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       પ્રસ્તાવના 
  

            પે્રમ એટલેકે… પે્રમ  

બધં કમાડ  ખોલી દો એટલે પે્રમ..... ખળખળ વહતેી 
ધારા એટલે કે પે્રમ.... નવજાત શિશ ુઅને નવજાત 
માતા નો પહલેો સ્પિશ એટલેકે પે્રમ..ચાદંલીયા ને 

તારલીયાની ઝગમગતી સોગાત ..એટલે 
પે્રમ…..નીિબ્ધ બને અને મોંનથી શિખર ચડતો 

..પે્રમ.. પતગંની જેમ ઉડવુ ંએટલે કે પે્રમ... શવકલ્પ શવના કોઈને ચાહવુ ંએટલે કે પે્રમ....  જળ 
ખળખળ વહતે ુ…ંજીવન એટલે કે ..પે્રમ…ફૂલ ઝરંતો હાથ લઈને, ઝાકળ જેવી જાત લઈને જીવવુ.ં.. 
એટલે પે્રમ…ઝલમલતો અજવાસ લઈને જીવવુ ંએટલે કે પે્રમ…સમપશણ ભર્ુું વતશન એટલે કે 
પે્રમ ..નહીં  અપેક્ષા, નહીં  ખોટ, પે્રમ એટલે કે પે્રમ…હવાની જલકીમા ંકે અતરની મહકેમા ંછે 
પે્રમ....મેઘધનષુ ના રંગો સપનામંા ંલઇ જીવવુ ંએટલે કે પે્રમ ..જીવન-મરણના મીઠા સબંધં માત્ર 
માનવીઓ વચ્ચે નહહ..પરંત ુસમગ્ર પ્રકૃશત અને માનવી વચ્ચે હોય છે.આ શવિાળ સષૃ્ટટમા ંજીવતં 

પે્રમનુ ંઅસ્સ્તત્વ ધરાવનાર માત્ર એક માનવીજ નથી ..પક્ષીઓના કલરવથીજ મહોરી ઉઠે છે 

પે્રમ......વકૃ્ષનુ ંવકૃ્ષત્વ એટલે કે પે્રમ સષૃ્ટટના આ બધા જીવતં ભાગો એકબીજા સાથે જીવતં 
સબંધંોથી, સ્નેહથી જોડાયેલા છે.  
અ આ સબંધંોથી, સ્નેહની પરાકાટટારૂપ એટલે પે્રમ  .....બને્નના જીવન એકબીજાના સપંકશથી 
લીલાછમ છે…બધુ ંલીલુ ંછમ એટલે કે પે્રમ ....જે જગતને નનદોષ જુએ છે.. પે્રમ આપણા ંપ્રાચીન 
િાસ્ત્રોની અમલૂ્ય હિલસિુી… પે્રમ લોકો સધુી સરળતાથી પહોંચાડવાનુ ંકામ આપણા “િબ્દોનાસર્જન: 
અને “બેઠક”ના કશવએ અને લેખકોએ જે અનભુવર્ુ ંતે વણશવી કર્ુું છે. પે્રમ જેવા જીવનના લીલાછમ 
સબંધંોની આ એક ચચત્તાકષશક રજૂઆત આ પસુ્તકમા ંદરેક લેખકે પોતાની દ્રષ્ટટથી કરી છે....પે્રમના 
ઓડકાર ખાધા પછી કલમ ઉપાડી છે ... 
શવચારો બધાને આવે છે, પે્રમની અનભુશૂત દરેક માનવીને થાય છે, પરંત ુકલમ ઉપાડી િબ્દોમા ં
ટાકંી રજૂઆત કરવી ત્યા ં ઊંચા ઉડ્ડયનની ગહરમા છલકાય છે...અને સૌથી મહત્વની વાત આ 
પસુ્તકમા ંએ છે કે દરેક ની કલમમા ંતત્વની સચ્ચાઇ તથા સરળતા છે જે ખરેખર નોંધપાત્ર  છે.  
"બેઠક"ની   માળાના મણકામા ંશનત નવા મણકા ઉમેરવાનો આ મારો નમ્ર પ્રયાસ છે. આપ 
સવે આદરથી તેને વખાણ્િો  – વધવિો  તો લખનારને પ્રોત્સાહન મળિે.   

-ાજ્ઞપ્ર દપ્રદભવપ્રળપ્ર- 



4 
 

 

ઇન્ડીયપ્ર કોમ્યનુનટી સેન્ટર ,નમલ્ર્ીટપ્રસ ખપ્રત ે

“બેઠક “લોકોની હપ્રજરીથી પરુ વરતપ્રયુ ં

 
 

બે એહરયામા ંમળી ગજુરાતી બેઠક,વરસાદ અને વાવાજોડાની 
આગાહી હોવા છતા ંછત્રી કોટ સાથે લોકો ઉમટયા ,RSVP કરતા 
વધ ુમાણસોની ની હાજરી ,અને ખીચો ખીચ ઓરડામા ં“તો સારંુ 
“પસુ્તકનુ ંથર્ુ ંશવમોચન માનનીય કનભુાઈ િાહ ને હસ્તક …. 
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 બે એરરયપ્રમપ્ર ંગજુરપ્રતીઓ ને હજી મપ્રતભૃપ્રષપ્રની ાવનૃિ ગમે 
છે,મરહનપ્રનપ્ર ચોથપ્ર શકુ્રવપ્રરે મળતી બેઠક મપ્ર ંછેલ્લી બેઠકનપ્ર ફળ 
સ્વરૂરે્ “તો સપ્રરંુ” પસુ્તક એમેઝોન ર્ર ર્બ્લલશ કયુું જેનુ ં
નવમોચન એક વખતનપ્ર સરક્રય સમપ્રચપ્રર ાનતનનનિ જેમણે અનેક 
છપ્રર્પ્રઓ જેવપ્ર કે સદેંશ ,મુબંઈ સમપ્રચપ્રર ,જન સિપ્ર 
,જન્મભમૂીવગેરે  મપ્ર ંર્ોતપ્રની સેવપ્ર આર્ી છે એવપ્ર કનભુપ્રઈ શપ્રહ 
એ કયુું ,વરસપ્રદને લીિે લોકો આવશે કે નરહ તે ર્ણ એક શકંપ્ર 
હતી ,ર્રંત ુઅહી બેઠકમપ્ર ંલોકોની હપ્રજરીને લીિે ઇન્ડીયપ્ર 
કોમ્યનુનટી સેન્ટર ,નમલ્ર્ીટપ્રસ ખપ્રતે લોકોની હપ્રજરીમપ્ર ંપરુ 
વરતપ્રયુ ં

ાોગ્રપ્રમની શરૂઆત ાજ્ઞપ્રબેન દપ્રદભપ્રવપ્રળપ્ર બિપ્રને આવકપ્રરી કરી ,અને દરેક લખનપ્રર લેખકોને 
અણભનદંન આર્ી ,કનભુપ્રઈ શપ્રહનો ર્રરચય આર્ી પસુ્તકનુ ંનવમોચન કરવપ્રનુ ંઆમતં્રણ આપયુ.ં 

મપ્રનનીય કનભુપ્રઈએ પસુ્તક નવષે વપ્રત કરતપ્ર ,બેઠકની ાવનૃતને આવકપ્રરી અને ાોત્સપ્રહન ર્ણ 
આપયુ ં,અને ઉમેરી કહ્ુ ંકે બેઠક દ્વપ્રરપ્ર મપ્રતભૃપ્રષપ્રનુ ંજતન કરી ,અને મતભૃપ્રષપ્ર દ્વપ્રરપ્ર સર્જનશક્તત 
,કલ્ર્નપ્રશક્તત ખીલવવપ્રનો અને ભપ્રષપ્ર દ્વપ્રરપ્ર સસં્કૃનત સપ્રચવવપ્રનો આર્નો આ ાયપ્રસ ખરેખર 
આવકપ્રયપ છે. કનભુપ્રઈ શપ્રહ એ જાતે આ પસુ્તકમપ્ર ંજોડણી સિુપ્રરવપ્ર મપ્રટે મદદ કરી અને કહ્ુ ંકે 
આમપ્ર ંજો ભલૂ હોય તો તેની જજમ્મેદપ્રરી હુ ંલઉં છ ંત્યપ્રરબપ્રદ સમપ્રજનપ્ર મોભી સમપ્રન દપ્રદપ્ર હરરકૃષ્ણ 
મજમુદંપ્રરએ કહુ ંકે સમપ્રજમપ્ર ંથતપ્ર આવપ્ર દરેક કપ્રયપમપ્ર ંઅમપ્રરો સપ્રથ છે અને આશીવપ્રપદ ર્ણ 
છે,અમેરરકપ્રમપ્ર ંન્યજુસી ,હુસ્ટન ,વગેરે આવી ભપ્રષપ્રને લગતી અનેક ાવનૃિ થપ્રય છે તો બે એરરયપ્ર 
મપ્ર ંર્ણ થવી જોઈએ ,પકુ્સ્તકપ્ર ાગટ કરીને નવી ાનતભપ્રને કલમ ઉર્પ્રડવપ્રની તપ્રકપ્રત આર્ી છે 
,તેજ ામપ્રણે લેણખકપ્ર ાેમલેતપ્રબેન (બપ્ર )એ ર્ણ પસુ્તકને નવપ્રજયુ ં,ઘણપ્ર વષો ર્હલેપ્ર અમે આવી 
સપ્રરહત્યને લગતી ાવનૃિ કરતપ્ર અને ફરી આ શરુ થતપ્ર આનદં વતપ્રપય છે અને બિપ્રને અણભનદંન 
આપયપ્ર , 

તરુલતપ્ર બેને અણભનદંન આર્તપ્ર કહ્ુ ંકે મપ્રતભૃપ્રષપ્રમપ્ર ંમપ્ર ંઅણભવ્યક્તત કરવપ્રનો એક અનોખો આનદં 
હોય છે ગજુરપ્રતી ભપ્રષપ્રને ચેતનપ્ર અને બળ આર્વપ્રનો આ ાયપ્રસ અણભનદંનનય છે બેઠકે લેખક 

http://shabdonusarjan.files.wordpress.com/2014/02/to-saru-book.jpg
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લેણખકપ્રને આંગણુ ંઆપયુ ંછે નવી તપ્રજી કલમોને સ્થપ્રન આર્ી પસુ્તક સ્વરૂરે્ મકુવપ્ર બદલ અને 
ાજ્ઞપ્રબેનની મહનેત મપ્રટે ખપ્રસ અણભનદંન ,નવી રે્ઢી સિુી  તમપ્રરપ્ર કપ્રયપનપ્ર આવપ્ર ર્ડઘપ્ર ર્ડે તેવી 
મપ્રરી શભેુચ્છપ્ર. 

ત્યપ્રર બપ્રદ આજની બેઠક નો નવષય “ાેમ એટલે ાેમ એટલે ાેમ…”ની શરૂઆત હુસ્ટન થી 
નવજયભપ્રઈ શપ્રહ થી કરી ટેલીફોન દ્વપ્રરપ્ર એમને બિપ્રને અણભનદંન આપયપ્ર .આ પસુ્તકને ાનસદ્ધ 
કરવપ્રમંપ્ર ંસૌથી મોટંુ યોગદપ્રન નવજયભપ્રઈ શપ્રહનુ ંહત ુ ં,તેઓ ત્યપ્ર ંબેસીને મેન્ટોરનુ ંકપ્રયપ કયુું 
,શલદોનપ્ર સર્જન થી શરૂઆત કરી…. પસુ્તકની ાસદ્ધદ્ધ સિુી જોડેને જોડે રહ્યપ્ર અને ાેરણપ્ર અને 
મપ્રગપદશપન આર્તપ્ર રહ્યપ્ર ,એમણે ફોન ર્ર  કરસનદપ્રસ લહુપ્રર ” સુદંરમ”નુ ંકપ્રવ્ય “તુ ંહ્રદયે 
વસનારી“થી રજુઆત કરી અને શભેુચ્છપ્ર આર્ી રજા લીિી ,બેઠકનો દોર શરુ થયો ાથમ ર્દ્મપ્રબેન 
શપ્રહ જેમણે કનભુપ્રઈ સપ્રથે પસુ્તકમપ્ર ંમદદ કરી તેઓ ઉમરનો બપ્રિ ભલૂી કપ્રયપને ાેયુું ,એમણે ાેમ 
નવષની ખબુ સરસ રજૂઆત કરી ,ત્યપ્રર બપ્રદ ર્ત્રકપ્રર રપ્રજેશભપ્રઈ શપ્રહ એ એમનપ્ર નાય લેખક 
તષુપ્રરભપ્રઈ શતુલને યપ્રદ કરી  ાેમ ર્ર ખબુ સરસ વપ્રત કરી,લોકોને હસપ્રવી ાેમની વપ્રસ્તનવકતપ્ર 
રજુ કરી,તો કલ્ર્નપ્ર બેને રપ્રિપ્ર કૃષ્ણ નપ્રાેમને શલદસ્વરૂર્ આર્ી વેહતેપ્ર ાેમની િપ્રરપ્ર વહરેપ્રવી 
લોકોને તરબોળ કયપ્રપ ર્છી એક એકર્છી એક રજૂઆત આવતી ગઈ ,જયવતંી બેન ર્ટેલ 
,ભીખભુપ્રઈ ર્ટેલ કંુતપ્ર શપ્રહ ,હશબેુન શેઠ ર્દ્મપ્રકપ્રન્ત શપ્રહ,બેઠકનપ્ર નવપ્ર લેણખકપ્ર નનહપ્રરરકપ્રબેન વ્યપ્રસ, 

ર્ી કે દપ્રવડપ્ર સપ્રહબે એ વપ્રતપ્રવરણ ને ખબુ હળવુ ંબનપ્રવ્યુ ંઅને તેમની જુદી જ શૈલી થી ાેમને રજુ 
કયો ,તો જયપ્રબેન ઉર્પ્રધ્યપ્રય અને હમેતંભપ્રઈ ઉર્પ્રધ્યપ્રય એ દર વખતની જેમ  ખબુ સરસ રજૂઆત 
કરી ,ર્લક  વ્યપ્રસે સરસ્વતીની સ્તનુત સપ્રથે ાેમ ર્ર ગીત ગપ્રઈ વપ્રજજિંત્ર વગર વપ્રતપ્રવરણને 
સગંીતમય બનપ્રવ્યુ ં ,તો રેરડયો જજિંદગી નપ્ર જાગનૃત બેન શપ્રહ ેબિપ્રની રજૂઆત રેરડયો ર્ર હુ ંરજુ 
કરીશ તેવુ ંવચન આપયુ ંઅને ાેમ ની બેચપ્રર ર્કં્તત સભંપ્રળવી. રહી રહી ને નૈમેષ અનપ્રરકટે 
ટેકનોલોજી નો ઉર્યોગ કરી SMS દ્વપ્રરપ્ર આવેલપ્ર ાેમનપ્ર સદેંશપ્ર વપ્રચંી લોકોને હસપ્રવ્યપ્ર ,વપ્રસતંીબેન 
ની હપ્રજર ન હોવપ્રછતપ્ર ંાનવણપ્રબેને તેમનુ ંલખપ્રણ વપ્રચંી હપ્રજરી પરુપ્રવી.વચ્ચે ાજ્ઞપ્રબેને તેમનપ્ર ર્નત 
શરદભપ્રઈ દપ્રદભપ્રવપ્રળપ્ર ને સબંોિી  તેમનપ્ર ાેમ ને કનવતપ્રમપ્ર ંઅંકપ્રરી તો શરદભપ્રઈ એ મપ્રરપ્ર ભોળપ્ર 
રદલનો ગપ્રઈ સગંીતમપ્ર ંાેમ વ્યતત કયો ,કલ્ર્નપ્રરઘનુપ્ર ર્નત રઘભુપ્રઈ શપ્રહએ વ્યવસપ્રય એ ડોતટર 
હોવપ્રથી મેડીકલ ભપ્રષપ્રમપ્ર ંાેમને રજુ કયો ર્ીનપ્રકીન ભપ્રઈએ ટેકનોલોજી નો સપ્રથ લઇ કોમ્પટુરની 
ભપ્રષપ્રમપ્ર ંકોઈ કનવની લેખેલી કનવતપ્ર રજુ કરી 
કનકુપ્રકપ્ર એ જોડણી ર્ર ભપ્રર દેવપ્રની ખપ્રસ સલપ્રહ આર્ી ,તો ર્દ્મપ્રબંેને ાજ્ઞપ્રબેનને  અને એનપ્ર કપ્રયપ 
ને નવપ્રજી શપ્રલ આર્ી અણભનદંન આર્તપ્ર કહુ ંકે હુ ં અને અમે બિપ્ર તમપ્રરે મપ્રટે ગૌરવ લઈએ છે 
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ભગવપ્રન આવપ્ર કયો કરવપ્ર મપ્રટે તમને બળ આરે્…,અંતમપ્ર ંરપ્રજેશભપ્રઈ શપ્રહ નપ્ર ર્ત્ની જયશ્રીબેન 
નપ્ર હપ્રથનપ્ર મગની દપ્રળનપ્ર ભજીયપ્ર ,સપ્રથે જયવતંીબેન બેન અને  ઉનમિલપ્રબેન ર્ટેલનપ્ર હપ્રથનપ્ર 
ખમણ ઢોકળપ્ર ચટણી ,મરચપ્ર સપ્રથે આદુનપ્ર ણબસ્કીટ ,અને ચપ્ર બિપ્રએ મપ્રણી ,પસુ્તક ર્રબનપ્ર 
પસુ્તકો વપ્રચંવપ્ર લઇ ગયપ્ર ,રઘભુપ્રઈ એ બિપ્રને ફોટો અને નવડીયો મપ્ર ં ઝડર્ી લીિપ્ર ,તો 
દરવખતની જેમ રદલીર્ભપ્રઈ શપ્રહ ેમપ્રઈક સભંપ્રળી અવપ્રજ બેઠક મપ્ર ંાસરપ્રવ્યો ,સમય જાણે બેઠકમપ્ર ં
થભંી ગયો। .. 5.30 શરુ થયેલ ાેગ્રપ્રમ 10.30 વપ્રગે પરૂો થયો સમયનુ ંકોઈને ભપ્રન ન રહ્ુ ંછતપ્ર ં
સભપ્ર એક બિં રહી ,જલ્દી જવપ્રની રપ્રજા મપ્રગંનપ્રર વ્યક્તત સપંણૂપ ાોગ્રપ્રમ સિુી બેસી રહી દરેકનપ્ર 
ચહરેપ્ર ર્ર ખશુી વતપ્રપણી ર્ચંપ્રણુ ંવષપનપ્ર દપ્રદપ્ર અને બપ્ર અંત સિુી બેઠક ને મપ્રણી  ત્યપ્રરે વપ્રતપ્રવરણ 
મપ્ર ંહતો મપ્રત્ર ાેમ એટલે ાેમ અને મપ્રત્ર  ાેમ ાેમ ાેમ। …… 

અહવેપ્રલ :ાજ્ઞપ્ર દપ્રદભપ્રવપ્રળપ્ર 

શરદ દપ્રદભપ્રવપ્રળપ્ર  

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
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 પે્રમ એટલે કે .....પે્રમ . રાજેિ િાહ 

 

 

ગજુરાતી ભાષાના  પે્રમીઓનો  મારા હુદયપવુશક નમસ્કાર.   

