનરનાં સહારે ન રહેવુ પડે…હંુ 

ણતો હતો ક ેએક નવી ગાડી એટલ ેમહીને િવમો અને હ તો ભેગો થઇ 560 જેટલા ડોલર નો ખચ પે ોલનાં 
બસો અને તેના એપા મટના ચારસો ડોલર તો મિહનાનાં પા કા…ચાર વષનાં 55 થી 60000 જેટલી રકમ ની 
બચતો મારી પાસે નહ તી કારણ મોટી ઉમરે અહ  આવી બે છેડા માંડ ભેગા થાય..તેથી શીખા તેને કહે પણ ખરી 
તુ હોટેલના ં“ ાઉન પડીકા” ના ખાઇશ અને દર પંદર દવસ ેઅહ થી પંદર દવસ ચાલ ેતેટલુ ખાવાનુ લઇ  
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અને થોડુક ઘરે પણ બનાવતા શીખ. એક બ ેવરસ તો બરોબર ચા ય ુઅને એક દવસ ેડીટ કાડમા ંપેટ ટોરનું 
બીલ જોયુ તેથી મ ફોન કય  યારે ખબર પડીક ેભાઇ એક ગલુડીય ુપાળી ર ા છે. 

મ તેને સલાહ આપી ભાઇ અમે પેટે પાટા બાંધી યા ંતને ભણવા મોક યો છે..શોખ કરવા નહ  યાર ેબહાનુ 
આ ય ુક ેતેને રોડ પર રહેવા દીધુ હોત તો મારી નાખત ેતેથી તેને બચાવી જીવદયા ક  ંછંુ. મને સગડ સારા ન 
લાગતા મારા કુલિમ નો દાખલો આ યો..જે િજદગીનાં ભણવાના સમય ેભ યો નહી ત ેઆખી િજદગી 
રીબાયો..ખૈર..તે અપાટમટ અને મ પાટનર બદલતો ગયો અને સમ વટ માથ ેપડતી જણાતા મ ેડીટ કાડ ત ુ

તે ભર. તારી કારનો િવમો અને કારનો હ તો હું ભરીશ કહી માથા પર થોડ ુભારણ ના યુ અને વાત વટ ે
ચઢી..કુત  કર યુ યારે હ ર ડોલરનો ખચ  થયો યાર ેફરીથી વા યો..આ બધુ છોડ અને ભણવા પર યાન રાખ 
વાળી વાતનો િતભાવ આ યો હું કો ા ટ ઉપર કામ કરી ઘ  કમાઉ છુ. મારી ટેકનોલોજી આઉ ડેટેડ ના થઇ 

ય તે માટ ેભણવાન ુબાજુ પર મુકી હું કમાવામા ંપ યો છંુ. હવે તેને ગામ આવવ ુજ રી નથી લાગત.ુ. 

બાવી મ ેવરસ ેતેનુ ભણ તર પુ  થઇ જવાનુ હતુ યાર ેભાઇ હની સાથ ેપરણવાની વાત લઇ ને આ યા..તેને 
ખબર હતીક ેશીખા યારેય હા નહ  પાડે તેથી મોટ ેઉપાડે જો તુ હા નહ  પાડે તો તને હંુ છોડી દઇશની વાત 
કરી. યાર ેમ એક ઝાપટ રશીદ કરી દીધી. એ ઝાપટ ભારતીય સં કારોની બાબત ેમારો આ ોશ હતો..હું તેને કોઇ 
પણ રીત ેતેવ ુપગલુ તે ન ભરે તેમ ઇ છતો હતો અને અમેરીકન સં કારોની ભાષામા ંહંુ જંગલી હોવાની િનશાની 
હતી. શીખાન ેભર સો હતો તેના લોહીના ંસં કારો તેને પાછો લાવશ.ે.તે ભર સો યુવાનીના ંઉ માદ સામ ેઉણો 
પ યો.. ‘માર ેશું કામ રાહ જોવાની? મ મારો જીવન સાથી શોધી ના યો છે. અને તમારી પાસે હજી િજદગીનાં 
દસ પંદર વષ  છે હાથ પગ ચાલે છે કામ કરો..મારી િજદગી પણ મારે જોવાનીને? 

માફ કરજો મોટાભાઇ મને લાગતુ નથી કે હંુ તનેે કે તેની હનીને કે તેના સંતાનોને તમારી પાસે લાવી શકીશ કે 
કેમ? કારણ પ  છે કે તેની સાથે વાત કરવાની જેટલી ચે ા મ આ કાએ કે શીખાએ કરી યારે તેની પહેલી શરત 
હતી કે હનીની માફી માંગો અને અમે રકન પ ધિત થી તેને િ વકારો.. મને સમ ત ુનથી કે અમારે તેની હનીની 
માફી શું કામ માંગવાની? ખરેખર તો મને શરમ આવે છે કે આ શું મા  ંલોહી? જે ને માનાં આંસુ ના પીગળાવે 
અને હનીનાં માન માટ ેબાપ સામ ેબાંયો ચઢાવ.ે.ખૈર એ તે ઘર છોડીન ેગયો છે. એ ખુશ છે તો એની ખુશીમા ં
અમે ખુશ છીય.ે.બાકી આનાથી શરમ જનક પ રિ થિત બીજે શું હોય ક ેજ્યા ંપેટનો જ યો પારકી જણી માટ ે
ઘર છોડી જઇ શકે..તેના ઘરે સીમંત થશે તેને યા ંપણ દકરા દીકરી થશે યારે કદાચ તે સમજશે.. 

ઘણી વાર મા  મન મને કહેતુ હોય કે એકનુ એક સંતાન છે..માવતર કમાવતર કેવી રીતે થાય..પણ પછી થાય કે 
તેને મારા િવના ચાલી શકે તો મને કેમ ના ચાલે…કેટલાય માબાપોને તેમના સંતાનો ન હોવાનુ દુ;;ખ છે જ્યારે 
મને સંતાન હોવાનુ દુ:ખ છે કારણ ક ેતેને લીધ ેઆ અપમાન નો ઘુંટડો પીવો પડે છે. અને છેતરાયાની તી  શૂળ 



હૈયે ભોગવવી પડે છે. 
મારા કરતા પણ શીખાને આ શૂળનંુ દુ:ખ વધુ ભોગવવ ુપડે છે. 

કોણ ણ ેકેમ છતાય મનમા ંએના માટ ેએક જ વાત ઉ યા કરે છે તે ભોળો છે તેની હની તેને સાચવશ ેતો 
ખરીને? અહ  તો જેમ હાયર અને ફાયર જેમ સામા ય છે તમે ડાઇવોસ પણ ન જેવા કારણે મળી જતા હોય છે. 
જો તેમ ન થાય તો ભુ તારો ઘણો ઉપકાર પણ જો તેમ થયુ ંતો તેના બચપણમા ંતેના તરફ યાન ન આ યાનું 
દુ:ખ મનને સદાય કોરશ.ે અમે રકામા ંઘ  બધુ મેળવવા ઘ  બધુ ખોવ ુપડે છે..જે આજે ખોયા પછી સમ ય 
છે ક ે ચા ઉડવાનાં વાબ જોનારે તે ચાઇથીગબ યા પછીનાં મારને સહેવાની પણ તૈયારી રાખવી પડે છે. જે 
અમારી નથી તેથીજ પાછા આવવા અને આપના પૂિનત ચરણોમા ંજે શ ય ઓછી વ ી સવેા કરી ઉિ વ ન મનને 
શાંત કરવા ઇ છુ છંુ. 

