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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 જગિને નનદોષ જ એ 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.  
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"બેઠક"ની   માળાના મણકામા ંશનત નવા મણકા ઉમેરવાનો આ મારો નમ્ર પ્રયાસ છે. આપ 
સવે આદરથી તેને વખાણ્િો  – વધવિો  તો લખનારને પ્રોત્સાહન મળિે.   

-પ્રજ્ઞા દાદિવાળા- 

 

ઇન્ડીયા કોમ્ય નનટી સેન્ટર ,નમલ્ર્ીટાસ ખાિ ે

“બેઠક “લોકોની િાજરીથી પ ર વરિાય ું 

 
 

બે એહરયામા ંમળી ગજુરાતી બેઠક,વરસાદ અને વાવાજોડાની 
આગાહી હોવા છતા ંછત્રી કોટ સાથે લોકો ઉમટયા ,RSVP કરતા 
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વધ ુમાણસોની ની હાજરી ,અને ખીચો ખીચ ઓરડામા ં“તો સારંુ 
“પસુ્તકનુ ંથર્ુ ંશવમોચન માનનીય કનભુાઈ િાહ ને હસ્તક …. 

                                                          

 બે એહરયામાું ગ જરાિીઓ ને િજી માતિૃાષાની પ્રવનૃિ ગમે 
છે,મહિનાના ચોથા શ ક્રવારે મળિી બેઠક માું છેલ્લી બેઠકના ફળ 
સ્વરૂરે્ “િો સાર ું” પ સ્િક એમેઝોન ર્ર ર્બ્લલશ કય ું જેન ું 
નવમોચન એક વખિના સહક્રય સમાચાર પ્રનિનનનિ જેમણે અનેક 
છાર્ાઓ જેવા કે સુંદેશ ,મ ુંબઈ સમાચાર ,જન સિા 
,જન્મભમૂીવગેરે  માું ર્ોિાની સેવા આર્ી છે એવા કન િાઈ શાિ 
એ કય ું ,વરસાદને લીિે લોકો આવશે કે નહિ િે ર્ણ એક શુંકા 
િિી ,ર્રુંત   અિી બેઠકમાું લોકોની િાજરીને લીિે ઇન્ડીયા 
કોમ્ય નનટી સેન્ટર ,નમલ્ર્ીટાસ ખાિે લોકોની િાજરીમાું પ ર 
વરિાય ું 

પ્રોગ્રામની શરૂઆિ પ્રજ્ઞાબેન દાદિાવાળા બિાને આવકારી કરી ,અને દરેક લખનાર લેખકોને 
અભિનુંદન આર્ી ,કન િાઈ શાિનો ર્હરચય આર્ી પ સ્િકન ું નવમોચન કરવાન ું આમુંત્રણ આપય ું. 

માનનીય કન િાઈએ પ સ્િક નવષે વાિ કરિા ,બેઠકની પ્રવનૃિને આવકારી અને પ્રોત્સાિન ર્ણ 
આપય ું ,અને ઉમેરી કહ્ ું કે બેઠક દ્વારા માતિૃાષાન ું જિન કરી ,અને મતિૃાષા દ્વારા સર્જનશક્તિ 
,કલ્ર્નાશક્તિ ખીલવવાનો અને િાષા દ્વારા સુંસ્કૃનિ સાચવવાનો આર્નો આ પ્રયાસ ખરેખર 
આવકાયપ છે. કન િાઈ શાિ એ જાિે આ પ સ્િકમાું જોડણી સ િારવા માટે મદદ કરી અને કહ્ ું કે 
આમાું જો ભલૂ િોય િો િેની જજમ્મેદારી હ ું લઉં છું ત્યારબાદ સમાજના મોિી સમાન દાદા િહરકૃષ્ણ 
મજમ ુંદારએ કહ ું કે સમાજમાું થિા આવા દરેક કાયપમાું અમારો સાથ છે અને આશીવાપદ ર્ણ 
છે,અમેહરકામાું ન્ય જસી ,હ સ્ટન ,વગેરે આવી િાષાને લગિી અનેક પ્રવનૃિ થાય છે િો બે એહરયા 
માું ર્ણ થવી જોઈએ ,પ ક્સ્િકા પ્રગટ કરીને નવી પ્રનિિાને કલમ ઉર્ાડવાની િાકાિ આર્ી છે 
,િેજ પ્રમાણે લેભખકા પે્રમલેિાબેન (બા )એ ર્ણ પ સ્િકને નવાજય ું ,ઘણા વષો ર્િલેા અમે આવી 
સાહિત્યને લગિી પ્રવનૃિ કરિા અને ફરી આ શર  થિા આનુંદ વિાપય છે અને બિાને અભિનુંદન 
આપયા , 

http://shabdonusarjan.files.wordpress.com/2014/02/to-saru-book.jpg
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િર લિા બેને અભિનુંદન આર્િા કહ્ ું કે માતિૃાષામાું માું અભિવ્યક્તિ કરવાનો એક અનોખો આનુંદ 
િોય છે ગ જરાિી િાષાને ચેિના અને બળ આર્વાનો આ પ્રયાસ અભિનુંદનનય છે બેઠકે લેખક 
લેભખકાને આંગણ ું આપય ું છે નવી િાજી કલમોને સ્થાન આર્ી પ સ્િક સ્વરૂરે્ મ કવા બદલ અને 
પ્રજ્ઞાબેનની મિનેિ માટે ખાસ અભિનુંદન ,નવી રે્ઢી સ િી  િમારા કાયપના આવા ર્ડઘા ર્ડે િેવી 
મારી શ િેચ્છા. 

ત્યાર બાદ આજની બેઠક નો નવષય “પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ…”ની શરૂઆિ હ સ્ટન થી 
નવજયિાઈ શાિ થી કરી ટેલીફોન દ્વારા એમને બિાને અભિનુંદન આપયા .આ પ સ્િકને પ્રનસદ્ધ 
કરવાુંમાું સૌથી મોટ ું યોગદાન નવજયિાઈ શાિન ું િત  ું ,િેઓ ત્યાું બેસીને મેન્ટોરન ું કાયપ કય ું 
,શલદોના સર્જન થી શરૂઆિ કરી…. પ સ્િકની પ્રસદ્ધદ્ધ સ િી જોડેને જોડે રહ્યા અને પે્રરણા અને 
માગપદશપન આર્િા રહ્યા ,એમણે ફોન ર્ર  કરસનદાસ લ િાર ” સ ુંદરમ”ન ું કાવ્ય “તુ ંહ્રદયે 
વસનારી“થી રજ આિ કરી અને શ િેચ્છા આર્ી રજા લીિી ,બેઠકનો દોર શર  થયો પ્રથમ ર્દ્માબેન 
શાિ જેમણે કન િાઈ સાથે પ સ્િકમાું મદદ કરી િેઓ ઉમરનો બાિ ભલૂી કાયપને પે્રય ું ,એમણે પ્રેમ 
નવષની ખ બ સરસ રજૂઆિ કરી ,ત્યાર બાદ ર્ત્રકાર રાજેશિાઈ શાિ એ એમના નપ્રય લેખક 
ત  ષારિાઈ શ તલને યાદ કરી  પે્રમ ર્ર ખ બ સરસ વાિ કરી,લોકોને િસાવી પ્રેમની વાસ્િનવકિા 
રજ  કરી,િો કલ્ર્ના બેને રાિા કૃષ્ણ નાપે્રમને શલદસ્વરૂર્ આર્ી વેિિેા પે્રમની િારા વિરેાવી 
લોકોને િરબોળ કયાપ ર્છી એક એકર્છી એક રજૂઆિ આવિી ગઈ ,જયવુંિી બેન ર્ટેલ 
,િીખ િાઈ ર્ટેલ ક ુંિા શાિ ,િશ બેન શેઠ ર્દ્માકાન્િ શાિ,બેઠકના નવા લેભખકા નનિાહરકાબેન વ્યાસ, 

ર્ી કે દાવડા સાિબે એ વાિાવરણ ને ખ બ િળવ ું બનાવ્ય ું અને િેમની જ દી જ શૈલી થી પે્રમને રજ  
કયો ,િો જયાબેન ઉર્ાધ્યાય અને િમે ુંિિાઈ ઉર્ાધ્યાય એ દર વખિની જેમ  ખ બ સરસ રજૂઆિ 
કરી ,ર્લક  વ્યાસે સરસ્વિીની સ્ત  નિ સાથે પે્રમ ર્ર ગીિ ગાઈ વાજજિંત્ર વગર વાિાવરણને 
સુંગીિમય બનાવ્ય ું  ,િો રેહડયો જજિંદગી ના જાગનૃિ બેન શાિ ેબિાની રજૂઆિ રેહડયો ર્ર હ ું રજ  
કરીશ િેવ ું વચન આપય ું અને પે્રમ ની બેચાર ર્ુંક્તિ સુંિાળવી. રિી રિી ને નૈમેષ અનારકટે 
ટેકનોલોજી નો ઉર્યોગ કરી SMS દ્વારા આવેલા પે્રમના સુંદેશા વાુંચી લોકોને િસાવ્યા ,વાસુંિીબેન 
ની િાજર ન િોવાછિાું પ્રનવણાબેને િેમન ું લખાણ વાુંચી િાજરી પ રાવી.વચ્ચે પ્રજ્ઞાબેને િેમના ર્નિ 
શરદિાઈ દાદિાવાળા ને સુંબોિી  િેમના પ્રેમ ને કનવિામાું અંકારી િો શરદિાઈ એ મારા િોળા 
હદલનો ગાઈ સુંગીિમાું પ્રેમ વ્યતિ કયો ,કલ્ર્નારઘ ના ર્નિ રઘ િાઈ શાિએ વ્યવસાય એ ડોતટર 
િોવાથી મેડીકલ િાષામાું પે્રમને રજ  કયો ર્ીનાકીન િાઈએ ટેકનોલોજી નો સાથ લઇ કોમ્પ ટરની 
િાષામાું કોઈ કનવની લેખેલી કનવિા રજ  કરી 
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કન કાકા એ જોડણી ર્ર િાર દેવાની ખાસ સલાિ આર્ી ,િો ર્દ્માુંબેને પ્રજ્ઞાબેનને  અને એના કાયપ 
ને નવાજી શાલ આર્ી અભિનુંદન આર્િા કહ ું કે હ ું  અને અમે બિા િમારે માટે ગૌરવ લઈએ છે 
િગવાન આવા કયો કરવા માટે િમને બળ આરે્…,અંિમાું રાજેશિાઈ શાિ ના ર્ત્ની જયશ્રીબેન 
ના િાથના મગની દાળના િજીયા ,સાથે જયવુંિીબેન બેન અને  ઉનમિલાબેન ર્ટેલના િાથના 
ખમણ ઢોકળા ચટણી ,મરચા સાથે આદ ના ભબસ્કીટ ,અને ચા બિાએ માણી ,પ સ્િક ર્રબના 
પ સ્િકો વાુંચવા લઇ ગયા ,રઘ િાઈ એ બિાને ફોટો અને નવડીયો માું  ઝડર્ી લીિા ,િો 
દરવખિની જેમ હદલીર્િાઈ શાિ ેમાઈક સુંિાળી અવાજ બેઠક માું પ્રસરાવ્યો ,સમય જાણે બેઠકમાું 
થુંિી ગયો। .. 5.30 શર  થયેલ પે્રગ્રામ 10.30 વાગે પરૂો થયો સમયન ું કોઈને િાન ન રહ્ ું છિાું 
સિા એક બુંિ રિી ,જલ્દી જવાની રાજા માુંગનાર વ્યક્તિ સુંપણૂપ પ્રોગ્રામ સ િી બેસી રિી દરેકના 
ચિરેા ર્ર ખ શી વિાપણી ર્ુંચાણ ું વષપના દાદા અને બા અંિ સ િી બેઠક ને માણી  ત્યારે વાિાવરણ 
માું િિો માત્ર પ્રેમ એટલે પ્રેમ અને માત્ર  પ્રેમ પ્રેમ પ્રેમ। …… 

અિવેાલ :પ્રજ્ઞા દાદિાવાળા 

શરદ દાદિાવાળા - 

 

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 ક ક 
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 ક ક 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
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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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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 ંક ક 
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 પ્રથમ િો પ્રજ્ઞાબેનને આ નવષયની ર્સુંદગી માટે ખાસ િન્યવાદ. 

જ ઓને, આજની બેઠકમાું બિાુંજ પે્રમરસમાું ડબૂી ગયા છે. જાણે, પ્રેમ છલકાય છે, દરેકના ચિરેા 
ઉર્ર અને નનિરે છે િમારાું િાસ્યમાું. 