પે્રમ ઉપર બોલવાનુ ંહોય ત્યારે આ શવષય ઉપર જે બોલવુ ંહોય તેવુ ં
બોલાય ,અને જેટલુ ંલખાય તેટલુ ંઓછુ છે પે્રમ િબ્દને જાણીતા 
સાહહત્યકારોએ સરળ સમાજ આપતા વણશવર્ુ ંછે કે જીભ જયારે બોલવાનુ ં
બધં કરે અને કાન જયારે સાભંળવાનુ ંબધં કરે અને આંખો જ બોલે અને 
આંખ જ સભંાળે ત્યારે મન થી મહસેસુ થાય છે. લાગણી એજ પે્રમ છે.  

સૌના માનીતા અને મારા પણ શપ્રય એવા લેખક “અંહકત શત્રવેદી”કે પે્રમની પ્રસ્તાવના હોય છે ખરી 
?પે્રમમા ંતો પ્રસન્નતા જ હોય ,ગમતી વયસ્તત કેમ ગમે છે તેન ખલુાસા કે કારણ નથી હોતા ,એતો 
ગમે છે એટલે ગમે છે ખબુ બોલવાનુ ં મન હોય અને જીભ ઉપર િબ્દો ન આવતા હોય ત્યારે 
જીવન ને ખોલવા,ખીલવવા,અને જીવવા  માટે  સામસામા ંપકે્ષ પાસવડશ નાખવો પડે અને પછી પે્રમ 
ની આપ લે િરુ થાય પે્રમ કરવાની કોઈ ઉમર નથી,પે્રમના પ્રકરણો પણ શવશવધ છે અને પત્રો પણ 
શવશવધ હોય છે બાળપણ નો પે્રમ,જુવાનીનો પે્રમ ,વદૃ્ધાવસ્થા નો પે્રમ। ...આમ પે્રમ ની વાતો જ કૈક 
નોખી છે.બે પે્રમીઓ જયારે અંદર બહાર પે્રમ થી  ભીંજાતા હોઈએ ત્યારે સાચા પે્રમની અનભુશૂત થાય 
છે.  

જાણીતા લેખક  સાહહત્યકાર તષુાર શતુલ  એક ટુકી વાતમા ંકહ ેછે   દાદા સવારે દિશન કરવા  મહંદરે 
જાય છે અને દાદી ઘરે હોય છે,મહંદરેથી પાછા વળતા દાદા રસ્તામા ંવૈધ ની દુકાને થી દાદીના 
ઘુટંણ પર લગાડવાના તેલની િીિી લઇ આવે છે અને દાદી ત્યા ંદાદા માટે ચા તૈયાર રાખે 
છે,આમા ંકોઈને કઈ કહવે ુ ંનથી પડત ુ ંઆપને વેલેન્ટાઈન હદવસો ઉજવીએ છીએ અને તેઓ 
વેલેન્ટાન વષો ઉજવે છે હવે આપણેજ નક્કી કરવાનુ ંછે.  

કોઈએ સાચુ ંકહું છે કે લગ્નની સિળતા એ છે કે આપણે એક વયસ્તત સાથે વારંવાર પે્રમ કરીએ 
છીએ અને અસખં્યવાર પે્રમમા ંપડીએ છીએ દુશનયા માટે તમે ભલે  એક વયસ્તત છો પણ કોઈ એક 
વયસ્તત માટે તમે જ આખી દુશનયા.  
નવા નવા લગ્ન થયા હોય ત્યારે તો વાત જ કંઈક ઓર છે નવી દુશનયા નવા શવચારો નવી વાતો 
અને એકબીજામા ંખોવાઈ જવાની ઝખંના પશત ઓહિસે જતો હોય તો પત્ની છેક કમ્પાઉન્ડ  સધુી 
આવજો કહવેા આવે,પશત પણ ક્યારેક બહાર આવીને ચાવી આપજે ને… એમ બમુ પાડી કહ ેકોઈ ને 
થત ુ ંહોય કે આમ ચાવી કોઈ ભલૂત ુ ંહિે પરંત ુખરેખર વસ્તસુ્સ્થશત કૈક ઓર જ હોય છે આને 
િરૂઆત ના હદવસોમા ંપત્ની  કમ સનુ કહ ેછે. ...પણ સમય થતા એનુ ંહહન્દી થઇ જત ુ ંહોય છે  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
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વરસાદના હદવસો હોય પશત ઓહિસેથી ઘરે મનમા ંશવચાર કરતો હોય કે ઘરે જતા ભજીયા તૈયાર 
હિે અને ભજીયા ની સગુધં એનો રસ્તો ટંુકો કરી નાખે છે અને ભજીયા તૈયાર જ હોય છે  

થોડા વષો પછી વરસાદ આવતો હોય અને પશત િોન કરે તો પત્ની એનો િોન પણ ટાળે છે ઘરે 
આવતા ભજીયા શવષે પછેુ તો નાણાપં્રધાન જેવો શટુક જવાબ આપે છે પરંત ુભજીયા હોય છે પણ 
સમય જતા એ ભજીયા પણ અદ્રશ્ય થઇ જાય છે  

આજના સબંધંમાથંી શવશ્વાસ અને પે્રમ અદશ્ય થતા જાય છે અપેક્ષાઓ બનેં પકે્ષ વધતી જાય છે. 
સબંધોનુ ંડાયાલીસીસ થાય છે જે સબંધો સાચવવા પડે તે તેમા ંજીવન રેહત ુ ંનથી મીઠાસ લપુ્ત 
થતી જાય છે.  

પે્રમ માથંી નિરત અને પછી જે શસલ્લક વધે છે તે આપના હદલની મડૂી છે નિરત અને 
અહમમાથંી પે્રમની બાદબાકી કરો અને શસલ્લક વધે તો સમજવુ ંકે આપણે સબંધોના હહસાબમા ંકૈક 
ભલુ કરી છે.  

છેલ્લે સૌ પે્રમીને શભેુચ્છા પાઠવતા કહીિ કે  

આંખો મા ંખિુી ,હોઠો પર ખિુી  
દુુઃખ નુ ંકોઈ નામ ન રહો  
તમને સૌને એટલી ખિુી મળે  

કે એની કયારેય િામ ન હો। … 

રજુઆત:રાજેિ િાહ ----પે્રસ હરપોટશર          ગજુરાત સમાચાર( usa )  

*********************************************************************************************

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f71fdf17f&view=att&th=144852b258fdd61b&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hsayhy6n0&zw


10 
 

 

 

 

રાધાની ધારા…..કલ્પના રઘ ુ

 

નમત્રો, 

સૌ ાથમ તો ાજ્ઞપ્રબેનને આ નવષયની ર્સદંગી મપ્રટે ખપ્રસ િન્યવપ્રદ. 

જુઓને, આજની બેઠકમપ્ર ંબિપ્રજં ાેમરસમપ્ર ંડબૂી ગયપ્ર છે. જાણે, ાેમ છલકપ્રય છે, દરેકનપ્ર ચહરેપ્ર 
ઉર્ર અને નનતરે છે તમપ્રરપ્ર ંહપ્રસ્યમપ્ર.ં 

ાેમ બોલતપ્રજં મોઢપ્રમપ્ર ંર્પ્રણી આવે છે ન?ે અંગે અંગે ફૂટે એ ાેમ છે … ાેમમપ્ર ંર્લળવપ્રનુ ંહોય, 

ભીંજાવપ્રનુ ંહોય, ર્ોતપ્રનપ્ર ંઅક્સ્તત્વને બરફની જેમ ઓગપ્રળી નપ્રખંવપ્રનુ ંહોય, નીતરવપ્રનુ ંહોય, 

ડબૂવપ્રનુ ંહોય અને અંતે એક બની જવપ્રનુ ંહોય. 

આવો સપ્રચો ાેમ કોઇ તો મને બતપ્રવો? જયપ્ર ંાેમમપ્ર ંસ્વપ્રથપ, શરતો, પરૂપ્રવપ્ર, અર્ેક્ષપ્ર અને અનેક 
ાકપ્રરની ગપ્રઠંો ગઠંપ્રયેલી છે ત્યપ્ર ંાેમ નથી. હપ્ર … ક્ષણણક અથવપ્ર તો મયપ્રપરદત સમય મપ્રટેનો ાેમ 
બિેજ જોવપ્ર મળે છે. ર્રંત ુઅહીં વપ્રત થપ્રય છે શપ્રશ્વત, અનવનપ્રશી અને અનવરતર્ણે વહતેો ાેમ … 

હપ્ર … હુ ંઆ કલ્ર્નપ્ર … ક્યપ્રરેક મીરપ્ર બનુ ંછ,ં તો ક્યપ્રરેક સીતપ્ર, તો વળી ક્યપ્રરેક મથંરપ્ર. ક્યપ્રરેક 
િૌર્દી, તો ક્યપ્રરેક કંુતપ્ર તો વળી ક્યપ્રરેક રપ્રિપ્ર … એકજ જન્મે અનેક જન્મો લઇને ક્યપ્રરેક ાેમની 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/03/09/%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%a7%e0%aa%be%e0%aa%a8%e0%ab%80-%e0%aa%a7%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%aa%be-%e0%aa%95%e0%aa%b2%e0%ab%8d%e0%aa%aa%e0%aa%a8%e0%aa%be-%e0%aa%b0%e0%aa%98%e0%ab%81/
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અનભુનૂત કરૂ ંછ ંઅથવપ્ર કરપ્રવતી રહુ ંછ.ં ર્રંત ુ… ર્રંત ુઆ ાેમ નથી … એમપ્ર ંક્યપ્રકં મોહ છે તો 
ક્યપ્રકં લોભ, સ્વપ્રથપ કે અસલપ્રમતીની ભપ્રવનપ્ર છે. તો સપ્રચો ાેમ કોને કહવેો? 

જો તમે ધ્યપ્રન કરતપ્ર ંહશો અને તેમપ્ર દૈવી શક્તત સપ્રથેનુ ંક્યપ્રરેક જોડપ્રણ થત ુ ંહશે તો એ નમલન 
સમયે તમને અચકૂ સપ્રચપ્ર ાેમની અનભુનૂત થઇ હશે. તો નવચપ્રરો, સદપ્રય ધ્યપ્રનમપ્ર ંરહતેી એ મીરપ્ર 
… એ રપ્રિપ્રએ જે ાેમ કયો હતો … કૃષ્ણ સપ્રથેનો, એ સપ્રચો ાેમ હતો.ડુબપ્રડીને તપ્રરવપ્રની એ નોખી 
ાીતની રીત તો મપ્રત્ર કૃષ્ણનેજ આવડે. જો આર્ણે શરણપ્રગનત સ્વીકપ્રરીએ તો … 

રપ્રિપ્ર … મપ્રરી િષ્ષ્ટએ કોઇ વ્યક્તત ન હતી … ખબૂજ ચચપ્રપસ્ર્દ ર્પ્રત્ર છે રપ્રિપ્રનુ,ં ર્રંત ુરપ્રિપ્ર એ 
નખનશખ ાેમલક્ષણપ્ર ભક્તતનુ ંએક સ્વરૂર્ હત ુ.ં અને મપ્રટેજ હુ ંકહીશ, કે કૃષ્ણમપ્રથંી નનકળીને કૃષ્ણમપ્ર ં
સમપ્રઇ એક ાેમની િપ્રરપ્રિપ્રરપ્રિપ્રરપ્રિપ્રરપ્રિપ્ર … રપ્રિપ્ર બની ગઇ િપ્રરપ્ર …એનપ્ર ર્ર મેં એક કપ્રવ્ય લખયુ ં
છે. આ કપ્રવ્યમપ્ર ંજે કૃષ્ણ સિુી ર્હોંચી શકે છે અને કૃષ્ણમપ્ર ંસમપ્રઇ જાય છે તેને ાેમની ર્રપ્રકપ્રષ્ઠપ્ર, 
ાેમનુ ંસ્વરૂર્ ગણીને મેં કપ્રવ્યનુ ંનપ્રમ ‘રપ્રિપ્રની િપ્રરપ્ર’ આપયુ ંછે. જે હુ ંઆર્ સૌને સભંળપ્રવુ ંછ.ં 

 રપ્રિપ્રની િપ્રરપ્ર 

હુ ંતો રપ્રિપ્રની િપ્રરપ્ર બની વહતેી ચપ્રલી 

યમનુપ્રનપ્ર ંનીર બની ઉછળતી, કદૂતી 

તપ્રરપ્ર ચરણોનપ્ર ંસ્ર્શે આનદંપ્રઇ … હુ ંતો રપ્રિપ્રની 

તપ્રરી વપ્રસંળીનપ્ર નપ્રદે ઉછળતી, કદૂતી 

ગપ્રયો બની, તપ્રરપ્ર સગંે રંગપ્રઇ … હુ ંતો રપ્રિપ્રની 

મોર બની, કળપ્ર કરી, થનક થૈ થૈ નપ્રચીન,ે 

ઘેલી બનીને તપ્રરપ્ર નશરે સોહપ્રઇ … હુ ંતો રપ્રિપ્રની 

શે્વત મપ્રખણને મીસરીમપ્ર,ં કપ્રન તને ડબૂપ્રડી 
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અંતે રપ્રિપ્રનપ્ર ંરંગે રંગી ગઇ … હુ ંતો રપ્રિપ્રની 

ક્યપ્રરેક મીરપ્ર ંબનીને મોહનમપ્ર ંસમપ્રણી 

તો નરનસિંહની ભક્તતમપ્ર ંભીંજાતી રહી … હુ ંતો રપ્રિપ્રની 

મપ્રરપ્ર રૂરદયપ્રનપ્ર ંતપ્રરને ઝણઝણપ્રવીને 

એકતપ્રરો બનીને હષપ્રપઇ ગઇ … હુ ંતો રપ્રિપ્રની 

અણખલ બ્રહ્પ્રડંમપ્ર ંએક ત ુ‘શ્રીહરર’ 

એકોહમ્  બનીને ચચપ્રપઇ ગઇ … હુ ંતો રપ્રિપ્રની 

હવે રપ્રિપ્ર અને કૃષ્ણ અલગ નથી … ઇશ્વરમપ્ર ંઓગળીને એકોહમ્  બની ગઇ રપ્રિપ્ર … 

આ તો છે ાેમ, ાેમ એટલે ાેમ … કલ્ર્નપ્ર રઘ ુ

-  
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પે્રમ એટલે કે….. પે્રમ.—-પ્રજ્ઞાજી 

 

પે્રમ એટલે કે  પે્રમ…… જે િબ્દને આપણે  વણશવી ન િકે…. કદાચ એક અહસેાસ કે અનભુશૂત કહી 
િકાય …આ એક િબ્દ દરેકની દ્રષ્ટટએ અલગ છે અને છતા ંસ્વરૂપ અહસેાસ કે અનભુશૂત જ છે.  
આપણે સૌ રોજબરોજના જીવનમા ંહિલસિૂી કે હિલોસોિી િબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ અને એમા ં
પે્રમને પણ હિલોસોિી ની શે્રણીમા ંમકૂી દઈ અદ્યાત્ત્મકતા ના લેવેલ પર લઇ જીએ છે કોઈને સાથે 
એકરૂપ થવુ ંએ પે્રમની હિલોસોિી છે અને ત્યાગ સમપણશ સવેંદના આકષશણ ,સહાનભુશુત આિા 
શવશ્વાસ વગેરે તેના લક્ષણો આપો આપ તેમા ંજોડાય છે  

હું એમ કહીિ કે વયસ્તતના હકારાત્મકત અચભગમ..,સ્વીકાર ,….સહજતા .. પછીની લાગણી એટલે 
પે્રમ… .જીવનમા ંબનતી ઘટનાઓ પરત્વેનો એક સામાન્ય અચભગમ…….એક એવો અનભુવ જે 
માત્ર બીજા માટે થાય…. શવજ્ઞાનીઓં પરમાણુ ંના આકષશણ તરીકે લ્યે છે તો ધાશમિક દ્રષ્ટટ એક ભ્ાશંત 
કહીને ભિુવાની વાત કહ ેછે.  
પરંત ુરોજના જીવનમા ંપે્રમનો અનભુવ કોને નથી થતો !……એક નવજાત શિશનુા સ્પિશથી માડંી 
મતૃ્ર્ ુસમયે છોડી જતો સ્નેહીનો હાથ બધામા ંજ પે્રમની અનભુશૂત અને આ બે ની વચ્ચે જીવન 
દરમ્યાન પે્રમ ને િોધતો,અનભુવતો,અહસેાસ કરતો માનવી …..મળે તો આનદં અનભુવતો અને ન 
મળેતો દુખી થતો માનવી ,….એક કુદરત ની સહજતાને પામવા મથતો માનવી ….પે્રમ એટલે કે 
….પે્રમ એમ બોલે તેમા ંશુ ંનવાઈ……… 

માનવી પોતે પોતાની જાતને પે્રમ કરે છે,ત્યારે જ બીજાને પે્રમ કરી િકે છે અને જયારે બીજાને પે્રમ 
કરે છે ત્યારે એને પાખંો ફૂટે છે એક ચેતના એક ગશતનો સચંાર થાય છે ,પે્રમ એ કુદરતની 
લાક્ષણીકતા છે અને છતા ં એક સહજતા …..પથૃ્વી પરની દરેક જીશવત વસ્ત ુએટલે પે્રમ નુ ંતત્વ 
અને એ પે્રમની પાછળ અસીમતાનો સરુ….આપણો પે્રમ એક શવિાળ પે્રમ તરિ નુ ંએક માત્ર 
પગથીર્ુ ં…એકબીજાના પે્રમના સાથથી  ઉચે ચડવાનુ ં.કારણ  ..પે્રમ બોલતો નથી પરંત ુધીરે ધીરે 
શિખર ચડ ેછે અમારા પણા ની સીમાઓ અશતક્રમીને અસીમતા ભણી…. અને બને છે .શવશદુ્ધ અને 
પહરપતવ  ..હદવય પે્રમ .અને આપો આપ મોંન બની જાય છે। ….મોંન પે્રમનુ ંસવોતમ શિખર કયારે 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/03/13/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%8f%e0%aa%9f%e0%aa%b2%e0%ab%87-%e0%aa%95%e0%ab%87-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%9c/
http://shabdonusarjan.files.wordpress.com/2014/03/picture004.jpg
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ચડી જાય છે એની ખબર પડતી નથી…. કારણ પે્રમ એક માત્ર અહસેાસ એક અનભુશૂત…હદવયતા 
… અને માટે જ પે્રમ એટલે કે…… પે્રમ છે.  

  

તમારી અને અમારી  
પે્રમ કરવાની રીત છે એક અનોખા અંદાઝ થી…. 

અમે તમને પે્રમ કરીએ બોલીને  

અને તમે જવાબ વાળો મોંન થી……  

લોકો સમજે અબોલડા છે,  

પરંત ુમોંન ચડે છે  

શિખર પે્રમનુ ંધીરે ધીરે થી ……. 
કોઈ પ્રિિંા કરે આપની  તો  

આવે છે ઈષાશ હદલથી…  

પણ ટીકા થાય તમારી તો  
નથી સહન થતી અમારાથી …. 