હા તમ ેસાચા છો..હું ભાગી આવ ુછંુ… 
હારીને..સવ વ લૂટાવીને 
ડોલરનાં ટીમ રોલરમા ંનીચોવાઇને 
િજદગીનો એક દસકો હારીને આવ ુછંુ 
છેતરાયાની શૂળ હળવી કરવા આવ ુછંુ 

જો કે અહ  બધુ સમેટવામા ંસારો એવો સમય અને નુકશાન લેવાનંુ છે.. 
પણ વંશજ્ને ગુમા યાના ંનુકશાન જેટલુ ંતો ત ેનહ  જ હોય.. 

અટકુ?ં 

આપનો સોહમ.. 

 

િ ય સોહમ-25

11 02 2008  

મને ત ુઆવ ેછે તે ગમે છે પણ આવ રીતે અધા યુ ધમા ંહિથયાર નાખી દઈને આવ ેતે ગમતુ નથી. સમય ેમને એ 
િશખ ય ુછે કે કઠીન સમય તો આવ ેઅને ય પણ સાચો માણસ બંને પ રિ થિતમા ંખરો ઉતરતો હોય છે અને ત ે
ખરો ઉતરવા ખુબ જ ધીરજ જોઈએ છે. ગૃિત જોઈએ છે. અમે રકન થવાના અંશનાં ય નો તેની અમે રકામા ં
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િ થર થવાની એક પ ધિત હોય અને તુ ભારિતયપણાન ેતારી જીવન પ ધતી માનતો હોય તો બ ન ેઅ વો ત ન 
િવ ધ દશામા ંજઈ ર ા છે. 
તને તો અંબુકાકા ૮૩મા ં યા ંઆ યા અને ૮૩ થી આજ દન સુધી ર ા તેમની જીવન પ ધિત જો અને સમજ. 
એ ણે એમના ભારિતયપણાન ેછો યા વગર સંઘષ રિહત જીવનનાં ૨૫ વષ કેવી રીતે કા યા ત ેજરા જો. તેમના 
જીવનમા ંવહુઓ દકરી બનીને આવી હતી અને તેમનુ દરેક વતન સંિહ  બનીને કા ય.ુ. જિતન કહે તેટલુ જ 
કરવાનુ અને ઘરમા ંબને તેટલ ુસંપથી રહેવાનુ. હષલ મને પણ ત ેરીતે અમે રકામા ંરહેવાનુ કહેતો હતો પણ મને તે 
ન સ ુ અને હંુ અહી વેરાયલેા કુટુંબ સાથ ેછીન્ન ભી ન છંુ.જ્યાર ેતેઓ આટલ ુસહન કયા પછી છ દકરા અને 
તેમની ચોથી પેઢી સાથ ે૩૭ માણસોના ંકુટુંબમા ંઆદર અને માનથી દગી જીવ ેછેને? 

ન એ છે કે તમને મળેલી જુદી જુદી પ રિ થિતમા ંતમે જે િનણય લો તે માણ ેપ રણામ મળે છે. 
મને ડર છે કે ત ુપણ મારી જેમ જ છી ન ભી ન થઈને રહેવાના ર તે જઈ ર ો છંુ. મારો દકરો છુ તેથી કહુ છુ 
મારો િનણય આજે ૨૫ વષ મને સાચો નથી લાગતો તુ જરા િવચારજે અને પછી ધીરજ પુવક તારા અંતરનાં 
અવાજને અનુસરજે. 
  બહુ િવચારતા મને એવુ લાગ ેછે ક ેઅમારા અહી હોવા સુધીજ તને  અહી રહેવુ ગમશે.. અમે નહી હોઈએ 
યારે તા  મન પાછુ ખચાવાનુ ંજ. આ કા અને અંશ બંનેના સંસારમા ંતારા પૌ  અને પૌ ીઓ હશેજ્.. 

 દરેક દુઃખ અને સુખ તેમનો િનધારીત સમય લઈને આવ ેછે.. જે જતો પણ રહેતો હોય છે. 
 દરેક ઘ ઘોર કાળી રાતની પાછળ સુય પણ ઉગતો જ હોય છે. મને ઘ  િવચાયા પછી એવુ જ લાગ ેછે કે તુ 
આવ પણ અહી િ થરતા તને મળશે ક ેનહી તે યા િવના ભમ ભુ કા ન કરીશ. ફરીથી કહુ તો અમે તો પીળુ 
પાન.. અમારે માટ ેએવુ કંઈ ન કરીશ કે તારા પાછલા વષ  અમારી જેમ અફસોસ કરીને તુ ના જીવ.ે 
તારી બાન ેપણ્ તારી આવીજ કઈંક િચતા કોરે છે… 

 

પૂ મોટાભાઇ(26)

16 02 2008  

 

તમારી વાત સાચી હોવા છતા મનમા ંએવુ યારેય થત ુનથી કે અહ  રહીને મારે તમા  ઘડપણ બગાડવ ુ
જોઇએ.મારી મારા સંતાનો તરફ કોઇ ફરજ છે તો તમારી તરફ પણ મારી ફરજ છે. ડોલરનો નશો તો કદી ઉતરે 
તેવો નથી અને માણસન ેસાચા ખોટાન ુભાન ભુલાવી દે તેટલો નશો પણ શુ કામ કરવો જોઇએ? 
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હા આ કા તેના સાસરે સુખી છે અજય મોટો થઇ ર ો છે જ્યાર ેઅંશ તેના જીવનમા ંસુખી છે. યાર ેમને અહ  
હંુ મારો સમય વેડફી ર ો હોઉ તેવ ુલાગે છે. 

બહુ શાંિતથી તમારી વાત ઉપર િવચારતો હતો અને એક ઘટના નવી ઘટી..મા  કો યટુર ેશ થયુ.ં.સમજણ તો 
બહુ પડે નહ  પણ ડેટા પાછા કાઢવાના ંઅને ફરી ચાલ ુકરવાનુ આ મરે અઘ ..આ કા યા ંબેઠી બેઠી િચતા કરે 
અને શીખા અંશની અસહકારની ચળવળથી ખુબ જ કૃ ધ અને યથીત…મને તેના શ દો બરાબર યાદ હતા..જે 
બાપને છોકરા ના હોય ત ેબાપ જે કરે તે કરો..તેથી તેનો સહકાર લીધા િવના બે કલા ની માથાકટુ કરી કો યુટરને 
વાઇરસ રિહત કરી ચાલ ુતો કય.ુ પણ ડેટા બધા જ ન લાવી શ યો. 

ગુગલ પર સરતા સરતા અંશની સાઇટ મળી.એના પર એની ડાયરી વાંચી અને મા  મગજ બંધ થઇ ગય.ુ.પહેલી 
વખત મને અહેસાસ થયો ક ેસં કાર અને તાિલમ એ બ ેને ત નાબૂદ થતી પૂવની વાતો અહ  ફ ત હાંસી અને 
મઝાકનું કારણ છે.અને પોતાની તને અમે રકન બનાવવા તેણે જે ય નો કયા ત ેજ તેની આજ છે. 

હંુ અને શીખા તેને ભારિતય સં કારો આપવા મથીય ે યાર ેતેનુ મન એને અમે રકન ધારા ધોરણ થી મુલવ ેઅને 
ખાસ તો પૈસા ખચવાની બાબતે તે દેવ ુકરીને ઘી પીઓમા ંમાને યાર ેહતાશ બાપ મનમાં વતો વતો કહે_ 

મીઠા જળનુ ંત ુમાછલ ુકમે તર ેત ુખારા જળ

વળ મારા વશંજ પાછો યા ંદખેાય ેઅ  ુજળ

  

સો કમાય ે યાર ેકર ના ખચ એકસો વીસ.

જેનો.ત ેતો જ ર પડશ ે ધો એકો દન.

  

વાિણયાનો દકરો મેના નશામા ંકર ેછે અવળી વાત!

