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જ્યારે કોરા કાગળ ઉપર શબ્દો લખાય છે ત્યારે એ કાગળ ઉપર જ મંદિરનું સર્જન થતુ હોય તેવી હકાર
ભાવના જન્મે છે.
વિશ્વના કોઈ પણ શબ્દકોષમાં આપણે જો સૌથી પવિત્ર શબ્દ શોધવા જઈએ તો એક જ શબ્દ મળે, “માં.
મારી માતાનાં જન્મ દિવસે “વિચારયાત્રા”નાં પ્રથમ અંકને દેશ વિદેશમાં રહે તા સર્વ ગુજરાતીઓને અર્પણ
કરતા આનંદ અનુભવું છુ .ં
મારા માતા,પિતા, ગુરુ શ્રી સૌરીન ઊપાધ્યાય તથા સર્વ મિત્રો અને વડીલોનાં સ્નેહ અને આશીર્વાદથી
“વિચારયાત્રા” સામાયિક થકી માં ગુરર્જ ીને કંઈક અર્પણ કરી શકું એવી મહે ચ્છા છે.
“વિચારયાત્રા”નાં સંપાદનકાર્ય કરવાનાં હે તુથી ઘણાં સારા ગજાનાં લેખકોના સંપર્કમાં આવવાનું બન્યું. જેમાં
શ્રી ઉત્તમ ગજ્જર અને શ્રી ગોવિંદ મારું નો ફાળો ખુબજ અમૂલ્ય છે.
હં ુ જેમનાં હાઇકુ નાં લખાણથી ખુબજ પ્રભાવિત થયો તેવા આરતીબેન પરીખનો ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત
કરું છુ .ં જેઓ હંમેશા “LET ME KNOW IF I CAN HELP YOU” કહીને વિચારયાત્રાના સંપાદનકાર્યમાં
કોઈ પણ સમયે મદદ કરવા હાજર રહે તા.
“વિચારયાત્રા”નાં પ્રથમ અંકનું કાર્ય સરળ બનાવવામાં પ્રવીણા અવિનાશ (પ્રવીણા aunty) એ જે હં ુ ફ આપી
છે એ નોંધવા યોગ્ય છે.
આજ મહિનામાં સ્નેહાબેન પટેલ સાથેની મુલાકાત વિસરી શકાય એમ નથી. એમનું લખાણ જ એમના નાદાન
વ્યક્તિત્વ વિષે ઘણું કહી જાય છે. એક વાંચન રસિક ને જો કોઈ આપવા યોગ્ય ભેટ હોય તો તે પુસ્તક છે. જે
સ્નેહાબેને ખુબ પારખી લીધું અને એમના સ્વલેખિત 4 પુસ્તકો મને ભેટ આપી મને “વિચારયાત્રા”ની
સફળતાની શુભચે ્છા પાઠવી. હાલમાં જ એમનું એક પુસ્તક “અક્ષિતારક” ખુબજ લોકપ્રિય થયું છે.
સ્નેહા પટેલનાં પુસ્તકોની યાદી https://akshitarak.wordpress.com/my-books/
“વિચારયાત્રા” સંકળાયેલ બધાજ લેખકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છુ .ં
અંગત મિત્ર અને “વિચારયાત્રા”નાં લેખોનું ટાઇપ સેટિંગ અને design કરનાર
પ્રકાશ સુથાર નો પણ હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છુ .ં
“વિચારયાત્રા” દ્વારા દરે ક અંકમાં વૈવિધ્યપૂર્ણ વાંચન સામગ્રી વાંચકો
સુધી પહોંચે તેવાં સતત પ્રયત્ન કરતા રહીશું. આભાર

- મૌલિક “વિચાર”

www.maulikvichar.com
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ઓવારણાં

ગોવિંદ મારુ

વહાલા મૌલીકભાઈ,
આજના યુવાનો કમાવા અને મોજશોખ કરવા માટે વિદેશ જાય છે અને સ્વદેશ
પરત ફરતા નથી. જ્યારે તમે ભરયુવાનીમાં માતૃભાષા અને સંગીતને સમૃદ્ધ કરવાના
ઉમદા આશયથી ENGLAND થી પરત આવ્યા અને તમારા ઉમદા આશયને
સાકાર કરવા સક્રીય થયા તેને હં ુ તહે દીલથી બીરદાવું છુ .ં આપની માતુશ્રીના
જન્મદીવસે ‘વિચારયાત્રા’ નામક વિચારપત્ર શરુ કરવાના આ બહુ ઉપકારક કાર્ય
માટે અઢળક અભીનન્દન.... ધન્યવાદ.
..ગોવિંદ મારુ..
www.govindmaru.wordpress.com

બ્લોગ મૈત્રીથી આપ જ ેવા કવિ અને સંગીતકારની ઓળખાણ થઈ. સૂર, શબ્દ
અને સાહિત્ય જ ેમના મન હૃદયમાં રક્તની જ ેમ ભ્રમણ કરતું હોય તેવા જુ વાન
જ્યારે પોતાના મનના વિચાર તરંગોને એક મેગેઝિન દ્વારા વ્યકત કરવા કટિબધ્ધ
થાય ત્યારે એમને બિરદાવવા જ ઘટે. "વિચારયાત્રા" ને ખૂબ જ સફળતા મળે એ
જ અંઃતકર્ણની શુભેચ્છાઓ.
https://pravinshastri.wordpress.com
પ્રવીણ શાસ્ત્રી

પ્રવીણા અવિનાશ

પ્રિય મૌલિક
"વિચારયાત્રા" સફળતાને વરે તેવી શુભચે ્છા. પૂ. માતુશ્રીના જન્મ દિવસે શરૂ કરે લી
"વિચારયાત્રા" એક પછી એક પ્રગતિના સોપાન સર કરે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી.
સફળતા અને પ્રગતિના મંડાણ શરૂ થઈ ગયા છે.
પ્રવીણા અવિનાશના આશિર્વાદ
જય શ્રી કૃ ષ્ણ.
www.pravinash.wordpress.com
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ઓવારણાં
When we walk for a reason, we walk with concern of the route
but when the route is beautiful (gujarati sahity) one should never care about the route. Because when there is a will, there is a
way. All the best Maulik & DO your the best for Gujarati Sahity
through your e-magazine "Vicharyatra"
www.artiparikh.wordpress.com
આરતી પરીખ

મૌલિકભાઈ જવે ા યુવાન દ્વારા વિચારયાત્રા જવે ું મેંગઝીને શરૂ થતું જોઈએ ત્યારે હૃદયને
એક શાતા વળે કે આવા ટમટમતા તારલાઓ ગુજરાતી ભાષાનું ભવિષ્ય અમાસી રાત જ ેવું
અંધકારમય નહિ રહે વા દે . મૌલિકભાઈ રામી પોતાની માતા ના જન્મદિને વિચારયાત્રાની
શરૂઆત કરીને ગુર્જરી માતાનું પણ સન્માન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ પનોતા પુત્રને એના ધ્યેય
પ્રાપ્તિ માટે ગૌરવ સાથે અઢળક શુભેચ્છાઓ.
www.bozil.wordpress.com
હેમલ વૈષ્ણવ

પ્રિય ભાઈ મૌલિક
તમે મેગેઝીન માટે જ ે વિચાર કર્યો છે. તે આવકાર્ય ની સાથે અભિનંદિત છે.
આ શુભ કાર્યમાં તમને ખુબજ સફળતા પ્રાપ્ત થાય તેવી ઈશ્વર ને પ્રાર્થના.
www.riteshmokasana.wordpress.com