પ્રેમ બોલિાુંજ મોઢામાું ર્ાણી આવે છે ન?ે અંગે અંગે ફૂટે એ પે્રમ છે … પે્રમમાું ર્લળવાન ું િોય, 

િીંજાવાન ું િોય, ર્ોિાનાું અક્સ્િત્વને બરફની જેમ ઓગાળી નાુંખવાન ું િોય, નીિરવાન ું િોય, 

ડબૂવાન ું િોય અને અંિે એક બની જવાન ું િોય. 

આવો સાચો પ્રેમ કોઇ િો મને બિાવો? જયાું પ્રેમમાું સ્વાથપ, શરિો, પરૂાવા, અર્ેક્ષા અને અનેક 
પ્રકારની ગાુંઠો ગુંઠાયેલી છે ત્યાું પ્રેમ નથી. િા … ક્ષભણક અથવા િો મયાપહદિ સમય માટેનો પે્રમ 
બિેજ જોવા મળે છે. ર્રુંત   અિીં વાિ થાય છે શાશ્વિ, અનવનાશી અને અનવરિર્ણે વિિેો પે્રમ … 

િા … હ ું આ કલ્ર્ના … ક્યારેક મીરા બન ું છું, િો ક્યારેક સીિા, િો વળી ક્યારેક મુંથરા. ક્યારેક 
િૌર્દી, િો ક્યારેક ક ુંિા િો વળી ક્યારેક રાિા … એકજ જન્મે અનેક જન્મો લઇને ક્યારેક પે્રમની 

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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અન ભનૂિ કરૂું છું અથવા કરાવિી રહ ું છું. ર્રુંત   … ર્રુંત   આ પે્રમ નથી … એમાું ક્યાુંક મોિ છે િો 
ક્યાુંક લોિ, સ્વાથપ કે અસલામિીની િાવના છે. િો સાચો પે્રમ કોને કિવેો? 

જો િમે ધ્યાન કરિાું િશો અને િેમા દૈવી શક્તિ સાથેન ું ક્યારેક જોડાણ થત  ું િશે િો એ નમલન 
સમયે િમને અચકૂ સાચા પે્રમની અન ભનૂિ થઇ િશે. િો નવચારો, સદાય ધ્યાનમાું રિિેી એ મીરા 
… એ રાિાએ જે પ્રેમ કયો િિો … કૃષ્ણ સાથેનો, એ સાચો પે્રમ િિો.ડ બાડીને િારવાની એ નોખી 
પ્રીિની રીિ િો માત્ર કૃષ્ણનેજ આવડે. જો આર્ણે શરણાગનિ સ્વીકારીએ િો … 

રાિા … મારી િષ્ષ્ટએ કોઇ વ્યક્તિ ન િિી … ખબૂજ ચચાપસ્ર્દ ર્ાત્ર છે રાિાન ું, ર્રુંત   રાિા એ 
નખનશખ પે્રમલક્ષણા િક્તિન ું એક સ્વરૂર્ િત  ું. અને માટેજ હ ું કિીશ, કે કૃષ્ણમાુંથી નનકળીને કૃષ્ણમાું 
સમાઇ એક પ્રેમની િારાિારાિારાિારાિા … રાિા બની ગઇ િારા …એના ર્ર મેં એક કાવ્ય લખય ું 
છે. આ કાવ્યમાું જે કૃષ્ણ સ િી ર્િોંચી શકે છે અને કૃષ્ણમાું સમાઇ જાય છે િેને પે્રમની ર્રાકાષ્ઠા, 
પે્રમન ું સ્વરૂર્ ગણીને મેં કાવ્યન ું નામ ‘રાિાની િારા’ આપય ું છે. જે હ ું આર્ સૌને સુંિળાવ ું છું. 

 રાિાની િારા 

હ ું િો રાિાની િારા બની વિિેી ચાલી 

યમ નાનાું નીર બની ઉછળિી, કદૂિી 

િારા ચરણોનાું સ્ર્શે આનુંદાઇ … હ ું િો રાિાની 

િારી વાુંસળીના નાદે ઉછળિી, કદૂિી 

ગાયો બની, િારા સુંગે રુંગાઇ … હ ું િો રાિાની 

મોર બની, કળા કરી, થનક થૈ થૈ નાચીન,ે 

ઘેલી બનીને િારા નશરે સોિાઇ … હ ું િો રાિાની 

શ્વેિ માખણને મીસરીમાું, કાન િને ડબૂાડી 



12 
 

અંિે રાિાનાું રુંગે રુંગી ગઇ … હ ું િો રાિાની 

ક્યારેક મીરાું બનીને મોિનમાું સમાણી 

િો નરનસિંિની િક્તિમાું િીંજાિી રિી … હ ું િો રાિાની 

મારા રૂહદયાનાું િારને ઝણઝણાવીને 

એકિારો બનીને િષાપઇ ગઇ … હ ું િો રાિાની 

અભખલ બ્રહ્માાુંડમાું એક ત   ‘શ્રીિહર’ 

એકોિમ્  બનીને ચચાપઇ ગઇ … હ ું િો રાિાની 

િવે રાિા અને કૃષ્ણ અલગ નથી … ઇશ્વરમાું ઓગળીને એકોિમ્  બની ગઇ રાિા … 

આ િો છે પ્રેમ, પ્રેમ એટલે પ્રેમ … કલ્ર્ના 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 
પ્રેમની વ્યાખયા 

પે્રમ નવષે ઘણ ું બધ ું બોલાય ું છે અને લખાય ું છે, ર્ણ િજી સ િી કોઈ પે્રમની સુંિોષકારક વ્યાખયા 
આર્ી શક્ ું નથી.  પ્રેમની સુંિોષકારક વ્યાખયા શોિવા મેં અિીં પ્રયત્ન કયો છે. 

પે્રમ એક પ્રકારન ું “એનેસ્થનેસયા” છે.” આ વાિ ઘણે અંશે સાચી છે. ઓરે્રેશન વખિે એનેસ્થેનસયા 
આર્ી ડોકટર ગમે િેવી વાઢ-કાર્ કરે છે િો ર્ણ આર્ણને કુંઈ ખબર ર્ડિી નથી. આજકાલ 
પે્રમમા ર્ડેલા લોકોની િાલિ ર્ણ લગિગ આવી જ છે. 

“પ્રેમ ર્ારા જેવો છે.” િાથમા રિ ેર્ણ મ ઠ્ઠીમા ન રિ,ે સરકી જાય. 

“પે્રમ ય ધ્િ જેવો છે.”  શરૂ થઈ જાય છે, રોકવ ું મ શ્કેલ છે. આ વાિ એટલે  ર્ણ સાચી છે કે જેમ 
ય ધ્િ પ ર ું થયા બાદ ચારે  કોર બરબાદી જોવા મળે છે િેમ પે્રમ ખિમ થયા ર્છી લગિગ આવ ું 
જ દેખાય છે. 

“પે્રમ દ નનયાને ફેરવત  ું નથી, દ નનયામાું ફેરવે છે.” આ નવષમા મારે કુંઈ કિવેાની જરૂરિ છે? 

“પ્રેમ એક કલ્ર્ના છે.” લગ્ન એક િકીકિ છે. 

“નશીબદાર લોકોનો પ્રેમ નસિાર જેવો છે.” વચ્ચે વચ્ચે સુંગીિ બુંિ થઈ જાય ર્ણ એના િાર 
સાબિૂ િોય 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 ઘણા ફાુંફા માયાપ છિાું પ્રેમની કોઈ બુંિ બેસિી વ્યાખયા સાહિત્યમા િો મળી નહિિં. 
એંજીનીઅર િોવાથી ગભણિની મદદ લેવાની કોશીશ કરી. નવચાર કયો  Squareroot of love શ ું 
િશ?ે ખબૂ ગણત્રી કરવા ર્છી જવાબ આવ્યો, “Attraction”. મને િો ગભણિ ર્ર નવશ્વાસ છે, ર્ણ 
લોકો માનસે કે નહિિં એવી શુંકા િોવાથી સાહિત્યમા જ શોિ ચાલ  રાખી. 

આખરે સુંિ કબીરદાસે જવાબ આપયોોઃ 

प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बबकाय। 

राजा परजा जेहह रूचै, स़ीस देइ ले जाय।। 

    -ર્ી.કે.દાવડા 

બ્રેકઅર્ 

િમે   કિો  ને  અમે  ન કરીએ, એવ ું  બને  જ કેમ? 

સદા   િમોને  રાજી  કરવા, એ  જ  અમારી   નેમ. 

હદવસરાિ  અર્પણ છે  િમને,  છિાું કરો છો વિમે? 

િમે   િલે ના  સમજી શકિા, અમે  કયો  છે પ્રેમ. 

િમે  કિો િો  સરૂજ  ઊગ,ે  િમે  કિો  િો રાિ ર્ડે, 

હદવસ-રાિના  િેદ  િમારી  ર્ાસે  અમને  નહિિં નડે; 

છિાું  િમારા શુંકીલા મનમા   શાને  ખોટી છાર્ ર્ડે? 

આવ ું   માનસ  િોય  િમાર ું, ગાડી  ર્ાટે  કેમ  ચડે? 

બદલો  માનસ િવે  િમાર ું, નહિિં  િો અંિર  કેમ  મળે, 
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અિીં  પ્રેમના  મોજા  ઉછળે, િમને  ના કુંઈ સમજ ર્ડે, 

આ છેલ્લો છે   યત્ન અમારો, એમા જો કુંઈ ર્ણ ન વળે, 

સારૂું  થાસે “બ્રેકઅર્” કિીને, બેઉ ર્ોિ-ર્ોિાને માગપ ર્ડે. 

 ર્ી. કે. દાવડા 

   *             *                 *                   * 

િારો મારો ક્યાું મેળ 

િારો મારો ક્યાું મેળ નપ્રયે,ત ું ને હ ું બહ  અલગ નછયે 

ત ું ચુંદનકાષ્ટની પ્રનિમા છે, હ ું િો બાવળનો કાુંટો છું, 

ત ું   પનૂમની  ચાુંદની  છે,  હ ું  િો  ડામરનો  છાુંટો  છું, 

િારો મારો ક્યાું મેળ નપ્રયે,ત ું ને હ ું બહ  અલગ નછયે. 

ત ું   િનવાનની  બેટી  છે, હ ું  સુંિાન ગરીબ િણ ું, 

ત ું   દૂિમલાઈ ખાનારી, હ ું  દાળરોટી ર્ામ ું િો ઘણ ું, 

િારો મારો ક્યાું મેળ નપ્રયે,ત ું ને હ ું બહ  અલગ નછયે. 

ત ું મિલેોમા રિવેાવળી, ર્ણ હ ું ચાલીનો નનવાસી છું, 

ત ું  આસમાનમા ઉડનારી,  હ ું  રસ્િાનો  પ્રવાસી છું, 

િારો મારો ક્યાું મેળ નપ્રયે, ત ું ને હ ું બહ  અલગ નછયે. 
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િો શીદ સર્નામા આવે છે, આવીને કેમ સિાવે છે? 

એકલો મ જને મેલી દે, જેમ  નછયે  એમ જ ઠીક નછયે, 

િારો  મારો  ક્યાું મેળ  નપ્રયે, ત ું ને  હ ું  બહ  અલગ  નછયે. 