લોકો કહ ેછે બદુ્ધીિાળી છો તમે  

પણ કરો છો પે્રમ માત્ર હદલથી …… 

ડાહ્યા છો ઓછામા ંસમજી જાવ છો  
માટે જ અબોલ રહી પે્રમ વષાશવો છો મોંનથી …. 

નથી િહરયાદ મારી પણ આ   

પણ િરી િરી યાદ છે માત્ર પે્રમથી ….. 
સ્ત્રીની િહરયાદમા ંપે્રમનો આશવટકાર છે  

આમ જ આવરણો તટેૂ છે િહરયાદથી …. 
પાર કરીવી છે સીમાઓ અશતક્રમીને અસીમતા ભણી 

અંતે તો તમારા અને મારા સહજ પે્રમથી…. 
 પામવો છે હદવય પે્રમનો અહસેાસ 

 તો ચાલો આમ શિખર ચડીએ પે્રમનુ ંબસ ધીરે ધીરે થી  ….. 
પ્રજ્ઞાજી 
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પે્રમ એટલે પે્રમ-પી.કે.દાવડા 
ાેમની વ્યપ્રખયપ્ર 

ાેમ નવષે ઘણુ ંબધુ ંબોલપ્રયુ ંછે અને લખપ્રયુ ંછે, ર્ણ હજી સિુી કોઈ ાેમની સતંોષકપ્રરક વ્યપ્રખયપ્ર 
આર્ી શક્ુ ંનથી.  ાેમની સતંોષકપ્રરક વ્યપ્રખયપ્ર શોિવપ્ર મેં અહીં ાયત્ન કયો છે. 

ાેમ એક ાકપ્રરનુ ં“એનેસ્થનેસયપ્ર” છે.” આ વપ્રત ઘણે અંશે સપ્રચી છે. ઓરે્રેશન વખતે એનેસ્થેનસયપ્ર 
આર્ી ડોકટર ગમે તેવી વપ્રઢ-કપ્રર્ કરે છે તો ર્ણ આર્ણને કંઈ ખબર ર્ડતી નથી. આજકપ્રલ 
ાેમમપ્ર ર્ડેલપ્ર લોકોની હપ્રલત ર્ણ લગભગ આવી જ છે. 

“ાેમ ર્પ્રરપ્ર જેવો છે.” હપ્રથમપ્ર રહ ેર્ણ મઠુ્ઠીમપ્ર ન રહ,ે સરકી જાય. 

“ાેમ યધુ્િ જેવો છે.”  શરૂ થઈ જાય છે, રોકવુ ંમશુ્કેલ છે. આ વપ્રત એટલે  ર્ણ સપ્રચી છે કે જેમ 
યધુ્િ પરંુુ થયપ્ર બપ્રદ ચપ્રરે  કોર બરબપ્રદી જોવપ્ર મળે છે તેમ ાેમ ખતમ થયપ્ર ર્છી લગભગ આવુ ં
જ દેખપ્રય છે. 

“ાેમ દુનનયપ્રને ફેરવત ુ ંનથી, દુનનયપ્રમપ્ર ંફેરવે છે.” આ નવષમપ્ર મપ્રરે કંઈ કહવેપ્રની જરૂરત છે? 

“ાેમ એક કલ્ર્નપ્ર છે.” લગ્ન એક હકીકત છે. 

“નશીબદપ્રર લોકોનો ાેમ નસતપ્રર જેવો છે.” વચ્ચે વચ્ચે સગંીત બિં થઈ જાય ર્ણ એનપ્ર તપ્રર 
સપ્રબતૂ હોય છે. 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/03/02/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%8f%e0%aa%9f%e0%aa%b2%e0%ab%87-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%aa%e0%ab%80-%e0%aa%95%e0%ab%87-%e0%aa%a6%e0%aa%be%e0%aa%b5/
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આમ ઘણપ્ર ફપ્રફંપ્ર મપ્રયપ્રપ છતપ્ર ંાેમની કોઈ બિં બેસતી વ્યપ્રખયપ્ર સપ્રરહત્યમપ્ર તો મળી નરહિં. 
એંજીનીઅર હોવપ્રથી ગણણતની મદદ લેવપ્રની કોશીશ કરી. નવચપ્રર કયો  Squareroot of love શુ ં
હશ?ે ખબૂ ગણત્રી કરવપ્ર ર્છી જવપ્રબ આવ્યો, “Attraction”. મને તો ગણણત ર્ર નવશ્વપ્રસ છે, ર્ણ 
લોકો મપ્રનસે કે નરહિં એવી શકંપ્ર હોવપ્રથી સપ્રરહત્યમપ્ર જ શોિ ચપ્રલ ુરપ્રખી. 

આખરે સતં કબીરદપ્રસે જવપ્રબ આપયોોઃ 

प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बबकाय। 

राजा परजा जेहह रूचै, स़ीस देइ ले जाय।। 

    -ર્ી.કે.દપ્રવડપ્ર 

બ્રેકઅર્ 

તમે   કહો  ને  અમે  ન કરીએ, એવુ ં બને  જ કેમ? 

સદપ્ર   તમોને  રપ્રજી  કરવપ્ર, એ  જ  અમપ્રરી   નેમ. 

રદવસરપ્રત  અર્પણ છે  તમને,  છતપ્ર ંકરો છો વહમે? 

તમે   ભલે નપ્ર  સમજી શકતપ્ર, અમે  કયો  છે ાેમ. 

તમે  કહો તો  સરૂજ  ઊગ,ે  તમે  કહો  તો રપ્રત ર્ડે, 

રદવસ-રપ્રતનપ્ર  ભેદ  તમપ્રરી  ર્પ્રસે  અમને  નરહિં નડે; 

છતપ્ર ં તમપ્રરપ્ર શકંીલપ્ર મનમપ્ર   શપ્રને  ખોટી છપ્રર્ ર્ડે? 

આવુ ં  મપ્રનસ  હોય  તમપ્રરંુ, ગપ્રડી  ર્પ્રટે  કેમ  ચડે? 

બદલો  મપ્રનસ હવે  તમપ્રરંુ, નરહિં  તો અંતર  કેમ  મળે, 
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અહીં  ાેમનપ્ર  મોજા  ઉછળે, તમને  નપ્ર કંઈ સમજ ર્ડે, 

આ છેલ્લો છે   યત્ન અમપ્રરો, એમપ્ર જો કંઈ ર્ણ ન વળે, 

સપ્રરૂ ં થપ્રસે “બ્રેકઅર્” કહીને, બેઉ ર્ોત-ર્ોતપ્રને મપ્રગપ ર્ડે. 

 ર્ી. કે. દપ્રવડપ્ર 

   *             *                 *                   * 

તપ્રરો મપ્રરો ક્યપ્ર ંમેળ 

તપ્રરો મપ્રરો ક્યપ્ર ંમેળ નાયે,તુ ંને હુ ંબહુ અલગ નછયે 

તુ ંચદંનકપ્રષ્ટની ાનતમપ્ર છે, હુ ંતો બપ્રવળનો કપ્રટંો છ,ં 

તુ ં  પનૂમની  ચપ્રદંની  છે,  હુ ં તો  ડપ્રમરનો  છપ્રટંો  છ,ં 

તપ્રરો મપ્રરો ક્યપ્ર ંમેળ નાયે,તુ ંને હુ ંબહુ અલગ નછયે. 

તુ ં  િનવપ્રનની  બેટી  છે, હુ ં સતંપ્રન ગરીબ તણુ,ં 

તુ ં  દૂિમલપ્રઈ ખપ્રનપ્રરી, હુ ં દપ્રળરોટી ર્પ્રમુ ંતો ઘણુ,ં 

તપ્રરો મપ્રરો ક્યપ્ર ંમેળ નાયે,તુ ંને હુ ંબહુ અલગ નછયે. 

તુ ંમહલેોમપ્ર રહવેપ્રવળી, ર્ણ હુ ંચપ્રલીનો નનવપ્રસી છ,ં 

તુ ં આસમપ્રનમપ્ર ઉડનપ્રરી,  હુ ં રસ્તપ્રનો  ાવપ્રસી છ,ં 

તપ્રરો મપ્રરો ક્યપ્ર ંમેળ નાયે, તુ ંને હુ ંબહુ અલગ નછયે. 
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તો શીદ સર્નપ્રમપ્ર આવે છે, આવીને કેમ સતપ્રવે છે? 

એકલો મજુને મેલી દે, જેમ  નછયે  એમ જ ઠીક નછયે, 

તપ્રરો  મપ્રરો  ક્યપ્ર ંમેળ  નાયે, તુ ંને  હુ ં બહુ અલગ  નછયે. 

                                     -ર્ી. કે. દપ્રવડપ્ર 
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        પે્રમ- પદ્માબેન કનભુાઈ િાહ    

પે્રમ એટલે કુરબાની, સમપશણ.  સમય અને સજંોગ પ્રમાણે જીવન ઘડાય છે  . 

કુળ, કુટંુબ અને દેિ માટે ન્યોછાવર થવ ુએ પણ પે્રમ કહવેાય.  જીવનની દરેક 

પળ માનવ ધમશને  "જીવો અને જીવવા દો"  સતૂ્ર પ્રમાણે જીવવુ ં
જોઈએ.  સમપશણના ઢોલ ત્રાસંા વગાડવાના હોતા નથી. જીવનના ઘડતરમા ં
જડાઈ જતા હોય છે. સતં કબીરે કહ્ુ ંછે કે " ઢાઈ અક્ષર પે્રમકા પઢે સો પહંડત 

હોય ".  સસંારમા પે્રમ એ અમતૃ તલુ્ય સજંીવની છે.પે્રમ માનવ જીવનને સખુ િાશંત અને દીઘાશર્ ુઅપે છે. 

જેના હૃદયમાં બીજાના દુ:ખ, દદશ  અને વેદના સમજવાની કરુણાવશૃત્ત હોય તેવા કુમળા હૃદયના માનવ 

પે્રમની લાગણી સમજી િકે છે.  જીવનમા સાચો પે્રમ માનવીના રોમ રોમમાથંી  પ્રગટે છે.  જેમ બાળક 

એની માતાને જોઈ હરખાય છે. એને વળગીને આનદં શવભોર થઇ જાય છે. તેથી કહયેાય છે કે પે્રમ પથૃ્વી 
પરનુ ંઅમતૃ છે.    

પશત પત્ની, મા અને બાળક, મા અને દીકરી, બે પડોિી, તેમજ બે શમત્રો,  આિક અને માશકુા વચ્ચે 

ભાવના  સભર અંતરના પે્રમની અનભુશૂત હોય છે. પ્રભ ુપે્રમ, ગરુૂ  પે્રમ અને દેિ પે્રમ એ પે્રમની પરંપરા 
છે. ભતત મીરાબાઈ ચગહરધરના દીવાની હતા. ભતત નરશસિંહ મહતેા િામચળયાના અતટૂ પે્રમમા ંડબેૂલા 
હતા. ઝાસંીની રાણી  લક્ષ્મીબાઈનો દેિ પે્રમ અદભતૂ હતો. આપણા દેિ ભારત માટે જાન ન્યોચ્છાવર 

કરનાર દેિ પે્રમીઓમા  વીર ભગતશસિંહનુ ંનામ મોખરે છે, બીજા ઘણાયે દેિ પે્રમી  અનેક વીર 

શવરાન્ગનાઓએ સ્વદેિ માટે  જાન  કુરબાન  કરેલા તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. 

વીર નમશદ કશવ પે્રમાનદં, કશવ િામળ ભટ્ટ, ગજુરાતી ભાષા માટે અદ્વિતીય પે્રમ દાખવેલો. સાહહત્યકાર શ્રી 
ગોવધશનરામ શત્રપાઠી જેમણે સરસ્વતીચદં્ર  જેવા ઉત્તમ ગ્રથં આપ્યા, જેના વાચંનથી સમાજ શનમાશણ અને 

ચાહરત્ર્ય ઘડતર થાય તેવા પાત્રો રજુ કરીને વાતાશન ુ ંશનરૂપણ કર્ુશ છે. રામાયણ અને મહાભારત એ 

પહરવારની પે્રમ ગાથા છે. રામાયણમા ંસીતા અને રામજીનો પે્રમ, મહાભારતમા ં મા કંુતાજી ને પાચં 

પાડંવનો અનન્ય પે્રમ,  શ્રી કૃટણ અને અજુ શનનો શમત્ર પે્રમ (સખા પે્રમ) વણશવયો છે. તેમજ પજૂ્ય ગાધંીજી 

ને કસ્તરુબાના  આદિશ પે્રમપણૂશ જીવનના વદંશનય ચહરત્ર આપણી સમક્ષ છે.  એટલા માટેજ વષો વહી 
ગયા પછી પણ રામાયણ ને ભાગવતના સપ્તાહ કથા રૂપે દરેક પ્રાતંમા ંસાભંળવા મળે છે.  શ્રી રામનો 
શપત ૃપે્રમ, લક્ષ્મણનો સેવા પે્રમ, ભરતજીનો ભ્ાત ૃપે્રમ  રામાયણમા ંતલુસીદાસજીએ સુદંર રીતે વણશવયો 
છે.મધર ટેરેસા જેમણે માનવ સેવા અથે દુશનયાના ઘણા દેિોમાં ગરીબ, અિતત અને વદૃ્ધજન માટે  પે્રમ 

અને કાળજી ભરી સારવાર ને મદદ  અથે સસં્થાઓ સ્થાપી છે. મધર ટેરેસા સાક્ષાત પે્રમની મશૂતિ હતા. 
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રસ્તે તરછોડાયેલા, તરતના જન્મેલા બાળકો, અનાથ, અિતત અસહાય વદૃ્ધજનોને આ સસં્થાઓમા ં
પે્રમની સહરતામા ંસેવા, સશુ્રષૂા અપાય છે. 

આ પે્રમભયાશ સબધંનો ઉત્સવ  "વેલેન્ટાઇન ડે", "િાધસશ ડે" અને "મધસશ ડે" તેમજ આપણે  રક્ષાબધંનનો 
તહવેાર  આનદંથી ઉજવીએ છીએ.   પહરવારનો પે્રમ સખુ દુ:ખમા ં એક બીજાને સહાનભુશૂત રૂપ નીવડ ેછે 

અને તકલીિના હદવસો સહલેાઈથી પસાર થઇ જાય છે.    જેમ બાળક માતાને જોઈ પે્રમથી હરખાય છે 

તેવી રીતે પાળેલા પ્રાણી કુતરૂ, ગાય, ઘોડો શવ. એના  માચલકને  જોઈ ખબૂ ખિુ થાય છે. પે્રમથી જ આ 

જગત હર્ુશ ભર્ુશ લાગે છે. ધરતી અને આકાિ, જડ અને ચેતન, પશ ુપખંી અને માનવનુ ંસર્જન શવસર્જન, 

જન્મ મતૃ્ર્ ુઆ િિં પે્રમની પહરભાષા છે. પત્ની  મા, બેન અને દીકરી રૂપે સ્ત્રી આ જગતને  પે્રમથી 
રચળયામણુ ં અને ખિુીઓથી આનહંદત રાખે છે."માડી એ  પે્રમ તણી પતૂળી રે લોલ"  માતાના હૃદયમા ં
અનન્ય પે્રમ એના સતંાનો માટે હોય છે.પહરવારની સેવા સશુ્રષૂામાજં  એન ુઆર્ટુય પરુૂ કરે છે. સ્ત્રીનુ ં
હૃદય જન્મથી જ પે્રમ અને કરૂણાથી ભરેલુ ંહોય છે. નાનપણમા ંમાતા શપતાની સેવા કરે છે. પરણીને 

સાસરે આવી પરુા પહરવારનુ ંકામ સભંાળી  લે છે. આમ એન ુસમગ્ર જીવન સેવામય હોય છે. પે્રમાળ 

જીવન એ સજંીવની જેવુ ંઅમલૂ્ય છે. ત્જિંદગીમા ંઆવી પડેલી જવાબદારી  હસ્તે મોઢે ઉપાડીને કુટંુબને 

મદદ કરી િરજ બજાવવાની કુદરત તક આપે તો  તે ક્યારેય ગમુાવવી નહહ. એ પળ પે્રમથી સ્વીકારી 
અનસુરવુ ંજોઈએ એજ સાચો પે્રમ છે.     "સબસે ઉંચી પે્રમ સગાઇ" 

પદ્માબેન કનભુાઈ િાહ   (Sunnyvale,  CA)   

 

 

 

ર્દ્મપ્રબેન કનભુપ્રઈ શપ્રહ ,કનભુપ્રઈ શપ્રહ જેમનપ્ર હસ્તક બકુનુ ંનવમોચન થયુ ં. 
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ાેમ એટલે ામે એટલ ે ાેમ ---તરુલતપ્ર મહતેપ્ર 
 
 

જીંદગીમપ્ર ંક્યપ્રરેક એવુ ંબને છે કે શલદો નો અંત આવી જાયછે, અમકુ 
ઘટનપ્ર બન્યપ્ર ર્છી  મપ્રત્ર  મૌંન, એક ાકપ્રરનો આઘપ્રત લપ્રગે છે.ર્ણ 
અંતરમપ્ર ં એવો  આનદ થપ્રય છે કે જાણે મનૂ્ગપ્રએ     ગોળ ખપ્રિો, 
રેખપ્ર મપ્રરી કોલેજની સખી હતી,  આનદંીસ્વભપ્રવની સ્વતતં્ર અને 

ણબન્દપ્રસ,કોલેજમપ્ર ંતેનપ્ર ઘણપ્ર નમત્રો હતપ્ર,સરેુશ સપ્રથે ર્ણ ફરતી હતી.સરેુશની સગપ્રઈ જયપ્ર સપ્રથે 
થઈ હતી. સરેુશ અને જયપ્રનપ્ર કુટંુબોનો  સપ્રરો મનમેળ હતો. તેમનપ્ર લગ્નની કંકોત્રીઓ તેયપ્રર થઈ 
ગઈ હતી. એક રદવસ રેખપ્ર અને સરેુશે આર્મેળે કોટપમપ્ર ંલગ્ન નોઘપ્રવી દીિપ્ર તેમનપ્ર  લગ્ન  કોઈને 
ર્સદં નહોતપ્ર,કોલેજમપ્ર ંઅમને સોને નવપ્રઇ લપ્રગી હતી. ત્યપ્રરર્છી જયપ્ર ચરૂ્ચપ્રર્ અમદપ્રવપ્રદથી દૂર 
એની  ફોઇને ત્યપ્ર ંર્ોંડીચેરી જતી રહી. રેખપ્ર અને સરેુશ અમેરરિકપ્રમપ્ર ંસ્થપ્રયી થયપ્ર.ં  
દશેક વષપ ર્છી હુ ંઅને મપ્રરપ્ર ર્નત નવનય ભપ્રરતથી બપ્રલ્ટીમોરમપ્ર ંઆવ્યપ્ર ંત્યપ્રરે રેખપ્ર અને સરેુશ 
સપ્રથે અમપ્રરી મેત્રી  જામી. ર્પ્રટીમપ્ર ંખબૂ આનદ કરતપ્ર,કોલેજની જૂની વપ્રતો યપ્રદ કરી મજાક-મશ્કરી 
કરતપ્ર. બનેં જણપ્ર એવપ્ર ખશુખશુપ્રલ અને ાેમમપ્ર ંમસ્ત કે અમને બે ઘડી ઈષપ્રપ થતી.  
સમયની  ર્પ્રખંે ઉડી  અમપ્રરપ્ર બપ્રળકો કોલેજમપ્ર ંભણવપ્ર ગયપ્ર,ંરેખપ્રનો દીકરો ભપ્રરતની મપ્રનંીર્પ્રલની 
મેડીકલ કોલેજમપ્ર ંગયો. રેખપ્ર અને સરેુશ કંર્નીનપ્ર કપ્રમે ર્પ્રચં વષપ મપ્રટે અમદપ્રવપ્રદ ગયપ્ર.ં 
ભપ્રરતથી  આવ્યપ્ર ર્છી રેખપ્ર ખબૂ બદલપ્રયેલી હતી.જાણે એણે કઈક મહપ્રમલૂ ુ ંગમુપ્રવી દીધુ ંહત ુ ં
,સરેુશ ર્ણ ર્હલેપ્ર જેવો નહોતો,એમ લપ્રગતુ ં હત ુ ંકે એ લપ્રચપ્રર હતો. એક રદવસ અમે એમને જમવપ્ર 
બોલપ્રવ્યપ્ર ં
.જમવપ્રનુ ંર્તપ્રવી અમે  બેઠકરૂમમપ્ર ંગયપ્ર,ંનવનયે મજાક કરતપ્ર કહ્ુ"ં,તમે બનંે દપ્રદપ્ર-દપ્રદી  જેવપ્ર ંબની 
ગયપ્ર"ં,મેં રેખપ્રને હસીને કહ્ુ"ં તપ્રરે હજી દીકરપ્રને ર્રણપ્રવવપ્રનો છે". રેખપ્ર બોલી   "એનુ ં નસીબ   હશે 
તેમ થશે"મને નવસ્મય થયુ ં. ાેમલગ્નથી  સખુી રેખપ્ર શુ ંનસીબમપ્ર ંમપ્રનતી થઈ ગઈ?રેખપ્ર સરેુશ 
ર્પ્રસેથી ઉઠી મપ્રરી ર્પ્રસે આવીને બેઠી,ર્ણ મને થય ુ કે એ બીજી જ દુનનયપ્રમપ્ર ં ખોવપ્રઈ ગઈ છે મેં 
એનો હપ્રથ મપ્રરપ્ર હપ્રથમપ્ર ંરપ્રખી વપ્રત ચપ્રલ ુરપ્રખી 'રેખપ્ર ભપ્રરત રહવેપ્રનુ ંકેવુ ંલપ્રગ્યુ?ંતમપ્રરપ્ર બનેની 
તણબયત કેવી રહી હતી? 