રીતેશ મોકાસણા

Qatar
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સંવદે નાનો સળવળાટ

ચા

આરતી પરીખ

હત, પ્રેમ, प्यार, महोब्बत, Love…,
Love… આહાહ... અલગ અલગ
ભાષાઓમાં એક જ અર્થ ધરાવતો શબ્દ.
પણ, આ સમાનર્થી શબ્દો વાંચી વ્યક્તિ વ્યક્તિએ અલગ
અલગ સંવેદનની અનુભતિ
ૂ થઇ હશે.
‘પ્રેમ’ વાંચી કોઈ ઘેલી નવયુવતીને મેક-અપ અને
કોસ્મેટીક સર્જરીથી ઢળતી ઉંમર છુ પાવવા મથતો
સિક્સ-પેક જાળવી રાખવા જીમમાં કમરતોડ કસરત
કરતો સલમાનખાન યાદ આવ્યો હશે તો કોઈ પ્રેમ અને
વાસના (love & sex) વચ્ચેના પારદર્શકપટલથી સાવ
અજાણ વાચકે સ્વરૂપવાન સ્ત્રી અને પ્રતિભાશાળી પુરુષના
આલિંગનની કલ્પના કરી હશે. તો વળી, મહોબ્બત..
પ્યાર..વાંચી કોઈ સંવેદનશીલ મા-બાપને દૂર હોસ્ટેલમાં
ભણતાં બાળકોની ચિંતા સતાવી ગઈ. વિદેશમાં વસતાં
કોઈક વાચકને દેશનો વિરહ વિહવળ કરી ગયો તો કોઈએ
કોસો દૂર વસતી બહે નને માથે મસ્તીભરી ટાપલી માર્યાનો
અહે સાસ કર્યો. તો વળી કોઈ દોસ્તારે બાળપણમાં ભૂસકો
માર્યો. પ્રેમ શબ્દે કોઈકને માથે માનો હે તાળ હાથ ફર્યો તો
કોઈને પપ્પાનો પ્રેમાળ ઠપકો ઠપકારી ગ્યો............
Just Listen… words of L.. O.. V.. E.. Listen
to everything around Y.. O.. U..
તમે જો સાંભળવાની કોશિષ કરશો

તો દરે ક સજીવ તો શું નિર્જીવ વસ્તુ પણ તમને બોલતી..
બોલકી.. લાગશે. વૃક્ષ, ફળ, ફૂલ, હવા, આકાશ, જમીન,
ઘર, ઘરની દિવાલ, છત.. બધું જ બોલે છે. ખરે ખર બોલે
છે... જો તમે સાંભળી શકો તો... આપણે.. તમે ને હં ુ ..
બોલીએ છીએ તેમ જ.. જરા દિલથી કાન માંડીને, પ્રેમથી
આંખ બંધ કરીને.. સાંભળી જુ ઓ..
વેકેશન દરમ્યાન મનગમતો વિદેશપ્રવાસ કર્યો હોવા
છતાં, શું અમસ્તાં જ ઘરમાં પગ મૂકતાંની સાથે ‘હાશકારો’
અનુભવીએ છીએ ?!! એને ઘરની માયા કહો કે પછી
ઘરની દિવાલો, છત, રાચરચીલા પ્રત્યેનો પ્રેમ.. જ ે થાકી
હાશકારાની અનુભૂતિ થાય છે.
એ વિચારો કે, ‘તમે કદીય પ્રેમ કર્યો છે?’ તમે જો પ્રેમ
કર્યો હોય, ખરે ખર નિસ્વાર્થ પ્રેમ કર્યો હોય તો અનુભવ્યું
હશે જ કે, શબ્દો સિવાયનો પણ વ્યવહાર હોય શકે છે.
Communication.. જીંદગી એક પ્રેમાળ communication પર જ આધારિત છે. કોઈની પણ સાથે, કોઈ એકની
સાથે અથવા અનેકની સાથે.. આ કોઈ ફિલસૂફીની વાત
નથી, સાવ સાદીસીધી પ્રેમની પ્રેમાળ વાત છે, જિદં ગીની
હકીકત છે.
ચાહો.. સ્નેહ રાખો.. પ્રેમ કરો.. કોઈને પણ, કેવી રીતે
પણ, એકને કે અનેકને.. મનથી.. સ્પર્શથી.. આંખોથી..
કાનથી.. સે વ ાભાવથી.. સખાભાવથી.. પડોશભાવથી..
કુ ટબ
ું ભાવથી.. વર્તનથી.. વર્તણુંકથી.. આપણા સૌની પાસે
અઢળક પ્રેમ છે. આપણે એ બીજાને આપી શકીએ છીએ..
“પ્રેમ”_એક માત્ર એવી ચમત્કારિક જાગીર.. જાયદાદ..
છે કે જ ે વહેં ચતા જઈએ તેમ વધતી જાય છે.
પ્રેમ જબ અનંત હો ગયા; રોમ રોમ સંત હો ગયા,
દેવાલય હો ગયા બદન; હૃદય મહંત હો ગયા....
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ગજ
ંુ ન કરતો ભમરો આવ્યો,
એણે ફૂલને કહ્ યુ કાનમાં,
ચાલ ફૂલ ત ુ ન ૃત્ય કર,
અને ગાઈએ બંને તાનમાં.

કમર લચક માફક ડાળખી ઝુલાવી,
ફૂલ ભમરા સાથે તાનમાં ડોલી,
ભમરા એ રાખી ફૂલની લાજ,
ુ ો રાજ.
ફૂલ કહે મને ચમ

ભીંજાવ ંુ છે તારા વ્હાલમાં,
તમે ગજ
ંુ ્યા કરો આમ તાનમાં,
હોઠ ભીંજવી હું ઝુમી ઉઠુ,
મને ડોલવા દો બેધ્યાનમાં.

ુ ાળી રજ,
કોમળ પાંખડી અને સવ
પષુ ્પ રાણી થઇ વસંતમાં સજ્જ,
તો અરજ કરં ુ ઓ ભમરા રાજ,
આજે પીવો મારા અંગે અંગ નો રસ.

રંગરસીયો વિચાર
મૌલિક વિચાર
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ભગવાન તને

?