                                     -ર્ી. કે. દાવડા 
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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)   

 

 

 

ર્દ્માબેન કન િાઈ શાિ ,કન િાઈ શાિ જેમના િસ્િક બ કન ું નવમોચન થય ું . 
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પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલ ે પ્રેમ ---િર લિા મિિેા 
 
 

જીંદગીમાું ક્યારેક એવ ું બને છે કે શલદો નો અંિ આવી જાયછે, અમ ક 
ઘટના બન્યા ર્છી  માત્ર  મૌંન, એક પ્રકારનો આઘાિ લાગે છે.ર્ણ 
અંિરમાું  એવો  આનદ થાય છે કે જાણે મનૂ્ગાએ     ગોળ ખાિો, 
રેખા મારી કોલેજની સખી િિી,  આનુંદીસ્વિાવની સ્વિુંત્ર અને 

ભબન્દાસ,કોલેજમાું િેના ઘણા નમત્રો િિા,સ રેશ સાથે ર્ણ ફરિી િિી.સ રેશની સગાઈ જયા સાથે 
થઈ િિી. સ રેશ અને જયાના ક ટ ુંબોનો  સારો મનમેળ િિો. િેમના લગ્નની કુંકોત્રીઓ િેયાર થઈ 
ગઈ િિી. એક હદવસ રેખા અને સ રેશે આર્મેળે કોટપમાું લગ્ન નોઘાવી દીિા િેમના  લગ્ન  કોઈને 
ર્સુંદ નિોિા,કોલેજમાું અમને સોને નવાઇ લાગી િિી. ત્યારર્છી જયા ચરૂ્ચાર્ અમદાવાદથી દૂર 
એની  ફોઇને ત્યાું ર્ોંડીચેરી જિી રિી. રેખા અને સ રેશ અમેહરિકામાું સ્થાયી થયાું.  
દશેક વષપ ર્છી હ ું અને મારા ર્નિ નવનય િારિથી બાલ્ટીમોરમાું આવ્યાું ત્યારે રેખા અને સ રેશ 
સાથે અમારી મેત્રી  જામી. ર્ાટીમાું ખબૂ આનદ કરિા,કોલેજની જૂની વાિો યાદ કરી મજાક-મશ્કરી 
કરિા. બુંને જણા એવા ખ શખ શાલ અને પે્રમમાું મસ્િ કે અમને બે ઘડી ઈષાપ થિી.  
સમયની  ર્ાુંખે ઉડી  અમારા બાળકો કોલેજમાું િણવા ગયાું,રેખાનો દીકરો િારિની માુંનીર્ાલની 
મેડીકલ કોલેજમાું ગયો. રેખા અને સ રેશ કુંર્નીના કામે ર્ાુંચ વષપ માટે અમદાવાદ ગયાું. 
િારિથી  આવ્યા ર્છી રેખા ખબૂ બદલાયેલી િિી.જાણે એણે કઈક મિામલૂ  ું ગ માવી દીધ ું િત  ું 
,સ રેશ ર્ણ ર્િલેા જેવો નિોિો,એમ લાગત ું  િત  ું કે એ લાચાર િિો. એક હદવસ અમે એમને જમવા 
બોલાવ્યાું 
.જમવાન ું ર્િાવી અમે  બેઠકરૂમમાું ગયાું,નવનયે મજાક કરિા કહ્ ું",િમે બુંને દાદા-દાદી  જેવાું બની 
ગયાું",મેં રેખાને િસીને કહ્ ું" િારે િજી દીકરાને ર્રણાવવાનો છે". રેખા બોલી   "એન ું  નસીબ   િશે 
િેમ થશે"મને નવસ્મય થય ું . પે્રમલગ્નથી  સ ખી રેખા શ ું નસીબમાું માનિી થઈ ગઈ?રેખા સ રેશ 
ર્ાસેથી ઉઠી મારી ર્ાસે આવીને બેઠી,ર્ણ મને થય   કે એ બીજી જ દ નનયામાું  ખોવાઈ ગઈ છે મેં 
એનો િાથ મારા િાથમાું રાખી વાિ ચાલ  રાખી 'રેખા િારિ રિવેાન ું કેવ ું લાગ્ય ું?િમારા બનેની 
િભબયિ કેવી રિી િિી? 

રેખાના મનની સ્થીનિ  િોફાનમાું ફસાયેલી નાવ  જેવી િિી.એ કુંર્િા   અને ડબૂિા ઘીરા 
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અવાજે  બોલી મારી સમજણ બિારન ું   બની ગય ું ,હ ું મરૂખ અને સ્વાથી િિી ,સાચ ું કહ ું િો સ રેશ 
ઉર્ર મારો કોઈ અનઘકાર નથી 
સ રેશનો અવાજ િાવિીનો થઈ ગયો 'રેખા િેં મારે માટે કેટલો િોગ આપયોછે' 

રેખાન ું મન ડુંખત  ું િત  ું એના કિવેામાું .ઉંડી વેદના ઊિરાઇ આવી િે મનોમન કોસિી િોઈ િેમ 
બોલી 'હ ું િો ધળૂ છું'. 
અમે નવસ્મય અને દ ;ખથી િેઓની વાિ સાુંિળિા િિાું મેં કહ્ ું 'પલીજ,અમન ે હદલખોલીને વાિ 
કરો., 
રેખા એની અંદરના િરિીકુંર્થી મારા ખિે તટૂી ર્ડી,મેં એની   ર્ીઠે  િાથ ફેરવ્યા કયો, 
કોઈ  આઘાિની  કળ વળી  િોઈ િેમબોલી,' અમે 
િારિ  ગયા  ર્છી  સ રેશની  અમદાવાદની  ઓહફસન ું કામ વઘી ગય ું , ઓહફસના કામ ે બિારગામ 
જવાન ું  થત ું ,એને ડાયાબીટીશ  ઘણા  વખિથી િિો ,કામનો  બોજો ત્યાુંની બદલાયેલી દવા અને 
ખોરાકમાું ફેરફારથી સ ગરન ું પ્રમાણ લોિીમાું વઘી ગય ું, એ  ઓફીસનાું કામે મ બઈ ગયેલો ત્યારે 
બેિાન થઈ ગયેલો.એને મ ુંબઈની િોક્સ્ર્ટલમાું દાખલ કયો,ચારેક હદવસ ર્છી નહડયાદની કીડની 
િોસ્ર્ીટલમાું લાવ્યા. અનેક ટેસ્ટ થયા,અંિે નનદાન થય ું કે ડાયાબીટીસ અને હકડનીના ઇન્ફેકશન ને 
કારણે બન્ને કીડની કામ કરિી નથી.' 
સ રેશ રેખાને કિેં 'મેં િને સમજાવેલ ું  કે અમેહરકા ર્ાછા ર્િોચી  જઈએ, ત ું  માની નહિ.' 
રેખા મક્કમર્ણે બોલી,'આર્ણાું દીકરા સમીરે િારપવૂપક કહ્ ું િત  ું કે અમેહરકામાું  કીડની નહિ મળે.'. 
મેં પછૂ્ ું, સ રેશને  કેટલો વખિ કીડની માટે રાિ જોવી ર્ડી?' 

રેખાના અવાજમાું િિાશા ઉિરાઈ, િે બોલી 'ચાર મહિના સ રેશને ડાયાલીસીસ  ર્ર રાખયો ,કીડની 
મળે ર્ણ મેચ થાય નિી. 
હ ું અને મારા ર્નિ  અધ્રસ્વાસે  રેખાની વાિ સાુંિળી  રહ્યા. 
એક હદવસ રાતે્ર િોસ્ર્ીટલમાું સ રેશના બેડ ર્ાસેની ખ રશીમાું ડોતટરની રાિ જોિી િિી.મારા 
માથાની નસોમાું નવચારોના વીંછી કરડિા િિા.સ રેશનો માુંદલો,હફક્કો ચિરેો જોઈ થય ું 'હ ું જીવનમાું 
િારી ગઈ,મારો પે્રમ સ રેશને નિી બચાવી શકે,બિી સફળિા,કમાણી ર્ાણીમાું ગય ું, 
ડોકટર કયારે રૂમમાું આવ્યા િેની મને જાણ થઇ નિી,િેમણે મારે ખિે િળવેથી િાથ  મકૂી કહ્ ું 
'રેખાબેન,ખ શખબર છે કીડની મળી ગઈ છે,ચાર હદવસ ર્છી ટ્રાન્સપલાટ થઇ જશે.કીડની દાિા માટે 
દશ લાખ રૂનર્આની સગવડ રાખશો    
.સ રેશને  સાર ું થય ું ર્છી  દાિાનો ચેક અને આિારન ું  કાડપ લઇ અમે ડોકટરની ઓહફસમાું ગયાું 
ડોકટરે અમને આવકારી કહ્ ું, 
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િમે નસીબદાર છો દાિાએ મલૂ્ય લેવાની ના ર્ાડી છે ,આવ ું  િો  સગર્ણ વગર બને િેવ ું 
અમ ે જોય ું નથી ,િમારી િાવના િોઈ િો કીડની િોક્સ્ર્ટલને  દાન કરી શકો છો.આિારન ું કાડપ અમે 
રવાના કરી  દેશ ું. 
મેં કહ્ ું 'અમારે િેમને મળવ ું  છે ,નામ અને એમની નવગિ આર્ો.' 
'િમે કાડપ મકૂી જાવ ,અમે મોકલી આર્ીશ ું,દાિાએ બઘ ું ખાનગી રાખવા જણાવ્ય ું છે ,દાિાની ઈચ્છા 
અમારે રાખવી  ર્ડે. 
ડોકટરન ે ચેક અને કાડપ આર્ી ઓહફસની બિર આવ્યા ત્યારે લઘ િા મિસેસૂ કરી,એમ થય ું કે 
દાિાની ઉદારિા અને િાવના આગળ અમે ધ ળ જેવાું િિાું,એવ ું કોણ િશે? 

િોસ્ર્ીટલના દરવાજે ગયાું,ર્છી યાદ આવ્ય ું કે સ રેશનો મેડીકલનો રીર્ોટપ  ડોકટરના ટેબલ ર્ર 
ભલૂી ગયાું  
અમે ઓહફસમાું ગયાું, ડોકટર અંદર જિા રહ્યા િિા,ર્ણ એમનો અવાજ અમ ે સાુંિળ્યો,આ ચેક 
દાિાની યાદીમાું રાખજો,અને કાડપ જયાબેનના સરનામે મોકલી દેશો 
રેખા અને સ રેશની વાિ પરૂી થઇ. 
અમે શલદો;સમય;સ્થળની બિારના પે્રમ એટલે પે્રમ........િાવમાું ડબૂી ગયા.  
િર લિા મિિેા 
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પે્રમ એટલે કે પે્રમ………..મેઘલતાબેન મહતેા 
 

નવજાિ નશશ  અને નવજાિ માિાના માતતૃ્વનો પ્રથમ સ્ર્શપ , 

પ્રથમ નમલન , 

પ્રથમ ર્હરચય , 

એકબીજાની પ્રથમ ઓળખ ….એટલે જ પ્રેમ …. 

માિા ના હૃદય માુંથી વિિેી દ િની િારા એટલે કે પે્રમ… 

એમની કોઈ વ્યાખયા ન િોય અને શોિવા ન જવાય એિો ઝરણાની માફક હૃદયમાું થી આર્ો આર્ 
ફૂટે અને અ ઝરણ ું આંખોમાુંથી વિવેા માુંડે। ….. 

િા એ સાચ ું બીજો કયાુંય પે્રમ ન િોય િેવ ું નથી ..જેમકે લાુંબા સમયથી રાિ જોઈ રિિેી િગીની 
એના બુંિવના કાુંડે રક્ષા બાુંિે એ ક્ષણ એટલે િાઈ બિનેનો પે્રમ….. 

બાળકનો િાથ ર્કડી માિા એને ર્ાર્ા ર્ગલી િરાવે ,અને એના ડગમગિા ર્ગને બાથ િરે િે 
ક્ષણ એટલે પ્રેમ અને પ્રેમ। … 

પ્રથમ હદવસે પ ત્રને શાળામાું મ કવા જિા અથવા દાખલ કરવા જિા નર્િા નો ગવપ અને ઉત્સાિ 
એટલ પ્રેમ…… 

આ બિી પ્રેમની ક્ષણોમાું થોડો થોડો સ્વાથપ છર્ાયેલો િોય છે, એમાું કયાુંક ને ક્યાુંય અરે્ક્ષા રિ ેછે 
જેમકે નર્િાના મનમાું એમ િોય કે પ ત્ર મોટો થઈને કમાણી કરે અને બોજો ઉિારે …… 

માિા ના મનમાું ર્ાર્ા ર્ગલી િરાવિા એક ક્ષણ નવચાર આવે કે દીકરો મોટો થઈને સરસ 
વહ વાર ું લાવે અને વધૃ્ત્વમાું મારી લાઠી 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 ખયાય આવ્યો કે એવ ું કિવેાય છે કે િગવાન માટે નો પે્રમ એજ સાચો પે્રમ છે… ..ર્ણ ના 
એની ર્ાછળ ર્ણ વરદાનની અરે્ક્ષા િો રિ ેજ છે. 

શ દ્ધ અલૌહકક  નનસ્વાથપ પે્રમ રિલેો છે નવજાિ નશશ  અને નવજાિ માતતૃ્વના પ્રથમ સ્ર્શપમાું …. 