રેખપ્રનપ્ર મનની સ્થીનત  તોફપ્રનમપ્ર ંફસપ્રયેલી નપ્રવ  જેવી હતી.એ કંર્તપ્ર   અને ડબૂતપ્ર ઘીરપ્ર 
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અવપ્રજે  બોલી મપ્રરી સમજણ બહપ્રરનુ ં  બની ગયુ ં,હુ ંમરૂખ અને સ્વપ્રથી હતી ,સપ્રચુ ંકહુ ંતો સરેુશ 
ઉર્ર મપ્રરો કોઈ અનઘકપ્રર નથી 
સરેુશનો અવપ્રજ ભપ્રવભીનો થઈ ગયો 'રેખપ્ર તેં મપ્રરે મપ્રટે કેટલો ભોગ આપયોછે' 

રેખપ્રનુ ંમન ડખંત ુ ંહત ુ ંએનપ્ર કહવેપ્રમપ્ર ં.ઉંડી વેદનપ્ર ઊભરપ્રઇ આવી તે મનોમન કોસતી હોઈ તેમ 
બોલી 'હુ ંતો ધળૂ છ'ં. 

અમે નવસ્મય અને દુ;ખથી તેઓની વપ્રત સપ્રભંળતપ્ર હતપ્ર ંમેં કહ્ુ ં'પલીજ,અમન ે રદલખોલીને વપ્રત 
કરો., 
રેખપ્ર એની અંદરનપ્ર િરતીકંર્થી મપ્રરપ્ર ખભે તટૂી ર્ડી,મેં એની   ર્ીઠે  હપ્રથ ફેરવ્યપ્ર કયો, 
કોઈ  આઘપ્રતની  કળ વળી  હોઈ તેમબોલી,' અમે 
ભપ્રરત  ગયપ્ર  ર્છી  સરેુશની  અમદપ્રવપ્રદની  ઓરફસનુ ંકપ્રમ વઘી ગયુ ં, ઓરફસનપ્ર કપ્રમ ે બહપ્રરગપ્રમ 
જવપ્રનુ ં થતુ ં,એને ડપ્રયપ્રબીટીશ  ઘણપ્ર  વખતથી હતો ,કપ્રમનો  બોજો ત્યપ્રનંી બદલપ્રયેલી દવપ્ર અને 
ખોરપ્રકમપ્ર ંફેરફપ્રરથી સગુરનુ ંામપ્રણ લોહીમપ્ર ંવઘી ગયુ,ં એ  ઓફીસનપ્ર ંકપ્રમે મબુઈ ગયેલો ત્યપ્રરે 
બેભપ્રન થઈ ગયેલો.એને મુબંઈની હોક્સ્ર્ટલમપ્ર ંદપ્રખલ કયો,ચપ્રરેક રદવસ ર્છી નરડયપ્રદની કીડની 
હોસ્ર્ીટલમપ્ર ંલપ્રવ્યપ્ર. અનેક ટેસ્ટ થયપ્ર,અંતે નનદપ્રન થયુ ંકે ડપ્રયપ્રબીટીસ અને રકડનીનપ્ર ઇન્ફેકશન ને 
કપ્રરણે બન્ને કીડની કપ્રમ કરતી નથી.' 
સરેુશ રેખપ્રને કહેં 'મેં તને સમજાવેલુ ં કે અમેરરકપ્ર ર્પ્રછપ્ર ર્હોચી  જઈએ, તુ ં મપ્રની નરહ.' 
રેખપ્ર મક્કમર્ણે બોલી,'આર્ણપ્ર ંદીકરપ્ર સમીરે ભપ્રરપવૂપક કહ્ુ ંહત ુ ંકે અમેરરકપ્રમપ્ર ં કીડની નરહ મળે.'. 
મેં પછૂ્ુ,ં સરેુશને  કેટલો વખત કીડની મપ્રટે રપ્રહ જોવી ર્ડી?' 

રેખપ્રનપ્ર અવપ્રજમપ્ર ંહતપ્રશપ્ર ઉભરપ્રઈ, તે બોલી 'ચપ્રર મરહનપ્ર સરેુશને ડપ્રયપ્રલીસીસ  ર્ર રપ્રખયો ,કીડની 
મળે ર્ણ મેચ થપ્રય નહી. 
હુ ંઅને મપ્રરપ્ર ર્નત  અધ્રસ્વપ્રસે  રેખપ્રની વપ્રત સપ્રભંળી  રહ્યપ્ર. 
એક રદવસ રપ્રતે્ર હોસ્ર્ીટલમપ્ર ંસરેુશનપ્ર બેડ ર્પ્રસેની ખરુશીમપ્ર ંડોતટરની રપ્રહ જોતી હતી.મપ્રરપ્ર 
મપ્રથપ્રની નસોમપ્ર ંનવચપ્રરોનપ્ર વીંછી કરડતપ્ર હતપ્ર.સરેુશનો મપ્રદંલો,રફક્કો ચહરેો જોઈ થયુ ં'હુ ંજીવનમપ્ર ં
હપ્રરી ગઈ,મપ્રરો ાેમ સરેુશને નહી બચપ્રવી શકે,બિી સફળતપ્ર,કમપ્રણી ર્પ્રણીમપ્ર ંગયુ,ં 
ડોકટર કયપ્રરે રૂમમપ્ર ંઆવ્યપ્ર તેની મને જાણ થઇ નહી,તેમણે મપ્રરે ખભે હળવેથી હપ્રથ  મકૂી કહ્ુ ં
'રેખપ્રબેન,ખશુખબર છે કીડની મળી ગઈ છે,ચપ્રર રદવસ ર્છી ટ્રપ્રન્સપલપ્રટ થઇ જશે.કીડની દપ્રતપ્ર મપ્રટે 
દશ લપ્રખ રૂનર્આની સગવડ રપ્રખશો    
.સરેુશને  સપ્રરંુ થયુ ંર્છી  દપ્રતપ્રનો ચેક અને આભપ્રરનુ ં કપ્રડપ લઇ અમે ડોકટરની ઓરફસમપ્ર ંગયપ્ર ં
ડોકટરે અમને આવકપ્રરી કહ્ુ,ં 
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તમે નસીબદપ્રર છો દપ્રતપ્રએ મલૂ્ય લેવપ્રની નપ્ર ર્પ્રડી છે ,આવુ ં તો  સગર્ણ વગર બને તેવુ ં
અમ ે જોયુ ંનથી ,તમપ્રરી ભપ્રવનપ્ર હોઈ તો કીડની હોક્સ્ર્ટલને  દપ્રન કરી શકો છો.આભપ્રરનુ ંકપ્રડપ અમે 
રવપ્રનપ્ર કરી  દેશુ.ં 
મેં કહ્ુ ં'અમપ્રરે તેમને મળવુ ં છે ,નપ્રમ અને એમની નવગત આર્ો.' 
'તમે કપ્રડપ મકૂી જાવ ,અમે મોકલી આર્ીશુ,ંદપ્રતપ્રએ બઘુ ંખપ્રનગી રપ્રખવપ્ર જણપ્રવ્યુ ંછે ,દપ્રતપ્રની ઈચ્છપ્ર 
અમપ્રરે રપ્રખવી  ર્ડે. 
ડોકટરન ે ચેક અને કપ્રડપ આર્ી ઓરફસની બહર આવ્યપ્ર ત્યપ્રરે લઘતુપ્ર મહસેસૂ કરી,એમ થયુ ંકે 
દપ્રતપ્રની ઉદપ્રરતપ્ર અને ભપ્રવનપ્ર આગળ અમે ધળુ જેવપ્ર ંહતપ્ર,ંએવુ ંકોણ હશે? 

હોસ્ર્ીટલનપ્ર દરવપ્રજે ગયપ્ર,ંર્છી યપ્રદ આવ્યુ ંકે સરેુશનો મેડીકલનો રીર્ોટપ  ડોકટરનપ્ર ટેબલ ર્ર 
ભલૂી ગયપ્ર ં 
અમે ઓરફસમપ્ર ંગયપ્ર,ં ડોકટર અંદર જતપ્ર રહ્યપ્ર હતપ્ર,ર્ણ એમનો અવપ્રજ અમ ે સપ્રભંળ્યો,આ ચેક 
દપ્રતપ્રની યપ્રદીમપ્ર ંરપ્રખજો,અને કપ્રડપ જયપ્રબેનનપ્ર સરનપ્રમે મોકલી દેશો 
રેખપ્ર અને સરેુશની વપ્રત પરૂી થઇ. 
અમે શલદો;સમય;સ્થળની બહપ્રરનપ્ર ાેમ એટલે ાેમ........ભપ્રવમપ્ર ંડબૂી ગયપ્ર.  
તરુલતપ્ર મહતેપ્ર 
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પે્રમ એટલે કે પે્રમ………..મેઘલતાબેન મહતેા 
 

નવજાત નશશ ુઅને નવજાત મપ્રતપ્રનપ્ર મપ્રતતૃ્વનો ાથમ સ્ર્શપ , 

ાથમ નમલન , 

ાથમ ર્રરચય , 

એકબીજાની ાથમ ઓળખ ….એટલે જ ાેમ …. 

મપ્રતપ્ર નપ્ર હૃદય મપ્રથંી વહતેી દુિની િપ્રરપ્ર એટલે કે ાેમ… 

એમની કોઈ વ્યપ્રખયપ્ર ન હોય અને શોિવપ્ર ન જવપ્રય એતો ઝરણપ્રની મપ્રફક હૃદયમપ્ર ંથી આર્ો આર્ 
ફૂટે અને અ ઝરણુ ંઆંખોમપ્રથંી વહવેપ્ર મપ્રડંે। ….. 

હપ્ર એ સપ્રચુ ંબીજો કયપ્રયં ાેમ ન હોય તેવુ ંનથી ..જેમકે લપ્રબંપ્ર સમયથી રપ્રહ જોઈ રહતેી ભગીની 
એનપ્ર બિંવનપ્ર કપ્રડંે રક્ષપ્ર બપ્રિેં એ ક્ષણ એટલે ભપ્રઈ બહનેનો ાેમ….. 

બપ્રળકનો હપ્રથ ર્કડી મપ્રતપ્ર એને ર્પ્રર્પ્ર ર્ગલી ભરપ્રવે ,અને એનપ્ર ડગમગતપ્ર ર્ગને બપ્રથ ભરે તે 
ક્ષણ એટલે ાેમ અને ાેમ। … 

ાથમ રદવસે પતુ્રને શપ્રળપ્રમપ્ર ંમકુવપ્ર જતપ્ર અથવપ્ર દપ્રખલ કરવપ્ર જતપ્ર નર્તપ્ર નો ગવપ અને ઉત્સપ્રહ 
એટલ ાેમ…… 

આ બિી ાેમની ક્ષણોમપ્ર ંથોડો થોડો સ્વપ્રથપ છર્પ્રયેલો હોય છે, એમપ્ર ંકયપ્રકં ને ક્યપ્રયં અરે્ક્ષપ્ર રહ ેછે 
જેમકે નર્તપ્રનપ્ર મનમપ્ર ંએમ હોય કે પતુ્ર મોટો થઈને કમપ્રણી કરે અને બોજો ઉતપ્રરે …… 

મપ્રતપ્ર નપ્ર મનમપ્ર ંર્પ્રર્પ્ર ર્ગલી ભરપ્રવતપ્ર એક ક્ષણ નવચપ્રર આવે કે દીકરો મોટો થઈને સરસ 
વહુવપ્રરંુ લપ્રવે અને વધૃ્ત્વમપ્ર ંમપ્રરી લપ્રઠી બને … 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/03/10/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%8f%e0%aa%9f%e0%aa%b2%e0%ab%87-%e0%aa%95%e0%ab%87-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%ae%e0%ab%87%e0%aa%98%e0%aa%b2/
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ર્ણ મને ખયપ્રય આવ્યો કે એવુ ંકહવેપ્રય છે કે ભગવપ્રન મપ્રટે નો ાેમ એજ સપ્રચો ાેમ છે… ..ર્ણ નપ્ર 
એની ર્પ્રછળ ર્ણ વરદપ્રનની અરે્ક્ષપ્ર તો રહ ેજ છે. 

શદુ્ધ અલૌરકક  નનસ્વપ્રથપ ાેમ રહલેો છે નવજાત નશશ ુઅને નવજાત મપ્રતતૃ્વનપ્ર ાથમ સ્ર્શપમપ્ર ં…. 

નેવુ ંવષપનપ્ર ર્નતને અઠયપ્રસી વષપની ર્ત્નીએ આ લેખ વપ્રચંી સભંળપ્રવ્યો ત્યપ્રરે દપ્રતંનપ્ર ચોકઠપ્ર 
વગરનપ્ર ર્નતદેવે બોખલતપ્ર અવપ્રજે કહ્ુ…ં અમે આ હુ ંજ તને તપ્રરપ્ર લથડતપ્ર હપ્રથે કંઈક મપ્રગંણી 
ામપ્રણે લખવુ ંહોય તો હુ ંતને રે્ન નથી શોિી આર્તો ત્યપ્રરે ર્ત્નીએ ગોથપ્ર ખપ્રતપ્ર ખપ્રતપ્ર લપ્રકડીને 
ટેકે ર્નત ર્પ્રસે જઈને કહ્ુ ંકે મપ્રરો લેખ વપ્રચંવપ્ર મપ્રટે હુ ંતમને ચશ્મપ્ર ંનથી શોિી આર્તી ? અને 
જાણે ભગવપ્રને ઉર્રથી સપ્રદ ર્પ્રડી કહુ ંકે ાેમ એટલે કે ાેમ………………..આ ઉંમરે ર્ણ 
એકબીજાને મદદ કરો છો ને?  એકબીજાની લથડતી જીભે મજાક કરી આનદં ર્પ્રમો છો ન?ે એક 
બીજાની હુફં બની  રહો છો ને ? એકબીજાની ર્પ્રચં આંગળી મપ્ર ંતમપ્રરપ્ર નાય ર્પ્રત્રનો હપ્રથ ર્કડી 
કોઈર્ણ અરે્ક્ષપ્ર વગરની કેડી ર્ર આગળ વિો છો ને ?,બપ્રળક અને વદૃ્ધમપ્ર ંએજ નનદોષતપ્ર અને 
એજ સહજતપ્ર છે અને ત્યપ્રરે ફરી  અનભુવપ્રય છે.  નવજાત નશશ ુ નો ર્હલેો સ્ર્શપ ….એજ ર્પ્રચં 
આંગળીમપ્ર ં. અને નવજાત મતતૃ્વનપ્ર નપ્ર સહજ  ાેમની હુફં….બસ આ જ ાેમ એટલે કે ાેમ 

 -મેઘલતપ્રબેન મહતેપ્ર 

-  
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ાેમ એટલે કે ાેમ …. નનહપ્રરરકપ્ર શશીકપ્રતં વ્યપ્રસ  

 

ાેમ મપ્રટે કહવેપ્રનપ્ર ઘણપ્ર નવચપ્રરો છે તેમપ્રથંી હુ ંતેની વપ્રત કહીશ કે જેમણે 
જગતને જીવતં રપ્રખયુ ંછે  ાેમ તત્વ કયપ્ર નથી સબસે ઉચી ાેમ સગપ્રઇ 
ાેમ ની સપ્રચી સગપ્રઇ તો આર્ણને િરતી ર્રનપ્ર કુદરતી તત્વો સપ્રથે 

જોવપ્ર મળે છે િરતીને આર્ને મપ્રતપ્ર કહીએ છીએ મપ્રતપ્ર ર્ોતપ્રનપ્ર બપ્રળકોની જરૂરરયપ્રત ને પરૂી કરી 
જીવનદપ્રન આર્ે છે ફળ, ફુલ,વકૃ્ષ, વેલીઓ , એ એમનપ્ર ાેમનપ્ર ાનતક છે એટલુ ંજ નરહ વપ્રતપ્રવરણ 
મપ્રથંી કબોનડપ્રયોતસપ્રઈડ લઇ ઓતસીજન આરે્ છે અને દરેક જીવમપ્રત્રમપ્ર ંજીવન બકે્ષ છે  આ 
ાેમની ઉદપ્રરતપ્ર ન બોલેલુ ંસત્ય છે અાેમજ વકૃ્ષને િરતી સપ્રથે જોડી રપ્રખે છે  

આમ જોવપ્ર જઈએ તો કુદરતનપ્ર દરેક તત્વોમપ્ર ંાેમ કયપ્ર નથી ?દરરયપ્રનપ્ર મોજા નનરંતર ઉછળીને 
િરતીને મળવપ્ર કેટલપ્ર ઉત્સકુ હોય છે તો નદી સપ્રગરને મળવપ્રની ર્ોતપ્રની તત્ર્રતપ્ર ક્યપ્ર ંછર્પ્રવી 
શકે છે? આ વહતેી રહતેી નદીમપ્ર ંાેમી સપ્રગરને મળવપ્રની અનવરત ઝખંનપ્ર છે  …..આ ર્ક્ષી નપ્ર 
કલરવમપ્ર ંાેમ નો અહસેપ્રસ છે તો વરસપ્રદમપ્રથંી ર્ડતપ્ર ર્પ્રણીનપ્ર બુદંમપ્ર ંાેમનપ્ર ત્યપ્રગની ઝલક છે। 
….મોરનપ્ર થનગનપ્રટમપ્ર ં,કોયલનપ્ર ટહુકપ્રમપ્ર ં,કબતૂરનપ્ર ઘઘુઘુ ુ મપ્ર,ં ચકલીનપ્ર ચી,ચી,ચીમપ્ર ં,વહતેપ્ર 
ઝરણપ્રમપ્ર.ં..  આ ચપ્રદં તપ્રરપ્ર નક્ષત્રો બિપ્રજ સરં્ીને રહ ે નહીતો તટૂીને બિપ્ર ખરી ર્ડે। ..સષૃ્ટી નપ્ર 
દરેક તત્વમપ્ર ંાેમ અને મપ્રટે જ કુદરતે આર્ને ાેમ કરતપ્ર શીખવ્યુ।ં ..બિપ્રજ નનસ્વપ્રથપ ાેમનપ્ર 
ાતીકો સપ્રચો ાેમ આર્ણને આવપ્ર તત્વો ર્પ્રસે થી મળે છે કપ્રરણ ત્યપ્ર ંસમર્ણપ અને ત્યપ્રગ છે મપ્રત્ર 
આર્વપ્રની ભપ્રવનપ્ર। …...હવપ્ર ર્પ્રણી ાકપ્રશ બધુ ંજ કુદરત તરફથી આર્ણને મફત મળે છે આર્વુ ં
છે બસ। ..કોઈ અરે્ક્ષપ્ર વગર સપ્રચપ્ર ાેમનુ ંબીજુ ંનપ્રમ છે ત્યપ્રગ અને સમર્પણ  

મનષુ્ય સષૃ્ષ્ટને જોતો નથી મનષુ્ય સ્વયં એક કુદરતનુ ંાેમનુ ંસ્વરૂર્ છે તો  ર્ોતપ્રનપ્ર ાેમને 
સ્વપ્રથપથી બપ્રિંી અભડપ્રવે છે? 