પાચં ખચતા પત ેજે વાત તેની પાછળ પાચંસો ખચતો

  

સયુ કદી કોઇએ જોયો છે પિ ચમ ેઉગતો કદી ભલા?



તે તેના જીવનને માણ ેછે યાર ેમને થાય કે શા માટ ેમારે અને શીખાએ તેના જીવનની િચતા કરવી? તેને 
સમ યો.માઠ ુ.ભિવ ય બતાવી ડરા યો .દરેક ય નોનુ પ રણામ જ્યાર ે ધુ જ આવ ે યાર ેડહાપણ મને એમ 
કહે છે ગતાને જગાડી તને મુખ બનાવવા કરતા તે ઉ ગરા અને દનો ને પાછળ રહી ગયેલી મારી ફરજો 
જેમક ેતમો બંને તરફ વાળી કેમ તમારા પાછલી વયના ંએકાંતોને શણગા ? 

આ િવચાર જ્યારે પણ મને આવે છે યાર ેદસ હ ર માઇલની દૂરી ખુબ જ નડે છે. તમ ેતો અમે તો પીળુ પાન 
કહી તમા  મુર બી પ  દેખા ય.ુ હવે મારો આ સમય છે ક ેમારે મારી દીકરા તરીકેની ફરજો બ વવી. 

 

િ ય સોહમ (26)

17 02 2008  

 

તારો પ  મ યો. 

મને નવાઈ લાગે છે કે અંશનાં લ નને સવા વરસ વીતી ગયા પછ અરે તેને યા ં દકરો આવી ગયા પછી તને તેનુ 
આ બમ જોવા મળ ેછે? અને તે પણ અચાનક અને તેને તુ દુઃખનુ કારણ માની દુઃખી થાય છે? આ બતાવ ેછે કે 
હજી ત ુકતૃ વ ભાવથી મુ ત નથી થયો…હજી તને ડે ડે એવી આશા છે ક ેદહ નુ યારેક દુધ થશ?ેત ેતો તેના 
જીવનમા ંતને તારા હાલ ઉપર છોડીને જતો ર ો..હવે જે થનાર છે ત ેઅંગે િવચારી િવચારી દુઃખી થવાને બદલ ે
થોડોક ભર સો ભગવાન ઉપર મુક અને ખાલી ાથના કર કે તેનુ પણ ભલ ુથાય અને તારી િજદગીમા ંતારે જે 
કરવાનુ હોય તે કર. 
હમણા યાંક વાચંેલુ તને લખવાનુ મન થાય છે 

ભ ુએ “ પેર હીલ” નથી “ ટીયર ગ હીલ” છે 

ખુબ આિ તક અને મનને શાંતી આપે તેવો આ િવચાર છે. 

કહે છે ભગવાનનુ એક વ પ છે સજકનંુ. તમેણે આ દુિનયામા ંઘ  સજન કયા પછી તેને સાચવવા અને 
સંભાળવા માટ ેતેની િત ૃિત સમ માણસન ુસજન કય ુઅને ભુનાં સજનને સમજી શક ેતે માટ ેતેનામા ં દય 
મુ યુ.. તેમના દરેકે દરેક જીવંત સજનો કરતા િવિશ  બનાવવા તેને મન આ ય ુક ેજેથી ત ેપ રિ થિત માણ ે
િનણય લઈ અને સૃ ી સાચવી શક.ે.શયતાને તે મનમાં ‘હું’ નામનું એક વાઈરસ મુકી દીધુ જે યુવાવ થામા ંરોગનાં 
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લ ણો બતાવ.ે શયતાનને ખબર હતીક ે ભુનુ યાર પછીનું સજન ી છે તેથી વાઈરસ ‘હું’ ના રોગો યારે વકરે 
કે જ્યારે તે ીનાં સંપકમા ં(પ ની ક ે ેયસી વ પે)આવે. 
ભગવાન ની એ ટી વાઈરસ િસ ટમ ેબધુ શોધી ના ય ુઅને ઘણા સંર ાણ મક ઉપાયો યોજ્યા પણ તેઓ ઈવને 
ને ત નાબુદ ન કરી શ યા કારણ કે ભિવ યની પેઢી માટ ેમાતા તેજ બનવાની હતી. 
હવે સંતો એ સચુવેલા ર તા સમજ..સંતાન ને ૧ થી૫ વષ સુધી ભરપુર ેમ આપો,પાંચ વષથી સોળ વષ સુધી 
કડક રહી સં કાર િસચન ભણતર..અને ૨૫ વષ સુધી વહેવા રક તાિલમો અને યાર પછી લ ન…આ સમય ેમા 
બાપ ૫૦થી ઉપર થયા તેથી ધીમ ેધીમ ેતેમને વાન થા મ… અને ૭૫ વષ સં યા તા મ… 
હવે આજની પ રિ થિત જો. સોળ વષ શાળા પતે અને કોલજેમા ંઆવતાની સાથ ે‘હું’ વાઈરસનો હુમલો થાય.્. 
જો મનભાવન ી પા  મળી ગયુ અને તે પા માં પણ સં કા રતાનો અભાવ હોય તો ‘હું’ વાઈરસને મોકળ ુ
મેદાન મળે અને જે અવળ ગિતએ ચઢ ેતેને તો સમય જ બચાવે..આ સમય ે ભુ “ પેર હીલ” બને અને 
અક માતોની ભરમાર સ ય.્ 
આટલી લાંબી વાતાનો તારા માટેનો સાર એટલોજ ક ેતુ હવે ભુને “ ટીયર ગ હીલ” સ પ અને વણ જોઈતી 
િચતા ના કર. 

તારા ગયા પછી મ અને તારી બાએ ભુને બધુ સમપણ કય ુછે અને તેના સુચવેલા રાહ માણ ેજીવવા મથીય ેછે. 

શીખા અને તારી તિબયત સાચવજે 
મોટાભાઈના ંઆિશષ 

 

પૂ મોટાભાઈ(૨૭)

20 02 2008  

 

તમ ેકહેલુ સ ય મને તો શીરાની જેમ ગળે ઉતરી ય પણ આ પંડ એકલો યાં છે? શીખા અને આ કાન ેઆ 
સ ય હું જેવો સમ વા બેસ ુએટલ ેતેમનો છેતરાયા નો ચચરાટ જ્વાળા મુખીની જેમ ભડકે… 