નેવ ું વષપના ર્નિને અઠયાસી વષપની ર્ત્નીએ આ લેખ વાુંચી સુંિળાવ્યો ત્યારે દાુંિના ચોકઠા 
વગરના ર્નિદેવે બોખલિા અવાજે કહ્ ું… અમે આ હ ું જ િને િારા લથડિા િાથે કુંઈક માુંગણી 
પ્રમાણે લખવ ું િોય િો હ ું િને રે્ન નથી શોિી આર્િો ત્યારે ર્ત્નીએ ગોથા ખાિા ખાિા લાકડીને 
ટેકે ર્નિ ર્ાસે જઈને કહ્ ું કે મારો લેખ વાુંચવા માટે હ ું િમને ચશ્માું નથી શોિી આર્િી ? અને 
જાણે િગવાને ઉર્રથી સાદ ર્ાડી કહ ું કે પે્રમ એટલે કે પે્રમ………………..આ ઉંમરે ર્ણ 
એકબીજાને મદદ કરો છો ને?  એકબીજાની લથડિી જીિે મજાક કરી આનુંદ ર્ામો છો ન?ે એક 
બીજાની હ ુંફ બની  રિો છો ને ? એકબીજાની ર્ાુંચ આંગળી માું િમારા નપ્રય ર્ાત્રનો િાથ ર્કડી 
કોઈર્ણ અરે્ક્ષા વગરની કેડી ર્ર આગળ વિો છો ને ?,બાળક અને વદૃ્ધમાું એજ નનદોષિા અને 
એજ સિજિા છે અને ત્યારે ફરી  અન િવાય છે.  નવજાિ નશશ   નો ર્િલેો સ્ર્શપ ….એજ ર્ાુંચ 
આંગળીમાું . અને નવજાિ મતતૃ્વના ના સિજ  પે્રમની હ ુંફ….બસ આ જ પે્રમ એટલે કે પે્રમ 

 -મેઘલિાબેન મિિેા 

-  
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પે્રમ એટલે કે પ્રેમ …. નનિાહરકા શશીકાુંિ વ્યાસ  

 

પ્રેમ માટે કિવેાના ઘણા નવચારો છે િેમાુંથી હ ું િેની વાિ કિીશ કે જેમણે 
જગિને જીવુંિ રાખય ું છે  પ્રેમ િત્વ કયા નથી સબસે ઉચી પ્રેમ સગાઇ 
પે્રમ ની સાચી સગાઇ િો આર્ણને િરિી ર્રના ક દરિી િત્વો સાથે 

જોવા મળે છે િરિીને આર્ને માિા કિીએ છીએ માિા ર્ોિાના બાળકોની જરૂહરયાિ ને પરૂી કરી 
જીવનદાન આર્ ેછે ફળ, ફુલ,વકૃ્ષ, વેલીઓ , એ એમના પે્રમના પ્રનિક છે એટલ ું જ નહિ વાિાવરણ 
માુંથી કબોનડાયોતસાઈડ લઇ ઓતસીજન આરે્ છે અને દરેક જીવમાત્રમાું જીવન બકે્ષ છે  આ 
પે્રમની ઉદારિા ન બોલેલ ું સત્ય છે અપે્રમજ વકૃ્ષને િરિી સાથે જોડી રાખે છે  

આમ જોવા જઈએ િો ક દરિના દરેક િત્વોમાું પ્રેમ કયા નથી ?દહરયાના મોજા નનરુંિર ઉછળીને 
િરિીને મળવા કેટલા ઉત્સ ક િોય છે િો નદી સાગરને મળવાની ર્ોિાની િત્ર્રિા ક્યાું છર્ાવી 
શકે છે? આ વિિેી રિિેી નદીમાું પે્રમી સાગરને મળવાની અનવરિ ઝુંખના છે  …..આ ર્ક્ષી ના 
કલરવમાું પે્રમ નો અિસેાસ છે િો વરસાદમાુંથી ર્ડિા ર્ાણીના બ ુંદમાું પે્રમના ત્યાગની ઝલક છે। 
….મોરના થનગનાટમાું ,કોયલના ટહ કામાું ,કબિૂરના ઘ ઘ ઘ    માું, ચકલીના ચી,ચી,ચીમાું ,વિિેા 
ઝરણામાું...  આ ચાુંદ િારા નક્ષત્રો બિાજ સુંર્ીને રિ ે નિીિો તટૂીને બિા ખરી ર્ડે। ..સષૃ્ટી ના 
દરેક િત્વમાું પે્રમ અને માટે જ ક દરિે આર્ને પે્રમ કરિા શીખવ્ય ું। ..બિાજ નનસ્વાથપ પે્રમના 
પ્રિીકો સાચો પ્રેમ આર્ણને આવા િત્વો ર્ાસે થી મળે છે કારણ ત્યાું સમર્ણપ અને ત્યાગ છે માત્ર 
આર્વાની િાવના। …...િવા ર્ાણી પ્રકાશ બધ ું જ ક દરિ િરફથી આર્ણને મફિ મળે છે આર્વ ું 
છે બસ। ..કોઈ અરે્ક્ષા વગર સાચા પે્રમન ું બીજ ું નામ છે ત્યાગ અને સમર્પણ  

મન ષ્ય સષૃ્ષ્ટને જોિો નથી મન ષ્ય સ્વુંય એક ક દરિન ું પે્રમન ું સ્વરૂર્ છે િો  ર્ોિાના પ્રેમને 
સ્વાથપથી બાુંિી અિડાવે છે? 

સાચો પે્રમ સષૃ્ટી ર્ાસે થી ક દરિી રીિે જ મળે…. આ પે્રમ ને લીિે જ સમગ્ર સષૃ્ટી જીવુંિ છે ..આ 
પે્રમ એ માત્ર અન િવથી જ મળે હ ું િો કિીશ કે એક િષ્ટી કરો અને જો જો શ ું મળે છે……….  

જયાું જયાું નજર કરો િમારી (સષૃ્ટી ર્ર ) 
ત્યાું બસ પ્રેમ એટલે પ્રેમ જ છે …...  

 

 

નનિાહરકા શશીકાુંિ વ્યાસ  

નમલ્ર્ીટાસ ,કેલીફોનીયા 
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                                          પે્રમ શ  છે ?.. નવનોદ ર્ટેલ. 

 

 

ખરેખર પે્રમ શ  છે એ બહ ું ગિન સવાલ છે 

પે્રમ કિવેાની નિી ર્ણ અન ભનૂિની ચીજ છે 

પે્રમમાું ર્ડવાન ું નિી ર્ણ ઊિા થવાન ું િોય છે 

ર્િુંગની જેમ ઉંચે ગગનમાું ઉડવાન ું િોય છે 

મન ષ્યને મન ગમિી એક ઉિમ લાગણી છે 

બિાજ દદોની પ્રેમ એક અકસીર દવા છે 

પે્રમન ું બુંિન એ એક મન ગમત ું  બુંિન છે 

પ્રેમ અનેક સ્વરૂર્ે સવપત્ર નવિરિો િોય છે 

મા-બાર્નો સુંિાનો પ્રત્યનેો પ્રેમ જાણીિો છે 

પે્રમ વશ થઇ બિનેી વીરાને રાખી બાુંિે છે 

ર્નિ-ર્ત્નીનો પ્રેમ સુંસારનો સાચો ર્ાયો છે 

દેશ પે્રમ માટે માનવો બભલદાનો આરે્ છે 

સાહિત્ય પ્રેમ એ જીવન ઉત્કષપની ચાવી છે 

ચલભચત્રોમાુંનો પ્રેમ એક બનાવટી પ્રેમ છે 

લયલા-મજન ું ને શીરી-ફરિાદ પ્રેમ પ્રિીકો છે 

નિરસ્કાર નિીં ર્ણ પે્રમ જ એક સત્ય છે 

પે્રમ આંિળો િોય છે એમ લોકોમાું કિવેાય છે 

પે્રમાુંિ સ રદાસ સાર્ને રસ્સી માની છેિરાય છે 

બિાું જ િમોમાું પ્રેમનો મહિમા ગવાયો છે 
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મોિન ઘેલી મીરાનો પે્રમ કેવો અદભિૂ છે 

વાગી કટારી પ્રેમની એમ મીરાું જ ગાય છે 

રામ ઘેલી શબરી પ્રભ ને એંઠા બોર અરે્ છે 

જેમ રસોઈમાું નમક એમ જીવનમાું પ્રેમ છે 

જેણે પે્રમ કયો નથી એન ું જીવન બેકાર છે 

પે્રમ નવનાન ું કોઈન ું જીવન તલ્ર્વ ું  મ શ્કેલ છે . 
 

નવનોદ ર્ટેલ , સાન હડયેગો ,કેલીફોનીયા 
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                      પે્રમ   નો અનભુવ   કરે- જયા   ઉપાધ્યાય  

 

પ્રેમ ને શલદો માું  અંહકિ  એ   જ   કરે 

જેન ું  હૃદય ક્યાુંક  પે્રમ નો અન િવ   કરે 

પ્રેમ એક એિસાસ   છે 

પ્રેમ એકબીજા માું નવશ્વાસ  છે 

પે્રમ થી મિકેિો    િર  શ્વાસ છે 

િો  પ્રેમ િમારી આસર્ાસ   છે 

 

પ્રેમ ન ું સદા  સન્માન એજ  કરે 

જેન ું   મન  પે્રમ ની અન ભનૂિ  કરે 

માનો  િો પે્રમ એક ઝરણ ું  છે 

માનો િો ખળ ખળ વિિેી  નદી છે 

સમર્પણ  એ જ પ્રેમ નો સાગર  છે 

અને ક્ષમા એ જ પ્રેમ ની ગાગર  છે 

 

જીવન માું પે્રમ ન ું અમિૃ  એ જ િરે 

જે  પ્રેમ માું ર્ાગલ થઇ     ને    ફરે 

પ્રેમ વગર ન ું જીવન જે જીવે  છે 

એને માનવ  ના  કોઈ ગણે  છે 

અરે ર્શ  ર્ણ  પ્રેમ ને ઝુંખે  છે 

ને પ્રેમ થી જ બિે સ્વગપ   બને છે 

 

પ્રેમ ના િરુંગો માું એ જ સદામોજ   કરે 
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જે   પ્રેમ  સહ  કોઈ ને  વિેંચિો    ફરે 

પ્રેમ નવના  ની જીવન  આગ   છે 

પ્રેમ છે િો જ ુંગલ  ર્ણ  બાગ   છે 

પ્રેમ જેટલો સરળ એટલો જ નવશાળ છે 

અને પે્રમ થી જ સહ   બને માલામાલ  છે 

 

ર્રેન શલદ થી  નહિ  , િાવ થી જે   િરે 

એ આય  ના િર હદન  માું   જીવન િરે 

િર હદન  માું   જીવન િરે 

 

ઓમ માું  ઓમ ---જયા   ઉર્ાધ્યાય ---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  

પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ. 

પ્રેમની ર્રાકાષ્ઠા!!  પે્રમની ર્રાકાષ્ઠા િોઇ શકે? પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ. 

આજે એક એવા વ્યક્તિની  મારે િમને વાિ કરવી છે જેને હ ું કદી મળી નથી.  એની જોડે વાિો કે 
ર્ત્ર વ્યવિાર ર્ણ ન્િોિો.  આમ િો એ, બીજી ફેબ્ર આરી, ૨૦૧૪ ના હદવસ,ે ૨૯ વષપની 
ઉંમરે,  પ્રભ ને પયારા થઇ ગયા ર્ણ મારે એમની ઓળખાણ સ્વગપસ્થ િરીકે નથી જ આર્વી કારણ 
એમના કાયો અને જીવનની સ ગુંિ એમને સદીઓ સ િી જીવુંિ રાખશે અને એમનાથી પ્રિાનવિ 
થયેલા લોકોમાુંથી અનેક રઘ િાઇ જનમશે.  

 

 

રઘ િાઇ મકવાણા રાજ કમપચારી કે કલાકાર ન્િોિા કે પ્રચભલિ િોય.  ર્ણ જે કોઇ એમના સુંર્કપમાું 
આવ્યા િોય િે કદી એમને નિી ભ લે.  ઍમને નામના ન્િોિી જોઇિી,  ફતિ સેવા કરવાના મોકા જ 
જોઇિા િિા. શક્તિહિન ર્ગવાળા િુંમેશા ર્લાઠી વાળીને બેસે િેથી લોકો િેમને રઘ િાઇ ર્લાઠી 
િરીકે ર્ણ જાણિા. 

