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અન�વ ,તઅન�વ ,ત
અષ�ઢ/ બ�જ0 ક�ટ� મ�ર ટહ2કર� ન� વ�દળ ચમક/ વ�જ અષ�ઢ/ બ�જ0 ક�ટ� મ�ર ટહ2કર� ન� વ�દળ ચમક/ વ�જ !!

લ�ખક0 જર વસ�વડ�

‘અષ�ઢસર પથમ દદવસ�’ન� મ�ઘદ2ત� મ�સમ આવ� પહAચ� છ�. કવવક�લગ�ર કહ�વ�ત� ક�લલદ�સ� મ�ઘન� ભ�ર� 
લ�ડક�ડથ� સ�ભ�ર! છ�.  પ�ણ�ક�પન� સ�ઝનમ�� પજન�� પ�લન કરત� હ�વ�થ� એ ‘પરનર’ કહ�વ�ર, 
જવનજળન� અદર બ��ધ� ર�ખ� એટલ� ‘જમ 2ત’ અન� પ�ણ�ન� એકથ� બ�જ જગર�એ લઇ જર મ�ટ� 
‘અબ�વ�હ’ જળ આપ� મ�ટ� ‘ત�રદ’ અન� વ�જળ/ એન� લ�ઇફ પ�ટUનર છ�, મ�ટ� ત�ડ/તવ�ન’ (તદડત એટલ� 
વ�જળ/) અગ�જમ�� ત� મળ� મ�ત એક જ શબદ ‘ર�ઇન’! ક�લલદ�સ ત� ઉન�ળ� આમક� �જન� વ�સ�ત� ક�રલન� 
ટહ2ક� ર�દ કર� ત� ચ�મ�સ� ‘જ�બ�ક� �જ’ ર�ન� મ�ઠ��મઘ�ર� ક�ળ� લલસસ� શર�મગ�લ�બ� જ�બ�ડ/ન� ઝ�ડન� ઘટ�ન� 
લબરદ�વ� (રમમ રમમ!)
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ઉપર ઉપરથ� ક�ર� આક�શમ�� ભ�તર ઘ�ર�ત� ઘ�ધ�ર વ�દળ�ઓન� મદહન� એટલ� અષ�ઢ.  બદલ�ત� 
ઋત�ચકમ�� હવ� અષ�ઢ/ સ��જન� અબર અન� મ�ઘ�ડ�બર ગ�જવ�ન� ક�ઇ ગ�ર�ટ/ નથ�. (એક દ2હ� છ�,  જઠ 
ક�ર� જર એન� ખ�ડમ��ર ખટક� નદહg, પણ અષ�ઢન� એક એક દ/ વરવ� લ�ગ� વ�રડ�!) હવ� કદ�ચ અષ�ઢ 
ચ�તક નરન� બ�દરશન� ખવ�દહશ કરવ�ન� મ�સમ છ�.  પણ વરસ�દન� ત� શકરત�ન� શમણ��ર એન� 
વહ�લ�ર� વ�સતવ જવ� જ! મ�રલ�ન� જ�વ� મ�ટ� દડસકવર/- ન�શનલ જર�ગ�દફક જવ� ચ�નલસ ચ�લ� કરવ� 
પડ�, એવ� ક�ળમ�� અષ�ઢ� વરસ�દન� હ�લ મ�ટ� ટહ�લ ન�ખત� ટહ 2ક� શહ�રમ�� કર�� સ��ભળવ� જ મળ� છ�? 
અગ અગ ર�ગ ઉમ�ગન� ગ�ઢ અષ�ઢ લહ�ર�ત� હ�ર તર�ર� ટ�ગ�રન�� મન મ�ર મ�ઘર� સ�ગ� ઉડ� ચલ� 
દદગદદગ�નત�ર પ�નત� ર�દ આવર� વવન� રહ�? (રહ�, જ� કર�ર�ર આવ�� કશ�� મ�ણવ�ન� તસદ/ ન લ�ધ� હ�ર 
અન� જ2ઇન� મ��ડવ�ન� બદલ� લબલ�ડ/ન� ટ�પ જવ�� જવર� હ� ત�!)