સંભળાય છે

ઝ�ખો

પ્રવીણા અવિનાશ

ભ

ગવાન ખૂબ અસમંજસમાં હતા. શું આ હકિકત
છે? મારા દ્વારે આવી ધક્કામુક્કી કરતો નથી.
તેના મુખની એક પણ રે ખા તંગ નથી.
અરે , આજ ે તો કોઈ નવજુ વાન ભક્ત મારે દ્વારે આવીને
ઉભો છે. નવાઈ તો એ છે કે એ કાંઇ માગવા નથી આવ્યો.
મને શુભ સંદેશો
આપવા તત્પર છે!
‘હે નવયુવાન, તારા શુભ આરંભમાં મારો સાથ છે. તારા
ઉમંગ અને પ્રોત્સાહનની હં ુ કદર કરું છુ .ં બસ આવી તારી
તત્પરતા હમેશા
ટકાવજ ે. આજના તરવરિયા યુવાનો પર મને ખૂબ ભરોસો
અને શ્રદ્ધા છે. તેઓ પોતાનો માર્ગ ચાતરે છે.જોંઉ તો ખરો એ
બીજા ભક્તો કરતાં કઈ રીતે અલગ તરી આવે છે !’
ત્યાંતો એ જ રામાયણ ! દરે ક મનુષ્યને આ પ્રશ્ન મુઝ
ં વે
છે. આ મુંઝવણનો સીધો સાદો એક ઉપાય છે. એ વળી શું?
ફરિયાદ કરવાનું બંધ કરી દેવાનું. માગણવેડા ત્યજી દેવાના!
ચાલો બતાવું હં ુ કોની વાત કરું છુ .ં કદાચ તમે સમજી પણ ગયા
હશો ! હા, એની જ ભગવાનની. આખા દિવસમાં એકાદ બે
એવા વિરલા મળી જાય કે હં ુ થાક્યો (યા થાકી) આ ભગવાન
બહે રો છે? કેટલી વિનવણી કરી, કાંઈ કેટલી માનતા માની.
રોજ પ્રાર્થના કરું છુ .ં સાંભળતો જ નથી.
બાપલા હં ુ બધું સાંભળું છુ .ં તમને બધાને શું જોઈએ છે
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એની મને બરાબર ખબર છે. હં ુ ઉંઘતો પણ નથી અને હં ુ
બહે રો પણ નથી.સાંભળું છુ ં બધું અને જાણું છુ ં સઘળું. માત્ર
કરું છુ ં હં ુ મારી ફુરસદે. તમારે બધાને માટે હં ુ એકલો છુ ં મારે
માટે તમે ગણ્યા ગણાય નહી તેટલા. હવે તમે ન્યાય કરો હં ુ શું
કરું. જો તમારી વિનતી, અરજી કે કાલાવાલાના તરત જવાબ
આપું તો આ જગમાં આંધાધુંધી ફે લાઈ જાય. આમ પણ તમે
બધાએ પેટ ચોળીને પીડા ઉભી કરી છે. સંપીને રહે વાને બદલે
એકબીજા સાથે યુદ્ધે ચડાયા છો. એવા ટાણે જો હં ુ તમારી
મનોકામના પૂર્ણ કરવા બેસું તો આ જગતનું સંચાલન કેવી
રીતે કાબૂમાં રાખું. મારા નામે કેટલી કતલ કરો છો? હં ુ તો
ક્યાંય આવા પ્રસંગે હાજરી આપતો નથી.
મારી આગળ ઝોળી ફે લાવનાર બધી વયના છે. તેમાં કોઈ
અપવાદ નથી. જો હં ુ તમને યાદી બતાવું તો કદાચ તમે ગાંડા
થઈ જશો. મારે તો સમતા ધારણ કરી અન્યાય ન થાય તેનો
સદા ખ્યાલ કરવાનો હોય છે. નાનું બાળક માતા ચોકલેટ કે
કેક ન આપે તો તેની માગણી કરશે. એને શું ખબર કે એ બહુ
ખાવાથી ખાંસી થાય. દાંત સડી જાય. આ એકદમ સામાન્ય
વાત છે. જ ેમ ઉમર વધારે હોંશિયારી વધારે તેમ માગણીઓના
પ્રકાર બદલાતા જાય.
દીકરી પિયર આવે તો ભાભી કહે શે, હે પ્રભુ આ તોફાન
ક્યારે તેને ઘરે પાછુ ં જશે. તને પાંચ રૂપિયા ભેટ ધરીશ આને
જલ્દી વિદાય કર. ત્યારે ભુલાઈ જાય કે પોતે પિયર જાય
છે ત્યારે ભાભી આવું ઈચ્છે તો? ઘણી વખત ભાભી હોય
જ નહી એટલે આવી પરિસ્થિતિ શક્ય ન હોય. પતિ પત્ની
પાછળ ગોરખ ધંધા કરે અને મને કહે શે, હે ભગવાન જો જો
મારો ભાંડો ઘરે ફુટી ન જાય!
તો કોઈક પત્ની, પતિ કમાવામા પડ્યો હોવાથી એકલતા
દૂર કરવા રંગરે લિયા મનાવે અને મને ચૂપ રહે વા માટે ૧૧
રૂપિયાનું દુધ ચડાવે. સાસુથી ત્રાસેલી વહુ તેનું કાસળ કાઢવાના
કિમિયા કરે અને મને કહે એવું બતાવજ ે કે ઠેસ વાગવાથી

બુઢ્ઢી મરી ગઈ.
લગ્ન વખતે સરખો દાયજો ન લાવવાના બહાના હે ઠળ વર
અને તેની મા કાવાદાવા કરે અને કહે શે આરતી કરતાં દીવી
પડી નાયલોનની સાડી હતી તેથી દાઝી ગઈ.
પેલા મુલ્લાજી તો જાણે હં ુ બહે રો ન હોંઉ તેમ કેવડી મોટી
બાંગ પુકારે . એક વાર નહી દિવસમાં પાંચ વાર. મારે કાનમાં
ડાટા મારવા પડે. મને એમ થાય કે મારા કાનના પડદા ફાટી
તો નહી જાય ને? મંદિરની આરતી શરૂઆતમાં મીઠી લાગે
પણ પછી ઘંટારવ સંભળાય ત્યારે બે હાથે કાન બંધ કરવા
પડે. જાણે અજાણ્યે હં ુ ઉંઘતો હોંઉ તો જાગી જાંઉ અને બહે રો

હોંઉ તો કાનના ડૉક્ટર પાસે જઈ કાન સાફ કરાવી આવું.
આ તો તમને બે ચાર રળ્યા ખળ્યા નમૂના બતાવ્યા. મારે
તો રોજ અબજો લોકોની વાતો સાંભળવાની હોય. જો હં ુ
બધાનું સાંભળી તરત જ ‘તથાસ્તુ’ કહી દંઉ તો આ જગત
રહે વા લાયક નહી રહે . ધિરજ ધર જ ેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા
દે. તાલ જોતો જા. તને મારામાં વિશ્વાસ છે એ મને ખબર છે.
તારો વારો પણ આવશે, તારી મનોકામના પૂર્ણ થશે, તારો
મારા પરનો વિશ્વાસ દૃઢ બનશે !
“હં ુ બધું સાંભળું છુ .ં યથા સમયે સહુને સહાય કરું છુ ં “.

Éý Mðefkh
Mk{wÿðMkLku Ëurð ! ÃkðoíkMíkLk{tz÷u >
rð»ýwÃkÂíLk ! Lk{MíkwÇÞt ÃkkËMÃkþo ûk{Mð {u >>
Mk{wÿYÃke ð†ðk¤e,
Ãkðoík YÃke MíkLkðk¤e yLku rð»ýw ÃkíLke nu Ãk]Úðe !
ík{Lku ðkhtðkh Lk{Mfkh fÁt Awt.
{khk ÃkøkLkku ík{Lku MÃkþo ÚkkÞ Au {kxu ûk{k fhku.
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માતા-પિતાના ઋણની
કિંમત અણમોલ છે
આકાશદીપ
રમેશ પટેલ

રાગ.. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ - ઝવેરચંદ મેઘાણી
હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨)
મા તારા હૈ યામાં  મસ્તીથી ગાજતં ા ગાજતં ા દીઠા અષાઢી રે મેઘ,
...........................................મા અમે દીઠા અષાઢી રે મેઘ.
ને ધન્ય અમે...(૨)
લાલ થઈ ઝીલ્યા એ ધસમસતા પૂર ....ઓ માત અમે ઝીલ્યા એ ધસમસતા પૂર
....હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ (૨).
એ સાગરના હિલોળે જ લહે રાતા લહે રાતા..સૂણ્યા અમે હાલરડાંના બોલ
................................માડી અમે ઝીલ્યા હાલરડાંના બોલ
ને માડી ઓ માડી....
એ બોલે જ ખીલ્યા આ બાળપણ...ને લાલ થઈ માણ્યા એ મઘમઘતા સંપૂટ....
હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨).
હે માત તારી(2)...
હથેલીની થાપલીમાં ઘોળ્યા રે ઘોળ્યા રે ... લાખેણા લાડના રે કુંભ
...............રે માડી તેં ઘોળ્યા લાખેણા લાડના રે કુંભ
એ ઝીલીને અંગ અંગ મહેં ક્યાં જ...મહે ક્યાં જ..
……………..ને વ્હાલ ભરી ચાખ્યા કસુંબલ રે ઘૂંટ...
....હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ.(૨)
હે મા તારાં અધરોની ચૂમીમાં ઘોળાતી ઘોળાતી ..ઝીલી અમે સ્નેહની સુગંધ
..............હે માત અમે ઝીલી રે સ્નેહની સુગંધ.
ને ભલી ચૈતન્ય સૃષ્ટિના રંગે ઉમંગે....લાલ થઈ ચાખ્યા જ અમૃતના ઘૂંટ....
હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨).
સ્વાર્થી જગતમાં મા તું જ એક વિરડી...સંસારે ઝગમગતી આશ
....................રે માડી સંસારે ઝગમગતી આશ
કેમ જ ભૂલું ઓ જનની જશોદા(૨)
રે ભાગ્ય લઈ કોણ આળોટ્યું આંગણની ધૂળ...ને વસુધાએ માણ્યાતા બ્રહ્રમાંડી સુખ....
હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨)
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તરતો હિમાલય
હિમાલી શાહ

