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‘મરણ $મરણની 'િનયા ખો- .’, /મ અાચાય2 જ456 િ78દીએ એક દા લ=>?. વાત ખરી લાB ..
રિતલાલ ચ?દિરયાની એકાCD વરE લીધી અા િવદાયG હ8 અા IJ જ Kલવવી રહી.
એ 1985ના અરસાની વાત હM. ચ?દિરયા પિરવારના એક નબીરા કPરચ?દભાઈG SાTક SાTક મળવા
જવાV? બનW?. અG િદવ?ગત Yવચ?દભાઈ ચ?દિરયાG ય / પZલ[ મળવા હળવાના અવસરો થ4લા. અા
Kલાકાતોના િસલિસલામ[ ‘ગ]જરાતી સાિહ^ય અકાદમી’ન[ િવધિવધ કામો I56$થ રZત[. એક િદવE,
કPરભાઈની સા_ હતો અG રિતભાઈ અાવી ચડaા. કZ : તમાર]? કામ પ/, / પછી, થોડોક વખત મG મળી
શકશો ? અG અામ હ]? મળવા ગયો.
/ િદવસોમ[, ટાઇપરાઇટરના ઉપયોગમ[થી રિતભાઈ કghiટર jગમ[ kરવાઈ રlા હતા. એમm
ગ]જરાતીV? એમV? કામ િવગ/ Yખાડ્j?. પોતાના મનનો નકશો ચીતરી Yખાડaો. S[ S[ ધા નાખી . અG
Iવડ]? ગ?oવર કામ . / બતાડી દીp?. મારો અિભqાય orયો અG પછી એમG બનતી સહાય કરવા એમm
મG િવન?તી કરી.
બસ, ^યારથી એમના અા કામોG પોરસાવતો રlો. મળવાહળવાV? થાય ^યાT qગિત બાબત તરતપાસ
કરતો રહ]?. અG અામ અમાર]? મળવાV? વધW? ચાsj?. / દિરમયાન, 1995ના અરસામ[, “અોિપિનયન”
સામિયક શt કju. / તvન સીધ[ ચઢાણ જ હત[ /ની પાકી સમજણ. પણ સતત મ?ડaા રZવાV? થj?. /મ[
રિતભાઈ xાહકty zડાયા અG સા_સા_ એમના સમx પિરવારG ય એમm zતરી અાrય[.
“અોિપિનયન”ના Kિ6ત અ?કના પ?દર વરસ દરિમયાન એમm સા{કી હ|?ફ જ અાપી. “અોિપિનયન”ના
અ?કોના દTક -ખ વ[~, અG પાછા મન DલીG અાન?દ •ય€ કરતા રZ. એમG મળવા જવાV? થાય, ^યાT
^યાT “અોિપિનયન”ની એમm oળવી ફાઇલ બતા8 અG રા•પો •ય€ કરતા રZ.
દરિમયાન, “અોિપિનયન”નો, 1998ના અૉƒટોબર માસનો અ?ક, ‘zડણી અG ભાષાશ]િ… અ?ક’ તરીI
qગટ કય†. અ?કG .‡ˆ પાG, ‘કghiટર પર ગ]જરાતી ભાષા G zડણીનો શ‰દકોશ’ નાD રિતલાલ ચ?દિરયાનો
એક -ખ પણ qગટ થાય .. o5jઅારી 1999 8ળા, Šઝા ખા/ zડણી પિરષદ મળી રહી હતી, /G
Œયાનમ[ રાખી અા ખાસ અ?ક qકાિશત કTલો. અા પિરષદના એક અાBવાન એટ- ભાT િન•ાવાન /મ જ
િવŽાન રામ•ભાઈ પ•લ. રામ•ભાઈ તથા /મના સાથીસહોદરોG અાG કારm રિતભાઈન[ કામોમ[ ય રસ
પડaો. રામ•ભાઈ પ•લના સાથીસહોદરોમ[થી ઉ•મભાઈ ગ‘ર અG પાછળથી બળવ?તભાઈ પ•લ પણ
રિતભાઈની િ7’ામ[ ગોઠવાઈ ગયા.