૮ નવ�મબર ૧૯૩૩. ગ�રદ�વ રવવનtન�થ ટ�ગ�ર� ‘સ�ચવરત�’ ન�મન� પ�ત�ન� ગ�તસ�ગહ ઝવ�રચ�દ મ�ઘ�ણ�ન� 

મ�કલર�, એવ� પત સ�થ� ક� ‘આમ��ન� થ�ડ� ગ�જર�ત�મ�� આવ� ત� ગમશ�’ મ�ઘ�ણ�એ એમ��થ� ૧૯૪૪મ�� એક 
ગ�તન�� (મ 2ળ પ�ઠમ��ન� એક અતર� પડત� મ�ક/ન�)  ક�દઠર�વ�ડ/કરણ કર�w.  મ�ઘ�ણ� ભ�ષ��તર જ નદહg 

રપ��તર પણ કરત�.  પણ ટ�ગ�રન� આ ‘નવ� વષ�U’ ક�વરન� ત� એણ� એવ� કમ�લથ� મxલલક વનર/કણ� 
અન� ઉવમzઓ સ�થ� ઢ�ળર�� ક� એ જણ� ગ�જર�ત� ધરત�ન� ભ�ન� મ�ટ/ન� મહ|ક પસર�વત � મxલલક ગ�ત જ 
બન� ગર��!  અન� ક�વ �� એ ધ}ગ� ધર�ન� ધબક�ર ઝ�લત� ગ�ત!  અહ�હ�હ�!  ચ�રણ� શ~લ�ન� દ�મલળર� 
(ત�તUકન� અસર સ�થ�)  છ�દન� ઉપર�ગ કર/ (જમ આમ પણ મ�ન��ન સપ�શરલ ગણ�ર -  બ� હ�ર�ન� 
મળવ�ન� વ�ત પરથ� આવ�� ન�મ પડર�� હશ�? ક� જમ�ન- આસમ�નન� આલલgગનન� ઋત � પરથ�? વ�દળ 
જણ� ન� વ���ધર�!)  જણ� ક�ઇ તળપદ� � લ�કગ�ત હ�ર એમ શબદમ�ત�ડ��ન� સ�ર ગ 2�થ�ન� મ�ઘ�ણ�એ આ 
મદમસત રચન�ન� હ�ર આપણ�� ક�ઠ� શ�ભ�વર� છ�. ૧૯૨૦મ�� મ�ઘ�ણ�એ ટ�ગ�રન� ક�ઠ� મ 2ળ બ�ગ�ળ/ રચન� 
સ��ભળ�લ�. પણ એક વખત હ�મ� ગઢવ�ન� અષ�ઢ/ન� ક�ઠમ�� જણ� સ��ભળર�� હ�ર, એમન� ત� ક�નમ�� જણ� 
વ�દલડ/ઓ અનર�ધ�ર વરસ� જણ�.  આમ પણ ક�ચ�પ�ચ� કલ�ક�રન�� ગજ� � નથ� ક� જમ~કન ક�લલપસ� 
બ�ટસ ક� બ�લઝલલરન સ�મભ� સAગસન� ઝ��ખ� પ�ડ� એવ� આ બ�લ�દ રચન� ગ�ઇ બત�વ�!  વતUમ�ન 
કલ�ક�ર�મ�� અરવવgદ બ�ર�ટ ક� પફલલ દવ� જવ� આગળ/ન� વ�ઢ� ગણ�ર એવ� ગ�રક�ન� ભગ�રથ ક�ઠ જ 
આ ધસમસત� ગ�તન�� ગ�ગ�વતરણ ઝ�લ� શક� ત�મ છ�!

એક એક શબદમ�� ર�વ�ડ� ર�વ�ડ� જણ� ભ�તરથ� લ�હ/ન� ફવ�ર� છટવ�ન�� જ�ર કરત�� હ�ર એવ�� આ ‘ફ�સU’થ� 
ધમધમત�� ગ�ત હ�ઇ ફ�ઇ સ�ઉનડ સ�સટમમ�� દડજટલ ઓક�સ�� સ�થ� ક�નસટUમ�� રજ2 કર�w હ�ર ત� 
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દ� વનર�ભરન� ર�ગસટસU ગગનભ�દ/ લચલચર�ર/ઓ સ�થ� વ�ળ - વસ�ન� પરવ� વવન� વ�વ�ઝ�ડ��ન� મ�ફક 
વથરક/ ઉઠ�! પણ આજ વ�સર�ત� જત� ચ�રણ� લઢણ, કલ�જ�ન� ઘ��રજવ� એવ� નકર ગ�જર�ત� શબદ� અન� 
કચછ/ ન 2તન વષU ક� રથર�ત�ન� સપરમ� દહ�ડ� ગણ�ત� અષ�ઢ/ બ�જન� પAખવ� આ ગ�તન� મ�ણ�એ! 

