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“વિચારયાત્ા” સાથ ેસકંળાયલે તમામ 

લેખકોનો હૃદયપૂિ્વક આભાર માનું છુ.ં   

 અંગત વમત્ અને “વિચારયાત્ા”નાં 

લેખોનું ટાઇપ સેટટંગ અને design 

કરનાર પ્રકાશ સુથાર નો પણ હૃદયથી 

આભાર વયકત કરં છુ.ં 

- મૌવલક “વિચાર”
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ન ્બોલે તેને ્બોલાિજો, જે ના આિે તેને ઘરે જજો,

જે રરસાય તેને રીઝિજો, એ ્બધુ ંતમારા ંભલા માટે કરજો,

 જગત લેણદાર છે, આપણે તેના કરજદાર છીએ.

- ગાધંીજી

વરિય વમત્ો,
આપણી વિચારયાત્ાના ં26 નિેં્બર 2015ના રોજ રિસ્તુ કરેલ રિથમ અંકને આટલો 

રેિમથી આિકારિા ્બદલ ખ્ુબ ખ્ુબ આભાર. દુનીયાના ંખણેૂ ખણેૂ રહતેા ગજુરાતીઓએ 
ખ્ુબ જ સાથ અને સહકાર આપી ને આ વિચારયાત્ાને સઘંમા ંફેરિી નાખી. 

આ મરહનામા ંકવિતા કાફે નામની category નો સમાિેશ કયયો છે, જેમા યિુાન લેખક 
વમત્ો દ્ારા લખાયેલી કવિતાઓને શબદમય કરી છે. આનદંની િાત એછે કે આ લેખક 
વમત્ોનુ ંભણતર અંગે્જી મધયમમા ંછે છતાય આપણી મા્ભૃાષા માટેની લાગણીને િશ 
થઈ ગજુરાતી ભાષામા ંપણ લેખન અને િાચંનમાપંણ ખ્ુબ ઉંડી રુચચ ધરાિે છે.

આ ડીસેમ્બર મરહનો ગજુરાતી રફલમ જગત માટે ખ્ુબ જ ફળદ્પુ રહ્ો. સૌના હોઠે એકજ 
રિશ્ન હતો, “છેલલો રદિસ” જોયુ?ં છેલલો રદિસ રફલમની આિી અદ્દભતૂ સફળતા માટે આખી 
ટીમને ખ્ુબ ખ્ુબ શભેુચછાઓ.

19મી ડીસેમ્બર 1988મા ંગજુરાતી ભાષા સારહતયએ એક આધારસતભં ખોયો હતો.
ગજુરાતી સારહતય પરરષદ અને ગજુરાતી સારહતય અકાદમીના ંરેિવસડેનટ રહી ચકેુલા શ્ી 

ઉમાશકંર જોષીને હૃદયથી સમરણાજંચલ અને શ્દાજંચલ અરુું છં.

્બસ એટલી સમજ મને પરિરરદગાર દે,
સખુ જયા ંમળે તયા ં્બધાના વિચાર દે, 

સૌ પથથરોના ં્બોજ તો ઉચકી લીધા અમે, 
અમને નમાિિા હોય તો ફૂલો નો ભાર દે,

- મરીઝ 

આ મરહનાના ંઅંકમા ં્બીજી ઘણી િાચંન સામગ્ીનો સમાિેશ કરિામા ંસફળ રહ્ા છીએ. 
આશા છે કે આપ િાચંક વમત્ો વિચારયાત્ાને રદલથી આિકારશો. 

આપ સૌ િાચંક વમત્ોને 
જય શ્ી રરિસમસ

- મૌચલક “વિચાર”
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rLkhkþkLku Ãký rLkhkþ  
fhe Ëu íku s Mkk[ku ÞwðkLk

આજ ે ખૂબ જ આશા સાથે “નિરાશા” 

નિષય પર એિું મજાિંુ નિચારિાિી કે એમ કહો 

લખિાિી ઈચ્ા ્ ે કે, એ િાંચીિે કદી કોઈ 

માણસિે નિરાશા સપશશે જ િહીં.

નિરાશા… પ્રથમ િજરે જ આ શબદ કંઈક 

નિનચત્ર િથી લાગતો ?! ‘આશા’ િો નિરોધી 

શબદ. પણ, થોડુ ંઆગળ ત્રાંસી િજરે આ શબદ 

ચકાસિા જઈએ તો…

નિરાશા = નિર + આશા

ભાષાનિદ તો કહેશે કે, નિરાશા એટલે 

હતાશા…આશાિો અભાિ. પણ, જ ે શબદમાં 

આશા એક શબદ સિરૂપે સમાયેલો જ ્ ે તયા ં

આશાિો અભાિ કેિી રીતે માિી લિેાય ?!

નિરાશા એ એક ભાિ માત્ર ્ .ે માિિીએ પોતે 

જ મિોમિ ઉપજાિી કાઢલેી એક મિોનસથનત. જો 

આ જ મિોભાિ લાંબો સમય ચાલે તો એક neg-

ativity એ માણસિી આસપાસ પ્રસરિા લાગે 

્.ે નિરાશા એ તો માણસિા મગજ અિે હૃદયિી 

દબુ્બળતાિું લક્ષણ ્.ે

तमसो मा ज्ोततर्गम् 

અમૃત નિદ્ાિું પાિ કરાિિાર આપણાં 

શાસ્તો આપણિે નિરાશાિા અંધકારમાંથી અમર 

આશાિા પ્રકાશમાં લઇ જાય ્.ે

સમગ્ર નિશ્વિ ે પ્રરેણા આપતી “ગીતા”િે 

િકારાતમક િલણ સહેજયે માનય િથી. શ્ીકૃષણ 

એ સાચા અથ્બમા ંજગદગરુૂ ્.ે ક્ષનણક નિરાશ 

થયલેા ં અજુ ્બિિે તમેણ ે ગીતાિા ઉપદશે દ્ારા 

જાગ્રત કરી, લડિા માટ ે ઉતસાહહત કયયો હતો. 

કુરુક્ષતે્રિા મદેાિમા ંિચચોિચ ઉભલેા નિરાશાથી 

ઘરેાયલેા અજુ ્બિિ ેનિનમત્ત બિાિીિ ેશ્ીકૃષણ દ્ારા 

કહેિાયલેી ‘ગીતા’ આજ ેપણ માિિીિી નિરાશાિે 

ખખંરેી િાખીિ ે તિે ેઆશાિાદ તરફ ધકેલ ે્.ે 

ધમ્બિા આચરણ માટ ેપ્રોતસાહહત કરે ્.ે

ગુજરાતી સાહહતયપ્રેમીઓએ િાંચયું જ 

હશે….

“જગતિા ઘાિ સામે તું અડગ થઈિે રહે 

‘બેફામ’

કે પિ્બતિ ેકોઈ પથથર કદી િાગી િથી શકતો !”

માિિજીિિિી દરેક અિસથા જો દીઘ્બદ્રનટિથી 

સંવેદનાનો સળવળાટ
આરતી પરીખ
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નિહાળીએ તો િસંતઋતુ સમાિ જ લાગશે. 

બાલયાિસથા..બાળક માટ ેઆશા શું િે નિરાશા 

શું ?! માં-બાપ તથા નશક્ષકો જિેા ભાિ 

બાળકમાં રોપશે, મહદઅંશે તેિા જ ભાિ બાળક 

અિુભિશે. જ-ેતે બાળક જો નિરાશાથી ઘેરાયેલા 

સમાજમાં ઉ્રશે તો જ, એ બાળક negativity 

જિેી કે.. નિરાશા, હતાશા, દુઃખ, નિંદા, ઈષા્બ, 

ઘમંડ.. િગેરેિે અિુભિશે.

પરંત ુ જો બાળકિ ે એિી બાલયાિસથામા ં જ 

positive environmentમા ંઉ્રેિામા ંઆિે તો 

નિરાશા જિેી negativity યિુાિસથામા ંપણ એિે 

સપશ્બતી િથી.

યુિાિી એટલે તો પુરબહારે ખીલેલી િસંત…

“નિબ્બળ નિરાશાિા પાંદડા ખરી ગયાં,

આશા અમરિેલ લાધી…

જીિિમાં િેણુ િસંતિી િાગી.. !!”

ફરીથી કુરુક્ષેત્રિી ભનૂમ પર ઘટલેી જૂિી 

િાતો યાદ કરીએ તો, એક તરફ શ્ીકૃષણે હતાશ 

અજુ ્બિિા આતમાિે જાગ્રત કરી ઉતસાહહત કયયો, 

તો બીજા પક્ષે શલયે કણ્બિો આતમનિશ્વાસ તોડી 

િાખયો. મમ્બિાકયોથી કણ્બિો તેજોિધ કરી શલયે 

તેિે હતાશા તરફ ધકેલયો.

આ ઘટિા ઉપરથી એ જ બોધ લેિાિો કે 

માિિે શલય જિેા લઘુતાગ્રંનથ ઉભી કરિારા 

માણસોથી દૂર રહેિું. કૃષણોપાસક જિેા 

આતમગૌરિ િધારિાર લોકોિી સંગત/નમત્રતા 

કરિી. દીિ, હીિ, ઈષા્બળુ, ક્ોધી, ઘમંડી, લોભી, 

પાપી લોકોથી જટેલા દૂર રહીશું તેટલી નિરાશાિે 

પણ આપણાથી દૂર રાખી શકીશું.