રિતભાઈ અામ તyશરી. Yવચ?દભાઈ પાછા થયા પછી એ જ ચ?દિરયા ફાઉ5Jશનના Kખી. /ની
જ‰બર જવાબદારીઅો, પર?W YશYશાવરમ[ પથરાઈ yઢીG ભાઈઅો, નાGર[અો િવકસાવતા રZત[. /થી
હળવાM ધ?ધાધાપા પર નજરઅ?દાજ થયા િવના, એમm કghiટર ”• ગ]જરાતી િલિપG ઢાળવાV? કામ oરી

રા–j?. /ના િવિવધ શ‰દકોશોG િડિજટલ tપ અાપવામ[ પરોવા4લા રlા. અાG સાર] એમm અGકોની
સહાય લીધી ..
કZ . I મહારાo સયા•રાવ jિનવ—સટીના મ[ધાતાઅોએ એક દા અા કામની જવાબદારી -વાની
ત˜યારીઅો દશ™8લી, પણ /ની સફળતા સ[પડી નહોતી; એથી એમm નજર અ5ય7 કરી લીધી. /વાકમ[
અશોક કરિણયા અG /મના સાથીદારો ક[િદવલીમ[ ગ]જરાતી િલિપ સા_ કામ પાડત[ પાડત[ ભાષાિશšણના
અોoરો બનાવવામ[ મ~લા હોય /મ જણાતા, રિતભાઈએ, 2005ના અરસામ[, /મનો સ?પક2 કય†. ‘અૅ
‰લૉગ -સ અૉ—ડનરી’ નાD પોતીકા ‰લૉગમ[ અશોક કરિણયા, ‘માઈ લાઈફ વીથ રિતકાકા’G નાD -ખમ[,
લ= . /મ, જ]લાઈ 2005મ[ રિતભાઈ અા jવાનોG મœયા, અG પછી, ઈ5ટરGટની 'િનયામ[ ગ]જરાતીV?
$થાન અદIર]? બનવા બાબતV? સોGરી •• ક?ડારવાV? અાર?ભાj?.
ત^કાલીન ‘DગGટ •કનૉલો•સ qાઇ8ટ િલ.’ના અા jવાનોએ, પોતાની મE અા કામ zj?, તપા$j?.
અશોકભાઈ /મ જ સાથીિમ7ોG /ના •યાપV? žખદ અાŸય2 થj?. અા jવાનોએ / િદવસોમ[, ‘ઉ^કષ2’ નાD
એક ‘સરળ-žરિšત-$વત?7’ qૉxામ િવ5ડોસ કghiટર મા• ગ]જરાતીમ[ oZર કTલો. /મG રિતભાઈના
ગ?oવર કામથી િ¡ જ નહોતી મળતી, /મG જ‰બર ચાલક બળ પણ qા¢ થW? હW?. એક બાજ] અVભવ તો
બી• તરફ jવાનીV? અા સાj’ હW?.
/ સાલ િડEgબરમ[, ભારત જવાનો અવસર થયો. અા jવાન િમ7ોG ય મળવાV? બ5j?. /મની િન•ા,
દ|ર?Yશી zઈ તપાસી અG રિતભાઈG અા સ{ળો qકsપ oZર જનતાG સાર] અપ2ણ કરવાG ત˜યાર કય™.
લ?બાણભરી £ઠકો કરી. વિર¡ સાિહ^યકાર ધીર]બZન પ•લG zડવાનો િનધ™ર કય†. અG 13 o5jઅારી
2006ના રોજ ગ]જરાતી ભાષા સાિહ^યG ”• એક ભગીરથ કામ Kકાj?. K?બઈના ‘ઇિ5ડયન મચ25ટ્સ
~gબર’ના સભાખ?ડમ[ ¤ર¤રથી માનવDદની હાજર રહી હતી. ચ?દિરયા પિરવારના અxˆસરો હતા, વાિણ’ઉ¥ોગના અાBવાનો ય હતા. ભાષા સાિહ^ય ”7ન[ pરીણો ય હત[. અિતિથ િવMષ ધીર]બZન પ•- અા
ઉvાત કામG oZર K¦]?. ધીર]બZનG § સમoW? હW?, § YખાW? હW? તો z, / 8ળા, સાબરમતીના ક[ઠાળ
િવ$તારન[ ભાષા-સાિહ^યન[ અxˆસરોG વત™W? હોત તો ! … =ર. અા અવસરV? સ?ચાલન કરવાનો žભગ
સ?યોગ માT િશT હતો, /V? મG ભાT ગૌરવ ..