મ�ઘ�ણ� ‘ટ�ઇમલ�સ કલ�વસક’ ગણ�ર એવ� સ�દહતર મ�ટ� ન�લળર� અન� ન�ળવ�લન� ઉપમ� આપત�. એવ�� 
મન�ત �� ક� સ�પ સ�થ� લડત�� ન�લળર� ઘ�રલ થ�ર તર�ર� ન�ળવ�લ વનસપવત ���ઘ� ત� થ�ક ઉત�ર/ન� ફર/ 
ત�જ�મ�જ� થઇ જર. આપણ� ર સ�જ�ગ�ન� સ�પ સ�મ� ઝઝમ�ન� લ�થપ�થ થર� હ�ઇએ, ત� આવ� કળ�- 

સ�દહતરન� સપશU આપણ� ‘બ�ટર/ દરચ�ર’ કર/ ન�ખ� છ�!

ત� ચ�લ� મ�ણ�એ ‘મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�’ જવ� ગ�જર�તન� ભ�ત�ગળ વ�રસ�ન� ‘ર�જરગ�ત’ સર/ખ� 
ઝવ�ર�તન� ઝણઝણ�ટ/ન�!

મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�,,
મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�

ઘનઘ�ર ઝર� ચહ� ઓર, મ�ર� મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�!
બહ� ર�ગ ઉમ�ગન� પ}છ પસ�ર/ન�
બ�દલ��� વનજ ન�નન ધ�ર/ન�

મ�ઘમલ�ર ઉચ�ર/ન� આક�લ પ�ણ ક�ન� કલ સ�દ કર�?

મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�.

ટ�ગ�ર-મ�ઘ�ણ� જથ� ��પરલ�દટવ ટ�લનટસન�� મ�જકલ વમલકશ�ઇક થર�� હ�ર,  તર�� ઉપમ�-  અલ�ક�ર�ન� 
રમઝટ બ�લર� વવન� રહ�? આ રચન�ન� કળ�તમકત� પણ તર�� છ� ક� અહ} વરદકત અન� પક,વતન� બ�ન�ન� 
વ�ત અન� વણUન� વસમબ�લલક ર/ત� એકસ�થ� ગ 2�થ� લ�વ�ર� છ�! ટ� ઇન વન, ર� સ�! વરસ�દ/ વ�રદ� ફ�ક�ત� 
જમ મ�ર પ}છ� ફ�લ�વ�ન� વ�દળ� સ�મ� ત�ક/ ગહ�કત� હ�ર,  એમ આ ઘનઘ�ર ઘટ�ન� ઋત �મ�� મનડ� � 
થનગન થવ� લ�ગ� છ�. વરસ�દન� પ�ક�ર�ત� હ�ર એવ� મ�ઘમલહ�ર જવ� તડપથ� ક�ન� વર�ક�ળ લચત ઝ�ખ� 
છ�?

ઘર ઘરર ઘરરર મ�ઘઘટ� ગગન� ગગન� ગરજટ ભર�
ગ�મર/ ગ�મર/ ગરજટ ભર�
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નવ ધ�ન ભર/ સ�ર/ સ�મ ઝલ�,

નદ/ર�� નવજ�બન ભ�ન ભ2લ�,
નવ દ/ન કપ�તન� પ��ખ ખ 2લ�

મધર� મધર� મલક�ઇન� મ�ડક મ�હ��� ન�હ��� બ�ત કર�,
ગગન� ગગન� ગ�મર�ઇન� પ�ગલ મ�ઘઘટ� ગરજટ કર�

મ�હ�લ બ��ધવ�મ�� આવર� છ� અહ}! ક�શળ ક�મ�ર�મ�ન કલ�ઝ અપ લ�ત� પહ�લ�� ન�ચરલ લ�નડસક�પન� કટસ 
બત�વ� ત�વ� ર/ત�.  ગ�મર/ એટલ ઘ�મર/,  સરકર�લર મ�શન.  વરસ�દન� એક મ�ગ� બ�સ સ�ઉનડ ઇફ�કટ 
હ�ર છ�.  પ�ણ�ન�� દફતર ઊચક/ન� જણ� ચ�ચળ પવન જર� વવવ�ક/ બન� જર છ�.  આક�શમ�� વ�દળ� 
ગરજન� પ�ત�ન�� શદકત પદશUન કર/ રહ� છ�.  નવ� નવ ધ�ન ભર�લ�, એટલ� ખ�ત�ન� ખજન�વ�ળ/ સ�મ 

ઝલ� છ�. નવ� પ�ણ� રપ� નદ/ઓન� ‘મ�કઓવર �/ટમ�નટ’ થઇ જત�� એ પણ ભ�ન ભ 2લ�ન� ઠ�મકત� ન�ચ� છ�. 

નર�વ�ળ� ‘નવ’ ગ�જર�ત�મ�� ‘ન�’વ�ળ� નવ તર/ક� પણ વપર�ર (ન� નવડ� ત� ખર� જ ન�ઇનવ�ળ�!) 
એટલ� આ બધ� ધમ�ચકડ/મ�� લપ�ઇ ગર�લ� દ/ન, ર�ન� ર��ક, ગભર કબ 2તરન� ત� પ��ખ�ર ખ�લત� નથ�. 
તર�ર� મધર� મધર� એટલ� મઘ�ર મઘ�ર નદહg, પણ ધ�મ� ધ�મ� હસ�ન� (અધ�ર�ઈન�� વવરધ�થ�) દ�ડક�ઓ પણ 
ન�હ ર�ન� સન�હથ� મ�ઘ સ�થ� સ�વ�દ રચ� છ�! આક�શ પર બલર� ફ�સવ�શન� ફ/ણ ઉભર�ત� હ�ર અન� છ�પર� 
પર ગ��રપ ડ�નસ થત� હ�ર, ત�વ� મ�સમ છ�.

નવ મ�ઘ તણ� ન�લ આજણ�એ મ�ર� ઘ�ધ �ર ન�ન ઝગ�ટ કર�
મ�ર� લ�ચનમ�� મદઘ�ન ભ�ર
વનછ��ર તળ� હદરર�ળ/ પર�
મ�ર� આતમ લહ�ર લબછ�ત કર�
સચર�ચર શર�મલ ભ�ત ધર�
મ�ર� પ�ણ કર/ પ�લક�ટ ગર� પથર�ઇ સ�ર/ વનર�ઇ પર�

ઓ ર�! મ�ઘ અષ�ઢ/લ� આજ મ�ર� હ�લર ન�ન ન�લ��જન-ઘ�ન ભર�!

પ�દકતએ પ�દકતએ વરસ�દ/ થનગન�ટ જમર� છ�. ન�લ ર�ન� ભ 2ર/વ�દળ/ ર�ગ�ન�� જ સ�મ�જર આખ� �,ષ�ટ 
પર ચ�મ�સ� છવ�ત �� હ�ર, તર�ર� જણ� એ � 2રમ�-  ક�જલ- મસક�ર� બન�ન� આખ�મ�� અજર છ�.  અન� આ 
મદહ�શ વ�ત�વરણ આખમ�� શ ,�ગ�દરક સપન�ઓન�� ઘ�ન લઇ આવ� છ�. જણ� એક નશ� ચડ�વ� છ�. અષ�ઢ/ 
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વષ�Uમ�� ફકત ફલ� જ નદહg, ઘ�સ પણ ખ�લ�! અન� એ વનવગડ�ન� હદરર�ળ/ પથ�ર/ પર શર/ર નદહg પણ 
આતમ� આળ�ટ/ પડ� છ�, બહ�ર ન�કળ/ન�! ત� ચ�મ�ર ક,�ણન� મખમલ� શર�મ ર�ગન� બ�દરશ�ન� દડઝ�ઇન 
થઇ ગઇ છ�! જણ� આપણ�� અસસતતવ ક�દરતમ�� કણ કણ થઇન� વવખ�ર�ઇ રહ�� છ�! આખ�મ�� ક�જળન� બદલ� 
વરસ�દ/ વ�ત�વરણન� શ�ફ�રરન� ચમક જવ� ડ�કU ન�વ� બલર 2 ઝ��રન� આઇલ�નર છ�! વપરક��ત મલણર�ર� 
સ�ળ વરસન� છ�કર/ન� વણUનમ�� લખ�લ�� ‘ગગનભર�U ઘનશર�મ અષ�ઢ/ વ�દળ ક�ર� એ ત� અજન આજ, 
મઘમઘ મહ|કર� ડ�લરન� ક¡ ફલ સર/ખ� ગ�લ�-ખ�જન ર�જ!’ આમ� ર સ�વનસ�ઝન એટલ� આખમ�� આખ 
પર�વવ�ન� ઋત�!