સામાનય રીતે એિું કહેિાય ્ ે કે, “જિેે 

ઈશ્વરમાં નિશ્વાસ િથી તે િાનસતક ્.ે” પણ, 

બદલાતા સમય સાથે આધયાનતમક દ્રનટિકોણથી 

નિચારો તો, “જિેે પોતાિી જાતમાં નિશ્વાસ િથી 

તે િાનસતક ્.ે”

 સાહહનતયક દ્રટિીએ ખૂબ જ હકંમતી પણ 

નિરાશા િો ઢગ…

“નજદંગી ! મિે િહોતી ખબર કે તું ્ ે

ગનણત,

એક પદ ખોટુ ંતો આખો દાખલો ખોટો !”

જો જીિિમા ંએક ભલૂ થિાથી આખંુ જીિિ 

વયથ્બ સાનબત થતુ ં હોત તો અહહ કદી કોઈ 

સફળતાિી સીડી ચડી જ િ શકયંુ હોત. આપણે 

કહીએ ્ીએ કે, “માિિ માત્ર ભલૂિ ેપાત્ર.” ભલૂ 

સધુારી આશા જીિતં રાખી જીિિમા ં આગળ 

કેમ િધિુ ંએ શીખી જઈએ તો કદી ભનિષયમાં 

નિરાશાિો સામિો કરિો િ પડ.ે

જયા જાદિાિી નલનખત એક હહનદી કનિતાિો 

અંશ આ સમયે યાદ આિે તે સિાભાનિક ્…ે

नहीं, ्ह सबसे कतिन सम् नहीं

अभी भी दखेा ह ैतित़ि्ा की

िोंि में ततनका

और वह उ़िने की तै्ारी में ह…ै………..

સૂય્બકાંત નત્રપાઠી ‘નિરાલા’ નલનખત બીજી 

એક હહનદી કૃનતિા અંશ જોઈએ તો…

अभी न होरा मरेा अतं

अभी-अभी तो आ्ा है

मरेे वन में मदृलु वसंत-

अभी न होरा मरेा अतं…

पषुप-पषुप से तंद्ालस लालसा खीि लूँरा म,ै

अपने नव जीवन का अमतृ सहर्ग सींि लूँरा म,ै

द्ार तदखा दूरंा तिर उनको

हैं मरेे वे जहाँ अनंत-

अभी न होरा मरेा अतं….

કનિએ નિરાશાિે આસપાસ ફરકિાિો મોકો 

આપયો જ િથી.. સિામી નિિેકાિંદ પણ યુિાિોિે 

આતમનિશ્વાસ કેળિિાિો નિદશેશ કરતા હતા…

“Have faith that you all are my brave 

lads, born to do great things. Let not the 

barks of puppies frighten you, any, not, 

even that thunderbolts of heaven but 

stand up and work.”

માણસ નિષફળ થિાથી નિરાશ થાય.. પણ, 

નિષફળતા એ કદી નિરાશાિુ ંસુચિ કરતી જ િથી. 

નિષફળતા એ સફળતાિો નિરોધ િહીં પણ નિલબં 

સચૂિે ્.ે આિા ંસમયે નિરાશ થઇ બસેી જિાિે 

બદલ ેપલેી હંમશે દોડાદોડ કરતી ટચુકડી “કીડી”િે 

યાદ કરી બમણા ં જોશથી કામ ે ચડિુ ં જોઈએ. 

હંમશેા પ્રયતિશીલ રહેતો માણસ નિષફળતાિે પણ 

સફળતાિી સીડી બિાિી જાણ ે્.ે

Failures are the pillars of success.

નિરાશાિાદી મિુષય ગુલાબિા ્ોડ પર 

કાંટા નિહાળી ઈશ્વરિી કઠોરતાિે કોસતો ફરે 

્.ે જયારે, આશાિાદી મિુષય કાંટાઓિી 

િચચે મહેંકતા ગુલાબિે િીરખી ઈશ્વરિી કલાિે 

િખાણતો, કાંટા િચચે પણ ગુલાબિે મહેંકતું 

રાખિા માટ ેઈશ્વરિે િંદિ કરે ્.ે

ગુરૂ માટ ેકહેિાય ્ ેકે,

માણસિી આતમશ્દ્ાિ ેજ ેિધારે ત ેજ સાચો 

ગરુૂ.

તો,

યુિાિ માટ ેશું કહીશું ???

નિરાશાિે પણ જ ેનિરાશ કરી દે તે જ સાચો 

યુિાિ.
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કુદરતિું સૌંદય્બ મિ ભરીિે પીિું હોય તો 

ઝરૂખામાં ઉભા રહેિાિી આદત ખૂબ સારી. 

િાિપણથી આ આદત હતી. અરબી સમુદ્રિે 

મિ ભરાઈિે નિરખિાિો લહાિો માણયો હતો. 

ચોમાસામાં ગાંડો થતો િે અમાસિી અંધારી રાતે 

શાંત અિે નિરિ ! આકાશિા તારા ગણિાિી 

મઝા માણતી. િાદળોિી પકડા પકડી જોઈિે 

ખુશ થતી. પૂિમિો ચાંદ હદલ અિે હદમાગિે 

બહેલાિતો.

ઝરૂખો, બાલકિી, ગેલેરી કે ખુલ્ી બારી 

બધા સથળેથી અિંતમા મુસાફરી કરિી એ 

આદત આજ ેપણ મોજુદ ્.ે અિિિા દૃશયોિું 

પાિ હમેશા કુદરત સાથે સુસંગતતા કેળિિામાં 

સહાય કરે ્.ે ઝરૂખામાં બેસીિે લખિાિી 

આદત પહેલાં પણ હતી આજ ે પણ ્.ે મારા 

નપતાજીએ ખાસ ખુરશી લાિી આપી હતી. તેિા 

પર બેસી મિ ભૂતકાળ િાગોળે કે ભનિષયિ 

સિપિા સજાિે, બને્થી મિે ખૂબ ડર લાગે. 

હમેશા તેિે સજાગ કરંુ. ‘પા્ુ ં િળ આજ’ માં 

અરે, જલદી નસથર થા !આ જીિિ ખૂબ અનિનચિત 

્.ે પળભરમાં શું થિાિું ્  ેખબર િથી. મિ ભલે 

મક્બટ કહેિાય, પણ ્ ે િે ખૂબ કહ્ાગરંુ! ભલે 

િારે િારે ફટકી જાય અંતે માિે ્ ેખરંુ.

‘હંુ’ અિે ‘મિ’ બેઉ આજ ે નિચારી રહ્ા, 

જિેું કોઈ સરિામું િથી એિા અમે, તેમિા િગર 

માિિ જાતિું

શું થાય ? ભલિેે ગમે તેટલી ડફંાસ મારે કે 

પ્રગનતિા સોપાિ સર કરે અમારા િગર ચિે િ 

પડ ે!

આ શરીર જિેે તૈયાર થતાં ઓ્ામાં ઓ્ા 

િિ મહહિા લાગે ્.ેજયારે િિથી ઓ્ા મહહિા 

લાગે તયારે તેિે હૉનસપટલમાં રાખી’ જતિ પિૂ્બક 

ખૂબ િાજુકાઈથી તેિું રક્ષણ કરી કેળિાય ્.ે એ 

શરીરમાં પણ આંખ, કાિ િાક, હાથ, પેટ એિા 

સઘળાં અંગ વયિનસથત હોય ્.ે માત્ર િહેલાં 

આ ધરતી પર અિતરણ કયુું હોિાથી તે પુટિ 

થયેલાં હોતા િથી. આપણા શરીરિા અંગોમા 

જ ેબે અનત મહતિિા ્,ે તે કયાંય દૃટિી સમક્ષ 

દેખાતા િથી. એક આપણું ‘મિ’ અિે બીજુ ં‘હંુ’. 

બન્ે બેઘર હોિા ્તાં પોતાિું અચલ સામ્ાજય 

કોઈિી પણ દખલ િગર ચલાિી રહ્ા ્.ે

મિિો તાગ લેિો મુશકેલ ્.ે તેિું ક્ષતે્રફળ 

કેટલા ચોરસ હકલોનમટર કે ચોરસ માઈલ હશે 

તેિો કોઈિે અંદાઝ િથી. તેિે મુસાફરી કરિા 

કોઈ િાહિિી જરૂર િથી. તેિે ઉડિા પાંખો યા 

નિમાિિી આિશયકતા િથી. ્તાં પણ તે ચારે 

હદશામાં કોઈ પણ જાતિા બંધિ િગર નિહરી 

શકે ્.ે મિિે િાથિંુ મુશકેલ ્.ે

આ ‘હંુ’ પણ કાંઈ ઓ્ો અિળચંડો િથી. 