કેમ? કેવી રીત ેઆવ ુચાલ ેઅને એ આગને ઠારવા છે લ ેઆવીને ઉભી રહે આસંુઓની ફોજ… જે મને કદી ન 
ગમે. 
મારી હાલત તો એવી કે મને જ ણ ેમા  બીજુ અંગ ઠપકાર…ેસાવ જ િબન વહેવારીક છે ત.ુ આવા છોકરાની 
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પાછળ લોહી ત ેબળાત ુહશે જે તમન ેમોઢા પર કહે 
“તમને મે યાં બોલા ય છે તે આમ િવના અમં ણે ચા યા આવો છો?” 
શીખા તો રડતા રડતા બોલ ેકે હંુ તો એના ભલા માટ ેના કહેતી હતી અને તેની િચતા થી ર યા કરતી હતી. એ 
ફસાયો છે તે ભોળો છે.અમે રકન થવામા ંત ેઅમે રકન પણ નથી અને ભારિતય પણ નથી તેથી તો મને છોડીને 
જતો ર ો…આ કા પણ બોલે કે મારે અને એને શું વહચવાનુ છે? પણ મારો પણ ફોન ઉપાડતો નથી.. મને પણ 
હડધૂત કરે છે. 
હંુ મને મારા મનમાં થતા દદને સહન ક  ંક ેતે બંને ને શાંત ક  ત ેસમ ત ુનહ . 
શીખા નો િવલાપ તી  થાય યારે સહજ રીતે મારે તેને શાંત રાખવી જોઈએને? પણ હું કેવીરીતે એને શાંત રાખુ 
જ્યા ંહંુ તેના કરતા પણ વધુ ઘાયલ હો . 
તમ ેલ ય ુહતુને ક ે‘તારો એક દકરો ખોવાયો છે મારા તો બંને ખોવાવાના ંએ ત ેજ દશા મારી પણ છે હંુતો ભરે 
બ રે ચારે ને ખોઈ ર ો છંુ મને, શીખાને, આ કાન ેઅને અંશને… શીખાએ તેને બધુ યાદ કરા ય ુતુ કહેતો હતો 
મ મી ત ુતા  ઘર માણ હું પહેલા બ ેપાંચ વષમા ંતને તા  બધુજ કરી આપીશ.. તુ ખાલી રસોડ ુસંભાળ અને 
બેજ મિહનામા ંત ેબો યો હજી હાથ પગ ચાલ ેછે નોકરી કરો અને પૈસા બચાવો..ઘરડે ઘડપણ હું બેઠો છંુ ને? 
મારો દેવ પ ગુણીયલ દકરો બે જ મિહનામા…ં યાર ેવ ોિ ત કરતા બો યો યારે હંુ બેબી હતો આજે હંુ 
રી પો સીબલ માણસ છંુ મારે પણ મારી િજદગી જોવાની ને? 
બદલાતી વાથ  મનોવૃિ  નો ચાબખો હજી દોઢ વષ પણ એટલોજ ચચરાટ આપે છે.મનમાં થાયક ેતમે એવાતો 
કેવા અમને કેળ યા ક ેઆટલી મોટી ઉમરે પણ મને એવો િવચાર નથી આવતો ક ેમા બાપ અમારા કુટુંબનો ભાગ 
નહ  ..શીખા તથેી તો કહે છે આવ ુન હોય ેમા  સંતાન્..પણ હવે અફસોસ કરવાને બદલે બે ર તા છે કાંતો ભુલી 

 અથવા જઈને માફી માંગ. એને હવે માની જ ર નથી..પણ માને દકરો જોઇએ છેને..જેની ગરજ વધારે ત ે
નીચો પડે ખ ને…શીખાની આંખ ેરોજ બોર બોર જેવા આંસ ુપડે અને હ ર ય નો પછી પણ તેની અંદરની 
“મા” જ્યારે ના મરે યારે માર ડાયરીમા ંઆવ ુઉદાસ કવન સીસક ેચઢ ે
“પટે” જ સાચ ુભાન કરાવ.ે 
અમે તો દીઠા તુજમા ં વ ન હ ર 
જ્યા ંત ુફ ત સફળતાઓને વરતો 
વા તવ ેતુ તો સદાય ેતારે ર તે ચાલતો 
અને કહેતો િજદગી મારી છે 
તેને તમારા વ નોનું ર ણીય ગામ ના બનાવો.. 
તમારા વ નો કરતા સાચ ુછે મા  જીવન યેય 
તમારા ત ેતમારા અને મારા તે મારા 

ણ મા મા ંબાવીશ વષનાં ઉપકારો ભુલી 



બે વષના સબંધો મૉટા કરે ત ેજ “પેટ” 
“પેટ” ને ના રડ ને ના રડ તે મમતાને 
ઇ વર યાય માની ને સાચો, પામ સમતાન.ે 

 

િ ય સોહમ (27)

24 02 2008  

 

તારી વાતો હંગામી ધોરણે તને ભલે સાચી લાગે પાણ વા તિવકતા તો એજ છે ક ેદેશ તેવો વેશ કરવામા ંતે સાચો 
છે. જો રોજ નાં સંઘષ  વેઠીને પણ અંતે યા ંનાં જેવુ થવાનુ જ હોય તો સંઘષ  વે યા િવના કેમ યાંનંુ અનુકુલન 
કેમ ન લેવુ?ં ભારતનાં મુ યો ભારત માટ ેસાચા છે તે અમે રકામા ંસાચા હોઇ પણ શકે અને ન પણ હોઇ શકે..! 

હંુ હરદમ એવુ માનતો આ યો છંુ ક ેએક પ રિ થિતમા ંહંુ સાચો હોઉ ત ેપ રિ થિત દરેક માટ ેતે ણે સાચી ન 
પણ હોઇ શકે તેનાથી ત ેખોટો છે તેવ ુિસધધ્ નથી થત.ુ અનેકાંતવાદના ંઆ િસ ધાંતનુ જ્યારે અમિલકરણ હુ 
તારી વાતો સાથે ક  છુ યાર ેમને તો વાર ંવાર એવો અહેસાસ થયા કરે છે ક ેવાકં જો હોય તો એકલી િવધાતા 
બની ગયેલી મનોવૃિ નો છે. તમ ેબ ધા કહો છો તે દુ:ખી થશે અને તે કહે છે મારી િજદગી મારી છે દુ:ખી હું 
થઇશ તો મારા કરમ. તમ ેતેનુ આટલ ુબધુ કેમ માતમ મનાવો છો? આટલીજ કહાણી છે ને? તમ ેબંને તમારી 
રીતે સાચા છો અને ભિવ યમા ંદુ:ખ આવશે વાળી વાત થી કોઇએ પણ આજ શું કામ બગાડવી?  

સ ય એ છે કે િવધાતાન ુશું લખાણ છે તે બ ેમાથી એકે ય જણ ણતુ નથી. શીખાને તુ સમ વજે કે ભિવ યની 
તો રા  રાવણનેય ખબર નહ તી કે નહ તી ખબર રઘુનંદન રામને પણ..િવધાતા બની બેઠેલી મનોવિૃ  જ ડર 
આપે છે અને રડાવ ેછે.આગલા પ ોમા ંલ ય ુહતુ તેમ જ હવે સમય આવી ગયો છે કે િજદગીનું ટીયર ગ હીલ 

ભુને સ પો અને િનિ ચત થઇ જીવન ને જીવો. 

ચંદુ મહેસાનવીની એક ગજલ મને યાદ આવ ેછે 

છે સલામત વ ન કોન ુિવ વમા?ં 
યા ંિસકદંરની કશી છાયા મળ?ે  
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મને લાગ ેછે જ્યા ંકશ ુડં ય ુ યાં આપણને ભુને ફ રયાદો કરવાની કુટેવ પડી ગઇ છે.મારી જેમ જ હું જેટલાની 
વાતો સાંભળુ છંુ ત ેબધા પોતાની તને કોઇ જ ગુનો કય  હોય તેવ ુિ વકારવાને બદલે ભગવાને મારી સાથે 
અ યાય કય  તે વાતો ઉપર જ વધુ ભાર મુકતા હોય છે. ભાઇ મારા િસકંદર સમા િનધારો કરવાથી િસકંદર નથી 
બનાત.ુ.િસકંદર જેવી સેના પાલવવી પડે, તેટલા સંક પો પુરા પાડવા પડે. 

અજયની વીડીયો કેસટે જોતો હતો અને તે જોતા િવચાર આ યો ક ેનાનો જીવ કેટલો પ ર મ કરે છે ત ેપોતાની 
વાત કહેવાનો..હસવાનો, રડવાનો, દોડવાનો, ચાલવાનો ખાવાનો અને ઘવાનો. માથા ઉપર ખમતીધર બાપ 
અને મા બેઠા હોવા છતા તેને યા ંજંપ છે? આટલી બધી આવડતો કેળ યા પછી કુલ ેજશે ભણશે, રમશે અને 
મોટો થશે અને જીવનની ઘણી દસી વીશી જોશે અને એક દવસ આવશ ેજ્યારે મારી જેમ આ રંગમંચ પરથી 
િવદાય લેશે. મનમાં ન ઉદભવે કે આ જીવન ચ નું આદી નથી અંત નથી તો કેમ વારંવાર જ મવ ુઅને વારં 
વાર મરવુ? 