સપ્રચો ાેમ સષૃ્ટી ર્પ્રસે થી કુદરતી રીતે જ મળે…. આ ાેમ ને લીિે જ સમગ્ર સષૃ્ટી જીવતં છે ..આ 
ાેમ એ મપ્રત્ર અનભુવથી જ મળે હુ ંતો કહીશ કે એક િષ્ટી કરો અને જો જો શુ ંમળે છે……….  

જયપ્ર ંજયપ્ર ંનજર કરો તમપ્રરી (સષૃ્ટી ર્ર ) 

ત્યપ્ર ંબસ ાેમ એટલે ાેમ જ છે …...  
 

 

નનહપ્રરરકપ્ર શશીકપ્રતં વ્યપ્રસ  

નમલ્ર્ીટપ્રસ ,કેલીફોનીયપ્ર 
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                                          ાેમ શ ુછે ?.. નવનોદ ર્ટેલ. 

 

 

ખરેખર ાેમ શ ુછે એ બહુ ંગહન સવપ્રલ છે 

ાેમ કહવેપ્રની નહી ર્ણ અનભુનૂતની ચીજ છે 

ાેમમપ્ર ંર્ડવપ્રનુ ંનહી ર્ણ ઊભપ્ર થવપ્રનુ ંહોય છે 

ર્તગંની જેમ ઉંચે ગગનમપ્ર ંઉડવપ્રનુ ંહોય છે 

મનષુ્યને મન ગમતી એક ઉિમ લપ્રગણી છે 

બિપ્રજ દદોની ાેમ એક અકસીર દવપ્ર છે 

ાેમનુ ંબિંન એ એક મન ગમતુ ં બિંન છે 

ાેમ અનેક સ્વરૂર્ે સવપત્ર નવહરતો હોય છે 

મપ્ર-બપ્રર્નો સતંપ્રનો ાત્યનેો ાેમ જાણીતો છે 

ાેમ વશ થઇ બહનેી વીરપ્રને રપ્રખી બપ્રિેં છે 

ર્નત-ર્ત્નીનો ાેમ સસંપ્રરનો સપ્રચો ર્પ્રયો છે 

દેશ ાેમ મપ્રટે મપ્રનવો બણલદપ્રનો આરે્ છે 

સપ્રરહત્ય ાેમ એ જીવન ઉત્કષપની ચપ્રવી છે 

ચલણચત્રોમપ્રનંો ાેમ એક બનપ્રવટી ાેમ છે 

લયલપ્ર-મજનુ ંને શીરી-ફરહપ્રદ ાેમ ાતીકો છે 

નતરસ્કપ્રર નહીં ર્ણ ાેમ જ એક સત્ય છે 

ાેમ આંિળો હોય છે એમ લોકોમપ્ર ંકહવેપ્રય છે 

ાેમપ્રિં સરુદપ્રસ સપ્રર્ને રસ્સી મપ્રની છેતરપ્રય છે 

બિપ્ર ંજ િમોમપ્ર ંાેમનો મરહમપ્ર ગવપ્રયો છે 
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મોહન ઘેલી મીરપ્રનો ાેમ કેવો અદભતૂ છે 

વપ્રગી કટપ્રરી ાેમની એમ મીરપ્ર ંજ ગપ્રય છે 

રપ્રમ ઘેલી શબરી ાભનુે એંઠપ્ર બોર અર્ે છે 

જેમ રસોઈમપ્ર ંનમક એમ જીવનમપ્ર ંાેમ છે 

જેણે ાેમ કયો નથી એનુ ંજીવન બેકપ્રર છે 

ાેમ નવનપ્રનુ ંકોઈનુ ંજીવન તલ્ર્વુ ં મશુ્કેલ છે . 
 

નવનોદ ર્ટેલ , સપ્રન રડયેગો ,કેલીફોનીયપ્ર 
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                      પે્રમ   નો અનભુવ   કરે- જયા   ઉપાધ્યાય  

 

ાેમ ને શલદો મપ્ર ં અંરકત  એ   જ   કરે 

જેનુ ં હૃદય ક્યપ્રકં  ાેમ નો અનભુવ   કરે 

ાેમ એક એહસપ્રસ   છે 

ાેમ એકબીજા મપ્ર ંનવશ્વપ્રસ  છે 

ાેમ થી મહકેતો    હર  શ્વપ્રસ છે 

તો  ાેમ તમપ્રરી આસર્પ્રસ   છે 

 

ાેમ નુ ંસદપ્ર  સન્મપ્રન એજ  કરે 

જેનુ ં  મન  ાેમ ની અનભુનૂત  કરે 

મપ્રનો  તો ાેમ એક ઝરણુ ં છે 

મપ્રનો તો ખળ ખળ વહતેી  નદી છે 

સમર્પણ  એ જ ાેમ નો સપ્રગર  છે 

અને ક્ષમપ્ર એ જ ાેમ ની ગપ્રગર  છે 

 

જીવન મપ્ર ંાેમ નુ ંઅમતૃ  એ જ ભરે 

જે  ાેમ મપ્ર ંર્પ્રગલ થઇ     ને    ફરે 

ાેમ વગર નુ ંજીવન જે જીવે  છે 

એને મપ્રનવ  નપ્ર  કોઈ ગણે  છે 

અરે ર્શ ુર્ણ  ાેમ ને ઝખંે  છે 

ને ાેમ થી જ બિે સ્વગપ   બને છે 

 

ાેમ નપ્ર તરંગો મપ્ર ંએ જ સદપ્રમોજ   કરે 
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જે   ાેમ  સહુ કોઈ ને  વહેંચતો    ફરે 

ાેમ નવનપ્ર  ની જીવન  આગ   છે 

ાેમ છે તો જગંલ  ર્ણ  બપ્રગ   છે 

ાેમ જેટલો સરળ એટલો જ નવશપ્રળ છે 

અને ાેમ થી જ સહુ  બને મપ્રલપ્રમપ્રલ  છે 

 

ર્રેન શલદ થી  નરહ  , ભપ્રવ થી જે   ભરે 

એ આય ુનપ્ર હર રદન  મપ્ર ં  જીવન ભરે 

હર રદન  મપ્ર ં  જીવન ભરે 

 

ઓમ મપ્ર ં ઓમ ---જયપ્ર   ઉર્પ્રધ્યપ્રય ---૪૦૮  ૯૪૫  ૧૭૧૭ 

 

 
 

 
 
 

tel:%E0%AB%AA%E0%AB%A6%E0%AB%AE%20%C2%A0%E0%AB%AF%E0%AB%AA%E0%AB%AB%20%C2%A0%E0%AB%A7%E0%AB%AD%E0%AB%A7%E0%AB%AD
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                                             કંુતા િાહ  

ાેમ એટલે ાેમ એટલે ાેમ. 

ાેમની ર્રપ્રકપ્રષ્ઠપ્ર!!  ાેમની ર્રપ્રકપ્રષ્ઠપ્ર હોઇ શકે? ાેમ એટલે ાેમ એટલે ાેમ. 

આજે એક એવપ્ર વ્યક્તતની  મપ્રરે તમને વપ્રત કરવી છે જેને હુ ંકદી મળી નથી.  એની જોડે વપ્રતો કે 
ર્ત્ર વ્યવહપ્રર ર્ણ ન્હોતો.  આમ તો એ, બીજી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૪ નપ્ર રદવસ,ે ૨૯ વષપની 
ઉંમરે,  ાભનેુ પયપ્રરપ્ર થઇ ગયપ્ર ર્ણ મપ્રરે એમની ઓળખપ્રણ સ્વગપસ્થ તરીકે નથી જ આર્વી કપ્રરણ 
એમનપ્ર કપ્રયો અને જીવનની સગુિં એમને સદીઓ સિુી જીવતં રપ્રખશે અને એમનપ્રથી ાભપ્રનવત 
થયેલપ્ર લોકોમપ્રથંી અનેક રઘભુપ્રઇ જનમશે.  

 

 

રઘભુપ્રઇ મકવપ્રણપ્ર રપ્રજ કમપચપ્રરી કે કલપ્રકપ્રર ન્હોતપ્ર કે ાચણલત હોય.  ર્ણ જે કોઇ એમનપ્ર સરં્કપમપ્ર ં
આવ્યપ્ર હોય તે કદી એમને નહી ભલેુ.  ઍમને નપ્રમનપ્ર ન્હોતી જોઇતી,  ફતત સેવપ્ર કરવપ્રનપ્ર મોકપ્ર જ 
જોઇતપ્ર હતપ્ર. શક્તતરહન ર્ગવપ્રળપ્ર હમંેશપ્ર ર્લપ્રઠી વપ્રળીને બેસે તેથી લોકો તેમને રઘભુપ્રઇ ર્લપ્રઠી 
તરીકે ર્ણ જાણતપ્ર. 

 

 

૧ વષપની ઉમરેં એમને ર્ોણલઓ થયો એટલે એમનપ્ર હપ્રથ એમનપ્ર ર્ગ બની ગયપ્ર.  એમને આ 
દેહની ખપ્રમીનુ ંદુોઃખ સમઝણપ્ર થયપ્ર ર્છી ર્ણ નપ્ર થયુ ંકપ્રરણ કે એમને ાભ ુાત્યે એટલી શ્રધ્િપ્ર 
હતી કે એમનો જનમ સત્કપ્રયપ કરવપ્ર મપ્રટેજ થયો છે એની એમને ખપ્રત્રી હતી. 
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વીસ વશપની વયે તે અમદપ્રવપ્રદ આવ્યપ્ર.  ઇસ્કોનનપ્ર મરંદરમપ્ર ંબિપ્રનપ્ર ર્ગરખપ્રનુ ંધ્યપ્રન આરે્ અને 
ાસપ્રદ વ્હેંચે.  રપ્રતે્ર ર્પ્રછપ્ર ફૂટ્ર્પ્રથ ર્ર જઇને સઇુ જાય.  કોઇ ઉદપ્રર જીવ એમને દણક્ષણપ્ર આર્ે 
તેમપ્રથંી એમનો નનવપ્રપહ કરે.  આવપ્ર જીવ ર્ર ભગવપ્રનની ક્રુર્પ્ર વસે જ.  ઍક રદવસ એક શપ્રળપ્રનપ્ર 
નવદ્યથીઓ ત્યપ્ર ંર્યપટન મપ્રટે આવ્યપ્ર હતપ્ર. રઘભુપ્રઇની એ બપ્રળકો ર્ર એવી અસર ર્ડી કે એ મહકે 
ગ્રપ્રમશ્રી, ગપ્રિંી આશ્રમની એક બહને સસં્થપ્રનપ્ર સચંપ્રલક શ્રી જયેશભપ્રઇને ર્હોંચી.  તરત જ એ 
રઘભુપ્રઇને ગ્રપ્રમશ્રી લઇ આવ્યપ્ર.  એમને ગરીબોની વક્સ્તમપ્ર ંજઇ ગરીબોને સપ્રરી રીતે અને 
ચોતખપ્રઇથી કેમ રહવે ુતે સમજાવવપ્રનપ્ર કપ્રમે લગપ્રડયપ્ર.  ટ્રપ્રઇસપ્રયકલ ર્ર એ ફેરપ્ર મપ્રરતપ્ર.  કેવી 
રીતે એ ચલપ્રવતપ્ર એની તો કલ્ર્નપ્ર જ કરવી રહી.  એમની ઉદપ્રરતપ્ર અને જીવનની સફરની અનેક 
વપ્રતો છે જે સપ્રભંળવપ્ર હુ ંર્ણ ઉત્સકુ છ.ં  

એમની ર્પ્રસે ફતત બે રદવસનો ખચો હોય તો ર્ણ એ ર્ૈસપ્ર બીજાને કઇ રીત ેઉપયોગી થપ્રય એની જ એમન ે

ણચિંતપ્ર.  જયપ્રરે જયપ્રરે એ ગરીબોની વક્સ્તમપ્ર ંજાય ત્યપ્રરે એ વક્સ્તનપ્ર છેડપ્ર સિુી “રઘભુપ્રઇ”  “રઘભુપ્રઇ”  નો 
ઉતસપ્રહ ભયો ગુજંારવ ર્હોંચે. બપ્રળકો એમની ર્પ્રછલી બેઠક ર્ર બેસી વ્હપ્રલ લટુપ્રવે.  મપ્રતપ્ર, નર્તપ્ર,  દપ્રદપ્ર, 
દપ્રદી જાણે એનપ્ર દશપન મપ્રટે સકંોચપ્રઇન ેઉભપ્ર રહ.ે  ઘરે, ઘરે, ર્ોતપ્રનપ્ર ર્ૈસપ્રમપ્રથંી કેળપ્રનો ાસપ્રદ 

િરપ્રવ.ે  એક વપ્રર નવચપ્રર આવતપ્ર ંએણ ે૩ ઘરડપ્ર ંમપ્રજી જેમનુ ંકોઇ ન્હોત ુઅને કોઇ કપ્રમ કરી શકે એવી 
ર્રરક્સ્થતીમપ્ર ંનહી હતપ્ર, તેમને ર્ોતપ્રની બચતમપ્રથંી ટીફીન આપયુ.ં  િીરે િીરે નમત્રોમપ્ર ંવપ્રત ાસરી અને 
અત્યપ્રરે ૧૭ વ્રધુ્ધ્જનોને “ત્યપ્રણગનુ ંટીફીન” મળે છે.  અઠવપ્રરડયપ્રનુ ંર્ોતપ્રનુ ંએક જમણનો ત્યપ્રગ કરવપ્રથી 
ગરીબોની સેવપ્ર થઇ.   

 

 

એમને કપ્રને એક મપ્રસીની વપ્રત આવી.  એ મપ્રસી જયપ્રરે એકલપ્ર ંર્ડયપ્ર ંત્યપ્રરે તેમને કોઇએ નમત્રો 
બનપ્રવવપ્રનો નસુ્ખો બતપ્રવ્યો.  મપ્રસીને બગીચપ્રમપ્ર ંકપ્રમ કરવુ ંખબુ ગમે.  તલુસી તો બસ એમની 
નમત્ર.  તલુસીનપ્ર છોડ આજુ બપ્રજુનપ્ર ર્ડોનશયોને આર્વપ્ર ગયપ્ર અને નમત્રતપ્ર બિંપ્રવપ્ર મપ્રડંી. એ 
ાણપ્રલી ાસરી.  ગરીબવપ્રસમપ્ર ંમશુ્કેલીઓ વિપ્રરે અને તેથી મનભેદ ર્ણ થપ્રય અને તણખપ્રયે 
ઝરે,  રઘભુપ્રઇ તલુસીનો છોડ એવપ્ર ર્રરવપ્રરને આરે્ અને કહ ે“આ ભગવપ્રનને અનતનાય અને 
ર્નવત્ર છોડ છે, સહકુટુમ્બ એની સેવપ્ર કરજો.  બે અઠવપ્રરડયે તલુસીની ખબર કપ્રઢવપ્ર 
જાય,  કેટલપ્રયનપ્ર જીવન એમણે સિુપ્રયપ્રપ અને સગુનંિત કયપ્રપ! 

 

 

એમની જે ઉણર્ હતી તેનુ ંતેમણે બણક્ષસમપ્ર ંરુર્પ્રન્તર કયુપ.  નીચે ર્લપ્રઠી વપ્રળીનેજ બેસવુ ંર્ડે 
એટલે સહુની જોડે આદર અને ાેમથી જ વતે.  ભગવપ્રનની મરજી અને ક્રુર્પ્રને હસતે મોઢે ક્સ્વકપ્રરી. 
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ભજનો ગપ્રય, ઢોલક વગપ્રડે અને સહુને ાફુલ્લ્લત રપ્રખે.એનપ્ર ઘણપ્ર સવુપ્રક્યોમપ્રન ુએક અહીં 
ર્ીરસુ.ં  “જો હુ ંબીજામપ્ર ંખરપ્રબ જોઉં તો એ મપ્રરી ખરપ્રબીઓનુ ંાનતબીંબ છે. આર્ણપ્ર સહુમપ્ર ંકોઇ ને 
કોઇ ખરપ્રબી છે, ર્ણ હુ ંસહુમપ્ર ંસપ્રરુ જ જોવપ્ર મપ્રગં ુછ.ં  હુ ંજો મપ્રરી સપ્રરપ્રઇ જોઇ શકંુ તો બિપ્રમપ્ર ંજ 
જોઇ શકંુ”. 