તેિે રહેિા ઘર િથી પણ સંપૂણ્બ શરીરિે તે 

Mkqhs Wøku Au, ykÚk{u Au
fËe hò Ãkkzíkku LkÚke

ઝ�ખો
પ્રવીણા અવવનાશ
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પોતાિા દાબમાં રાખે ્.ે કહેિાય ્ ે ,’મારા 

કરતાં મોટો હંુ’. ભલે એ દેખી િથી શકાતો પણ 

સિ્બત્ર ્િાયેલો ્.ે ‘હંુ; િા ગુમાિિો પાર િથી 

! દરેક સથળે તે હાજર, તેિે આમંત્રણિી પણ 

જરૂર િથી.

આ મિ કેટ કેટલી પ્રિનૃત્તમા ંમગ્ન ્.ે કોઈ 

પણ િસત ુ નિશ ે તિે ે માહહતી હોય. ત ે નિચાર 

કરિાિી અદભતૂ શનકત ધરાિ ે્.ે સાચુ ંશંુ અિે 

ખોટુ ં શુ ં તિેી પરખ હોય ્.ે મિ કે મગજિા 

કમપયુટરમા ં કેટ કેટલી િાતો ભડંારેલી ્.ે યથા 

સમયે તિેો ્ૂટથી ઉપયોગ પણ કરે ્.ે મગજમાં 

તતિજ્ાિ ભયુું ્.ે ધમ્બ નિષે િાત કરતા ં થાકતું 

િથી . બીજાિા મિમા ંશુ ંચાલે ત ેપણ તિે ેખબર 

્ ે ! આિતી કાલ ેશુ ંબિશ ેયા તિેા કાય્બિુ ં શંુ 

પહરણામ આિશ ેત ેબધાિી માહહનત ધરાિ ે્.ે 

આ મિિંુ શરીર તથા આપણા શરીરિી િિ્બસ 

નસસટમ સાથ ેશુ ંસબંધં ્  ેએ િણ ઉકલયો પ્રશ્ન ્ .ે

આિંુ જ કાઈં ‘હંુ’ માટ ેપણ કહી શકાય! તિેું 

કોઈ અનસતતિ િથી ્તા ંતિેી આણ િતશે ્.ે તે 

બસ એમ જ સમજ ે્ ેકે મારા જિુે ંકોઈ િથી ! 

એ અહંકારી ‘હંુ’ માત્ર એટલંુ જ સમજ ેકે, આ 

જગતિા સજ ્બિહારે તારા જિંુે બીજુ ંપાત્ર ઘડું 

િથી ! િથી લાગતુ ંદનુિયાિા ૭૦ થી ૮૦ ટકા 

પ્રશ્નોિા ઉત્તર મળી જાય. સજ ્બિહાર ખૂબ ચાલાક 

્.ે તથેી તો સટૃિી કોઈ પણ જાતિા ખલલે િગર 

સુદંર રીત ેપોતાિુ ંકાય્બ નિયનમત પણ ેકરી રહી ્ .ે

સૂરજ ઉગે ્,ે આથમે ્.ે કદી રજા પાડતો 

િથી. હા, આળસ આિે તયારે િાદળા પા્ળ 

સંતાઈ શ્વાસ ખાઈ લે ્.ે નશયાળો, ઉિાળો 

ચોમાસુ નિયમ પ્રમાણે આિી સહુિા ખબર અંતર 

પૂ્ી જાય ્.ે

હિે આ ‘મિ’ અિે ‘હંુ’ િે આપણા શરીર 

સાથે કઈ રીતે સંબંધ ્?ે મિ આપણા મગજ 

અિે શરીર સાથે સંકળાયેલું ્.ે ભલે તેિું સિતંત્ર 

અનસતતિ િરી આંખે જણાતું િથી ! ્તાં એ ્ ે

એ હહકકત ્.ે શું મિ આપણા શરીરથી અલગ 

અનસતતિ ધરાિે ્?ે યા તો મિિો સીધો સંપક્બ 

આપણા હદમાગ સાથે ્ ે?

તો શું મિ એટલે મગજ યા તેિંુ કાય્બ તંત્ર?

તેિી રીતે શરીરિા સમસત અંગોિા સમુહિું 

િામ “હંુ’ ્.ે ‘હંુ’ િગર તેિી કોઈ ઓળખાણ 

િથી. િાિું બાલક જયારે ‘ હંુ’થી અજાણ હોય 

્ ેતયારે કહે ્,ે ‘શીલિે ભૂખ લાગી ્.ે શીલિે 

િીિી આિે ્’ે! જમે મોટો થાય પ્ી ‘મિે શબદ 

િાપરે ્.ે ‘હંુ, સત, નચત યા આિંદ ્?ે’ હંુ 

કોણ’? એ ખૂબ ગહિ પ્રશ્ન ્.ે

‘હંુ ‘િી જાનત કઈ? હંુ સિ્બ કાળમાં અનસતતિ 

ધરાિે ્.ે ‘હંુ’ જયારે િરમ હોય ્ ે તયારે 

આસપાસિા લોકો તિેે ખૂબ ખરાબ રીતે સતાિે 

્.ે જયારે ‘હંુ’ અહંકારી અિે ગુમાિી હોય ્ ે

તયારે તે આસપાસિા લોકોિે તુચ્ સમજ ે્.ે 

આ ‘હંુ’ સમતા ધારણ કરે તયારે તેિા દેહિું 

ગૌરિ જાળિે ્.ે એ ખૂબ કઠીિ કાય્બ ્.ે ‘હંુ’

િંુ યોગય સંચાલિ સદા જાગ્રતતાિે આભારી 

્.ે

તે પ્રમાણે મિિે ‘મક્બટ’િી ઉપમા આપિામાં 

આિી ્ .ે તેિે િાથિું િામુમહકિ ્ .ે શકય બિાિી 

તેિે કાબૂમાં લાિિા ધયાિ, યોગિા પ્રયોગોએ 

થોડી સફળતા મેળિી ્.ે જો રસગુલ્ા ભાિતા 

હોયઅિે જોઈએ એટલે મિ ખાિા લલચાય. તેમાં 

જો ‘ડાયાનબહટસિું’ સામ્ાજય ફેલાયું હોય તો તે 

સિાસથયિે માટ ેહાનિકતા્બ ્ .ે ્ તાં જોઈિે ખાિાિું 

મિ થાય. હિે જો મિ પર સંયમ કેળવયો હોય તો 

એક યા બે ખાઈિે સંતોષ માણો. કદાચ એ મિ 

કાબૂમાં િ હોય તો અડધો ડઝિ ખાઈ પહરણામ 

ભોગિો.

ઈનસયુનલિ લો યા બે ડાયાનબહટસિી ગોળી 

િધારે ગળો ! આ ્ ેમિિી અસનલયત !

નિજ્ાિિા મત પ્રમાણે મિ, કોઈ પણ િસતુ 

નિષે શું ધારે ્,ે નિચારે ્ ેઅિે તેમાંથી શું શીખે 

્ે

એ દરેક વયનકત પર આધાર રાખે ્.ે પદાથ્બ 

ભલે એક હોય પણ તેિે નિહાળિાર તેમાંથી 

શું તારણ કાઢ ે એ ‘મિ’ સહુિું અલગ હોય. 

આ જગજાહેર સહુિો અિુભિ ્.ે ‘મિ’ ભલે 

સામાનય શબદ ્.ે

હકંતુ દરેક જીિંત પ્રાણી યા મિુષયમાં તે 

અલગ અલગ ભાગ ભજિે ્.ે દરેકમાં તેિી 

કાય્બક્ષમતા નભન્ ્.ે ઘણા મિિે પૂિ્બ જનમિા 

સંસકાર પણ માિે ્.ે ‘મિ’ જગ્રતતા, અહેસાસ, 

યા આપણું લક્ય પણ કહી શકાય ! િસતુ, યા 

દૃશય જોઈિે થતો અિુભિ. આ ચંચળ મિ નસથર 

કરિું એ ખૂબ કપરી હક્યા ્.ે તેિે િાથિાિા 

મોટાભાગિા પ્રયાસો નિષફળ નિિડ ે્.ે

એક મત એિો પણ ્,ે ‘હંુ’ િે જમે 

અિગણીએ ્ીએ તેમ તે િેગથી ધસી આિે ્.ે 

સામાનય રીતે આ બન્ેિે ‘ દ્રટિા’ ભાિે નિહાળશું 

તો જીિિ રસમય અિે સુગમ બિશે !

Íeýe Íeýe 
ykþkLkk Aktxk, 

yLku Íeýk þçkhe çkkuh, 
{kuh MkËkÞ íkkhk 
Lkk{Lkku íkhMÞku,

ytíku ðMktíkLke rðËkÞu 
íkku ðhMÞku !!

{kir÷f “rð[kh”

ËÃkoý
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સંગીત એ આતમાિી ભાષા ્.ે 

મિિી સાધિા ્.ે

લાગણીઓિી િાચા ્.ે

આિું ઘણુ સાંભળુ્ ્ ેઆપણે. પણ સંગીત 

તો એક ભાષા ્.ે સાચા અથ્બમાં સૌ કોઈ શીખી 

શકે તેિી ભાષા.