K?બઈના અા ઐિતહાિસક અવસરની P?¤P?¤, લ?ડનમ[, ‘ગ]જરાતી સાિહ^ય અકાદમી’G ઉપªD, 09
જ]લાઈ 2006ના ‘ગ]જરાતી-િ«કૉન ડૉટ કૉમ’V? oZર $વાગત થj?. ગ]જરાતી િડિજટલ િડƒશનરીના સજ2ક
અાpિનક એકલ•ય રિતલાલ ચ?દિરયાV? oZર સ5માન કરવાનો ય યોગ અમG થયો હતો. એ ભાતીગળ
અવસT hયારઅલી રતનશી અG ભી¬ભાઈ પાTખ સરીખા િવŽાનોએ પોરસાવત[ વ€•યો અાhયા હતા.
’ાT ધીર]ભાઈ ઠાકર સરીખા વિર¡ કમ2ઠ સાિહ^યકારની પોરસાવતી ઉપિ$થિત ય હતી. ત^કાલીન ‘DગGટ
•ƒનોલો•સ’ના / 8ળાના અાBવાન અશોક કરિણયા ખાસ હાજર હતા. અા અવસરG Œયાનમ[ રાખી,
“અોિપિનયન”નો એક ખાસ અ?ક qગટ થયો હતો, §મ[ અા સઘળ[ qવચનો અાDજ કરાયા હત[. બી•
પાસ, ‘ગ]જરાતી-િ«કોન’ની 8બસાઇટ પT અા અવસરની િવગ/ વીિડયો zવા ય પામીએ છીએ.

‘સાથ2 ગ|જરાતી zડણીકોશ’G અા િડિજટલ શ‰દકોશમ[ અિધ®તપm સાDલ કરી શકાય / સાર]
વરસોથી ‘ગ|જરાત િવ¥ાપીઠ’ના ક]લસિચવ /મ જ ક]લનાયક zJ ચચ™િવચારણા કરતો રZતો. ‘સાથ2
ગ|જરાતી zડણીકોશ’G િડિજટલ કરવાનો અા અવસર . અG અા તક ઝડપવા સાર] એમG સમoવી શકાયા
/નો મG ભાT સ?તોષ .. ગ|જરાત િવ¥ાપીઠના પિરસરમ[ દફતર ખડ]? કરી, ગ]જરાતી-િ«કૉG‘ ય¯ મ[Jલો
અG અા કોશG િડિજટલ$વtપ અાપવાનો ઉપªમ અાટોપી શકાયો. અશોક કરિણયા સા_ રહીG, અGકિવધ
qવાહોG ખાળતા રહી, રિતભાઈની અાશાિનરાશાG સમ• સ[ચવી લઈ, મહા મZન/, અા ભાતીગળ
qકsપ અાટોપાયો જ અાટોપાયો. અા કામG ‘ગ]જરાતી સાિહ^ય પિરષદ’ના ગ[ધીનગર અિધ8શન ટ[કm,
િવિધવત્ લોકઅ—પત કરાયો /V? $મરણ પણ એ°? G એ° તાજ]? ..
સG 1940મ[, પZલી વાર, qકાિશત થ4લા ભગવદ્ગોમ?ડળના ક]લ નવ x?થોમ[ 2.82લાખ શ‰દોની,
ક]લ 8.22લાખ શ‰દોમ[, અ^ય?ત િવ$±ત સમજ આપવામ[ આવી .. િહમ[શ] કીકાણીએ ‘સાયબરસફર અરાઉ5ડ ધ 8બ’મ[, તા§તરમ[, લ–j? . / Kજબ, ‘ગ³ડલના મહારાoG x?થ ત˜યાર કરત[ 26 વષ2 લા´ય[
હત[. રિતકાકાG ગ]જરાતી -િ«કૉનની પZલી આµિ• ત˜યાર કરવામ[ 20 વષ2 લા´ય[ હત[ અG એ અVભવ
પછી, ભગવદ્ગોમ?ડલV? કામ 11મિહનામ[ Pણ2 કરી શકાj?! /મના qયાસોએ હ8 ગ]જરાતી ભાષાG
િડિજટલ 'િનયામ[ િવ¶ની qKખ ભાષાઓની હરોળમ[ {કી દીધી ..’