 કંુતા િાહ 
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                         ાેમ એટલે કે ાેમ ….. જયવતંી ર્ટેલ 

 

 

ાેમ અઢી અક્ષરનો બનેલો આ શલદ છે ર્ણ બહુ  રકિંમતી ...ાેમ નો કોઈ મોલ નથી એ અનમોલ 
છે. .એ એટલો અનોખો અને નનરપ્રળો છે કે એને કોઈ સપ્રકંળ ની જરૂર નથી. એક સતુરનો િપ્રગો ાેમ 
ને અનવચળ બનપ્રવી દે છે.  

ાેમ શુ ંછે ?નાયજનનપ્ર સપ્રનનધ્યનો આનદં ?તેનપ્ર સખુ દુોઃખ ને ર્ોતપ્રનપ્ર ગણવપ્રની એકરૂર્તપ્ર કે 
ર્ોતપ્રનપ્ર કરતપ્ર બીજાનો ખયપ્રલ કરવપ્રની લપ્રગણી ? કે ર્ોતપ્રની અંતરમય અનભુવોમપ્ર ંબીજાને 
સહભપ્રગી બનપ્રવવપ્રની શ્રદ્ધપ્ર ? 

એક વપ્રત ચોક્કસ છે કે સપ્રથે મપ્રણેલી મઝપ્રઓ ,શરીરનપ્ર સખુો અને ઉષ્મપ્રભયપ્રપ આણલિંગન કરતપ્ર ઘણુ ં
વિપ્રરે કંઈક છે જેમપ્ર ંઊંડી સમજ અને આનદંથી ભરેલુ ંકંઈક તત્વ છે જે હ્રદય ર્પ્રરખી લે છે જેમપ્ર ં
લેવપ્ર કરતપ્ર આર્વપ્રની ભપ્રવનપ્ર વધ ુછે અરે્ક્ષપ્ર વગરની લેવડદેવડ એટલે ાેમ। ..ગણતરી, 
સોદપ્રભપ્રજી, મપ્રગંણી, અર્ેક્ષપ્ર એ બિપ્રથી ર્ર ાેમ છે…..ાેમમપ્ર ંઆગ્રહ  નથી ર્ોતપ્રનપ્ર નવચપ્રરોને 
બીજા ર્ર ઠોકી બેસપ્રડવપ્રની મથપ્રમણ ાેમમપ્ર ં નથી એટલે જયપ્ર ંખોટી જીદ કે આગ્રહ છે ત્યપ્ર ંસ્વપ્રથપ 
અને અહમ છે એ  ાેમ નથી એ વપ્રત તો ચોક્કસ છે અન્યપ્રય અને અત્યપ્રચપ્રરની દુનનયપ્રમપ્ર ંાેમને 
સ્વપ્રથી બનપ્રવી દીિો છે આમ જોવપ્ર જઈએ તો ાેમ નપ્ર અભપ્રવથી વેર ઝેર જન્મે છે ાેમ કોણ નથી 
ઝખંત ુ ં? ાેમનપ્ર બે શલદો હ્રદય ને ચેતનપ્ર આર્ે છે કોઈને જીવવપ્રની આશપ્ર આર્ે છે તો ાેમનો 
પયપ્રલો કેમ જગત ને ન ર્ીવડપ્રવો ? ાેમ હોય ત્યપ્ર ંહૃદય વસતં ની જેમ ખીલે છે થપ્ર ાેમપષુ્ર્ની 
જેમ મદુૃ છે કમજોર નથી ર્ણ શક્તતશપ્રળી છે ,જીવનને ઉષ્મપ્રથી ભરી દે છે જીવનને મધરુ બનપ્રવે 
છે ાેમમપ્ર ંમપ્રરંુ અને તપ્રરંુ નથી બધુ ંઆર્ણુ ંબને રહ ેછે .. ..ાેમ તો ઝરમર વહતેપ્ર ઝરણપ્ર જેવો। 
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..સતત વહતેો રહ ેછે….હળવુ ંમન ,ગીત ગપ્રતપ્ર હોઠ ,મખુ ર્ર હળવુ ંક્સ્મત અને 
નનદોષતપ્ર।.  સહજતપ્ર।.. આનદં .. મપ્રરપ્રર્પ્રણપ્રનો એક   અહસેપ્રસ  હપ્ર એજ ાેમ એટલે ાેમ  

આ અન્યપ્રય અને અત્યપ્રરચપ્રરની ની દુનનયપ્રમપ્ર ંઆવો ાેમ ાપ્રપત થવો સહલેો નથી -દુનનયપ્રની 
નવશપ્રળતપ્ર અનભુવવપ્ર મપ્રટે સમગ્ર જગતને ાેમ કરો। .કોઈને બે શલદો ાેમનપ્ર આર્ી શકો તો તેનપ્ર 
જેવુ ંપણુ્ય નથી  
આર્ણે આર્ણો ાેમ સીનમત રપ્રખીએ તો તે જેલમપ્ર ંરહવેપ્ર બરપ્રબર છે ર્ણ વહતેપ્ર ઝરણપ્ર જેવો 
રપ્રખીએ તો ર્નવત્ર બની જાય અને તેમપ્રથંી તરસ્યપ્રને ાેમ ર્ીવડપ્રવી શકપ્રય તો સૌને ાેમ નો 
પયપ્રલો ર્ીવડપ્રવો  
 

 

જયવતંી ર્ટેલ 

 

 



36 
 

            ાેમ એટલે ાેમ એટલે  ાેમ  

ઓ ઓમ 

શ્રી ગણેશપ્રય નમોઃ 

શ્રી સરસ્વત્યેઇ નમોઃ 

ાેમ એટલે ાેમ એટલે ાેમ 

ાેમ એ મપ્રડીનપ્ર હૃદયમપ્ર ંનનરંતર વહતે ુ ંર્નવત્ર ઝરણુ ંછે ! ાેમમપ્ર ંનપ્ર કોઈ આશપ્ર 
કે ન કોઈ આકપ્રકં્ષપ્ર, નપ્ર કોઈ મપ્રગણી, ાેમ અટેલે આત્મસમરં્પણ! ભગવપ્રન ર્ણ જુવે છે ભપ્રવ ને એને 

જોઈએ છે ભપ્રવ. ભપ્રત ભપ્રત નપ્ર ભપ્રવોમપ્ર ંથપ્રયે શલદોનુ ંસર્જન.તો આઈ.સી. સી. મીલર્ીટપ્રસ નપ્ર હોલ 
મપ્ર કપ્ર ન થપ્રયે ાેમનુ ંદશપન / બપ્રકી 
ાેમ એટલે ાેમ એટલે ાેમ 

ાેમ એ હૃદયનો ભપ્રવ છે। ચપ્રહ ેહોય તે કોઈ વ્યક્તત ,ર્શ ુર્ખંી કે ર્છી હોય કોઈ 

વસ્ત ુાત્યેનો ાેમ….આસ્થપ્ર,શ્રધ્િપ્ર, નવશ્વપ્રસ ,ભક્તત દયપ્ર , કરુણપ્ર ,લપ્રગણી ,સેવપ્રઆ સવે ભપ્રવો થકી 
સહુ દશપ્રપવે ાેમ ,જેને જે જોઈએ તે ભપ્રવ થકી તેન ેલપ્રિે 
ાેમ 

બપ્રકી ાેમ એટલે ામે એટલે ાેમ 

સબંિં આિપ્રરરત મપ્રનવીય ાેમનપ્ર કેટલપ્રય દીસે આદશપ રપ્રમપ્રયણમપ્ર ં
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નર્તપ્ર પતુ્ર ,ર્નત ર્ત્ની ભપ્રઈ ભપ્રઈ ,મપ્રણલક નોકર કે ર્છી હોય નર વપ્રનર। 

ાેમમપ્ર ંછે અજબ શક્તત ,રપ્રવણ સપ્રથ યદુ્ધમપ્ર ંથયપ્ર વપ્રનરો જખમી 

એક જ અમી િષ્ષ્ટ ાભ ુરપ્રમની મળી ,સહુ જખમો ગયપ્ર શમી। 

ક્ષમપ્ર મનૂતિ મહપ્રવીરે શપ્રતં કીિો ાેમથી , ચડંકૌનશક નપ્રગને જે હતો ભયકંર ઝેરી 

બપ્રકી ાેમ એટલે ાેમ એટલે 

મૈત્રી ાેમમપ્ર ંયદુ્ધમપ્ર ંરથ હપ્રકંી બન્યપ્ર અજુ પનનપ્ર સપ્રરથી ,શબરીનપ્ર જુઠુંઠપ્ર બેર 

ચપ્રખી 

નરનસિંહ મહતેપ્રની હુન્ડી સ્વીકપ્રરી ,હલ્હપ્રલતપ્ર ઝેર હળહળતપ્ર ંઝેર મીરપ્રબંપ્રઈનપ્ર ર્ચપ્રવી 

દશપ્રપવે ાેમભક્તત ,સકપ્રમ ભરકત કે નનષ્કપ્રમ ભક્તત ,મપ્રગેં નપ્ર મકુ્તત સમર્પણમપ્ર ં
રહ ેસદપ્રય ાેમ મસ્તી 

બપ્રકી ાેમ એટલે ાેમ એટલે ાેમ 

આ કપ્રયપ્રને ર્ણ જોઈએ છે ાેમ કરીએ ાેમ ,ધ્યપ્રન ,યોગપ્ર વ્યપ્રયપ્રમમપ્ર ંરપ્રખી નેમ 

મરજી મજુબનુ ંનવતપ્રવી જીવન ,જીવનમપ્ર ંસદપ્ર રહશેો નબંર વન 

મોટપ્રમોટપ્ર ગ્રથંો મોટીમોટી વપ્રતો ,ભગવતગીતપ્ર ને રપ્રમપ્રયણ પરંુૂ નપ્ર થપ્રયે ાેમ ર્પ્રરપ્રયણ 

આર્ણે છોટપ્ર ને છોટી છોટી વપ્રતો ,તેમપ્રથંી લઈએ મપ્રત્ર અઢી અક્ષરનુ ંાેમ રસપ્રયણ 

જે કદી ન થપ્રયે ક્ષર ,નનોઃસદેંહ કરીદે નવશ્વપ્રશપ્રન્તીમપ્ર ંસહુન ુ ંજીવન ર્પ્રવન 

ભરીદે ાેમ ભરીલે ાેમ ભરીને દઈદે ાેમ….બપ્રકી ામે એટલે ાેમ એટલે ાેમ------ર્દ્મપ્ર -કપ્ર 
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         ાેમ એટલે ાેમ- ચરંિકપ્ર ર્ી. નવર્પ્રણી 

“ર્ોથી ર્ઢી ર્ઢી જગ મઆુ ર્રંડત હુઆ ન કોય 

ઢપ્રઈ અક્ષર ાેમ ર્ઢે સો ર્રંડત હોય”-કબીર 

આવો સરળ સહલેો અને  સહજ ાેમ બસ આ અઢી અક્ષરમપ્ર ંસમપ્રયો છે આ ાેમ આર્વપ્ર અને 
ર્પ્રમવપ્ર હૃદયનપ્ર ભપ્રવ અને ઉમગં જોઈએ બીજુ ંકઈ નરહ અને ર્છી જે આત્મપ્રનદં મળે તે અમલુ્ય 
છે.ાેમ મેળવવપ્ર મપ્રટે કયપ્રયં  ભણવપ્ર કે  મપ્રગવપ્ર જવપ્રનુ ંહોત ુ ંનથી એતો અંતરની શદુ્ધતપ્ર અને 
ર્નવત્રતપ્રથી જ ાગટે છે અને ર્પ્રમીએ છીએ આને કહવેપ્રય ાેમ એટલે ાેમ,…..ાેમ ર્ૈસપ્રથી 
ખરીદપ્રતો નથી એને એ ર્પ્રમ્યપ્ર ર્છી તો જેટલો વહચેશુ ંતેટલો વદૃ્ધદ્ધ ર્પ્રમશે “ખચે નપ્ર ખટેૂ બપ્રકંો 
ચોર નપ્ર લટેુ રદન રદન બઢત  સવપ્રયો”મીરપ્રનુ ંર્દ આજ સચૂવે છે. 

નરનસિંહ,તલુસી,મીરપ્ર ં,સરુ કે કબીર આ સતંોએ આ અનમોલ ાેમ રપ્રમ,કૃષ્ણ વગેરેનો મેળવ્યો।.. તે 
ર્ોતપ્રની જાતની કે સમપ્રજની ર્રવપ્ર કયપ્રપ નવનપ્ર ાભમુપ્ર ંજ લીન સમર્પણ થઇ ગયપ્ર 

ાેમ એટલે શુ ંએવો ાશ્ન કોઈ પછેૂ તો તે સમજવપ્ર મપ્રટે ર્હલેપ્ર ર્ોત ાેમમય બની જાય અને ર્છી 
એટલુ ંજ કહશેે કે “ાેમ એટલે ાેમ”અને એ ાેમની કોઈ વ્યપ્રખયપ્ર નથી….. એતો અનભુવે જ ાગટે 
છે અને ાપ્રપત કરી શકપ્રય અને એ ાેમ ર્પ્રમ્યપ્રનો આનદં એવો હોય કે મનમપ્ર ંઅનહદ ઢોલ વપ્રગે 
અન ેમીરપ્રની જેમ નપ્રચવપ્ર લપ્રગીએ આવપ્ર સત્ય ાેમની વીણપ્ર અનરુ્મ વપ્રગી રહ ેછે……. બસ આ 
જ છે ાેમ એટલે ાેમ 

ચરંિકપ્ર ર્ી. નવર્પ્રણી 
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પે્રમ એટલે કે પે્રમ….દિશના વાહરયા નાટકરણી 
નમત્રો આર્ણપ્ર લલોગ ્ર્ર નવી લેણખકપ્ર ને રજુ કરતપ્ર હષપ અનભુવુ ંછ ં…દશપનપ્ર ર્ોતે એક લલોગ  

ચપ્રલવ ેછે http://http://darshanavnadkarni.wordpress.com/બેઠકમપ્ર ંહપ્રજરી આર્ી શક્યપ્ર ન 
હતપ્ર એટ લે કનવતપ્ર લખી મોકલી છે…. 
હૃદયની લપ્રગણીઓને શલદોમપ્ર ંઉતપ્રરી જાણે છે ાેમ એટલે કશુ ંન જોઇએ તેવી મપ્રગણી ! ાેમ એટલે 
કુરબપ્રન થઈ જવપ્રની લપ્રગણી !તેઓ એવપ્ર ાેમની વપ્રત કરી  છે કે જે જગતને નનદોષ જુએ છે.બસ 
આવાજ  પે્રમ ની અનભુશૂત તેમને   કયાકં થઇ હિે.…. તો કલમ ઉર્પ્રડી શલદોમપ્ર ંલપ્રગણી ને વહવેપ્ર 
દીિી છે ….વિપ્રરે હુ ંકઈ કહુ ંએનપ્ર કરતપ્ર આર્ જ વપ્રચંી ને અણભાપ્રય આર્ો તો સપ્રરંુ।.. 

પે્રમ એટલે કે પે્રમ 

હુ ંતો આબરૂ સપ્રચવુ ંછ ંકરેલપ્ર ાેમની 
ક્યપ્રકં ત ુ ંસમજે કે આ લપ્રગણી કેમની 

ક્યપ્રરેક હવપ્રની જલકીમપ્ર ંકે અતરની મહકેમપ્ર ં
યપ્રદ આવી જાય છે ર્ણ વિપ્રરે બહકે નપ્ર 
અમસ્તપ્ર ચપ્રલતપ્ર તપ્રજા કપ્રર્ેલપ્ર ઘપ્રસમપ્ર ં

રદલ ભરપ્રઈ આવે એ કઈ ખપ્રસ નપ્ર 
આંસ ુઉભરપ્રઈ આવે નપ્રહકનપ્ર આમજ 

તપ્રરપ્ર ખભંપ્ર ની જરૂર છે એમ નપ્ર સમજ 

લપ્રગણીનપ્ર ઉમળકપ્રમપ્રયંે વીતી ગયી ઝીંદગી 
સવંેદનપ્રની ર્ળ ર્ણ વીતી જાશે કરતપ્ર બદંગી 
તપ્રરંુ ક્યપ્રરેક નપ્રમ લઉં, કરંુ જયપ્રરે ખદુપ્રને યપ્રદ 

એ મપ્રરો નહીં, છે એ પયપ્રરની ઋત ુનો સપ્રદ 

નપ્ર મપ્રન કે તપ્રરી યપ્રદ મને સતપ્રવે 
મપ્રરંુ હૈયુ ંતો મપ્રત્ર કરેલપ્ર ાેમ ની આબરૂ સપ્રચવે 

નહીં તપ્રરી અર્ેક્ષપ્ર, નહીં તપ્રરી ખોટ, ાેમ એટલે કે ાેમ 

એ ભલૂપ્રય નરહ, ભસૂપ્રય નહીં, જીવી લઇશ હવ ેજેમ તેમ  

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/03/11/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%8f%e0%aa%9f%e0%aa%b2%e0%ab%87-%e0%aa%95%e0%ab%87-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%a6%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%b6%e0%aa%a8/
http://http/darshanavnadkarni.wordpress.com/%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A0%E0%AA%95%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82
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-દશપનપ્ર વપ્રરરયપ્ર નપ્રટકરણી-..Darshana  

 

ાેમ ની ભપ્રષપ્ર ઘણી  
ાેમ એટલે હુ ંદીકરી જે મપ્રરી મપ્રતપ્રએ જણી 
ાેમ નપ્ર રૂર્ અનોખપ્ર  
ાેમ એ સપ્રદંુ ભોજન જેમપ્ર ંહોઈ દપ્રળ ચોખપ્ર 
ાેમ નપ્ર શલજો જાજા  

ર્ણ સમયે શલદો ન મળે, ભરપ્રઈ હોઈ નયનમપ્ર ંજયપ્રરે લજ્જજા  

ાેમનપ્ર અનવુપ્રદ અત્યતં  

ર્રંત ુાેમીઓનપ્ર સવંપ્રદનો ક્યપ્રરેય ન આવે અંત  

ાેમ મપ્ર ંમપ્રની અનોખી જ લપ્રગણી  
કદીયે ન થપ્રય મપ્ર ંનપ્ર ાેમ સપ્રથે સરખપ્રમણી  
ાેમ એટલે ાેમ 

ાેમ નવનપ્ર જીવવુ ંશુ ં- જેમ-તેમ?  

Darshana  
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          ાેમ એટલ ે બસ ાેમ! - ફુલવતી શપ્રહ 

 

ાેમ નવષે ઘણી બિી ચચપ્રપ થઇ ગઈ. ાેમ નવષે નપ્ર ંમપ્રરપ્ર નવચપ્રરો બહ ુટંુકપ્રણ  મપ્ર ંરજુ કરવપ્ર ાયત્ન 
કરીશ  . 