ઉપરોકત નિધાિો તયાં સુધી જ ે સાચા ્ ે

જયા ંસુધી તમિે સંગીત નિષે જાણકારી િથી. હા, 

ઉપરિા નિધાિો સંગીત નિષે િી હફલસૂફી જરૂર 

વયકત કરે ્.ે

સંગીત એક એિી ભાષા ્ ેજિેે પદ્તીસર 

શીખી શકાય ્.ે સંગીતમાં પણ અક્ષર, શબદ, 

લીટી, ફકરા િગેરે હોય ્,ે અગં્રેજીમાં તેિે Beat, 

Bar, Phrase, verse, chorus િગેરે તરીકે 

ઓળખાય ્.ે સંગીતમાં પણ કક્ો બારખડી 

હોય ્,ે અિે ગુણાકાર ભાગાકાર પણ હોય ્.ે

સંગીતિા જાણકાર હોય કે અજાણયા બધાએ 

સંગીત તો GOD GIFT હોય તેમ કહી િે સંગીત 

શીખિા અિે જાણિા - માણિા માટ ેિી સરહદો 

બિાિી લીધી ્.ે

ઘણાં લોકો સંગીત શીખિા માટ ે retire 

(નિિૃત) થિાિી રાહ જોતા હોય ્,ે તો ઘણાં 

લોકો અગં્રેજીમાં કહેતા હોય ્ ેકે “MUSIC IS 

NOT MY CUP OF TEA”

પણ સાચે સાચ સંગીત તો તમારી િત્બમાિ 

પ્રિૃનત્ત િે િેગ આપિા માટ ેિી પ્રિૃનત્ત ્.ે 

Music એક psychological subject ્.ે હંુ 

જયારે જયારે પણ કોઈક અંગ્રેજી કે ગુજરાતી 

શબદોિો અથ્બ dictionary (શબદકોષ) માં જોઉં 

તો એિો એહસાસ થાય ્ ેકે તે અજાણ શબદ 

પણ મિે પહેલેથીજ ખબર હોય, અિે સાચુજ 

્.ે ભગિાિે આપણા મગજમાં આખે - આખો 

શબદકોષ મકેુલો ્,ે માત્ર જરૂર ્ ેઅિ ેઅલગ 

દ્રનટિથી જોિાિી. કંઈક એિુજં music મા ંપણ ્.ે 

સરૂ (NOTES) અિે તાલ (RHYTHM) પહેલથેીજ 

આપણ ેજાણીએ ્ ીએ, જરૂર ્  ેમાત્ર પદ્નતસરિા 

નશક્ષણ િી. સંગીત આપણ ેજાણીએ ્ીએ એિુ ંહંુ 

ખાતરીપૂિ્બક એટલ ેકહી શકંુ કે સંગીતમા ંકશુજં 

િા ંજાણિાર મારી mummy પણ television ઉપર 

આિિાર સગંીતસપધા્બિા કાય્બક્મોમા ંભાગ લિેાર 

સપધ્બકો માટ ેઅનભપ્રાય આપી શકે ્,ે અિે એિાં 

એ અનભપ્રાયો ઘણા અશં ેસાચા હોય ્ .ે માટ ેએમ 

કહી શકંુ કે એ MUSIC જાણ ે્.ે

‘ક’, ‘ખ’, ‘ગ’ આ બધા મળૂાક્ષરો ગજુરાતી 

ભાષાિા ્.ે ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ આ બધા alpha-

bets અગેં્રજી ભાષાિા ્.ે તિેી જ રીત ેસગંીતમાં 

પણ મૂળાક્ષરો / alphabets ્.ે સંગીતિાં 

મળૂાક્ષરો િ ેપણ અલગ અલગ રીત ેિણ્બિાય ્.ે 

જમેકે સા..રે...ગ...મ...(સરગમ),’A’, ‘B’, ‘C’, 

‘D’.....”DO”...”RE”...”ME”...”FA”... આ બધા 

િા ઉચચાર બદલાય ્  ેપણ ધિિી સરખો જ કરે ્ .ે

જમે ગનણત માં અંક ્ ેતેમ સંગીતમાં માત્રા 

(BEATS) ્.ે 

BACH (western composer) દ્ારા એક 

ખુબજ સરસ િાકય કહેિાયું ્,ે જ ે આપણિે 

એક જ િાકય માં music શીખિી શકે.

એમણ ેકહ્ુ ં્,ે “If you play right note at 

a right time than your instrument will play 

by itself” અથા્બત જો તમે સાચો સરૂ સાચી માત્રા 

(beat) ઉપર િગાડશો તો તમારંુ િાદ્ (instru-
ment) જ આપોઆપ રાગ ઉતપન્ કરશ.ેતમારે 

માત્ર જરૂર ્  ેસાચા સમય ેસાચો સરૂ િગાડિાિી.

Mktøkeík yux÷u
ËwrLkÞkLke MkkiÚke ykuAk {q¤kûkhkuðk¤e ¼k»kk

 સરૂયાત્ા
  મૌવિક “વવચાર”
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‘ચા’ એટલે ઘરઘરિું પીણું. શીયાળામાં 

આદુિાળી ચાિો િહેલી સિારિો ચસકો , 

એ સૌિી મીઠડી યાદ. મહેમાિોિું સિાગત 

કે િાસતાિી મજા સાથે ‘ચા’ એ િષયોથી જોડી 

જમાિેલી ્.ે આિો રાજરાણી ચા િી રંગત 

કાવય થકી માણીએ... િડાપ્રધાિ શ્ી િરેનદ્રભાઈ 

મોદીએ...’ચાય પે બુલાયા હૈ’ િા તાજા સમાચારિે 

યાદ કરતાં કરતાં... 

ચાિી રંગત….રમેશ પટલે(આકાશદીપ)

હંુ િગર ચોકિો ચાિાળો

ટી–હાઉસિું પાહટયું ઝુલાિું

એિી ચા બિાિું કે… હેરત પામે પીિાિાળો

ચાલો આજ સૌ ચાિી રંગત માણો

કોઈક માગે કડકી–મીઠી

તો કોઈ માગે મોરસ નિિાિી

કોઈ કહે સપશેીયલ લાિો

તો કોઈિે ગમે ઈલાયચીિાળી

ચોકલેટ ટી ભૂલકાઓ માગે

મોટા માંગે ફૂદીિાિાળી

ચાલો આજ સૌ ચાિી રંગત માણો

કોઈ પીિડાિે જીતિા ચૂંટણી

તો કોઈ િાિા મોટાકામે

કોઈ પીિડાિે ગામ ગપાટે

િે કડક બાદશાહીિી બોલાબોલી

આજ ઘર હોય કે હોય ઓહફસ

ચાિી ફેશિ િીકળી મસતાિી

ચા િગાડ ેસિેહ ઢોલિો ડકંો

ચાલો આજ સૌ ચાિી રંગત માણો

સિાર થાય િે સૌિે સાંભરે

પ્રભાનતયાિી જમે

િા મળે તો ઝગડો જામે, જોિા જિેી થાય

આખા હદિસિા રંગતિી ભાઈ થઈ જાતી 

હોળી

ચા િગાડ ેસિેહ ઢોલિો ડકંો

ચાલો આજ સૌ ચાિી રંગત માણો

ભેળા થાય ભાઈબંધો કે વહાલી સાહેલીિાં 

ટોળાં

મળી જાય મોંઘેરા મહેમાિ કે આડોશીપાડોશી

એક મસાલેદાર ચા િગાડ ેસિેહ ઢોલિો ડકંો

ચાલો આજ સૌ ચાિી રંગત માણો(૨)

કોઈ પીએ ્ ેઊંઘ ઉડાડિા,

તો કોઈ તાજગી માટે

ચાિા બંધાણીિી ્ ે ભાઈ ! ચા રૂપલી 

રાજરાણી

મોંઘિારીિા જમાિામાં, અડધી ચા રે કરતી 

કમાલ

ભોજિ ખચ્બ 

બચાિી જાણે, ઈજ્જત બક્ષે માલંમાલ

ચા િગાડ ેસિેહ ઢોલિો ડકંો

ચાલો આજ સૌ ચાિી રંગત માણો

[kLke htøkík

આકાશદીપ
રમશે પટિે
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ગયા અંકિુ ચાલુ...

કોણ કહે ્ ેકે સપિા સાકાર િથી થતા ? 

મિે તો લાગે ્ ેકે ઘણી િખત માંગયા કરતા પણ 

ઘણું િધુ મળી જાય ્.ે જીિિ જાણે રાતો રાત 

પરીકથાિી િાતા્બ-રૂપ બિી જાય ્.ે CA જિેી 

કઠીિ પરીક્ષા માં સમગ્ર દેશ માં ઉત્તમ પહરણામ 

સાથે હંુ પાસ તો થયો જ. પણ એ સાથે સાથે 

મિે મારી મોમાંગી િોકરી પણ મળી ગઈ. એ 

પણ મારી સિપિ િગરી - મુંબઈ શહેરમાં. આ 

ખબર આપિા મેં  સૌથી પહેલો  ફોિ મેં કોિે 

કયયો હશે ? રશમી નસિાય તો બીજુ ંકોણ હોય .! 