ઓલ� ક�ણ કર/ લટ મ�કલળર�� પડ/ આભ મ�હ�લ અટ�ર/ પર�

ઊચ� મ�ઘ મહ�લ અટ�ર/ પ�ર!

અન� ચ�કમચ 2ર બ� ઉર પર�
પ�ચર�ગ�ન બ�દલ પ�લવડ�

કર/ આડશ ક�ણ ઉભ�લ અર�!

ઓલ� વ�જ ક�ર� અજવ�સ નવ�સર ર�સ લ�વ� અકલ�શ ચડ�,

ઓલ� ક�ણ પર�ધર સ�ઘરત� વ�ખર�લ લટ� ખડ/ મ�’લ પર�!

ફર/ વ�ર ન�ચર સ�થ� ન�ર/-નરન� મ�ટ�ફ�ર! આખ�� વણUન ત�જ ત�જ વરસ�લ� નવવષ�Uન� પણ લ�ગ� પડ� 
અન� એ વરસ�દન� હ�લ�મ�� ઘ�લ� બન� જત� ક�ઇ ���દર/ન� પણ! વરસ�દ/ પવનમ�� આમ પણ વ�ળ છટ� 
મ�ક/ દ�વ�ન�� મન થ�ર એટલ� ફ�ર�� જર� એન� સ�થ� અડપલ�� કર/ શક�!  જણ� આક�શન� બ�લકન�મ�� 
વષ�Uર�ણ�એ પ�ત�ન� ક�ળ�ભમમર ક�શ છટ� મ�ક/ દ/ધ� હ�ર એવ�� પણ ભ�સ�! અન� ચ�કમચ 2ર બ� ઉર એટલ� 
(મર�Uદ�પર�દ��ઓ, આખ� મ}ચ� લ�જ�) મસત એવ� બ� સતન! જ પર�ધર� પર ર�ગબ�ર�ગ� વ�દળ�ન� પ�લવ 
ઢ��કવ�ન� ક�વશશ કરત �� ક�ણ દ�ખ�ર છ�?  અકલ�શ ર�ન� આક�શ� ખ�ળ�મ�� ર�સ રમવ� ન�ચત�ક2દરત� 
વ�જળ/ન� ઉજસ ઘ�મ મચ�વ� છ�, અન� જવ� ખ�લ બહ��ડમ�� થ�ર છ� એવ� જ આપણ� આસપ�સન� મ�ડ/ 
ઉપર પણ થ�ર છ�,  જર�� ક�ઇ જ�બનવ�ત� જ�વત� એન� છ�ત�ન� કસ�કસ ઉભ�રન� સ�ત�ડવ�ન� પરતન 
કરત� હવ�મ�� ફરફરત� લટ� સ�થ� ઉભ� છ�! એન� રગ રગમ�� જણ� મર 2રન� ટ�હ� �ક સવર ‘ક�મ�લભધ�ન’ કર/ 
એન� ઉત�જત કર/ રહ� છ�. ધરત� અન� ર�વત� બ�ન�ન� તરસ ઠ�રવ� અમ�ધ�ર� વહ� છ�.
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નદ/ ન�ર ક�ર� ક2ણ� ઘ�સ પર� પવનહ�ર એ ક�ણ વવચ�ર કર�

પટક2ળ નવ� પ�ણ� ઘ�ટ પર�!
એન� � 2નમ�� મ�ટ સમ�ઇ રહ/
એન� ગ�ગર ન�ર તણ�ઇ રહ/

એન� ઘ�ર જવ� દરક�ર નહ}.