તે

ની વાતો સાંભળી ને મારી આંખો છલકાઈ ગઈ.
હૃદય ની લીસી સપાટી પર તેના પ્રેમનો લીસોટો
પડી ગયો. તેને શું કેહવું એ માટે મારા મોમાં
શબ્દો ખૂટી પડ્યા હતા. એક તરફ તેની માસુમિયત,
તેના નિઃસ્વાર્થ વચનો અને તેનું પ્રેમથી છલકાતું હૈયું.
અને બીજી તરફ હું. તેના માટે લાગણી ના હોવા
છતાં પણ આંખમાંથી આંસુ સરી પડ્યા.તેની ભોળી
વાતો તેનું નાદાન દિલ બધું આંખો સમક્ષ તરી આવ્યું.
કંઈ ખબર પડતી ન હતી કે શું કહું અને.આજે જાણે
તેને કેહવા માટે મારી પાસે કશું જ નહતું. અને કહું
પણ શું એને!. કંઈ વાંક ના હોવા છતાં પણ આ
પેહલી વાર મને શર્મિન્દગી નો આભાસ હતો. ના જાણે
આ શું હતું! કોઈ નો પ્રેમ આટલો પવિત્ર હોઈ શકે!
આ પ્રશ્ન વારંવાર મને દિમાગ માં આવી રહ્યો હતો.
તેનો પ્યાર,બલિદાન,લાગણીઓ,નિખાલસતા મને મોહી
ગયા હતા. હે ખુદા આ તે મને ક્યાં લાવીને મુક્યો
છે!. આવી છોકરી જેના દિલને કાંટો પણ વાગવો
ના જોઈએ તેને મેં કેવી રીતે તોડી નાખ્યું!. મને કંઈ
સમજાતું નથી. હું કેમ ના સમજી શક્યો તેને તેની
ભાવનાઓને, કેમ ના દેખી શક્યો એની આંખોમાં એ
ખુમાર, કેમ ના સાંભળી શક્યો એની વાતો માં એ
પ્યાર નો ઇકરાર, કેમ ના સમજી શક્યો તેના ભોળા
ઇશારાઓ? કેવી રીતે થઇ આ બધું થઇ ગયું મને કઈ
જ સમજાતું નથી. એક દિવસમાં શું થઇ ગયું જાણે હજુ
પલંગમાં જ સૂતો આંખો બંધ કરું તો સપના જેવું લાગે

છે.આગળ શું કરવું એ સમજાતું નથી, કોને કેહવું, કોને
પૂછવું કશું વિચારાતું નથી.
છેલ્લા કેટલાય સમયથી ફોન પર વાતો થાય
અમારી તો કલાક ક્યાંય વીતી જાય કંઈ ખબર જ ન
પડે. તેની વાતો કોઈક હસાવી દે તો કોઈ વિચારમાં
નાખી દે કે કેટલું વિચારે છે આ પગલી. તે મારી ખુબ
જ સારી મિત્ર હતી પણ કદાચ તેના માટે હું મિત્રથી
વધારે હતો. જે મને ખબર ના હતી. તેની જોડે બધી
વાતો થાય તેને મારી જોડે વાતો કરવી ખુબજ ગમતી
હતી અને મને પણ.જાણે કંઇક હતું અમારી વચ્ચે જેનો
મને અંદાજ જ ન હતો. મારો અભ્યાસ પૂરો થયો ને
એનો ચાલતો હતો. તે મને વિવિધ પ્રશ્નો અને મૂઝ
ં વણો
પૂછ.ે નાની મોટી બધી વાતો પૂછી પૂછી ને કરતી. મને
જવાબ આપવામાં વાર થાય તો અકળાય અને નખરા
પણ રૂપાળા કરતી. તે ખુબ જ નિખાલસ હતી અને
તેની જોડે વાતો કરતા હું મારો શરમાળ સ્વભાવ પણ
ભૂલી જતો. જાણે કંઇક નશો હતો એનામાં કે હું એની
જોડે એના જેવો થઇ જતો. નાના બાળક જેવી લાગતી
કોઈ વાર એ મને..નખરા કરતી,નારાજ થતી,ફરિયાદ
કરતી, વળી કોઈક વાર એટલા સવાલો કરતી ને
એટલું બધું બોલતી કે મને થાય એનું મોઢું નઇ દુખતું
હોય.? પણ મારા માટે તો તે માત્ર મારી ખુબ સારી મિત્ર
હતી.તેની સૌથી સારી વાત જે મને ખુબ ગમતી હતી
એ કે તે ખુબ જ સરળ હતી. ખૂબસુરતતા તો એના
દિલમાં હતી તો એનો ચેહરો પણ એનાથી ચઢિયાતો
હતો. અને અદાઓ અને વાતો તો એવી કે કોઈનું પણ
દિલ જીતી લે.
છેલ્લા કેટલાય સમયથી મારુ ભણવાનું પત્યા બાદ
હું થોડો વધારે વ્યસ્ત થઇ ગયો હતો. તેના એસએમએસ
નો સારા જવાબ પણ આપી શકું ક કોઈ વાર સાવ
તોછડો જવાબ પણ આપતો.હું પણ શું કર!ું એક બાજુ
સીએની પરીક્ષા માં રેન્ક આવ્યાની ખુશી હતી અને
બીજી બાજુ ગર્વ. હવે જાણે વિશ્વ કંઇક અલગ જ
લાગતુ.ં આટલી સફળતા બાદ ખુબ વ્યસ્ત થઇ ગયો હું
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સારી નોકરી સારી છોકરી શોધવાની આશા ના દીપ
ઝળહળતા હતા. જાણે બે વેંત ઉપર ચાલતો હુ.ં જાણી
જોઈને નહિ પણ આ તો સ્વાભાવિક જ છે ને!.તેમ
છતાં એનાં માટે થોડો સમય તો કાઢી લેતો. બાકીનો
સમય તો હું મારી સાપનોની દુનિયામાં જ ખોવાયેલો
રેહતો. આ બધા વચ્ચે મને મુબ
ં ઈમાં જોબ મળી ગઈ
હતી. મારી મનગમતી કંપનીમાં અને પગાર પણ એવો
કે મારા ઘરના બધા જે નોકરી કરે છે તેમના બધાના
પગારનો સરવાળો કરો તેનાથી પણ વધુ. તેને ફોન
કર્યો આ સમાચાર આપવા માટે તો એ તો જાણે ખુશીથી
ઉછળી પડી. તે પણ કદાચ ખુશ હતી. તેની ઉત્સુતા
તેના અવાજમાં છલકાતી હતી. કોઈ વાર એના મેસજ
ે
આવે જેમાં અને પૂછય
્ ું હોય. કઈ હિરોઈન જોડે મારી
પર્સનાલીટી મેચ થાય, તો કોઈવાર પ્રોમિસ ડે ના
ને ચોકૉલેટ ડે પર તમે મને કઈ ચોકોલેટ આપો તો
કોઈવાર એને લાંબા પ્રશ્નો લખ્યા હોય મારા વિષે
લખો, તારું ફેવરિટ ફૂડ વગેરે વગેર.ે .કોઈવાર સવારે
આવેલા અને મેસજ
ે નો જવાબ હું છેક સાંજે આપતો તો
કોઈવાર મને થોડું મન ના હોય તો ના પણ આપતો.
પણ તે ફરિયાદ અવશ્ય કરતી ફોન પર. એકવાર
તેનો મેસજ
ે આયો:
“ i miss you a looooooooooot
(Lot માં જેટલા O છે એટલું બધું)”
મને ખુબજ અજીબ લાગ્યું કે આ છોકરી સાવ
પાગલ છે શું કેહ છે મને. તો મેં એને કીધું “Thanks
a lot”. આજ કાલ આ મારો સ્ટાન્ડર્ડ મેસેજ થઇ
ગયો હતો તેના માટે. બઉ બીઝી થઇ ગયો હતો ને
હું. તેને તો જાણે તરત જ ખોટું લાગી ગયું આનાથી.
મને કેહ આવા સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પ્લેટ મને નઈ કરવાના.
મને તો હસવું આવી ગયું. કે બિજુ તો શું કહું તને?
ધીમે ધીમે ખબર નઈ શું થયું એને.એક-બે દિવસ એના
મેસેજ પણ ના આયા. એનું નામ રોજે ઇનબૉક્સમાં
જોવાની ટેવ પડી ગઈ હતી ને.! તો ફોન કરી દીધો
એને..લગભગ બીજીજ રિંગ પર ફોન ઉપડી ગયો.
જાણે એકદમ નામ જોયા વગર ઉપાડ્યો હોય તેમ એક
મિનિટ માટેઓળખી જ નહિ.પછી અવાજ પરથી તરત
ઓળખી ગઈ મને. થોડી વાતો કરી એને અને થોડી
ફરિયાદો. કેહવા લાગી હવે તો મેં નક્કી જ કરી
લીધું છે તને મેસેજ જ ના કરું તું તો મને ટેમ્પલટ
જ મોકલે છે. તો મેં એને મશ્કરીમાં કીધું કે સ્ટાન્ડર્ડ
લોકો માટે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પલટ જ હોય ને. તો એમાં તો
જાણે રિસાઈ ગઈ. મને કેહ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે શું હે!
મેં કીધું તારે જે સમજવું હોય એ. એમ મજાક મશ્કરી
કરતા ફોન મુક્યો. એ દિવસે તેનું કોન્વોકેસન હતું.
હા એનો આખી કોલેજમાં પહેલો નંબર આવ્યો હતો
તો તે દિવસે સાંજે ગોલ્ડમેડલ મળવાનો હતો. હતી તો
એ પણ સર્વશ્રેષ્ઠ જ. સુંદરતા થી માંડીને ભણવામાંથી
માંડીને બધી જ બાબતોમાં. જોડે આ પેહલા મેં આ
બાબતો પર ક્યારેય ખુબ ધ્યાનથી વિચાર નહતો
કર્યો. એ પછી બે-ત્રણ દિવસ ગયા. વળી ફરી એનો