એ જ તો હતી કે જિેે મિે ઈનટરવયુ  પેહલા 3 

િખત All the best નિશ કયુું હતું . અિે એટલું 

જ િહહ મારા માટ ેભગિાિ જોડ ેખાસ માિતા 

પણ માંગી હતી. કોઈ િખત એિી આ સરળતા 

મિે એટલી િહાલી લાગે ્ ેકે શું કહંુ! જિેું મેં 

તેિે કહ્ું કે મિે મુંબઇમાં િોકરી મળી ગઈ ્,ે 

મારા કરતા તો ચાર ઘણી એિી ખુશી હતી. 

કહેિાય ્ ે કે નમત્ર તો સારી ખબર સાંભળીિે 

િધામણી આપે,પણ ગાઢ નમત્ર તો સીધી પાટટી જ 

માંગે. રનશમએ પણ એ જ કયુું. પણ આ અમારી 

ફેરિેલપાટટી હતી કારણ કે આ પ્ી તો હંુ કાયમ 

માટ ે મુંબઈમાં સથાયી થિા જિાિો હતો. ફરી 

કયારે પા્ો આિીશ અમદાિાદમાં એ તો કયાં 

િક્ી જ હતું. ્લે્ીિાર તેિે મળ્ો તો એિી 

આંખોમાં ખુશીિા આંસુ હતા. તે મારા માટ ે

ભેટમાં ઘહડયાળ લાિી હતી. એટલા માટ ેકે એિે 

જોઈ િે હંુ તેિે રોજ યાદ કરી શકંુ.

  બીજા હદિસે સિારિી ફલાઈટ પકડીિે હંુ 

મુંબઇ જિા િીકળ્ો. એ મારા જીિિિી પેહલી 

ફલાઈટ હતી. એરપોટ્બ પોહચતા જ મિમાં 

સપિાઓિા દીપ ઝળહળિા લાગયા હતા. મારુ 

ઘર, મારા નમત્રો િે પા્ળ ્ોડિાિું થોડુ ંદુઃખ 

તો હતું જ પણ સાથે મિમાં ખુબ આશાઓ અિે 

આંખમાં સપિા હતા. લાગતું હતું કે બસ દુનિયા 

તો મુઠ્ીમાં જ ્ ેહિે. મુંબઇ શહેરિી શું િાત 

કરંુ! સાચું જ કહેિાય ્-ે સિપિ િગરી ્ ેઆ 

શહેર તો. અહીંિી ભાગદોડ, અહીંિી લોકલ 

ટ્િેો, દહરયા હકિારે બેસિાિી મજા, િારીમિ 

પોઇનટિી ઠડંી હિા, કાલા ઘોડાિી આટ્બગેલેરી 

અિે સી.એસ.ટી. સટશેિિી ભવયતા આ કયાં 

જોિા મળે બીજ.ે પહેલી િજરમાં જાણે આ શહેર 

સાથે પ્રમે થઇ ગયો હતો મિે.

 મારુ ઘર અહીં જૂહુબીચથી ઘણું િજીક હતું. 

સાંજ પડ ે હંુ ઓહફસથી આિીિે દહરયાહકિારે 

જઈિે બેસું, કોઈ િખત બાળકોિી જમે દહરયાિા 

મોજા જોડ ે સંતાકૂકડી રમુ તો કોઈ િખત 

ભીિી રેત પર ચાલુ. મુંબઈમાં મારા પેહલા ્ 

મહહિાઓમાં મેં મારા જીિિિા 21 િષ્બિી મજા 

એક સાથે જ માણી લીધી. શાહરુખ ખાિિું ઘર 

કહો ક િાિખેડ ેસટહેડયમમાં ઇનનડયા પાહકસતાિિી 

હક્કેટ મેચ જોિાિી મજા, બાંદ્રા િોરલી સી નલંક 

પર લોંનગડા્ઇિ અિે િહેલી સિારે કાટશેરરોડ પર 
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મોનિુંગિોક, મેં બધો જ આિંદ માણયો. ઇમેજીકા 

જઇ આવયો અિે એલીફનટાિી ગુફાઓિા કલાિા 

સાગરમાં પણ ડબૂયો. િહાલું લાગિા લાગયુ ંહતું 

આ શહેર. ઓહફસમાં પણ ખુબ જ ઉતસાહથી હંુ 

કામ કરતો અિે રોજ ટ્િેમાં આિિા જિામાં પણ 

િિા અિુભિ થતા. મુંબઈિી માયા િાગરીએ 

મારુ મિ મોહી લીધું હતું. કદાચ આ જ આકષ્બણે 

મિે મારા નમત્રો, પહરિારજિો, અિે રનશમથી દૂર 

કરી દીધો. હંુ મારા જ જીિિમાં એટલો વયસત 

થઇ ગયો કે બીજા બધા માટ ેમારી પાસે સમય 

જ િતો. રનશમ મિે પેહલા ઘણી િખત ફોિ 

કરતી, પણ મારા ઠડંા પ્રનતસાદથી કદાચ મેં તિેે 

અજાણતા જ દુઃખ આપયું.

 કહેિાય ્ ેકે સુખિા હદિસો ખુબ ટૂકંા હોય 

્.ે મારી સાથે પણ આિંુ જ કંઇક બનયું. એક 

હદિસ અચાિક ઘરિી અિે મારા નમત્રોિી ખુબ 

યાદ આિી. જાણે જીિિમાં એક ખાલીપણુ લાગતું 

હતું. બધું જ હોિા ્તાં કઈ જ િા હોિાિો 

એહસાસ થતો. હિે રોજિી પાટટીઓમાં જિાિી 

એ મજા િ હતી આિતી જ ેઘરે મમમીિા હાથિી 

ખીચડી ખાિામાં આિતી. ઑહફસિા નમત્રો જોડ ે

નપકચર જોિામાં એ આિંદ િતો થતો કે જ ે

કોલેિા નમત્રો જોડ ે કટીંગ ચા પીિામાં આિતો 

હતો. હદલિા કોઈક ખૂણામાં ખાલીપણાિો 

એહસાસ સતાવયા કરતો. જ ે ભૌનતક િસતઓુ 

પેહલા મિે ખુશ કરતી હતી તે હિે મિે હર 

ક્ષણે એ જ યાદ કરાિતી કે અહીં મારી પાસે 

બધું જ ્,ે પણ મારુ પોતાિું કહેિાય એિું કોઈ 

િથી. અહીંિી દોડતી ભાગતી નજદંગીમાં હંુ 

જાણે કયાંક પા્ળ ખોિાઈ ગયો હતો. મુંબઈિી 

ભગદોડમાં એ મજા કયાં, જ ે અમદાિાદમાં 

રનિિારિા હદિસે ફાફડા જલેબી ખાિામાં ્.ે 

અમદાિાદિી શેરીઓ મુંબઈિા મોલ કરતા પણ 

િહાલી લાગિા લાગી હતી મિે. મિ પણ કેટલું 

ચંચળ ્.ે જ ેસમયે જ ેિસતુ હોય ્,ે તેિી કદર 

થતી િથી. પણ તે જયારે જીિિમાંથી જતી રહે 

્ ેતો હરપળ એિી ઉણપ િતા્બય ્.ે કોઈ પણ 

િસતુ અિે સંબંધિું સાચું મૂલય એિે ખોયા પ્ી 

જ સમજાય ્.ે આ બધો ગમ, મેં મારા હૃદયિાં 

કોઈક ખૂણામાં દબાઈિે રાખયો હતો.

 અહીંિા રોનજદંા જીિિમાં હંુ પણ વયસત 

થઇ ગયો આ ખાલીપણાિી મિે આદત થઇ ગઈ 

હતી હિે તો. રોજ ટ્િે પકડીિે ઓહફસ જાઉં 

અિે સાંજ ેપા્ો ઘરે. આજ ેસિારે ટ્િે પકડતા 

ભૂલથી હંુ મારા રોજિા ફસટ્બકલાસિા ટ્િેિા 

કંપાટ્બમેનટિા બદલે જિરલ કંપાટ્બમેનટમાં ચઢ્ો. 

ટ્િેતો એટલી ભરેલી હતી કે ઉભા રહેિાિી પણ 

જગયા િ હતી. આગલા સટશેિે ઊતરીિે હંુ મારા 

કંપાટ્બમેનટમાં ચઢિાિો જ હતો િે અચાિક મેં 

એક ્ોકરીિે જોઈ. એિે જોઈિે મારા હદલિી 

ધડકિ રોકાઈ ગઈ. તે તેિી નમત્ર સાથે િાતો 

કરતી હતી. જાણે મારા સિપિ મૂનત્બ મારી આંખો 

સમક્ષ આિી ગઈ. એિું હાસય તો ખીલતા ગુલાબ 

જિેું સુંદર હતું અિે એિી આંખોમાં એક ચમક 

હતી. હંુ તો બસ તેિે જોતો જ રહી ગયો. એિી 

જોડ ેિાત કરિા જઉં, તે પેહલા તો એ આગલા 

સટશેિ પર ઉતરી ગઈ. આખો હદિસ બસ એિો 

જ ચેહરો અિે એિું નસમત મારી આંખોમાં તરતું 

હતું. ડબૂતા વયનકતિે જાણે જીિિરૂપી સંજીિિી 

મળી ગઈ હોય, તેમ જ મિે જાણે જીિિ જીિિાિું 

કારણ મળી ગયું હતું.

  બીજા હદિસે હંુ થોડો મોડો પડો સિારે. 