‘અšરની અારાધના’ નાD “ગ]જરાતિમ7” મ[Zની પોતાની સા¢ાિહકી કટારમ[ અાપણા વિર¡
સાિહિ^યક પ7કાર દીપક મZતાએ લ–j? ., ‘નહોતા એ સજ2ક, નહોતા િવ8ચક, નહોતા અŒયાપક, અT !
એ પ7કાર પણ નહોતા. અG છત[ ગ]જરાતી ભાષાG એકવીસમી સદીમ[ લઈ જવા મા• /મm એ સૌ કરત[
વp ર]ષાથ2 કય†.’ બી• પાસ, િહમ[શ]ભાઈએ ‘સાયબરસફર - અરાઉ5ડ ધ 8બ’મ[ લ–j? . / Kજબ,‘’ાT
ગ]જરાતીમ[ કghjિટ?ગ મા• jિનકોડ શ‰દ તો હ• જ5gયો જ નહોતો, અG ગ]જરાતી ઇ-ƒટ¸ોિનક
ટાઇપરાઇટરV? પણ અિ$ત^વ નહોW?, .ક ^યાT, એક •યિ€એ આવનારી yઢી મા•, જમાનાG અVtપ એવી
કોઈક રી/, અ^ય?ત સ¹… ગ]જરાતી ભાષાના અગિણત શ‰દોG žલભ કરી આપવાV? $વhન zj?. § એm
વીસ વષ2ની મZનત પછી પાર પાડ્j?.’ ‘’[ ’[ વE એક ગ]જરાતી કghiટર સાથ, ^ય[ ^ય[ સદાકાળ
ગ]જરાતી-િ«કૉન’ શા º7 સા_ શ‰દકોશ, $yલ~કર, ભગવદ્ગોમ?ડળવાળી કૉgyટ્ƒટ િડ$ક બહાર પડાઈ.
હoરોની સ?–યામ[ /ની જગતભરમ[ વહ»ચણી કરવામ[ અાવી .. અાટ>? કમ હોય /મ, jિનકૉડ ફો5ટ
પોતાના કghiટરમ[ ઊતારી -વાની પણ સગવડ અાપવામ[ અાવી. મp રાય “િદ•ય ભા$કર” મ[Zની ‘કળશ’
P—તમ[ લ= . /મ, ગ]જરાતી-િ«કૉન ડૉટ કૉમ, અG / પછી ªમશ: $yલ~કર, ભગવvગોમ?ડળ કોશ,
લોકકોશ §વ[ ભાષાકીય ઉપકરણોએ અાકાર લીધો, /ની પાછળ qˆરકબળ હતા ½ˆ•ી રિતલાલ ચ?દિરયા.
‘ભગવદ્ગોમ?ડળ’V? કામ હાથ ધરાય ^ય[ žધીમ[ તો તાનસા, સાબરમતી અG ટૅgસમ[ પારાવાર પાણી
વહી ¾S[ હત[. િવપરીત સ?zગોમ[, ‘ગ]જરાતી-િ«કૉન’ જ|થG અમદાવાદ જવાV? અG $થાયી થવાV?
અા•j?. અા ડામાડોળ િદવસોમ[ રિતભાઈની ટાઢક, દ|ર?Yશી /મ જ સમજણ સરાm હત[. / દTકનો જયવારો
થયો અG ધીDધીD ફરી એક વાર ગાડ]? ર[ગમ[ અા•j?. અાર?ભથી જ અા જ|થમ[ મારી સિªયતા રહી હતી.
હoરો zજનો દ|ર હોવાG કારm રોજ-બ-રોજની સિªયતા િનભાવી શકાઈ નથી. પર?W રિતલાલ ચ?દિરયા,

અશોક કરિણયા, ઉ•મભાઈ ગ‘ર, બળવ?તભાઈ પ•લ તથા મનžખભાઈ શાહના બGલા વડીલ સલાહકાર
મ?ડળમ[ સિªયપm સાDલ રlો છ]?.