કોઈ મેસજ નહિ.
મેં સામેથી જ મેસેજ કરી પૂછી લીધું કેવું રહ્યું
તારું કોન્વોકેસન. બપોરે લગભગ એક વાગ્યે એને
મેસેજ કર્યો હતો. હું ભલે એને સવારના મેસેજ ના રાતે
જવાબ આપું પણ તે તો કાયમ મને તરત જ જવાબ
આપતી. પણ એ દિવસે છેક સાંજના સાત વાગ્યા
સુધી એનો જવાબ જ ના આવ્યો. હવે સમજાય છે
તેના માટે પણ આ બધું કરવું કેટલું અઘરું હશે. પણ
ત્યારે થોડી ખબર હતી મને. મેં વળી સામેથી મેસેજ
કરી પૂછી લીધું બઉ બિઝી લાગો છો મેડમ તમે. થોડી
વારમાં તેનો જવાબ આયો. TIT FOR TAT. હું
તારી કિટ્ટા. તેનો આ જવાબ વાંચીને અને કિટ્ટાની
બાજુમાં મૂકેલું જીભ બતાવતું મોઢું અને મુક્યું હતું. આ
જોઈ હું તેની નદાનીયાત ના નશામાં ખોવાવા લાગ્યો.
હાસ્તો વળી!!. કોઈ એકવીસ વર્ષની છોકરી તમને
કિટ્ટા કેહ તો કેવું જાણે બચપન યાદ આવી જાય. મેં
એક-બે મેસેજ કર્યા અને મનાવા. એનો જવાબ આયો
તારી જોડે હું ઉચિત સમય આવવા પર જ હવે વાત
કરીશ. હું તો ચમક્યો કે અચાનક આ શું સુજ્યું આને.
મેં એક-બે વાર મનાયું તેમ છતાં મારુ તો માની પણ
નહીં. મેં તો કહી દીધું આટલું તો મેં બીજી કોઈ છોકરી
ને મનાવી હોત તો એ પણ પટી ગઈ હોત. તે પછી
એનો કોઈ જવાબ જ નહીં. હું થોડીવાર મુંજવાયો.
પછી રાત પડીને ફરી ફરી પાછો હું મારા સપનાની
દુનિયામાં ખોવાઈ ગયો.
- અપૂર્ણ
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ફૂમત ું
તમારા નામના
મ ૂળાક્ષરોનુ ં

તો કેવ ું નશીબ કે એ
તમારી

ઓળખ થઇ શક્યા
- “વિચાર”

ઘમ્મર વલોણું

રીતેશ મોકાસણા, કતાર

પ

થારીમાંથી ઉઠતાં જ આંખો ખોલીકે સામે દીવ્યતમ
રૂપી અજવાસ પથરાઈ ગયો. રાતનો થાક તો
અંધારા સાથે ઓગળી ગયો લાગે છે. નવીનતમ
દિવસની શરૂઆત એક તાજા શ્વાસના આશ્લેષ સાથે થઇ.
ઘરની બહાર ચકલીઓનું વૃદં ચી ચી ચી કરીને સંગીત રસ
પીરસી રહી છે. તો ફૂલોની સોડમથી રૂમ મહે કી ઉઠ્યો છે.
આંખોથી આ રૂડું ઉજીયાળું જગ દેખાયુ.ં નાકોથી એ
ફૂલોની મહે કતી સોડમ લઈને ધન્ય બન્યો. એ મધુર સંગીત
સાંભળીને મન સાથે તન પણ ડોલી ઉઠ્યું. એક તાજા શ્વાસનાં
પમરાટે એય અનુભવ્યું કે મારું શરીર અલમસ્તાન છે, કોઈ
તો તકલીફ નથી. ગઈ કાલે એક સ્વજનની તબિયત કુશળતા
અર્થે હોસ્પીટલે ગયો તો દિલને ઘણું દુઃખ લાગેલ.ું પણ પરત
ફર્યો ત્યારે ખુશી પણ થઇ કે, હાશ મારે કોઈ તકલીફ નથી.
સવાર સવારમાં જ ે અનુભતિ
ૂ ઓ થઇ તે અદ્વત છે !
રે પરમેશ્વર ! કાલે તો મારાથી ઘણું વધુ પડતું તને
કહે વાઈ ગયું. મારા દુઃખનો ડુગ
ં રો માથે મેલીને તારા ધામે
આવેલો. મેં બહુ કકળાટ કરે લો કેમ ? રોડના એક ખુણામાં
ટૂટિ
ં યું વળીને પડેલ; જર્જરિત વસ્ત્રધારી વ્યક્તિને જોઇને
મારા દેહ સામે જોયું તો મારી શંકાનું નિવારણ થઇ ગયું.
મારો દેહ તો સંપૂર્ણ રીતે સાફસુથરા વસ્ત્રોથી સજ્જ છે.
હોસ્પિટલમાં એક લાચાર વ્યક્તિ, ડોક્ટર પાસે પગમાં