ાેમ એટલ ેશુ?ં એને રંગ ,રૂર્ કે સગુિં નથી. એને નથી આકપ્રર ! એની ફતત અનભુનૂત જ થઇ શકે. 
જે મનથી અનભુવપ્રય અને 
મપ્રનનસક આનદં ઉર્જાવે એવી ર્રરક્સ્થનત એન ુજ નપ્રમ ાેમ! 
મપ્રતપ્ર-બપ્રળક , નર્તપ્ર-ર્રરવપ્રર , ભપ્રઈ-બેન,ર્નત-ર્ત્ની ,ગરુુ-નશષ્ય ,નમત્ર-નમત્ર કે સમપ્રજ નપ્ર ંબીજા 
કોઈ ર્ણ સબિંો એકબીજા સપ્રથે 
ાેમની સપ્રકંળે બિંપ્રયેલપ્ર છે. અરે ફતત મપ્રનવ – મપ્રનવ વચ્ચે જ  નરહ ર્ણ મપ્રનવ અને 
ાપ્રણી  વચ્ચે , તેમજ  ાપ્રણી -ાપ્રણી વચ્ચે    ર્ણ 

ાેમ સબંિં બિંપ્રય છે  . ાશ્ન એટલો જ છે કે આ  સબિંો મપ્ર ં‘ાેમ ‘ ક્યપ્રરે ઉદ્ભભવે?   મપ્રરી સમજ 
ામપ્રણ ે” સમર્પણ અને ક્ષમપ્ર” ની ઉચ્ચ ભપ્રવનપ્ર ાગટે તો જ ! અને એનુ ંજ નપ્રમ ાેમ! ર્રસ્ર્ર 
હૃદય પવૂપક  આનદં આર્તુ ંવતપન કરી એકબીજાને ાેમનો સપ્રચો  અનભુવ કરપ્રવી  શકપ્રય  .આ થઇ 
દુન્યવી ાેમ ની વપ્રત. 
ભતત અન ેભગવપ્રનનપ્ર રદવ્ય ાેમની તલુનપ્ર દુન્યવી ાેમ સપ્રથે તદપ્રર્ી ન થઈ શકે. ભતતનુ ંજીવન 
ાભનુી સેવપ્ર અને ાેરણપ્ર રૂર્ છે.  ાભભુતત સષૃ્ષ્ટનપ્ર સૌ જીવ મપ્ર ંર્રમપ્રત્મપ્રને નનહપ્રળે .હર મનષુ્ય 
અન ેાપ્રણી મપ્ર ંર્રમપ્રત્મપ્રનુ ંાનતણબિંબ નનહપ્રળે છે. હમંેશપ્ર નવચપ્રરે કે ાભ ુમપ્રરંુ વતપન એવુ ંકરપ્રવ કે 
જેથી મપ્રરપ્ર થકી કોઈન ે દુ:ખ નપ્ર ંર્હોંચે .મપ્રરપ્ર થપ્રકી મપ્રરપ્ર ાભનેુ કષ્ઠ ન ર્ડે એવુ ંનવચપ્રરે છે . આવુ ં
ઉદપ્રર અને અણભમપ્રન રરહત જીવન દુનનયપ્રમપ્ર ં” ાેમ” ની વષપ્રપ વરસપ્રવે ! ” સબસે ઉંચી ાેમ સગપ્રઇ 
” ભજન દ્વપ્રરપ્ર શ્રી કૃષ્ણ એ  ર્ોત ેમનષુ્ય સ્વરૂર્ે ભતત મપ્રટે કેટલો કષ્ઠ વેઠયો અને કેવુ ંવતપન કયુું તે 
કનવ વણપવ ે છે.મપ્રટે જ ાેમ એટલ ેાેમી મપ્રટે સમર્પણ ભયુું વતપન ! 
ફુલવતી શપ્રહ 
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ાેમ એટલ ેકે ાેમ  

 

 

 

                                        -ભીખભુપ્રઈ ર્ટેલ 

 

 

  

ભગવપ્રન ખદુ આ િરતી ઉર્ર મપ્રનવ -રૂર્ લઈને અવતયપ્રપ અને 
કૃષ્ણલીલપ્રનુ ંએક અનોખુ ંરૂર્ આર્ી ગયપ્ર ,મીરપ્રબંપ્રઈ એ જ 

રકશનજીનપ્ર ાેમમપ્ર ંએકરૂર્ બની ગઈ,અને ઝેરનો પયપ્રલો મોઢે લગપ્રડતપ્ર ખચકપ્રટ અનભુવ્યો નરહ .. 
હપ્ર આજ ાેમ એટલ ેકે ાેમ,સ્નેહ,લપ્રગણી,તમન્નપ્ર,ભપ્રવકુતપ્ર,ઉત્સકુતપ્ર  આ બિપ્ર લક્ષણો શુ ંદશપ્રપવે છે 
?…એ દશપ્રપવે છે, મપ્રનવ -મન ,કેવપ્ર કેવપ્ર રંગોથી શોભપ્રયમપ્રન છે…. મેઘિનષુ્યની મપ્રફક રંગોની 
લ્હપ્રણી થતી હોય તો ? 

હપ્ર ાેમ એટલ ે …..ાેમ ,જેમ દરેક ગણુ, નનયમો અને ફરજોથી બિંપ્રયેલપ્ર છે ,તેજ રીત ેાેમ ર્ણ 
બિંપ્રયેલપ્ર છે રપ્રજા નવક્રમનપ્ર ગણુોનપ્ર ંગીત ગપ્રતપ્ર આર્ણને ખચકપ્રટ નરહ,બલકે આનદંની છલકોનો 
આભપ્રસ થશે ,તેજ રીતે રપ્રિપ્ર-રકશનની વપ્રતપ્રપઓ રદલને િવી દેશે  .. 
  

હપ્ર ાેમ એટલ ે …ાેમ બીજાનપ્ર સખુમપ્ર ંઆનદં અનભુવો એટલ ેાેમ જોવપ્રની ઈચ્છપ્ર રપ્રખો તો બિેજ 
નજરે ર્ડ,ેબપ્રલ-ર્ક્ષીઓનો કલરવ -મપ્રતપ્ર કૈક લપ્રવી હોય તે મખુમપ્ર ંમકેૂ!……મપ્રનવ -મપ્રતપ્ર 
બપ્રળકન ેછપ્રતી સરસો ચપ્રરં્ીને  નનિપ્રદેવીને આશરે ર્ોઢપ્રડી દયે!…..ગરુુ નશષ્યને નાયજનની કક્ષપ્રએ 
જ્ઞપ્રન અનર્િત કરે ! 
  

હપ્ર ાેમ એટલ ે …ાેમ બીમપ્રરીથી ખપ્રટલપ્ર -વશ સ્વજનની સેવપ્ર,ગરીબી થકી બેહપ્રલ જજિંદગી જીવતપ્ર 
ભપ્રઈ-બહનેો ાનત હમ દદી,અન્યોન ેઅન્યપ્રય થતો જોતપ્ર ંરોશની લપ્રગણી ઉભરવી -આ બિપ્ર ંાેમનપ્ર 
ાનતક છે,ગલુપ્રમીમપ્રથંી દેશની મકુ્તત કપ્રજે કુરબપ્રની એ ાેમની ર્રપ્રકપ્રષ્ઠપ્ર છે.  
  

હપ્ર ાેમ એટલ ે ….ાેમ મેઘિનષુ્યનપ્ર ંરંગોની મપ્રફક ાેમનપ્ર રંગોને જોવપ્ર -જાણવપ્રની મઝપ્ર,ાેરણપ્રથી 
ભરપરુ છે,ાેમ એતો ભગવપ્રનનો જ અંશ છે. મનષુ્ય મપ્રત્રમપ્ર ંરહલેો છે એક બીજા ાતી ,ાેમ -
સમભપ્રવ હોય,સ્વપ્રભપ્રનવક છે.અને અનભુવો એ ભગવપ્રનને નમન કયપ્રપ બરપ્રબર છે.  
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હપ્ર ં તો ાેમ એટલ ેકે  ….ાેમ  ાણય એ ાેમ -ાકરણ હોવપ્ર છતપ્ર ં,અટુલો નવષય બની જાય છે। 
રદવસનપ્ર તપ્રરપ્ર જોવપ્ર ,ચપ્રદંમપ્ર ંનાયતમપ્રને નનહપ્રળવી ,ફૂલની કોમળતપ્રમપ્ર ંનાયતમનો સ્ર્શપ 
અનભુવવો ,લેયલપ્ર -મજનુ ં,નશરરન ફહપ્રપદને યપ્રદ કરવપ્ર,તેમજ ઊંઘન ેજાકપ્રરો આર્વો -મપ્રટે હુ ંઅને 
ત ુ ંએક થવપ્ર કરતપ્ર ં,અમે અને તમે એક થઇ જઈએ તો ! 
  

હપ્ર ં,તો ાેમ એટલે। …ાેમ  

 

-ભીખભુપ્રઈ ર્ટેલ 
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પે્રમ એટલે કે પે્રમ છે -મધહુરકા બેન િાહ - 

 

 

 

 

 

 

 

પે્રમ એટલે કે પે્રમ છે  

ાેમ કરવો એટલે નનસ્વપ્રથપભપ્રવ 

સપ્રમેં ર્છી ર્શ ુર્ક્ષી કે મપ્રનવ હોય ! 
નનસ્વપ્રથપભપ્રવે કૈંકને કૈંક આપયપ્રજ કરે, 

સપ્રમે વળતી કોઈ જ અર્કે્ષપ્ર નહીં, બસ એનુ ંજ નપ્રમ `ાેમ  છે. 
ાેમ મપ્રટે લયલપ્ર મજનુ ં,હીર રપ્રઝંપ્ર, શકંર ર્પ્રવપતી ને રોનમયો જુણલયત , 
કે રપ્રિપ્ર કૃષ્ણ ,આવપ્ર અનકે જોડલપ્રનપ્ર નપ્રમ જાણીતપ્ર છે  એ નસવપ્રય। …. 

મપ્રત ાેમ તપ્રત ાેમ 

પતુ્ર  ાેમ, પતુ્રી ાેમ 

દંર્તીનો રદવ્ય ાેમ 

ાેમ છે સસંપ્રર સપ્રર તો 
મૈત્રીમપ્ર ંકૃષ્ણ સદુપ્રમપ્રનો ાેમ , 
ર્ખંીમપ્ર ંસપ્રરસબેલડી નો ાેમ, 

કૃષ્ણ -મીરપ્ર ંનો સો ટકપ્ર સોનપ્રનો ાેમ, 

યરી મેતો ાેમ દીવપ્રની કહ ેમીરપ્ર ંરપ્રની, 
કૃષ્ણ -ગોર્ી નો નનદોષ ાેમ , 
ભતત અને ભગવપ્રનનો ાેમ, 

ાેમ લક્ષણપ્ર ભક્તતનો ાેમ, 

મન તડર્ત હરી દશપન કો આજ 

http://shabdonusarjan.wordpress.com/2014/03/22/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%8f%e0%aa%9f%e0%aa%b2%e0%ab%87-%e0%aa%95%e0%ab%87-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%ae-%e0%aa%9b%e0%ab%87-%e0%aa%ae%e0%aa%a7%e0%ab%81/
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અને છેલ્લુ ંસોર્પ્રન તે ાભ ુાેમ . 
ાેમ જેવુ ંતત્વ સમગ્ર જીવમપ્ર ંમકુી ાભ ુએ આર્ી છે એક અનમોલ ભેટ ,કોઈએ કહ્ુ ંછે કે ,ાેમકી 
તો સપ્રરે જહપ્ર ંરે્ અસર હોતી હ ે,અગરનપ્ર નપ્ર હોવેતો સમજનપ્ર તેરી હી કસર હોગી… યે યકુ્તત 

અજમપ્ર કે અગર મોત ભી આ જાવે ,હર આનશક રદલમે તેરી છબી હોગી  …..તેમજ  મીરપ્ર ંબપ્રઈએ 
ાેમ દ્વપ્રરપ્ર આત્મપ્ર નપ્ર આવરણો હઠપ્રવી ર્રમપ્રત્મપ્રને ર્પ્રમ્યપ્ર છે ,ભતતની ાભ ુર્રની ભક્તત સમર્પણ 
ભપ્રવનુ ંએક છેલ્લુ ંસોર્પ્રન છે….. તેજ તો ાેમ એટલે ાેમ છે ,….શપ્રસ્ત્રોમપ્ર ંકહુ ંછે કે વૈષ્ણવ બેસે તો 
ભગવપ્રન  તેનુ ંઉભપ્ર ઉભપ્ર  ધ્યપ્રન રપ્રખે ન…ે વૈષ્ણવ ઉભો રહ ેતો ભગવપ્રન તેને જોઇને નપ્રજે ,તેને 

જમપ્રડી  જમેઅને ભતત દુોઃખી તો ભગવપ્રન ર્ણ ,…અને તેનપ્ર સખેુ સખુી આવો સમર્પણ ાેમ 
છે…ભતત અર્ેક્ષપ્ર વગર  ભક્તત કરતપ્ર ાેમ લક્ષણપ્ર ભક્તત નુ ંનશખર ચડે,….અને ાેમ દ્વપ્રરપ્ર  આત્મપ્ર 

અને આત્મપ્ર  દ્વપ્રરપ્ર ર્રમપ્રત્મપ્ર ને ર્પ્રમે. 
આજ તો ાેમ એટલે કે ાેમ છે 

-મધરુરકપ્ર બેન શપ્રહ - 
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અત્યપ્રર સિુી આર્ સવપનો ર્રરચય મપ્રત્ર કલ્ર્નપ્રબેન સપ્રથે  થયો છે ર્રંત ુઆ વખતે રઘભુપ્રઈ એ 
કલમ ઉર્પ્રડી છે ,આર્ સવે ાોત્સપ્રહન આર્શો તો આ કલમ હવ ેકેમેરપ્રનપ્ર બટન  સપ્રથે રઘભુપ્રઈ 
નવચપ્રરોન ેઝડર્ી આર્ણી સમક્ષ મકુશે અને જરૂર મકુશે..રઘભુપ્રઈ વ્યવસપ્રયે Dr.  છે એમની આંખો 
ફોટપ્ર નરહ એક્ષરે ની ર્પ્રરખુ ંછે  તો જોવો ાેમ મપ્રટે શુ ંકહ ેછે ……. 
  

અત્યપ્રર સિુી બિપ્રએ ાેમ નવષે જે કહ્ ુછે તે આધ્યપ્રજત્મક વ્યપ્રખયપ્ર હતી. હુ ંનવજ્ઞપ્રનની રીતે મલુવવપ્ર 
મપ્રગં ુછ.ં નવજ્ઞપ્રનની િષ્ષ્ટએ મનષુ્ય ર્પ્રસે 5 ઇન્િીયો એટલ ેકે senses હોય છે. ર્ણ daily lifeમપ્ર ં
6thsenseનો ાયોગ વપ્રરંવપ્રર કરતપ્ર હોઇએ છીએ. 
ાેમ એટલેકે Love એ મપ્રરપ્ર રહસપ્રબ ેસપ્રતમી ઇન્િીય છે. ર્ણ જયપ્રરે આ ઇન્િીય સક્રીય થપ્રય છે ત્યપ્રરે 
બપ્રકીની બિીજ ઇન્િીયો બહરે મપ્રરી જાય છે એટલેકે કપ્રમ કરતી બિં થઇ જાય છે, આર્ણે સિુબિુ 
ખોઇ બેસીએ છીએ અને મપ્રણસને સપ્રવ નકપ્રમો એટલ ેકે Non-sense બનપ્રવી દે છે. આમ કહીએ તો 
ાેમમપ્ર ંમપ્રણસની સમજણ ખોવપ્રઇ જાય છે. 
રઘભુપ્રઈ આભપ્રર. 
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       હ્સુ્ટનના જાણીતા લેખક શ્રી શવજયભાઈ િાહ 

ાજ્ઞપ્રબેન 

આર્ સૌ નો અભપ્રર મને એક વપ્રર ફરી તક આર્ી. 

મપ્રરો સદેંશો 
સૌથી ર્હલેપ્ર તો સપ્રરુ પસુ્તક નવમોચન બપ્રદ આર્ સૌને અણભનદંન કે આર્ સૌ ગજુરપ્રતી 
મપ્રતભૃપ્રષપ્રન સરંક્ષણ કપ્રયપમપ્ર ંર્હલે ુ ંકદમ સફળતપ્રથી ભયુપ. ાજ્ઞપ્રબેન નો નવષય " તો સપ્રરુ" 
આશપ્રવપ્રદ લૈને આવ્યો અને આરે્ તેમપ્ર ંઆર્ની લેખીનીનો રંગ ભરીનેસદુર મેઘિનષુ્ય બનપ્રવ્યુ.ં 
સરહયપ્રરપ્ર સર્જનનો આ નવતર અને ઉચ્ચતમ ાયોગ હતો. ાભનેુ ાપ્રથપનપ્ર કે આવપ્ર જુદપ્ર જુદપ્ર 
ાયત્નો દ્વપ્રરપ્ર આર્ સૌની કલમને મપ્રતપ્ર સરસ્વતીનપ્ર ંઆનશવપ્રપદ મળે. આમ આર્ણી ર્ેઢી આગળની 
ર્ેઢીન ેગરુ્જભપ્રપષપ્રનુ ંઅમલુ્ય સસં્કપ્રર િન દપ્રન કરે. 

હુ ંજે કપ્રવ્ય રજુ કરુ છ ંતે કરસનદપ્રસ લહુપ્રર " સુદંરમ"નુ ંછે 

 
 

તુ ંહ્રદયે વસનારી 

તુ ંહ્રદયે વસનપ્રરી ત ુ ંહ્રદયે વસનપ્રરી, 
ઘટ ઘટ ભીતર નરતનહપ્રરી ત ુ ંહ્રદયે. 

તુ ંઅંતરનપ્ર તપ્રર ર્રસતી અંગણુલ કો રરઢયપ્રળી, 
તુ ંનતનમરોનપ્ર ંિણ વપ્રળી લૈ કરત સદપ્ર રખવપ્રળી. ત ુ ંહ્રદયે. 
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તુ ંમપ્રનસ અમ મકુુણલત કરતી ઉજ્જજવલ કો ધ્યનુત અરુણપ્ર, 
તુ ંજીવનનપ્ર વ્રણ ર્ર વરસત કોઈ અમીમય કરુણપ્ર. ત ુ ંહ્રદયે. 

તુ ંજીવનની જન્મ- ક્ષણોની િપ્રત્રી ાપ્રણ-ાદીર્પ્ર, 
તુ ંકદમે કદમે ાજ્વલતી અક્ગ્નજયોત સજીવપ્ર. ત ુ ંહ્રદયે. 

તુ ંનયનો ર્ર ર્ડદપ્ર ઢપ્રળી, અન્ય નયન દેનપ્રરી, 
તુ ંજગમપ્ર ં- જગર્પ્રર અનતેં અમ સગેં ઘમૂનપ્રરી. ત ુ ંહ્રદયે. 

તુ ંઆનદં અનગપળ ાભનુો, તુ ંાભનુી ર્ર શક્તત, 

તુ ંઋત રપ્રત સૌ િપ્રરણહપ્રરી, તુ ંઅંનતમ અમ મકુ્તત. ત ુ ંહ્રદયે. 

તુ ંઅમ ચરણોની ગનત, તુ ંઅમ નેત્ર તણી ધ્રવુતપ્રરપ્ર, 
તવ હ્રદયે અમ વપ્રસ સદપ્ર હો, હ ેહરરની રસિપ્રરપ્ર. ત ુ ંહ્રદયે. 