 

 

૧ વષપની ઉમુંરે એમને ર્ોભલઓ થયો એટલે એમના િાથ એમના ર્ગ બની ગયા.  એમને આ 
દેિની ખામીન ું દ ોઃખ સમઝણા થયા ર્છી ર્ણ ના થય ું કારણ કે એમને પ્રભ  પ્રત્યે એટલી શ્રધ્િા 
િિી કે એમનો જનમ સત્કાયપ કરવા માટેજ થયો છે એની એમને ખાત્રી િિી. 
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વીસ વશપની વયે િે અમદાવાદ આવ્યા.  ઇસ્કોનના મુંહદરમાું બિાના ર્ગરખાન ું ધ્યાન આરે્ અને 
પ્રસાદ વ્િેંચે.  રાતે્ર ર્ાછા ફૂટ્ર્ાથ ર્ર જઇને સ ઇ જાય.  કોઇ ઉદાર જીવ એમને દભક્ષણા આર્ે 
િેમાુંથી એમનો નનવાપિ કરે.  આવા જીવ ર્ર િગવાનની ક્રુર્ા વસે જ.  ઍક હદવસ એક શાળાના 
નવદ્યથીઓ ત્યાું ર્યપટન માટે આવ્યા િિા. રઘ િાઇની એ બાળકો ર્ર એવી અસર ર્ડી કે એ મિકે 
ગ્રામશ્રી, ગાુંિી આશ્રમની એક બિને સુંસ્થાના સુંચાલક શ્રી જયેશિાઇને ર્િોંચી.  િરિ જ એ 
રઘ િાઇને ગ્રામશ્રી લઇ આવ્યા.  એમને ગરીબોની વક્સ્િમાું જઇ ગરીબોને સારી રીિે અને 
ચોતખાઇથી કેમ રિવે   િે સમજાવવાના કામે લગાડયા.  ટ્રાઇસાયકલ ર્ર એ ફેરા મારિા.  કેવી 
રીિે એ ચલાવિા એની િો કલ્ર્ના જ કરવી રિી.  એમની ઉદારિા અને જીવનની સફરની અનેક 
વાિો છે જે સાુંિળવા હ ું ર્ણ ઉત્સ ક છું.  

એમની ર્ાસે ફતિ બે હદવસનો ખચો િોય િો ર્ણ એ ર્ૈસા બીજાને કઇ રીિ ેઉપયોગી થાય એની જ એમન ે

ભચિંિા.  જયારે જયારે એ ગરીબોની વક્સ્િમાું જાય ત્યારે એ વક્સ્િના છેડા સ િી “રઘ િાઇ”  “રઘ િાઇ”  નો 
ઉિસાિ િયો ગ ુંજારવ ર્િોંચે. બાળકો એમની ર્ાછલી બેઠક ર્ર બેસી વ્િાલ લ ટાવે.  માિા, નર્િા,  દાદા, 
દાદી જાણે એના દશપન માટે સુંકોચાઇન ેઉિા રિ.ે  ઘરે, ઘરે, ર્ોિાના ર્ૈસામાુંથી કેળાનો પ્રસાદ 

િરાવ.ે  એક વાર નવચાર આવિાું એણ ે૩ ઘરડાું માજી જેમન ું કોઇ ન્િોત   અને કોઇ કામ કરી શકે એવી 
ર્હરક્સ્થિીમાું નિી િિા, િેમને ર્ોિાની બચિમાુંથી ટીફીન આપય ું.  િીરે િીરે નમત્રોમાું વાિ પ્રસરી અને 
અત્યારે ૧૭ વ્ર ધ્ધ્જનોને “ત્યાભગન ું ટીફીન” મળે છે.  અઠવાહડયાન ું ર્ોિાન ું એક જમણનો ત્યાગ કરવાથી 
ગરીબોની સેવા થઇ.   

 

 

એમને કાને એક માસીની વાિ આવી.  એ માસી જયારે એકલાું ર્ડયાું ત્યારે િેમને કોઇએ નમત્રો 
બનાવવાનો ન સ્ખો બિાવ્યો.  માસીને બગીચામાું કામ કરવ ું ખ બ ગમે.  ત લસી િો બસ એમની 
નમત્ર.  ત લસીના છોડ આજ  બાજ ના ર્ડોનશયોને આર્વા ગયા અને નમત્રિા બુંિાવા માુંડી. એ 
પ્રણાલી પ્રસરી.  ગરીબવાસમાું મ શ્કેલીઓ વિારે અને િેથી મનિેદ ર્ણ થાય અને િણખાયે 
ઝરે,  રઘ િાઇ ત  લસીનો છોડ એવા ર્હરવારને આરે્ અને કિ ે“આ િગવાનને અનિનપ્રય અને 
ર્નવત્ર છોડ છે, સિક ટ મ્બ એની સેવા કરજો.  બે અઠવાહડયે ત  લસીની ખબર કાઢવા 
જાય,  કેટલાયના જીવન એમણે સ િાયાપ અને સ ગુંનિિ કયાપ! 

 

 

એમની જે ઉણર્ િિી િેન ું િેમણે બભક્ષસમાું ર ર્ાન્િર કય પ.  નીચે ર્લાઠી વાળીનેજ બેસવ ું ર્ડે 
એટલે સહ ની જોડે આદર અને પે્રમથી જ વિે.  િગવાનની મરજી અને ક્રુર્ાને િસિે મોઢે ક્સ્વકારી. 
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િજનો ગાય, ઢોલક વગાડે અને સહ ને પ્રફુલ્લ્લિ રાખે.એના ઘણા સ વાક્યોમાન  એક અિીં 
ર્ીરસ ું.  “જો હ ું બીજામાું ખરાબ જોઉં િો એ મારી ખરાબીઓન ું પ્રનિબીંબ છે. આર્ણા સહ માું કોઇ ને 
કોઇ ખરાબી છે, ર્ણ હ ું સહ માું સાર  જ જોવા માુંગ  છું.  હ ું જો મારી સારાઇ જોઇ શક ું િો બિામાું જ 
જોઇ શક ું”. 

 કંુતા િાહ 
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                         પે્રમ એટલે કે પે્રમ ….. જયવુંિી ર્ટેલ 

 

 

પે્રમ અઢી અક્ષરનો બનેલો આ શલદ છે ર્ણ બહ   હકિંમિી ...પ્રેમ નો કોઈ મોલ નથી એ અનમોલ 
છે. .એ એટલો અનોખો અને નનરાળો છે કે એને કોઈ સાુંકળ ની જરૂર નથી. એક સ િરનો િાગો પે્રમ 
ને અનવચળ બનાવી દે છે.  

પે્રમ શ ું છે ?નપ્રયજનના સાનનધ્યનો આનુંદ ?િેના સ ખ દ ોઃખ ને ર્ોિાના ગણવાની એકરૂર્િા કે 
ર્ોિાના કરિા બીજાનો ખયાલ કરવાની લાગણી ? કે ર્ોિાની અંિરમય અન િવોમાું બીજાને 
સિિાગી બનાવવાની શ્રદ્ધા ? 

એક વાિ ચોક્કસ છે કે સાથે માણેલી મઝાઓ ,શરીરના સ ખો અને ઉષ્માિયાપ આભલિંગન કરિા ઘણ ું 
વિારે કુંઈક છે જેમાું ઊંડી સમજ અને આનુંદથી િરેલ ું કુંઈક િત્વ છે જે હ્રદય ર્ારખી લે છે જેમાું 
લેવા કરિા આર્વાની િાવના વધ  છે અરે્ક્ષા વગરની લેવડદેવડ એટલે પે્રમ। ..ગણિરી, 
સોદાિાજી, માુંગણી, અર્ેક્ષા એ બિાથી ર્ર પ્રેમ છે…..પ્રેમમાું આગ્રિ  નથી ર્ોિાના નવચારોને 
બીજા ર્ર ઠોકી બેસાડવાની મથામણ પ્રેમમાું  નથી એટલે જયાું ખોટી જીદ કે આગ્રિ છે ત્યાું સ્વાથપ 
અને અિમ છે એ  પે્રમ નથી એ વાિ િો ચોક્કસ છે અન્યાય અને અત્યાચારની દ નનયામાું પે્રમને 
સ્વાથી બનાવી દીિો છે આમ જોવા જઈએ િો પ્રેમ ના અિાવથી વેર ઝેર જન્મે છે પ્રેમ કોણ નથી 
ઝુંખત  ું ? પ્રેમના બે શલદો હ્રદય ને ચેિના આર્ે છે કોઈને જીવવાની આશા આર્ે છે િો પ્રેમનો 
પયાલો કેમ જગિ ને ન ર્ીવડાવો ? પે્રમ િોય ત્યાું હૃદય વસુંિ ની જેમ ખીલે છે થા પે્રમપ ષ્ર્ની 
જેમ મદૃ  છે કમજોર નથી ર્ણ શક્તિશાળી છે ,જીવનને ઉષ્માથી િરી દે છે જીવનને મધ ર બનાવે 
છે પે્રમમાું માર ું અને િાર ું નથી બધ ું આર્ણ ું બને રિ ેછે .. ..પે્રમ િો ઝરમર વિિેા ઝરણા જેવો। 
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..સિિ વિિેો રિ ેછે….િળવ ું મન ,ગીિ ગાિા િોઠ ,મ ખ ર્ર િળવ ું ક્સ્મિ અને 
નનદોષિા।.  સિજિા।.. આનુંદ .. મારાર્ાણાનો એક   અિસેાસ  િા એજ પ્રેમ એટલે પ્રેમ  

આ અન્યાય અને અત્યારચારની ની દ નનયામાું આવો પે્રમ પ્રાપિ થવો સિલેો નથી -દ નનયાની 
નવશાળિા અન િવવા માટે સમગ્ર જગિને પે્રમ કરો। .કોઈને બે શલદો પે્રમના આર્ી શકો િો િેના 
જેવ ું પ ણ્ય નથી  
આર્ણે આર્ણો પ્રેમ સીનમિ રાખીએ િો િે જેલમાું રિવેા બરાબર છે ર્ણ વિિેા ઝરણા જેવો 
રાખીએ િો ર્નવત્ર બની જાય અને િેમાુંથી િરસ્યાને પ્રેમ ર્ીવડાવી શકાય િો સૌને પ્રેમ નો 
પયાલો ર્ીવડાવો  
 

 

જયવુંિી ર્ટેલ 
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            પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે  પ્રેમ  

ઓ ઓમ 

શ્રી ગણેશાય નમોઃ 

શ્રી સરસ્વત્યેઇ નમોઃ 

પ્રેમ એટલ ેપ્રેમ એટલે પ્રેમ 

પે્રમ એ માડીના હૃદયમાું નનરુંિર વિતે  ું ર્નવત્ર ઝરણ ું છે ! પે્રમમાું ના કોઈ આશા 
કે ન કોઈ આકાુંક્ષા, ના કોઈ માગણી, પે્રમ અટેલે આત્મસમુંર્પણ! િગવાન ર્ણ જ વે છે િાવ ને એને 

જોઈએ છે િાવ. િાિ િાિ ના િાવોમાું થાયે શલદોન ું સર્જન.િો આઈ.સી. સી. મીલર્ીટાસ ના િોલ 
મા કા ન થાયે પે્રમન ું દશપન / બાકી 
પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ 

પે્રમ એ હૃદયનો િાવ છે। ચાિ ેિોય િે કોઈ વ્યક્તિ ,ર્શ  ર્ુંખી કે ર્છી િોય કોઈ 

વસ્ત   પ્રત્યેનો પે્રમ….આસ્થા,શ્રધ્િા, નવશ્વાસ ,િક્તિ દયા , કર ણા ,લાગણી ,સેવાઆ સવે િાવો થકી 
સહ  દશાપવે પે્રમ ,જેને જે જોઈએ િે િાવ થકી િેન ેલાિે 
પ્રેમ 

બાકી પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ 

સુંબુંિ આિાહરિ માનવીય પે્રમના કેટલાય દીસે આદશપ રામાયણમાું 



37 
 

નર્િા પ ત્ર ,ર્નિ ર્ત્ની િાઈ િાઈ ,માભલક નોકર કે ર્છી િોય નર વાનર। 

પ્રેમમાું છે અજબ શક્તિ ,રાવણ સાથ ય દ્ધમાું થયા વાનરો જખમી 

એક જ અમી િષ્ષ્ટ પ્રભ  રામની મળી ,સહ  જખમો ગયા શમી। 

ક્ષમા મનૂિિ મિાવીરે શાુંિ કીિો પે્રમથી , ચુંડકૌનશક નાગને જે િિો િયુંકર ઝેરી 

બાકી પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે 

મૈત્રી પે્રમમાું ય દ્ધમાું રથ િાુંકી બન્યા અજ પનના સારથી ,શબરીના જ ઠ ુંઠા બેર 

ચાખી 

નરનસિંિ મિિેાની હ ન્ડી સ્વીકારી ,િલ્િાલિા ઝેર િળિળિાું ઝેર મીરાુંબાઈના ર્ચાવી 

દશાપવે પ્રેમિક્તિ ,સકામ િહકિ કે નનષ્કામ િક્તિ ,માુંગે ના મ ક્તિ સમર્પણમાું 
રિ ેસદાય પે્રમ મસ્િી 