આળોટતો જોયેલો તે હજી મારી આંખો સમક્ષ તરવરે છે.
“ ડોકટર, તમે જોઈએ એટલા રૂપિયા લઈલો, પણ મારી
પત્નીને બચાવી લો. ”
કોઈ તો એવું કહે છે કે રૂપિયામાં ઘણી તાકાત હોય છે.
તો એ વ્યક્તિ રૂપિયાની તાકાત તો નહોતો જ લગાવતો,
બે હાથ એના જોડેલા હતા. તેના ચહે રા પર પાવર નહોતો
પણ પીડા હતી !
હે દીનાનાથ, મારી બધી પ્રાર્થનાઓ હવે મને બેબનુ ીયાદી
લાગે છે. જ ે દુઃખના રોદણા હં ુ તમારી પાસે રડી ગયો તેના
માટે મને ખેદ છે. મને ખબર નથી કે તમારા દરબારમાં
કરે લી ફરિયાદો અમારા સરકારી કોર્ટની જ ેમ પાછી ખેંચી
શકાય ! હવે તમે મને એવું ના કહે તા કે મારે તો એ રોજનું
થયું. થોડીક ભીડ પડીકે તારા દ્વાર ખખડાવું છુ .ં એવું નથી
વ્હાલા, મેં બીજા દ્વારો પણ ખખડાવી જોયા છે. લોકો તો
એવું કહીને ભગાડી મુકે છે, જ ેવા તારા નસીબ ! અને મને
તો એટલું જ્ઞાન મળેલું છે કે નસીબની બધી રે ખાઓ તો
તમારા દ્વારે આવીને અટકે છે. બીજાની તો મને ખબર નથી
પણ, મને એ રે ખાઓ પ્રાપ્ય થાય તો હં ુ કદી તમને હે રાન ના
કરું. તમારું મૌન સ્મિત મને અકળાવીને પણ શાતા આપે છે.
કાશ હં ુ પણ મૌન બનીને આવ્યો હોત ! અને તમે મારી બધી
ફરિયાદો ને મૌન મને સાંકેતિક રીતે એનો ઉકેલ આણો.
હવે હં ુ મને પોતાને દુનિયાનો ખુશમાં ખુશ વ્યક્તિ
સમજુ ં છુ .ં
- રીતેશ મોકાસણા, સુરત (હાલ દોહા, કતાર)
ફિલ્મ રાઈટર અને પ્રોડ્યુસર
પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ
ઓલ્વેયજ ( Always) રહીશું સાથે
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મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા,
મારી વે’લ શંગારો વીરા, શગને સંકોરો,
રે અજવાળા પહે રીને ઉભા શ્વાસ !
પટેલ રાવજી છોટાલાલ: કવિ, વાર્તાકાર, નવલકથાકાર.
જન્મ : ૧૫-૧૧-૧૯૩૯, ખેડા જિલ્લાના વલ્લવપુરામાં.
અવસાન : ૧૦-૮-૧૯૬૮ અમદાવાદમાં.પ્રાથમિક શિક્ષણ ડાકોરમાં.
અમદાવાદની નવચેતન હાઈસ્કૂલમાંથી એસ.એસ.સી. આર્ટસ કૉલેજમાં બે વર્ષ સુધીનો
અભ્યાસ.
અમદાવાદની કાપડ મિલમાં, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પુસ્તકાલયમાં, ‘કુ માર’ કાર્યાલયમાં-એમ
વિવિધ સ્થળે નોકરી. થોડો સમય ‘સંદેશ’ અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ સાથે સંલગ્ન. મૃત્યુ પહે લાંના
સાત-આઠ મહિના અમરગઢના ક્ષયચિકિત્સાલયમાં.
અશ્રુધર (૧૯૬૬) : રાવજી પટેલની પહે લી નવલકથા. ક્ષયથી પીડાતા કથાનાયક સત્યનું પાત્ર
કથાના કેન્દ્રમાં છે. સૅનેટોરિયામથી વતન ભણી અને ફરીને વતનથી સૅનેટોરિયમ ભણીની નાયકની
યાત્રા વચ્ચે આપ્તજનની હં ૂફ જ ેવું પાત્ર છે નાયિકા લલિતાનુ.ં પરંતુ લલિતાની પ્રથમ પ્રાપ્તિથી માંડી
લલિતાની અંતિમ પ્રાપ્તિ વચ્ચે વેદનાની જ ે ગતિવિધિ નવલકથાકારે ઉપસાવી છે, ભાવવળાંકો
અને ભાવસંક્રમણો જ ે રીતે નિરૂપ્યાં છે, અભિવ્યક્તિની જ ે તાજગી અને ભાષાની જ ે કાવ્યાત્મકતા
ઉપસાવી છે તે આ નવલકથાને આકર્ષક ઠેરવે છે.
ઝંઝા (૧૯૬૬) : રાવજી પટેલની નવલકથા. ક્યાંક બેએક પત્રનો આશ્રય લેવાયો છે, એ સિવાય
મુખ્યત્વે મુખ્યપાત્ર પૃથ્વીની ડાયરીરૂપે આ કથા રજૂ થઈ છે. આ કથામાં નાયકનું અસ્તિત્વ સંબધ
ં ોનાં
સંવેદનો વચ્ચે ઉપસાવવાનો પ્રયત્ન છે.
અંગત (૧૯૭૧) : રાવજી પટેલનો છાંદસ, અછાંદસ, ગીત, ગઝલ અને દીર્ઘ રચનાઓને
સમાવતો મરણોત્તર કાવ્યસંગ્રહ.
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Sources: Internet