મ�ખ મ�લત�ફલન� ક� �પળ ચ�વત� ક�ણ બ�જ ક�ર� ઘર�ન ધર�?

પવનહ�ર નવ� શણગ�ર નદ/ ક�ર� ત�ર ગ�ભ�ર વવચ�ર કર�!

વરસ�દ એટલ� પણરન� ઋત�. વરસ�દ એટલ� ર�દન� મ�સમ. કરસનદ�સ લ�હ�ર� લખ�લ�� ‘એક ચ�મ���� ક� 
ત ��-ત ��થ� સભર, એક ચ�મ���� ક� હ� � ત�ર� વગર!’ ક�ર�ક કશ��ક ખ�વ�ઇ ગર�ન� પ�ડ�ન� પ2ર પણ બ� ક��ઠ� 
વહ�ત� હ�ર છ�.  વમલ�પન� પત�ક� ક� વવલ�પન� અસગનપર/ક� બ�ન�ન� છડ/દ�ર છ� અષ�ઢ.  નદ/ દકન�ર� 
(ત�ર�) પવનહ�ર/ ક�ન� સમરણમ�� સ�નભ�ન ખ�ઇ બ�ઠ/ છ� ક� એન� નજર જણ� શ 2નરમ�� સસથર થઇ ગઇ છ�, 
એન� ઘરન��, પ�ણ�ન�� ક�ઇ ઘર�ન નથ�. એન� ચહ�ર� પર ત� જણ� ‘ફલ�વર ઓફ ફ/લલgગસ’ ખ�લ� રહ� છ�. 
સજધજન� ઉભ�લ� એ રમણ�ન� હદરમ�� જણ� લખસક�લ�ન� મ�ફક સવ�ટ સવ�ટ હ�ટUબ�ટ ભ�ગદxડ કર� છ�. 
કશ��ક ગ�લ�બ� સપ�દન�ન� નવ� નવ� ર�પ�ર�લ� કળ/ન� મ�હ�લલર�ન� મ�ળ/ સ}ચ� રહ/ છ�. પ�ઇન ઓફ લ�સટ 
લવ? ઓર સ�ઇન ઓફ ફ�શ એ��કશન?

ઓલ� ક�ણ દહgડ�ળ ચગ�વત એક ફલ બક�લન� ડ�ળ પર�

ચકચ 2ર બન� ફલ ડ�ળ પર�!
વ�ખર�લ અબ�ડ�ન� વ�ળ ઝલ�
દદર� દ�હ ન}ડ�ળ ન� ડ�ળ હલ�

વશર ઉપર ફલ-ઝક�ળ ઝર�

એન� ઘ�રલ દ�હન� છ�રલ-છ�ડલ� આવ� ઉઠ/ ફરક�ટ કર�

ઓલ� ક�ણ ફ�ગ�ળ લગ�વત એકલ ફલ બક�લન� ડ�ળ પર�!