આ ન જ્યારે મનમા ંઉઠે છે યાર ેએકજ વાત યાદ આવ ેક ેમાણસ પોતે  એક કઠ પૂતલી છે પણ ણે પોત ે
સુ ધાર હોય તેમ વતવા એટલો બધો ટેવાઇ ગયો હોય છે કે ત ેિ વકારીજ નથી શકતો કે િવધાતા સુ ધાર છે. હું 
મારી વાત તને સમ વી શ યો છંુ કે નહ  તે મને ખબર નથી પણ એટલો ય ન જ ર છે કે તુ સમજ તારાથી 
બ યુ ંતે બધુ તે ઁકય.ુ. હવે એને એના ભા ય ઉપર છોડ. તારી િજદગી તારી છે તેને તારી રીતે તુ જીવ. અને આજ 
સ ય દરે ને લાગુ પાડ. શીખા અને આ કાને પણ.. 

આવી ણોમા ંિજદગી જીવવાની વાત “બેફામ”નાં આ શેરમાં બહુ પાળી રીતે જોવા મળે છે. 

છે એ પણ દ:ુખ ક ેનીકળવ ુપ યુ ંમાર ે લોમાથંી 

છે એ પણ સખુ ક ેખશુબ ૂજેમ ફલેાઇ ર ો છંુ  

જે દુ:ખ છે તે સુખ પણ બની શકે છે જો જોવાનુ ીબ દ ુબદલીય ેતો..ચાલ અહ  અટકુ.ં. 
સમભાવથી રહેજે અને વેદનાઓનાં રણમાં પુ પ બનીની ખીલવાની લિ ધ કેળવજે.. 
મોટાભાઇના ંઆિશષ 

પૂ. મોટાભાઈ (૨૮)

27 02 2008  
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તમારો પ  મ યો. અ રે અ ર સ ય અને અનુભવ ભરેલ વાણી છે. 

ઘણા લાબંા સમય પછી આજે મં દરે ગયા હતા અને આજે એવુ ભયાનક દુઃખ જોય ુ. દલીપ દોશીનું કુટુંબ ખુબ 
ધા મક અને સફળ વેપારી. દસેક વષ પહેલા તેમની બંને કીડની ખલાસ થઈ ગઈ.સમાજમા ંનામ મોટુ ંતેથી 
પહ ચ ચી તેથી જીવન બ ય ુપણ કીડની ડાયાલીસીસ નુ દદ વેઠતા ર ા.પ નીને સમ વી તેમના ધંધા ઉપર 
બેસાડી.વીલ કયુ ભાગીદારી છુટી કરી અને હવે િજદગી ઓછી છે કરીને ધમ માગ ચ યા 

દકરો િવકી મે ડકલમા ંદાખલ થયો.. દકરી મોના કોલેજમા ંદાખલ થઈ.આખ ુકુટુબં દલીપભાઈની શા રરીક 
વેદનાને મનથી વેઠત ુહતુ.. યા ંએક દવસ કાર અક માતમા ં દકરી મોના મૃ ય ુપામી. શીલાબને અને વીકી એક 
અજીબો ગરીબ પ રિ થિતમાંથી પસાર થયા..વીકી એ શીલાબને અને દલીપભાઈને મોના નાં દેહ દાન માટ ે
તૈયાર કયા.. દલીપભાઈ સિહત પાંચ દદ ને કીડની, આંખો અને દયનાં દાન થયા.. 

આજે સમાચાર આ યા તેમનો ૨૭ વષનો વીકી અક માતમા ંમૃ ય ુપા યો… દલીપભાઈ અને શીલાબેન છતા 
સંતાને િનઃસંતાન થયા..ખરેખર કોઈ ની મર મૃ ય ુમાટ ેનથી..અઢળક પૈસો પણ પૈસાને ળવનાર ક ેવાપરનાર 
ના ર ો. અને આ બધુ દસ વષનાં ટુંકા ગાળામા…ં 

દકરાની ચીતાને આગ દેવા જેવું કઠોર કામ જ્યાર ે દલીપભાઈ કરશે યાર ેતેમના માથ ેશું િવતશે તે ક પના કરતા 
મા  ંમન ુજી ય છે. શીલાબેન નંુ ક પાંત અને વીકીની િવવાહીતા ચાંદનીનાં દુઃખ સામ ેઅમા  ંક પાંત બહુ 
જ વામ  અને અથ હીન છે.મને લાગ ેછે ભલે અંશ મારી સાથ ેવાત ન કરતો હોય્. મને તેણે છેતય  હોય છતા 
એ હયાત છે તે ભુ નો ઉપકાર છેને… 

શા ો કહે છેને ક ેતમારા દુઃખને નાનુ કરવા તમારાથી વધુ દુઃખીને જુઓ અને તમારા સુખને વધારવા તમારાથી 
ઓછો સુખી હોય તેને જુઓ વાળી વાત આજે મને આ મસાત થઈ. 
હંુ મનથી મારા ઉપર થયેલ ભુ કૃપાને વંદી ર ો… 

બાની અને તમારી તિબયત સાચવશો અને અમ સૌ પર આિશષો વરસાવતા રહેજો 

સોહમના ંવંદન્.. 

 

િ ય સોહમ (28)
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તુ સમજુ છે અને તેથી જે વાત હુ તને સમ વવા માંગતો હતો તે  દલીપ દોશીની કહાણીથી તુ સમજી ગયો.  
હાલત ગમે તેવી ખરાબ હોય માણસ ેઝઝુમીને મ યા કરવુ પડતુ હોય છે અને તે ઝઝુમવાની વાત ઉપર તને 
બાળપણ ની કિવતા પડતા ળ કરોિળયો ભ ય પડી પછડાય યાદ હશેજ..એક વખત બ ેવખત ણ વખ કંળ 
કેટલીય ેવાર પ યા પછી દરેક ય ને તેણે શોધી ના ય ુકે ઉપર ચઢવા જતા ભ ત યાં ખરબચડી છે અને યા ં
સુંવાળી.. સાંજ સુધીમા ંતો કરોિળયો ભ ત ની ટોચ ેબેઠો હતો. Tough time comes and go but 
tough people always stay તે તો તને ખબર છે ને? 
હવે સાંભળ તમારી અને અંશની વાતોમા ં“હંુ સાચો” અને “હંુ સાચી” વાળી વાતોનુ ંમમત તી  છે. અને તેમાં 
મારો પૌ  દાદાનાં અને દાદીનાં વહાલથી વંિચત રહી ય છે ત ેમને ખટક ેછે.હજી તો નાનુ અબોધ બાળ છે 
પણ અિભમાનનાં ગજ ઉપર બેઠેલા તમે બંને મારા દકરાઓ એક વ ત ુસમજો..લોહીના ંસબંધો યારેય લાઠીએ 
માયા છુટતા નથી અને હંમેશા આવી િ થિતમા ંલાભ ાિહત ખાટ સવાદીયા લઇ જતા હોય છે 
હમણા જ ‘પરમ ઉ સ’ પર વાંચેલ ુઆ લખાણ મને બહુ ગ યુ તેથી અહ  ટાંક ુછુ. 

“ છે સબંધં કાઠંા ની માટી સમા સૌ, 
ઉડ ેજો જરી ભજે, થઈ ય રતેી.” 