‘ઓળખ’ ગુજરાતી સાહિત્ય–લેખન અને સંગીત–કલાકારો સાથેની રસપ્રદ વાતચીત–સંવાદની કૉલમ
છે. આ ‘વિચારયાત્રા’ના પ્રથમ અંકમાં વિચારયાત્રાના મોટા આધારસ્તંભ સમા એવા ખૂબ જ પ્રેમાળ
સજ્જનોની ઓળખ કરવાનો અવસર હં ુ જતો નહિ કરું. ‘વિચારયાત્રા’ની નૈયાના સાચા નાવિકો સમાન આ
મિત્ર જ ેવા વડીલોએ મને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને માર્ગદર્શનથી મારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કર્યો છે.
‘વિચારયાત્રા’નું નામકરણ કરનાર અને ખૂબ જ સરળ અને ઉમદા વ્યક્તિત્વના
માલિક, શ્રી ગોવિન્દ મારુનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છુ .ં ‘અભિવ્યક્તિ’ (રૅ શનલ
વાચનયાત્રા) ( https://govindmaru.wordpress.com/ ) નામક એક જ્ઞાનસભર
બ્લોગ, તેઓ આઠ વરસથી ચલાવે છે. દર શુક્રવારે તેમાં વિચારપ્રેરક નવો લેખ
મુકાય જ.. તેમાં ધર્મ, ધ્યાન, યોગ, અધ્યાત્મ જ ેવા વિષયો સિવાયના; માનવજીવનને
ખોટી પરમ્પરા, નિરર્થક કર્મકાંડોમાંથી મુક્તિ અપાવનારા કે સમાજને ભરડો દઈને
વ્યાપેલી અંધશ્રદ્ધામાંથી છુ ટકારો અપાવનારા, અત્યંત જાગૃતિભર્યા લેખો રજૂ કરીને,
લોકોમાં અવેરનેસ–જાગૃતિ લાવવાની સામાજિક સેવા–પ્રવૃત્તિમાં તેઓ વ્યસ્ત છે.
સુરતના શ્રી ઉત્તમ ગજ્જર જ ેમણે ‘વિચારયાત્રા’ના મારા વિચારને, એમનાં
સલાહ, સૂચન અને અનુભવથી એક ઊજળી દિશા બતાવી છે. એમની સાથેની
પ્રથમ વાતચીતમાં, 81 વરસની ઉમ્મરે પણ કાર્ય કરવાનો એમનો અદમ્ય ઉત્સાહ
અને ગુજરાતી ભાષાના સંવર્ધનની એમની લગની જોઈ હં ુ ખૂબ પ્રભાવિત થયો
હતો. મને જ્યારે જ્યારે પણ તેઓ ‘મિત્ર’ કહીને સમ્બોધે છે, ત્યારે કંઈક અલગ
જ ઊર્જાનો મને અનુભવ થાય છે.
છેલ્લાં અગિયાર વર્ષથી તેમણે ‘Sunday e.Mahefil’ નામની ‘વાચનયાત્રા’ શરૂ
કરી છે, જ ે હજી પણ નિયમિત રીતે ચાલુ છે. તે તમને http://www.gujaratilexicon.com/literature/
sundayemahefil/ ઉપર જોવા મળી શકે અથવા એમને uttamgajjar@gmail.com પર મેલ લખશો તો
તમને ‘Sunday e.Mahefil’ મળશે.
ગુરુ સમાન એ બન્ને મહાનુભાવોને વંદના..
કોઈ પણ કાર્ય કરતાં પહે લાં સપનું જોવું પડે અને એ સપનું સાકાર કરવા યોજનાબદ્ધ અને દીર્ઘદૃષ્ટિથી
તેનું આયોજન કરી પછી કાર્ય કરવું પડે. એવું મારા પિતાજી હંમેશાં મને શીખવતા..
તેમને સ્મરી અને વંદી, તેમના એ શિક્ષણને નજર સમક્ષ રાખી, આજ ે હં ુ આ નવા ક્ષેત્રમાં પદાર્પણ
કરું છુ .ં .
- મૌલિક ‘વિચાર’
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તુષાર મણીયાર
પત્રસેતુ

Mkw-ËþoLk

સુદર્શના જ કહુ ને? પરસ્પરને આંખોમાં ભરી લેવા સીવાય કયા સંબંધના બંધનથી
હજુ જોડાયેલા છીએ.
આપણા મિલન બાદ આ તને પ્રથમ પત્ર જ લખુ છુ . (કદાચ) ત ુ મારા પત્રની રાહ
જ જોતી હોઈશ. પરંતુ આ મારો પ્રથમ પત્ર હોઈ હં ુ હજુ થોડો અઢવઢમાં છુ કે તને શું
લખુ અને શું ના લખુ. શું લખુ તો તને વધુ ગમશે?
યાદ કરુ છુ , આપણા મિલન નો એ સમય
‘તારી શર્મિલી આંખો, કાંપતા હોઠ, ઉઠાવા મથતી અને ફરી ઝૂક્તી પલકો...
ઉમંગોનો કેવો આહલાદ... નવા પરિચય, નવા સહવાસ નુ માધુર.્ય .. અને મધુર્યમાંથી
જન્મતો અજીબ અહે સાસ...’
થાય છે ફરી એક વાર તને આંખો ભરી પી લઉ.
એ અજપં ીત માધુર્યનો મોકો જલ્દી આવે તેમજ પ્રાર્થીશ.
પ્રત્યુતરની તુરંત અપેક્ષા સાથે વિરમુ છુ .

“ÃkkuíkkLke
þkuÄ{kt

હેતલ ઝીન્ઝુવાડીયા

કેમ કરીને ઓળખો તમે પોતાને....
પોતાના થઈને મળો દુનિયા ને....
તો જ દુનિયા માનશે અહી પોતાના ....
પોતાને મળશે વિશ્વાસુ પોતાનો....
આજ હં ુ પોતાની જ શોધમાં ખોવાયો....
પોતાને મળવા તમારા સાંનિધ્યે ....
આજ હં ુ લાગણી રુપી જાળ મા લિપાયો ....
કૈ રીતે સમજીશ આનો ઉકેલવો....
લાગણી ની જાળો બાંધવી જ પોતાને.....
કૈ રીતે મળશો તો તમે પોતાને .....
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સજાવટ

કવન વી .આચાર્ય

તમે જોજો ના વાયદા વિતાવજો,પિયુ પહે લ ી
પેસેન્જરમાં આવજો....
ઉપરની પંક્તિ સાંભળતાની સાથે જૂ ની રંગભૂમિ
માનસપટ પર ઉપસી આવે છે .કેટલાય વરસો જૂ ની
પરંપરા સાવ લુપ્તતાને આરે છે. થીયેટર પરંપરા
સાવ વિસરાતી જાય છે. કલાકારો ભૂલાતા જાય
છે.રંગભૂમિના કલાકારો જ ે વસ્ત્રો પહે રતા એ પણ
હવે જુ ના પટારામાં પડ્યા-પડ્યા ચીથરે હાલ થઇ ગયા
છે.બહં ુ દુખ થાય છે,જૂ ની પરંપરાની આપણે કઇ નોંધ
જ ના લીધી...
એક મકાન શોધતા-શોધતા એક જુ નવાણી
મકાન પાસે ગાડી ઉભી રાખી.બપોર હજી સરખી
જામી નહોતી તેમ છતાં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ હતું
એટલે એ.સી.ચાલુ હતું.પપ્પાએ દરવાજો ખખડાવ્યો
અને પૂછ્યું ધીરે ન્દ્રભાઈ સોમાણીનું ઘર ?? અંદરના
દરવાજામાં હીંચકા ખાતા એક દાદાએ ખુબ ભાવ
સાથે કીધું “હા જી ...આવો...આવો..” પપ્પાએ પરિચય