રિતભાઈના દ|ર?Yશ પિરઘમ[ iિનકૉડ ફૉ5ટની વાત હ?Dશ રZવા પામી .. ગ]જરાતી ફૉ5ટના સવ27 થતા
રZતા ઉપયોગમ[ મો• ભાB અા§ અરાજકતા zવા પામીએ છીએ. મોટા ભાગના વપરાતા ફૉ5ટ ‘નૉનiિનકૉડ’ ઘરાણાના .. /મ[ એકtપતા અાણવા મા• ‘ગ]જરાતી-િ«કૉન’ Zઠળ મથવાV? થj? .. /G સાર]
કાય2ªમ ઘડાયો ., અમલબoવણી ય થઈ .. અG છત[, / કામ ^ય[V? ^ય[ ઊ¿? . ! ગ]જરાતીના અાપણા
qકાશનગÀહો, અાપણા સમસામિયકોના માિલકો - સ?ચાલકો /મ જ ભાષા-સાિહ^યના ર=વાળો અા
iિનકૉડG અાTઅોવાT પોતાV? કામ પાર પાJ / zવાV? ય એમV? $વhન હW?. /G પાર પાડ°? જ રÁ]?. અાપm
સૌ કોઈ અા ”• હાથ બટાવી શકીશ]? ખરા I ?!
વરસો પZલ[, સન 2008 દરિમયાન, ‘િÂટનમ[ ગ]જરાતી ડાય$પોરા : ઐિતહાિસક અG સ[qત
qવાહો’ નાD એક ઇિતહાસ{લક x?થ ત˜યાર કરવાG સાર] સ?શોધનકામ કરવા િશરીનબZન તથા મકર5દભાઈ
મZતા શી ઇિતહાસકાર£લડી િવલાયત અા8લી. અા કામ “અોિપિનયન” િવચારપ7, ‘ગ]જરાતી સાિહ^ય
અકાદમી’ /મ જ ‘ચ?દિરયા ફાઉ5Jશન’ના સ?j€ Go Zઠળ થઈ રÁ]? હW?. અાર?ભથી જ રિતભાઈએ અા
કામમ[ સિªયતા oળ8લી અG ડગ- G પગ- કામનો અ?દાજ oણતા અG ઉિચત સલાહºચન પણ કરતા
રZતા. અા $તકની અ?xˆ• અાµિ• થાય /વા /મG ભાT અોરતા હતા. અા ઇિતહાસકાર દ?પતીએ /નો
વાયદો રિતભાઈG અાhયો . / હ8 એમm પિરPણ2 કરવો zઇએ, એમ લાગી રÁ]? ..
‘ગ]જરાતી સાિહ^ય અકાદમી’એ /ના 7ીસ વરસના અિ$ત^વ ટ[કm, દશા અG િદશા બાબત ઝીણવ•
તપાસ અાદરવા, તળ ગ]જરા/, અમદાવાદમ[, o5jઅારી 2009મ[ £ િદવસની £ઠક યો• હતી. /નો
સઘળો ભાર રિતલાલ ચ?દિરયાની િનગાહબાની Zઠળ, ‘ગ]જરાતીલૅિ«કૉન’ Zઠળ પાર પાડવામ[ અા8લો. /
િŽ-િદવસીય £ઠક ફળીÃત બG /G સાર] રિતભાઈ સતત કાય2qµ• રlા હતા. / સઘળી £ઠકમ[ ¬દ હાજર
G હાજર હતા.
રિતલાલ ચ?દિરયા સતત qગિતG પ?_ રlા. એમનો િવકાસ ઊધ2્વગામી જ રlો. એમV? નામ
સ[ભળતો થયો / િદવસોમ[ એ વીસા અોસવાળ સમાજમ[ Eવારત હતા. સવ†પરી $થાG પણ ગયા અG
પારાવાર žવાસ પાથરતા ગયા. એમm ‘ઇિ5$ટટ્iટ અૉવ્ જ˜નોલો•’ની રચના જ ન કરી, /મ[ .વટ લગી
Ä?પી ગયા અG માતબર કામ અ?I કરતા ગયા. લ?ડનના ‘ભારતીય િવ¥ા ભવન‘ મ[ZV? એમV? યોગદાન અા§
ય ચમકારા માT .. ગ]જરાતી અાલમV? સ?ગઠન કરવામ[ ય અxગામી રlા. ‘Gશનલ કૉ5xˆસ અૉવ્ ગ]જરાતી
અૉગ2નાઇÅશ5સ’ની $થાપનામ[ પણ અxˆસર હતા. Iટલાકોની ‘અા^મK´ધતા’ સાD ટક°? સZ>? નહÆ લા´j?