જર�ર� મસત�ન� વરસ�દ દદલમ�� ક�છ ક�છ કર�,  તર�ર� દ�હમ�� અચ�નક વ�જળ/ન� આચક� જવ� તરવર�ટ 
આવ� જત� હ�ર છ�. બસ, અમસત �� જ દ�ડવ�ન��, ક�દવ�ન��, ન�ચવ�ન��... શર/રન� ઉજUન� બહ�ર ફગ�વ� દ�વ�ન� 
મન થ�ર છ�.  જણ� અદરથ� ક�ઇ ક�મદ�વ- રવતન� હ�થ� હ}ચક� ન�ખ� છ�.  જણ� નસનસમ�� ક�ઇ બ��� �ર/ 
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વ�ગ� છ�. આવ� ક�ફમ�� ચકચ 2ર ક�ઇ મનમ�દહન� બક�લવ ,કન� ડ�ળ/એ હ}ચક� જ�ર જ�રથ� ચગ�વ� રહ/ છ�. 
એન� પ�ત�ન� જત ભ 2લ�ઇ ગઇ છ�,  ક�રણ ક� ક�ઇ ર�દ આવર�� છ�,  અન� ભ�વ�વ�શમ�� અબ�ડ� વરસ�દ/ 
પવનન� ગ�દગ�દ/થ� વ�ખ�ર�ઇ ગર� છ�.  જમ વહ�ત �� ઝરણ�� નમણ� વળ��ક લ�,  એમ એ શર/રન� કમન�ર 
ઝટક� આપ� છ�,  અન� એ ઠ�લ�ન� લટક�થ� ડ�ળ/ હલત ત� �ેન� મ�થ� આન�દવષ�U થ�ર છ�,  ડ�ળ પરન� 
��ગ�ધ� ફલ�ન�! એન� પ�તન� ધ�રથ� ઘ�રલ એવ� શર/ર પરન� છ�પ (દડઝ�ઇન)વ�ળ/ ચ��દડ/ મ�રપ}છન� 
મ�ફક હવ�મ�� આ મસત�ન� ગવતથ�,  ઉડ� છ� અન� બધ� જ બ�ધન� ત�ડ/ફ�ડ/ન� જણ� વ�દળન� ભ�ટવ�� હ�ર 
એમ એ પ�ત�ન� જતન� ફ�ગ�ળત� રહ� છ�, ચ�લઝgગ ધ પલ�ઝર! મનમ�� � �ખન� શમણ��ઓ ફલ�ન� જમ ઝરત� 
રહ� છ�.

મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�
આજ મ�ર બન� થનગ�ટ કર�
મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�
તમર��ન� સવર� ક�ળ/ ર�ત ઘ��રજ
નવ બ�દલન� ઉર આગ બ�ઝ�

નદ/-પ 2ર જણ� વનર�જ ગ��જ

હહડ�ટ કર/, સ�ર/ સ�મ ભર/, સદરત� અડ/ ગ�મન� દ�વડ/એ

ઘનઘ�ર ઝર�- ચહ�� ઓર, મ�ર� મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�.

મન મ�ર બન� થનગ�ટ કર�!

વરસ�દ એટલ� જ�શભ�ર ગ�મન� દરવ�જન� ભ�ટવ� આવત� નદ/.  વરસ�દ એટલ� ઠ�ડ� પ�ણ� ભર�લ� 
વ�દળ�ન� હ�ર�મ�� ભભ 2કત� વ�જળ/ન� આગ!  વરસ�દ એટલ� બહ��ડન� વસgહગરન�,  ર�તન� ભર�ત� 
તમર��ન� સ�ગ�તસભ�! અન� અષ�ઢ એટલ� બઘ�� જ�ઇ થનગન�ટ અન�ભવવ�ન� ર�મ��ચન�� ‘વ�લકમ દનક!’

મ�ઘ�ણ�ન�� આખ�� ક�વર જણ� ન�દ અન� લરન� હ}ચક� સ�લલ�ર� ખવડ�વ� છ�, જણ� ઝબ 2કત� વ�જળ/ન�� જ�શ, 
જણ� ખળખળ વહત� ધ�ધન� વ�ગ! આજ શ�ઘ� ચ�ખ� ચ�ખ� થક�ર દદન! ઇનt ધન�ષ�મ��થ� છટ�લ� શબદ�ન� 
ત�ર જવ�� આ ગ�ત જણ� આપણ� છ�ત� વ}ધ� ન�ખ� છ�. જણ� ગરમ�ગરમ ભ�ન� ચ��બન�ન� ઝડ/ વરસ�વ� 
છ�. મ�રન� ગ�જર�ત� ન આવડ� ત� ન ન�ચ� પણ આ મ�ણર� પછ/ અમ�ર ત� તન મન મ�ર બન� થનગ�ટ 
કર� છ�. તમ�ર�? (ગ�ત�ન� ઝલક મ�ણવ� હ�ર ત�  @ .  jayvaz gmail com  પર ઈમ�ઈલ કર�)

[[    પ�છળપ�છળ    ]]    
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