સબંધંોની ભીની માટીમાથંી જો ભેજ….અથાત ઉ મા…સવંદેન ઊડી ય તો તેન ેકોરી રેતી સમાન બની રહતેા 
વાર નથી લાગતી. અન ેપછી કોરી રેતી જેમ હાથમાથંી સરી ય છે તમે જ જીવનમાથંી સબંધંો સરી ય છે. 
સબંધંોની સવુાસ ને સાચવવી આસાન નથી..પરતં ુઅશકય પણ નથી જ. કયારકે થોડુ ંજતુ ંકરવાની વિૃત જો બનં ે
પ  દાખવી શક ેતો સબંધંો વરસો સધુી લીલાછ મ રહી શક ેછે 

તારા અને અંશ વ ચેનાં તંગ બનેલા સબંધોના ંકારણો મા ંઅિભમાન બંને પ ે ગેર સમજુતીઓ ને કારણે તે ઉ મા 
સરી જતી દેખાય છે.મે આગળ પણ ક ુ ંહતુ તેમ લોહીના સબંધો અને ેમના સબંધોને વણસાવવા હોય તો 
વ ચે ાિહતોને નાખો કે જે વાતોને પોતાની રીતે પોતાના હીતમા ંઆવ ેતેમ ફેરવી શકે છે..અરે! ઘણી વખત 
પોતાના સુ મ લાભ માટ ેઅ યનાં (બાપ દીકરા જેવા મોટા લોહીના સબંધોને પણ) લાખો િપયાના ંનુકશાન 
કરતા ખચકાતા નથી. જ રત છે તેવા પ રબળોને ઓળખવાની અને તેમને ખુ લા પાડવાની. આવા પ રબળો 
મહદ અંશે તેમનો વાથ પુરો થઈ જતા હવા થઈ જતા હોય છે તેથી તેમને ઓળખીને લોહીનાં સબંધોની કદર 
કરવી. 

ત તારો ભાગ પુરે પુરો ભજ યો છે. સંપક જીવતં રાખવા મથ ેછે. અને તારાથી બનતું કરે છે. 
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મારા અનુભવોથી એટલ ુતો કહીશ ક ેિજદગી ઘણી જ લાંબી છે અને ઘણા વૈિવ યો અને ચમ કારોથી ભરેલી છે. 
જ્યારે આગળ જોવાન ુમાણસ ભુલી ય અને પાછલા ભૂતકાળમા ંપ યો રહેવાને આદી થતો ય યાર ેહતાશા 
તેને જકડી લ ેછે.અને થવાન ુથવાના સમય ેથાય જ છે તો 
આશાવંત રહી આગળ જોતો રહે.. 

તારી બા તેના ભુ યાન અને ભિ તમા ંઆટલા બધા િવ નો આ યા હોવા છતા જેમ બની શક ેતેટલ ુકરતી રહે છે 
બસ તેમ જ તુ તને વળગેલ હતાશાના ંરોગને ખંખેરવા મથતો રહે… 

મોટભાઈના ંઆિશષ 

 

પૂ મોટાભાઇ (29)

9 03 2008  

 

તમારો પ  મ યો.ઘણી વખત ઘરમા ંસહજ થવાના ય નો અમે બંને ગૃત રહીને કરીય ેછે અને તમ ેતો ણો 
છો અમે રકામા ંમાંદા પડવુ પોષાય પણ્ નહ .કદાચ આપના માનવા માણ ેઅમે “હતાશા” જે પણ એક માનિસક 
રોગ નો કાર જ કહેવાય તેનાથી પીડાઈએ છે.પણ મને આજે તમને શીખાની તકલીફો કહેવા દો. 

હંુ માનુ છુ તેમ તેનો રોગ હતાશા નિહ પણ “મા” છે. તે ખુબ જ વા સ યમયી છે. અને તે વાત મને યારે સુઝી કે 
જ્યારે તેના દનમાં યારેય અંશ છેતરી ગયો નો ભાવ નથી આવતો અને એમજ વાત આવ ેછે કે તે ભોળો છે 
તેને દુિનયા છેતરી જશે.” ગરજ સરી ને વૈ  વેરી”ની લપડાકો તેને પડશે યાર ેતે રડશે અને ત ેન રડે તે માટ ેત ે
તેની કાંખમા ંરાખી દેવા મુ ત કરી સરખો જમાનાને લાયક બનાવી યારેય લપડાક ન ખાય તેવો બનાવવા 
ઈ છતી હતી. પણ પેલો “હું” વાઈરસ ગી ગયો .અને વીસ વ ન  મરે રોગ ત થઈ ગયો..પછીની વાત થી 
તમ ેવાકેફ છો આજે છવીસ વષ તેને જમાનાએ શું દીધું હાર કે માર તે તો ત ે ણે પણ શીખામા ંરહેલો “મા” રોગ 
હજી કા પનીક ભયોથી જ પીડાય છે કે તેને માર પડશે યારે રડશે અને તે કા પનીક દન તેને આજે મળેલા 
વા તિવક તેના સુખો જેવા કે મહેલો જેવુ તેનુ ઘર અને મનનો માનેલો વર ગૌણ બની ગયા છે. 

દેિવકાબેન ુવ ની આ કિવતા કંપ જ્યાર ેતેણ ેવાંચી યારે તે ટ ટ રડી. 
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કપં 
આંચકા ભૂતળને લાગ,ે 
તો ધરતીકંપ થઇ ય છે, 
ધ કા ભીતરને વાગ,ે 
તો િધ કારકંપ થઇ ય છે. 

ન નીકળે લોહી પણ, 
પડે કાળજે ચકામા એવા, 
કે સમયનો મલમ,ભરી દે જખમ 
તો ય ેડાઘ રહી ય છે. 

શ દોના તારે, 
નીતરી સમજી ય વેદના, 
કે કયા’તાં કાલ ેપોતાના, 
આજે સાવ પરાયા થઇ ય છે. 

ના દોષ કોઇના, 
હોય બધા ંઋણાનુબંધ એવાં, 
કે સમયની સંગસંગ, 
ઇ સાન પણ બદલાઇ ય છે. 

વ ધાઇ ધારદાર, 
સમ ય સ ય આરપાર, 
કે ચાંદ પર ચડતા માનવીથી, 
યા ં દલ સુધી પહ ચાય છે ?!!!! 

દિેવકાબને વુ 

મ તેને શાંત કરીને પુ યુ દેિવકા બેન ની કિવતા તો સચોટ છે પણ તને કેમ રડવુ આ યુ ંતો ફરી પાછી એ “મા” 
બોલી મારો અંશ બદલાઈ ગયો…એની વાત ્એનુ દુઃખ અને એની આ તા સમજી હું વતો ગયો.. ણ.. ણ.. 
કદાચ તે માને છે જ્યાર ેતેની અમે રકન હની તેને અમે રકન ડાઈવોસ ની લપડાક મારશે યારે કેમ કરી ત ેસહેશે. 

 



િ ય સોહમ (૨૯)

13 03 2008  

 

તારો પ  મ યો. 

 દેિવકાબેનની કિવતા સચોટ છે અને શીખાન ેતે ગમી ય તે સહજ છે. 