બાકી પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ 

આ કાયાને ર્ણ જોઈએ છે પ્રેમ કરીએ પ્રેમ ,ધ્યાન ,યોગા વ્યાયામમાું રાખી નેમ 

મરજી મ જબન ું નવિાવી જીવન ,જીવનમાું સદા રિશેો નુંબર વન 

મોટામોટા ગ્રુંથો મોટીમોટી વાિો ,િગવિગીિા ને રામાયણ પરૂ ું ના થાયે પે્રમ ર્ારાયણ 

આર્ણે છોટા ને છોટી છોટી વાિો ,િેમાુંથી લઈએ માત્ર અઢી અક્ષરન ું પે્રમ રસાયણ 

જે કદી ન થાયે ક્ષર ,નનોઃસુંદેિ કરીદે નવશ્વાશાન્િીમાું સહ ન  ું જીવન ર્ાવન 

િરીદે પે્રમ િરીલે પે્રમ િરીને દઈદે પે્રમ….બાકી પ્રમે એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ------ર્દ્મા -કા 
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         પ્રેમ એટલે પ્રેમ- ચુંહિકા ર્ી. નવર્ાણી 

“ર્ોથી ર્ઢી ર્ઢી જગ મ આ ર્ુંહડિ હ આ ન કોય 

ઢાઈ અક્ષર પે્રમ ર્ઢે સો ર્ુંહડિ િોય”-કબીર 

આવો સરળ સિલેો અને  સિજ પ્રેમ બસ આ અઢી અક્ષરમાું સમાયો છે આ પ્રેમ આર્વા અને 
ર્ામવા હૃદયના િાવ અને ઉમુંગ જોઈએ બીજ ું કઈ નહિ અને ર્છી જે આત્માનુંદ મળે િે અમ લ્ય 
છે.પે્રમ મેળવવા માટે કયાુંય  િણવા કે  માગવા જવાન ું િોત  ું નથી એિો અંિરની શ દ્ધિા અને 
ર્નવત્રિાથી જ પ્રગટે છે અને ર્ામીએ છીએ આને કિવેાય પે્રમ એટલે પે્રમ,…..પ્રેમ ર્ૈસાથી 
ખરીદાિો નથી એને એ ર્ામ્યા ર્છી િો જેટલો વિચેશ ું િેટલો વદૃ્ધદ્ધ ર્ામશે “ખચે ના ખટેૂ બાુંકો 
ચોર ના લ ટે હદન હદન બઢિ  સવાયો”મીરાન ું ર્દ આજ સચૂવે છે. 

નરનસિંિ,ત લસી,મીરાું ,સ ર કે કબીર આ સુંિોએ આ અનમોલ પે્રમ રામ,કૃષ્ણ વગેરેનો મેળવ્યો।.. િે 
ર્ોિાની જાિની કે સમાજની ર્રવા કયાપ નવના પ્રભ માું જ લીન સમર્પણ થઇ ગયા 

પે્રમ એટલે શ ું એવો પ્રશ્ન કોઈ પછેૂ િો િે સમજવા માટે ર્િલેા ર્ોિ પે્રમમય બની જાય અને ર્છી 
એટલ ું જ કિશેે કે “પ્રેમ એટલે પ્રેમ”અને એ પ્રેમની કોઈ વ્યાખયા નથી….. એિો અન િવે જ પ્રગટે 
છે અને પ્રાપિ કરી શકાય અને એ પે્રમ ર્ામ્યાનો આનુંદ એવો િોય કે મનમાું અનિદ ઢોલ વાગે 
અને મીરાની જેમ નાચવા લાગીએ આવા સત્ય પે્રમની વીણા અન ર્મ વાગી રિ ેછે……. બસ આ 
જ છે પ્રેમ એટલે પ્રેમ 

ચુંહિકા ર્ી. નવર્ાણી 
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પે્રમ એટલે કે પે્રમ….દિશના વાહરયા નાટકરણી 
નમત્રો આર્ણા લલોગ ્ર્ર નવી લેભખકા ને રજ  કરિા િષપ અન િવ ું છું …દશપના ર્ોિે એક લલોગ  

ચાલવ ેછે http://http://darshanavnadkarni.wordpress.com/બેઠકમાું િાજરી આર્ી શક્યા ન 
િિા એટ લે કનવિા લખી મોકલી છે…. 
હૃદયની લાગણીઓને શલદોમાું ઉિારી જાણે છે પે્રમ એટલે કશ ું ન જોઇએ િેવી માગણી ! પ્રેમ એટલે 
ક રબાન થઈ જવાની લાગણી !િેઓ એવા પ્રેમની વાિ કરી  છે કે જે જગિને નનદોષ જ એ છે.બસ 
આવાજ  પે્રમ ની અનભુશૂત તેમને   કયાકં થઇ હિે.…. િો કલમ ઉર્ાડી શલદોમાું લાગણી ને વિવેા 
દીિી છે ….વિારે હ ું કઈ કહ ું એના કરિા આર્ જ વાુંચી ને અભિપ્રાય આર્ો િો સાર ું।.. 

પે્રમ એટલે કે પે્રમ 

હ ું િો આબરૂ સાચવ ું છું કરેલા પે્રમની 
ક્યાુંક ત  ું સમજે કે આ લાગણી કેમની 

ક્યારેક િવાની જલકીમાું કે અિરની મિકેમાું 
યાદ આવી જાય છે ર્ણ વિારે બિકે ના 
અમસ્િા ચાલિા િાજા કાર્ેલા ઘાસમાું 
હદલ િરાઈ આવે એ કઈ ખાસ ના 
આંસ  ઉિરાઈ આવે નાિકના આમજ 

િારા ખુંિા ની જરૂર છે એમ ના સમજ 

લાગણીના ઉમળકામાુંયે વીિી ગયી ઝીંદગી 
સુંવેદનાની ર્ળ ર્ણ વીિી જાશે કરિા બુંદગી 
િાર ું ક્યારેક નામ લઉં, કર ું જયારે ખ દાને યાદ 

એ મારો નિીં, છે એ પયારની ઋત  નો સાદ 

ના માન કે િારી યાદ મને સિાવે 

માર ું િૈય ું િો માત્ર કરેલા પે્રમ ની આબરૂ સાચવે 

નિીં િારી અર્ેક્ષા, નિીં િારી ખોટ, પે્રમ એટલે કે પે્રમ 

એ ભલૂાય નહિ, ભસૂાય નિીં, જીવી લઇશ િવ ેજેમ િેમ  

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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-દશપના વાહરયા નાટકરણી-..Darshana  

 

પ્રેમ ની િાષા ઘણી  
પે્રમ એટલે હ ું દીકરી જે મારી માિાએ જણી 
પ્રેમ ના રૂર્ અનોખા  
પે્રમ એ સાદ ું િોજન જેમાું િોઈ દાળ ચોખા 
પ્રેમ ના શલજો જાજા  

ર્ણ સમયે શલદો ન મળે, િરાઈ િોઈ નયનમાું જયારે લજ્જજા  

પે્રમના અન વાદ અત્યુંિ  

ર્રુંત   પે્રમીઓના સુંવાદનો ક્યારેય ન આવે અંિ  

પ્રેમ માું માની અનોખી જ લાગણી  
કદીયે ન થાય માું ના પ્રેમ સાથે સરખામણી  
પ્રેમ એટલે પ્રેમ 

પે્રમ નવના જીવવ ું શ ું - જેમ-િેમ?  

Darshana  
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          પ્રેમ એટલ ે બસ પ્રેમ! - ફુલવિી શાિ 

 

પ્રેમ નવષે ઘણી બિી ચચાપ થઇ ગઈ. પ્રેમ નવષે નાું મારા નવચારો બહ  ટ ુંકાણ  માું રજ  કરવા પ્રયત્ન 
કરીશ  . 

પ્રેમ એટલ ેશ ું? એને રુંગ ,રૂર્ કે સ ગુંિ નથી. એને નથી આકાર ! એની ફતિ અન ભનૂિ જ થઇ શકે. 
જે મનથી અન િવાય અને 
માનનસક આનુંદ ઉર્જાવે એવી ર્હરક્સ્થનિ એન  જ નામ પ્રેમ! 
માિા-બાળક , નર્િા-ર્હરવાર , િાઈ-બેન,ર્નિ-ર્ત્ની ,ગ ર -નશષ્ય ,નમત્ર-નમત્ર કે સમાજ નાું બીજા 
કોઈ ર્ણ સબુંિો એકબીજા સાથે 
પ્રેમની સાુંકળે બુંિાયેલા છે. અરે ફતિ માનવ – માનવ વચ્ચે જ  નહિ ર્ણ માનવ અને 
પ્રાણી  વચ્ચે , િેમજ  પ્રાણી -પ્રાણી વચ્ચે    ર્ણ 

પ્રેમ સુંબુંિ બુંિાય છે  . પ્રશ્ન એટલો જ છે કે આ  સબુંિો માું ‘પ્રેમ ‘ ક્યારે ઉદ્ભિવે?   મારી સમજ 
પ્રમાણ ે” સમર્પણ અને ક્ષમા” ની ઉચ્ચ િાવના પ્રગટે િો જ ! અને એન ું જ નામ પ્રેમ! ર્રસ્ર્ર 
હૃદય પવૂપક  આનુંદ આર્ત ું વિપન કરી એકબીજાને પ્રેમનો સાચો  અન િવ કરાવી  શકાય  .આ થઇ 
દ ન્યવી પ્રેમ ની વાિ. 
િતિ અન ેિગવાનના હદવ્ય પ્રેમની ત  લના દ ન્યવી પ્રેમ સાથે તદાર્ી ન થઈ શકે. િતિન ું જીવન 
પ્રભ ની સેવા અને પ્રેરણા રૂર્ છે.  પ્રભ િતિ સષૃ્ષ્ટના સૌ જીવ માું ર્રમાત્માને નનિાળે .િર મન ષ્ય 
અન ેપ્રાણી માું ર્રમાત્માન ું પ્રનિભબિંબ નનિાળે છે. િુંમેશા નવચારે કે પ્રભ  માર ું વિપન એવ ું કરાવ કે 
જેથી મારા થકી કોઈન ે દ :ખ નાું ર્િોંચે .મારા થાકી મારા પ્રભ ને કષ્ઠ ન ર્ડે એવ ું નવચારે છે . આવ ું 
ઉદાર અને અભિમાન રહિિ જીવન દ નનયામાું ” પ્રેમ” ની વષાપ વરસાવે ! ” સબસે ઉંચી પ્રેમ સગાઇ 
” િજન દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ એ  ર્ોિ ેમન ષ્ય સ્વરૂર્ે િતિ માટે કેટલો કષ્ઠ વેઠયો અને કેવ ું વિપન કય ું િે 
કનવ વણપવ ે છે.માટે જ પ્રેમ એટલ ેપે્રમી માટે સમર્પણ િય ું વિપન ! 
ફુલવિી શાિ 
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પ્રેમ એટલ ેકે પ્રેમ  

 

 

 

                                        -િીખ િાઈ ર્ટેલ 

 

 

  

િગવાન ખ દ આ િરિી ઉર્ર માનવ -રૂર્ લઈને અવિયાપ અને 
કૃષ્ણલીલાન ું એક અનોખ ું રૂર્ આર્ી ગયા ,મીરાુંબાઈ એ જ 

હકશનજીના પ્રેમમાું એકરૂર્ બની ગઈ,અને ઝેરનો પયાલો મોઢે લગાડિા ખચકાટ અન િવ્યો નહિ .. 
િા આજ પ્રેમ એટલ ેકે પ્રેમ,સ્નેિ,લાગણી,િમન્ના,િાવ કિા,ઉત્સ કિા  આ બિા લક્ષણો શ ું દશાપવે છે 
?…એ દશાપવે છે, માનવ -મન ,કેવા કેવા રુંગોથી શોિાયમાન છે…. મેઘિન ષ્યની માફક રુંગોની 
લ્િાણી થિી િોય િો ? 

િા પ્રેમ એટલ ે …..પ્રેમ ,જેમ દરેક ગ ણ, નનયમો અને ફરજોથી બુંિાયેલા છે ,િેજ રીિ ેપ્રેમ ર્ણ 
બુંિાયેલા છે રાજા નવક્રમના ગ ણોનાું ગીિ ગાિા આર્ણને ખચકાટ નહિ,બલકે આનુંદની છલકોનો 
આિાસ થશે ,િેજ રીિે રાિા-હકશનની વાિાપઓ હદલને િવી દેશે  .. 
  