9:07િી જગયાએ 9:12િી ટ્િે મિે મળી. જાણી 

જોઈિે ફસટ્બકલાસમાં બેસિાિી જગયાએ પેલા 

કાલિાળા ડબબામાં જ ચઢ્ો.પણ આજ ેતે મિે 

જોિા િા મળી. તરત જ મિે મારી 5 નમનિટિી 

ખરી હકંમત સમજાઈ. પ્રણ લઇ લીધું કે હિે તો 

આજથી રોજ 9:07િી ટ્િે જ પકડિાિી.એ પ્ી 

રોજ હંુ બરાબર 9 િા ટકોરે સટશેિ પહોંચી જતો 

અિે 9:07િી ટ્િેિા જિરલ ડબબામાં ચઢતો અિે 

તેિે જોતો. એિી જોડ ેિાત કરિી હતી, એિે એિું 

િામ પૂ્ િંુ હતું, પણ રોજ હંુ એિે મિ ભરીિે 

એિે જોઉં એ પેહલા તો એિું સટશેિ આિી જાય, 

અિે એ ઉતરી જતી. આ મારી િિી હદિચયા્બ 

બિી ગઈ હતી. સિારે તેિે ટ્િેમાં જોિંુ અિે રાતે 

મારા સપિાઓમાં.

લગભગ 15 હદિસ બાદ મેં િક્ી કયુું કે 

આમ તો કઈ િઈ થાય, એિી જોડ ેિાત તો કરિી 

જ પડશે. કમ સે કમ એ મિે એિો નમત્ર તો 

બિાિી જ શકે ્.ે કદાચ મેં તો એિે મિો મિ 

મારી નમત્ર કરતા પણ િધારે બિાિી દીધી હતી. 

ખૂબ નિચાર કયા્બ બાદ, આજ ેમેં હહંમત એકઠી 

કરી. ઓફીસમાં મેં રજા લઇ લીધી હતી. પણ એ 

્તા શાપ્બ 9 િાગયે હંુ સટશેિ તો પહોંચી જ ગયો 

. એિી જોડ ેજ ટ્િૈમાં બેઠો અિે એ જ ેસટશેિ 

પર ઉતરી, તયાં હંુ પણ ઉતરી ગયો.

નપકચરમા ંબતાિ ે્ ેિ ે,એમ પે્રમીઓિી જમે 

હંુ એિો ચૂપ ચાપ પી્ો કરતો હતો. ત ેચાલતી 

ચાલતી એક બેંકમા ંગઈ અિે માટ ેહુ પણ તિેી 

પા્ળ તયા ંજ ગયો. જિેી ત ે અંદર ગઈ, તમે 

જ તિે ે પા્ળ િળી િ ે મારી તરફ જોયુ.ં મિે 

જોઈિ ેતિેા ચેહરાિા ભાિ જાણ ેબદલાઈ ગયા.

એિી આંખોમા ંશકંા અિે કપાળ પર થોડો ગસુસો 

હતો .તિેા હાથમા ંતિુે આઈ.ડી. કાડ્બ જોયુ ંજમેાં 

તિુે િામ મઘેા લખલેુ.ં એિંુ િામ િાચંીિ ેતો જાણે 

મારા મિમા ં મયરુ ટહુકા કરિા લાગયો. હુ તો 

મારી જ ધિૂમા ંહતો િ ેતિે ેઅચાિક મિે પછૂું  

તમ ેમારો પી્ો કરો ્ો કે  શુ?ં તમે તો મારી 

જોડ ેટ્િેમા ંહતા. અહી શુ ંકરો ્ો?” રંગ ેહાથ 

મારી ચોરી પકડાઈ ગઈ હતી. શ ુકરંુ, શ ુકહંુ, કશું 

જ ખબર િ હતી પડતી. બસ એટલુ ંજ ખબર 

હતી કે મારે તિે ેખોિી િ હતી. એિી િજરમાં 

મારે રોડ સાઇડ રોનમયો જિેુ ંિતુ ંલાગિુ.ં એ જયાં 

ઉભી હતી તયા ંગ્રાહક સેિા ડસેક હતુ.ં મેં શાનંત 

થી તિે ે કીધુ ં કે હંુ અહી િિુ ં સલેરેી એકાઉનટ 

ઓપિ કરાિિા આવયો ્ુ ંકારણકે આ બેંક મારી 

ઓહફસથી િજીક ્.ે મારો જિાબ સાભંળી તે 

મલકાઈ ગઈ િ ે મિે સોરી કેહિા લાગી. તિેા 

સોરીમા ંએક મીઠાસ હતી અિ ેતિેા અિાજમાં 

સંગીત હતુ,ંજમેા ંહુ ખોિાિા માગંતો હતો. બસ, 

એ જાણિા હુ તતપર હતો ત ેશુ ંમાગં ે્ ે!

- અપણૂ્ણ

òu yk ðkË¤Lkk  
Ãkrhðkh{kt {khku  

Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ  
íkku õÞktf  
~Þk{ {¤u

{kir÷f “rð[kh”

Vq{íkwt
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સુમધુર અિે ખુશબુદાર બિીિે બાગમાં 

ખીલેલ પુષપોિે જોયા કે ખુશ થઇ ગયો. ્કે 

િજીક જઈિે જોયું તો એ િધુ રંગીિ બિી ગયા 

્.ે એ ખુશબુ િે એજ રંગો ! કેિા રનળયામણા 

લાગે ્ ેએ ઝુલતા !

સુંદરતા િીરખિા માટ ેહોય ્,ે સપશ્બિા માટ ે

િહહ. પાક્બમાં જયાં તયાં આિા બોડ્બ મારેલા જોયેલા 

્.ે તોયે માિિ સહજ સિભાિે હંુ એકદમ ફૂલ 

સમીપ ગયો. મિ પેલા બોડ્બિી આજ્ાિું પાલિ 

કરિા કહે ્ ે તો હદલિા હુકમ પાસે મજબુર 

બિી ગયો. ફૂલિે તોડીિે િાકે લગાિી દીધું. 

આતમિે ખુશ કરતો સોડમ પ્રિાહ િાકમાં જિા 

લાગયો. હજી તો ખુશબુિે મિ ભરી માણી પણ 

િથી તયા ંહાથમાં રહેલ ફૂલ હિામાં તોળાઈ રહ્ું. 

ફૂલ્ોડમાંથી અિાજ આવયો : એ ખુશબુ હિે 

લાંબો સમય િહહ ટકે

િાત તો સાચી હતી. ફરી ફૂલિે એજ ડાળીએ 

લગાિિા મથયો. પણ એકિાર તૂટલેું ફૂલ ફરી 

લાગી જ િા શકે એ કુદરતિો ક્મ હતો. જ ે

આશયથી ફૂલ તોડલેું તે ઉતસુકતાએ; એ 

િાતિે ઉડાિી દીધી. અિે ઉતસુકતાિે િધાિીિે 

ફૂલિે ફરી એક િાર સુંઘયું અિે ધારી ધારીિે 

જોયું. પાંખડીઓ મહી સજલેા રંગો િે જોઇિે 

મિ ધરાતું િથી. ચારે બાજુ ફેરિીિે ફૂલિી 

મિોહરતાિે પામિા લાગયો. િળી પેલી ઉતસુકતા 

િધુ સતેજ થઇ; ફૂલિી એક પાંદડીિે તોડી અિે 

એિા મહી રહેલ રંગોિી સુંદરતા િે જોઈ રહ્ો. 

જયાંથી પાંખડી તોડલેી તયાં ફરી િાર જોયું; રંગિે 

િહિ કરતી કોઈ કડી િા મળી. કોઈ એિો તંતુ 

િા મળ્ો કે જ ેપાંખડી સુધી રંગિું િહિ કરતુ 

હોય !

અરે રે હંુ પણ કેિો ્ુ ં! કોહડયામાં સળગી 

રહેલ જયોતમાં તો પ્રકાશ એિી હદિેટ પર ટોચે 

હોય. એ પ્રકાનશત કરિામાં જિાબદાર તો દીિેલ 

કોહડયાિી અંદર ભરેલું હોય ્.ે હદિેટ તો એક 

માધયમ બિીિે તિેું િહિ કરે ્;ે એમ ફૂલોિા 

રંગોિું િહિ પણ કદાચ ભીતર જ હોઈ શકે. 

હિે તો િેગળી બિેલી િજરોિે કેનનદ્રત કયશેજ 

્ૂટકો હતો. જ ેડાળી સાથે ફૂલ લાગેલું હતું તયાં 

િજરિે ખૂપાિી. અરે ડાળીઓ તો લીલા રંગિી 

્.ે એિી સાથે લાગેલ પાિો પણ લીલા કલરિા 

્.ે બધે એક સરખો રંગ પણ ફૂલોમાં રંગોિી 

નિનિધતા ! િક્ી એ િહિ જમીિમાંથી થતું 

હોિું જોઈએ. એક ડાળી તોડીિે ્ૂટી પાડી કે 

્ોડમાંથી અિાજ આવયો : બસ આિી ગયો િે 

સિભાિ પર !