હોય, અG કદાચ, ^ય[થી રિતભાઈ ફ?ટાઈ ગયા હોય /મ પણ બG. અG પછી ગ]જરાતી -િ«કૉન ”• એ
તનમનધન સા_ PTPરા છવાઈ ગયા. ગ]જરાત અG ગ]જરાતીઅો કsપી ન શI એ°? અા વામG િવરાટ કામ
અાપણG અG અાપણી િવરાસતG અાhj? .. અG /થી જ એ સવ27 અાદરÇર પ³ખાતા રlા અG રZવાના.
અ?ગત •વનમ[, રિતકાકા, અમાT મન િપતાÈsય વડીલ રlા. લ?ડન અા•યા હોય ^યાT વખત કાઢીG
Éર અા8 અG ખબરઅ?તર P.. ક]5તલના લ´નqસ?B K?બઈથી ખાસ હાજર રZવા અાવી પહ³~લા ! અાવા

અાવા અGક િન• qસ?ગોG અ?ગત અ?ગત રZવા દઈ, િમ7 દીપક મZતાએ “ગ]જરાતિમ7” મ[Zની, 21
અૉƒટોબર 2013ની ‘અšરની અારાધના’ નાD સા¢ાિહકીમ[ યો´યપm લ–j? ., /G વાગોળત[ વાગોળત[
કલમG િવરામ અાપીએ :
‘આપણી સાિહ^યની સ?$થાઓ, /ન[ સ•ા$થાનો પર £¤લાઓ, હ• ગઈ કાલ žધી કghiટર મા•
ºગ ધરાવતા હતા, આ§ ય ¬‡ા િદ- G હા_ /G આવકારનારા બહ] ઓછા. એટ- /મનો સાથ-સહકાર
ધાTલો /ટલો મœયો નહÆ. ઘણા તો ભોળા ભા8 Pછતા : પણ કghiટરના $ªીન પર ક[ઈ $તકો ઓછ[ જ
વ[ચવા £સવાV? . કોઈ ? આવડ]? મોટ]? પી.સી. સા_ કોઈ રાખવાV? . ? ચોપડી તો બગલ _લામ[ લઈ
જવાય. આ§ એ જ બગલ_લામ[ એક િડવાઈસમ[ લોડ કરીG ૨૦૦ $તકો સા_ kરવી શકાય . ! આ
બધી શSતાઓ રિતભાઈએ વષ† પZલ[ પારખી લીÌલી. એ વખ/ હ• ઇ5ટરGટ તવ?ગરોની મોજશોખની
વ$W હતી. પણ આવતી કા- નાV? છોકર]? પણ Gટ Eવી હM એ /મm zઈ લીp? હW?. અG ૨૧મી સદીના
નાગિરકો સા_ z વાત કરવી હોય તો જમાનાઓ જ|ન[ સાધનોથી નહÆ, /મન[ સાધનોથી જ કરવી zઇએ
એ વાત રિતભાઈ સમ• શSા હતા. /મના જવાથી આપણG એક િન^ય jવાન ભાષાના Çખધારીની ખોટ
પડી .. /મના કામG આગળ G આગળ ધપાવતા રહીએ એ જ /મG સાચી અ?જલી હોઈ શI.’
પાનબીડ;< :
gZકમ[ gZક મળી oય તો ¹^j ન કહો,
/જમ[ /જ ભળી oય તો ¹^j ન કહો,
રાહ જ]દો z ફ?ટાય તો ¹^j ન કહો,
¶ાસની લીલા સDટાય તો ¹^j ન કહો −
દીઘ2 યા7ાની જtરતથી સ‘ થઈ જઈG,
એક મ?િજલની લગન આ?= ઊતરવા દઈG,
ભાનની šણG કાળ•થી સDટી લઈG,
‘આવz’ કહીG કોઈ oય તો ¹^j ન કહો.
§ નરી આ?= જણાય[ ન એ તÎવG કળવા,
§ અગોચર . એ અિ$ત^વG હરદમ મળવા,
દ|ર 'િનયાન[ રહ$યોનો તાગ Dળવવા,
Ïિ¡ z આ?ખથી છલકાય તો ¹^j ન કહો.
શ‰દ S[ પહ³~ . / o/ નીરખવા મા•,
ભાનની Ðિ¡ની સીમાG પરખવા મા•,
િદલના િવ$તારની 'િનયાઓમ[ વસવા મા•,
કોઈ મZિફલથી ઊઠી oય તો ¹^j ન કહો.

— હરી>? દA
(હૅરો, 24 અૉƒટોબર 2013)
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