િા પ્રેમ એટલ ે …પ્રેમ બીજાના સ ખમાું આનુંદ અન િવો એટલ ેપ્રેમ જોવાની ઈચ્છા રાખો િો બિેજ 
નજરે ર્ડ,ેબાલ-ર્ક્ષીઓનો કલરવ -માિા કૈક લાવી િોય િે મ ખમાું મકેૂ!……માનવ -માિા 
બાળકન ેછાિી સરસો ચાુંર્ીને  નનિાદેવીને આશરે ર્ોઢાડી દયે!…..ગ ર  નશષ્યને નપ્રયજનની કક્ષાએ 
જ્ઞાન અનર્િિ કરે ! 
  

િા પ્રેમ એટલ ે …પ્રેમ બીમારીથી ખાટલા -વશ સ્વજનની સેવા,ગરીબી થકી બેિાલ જજિંદગી જીવિા 
િાઈ-બિનેો પ્રનિ િમ દદી,અન્યોન ેઅન્યાય થિો જોિાું રોશની લાગણી ઉિરવી -આ બિાું પ્રેમના 
પ્રનિક છે,ગ લામીમાુંથી દેશની મ ક્તિ કાજે ક રબાની એ પ્રેમની ર્રાકાષ્ઠા છે.  
  

િા પ્રેમ એટલ ે ….પ્રેમ મેઘિન ષ્યનાું રુંગોની માફક પ્રેમના રુંગોને જોવા -જાણવાની મઝા,પ્રેરણાથી 
િરપ ર છે,પ્રેમ એિો િગવાનનો જ અંશ છે. મન ષ્ય માત્રમાું રિલેો છે એક બીજા પ્રિી ,પ્રેમ -
સમિાવ િોય,સ્વાિાનવક છે.અને અન િવો એ િગવાનને નમન કયાપ બરાબર છે.  
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િાું  િો પ્રેમ એટલ ેકે  ….પ્રેમ  પ્રણય એ પ્રેમ -પ્રકરણ િોવા છિાું ,અટ લો નવષય બની જાય છે। 
હદવસના િારા જોવા ,ચાુંદમાું નપ્રયિમાને નનિાળવી ,ફૂલની કોમળિામાું નપ્રયિમનો સ્ર્શપ 
અન િવવો ,લેયલા -મજન ું ,નશહરન ફિાપદને યાદ કરવા,િેમજ ઊંઘન ેજાકારો આર્વો -માટે હ ું અને 
ત  ું એક થવા કરિાું ,અમે અને િમે એક થઇ જઈએ િો ! 
  

િાું ,િો પ્રેમ એટલ।ે …પ્રેમ  

 

-િીખ િાઈ ર્ટેલ 
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પે્રમ એટલે કે પે્રમ છે -મધહુરકા બેન િાહ - 

 

 

 

 

 

 

 

પે્રમ એટલે કે પે્રમ છે  

પ્રેમ કરવો એટલે નનસ્વાથપિાવ 

સામેં ર્છી ર્શ  ર્ક્ષી કે માનવ િોય ! 
નનસ્વાથપિાવે કૈંકને કૈંક આપયાજ કરે, 

સામે વળિી કોઈ જ અર્કે્ષા નિીં, બસ એન ું જ નામ `પ્રેમ  છે. 
પે્રમ માટે લયલા મજન ું ,િીર રાુંઝા, શુંકર ર્ાવપિી ને રોનમયો જ ભલયિ , 
કે રાિા કૃષ્ણ ,આવા અનકે જોડલાના નામ જાણીિા છે  એ નસવાય। …. 

માિ પ્રેમ િાિ પ્રેમ 

પ ત્ર  પ્રેમ, પ ત્રી પે્રમ 

દુંર્િીનો હદવ્ય પ્રેમ 

પ્રેમ છે સુંસાર સાર િો 
મૈત્રીમાું કૃષ્ણ સ દામાનો પે્રમ , 
ર્ુંખીમાું સારસબેલડી નો પ્રેમ, 

કૃષ્ણ -મીરાું નો સો ટકા સોનાનો પ્રેમ, 

યરી મેિો પે્રમ દીવાની કિ ેમીરાું રાની, 
કૃષ્ણ -ગોર્ી નો નનદોષ પ્રેમ , 
િતિ અને િગવાનનો પ્રેમ, 

પ્રેમ લક્ષણા િક્તિનો પ્રેમ, 

મન િડર્િ િરી 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 છેલ્લ ું સોર્ાન િે પ્રભ  પે્રમ . 
પે્રમ જેવ ું િત્વ સમગ્ર જીવમાું મ કી પ્રભ  એ આર્ી છે એક અનમોલ િેટ ,કોઈએ કહ્ ું છે કે ,પ્રેમકી 
િો સારે જિાું રે્ અસર િોિી િ ે,અગરના ના િોવેિો સમજના િેરી િી કસર િોગી… યે ય ક્તિ 

અજમા કે અગર મોિ િી આ જાવે ,િર આનશક હદલમે િેરી છબી િોગી  …..િેમજ  મીરાું બાઈએ 
પ્રેમ દ્વારા આત્મા ના આવરણો િઠાવી ર્રમાત્માને ર્ામ્યા છે ,િતિની પ્રભ  ર્રની િક્તિ સમર્પણ 
િાવન ું એક છેલ્લ ું સોર્ાન છે….. િેજ િો પ્રેમ એટલે પ્રેમ છે ,….શાસ્ત્રોમાું કહ ું છે કે વૈષ્ણવ બેસે િો 
િગવાન  િેન ું ઉિા ઉિા  ધ્યાન રાખે ન…ે વૈષ્ણવ ઉિો રિ ેિો િગવાન િેને જોઇને નાજે ,િેને 
જમાડી  જમેઅને િતિ દ ોઃખી િો િગવાન ર્ણ ,…અને િેના સ ખે સ ખી આવો સમર્પણ પ્રેમ 

છે…િતિ અર્ેક્ષા વગર  િક્તિ કરિા પ્રેમ લક્ષણા િક્તિ ન ું નશખર ચડે,….અને પ્રેમ દ્વારા  આત્મા 
અને આત્મા  દ્વારા ર્રમાત્મા ને ર્ામે. 

આજ િો પે્રમ એટલે કે પે્રમ છે 

-મધ હરકા બેન શાિ - 
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અત્યાર સ િી આર્ સવપનો ર્હરચય માત્ર કલ્ર્નાબેન સાથે  થયો છે ર્રુંત   આ વખિે રઘ િાઈ એ 
કલમ ઉર્ાડી છે ,આર્ સવે પ્રોત્સાિન આર્શો િો આ કલમ િવ ેકેમેરાના બટન  સાથે રઘ િાઈ 
નવચારોન ેઝડર્ી આર્ણી સમક્ષ મ કશે અને જરૂર મ કશે..રઘ િાઈ વ્યવસાયે Dr.  છે એમની આંખો 
ફોટા નહિ એક્ષરે ની ર્ારખ ું છે  િો જોવો પ્રેમ માટે શ ું કિ ેછે ……. 
  

અત્યાર સ િી બિાએ પ્રેમ નવષે જે કહ્  છે િે આધ્યાજત્મક વ્યાખયા િિી. હ ું નવજ્ઞાનની રીિે મ લવવા 
માુંગ  છું. નવજ્ઞાનની િષ્ષ્ટએ મન ષ્ય ર્ાસે 5 ઇન્િીયો એટલ ેકે senses િોય છે. ર્ણ daily lifeમાું 
6thsenseનો પ્રયોગ વારુંવાર કરિા િોઇએ છીએ. 
પ્રેમ એટલેકે Love એ મારા હિસાબ ેસાિમી ઇન્િીય છે. ર્ણ જયારે આ ઇન્િીય સક્રીય થાય છે ત્યારે 
બાકીની બિીજ ઇન્િીયો બિરે મારી જાય છે એટલેકે કામ કરિી બુંિ થઇ જાય છે, આર્ણે સ િબ િ 
ખોઇ બેસીએ છીએ અને માણસને સાવ નકામો એટલ ેકે Non-sense બનાવી દે છે. આમ કિીએ િો 
પ્રેમમાું માણસની સમજણ ખોવાઇ જાય છે. 
રઘ િાઈ આિાર. 
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       હ્સુ્ટનના જાણીતા લેખક શ્રી શવજયભાઈ િાહ 

પ્રજ્ઞાબેન 

આર્ સૌ નો અિાર મને એક વાર ફરી િક આર્ી. 

મારો સુંદેશો 
સૌથી ર્િલેા િો સાર  પ સ્િક નવમોચન બાદ આર્ સૌને અભિનુંદન કે આર્ સૌ ગ જરાિી 
માતિૃાષાન સુંરક્ષણ કાયપમાું ર્િલે  ું કદમ સફળિાથી િય પ. પ્રજ્ઞાબેન નો નવષય " િો સાર " 
આશાવાદ લૈને આવ્યો અને આરે્ િેમાું આર્ની લેખીનીનો રુંગ િરીનેસ દર મેઘિન ષ્ય બનાવ્ય ું. 
સહિયારા સર્જનનો આ નવિર અને ઉચ્ચિમ પ્રયોગ િિો. પ્રભ ને પ્રાથપના કે આવા જ દા જ દા 
પ્રયત્નો દ્વારા આર્ સૌની કલમને માિા સરસ્વિીનાું આનશવાપદ મળે. આમ આર્ણી ર્ેઢી આગળની 
રે્ઢીને ગ ર્જિાપષાન ું અમ લ્ય સુંસ્કાર િન દાન કરે. 

હ ું જે કાવ્ય રજ  કર  છું િે કરસનદાસ લ િાર " સ ુંદરમ"ન ું છે 

 
 

તુ ંહ્રદયે વસનારી 

ત ું હ્રદયે વસનારી ત  ું હ્રદયે વસનારી, 
ઘટ ઘટ િીિર નરિનિારી ત  ું હ્રદયે. 

ત ું અંિરના િાર ર્રસિી અંગ ભલ કો રહઢયાળી, 
ત ું નિનમરોનાું િણ વાળી લૈ કરિ સદા રખવાળી. ત  ું હ્રદયે. 
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ત ું માનસ અમ મ ક ભલિ કરિી ઉજ્જજવલ કો ધ્ય નિ અર ણા, 
ત ું જીવનના વ્રણ ર્ર વરસિ કોઈ અમીમય કર ણા. ત  ું હ્રદયે. 

ત ું જીવનની જન્મ- ક્ષણોની િાત્રી પ્રાણ-પ્રદીર્ા, 
ત ું કદમે કદમે પ્રજ્વલિી અક્ગ્નજયોિ સજીવા. ત  ું હ્રદયે. 

ત ું નયનો ર્ર ર્ડદા ઢાળી, અન્ય નયન દેનારી, 
ત ું જગમાું - જગર્ાર અનુંિે અમ સુંગે ઘમૂનારી. ત  ું હ્રદયે. 

ત ું આનુંદ અનગપળ પ્રભ નો, ત ું પ્રભ ની ર્ર શક્તિ, 

ત ું ઋિ રાિ સૌ િારણિારી, ત ું અંનિમ અમ મ ક્તિ. ત  ું હ્રદયે. 

ત ું અમ ચરણોની ગનિ, ત ું અમ નેત્ર િણી ધ્ર વિારા, 
િવ હ્રદયે અમ વાસ સદા િો, િ ેિહરની રસિારા. ત  ું હ્રદયે. 