શત્રભવુનદાસ લહુાર- સનુ્દરમ ્

http://pateldr.wordpress.com/page/2/ 

 (આ કપ્રવ્ય ાેયસી અને મપ્રતપ્ર બનંે ને ઉદે્દશીને મપ્રણી શકપ્રય...) 
Vijay Shah શવજય િાહ 

vijaykumar.shah@gmail.com 
Future belongs to those who dare! 
My web site www.vijaydshah.com 
 and 
www.gujaratisahityasarita.org 
 and 
www.gadyasarjan.wordpress.com 
  

આપણી  બેઠક શકુ્રવાર ે  

સાાંજે મળી અન ેઆપણા વડિલ, મમત્ર મવજયભાઈ 

શાહએ હ્યુસ્ટન(અમડેરકા)થી "પ્રમેએટલ ેક ેપ્રમે" પર સનુ્દરમ’્ની 
સુાંદર કમવતા  ફોન પર વ્યક્ત કરી  હાજરી પરુાવી,તો મમત્રો મવજયભાઈ આપણા 

માટ ેરાત્ર ેજાગીન ેહ્યસુ્ટનથી કમવતા રજુ કર ે……આપણા માટ ેમોટી વાત છે … 

http://pateldr.wordpress.com/page/2/
mailto:vijaykumar.shah@gmail.com
http://www.vijaydshah.com/
http://www.gujaratisahityasarita.org/
http://www.gadyasarjan.wordpress.com/
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ાેમ એટલે બસ ાેમ  

ાેમની ર્રરભપ્રષપ્ર શુ ં?કયપ્ર શલદોમપ્ર ંવણપવુ ં,ાેમ તો મગુો છે.... જીવ મપ્રત્ર ાેમથી ભરેલો છે। .. 
ાેમીનો ાેનમકપ્ર ર્રનો ામે , વરનો વધ ુર્રનો ,ર્નતનો ર્ત્ની ર્રનો ાેમ,નર્તપ્રનો મપ્રતપ્ર ર્ર 
ાેમ,ભ્રમરનો ફૂલ ર્ર, ચપ્રતકનો વષપ્રપ ર્ર, મપ્રતપ્રનો બપ્રળક ર્રનો ાેમ ,મપ્ર ંજયપ્રરે બપ્રળકને ખોળપ્રમપ્ર ં
લઈને મપ્ર ં મપ્રથપ્રમપ્ર ંર્ર હપ્રથ ફેરવે છે ત્યપ્રરે જે અનભુવ થપ્રય છે બસ તેજ ાેમ છે  

ાેમનપ્ર વપ્રત્સલ્યને શલદોમપ્ર ંતોળી શકપ્રતપ્ર નથી  
ાેમ એટલે કે ાેમ।... ખળખળ વહતેી જેવી સરરતપ્ર જેવો છે ાેમ ,ગપ્રજતો નથી છતપ્ર ંજીવનની દરેક 
ક્ષણમપ્ર ંદરેક જીવ અનભુવે છે તે ાેમ ..... 
ાેમની વપ્રત આવે અને રપ્રિપ્ર કૃષ્ણ યપ્રદ આવ્યપ્ર વગર ન રહ ે,શપ્રશ્વત ાેમનપ્ર ાનતક સમપ્ર એક ર્છી 
એક ર્પ્રત્રો આ જ ાેમ છે.... કહતેપ્ર ઉભપ્ર રહી જાય  ર્છી એ મીરપ્ર ં હોય  કે નરનસિંહ મહતેપ્ર 
ાેમ એટલે કુદરતનુ ંએક તત્વ 

નીશલિ વણપન વગરનો એક અહસેપ્રસ એટલે કે  ાેમ ....   
વસબેુન િેઠ 
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ગજુરપ્રતીઓ મપ્રટે અનોખી ‘પસુ્તક ર્રબ’ ભપ્રષપ્ર-
સપ્રરહત્ય- સગંીતને જીવતં રપ્રખવપ્ર ાયપ્રસ 

- ાેમ એટલે ાેમ… બે એરરયપ્રમપ્ર ંગજુરપ્રતી ભપ્રષપ્રનપ્ર ાેમીઓની 
બેઠક… 

- ‘મપ્રરપ્ર ભોળપ્ર રદલનો હપ્રય રે નશકપ્રર કરીને…’ કનવતપ્ર-લઘવુપ્રતપ્રપઓનુ ંર્ઠન, ગજુરપ્રતીઓ 
ઉમટય 

(રપ્રજેશ શપ્રહ દ્વપ્રરપ્ર) બે એરરયપ્ર, તપ્ર. ૧૦ 

ભપ્રરતમપ્ર ંઅને અમેરરકપ્રમપ્ર ંઘેર ઘેર પસુ્તકપ્રલયનપ્ર અનોખપ્ર ક્રપ્રનંતકપ્રરી નવચપ્રરને અમલમપ્ર ંમકુી 
ખબુ સુદંર અણભયપ્રન જગપ્રવનપ્રર પસુ્તક ાેમી ાતપ્રર્ભપ્રઈ ર્ડંયપ્રએ બે એરરયપ્ર, કેણલફોનનિયપ્રમપ્ર ં
૨૦૧૨નપ્ર વષપમપ્ર નમલનર્ટપ્ર નગર ખપ્રતેની સાુનસદ્ધ ઇષ્ન્ડયપ્ર કોમ્યનુનરટ સેન્ટરમપ્ર ંઅમલુ્ય પસુ્તકો 
સમપ્રજને અર્પણ કરી પસુ્તક ર્રબની શરૃઆત કરેલ. 
આ ઉમદપ્ર કપ્રયપને આગળ િર્પ્રવવપ્ર અને આ શભુ ાવનૃિઓને નવસ્તતૃ ફલક ઉર્ર મકુવપ્ર બે 
એરરયપ્રનપ્ર સેવપ્ર ભપ્રવી, ભપ્રષપ્રાેમી, કપ્રયપકર ાજ્ઞપ્રપ્રબેન દપ્રદભપ્રવપ્રલપ્ર અને તેમનપ્ર સપ્રથી ભપ્રઈઓ-બહનેો 
એ ગજુરપ્રતી ‘ભપ્રષપ્ર- સપ્રરહત્ય સગંીતને જીવતં રપ્રખવપ્ર ઉભરતપ્ર કનવઓ- લેખકો અને જે ગજુરપ્રતી 
ભપ્રષપ્ર ાેમીઓએ કયપ્રરેય સ્ટેજ ઉર્ર ઉભપ્ર થઇ તેઓનપ્ર નવચપ્રર-લપ્રગણીઓ મતંવ્યો રજૂ નથી કયપ્રપ 
અથવપ્ર તેવી તક તેમને આર્વપ્રમપ્ર ંઆવી નથી. તેઓને અને તેઓમપ્ર ંછર્પ્રયલેી ાનતભપ્રને બહપ્રર 
લપ્રવવપ્રનુ ંબીડુ ‘બેઠક’નપ્ર સવે ભપ્રષપ્રાેમીઓએ ઝડર્ી લીધુ ંછે. તે ાશસંનીય અને આવકપ્રરદપ્રયક 
છે. 
‘બેઠક’નપ્ર સૌ ાથમ કપ્રયપક્રમ ‘તો સપ્રરંૃ’ ખબુ સફળ રહ્યો. આ કપ્રયપક્રમ બપ્રદ ‘બેઠકે’ સૌ ગજુરપ્રતી 
ભપ્રષપ્ર ાેમીઓને તેનપ્ર ર્છીનપ્ર કપ્રયપક્રમ ‘ાેમ એટલ ેાેમ…’ નવષય ઉર્ર ર્ોતપ્રનપ્ર નવચપ્રરો 
સપ્રરહત્યનપ્ર કોઈર્ણ ાકપ્રરે રજૂ કરવપ્ર આમતં્રણ આર્તપ્ર સવે આનરંદત થઇ ઉઠયપ્ર હતપ્ર. 
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‘ાેમ એટલે કે ાેમ…’ કપ્રયપક્રમનુ ંસ ુદંર આયોજન ઇષ્ન્ડયપ્ર કોમ્યનુનરટ સેન્ટરનપ્ર હોલમપ્ર ંશકુ્રવપ્રર તપ્ર. 
૨૮ ફેબુર્. ૨૦૧૪નપ્ર રોજ થયુ ંહત ુ.ં 

 

 

નેશનલ વેિર સનવિસ, સપ્રન રડયપ્રગોએ શકુ્રવપ્રર, ૨૮ ફેબુર્આરી એ વ્હલેી સવપ્રરથી હવપ્રમપ્રન 
ખપ્રતપ્રની આગપ્રહી ામપ્રણે ફલેશ ફલ્ડ અને નવનપ્રશક પરૂની ચેતવણી રેરડયપ્ર ઉર્ર, વેબ સપ્રઇટ અને 
મોબપ્રઇલ ફોન ઉર્ર ઇમરજન્સી એલટપ આર્વપ્ર ંછતપ્રયં સપ્રજંે રપ્રખેલપ્ર કપ્રયપક્રમમપ્ર ંખબુ સુદંર હપ્રજરી 
રહી અને દરેકે મન મકુીને કપ્રયપક્રમને મપ્રણ્યો. કપ્રયપક્રમ સ્થળની નજીકની સપ્રન મરીયો, શન્તપ્રતલેરપ્ર, 
શપ્રતંપ્રક્રૂઝ નવ. કપ્રઉન્ટીનપ્ર રહીશોને ઇમરજન્સી એલટપ નસસ્ટમ લપ્રગ ુર્ડે છે તેવી જાહરેપ્રત છતપ્ર ંતે 
કપ્રઉન્ટીમપ્રથંી ર્ણ ભપ્રષપ્રાેમીઓ આયપ્ર તે બતપ્રવે છે કે તેઓનો ગજુરપ્રતી કપ્રયપક્રમ મપ્રટે કેટલો ાેમ 
છે. 
‘તો સારંૃ’ પસુ્સ્તકાના શવમોચનનો કાયશક્રમ યોજાયો 
‘તો સપ્રરંૃ’ નવષય ઉર્ર આયોજાયેલપ્ર ‘બેઠક’નપ્ર ફળ સ્વરૃરે્ આ નવષય ર્ર રજૂ થયેલ સુદંર 
અણભવ્યરકતઓનુ ંસકંલન કરી એક સુદંર પકુ્સ્તકપ્ર Creat Space ISBN સપ્રથે બનપ્રવીને ‘એમેઝોન’ 
ઉર્ર ર્લલીશ કરેલ છે તેનુ ંનવમોચન કનભુપ્રઈ શપ્રહ જેઓએ ભપ્રરતમપ્ર ંઅનેક દૈનનકોમપ્ર ંતેમની 
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સેવપ્રઓ આર્ી છે અને આ પકુ્સ્તકપ્રનપ્ર પ્રફુ રરડીંગમપ્ર ંસેવપ્રઓ આર્ી છે તેનપ્ર વરદ હસ્તે થયુ ંહત ુ.ં 
તેઓનપ્ર ર્ત્ની, ાજ્ઞપ્રપ્રબેન શપ્રહ, સપ્રરહત્યાેમી મેઘલિપ્રબેન મહતેપ્ર, ાજ્ઞપ્રપ્રબેન દપ્રદભપ્રવપ્રલપ્ર, 
નવજયબપ્રઈ શપ્રહ તથપ્ર સપ્રથીઓનપ્ર સનંનષ્ઠ ાય ત્નોથી આ પકુ્સ્તકપ્ર તૈયપ્રર કરપ્રઇ છે. તેનો સવે 
ઉર્ક્સ્થતોએ અત્રે આભપ્રર વ્યતત કયો હતો. 
 

 

 

મપ્રરંૃ અને આર્ણુ ંથવપ્રની ઘટનપ્ર, સમય વહતેો અટકી જાય તેવી લપ્રગણી, કશુજં નપ્ર જોઈએ તેવી 
મપ્રગંણી, કુરબપ્રન થઈ જીંદગી સપ્રથપક થયપ્રની લપ્રગણી હપ્રયપ્રપ છતપ્રયં જીતી જવપ્રની લપ્રગણી… જેટલુ ં
લખીએ તેટલુ ંાેમ.. ઉર્ર ઓછ ંછે. ગજુરપ્રતી સપ્રરહત્યકપ્રરો, કનવઓ, લેખકોએ ાેમ ઉર્ર ઘણુ ંબધુ ં
લખયુ ંછે, કહ્ુ ંછે આવપ્ર રનસક નવષય ઉર્ર બે એરરયપ્રનપ્ર ઉગતપ્ર કનવઓ-લેખકોએ અને 
ભપ્રષપ્રાેમીઓએ સહજ અને સરળ ાેમની અનભુનૂતને વપ્રચપ્ર આર્ી સુદંર રજૂઆત કરી હતી. 
ત્યપ્રરબપ્રદ જયવતંીબેન ર્ટેલ, ભીખભુપ્રઈ ર્ટેલ, કંુતપ્રબેન શપ્રહ, હસબેુન શેઠ, ર્દ્મકપ્રન્ત શપ્રહ, એ ાેમ 
નવષય ઉર્ર ર્ોતપ્રની સુદંર રજૂઆત કરી હતી. તરૃલતપ્રબેન મહતેપ્રએ ાેમ નવષયનપ્ર હપ્રદપ  ને 
અનસુિંપ્રનમપ્ર ંતેઓએ લખેલ લઘવુપ્રતપ્રપની સુદંર રજૂઆત કરી હતી. ર્ી. કે. દપ્રવડપ્ર સપ્રહબેે 
વપ્રતપ્રવરણને હળવુ ંબનપ્રવી ર્ોતપ્રની નવનશષ્ટ શૈલીથી ાેમની કનવતપ્રમય રજૂઆત કરી હતી. 
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જયપ્રબેન ઉર્પ્રધ્યપ્રય એ હમેતંભપ્રઈ ઉર્પ્રધ્યપ્રય દર વખતની જેમ આ વખતે ર્ણ મેદપ્રન મપ્રરી ગયપ્ર 
હતપ્ર. વપ્રસતંીબેનની હપ્રજરી ન હોવપ્ર છતપ્ર ંાનવણપ્રબેને તેમનુ ંાેમ નવષેનુ ંલખપ્રણ વપ્રચંી હપ્રજરી 
પરુપ્રવી હતી. બે એરરયપ્રનપ્ર જાણીતપ્ર કલપ્રકપ્રર ર્લકબેન વ્યપ્રસે સરસ્વતી મપ્રતપ્રની સ્તનુત સપ્રથે ાેમ 
ઉર્ર ગીત ગપ્રઈ વપ્રજીંત્ર વગર વપ્રતપ્રવરણને સગંીતમય બનપ્રવ્યુ ંહત ુ.ં નૈમેષ અનપ્રરકરે 
ટેકનોલોજીનો ઉર્યોગ કરી SMS ઉર્ર ાેમ આવેલપ્ર સદેંશપ્રઓ સભંળપ્રવી સવેને હસપ્રવ્યપ્ર હતપ્ર. 
ાજ્ઞપ્રપ્રબેને તેમનપ્ર ર્નત શરદભપ્રઈ દપ્રદભપ્રવપ્રલપ્રને સબંોિી ાેમને કનવતપ્રમપ્ર ંઅંકપ્રરી જૂનુ ંજાણીત ુ ંગીત 
‘મપ્રરપ્ર ભોળપ્ર રદલનો હપ્રય રે નશકપ્રર કરીને’ ગપ્રયુ ંહત ુ.ં કલ્ર્નપ્રબેને તેમનપ્ર ડોકટર ર્નત રઘભુપ્રઈ 
શપ્રહને સબંોિી મેરડકલ ભપ્રષપ્ર વપ્રર્રી ાેમની રજૂઆત કરી હતી. 
નર્નપ્રકીનભપ્રઈ દલપ્રલે ચદુંભપ્રઈ મટ્ટપ્રણી સ્વરપ્રરંકત, આલપ્રર્ અને હમેપ્ર દેસપ્રઇએ ગપ્રયેલ કનવ શ્રી કૃષ્ણ 
દવેનુ ંજાણીત ુ ંગીત ‘વપ્રસલંડી ડોટ કોમ, મોરનર્ચ્છ ડોટ કોમ ડોટ કોમ વ ૃદંપ્રવન આખુ’ં સુદંર રીતે 
ગપ્રયુ ંહત ુ.ં 
આજનપ્ર કપ્રયપક્રમમપ્ર ંનવનશષ્ઠ હપ્રજરી આર્વપ્ર સમસ્ત અમેરરકપ્રમપ્ર ંનસનનયરોનપ્ર લપ્રડીલપ્ર અને મકૂ 
સમપ્રજ સેવક હરેીદપ્રદપ્ર તરીકે ઓળખપ્રતપ્ર ૯૫ વષે ર્ણ યવુપ્રનોને શરમપ્રવે તેવી સ્ફૂનતિથી કપ્રમ કરતપ્ર 
શ્રી હરરકૃષ્ણ મજમદુપ્રર દપ્રદપ્રએ તથપ્ર તેમનપ્ર િમપર્ત્ની કનવયત્રી-લેખીકપ્ર- અનવુપ્રદક ાેમલતપ્રબેને 
સવે રજૂઆતકતપ્રપઓને અણભનદંન આપયપ્ર હતપ્ર. 
જયશ્રીબેન શપ્રહ, જયવતંીબેન, ઉનમિલપ્રબેન ર્ટેલ નવ. એ સ્વપ્રરદષ્ઠ વપ્રનગીઓ બનપ્રવી લપ્રવી સેવપ્ર 
આર્ી હતી. રદલીર્ભપ્રઈ શપ્રહ ેસપ્રઉન્ડ નસસ્ટમ અને ડૉ. રઘભુપ્રઈ શપ્રહ ેફોટોગ્રપ્રફી સભંપ્રળી લઇ અનન્ય 
સહકપ્રર આપયો હતો. 
સમગ્ર કપ્રયપક્રમનુ ંસ ુદંર સચંપ્રલન કરનપ્રર ાજ્ઞપ્રપ્રબેન દપ્રદભપ્રવપ્રલપ્ર, કલ્ર્નપ્રબેન શપ્રહ, ર્ત્રકપ્રર 
રપ્રજેશભપ્રઈ શપ્રહ ેઇષ્ન્ડયપ્ર કોમ્યનુનરટ સેન્ટરે પરુી ર્પ્રડેલ સગવડો મપ્રટે તેનપ્ર કપ્રયપકતપ્રપ શરદભપ્રઈ 
દપ્રદભપ્રવપ્રલપ્રનો આભપ્રર વ્યકત કયો હતો. 

 

(રપ્રજેશ શપ્રહ દ્વપ્રરપ્ર) બે એરરયપ્ર, તપ્ર. ૧૦ 
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,નૈનમષ અનપ્રરકટ  

  
રપ્રમજીભપ્રઈ ર્ટેલ 
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ર્લક વ્યપ્રસ ,નનહપ્રરરકપ્ર વ્યપ્રસ 
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ર્ીનપ્રકીન ભપ્રઈ , વસબુેન શેઠ ,ાનવણપ્ર શપ્રહ 