આગળના પ ોમા ંત એવો ઉ લેખ કરેલો કે અંશ છેતરી ગયો તે વાતનુ શીખા અને આ કાન ેદુઃખ છે અને આ 
પ માં વાત બદલાઈ..કદાચ આ એક સારી ઘટના છે. કારણ ક ે“મા” જીવંત થઈ રહી છે..તને ખબર છે ને પેલી 
કોઈ મા નો ક સો.. વૈ યાના ં ેમ મા ંપાગલ દકરો વૈ યાના ચઢાવાને કારણે માનુ મ તક વાઢીને લઈ ય છે. 
અને પાછા જતા ર તામા ંઠોકર ખાય છે અને પેલુ કપાયેલ ુમાનુ મ તક બોલી ઉઠે છે ખ મા બેટા તને વા ય ુતો 
નથી ને?.. મા ગુ સો કરે, ગાળો દે કે રડે પણ કદી સંતાન નું તેના થકી અહીત નથી થતુ… 

 
તારા પ માં વણવેલી મા તે બીજુ કોઈ નહી પણ િવ ાનમા ંવણવેલ સાઈનો બે ટરીયા છે જે જ્વાળામુખીમા ં
રહેતો છે તાપ સહે છે અને દુનીયા માટ ેઝેરી ગેસ પચાવે છે અને બદલામા ં ાણવાય ુસૌને આપે છે. સાઈનાઈડ 
જેવો ઝેરી વાય ુપચાવવા માટ ેઅને બદલામા ં ાણવાય ુઅને હાઈ ોજન આપતા આ સાઈનો બે ટેરીયા 
પુરાણોમા ંસમૂ  મંથનમાથંી નીકળતા હળાહળ ઝેરને પચાવતા શંકરને પાવતીની આણ જેવા બહુ ઉપકારી અને 
સૌભા ય વ પો ભેગા થઈ આજ ના જમાનામા ંમાતાન ુ વ પ બને છે. 

મ યાક વાંચેલ ુઅને મારી ડાયરીમા ંન ધેલુ આ કા ય તને વાંચવા મોકલ ુતો ત ેઅ યારની વાતને બહુ અનુ પ થશ ે

મા… 
મા! જગતભરના કિવઓએ 

શંસાના પુ પોમા ંદાટી દીધી તને. 
સુગંધના એ દ રયામા ંતણાઇ ગઇ તું 
ને ભૂલી ગઇ કે તું માતર્ માતા નથી.. 
છે..એક યિ ત જેનંુ કંઇક કત ય છે 
પોતાની ત ય ે
તેમા ંય ેઋિષમુખે સાંભ યુ ં
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”કુપુ ો યેત ્કવિચદિપ કુમાતા ન ભવિત” 
યારે તો સાત જનમનો નશો ચડયો તને! 

અ યાય,અપમાન ને અવહેલનાની વષા 
છો ને કરે સદાય ે– 
ખ મા મારા લાલને! 
”સુમાતા” નું કા ફલક ગળે લટકાવીને 
કંગાિલયતથી જી યા કરીશ સદાય ે
કે ખોલીશ કદી નયન? 
વય ક સંતાનની માતિૃનભરતા 
નથી નથી એ કૃિતની દેણ 
છે જ ટલ માનવ સં કૃિતની વધુ એક બેડી 
ચકચ કત.. પાળી.. ચાંદીની.. સોનાની. તો યે બેડી!!! 

િધરનો વાહ પણ એકમાગ  નથી 
હોય તો જીવન અટકી ય 
નેહનો વાહ શા સા  એકમાગ ? 

ધી બહને પટલે. 
http://paramujas.wordpress.com/2007/02/25/%e0%aa%ae%e0%aa%be/ 

અંશ ને અહેસાસ જ્યારે થશે યારે થશે પણ તે તેની હની માટ ેમા નું (માન પી) મ તક લઈ ગયો છે અને મા નુ 
દન સાંભળવા બહેરો થઈ ફરે છે. અને એ મા ને તો જુઓ કે તે રંજ મનમાં રાખવાને બદલે મારો અંશ ભોળો 

છે તેને “ડાઈવોસનુ” દુઃખ પડશે તો શું થશે કરીને રડે છે. 

એક ગામ માં છો તો યારેક યાકં હવે જો તે મળે તો તેને િ વકારવા મા ંનાનમ ના અનુભવશો અને હંુ તો કહીશ 
પહેલ જે પણ કરશે તે આપો આપ મોટો થવાનો છે મને લાગે છે કે દુઃખના ંવરસો હવે જ દી પુરા થશે અને 

ભુને ાથના ક  ંક ેહંુ ઉપર  ત ેપહેલા મારા ચારેય દકરાઓને સાથ ેજોઉ..તને, તારા દકરાને અને તેના 
દકરાને અને આ કાના દકરાને.. મારી ચાર પેઢીને સાથ ેજોવાનો લહાવો મારા બાપાને અને દાદાને મ યો હતો. 
મારો તે હ ક તમે આપી શકો તેટલી મરનું આયખ ુમને મળે તો ભુનો મોટૉ ઉપકાર. 

તિબયત સાચવશો અને ફોન કરતા રહેજો 

મોટાભાઈના ંઆિશષ 



 

પૂ. મોટાભાઈ-(૩૦)

19 03 2008  

 

ઘણા િવચારો પછી લાગે છે કે જુદી જુદી દશામા ંદોડતા તમારા સૌ સંતાનો ને એક કરી તમા  એ વ ન પુ  
કરવા અને મારી આજ ને સંભાળવા મને તમને અમે રકા લાવવા પડશે. અને થોડુક વાતાવરણ ઉભુ કરવુ પડશે. 
તમને તમારી વનજરકેદમાંથી મુ ત થવા િવનયભરી અને આ પુવક િવનંતી.તમે મા  અને કજલનુ ઘર જોય ુ
નથી. તમારા પાવન પગલા અમારા ઘરે પડે તે માટ ેહંુ તમારી ૯૦મી વષ ગાંઠ અહ  મારે યા ંઉજવવાન ુન કી 
ક  ંછંુ અને ત ેવાત બહુ ભાર પુવક તમારા સૌ દકરા દીકરી અને તેમના કુટુબંોન મારે ગામ તેડીશ. 

આ વાત ને અહ  ફેમીલી રીયુનીયન કહે છે જે કરવાની િહમત હષલ નથી કરતો કારણ ક ેતમને ૨૪ કલાક 
િવમાની વાસ ની ક પના ડરાવે છે.મને એમ લાગ ેછે ક ેતેમ કરવાનુ હવે અઘ  નથી. યાંથી આવવાની ૬ ટીકીટ 
થાય જ્યારે અિહથી યા ંઆવવાની ૧૭ ટીકીટ થાય. તમ ેઅહી હો તો તમને મળવા આવનારાઓતેમની 
નોકરીની ર ઓ અને સમય વધુ ફાળવી શકે. જેટલેગ અને આવવા જવાનો સમય જો િવચારીય ેતો ૧૭ 
જણાના ૫ દવસો સામ ેતમારી એક અઠવાડીયાની તકલીફો િવચા ંતો તમે મનથી ધારો તો તે સ  બને તેમ છે. 
તમ ેકહેશો અમે તો ૫ જણા અહી છે અને આ ૬ ઠી ટકીટ કોની? તો ત ેછે આપણા ફેમીલી ડો ટરની. 

આ તો હજી આવવાની વાત ક  છુ અને મને તમારા ચહેરા પર આગોતરી િચતાઓના ધાડા દેખાય છે.. કદાચ 
આ પ  મળશે યારથી હવે મને ફોન ઉપર ના કહેવાની અને એ કરવાન ેબદલે ભાઈ તુ અહ  આવે તો આપણા 
સગા વહાલા,વેવાઈ વરત,્આપણી નાત,આપણો સંઘ બધા આપણ ઉજવણામા ંભાગ લઈ શકેને? જેવી વાતો 
તમારા મનમા ંઉગશે… 

તમારો સંગ હોય તેથી તમે જેમ કહેશો તેમ કરીશુ પણ થોડોક વાથ મારો એજ ક ેતમ ેપણ જુઓ તમારા 
સં કારો અને માવજતથી તમારા કુટુંબનુ વટ વૃ  કેવ ુઅને કેટલુ ઘટાટોપ બ યુ છે તેનો તમને અંદાજો આવ.ે તમ ે
તો મને કહેતો અને વાંચતો સાભં યો છે ક ેતમારા આશીષોથી અમે ઉજળા છીય ેપણ તે આવીન ેએ ઉ શને 
સુરજ્ની ચમક આપ જુઓ અને સૌ સાથ ેરહીને અનુભવીય ેકે ૪૦ વષ પહેલા તમે બે અને તમારા પાંચનંુ કુટુબં 
૨૨ નુ થય ુઅને હજી તે િવ તરતુ રહેવાનુ છે.૪૦ વષ પહેલા જે ઘરમા એક સાયકલ અને એક કુટર હતુ તે 
ઘરમા ં૧૭ ગાડી, દસ ઘર અને કેટલીય ેઘર વખરી છે..અને ડહાપણ થી ભરેલા અને મોટા મન વાળા સૌ સંતાનો 
છે જે તમારા શ દોને ઉઠાવવામા ંપોતાની તને બડભાગી માને છે. 
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તમારી ચાર પેઢી સાથ ેજોવાની પ રક પના સાકાર કરવા જ ર મથીશ. 