આપવાની શરૂઆત કરી અને તરત ઓળખી ગયા
અરે વિનોદભાઈ ઘણા સમયે મળ્યા આપણે...આવો..
આવો..આ ભાઈ સાથે ??? અને પપ્પાએ પરિચય
આપ્યો મારો મોટો દીકરો કવન ,એને નવું - નવું
જાણવાનો બહુ શોખ છે.અને વાતોએ વળગ્યા..
આ વાત અત્યારે એટલે કહી રહયો છુ ં કેમકે
રંગભૂમિ પરંપરા આજ વિસરાઈ ગઈ છે ત્યારે આપણી
આવનારી પે ઢ ીને આ જૂ ન ી પરં પરાને જાણવાની
જરૂર છે.આ પરંપરાને જીવાડી રાખવા સતત મથતા
ધીરે ન્દ્રભાઈ સોમાણી આજ ે જિદં ગીના આઠમાં દાયકે
પહોચ્યા છે પરંતુ હજી જપં ીને બેઠા નથી તેવા આ
સંશોધક અમદાવાદમાં રહે છે.તેમનું નિવાસસ્થાન
રંગભૂમિના અપ્રાપ્ય દસ્તાવેજો નું મ્યુઝીયમ સમાન છે.
ધીરુદાદાને રંગભૂમિ સાથે ૩ પેઢીનો સંબંધ છે.
સાત વર્ષની ઉંમરે બાળગાયક સ્પર્ધામાં પ્રથમ આવી
જુ નાગઢ નવાબના હસ્તે સુવર્ણચંદ્રક થી શ્રીગણેશ
કરી અત્યાર સુધીમાં અનેક મન,સન્માન ધીરે ન્દ્રભાઈ
સોમાણીએ મેળવ્યા છે.ધીરુદાદાનો સરળ સ્વભાવ
જોઈ સલામ કરવાનું મન થઇ જાય.હીંચકા પર પપ્પા
અને ધીરુદાદા હીંચકા ખાતા-ખાતા રંગભૂમિની વાતો
કરતા હતા.બન્ન
ને ી વાતો હં ુ ખુરશીમાં બેસીને એકદમ
ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતો હતો અને અંદરથી વિચારતો
હતો આપણે કેવડા મોટા વારસાને સાવ મૃતઃપ્રાય કરી
દીધો છે.વાતો ની સાથે-સાથે ક્યારે ક જુ ના રંગભૂમિના
ગીતોની પંક્તિઓ ગુનગુનાવતા જતા અને રંગભૂમિની
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વાતો કરતા જતા હતા ક્યારે ક વચ્ચે-વચ્ચે મને કહે તા
તમે ધ્યાનથી સાંભળજો બેટા ...કેમકે હવે તમારે આ
માહિતી અન્યને જણાવવાની છે.ક્યારે ક તો ધીરુદાદા
સરસ મજાની પોતાની કાવ્યપંક્તિ પણ બોલતા.
રંગભૂમિની વાતો કરતા કરતા એક-બે વાર તો દાદા
ઢીલા પડી ગયા,કારણ કે રંગભૂમિની આજની હાલત
જોઇને તેઓ ખુબ ચિંતિત હતા.
વાતો કરતા કરતા ધીરુદાદા અમને એમનો સંગ્રહ
બતાવવા લઇ ગયા.એક વિશાળ રૂમમાં રંગભૂમિ
અંગેના એમના સંસોધનો હતા.અંગ્રેજોના સમયની
વિક્ટોરિયા નાટક મંડળીથી,લઈને પારસી નાટક મંડળી
ની વિગતો,કલાકાર-કસબીઓ,પુસ્તકો અને ફોટાની
નેગેટીવ અને ૧૫૦ વર્ષથી વધુનો ઈતિહાસ એમના
આ ખજાનામાં જોવા મળ્યો,દાદાએ અત્યાર સુધીમાં
૨૫,૫૨૯ પત્રો લખ્યા છે એની નોંધ બતાવતું રજીસ્ટર
નજરે જોયું.
ધીરુદાદા પાસે તિજોરી ભરી રૂપિયા નથી
પરંતુ રૂપિયા ભરે લી તિજોરી દેતા પણ ન મળે તેવો
રંગભૂમિના ઈતિહાસના દસ્તાવેજો નો સંગ્રહ છે.અનેક
કલાકની વાતો પછી પણ એવું લાગતું હતું કે હજી કઈક

બાકી છે. સમયપાલન બાબતે ધીરે ન્દ્રદાદા આજ ેપણ
ચોક્કસ છે.એકવાત એમની જોવા જ ેવી હતી એમણે
એકવાત ખુબ સરસ કરી કે હં ુ ક્યારે ય ઘરમાં શર્ટના
બટન બંધ નથી કરવા સમય બગડતો માત્ર બે બટન
બંધ કરું અને બાકીના ચાલતો-ચાલતો રસ્તામાં એ
બંધ કરી લઉં..
મિત્રો ,આજ ધીમે-ધીમે જૂ ની પરંપરા વિસરાતી
જાય છે, નાટક,ભવાઈ,બહુ રૂ પી,નટબજાણીયા,જ વે ા
કલાકારો ભૂલતા જાય છે..તો આપણને નથી લાગતું
કે આ પરદેશી પરંપરાને અપનાવવાની સાથે આપણા
વડીલો તરફ થી મળેલી ભેટ રૂપી મળેલા વારસાને
આપણે નહિ જીવાડીયે તો કોણ જીવડશે.???
દોસ્તો,હે રીટેજ વોક અને હે રીટેજ વિકની ઉજવણી
આપણે લોકો કરી રહ્યા છીએ ત્યારે રંગભૂમિની
એન્સાઈક્લોપીડિયા જ ેવા ધીરે ન્દ્રભાઈ સોમાણી સાથેની
વાતોને વાગોળીને આપણી ભુલાતી પરંપરા ને પણ
હે રીટેજ ઉજવણી નાં લીસ્ટમાં નાં જોડી શકીએ???
અમૃત કોળીયો :માલવપતી મુંજ નાટકનું યાદગાર ગીત...
“હૃદયના શુદ્ધ પ્રેમીને નિગમના જ્ઞાન ઓછા છે.....

1. વર્ણ એટલે શું?
2. "અશ્રુઘર" નવલકથાના લેખક નું નામ?
3. ગાંધીજી ની આત્મકથા નું નામ?
4. "કવિતા એટલે જ જુ સ્સો" એમ કહે નાર કોણ?
5. અબ્બાસ અબ્દુલાલી વાસી નું તખલ્લુસ નામ શું છે?
6. કસુંબી નો રંગ કાવ્યના કવિ?
1. અક્ષર, 2. રાવજી પટેલ, 3. સત્યના પ્રયોગો, 4. નર્મદ, 5. મરીઝ, 6.ઝવેરચંદ મેઘાણી
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કેફિયત

મૌલિક વિચાર

વિચાર શબ્દને કવિઓ ખુબ વિવિધ રંગે કવિતા/ ગઝલમાં શણગારે છે અને
એનાથી વિવિધ પરિસ્થિતિઓનું વર્ણન થાય છે.
વિચારોની અભિવ્યક્તિ ઘણી ભિન્ન છે. ક્યારે ક માં નો વિચાર હોય તો ક્યારે ક પ્રિયતમાનો, ક્યારે ક
વિરહની વેદનાથી વિચાર સળગે તો ક્યારે ક માશુકની હાજરના વિચારથી જ મન ખીલી ઉઠે. ક્યારે ક
સંતનો વિચાર તો ક્યારે ક સંસારનો. ક્યારે ક દ્રાક્ષ તો ક્યારે ક રૂદ્રાક્ષ.
જયારે પણ હં ુ એકાંતની શોધમાં હોઉં છુ ં ત્યારે હં ુ અંધકારનો સહારો લઉં છુ .ં
જ ેથી મારા પડછાયાની પણ હાજરી ના હોય, પણ વિચારના આવેશ ને કોણ પ્રવેશતા રોકી શકે.
એટલે એ અંધકારમાં એક શેર રચાયું.
"એકાંતવાળું ના સ્થળ કોઈ જડે છે.
માણસો ના હોય પણ ત્યાં વિચારો નડે છે"
- મૌલિક "વિચાર"
"આપણે જ આપણા દુશ્મન" એ કહે વત ને ગઝલકાર ખુબ સુંદર પંક્તિ ઓ થી સજાવે છે.
બે ગણ વાળા મુરબ્બામાં કવિ કહે છે.
"શું મારા વિચાર છે.
જીવનના પ્રહાર છે."
મનોજ ખંડરિ
ે યા ના એક શેરમાં કવિ વિચાર ને કંઈક અલગ જ અંદાજથી વર્ણવે છે.
"જ્યાં પહોચવાની ઝંખના વર્ષો સુધી હોય ત્યાં,
મન પહોચતાજ પાછુ ં વળે એવું પણ બને."
- મનોજ ખંડરિ
ે યા
સતત એક જ વિચારમાં રંગાયેલું મન મંઝીલ મળતા જ ક્યાંતો થાકી ગયું હોય,
ક્યાં ધરાઈ ગયું હોય એવું પણ બને.
વર્ષો વરસ જ ેને પામવાની લાલસા ક્ષણભરનાં સહવાસથી મન
પાછા પગલે ચઢી ઠેકાણે પણ આવે.
વિચારોના વનવગડા ને મારા પ્રિય કવિ રાવજી પટેલ કોઈક અલગ જ ઊર્મિઓથી શણગારે છે.
મનમાંને મનમાં જ પરણીને મનમાં જ રંડાવાની કટાક્ષ કરતા કવિ કહે છે કે
અટારી નીચે વૃક્ષ ઉડયુંતું મનમાં
વિચારો થઇ આજ અટવાય પંખી.
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