િા, હજી સિભાિ પર િહોતો આવયો, બાકી 

રહી ગયું ્.ે બીજી ડાળી િે; એમ કરતા આખો 

્ોડ જમીિ સાથેથી ્ ૂ ટો પાડી દીધો. િીચે રહેલ 

મુનળયા પણ હિામાં ફંગોળાિા લાગયા. ઓહ 

આિંુ તે કેિું ? જિેે તંતુ ધારેલા અિે જ ેરંગોિું 

િહિ કરતા હોઈ શકે; તે મૂળ તો કાળા રંગિા ! 

એકદમ નિપરીત !

અિે પહેલી િાર મિે આકાશિાણી િહહ પણ 

જમીિિાણી સંભળાણી : હે માિિ, શું મળ્ું તિે 

? બધું ખોઈ બેઠો િે ?

½B{h ð÷kuýwt

ઘમમર વિોણું
રીતશે મોકાસણા, કતાર
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મદુૃલ મમતિથી ભરરરુ પત્ મળયો.

મારા તરફના તારો એ ભાિ વનઝ્ઝર - તારી એ અનભુવૂત એ જ મારુ જીિન સગંીત છે,  

તારો સતંોષ એ જ મારી શે્ષઠ મડુી છે, એ જીંદગી જ મારુ સિ્ઝસિ છે.

મજુ પાસે આથી વિશેષ લખિા જેવ ુતો શુ ંહોય? 

તને રણૂ્ઝ પણે પામી સાયજુીત કરિાના મીઠા સિપનો સમ ુથોડુ ધન અને 

થોડા અમથા આ શબદો, જેને હું તારા રિતીના રણૂ્ઝ રેિમ સાથે 

આ નાનકડા પત્ દ્ારા િહાિી ્પૃત થાઉ છ.

yktíkhkÄerþü

htøkhMkeÞku “rð[kh”
કેટલી તે ઉઘાડી પાડુ મારી જાતને, ્ ુજ કેહ કોને છેતરુ રદિસ ને કે રાતને?

ઝાઝંિા સાથેની આ હરીફાઇમા, આ નાજુક પાપણોએ થકિી દીધી િરસાદને 

હ્રદયના ધ્બકારાની લય સાથે, કેટલી તે દુશમની મારા શ્ાસને 

આંખો મીંચીને ઘણુ ંચાલતા ચાલતા મળયો મારી જ દફનાયેલી શરૂઆતને

ચલંપણ કલા વશખયો હોઇશ ્ ુ“વિચાર”  
હિે સલામી આપ આ એક અદ્દભતૂ મલુાકાતને.

- મૌચલક “વિચાર”

પત્સતેુ
તષુાર મણીયાર



14  વિચારયાત્ા  ડીસેમ્બર ૨૦૧૫

“Vq÷”
ખીલયું છ ેફૂલ આજ ેપાનખરમાં...

દેખાયો તું મને આ મૃગજળમાં...

તારી યાદો જ રેતી ના સમુ�માં....

ભૂલાિી ના શકે જ ેરાતલડીમાં...

ખીલયું છ ેફૂલ આજ ેપાનખરમાં ...

જાણયો સપશ્વ તારો કુદરતમાં...

તારી જ રાહે ભીંજિી પાંદલડીમાં....

શોષાઈ ના જતી ટદવય ઝલકમાં ....

ખીલયું છ ેફૂલ આજ ેપાનખરમાં ...

frðíkk cafe...

િતેિ ઝીનઝવુાડીયા 

દ્રશય બંધ, શ્વશિ બંધ એ નસથતી શું કહેિાય હેં?

િાત બંધ,નિશ્વાસ બંધ, એ રીતી શું કહેિાય હેં?

જાત બંધ,આઘાત બંધ, એ પીડા શું કહેિાય હેં?

રાત બંધ,સિેપાત બંધ, એ બીિા શું કહેિાય હેં?

કલમ બંધ,કાગળ બંધ, એ રચિા શું કહેિાય હેં?

તારા’ય બંધ,મારા’ય બંધ, એ સિપિા શું કહેિાય હેં?

સાચું બંધ ,કશું ખોટ ુબંધ એ કથાિક શું કહેિાય હેં?

ક્ષણમાં સઘળુ શૂનય તો, અચાિક શું કહેિાય હેં?

અવષિતા ભટ્ટ
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ડાળે બેસી હિે ટહુકો કયાંથી કરં જયારે સંઘયયો અંદર સુનકાર

બળ્ા ઉનાળાનું આ કોરં-કટ્ટ િાદળું કયાંથી િરસે ધોધમાર ?

ટદિસના અજિાળે ઓઢ્ો હતો અમે રાત્ીનો કાળો પછડેો

કેિી રીતે કરીએ ફટરયાદ અમે કે આ અંધેરાને અહીંથી ઉલેચો 

કહો સુરજ બની ચમકીએ કેમ કરી જયારે શોધીએ ખુદ દીિાની િાટ..

બળ્ા ઉનાળાનું આ કોરં-કટ્ટ િાદળું કયાંથી િરસે ધોધમાર ?

ચૂંટેલા ગુલાબનાં િાગતાં કાંટાને કેમ કરી ભણીએ નનૈયો ?

વિષ પીધાં હોય જયારે જાણી-બુઝીને તયારે કામ ન આિે કનૈયો

ઝરણાંનુ કલકલ કયાંથી લાિે આ દટરયો જયારે ભીતર હોય અવનિની જિાળ

બળ્ા ઉનાળાનું આ કોરં-કટ્ટ િાદળું કયાંથી િરસે ધોધમાર ?  

કણ્ણવી શાિ
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ગુજરાત અિે આખા ભારતમાં પહેલાં 

હદિસથી જ “્લે્ો હદિસ” લોકોએ 

િખાણયો ્,ે નિશ્વાસ ્ ે કે અમેહરકા અિે 

ઇંગલેનડમાં પણ “્લે્ો હદિસ”િે આિો જ 

પ્રેમ મળશે.

જયારે આપણી સાથે જ ે સાઈકલિી 

ડબલ સિારી પર સિાર કરતા નમત્રિે 

આપણે પ્રનસનદ્ મેળિતા જોઈએ તો ખુબજ 

અિેરો આિંદ થાય. એક સમયે હક્કેટ રમતા 

પ્રથમ બૉલમાં જ out થતાં બે ટા્ઇયલ 

હોય એિું કહી િે િાદાિ મસતીખોર નમત્ર 

જો લોકલાડીલો થઈ જાય તો આપણી પણ 

શટ્બિી બાંયો અિે કોલર ગિ્બથી ચઢી જાય.

કૃષણાદિે યાનજ્ક, હા આ એજ િામ ્ ે

જ ેખબુજ લોકનપ્રય અિ ેબહુચનચ્બત ગુજરાતી 

હફલમ “્લે્ો હદિસ - a new begining” 

િી િીચ ે“directed by”મા િચંાય ્.ે

ભૂતકાળમાં ઘણી ફળદ્રુપ પણ િત્બમાિમાં 

સાિ ધોિાઈ ગયેલી આપણી માતૃભાષાિી 

હફલમ ઇંડસટી્િે િિી જ હદશા અપાિિા 

િાળુ િામ એટલે કૃષણાદિે યાનજ્ક.

જીનસ અિે ટી-શટ્બ પહેરાિીિે ગુજરાતી 

હફલમ બિાિિાિા પ્રયતિો ઘણા બધા 

હદગદશ્બકો એ કયા્બ પણ એિાજ િિા ઓપ 

સાથે દેશ નિદેશમાં િસતા ગુજરાતીઓિા 

હદલ સુધી પહોચાિાિું કામ “્લે્ો હદિસ” 

હફલમે કયુું.

મારા સકૂલિા નમત્ર અિે હા, હિે આપણા 

બધાિા ખૂબ નપ્રય, ગુજરાતી હફલમ જગતિો 

સાિ સાચચો ગુજરાતી નમત્ર કૃષણાદેિ 

યાનજ્કિે સંગીતમાં કારકીદટી બિાિિાિી 

ઇચ્ા હતી એટલે એિે મુંબઈિી રાહ પકડી 

તયાં તેમિે જતીિ-લનલત િામે પ્રચનલત duo 

સંગીતકારિા જતીિ પહંડત સાથે Assistant 

Music Directorિું કામ કયુું, પણ મુંબઈિી 

લોકલ ટ્િેમાં સફર કરતા કરતા અિે 

લખિાિા શોખીિ કૃષણદેિે એક હફલમ િી 

સક્ીપટ લખી અિે પ્ી શું થયું એ કૃષણદેિિાં 

જ જિાબોમાં માણીએ. 

આિો ઓળખ કરીએ “્લે્ો હદિસ” 

હફલમિી અિે એિા હફલમિા હદગદશ્બક 

કૃષણદિે યાનજ્કિી 

કૃષણદેિ છલે્ો ટદિસ નામ પાછળ નું 

રહસય? 