કહે છે શુભ ભાવનો જ મ પણ એ ઘટનાને કાયા વીત કરવાનુ શુભ શુકન છે. 

બાની અને તમારી તિબયત સાચવશો. 

સોહમના વંદન્.. 

 

પૂ. મોટાભાઈ (૩1)

30 03 2008  

 

પ ેણી ભિવ ય તરફ વળે છે. 

ડેડ, 

જ્યારે જ્યારે  વીક મને “આઈ ડો ટ બીલીવ યુ” નુ ટીપ  મારે છે યારે મને મારો ભૂતકાળ યાદ આવ ેછે.િજદગી 
એ મને પણ પેટ ભરીને સુખો આ યા છે પણ આ વીક કોઇનુ ંમાનતો નથી.હું તેને તમારી સાથે રહેવા ભારત 
મોકલ ુછંુ. ભારતને ત ેતેના ફાધર લડ કહે છે.તમ ેશ ય હોય તો થોડાક ભારતીય સં કારો આપવાનો ય ન 
કરજો. આ કાનો એજે કેટલો ગુિણયલ અને ડા ો થયો છે બસ તેમ જ તેને બનાવવો હતો..પણ િજદગી આખી 
પૈસા કમાવવાની દોડમા ંહંુ અને હની એ ભુલી ગયા હતા કે બાળક ડે કેર કે આયા કરતા વધ ુસારા સં કાર મા 
બાપ પાસે કે દાદા દાદી પાસે થી શીખ ેછે. 

હંુ જ્યાર ેમા  બચપણ અને વીકનુ બચપણ સરખાવ ુછંુ તો થાય છે અમે જે પા યા ત ેઅમે આપી નથી શ યા. 
િજદગીમા ંપૈસો સવ  નથી. તમે જે અમને આપવા મથતા હતા તે સં કાર,નીિત િનયમો અને ધમ માણસને 
પૈસાની આંધળી દોડમા ંખાડા યા ંછે ત ેબતાવે છે કે જેથી અંદર પ યા પછી માર ખાઈન ેશીખવાને બદલે માર 
ખાવાનો સમય જ ના આવે તે સમ વ ેછે. 

મને યાદ છે તમે પણ પૈસાની દોડમા ંતો હતા જ પણ દાદીબા  પાસેથી હું ઘ  વાતાઓ અને વહેવાર ાન 
શી યો હતો. દાદાના બગીચામા ંદાદા સાથ ેછોડવાઓન ેસાજં પડે પાણી પાવ ુમને ગમતું.. ખૈર હવે તો દાદા 
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નથી, બા નથી. આ કા પણ યારેક યારેક ફોન ઉપર હેલો હાય કરે છે. તમારો ફોન આવ ેઅને તે સમય ેતો આનંદ 
મા ંહો  પણ પછી એક ઘેરી ઉદાસી મનમા ંછવાઈ ય છે. ભારતીય મા યતાઓ માણ ેતો આંતરડી 
કકળા યાનો ગુનો છે. ખાસ તો મ મી માટ ેપણ.. 
  
હંુ અને હની નવરા પડીયે યારે થાય ક ેઅમારી કાચી મર અને તે સમય ેઅમને દોરનારા સૌમા ંતમારા જેટલો 
વ વ ભાવ તો યાંથી હોય્ આ સ ય સમજતા બહુ વાર લાગી અને હવે ભુ યા યાંથી ફરી ગણીય ેજેવો મારો 

વીકને યા ંમોકલવાનો ય ન એટલ ુજ સુચવે છે કે મા અને બાપને સંતાનો માટેનો વલવલાટ હરદમ રહે અને 
તેઓ જે ભિવ યનાં ભયો જોઈ અને સમજી સંતાનોને બચાવવા ઝઝુમે તે િનઃશંક પુરા મનનાં હોય. 

જુના કો યુટરની હાડ ડ કમાં તમે લખેલા અને દાદાજીના ંબધા પ ો જે તમે કેન કરીને સાચવલેા ત ેજ્યારે મ 
વાં યા યારે થયુ ંક ેદરેક પેઢી આગળ જતી ય અને પાછળની પેઢીને ભુલતી ય તેવો કેવો વાથ  યાય? શું 
માતા િપતા ફ ત વરસનાં ચાર જ દવસ યાદ કરવાનો રીવાજ વહેવારીક કે તમે જેમ બા દાદાને રોજ જીવતા 
તીથ કહીને ાતઃ મરણ ે ભુ ભજનમાં રોજ યાદ કરતા હતા તે સં કાર સાચા? 

તમ ેજેમ દાદાજીને અહ  લાવવા મથતા હતા તેમ જ હું પણ તમને િવનંતી કરીશ ક ેપાછલા દવસોમા ંમનને 
હળવુ કરી અમારી સાથ ેતમ ેરહેવા આવો અને િજદગીમા ંકરેલી અમારી દરેક ભુલોને સુધારવાની તક આપો 

અંશ અને હનીનાં ણામ 

@@@@@@@@@@@@@ 

આમ જનરશેન બદલાયુ ં
ન બદલાયો જનરશેન ગેપ 
જે ન યો ત ેપા યો હતે અનકે 
સૌન ેમન પોતાનુ ંસતંાન ે  

 

- િવજય ડી શાહ 

• અપણ 
અમારા ઘડવૈયા બા મોટાભાઇને 
ઋણ િ વકાર 



• આ પ  ેણીનો થમ આભાર તો પ િમ  અને નાની બેન વેબ સાિહ ય જગતની િવદુષી લેખીકા 
નીલમ દોશી નો કેમ કે તેમની પ  ેણી " મા  ંભાવ િવ વ" િનયમીત વાંચતા આ પ  ેણીનો 
માનિસક જ મ થયો. 

• અમે રકન અનુભૂિતઓ જેવી છે તેવી ઉપર લખવાનો અને વારંવાર ેમ પુવક આ હ કરનારી પૂ 
મોટીબેન ડો. િતભા શાહ નો અને કશુંક નવતર તુ લખ એમ કહેતી અને મને સતત વાંચતી અને કડક 
િવવેચક સખી અને જીવન સંગીની રે કા શાહનો. 

• ગુજરાતી સાિહ ય સ રતાના ંસૌ વાચક િમ ો અને ો સાહકો (સવ ી દેિવકા બેન ુવ, િવણા બેન 
કડકીયા, કી રટકમુાર ભ ત, રસેશ દલાલ, મુકુંદભાઇ ગાંધી.અને ઘણા િમ ો) 

• અ ય વાચક િમ ોમા ંવડીલ ડો રજનીભાઇ પી શાહ , ઉમ  સાગર, જય ી ભ તા ,ગોપાલ પરીખ, ડો 
દનેશ શાહ , હન શ નીની ન ધ ન લઉ તો હું નગુણો કહેવા  

• મારા લોગ ઉપર અનેક િમ ોએ તેમની લાગણી ઓ ય ત કરી છે તે સૌનો ઉપકાર.. 
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