શત્રભવુનદાસ લહુાર- સનુ્દરમ ્

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

 (આ કાવ્ય પ્રેયસી અને માિા બુંને ને ઉદે્દશીને માણી શકાય...) 
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 હ્યસુ્ટન(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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પ્રેમ એટલે બસ પ્રેમ  

પે્રમની ર્હરિાષા શ ું ?કયા શલદોમાું વણપવ ું ,પે્રમ િો મ ગો છે.... જીવ માત્ર પે્રમથી િરેલો છે। .. 
પ્રેમીનો પ્રેનમકા ર્રનો પ્રમે , વરનો વધ  ર્રનો ,ર્નિનો ર્ત્ની ર્રનો પ્રેમ,નર્િાનો માિા ર્ર 
પ્રેમ,ભ્રમરનો ફૂલ ર્ર, ચાિકનો વષાપ ર્ર, માિાનો બાળક ર્રનો પ્રેમ ,માું જયારે બાળકને ખોળામાું 
લઈને માું  માથામાું ર્ર િાથ ફેરવે છે ત્યારે જે અન િવ થાય છે બસ િેજ પે્રમ છે  

પ્રેમના વાત્સલ્યને શલદોમાું િોળી શકાિા નથી  
પે્રમ એટલે કે પે્રમ।... ખળખળ વિિેી જેવી સહરિા જેવો છે પ્રેમ ,ગાજિો નથી છિાું જીવનની દરેક 
ક્ષણમાું દરેક જીવ અન િવે છે િે પે્રમ ..... 
પે્રમની વાિ આવે અને રાિા કૃષ્ણ યાદ આવ્યા વગર ન રિ ે,શાશ્વિ પ્રેમના પ્રનિક સમા એક ર્છી 
એક ર્ાત્રો આ જ પે્રમ છે.... કિિેા ઉિા રિી જાય  ર્છી એ મીરાું  િોય  કે નરનસિંિ મિિેા 
પે્રમ એટલે ક દરિન ું એક િત્વ 

નીશલિ વણપન વગરનો એક અિસેાસ એટલે કે  પ્રેમ ....   
વસબેુન િેઠ 
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ગ જરાિીઓ માટે અનોખી ‘પ સ્િક ર્રબ’ િાષા-
સાહિત્ય- સુંગીિને જીવુંિ રાખવા પ્રયાસ 

- પે્રમ એટલે પે્રમ… બે એહરયામાું ગ જરાિી િાષાના પે્રમીઓની 
બેઠક… 

- ‘મારા િોળા હદલનો િાય રે નશકાર કરીને…’ કનવિા-લઘ વાિાપઓન ું ર્ઠન, ગ જરાિીઓ 
ઉમટય 

(રાજેશ શાિ દ્વારા) બે એહરયા, િા. ૧૦ 

િારિમાું અને અમેહરકામાું ઘેર ઘેર પ સ્િકાલયના અનોખા ક્રાુંનિકારી નવચારને અમલમાું મ કી 
ખ બ સ ુંદર અભિયાન જગાવનાર પ સ્િક પે્રમી પ્રિાર્િાઈ ર્ુંડયાએ બે એહરયા, કેભલફોનનિયામાું 
૨૦૧૨ના વષપમા નમલનર્ટા નગર ખાિેની સ પ્રનસદ્ધ ઇષ્ન્ડયા કોમ્ય નનહટ સેન્ટરમાું અમ લ્ય પ સ્િકો 
સમાજને અર્પણ કરી પ સ્િક ર્રબની શરૃઆિ કરેલ. 
આ ઉમદા કાયપને આગળ િર્ાવવા અને આ શ િ પ્રવનૃિઓને નવસ્તિૃ ફલક ઉર્ર મ કવા બે 
એહરયાના સેવા િાવી, િાષાપ્રેમી, કાયપકર પ્રજ્ઞાાબેન દાદિાવાલા અને િેમના સાથી િાઈઓ-બિનેો 
એ ગ જરાિી ‘િાષા- સાહિત્ય સુંગીિને જીવુંિ રાખવા ઉિરિા કનવઓ- લેખકો અને જે ગ જરાિી 
િાષા પ્રેમીઓએ કયારેય સ્ટેજ ઉર્ર ઉિા થઇ િેઓના નવચાર-લાગણીઓ મુંિવ્યો રજૂ નથી કયાપ 
અથવા િેવી િક િેમને આર્વામાું આવી નથી. િેઓને અને િેઓમાું છર્ાયલેી પ્રનિિાને બિાર 
લાવવાન ું બીડ  ‘બેઠક’ના સવે િાષાપે્રમીઓએ ઝડર્ી લીધ ું છે. િે પ્રશુંસનીય અને આવકારદાયક 
છે. 
‘બેઠક’ના સૌ પ્રથમ કાયપક્રમ ‘િો સારૃું’ ખ બ સફળ રહ્યો. આ કાયપક્રમ બાદ ‘બેઠકે’ સૌ ગ જરાિી 
િાષા પ્રેમીઓને િેના ર્છીના કાયપક્રમ ‘પ્રેમ એટલ ેપ્રેમ…’ નવષય ઉર્ર ર્ોિાના નવચારો 
સાહિત્યના કોઈર્ણ પ્રકારે રજૂ કરવા આમુંત્રણ આર્િા સવે આનુંહદિ થઇ ઉઠયા િિા. 
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‘પે્રમ એટલે કે પે્રમ…’ કાયપક્રમન ું સ  ુંદર આયોજન ઇષ્ન્ડયા કોમ્ય નનહટ સેન્ટરના િોલમાું શ ક્રવાર િા. 
૨૮ ફેબ ર્. ૨૦૧૪ના રોજ થય ું િત  ું. 

 

 

નેશનલ વેિર સનવિસ, સાન હડયાગોએ શ ક્રવાર, ૨૮ ફેબ ર્આરી એ વ્િલેી સવારથી િવામાન 
ખાિાની આગાિી પ્રમાણે ફલેશ ફલ્ડ અને નવનાશક પરૂની ચેિવણી રેહડયા ઉર્ર, વેબ સાઇટ અને 
મોબાઇલ ફોન ઉર્ર ઇમરજન્સી એલટપ આર્વાું છિાુંય સાુંજે રાખેલા કાયપક્રમમાું ખ બ સ ુંદર િાજરી 
રિી અને દરેકે મન મ કીને કાયપક્રમને માણ્યો. કાયપક્રમ સ્થળની નજીકની સાન મરીયો, શન્િાતલેરા, 
શાુંિાક્રૂઝ નવ. કાઉન્ટીના રિીશોને ઇમરજન્સી એલટપ નસસ્ટમ લાગ  ર્ડે છે િેવી જાિરેાિ છિાું િે 
કાઉન્ટીમાુંથી ર્ણ િાષાપે્રમીઓ આયા િે બિાવે છે કે િેઓનો ગ જરાિી કાયપક્રમ માટે કેટલો પે્રમ 
છે. 
‘તો સારંૃ’ પસુ્સ્તકાના શવમોચનનો કાયશક્રમ યોજાયો 
‘િો સારૃું’ નવષય ઉર્ર આયોજાયેલા ‘બેઠક’ના ફળ સ્વરૃરે્ આ નવષય ર્ર રજૂ થયેલ સ ુંદર 
અભિવ્યહકિઓન ું સ ુંકલન કરી એક સ ુંદર પ ક્સ્િકા Creat Space ISBN સાથે બનાવીને ‘એમેઝોન’ 
ઉર્ર ર્લલીશ કરેલ છે િેન ું નવમોચન કન િાઈ શાિ જેઓએ િારિમાું અનેક દૈનનકોમાું િેમની 
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સેવાઓ આર્ી છે અને આ પ ક્સ્િકાના પ્ર ફ હરડીંગમાું સેવાઓ આર્ી છે િેના વરદ િસ્િે થય ું િત  ું. 
િેઓના ર્ત્ની, પ્રજ્ઞાાબેન શાિ, સાહિત્યપ્રેમી મેઘલિાબેન મિિેા, પ્રજ્ઞાાબેન દાદિાવાલા, 
નવજયબાઈ શાિ િથા સાથીઓના સુંનનષ્ઠ પ્રય ત્નોથી આ પ ક્સ્િકા િૈયાર કરાઇ છે. િેનો સવે 
ઉર્ક્સ્થિોએ અત્રે આિાર વ્યતિ કયો િિો. 
 

 

 

મારૃું અને આર્ણ ું થવાની ઘટના, સમય વિિેો અટકી જાય િેવી લાગણી, કશ ુંજ ના જોઈએ િેવી 
માુંગણી, ક રબાન થઈ જીંદગી સાથપક થયાની લાગણી િાયાપ છિાુંય જીિી જવાની લાગણી… જેટલ ું 
લખીએ િેટલ ું પે્રમ.. ઉર્ર ઓછું છે. ગ જરાિી સાહિત્યકારો, કનવઓ, લેખકોએ પે્રમ ઉર્ર ઘણ ું બધ ું 
લખય ું છે, કહ્ ું છે આવા રનસક નવષય ઉર્ર બે એહરયાના ઉગિા કનવઓ-લેખકોએ અને 
િાષાપ્રેમીઓએ સિજ અને સરળ પ્રેમની અન ભનૂિને વાચા આર્ી સ ુંદર રજૂઆિ કરી િિી. 
ત્યારબાદ જયવુંિીબેન ર્ટેલ, િીખ િાઈ ર્ટેલ, ક ુંિાબેન શાિ, િસ બેન શેઠ, ર્દ્મકાન્િ શાિ, એ પ્રેમ 
નવષય ઉર્ર ર્ોિાની સ ુંદર રજૂઆિ કરી િિી. િરૃલિાબેન મિિેાએ પે્રમ નવષયના િાદપ  ને 
અન સુંિાનમાું િેઓએ લખેલ લઘ વાિાપની સ ુંદર રજૂઆિ કરી િિી. ર્ી. કે. દાવડા સાિબેે 
વાિાવરણને િળવ ું બનાવી ર્ોિાની નવનશષ્ટ શૈલીથી પે્રમની કનવિામય રજૂઆિ કરી િિી. 
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જયાબેન ઉર્ાધ્યાય એ િમે ુંિિાઈ ઉર્ાધ્યાય દર વખિની જેમ આ વખિે ર્ણ મેદાન મારી ગયા 
િિા. વાસુંિીબેનની િાજરી ન િોવા છિાું પ્રનવણાબેને િેમન ું પે્રમ નવષેન ું લખાણ વાુંચી િાજરી 
પ રાવી િિી. બે એહરયાના જાણીિા કલાકાર ર્લકબેન વ્યાસે સરસ્વિી માિાની સ્ત  નિ સાથે પે્રમ 
ઉર્ર ગીિ ગાઈ વાજીંત્ર વગર વાિાવરણને સુંગીિમય બનાવ્ય ું િત  ું. નૈમેષ અનારકરે 
ટેકનોલોજીનો ઉર્યોગ કરી SMS ઉર્ર પે્રમ આવેલા સુંદેશાઓ સુંિળાવી સવેને િસાવ્યા િિા. 
પ્રજ્ઞાાબેને િેમના ર્નિ શરદિાઈ દાદિાવાલાને સુંબોિી પે્રમને કનવિામાું અંકારી જૂન ું જાણીત  ું ગીિ 
‘મારા િોળા હદલનો િાય રે નશકાર કરીને’ ગાય ું િત  ું. કલ્ર્નાબેને િેમના ડોકટર ર્નિ રઘ િાઈ 
શાિને સુંબોિી મેહડકલ િાષા વાર્રી પે્રમની રજૂઆિ કરી િિી. 
નર્નાકીનિાઈ દલાલે ચુંદ િાઈ મટ્ટાણી સ્વરાુંહકિ, આલાર્ અને િમેા દેસાઇએ ગાયેલ કનવ શ્રી કૃષ્ણ 
દવેન ું જાણીત  ું ગીિ ‘વાસુંલડી ડોટ કોમ, મોરનર્ચ્છ ડોટ કોમ ડોટ કોમ વ ૃુંદાવન આખ ું’ સ ુંદર રીિે 
ગાય ું િત  ું. 
આજના કાયપક્રમમાું નવનશષ્ઠ િાજરી આર્વા સમસ્િ અમેહરકામાું નસનનયરોના લાડીલા અને મકૂ 
સમાજ સેવક િરેીદાદા િરીકે ઓળખાિા ૯૫ વષે ર્ણ ય વાનોને શરમાવે િેવી સ્ફૂનિિથી કામ કરિા 
શ્રી િહરકૃષ્ણ મજમ દાર દાદાએ િથા િેમના િમપર્ત્ની કનવયત્રી-લેખીકા- અન વાદક પે્રમલિાબેને 
સવે રજૂઆિકિાપઓને અભિનુંદન આપયા િિા. 
જયશ્રીબેન શાિ, જયવુંિીબેન, ઉનમિલાબેન ર્ટેલ નવ. એ સ્વાહદષ્ઠ વાનગીઓ બનાવી લાવી સેવા 
આર્ી િિી. હદલીર્િાઈ શાિ ેસાઉન્ડ નસસ્ટમ અને ડૉ. રઘ િાઈ શાિ ેફોટોગ્રાફી સુંિાળી લઇ અનન્ય 
સિકાર આપયો િિો. 
સમગ્ર કાયપક્રમન ું સ  ુંદર સુંચાલન કરનાર પ્રજ્ઞાાબેન દાદિાવાલા, કલ્ર્નાબેન શાિ, ર્ત્રકાર 
રાજેશિાઈ શાિ ેઇષ્ન્ડયા કોમ્ય નનહટ સેન્ટરે પ રી ર્ાડેલ સગવડો માટે િેના કાયપકિાપ શરદિાઈ 
દાદિાવાલાનો આિાર વ્યકિ કયો િિો. 

 

(રાજેશ શાિ દ્વારા) બે એહરયા, િા. ૧૦ 
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,નૈનમષ અનારકટ  

  
રામજીિાઈ ર્ટેલ 
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ર્લક વ્યાસ ,નનિાહરકા વ્યાસ 
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ર્ીનાકીન િાઈ , વસબેુન િેઠ ,પ્રનવણા શાિ 