્લે્ો હદિસ િામ િી પા્ળ ઘણું 

રહસય ્.ે શરૂમાં અમારા આ હફલમિું િામ 

canteen time હતું. પણ હફલમિી સક્ીપટિી 

શરૂઆત અિે અંત બિંે કૉલેજિા ્લે્ા 

હદિસથી ્.ે અિે હફલમમાં કૉલેજિા બધાંજ 

સાથીઓ કૉલેજિા ્લે્ા હદિસ પ્ી શું 

થશે? એિી જ ચચા્બ અિે નચંતા કરતાં હોય 

્,ે એટલે કદાચ અમિે લાગયું કે હફલમિું 

િામ ્લે્ો હદિસ યોગય ્.ે   

તમને કયારે લાગયું કે તમારી વસરિપટ હિે 

તૈયાર છ ેઅને એનું શુટીંગ ચાલુ કરી દેિુ 

જોઇએ?

ખુબ અઘરંુ ્ ે કહેિું પણ એક અંગત 

િાત કહંુ તો આ હફલમિી સક્ીપટ શરુઆતમાં 

મેં હહનદીમાં લખી હતી, પરંતુ મેં અિે આ 

હફલમિાં creative producer અિે નમત્ર 

િૈશલ શાહે િક્ી કયુું કે ગુજરાતીમાં આિી 

કૉલેજ campus િે લઇ િે કોઈ હફલમ બિી 

િથી તો કેમ િહહ ગુજરાતીમાં જ હફલમ 

બિાિીએ? અિે પ્ી મેં આખી સક્ીપટ 

ગુજરાતીમાં લખી.

આ movie બનાિિાની પ્રેરણા કંઇ રીતે 

આિી?

જિેુ ંમેં અગાઉ જણાવયુ ં કે ગજુરાતીમાં 

આિી કૉલજે life િ ે લઇિ ે કોઈ હફલમ 

બિી િથી એટલ ે જ કંઈક િિીિ કરિાિા 

આગ્રહથી અમ ેઆ હફલમ બિાિી. અિ ેબીજુ ં

એક કારણ એ પણ ્ ેકે આપણી ગજુરાતી 

Film industry બોલીિડૂિી Film industry 

yku¤¾
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જિેી જ સમદૃ્ બિ ેએ પ્રયાસિ ેિશ થઈિ ેઅમે 

ગજુરાતી film બિાિિા પ્રરેાયા.  

તમ ેતમારી ટફલમની સફલતાથી સતુંષ્ટ છો?

Of course, ગુજરાતી લોકોએ આ હફલમ િે 

ખુબ જ આિકારી ્ ેઅિે દરરોજ શુભેચ્કોિા 

પ્રનતભાિો જાણીિે ખુબજ સંતોષ થાય ્.ે 

માતૃભાષા માટ ે કંઈક કરી રહ્ા ્ીએ એિો 

આિંદ જ અમારો સંતોષ ્.ેમિે લાગે ્ ેકે આ 

હફલમિી સફળતા િો શ્ેય “્લે્ો હદિસ”િી 

પુરેપુરી ટીમિે જાય ્.ે

આગામી 2016માં 36થી િધુ ગુજરાતી હફલમ 

આિી રહી ્ ેઅિે મિે નિશ્વાસ ્ ેકે હિે પ્રેક્ષકો 

ગુજરાતી હફલમિે એટલાજ માિથી સિીકારશે 

જટેલી તેઓ હહનદી અિે અંગ્રેજી હફલમિે સિીકારે 

્.ે 

િિોહદત કલાકારોિે પણ ખુબજ તક મળશે 

અિે “્લે્ા હદિસ”િા કારણે ગુજરાતી હફલમ 

માટ ેગુજરાતી લોકોિું થોડકુ mind set બદલાયું 

એિો મિે આિંદ ્.ે 

શું એિું કહી શકાય કે આમાં તમારા સકૂલના 

ટદિસોના કંઈક અંશ હશે.અને હોય તો કયો 

scene છ ેએ movie માં.

આમતો સાચ ેકહંુ તો એક િહહ ઘણા બધા દ્રશયો 

એિા ્  ેકે જ ેઆ હફલમ અિ ેમારી school life સાથે 

સંકળાયલેા ્.ે જિેા કે guitar િગાડતા ંિગાડતાં 

ગીતો ગાઈ િ ેનમત્રો સાથ ેમસતી કરાિતુ ંદ્રશય. 

તમને આ ટફલમ પરથી શું શીખિા મળયું?

હંુ ગુજરાતી અિે મારંુ કામ ગુજરાતી. 

શીખિા ઘણુ ંમળ્ું પણ એક દુઃખ જરૂર થતું હતું 

કે દુિીયાિાં ખૂણે ખૂણેથી લોકો ધંધો િેપાર કરિા 

ગુજરાતમાં આિે ્ ે પણ સાધિોિાં અભાિિે 

કારણે ગુજરાતી હફલમિું સંગીત રેકોડટીંગ હોય કે 

post production િું કામ, અમારે એિે મુંબઈમાં 

કરાિિું પડ ે્.ે હિે હંુ ઈચ્ુ ં્ુ ંકે િજીકિાં જ 

ભનિષયમાં સારા music recording studio, 

foley artists અિે Post Productionિાં engi-

neers ગુજરાતમાંજ સહેલાઇથી મળી શકે.

જો કોઈ સંકટ આવયો હોય આ ટફલમ 

બનાિિામાં?

સંકટ તો િા કહી શકંુ પણ challenging 

task ઘણા બધાં હતા, જમેકે Pre & Post -pro-

duction work, કલાકારોિી પસંદગી, શૂહટગં 

માટિેા સપોટિી પસંદગી અિે પરિાિગી િગેરે 

િગેરે. પણ લોકોિા સહયોગથી અિે િૈશાલિાં 

કોઠાસૂઝથી બધું ખુબ સરળતાથી પાર પડયું. 

છલે્ો ટદિસ ટફલમમાં તમારં મનગમતું �શય 

અને પાત્ કયું છ?ે

મારૂ ગમતું એક દ્રશય હંુ જરૂર કહીશ. જયારે 

ત્રણેય નમત્રો લોય માટ ે ્ોકરી જોિા જાય ્,ે 

એ મારો મિગમતો scene ્.ે તયારે શૂહટગંમાં 

ખુબજ મઝા આિી, અિે બધાજ કલાકારો એ 

ખુબ enjoy કયુું.મિે બધાંજ પાત્ર ખુબજ નપ્રય 

્,ે હા પણ િરેશ િંુ પાત્ર ખુબ લોકનપ્રય થયું ્.ે 

અેિી ઘણી ગેરસમજ છ ેલોકોમા કે ગુજરાતી 

ટફલમ બનાિિા તમને સરકાર તરફથી 

સબવસટડ મળતી હોય છ,ે શું અે સાચુ છ?ે

અે િાત સાચી ્ ે કે પહેલા આિી સહાય 

જરુર મળતી હતી પરંતુ હિે ઘણા િષયોથી આિી 

સહાય મળતી બંધ થઇ ગઈ ્.ે

પણ મારી અેક અરજ જરુર ્ ે કે અમિે 

િાંણાહકય સહાય િ મળે તો કંઈ િહહ, પરંતુ જો 

ગુજરાત ટહુરઝમ અમિે શૂહટગં કરિા માટ ેસારા 

લોકેશિ પર શૂટ કરિાંિી પરિાિગી આપે, જો 

બહારિું શહૂટગં હોય તો હફલમિી ટીમિે 

ઓ્ા દરે રહેિાિી સગિડ કરી આપે, 

ગુજરાત ટહુરઝમમાં ટહુરસટ માટ ે જ ે બસો 

િપરાતી હોય તો િાહિ વયિહાર માટિેી આિી 

કોઇ સિુીધા આપે તો હફલમ બિાિિાિા ખચ્બમાં 

પણ ઘણો ઘટાડો થાય અિે િધુિે િધુ ગુજરાતી 

હફલમ બિાિિા હદગદશ્બક પ્રરેાય.

તમે ભગિાિમાં માિો ્ો?

હા, કદાચ એટલે જ હંુ હમેશા હકારાતમક 

નિચારતો હોઉં ્ુ.ં

તમારા પહરિારિી શું પ્રનતહક્યા (reaction)?

એમિે પણ ખુબ આિંદ ્ ે કે મેં હહનદી 

હફલમિે બદલે ગુજરાતી હફલમ બિાિી.

તમારંુ ગમતું movie કયું ્?ે 

હદલ ચાહતા હૈ, 3 idiots

rVÕ{Lkk ÷kufr«Þ MktðkËku

íku fkurV fu{ {tøkkðe ? 

Mkkuhe çkku÷...

s{e ÷eÄw ? ¾k÷e LkkMíkk-Ãkkýe

¾kuxw ÷køÞw.... yêu {khu

íkkhk çkihkLku sRLku fu
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ઉમાશંકર જોષી ગુજરાતી સાહહતયિા જાણીતા કનિ અિે લેખક હતા. 

તેઓિે ૧૯૬૭માં ભારતીય અિે ખાસ કરીિે ગુજરાતી સાહહતયમાં તેમિા 

ઉમદા પ્રદાિમાટ ેજ્ાિપીઠ પુરસકાર થી સનમાિિામા આવયા. તેમિા જીિિ 

ઉપર રનિનદ્રિાથ ટાગોર, મહાતમા ગાંધી િી ભારે અસર હતી. 

તેઓિું પ્રાથનમક નશક્ષણ બામણા ગામે અિે માધયનમક નશક્ષણ ઇડરમાં 

થયું હતું. ૧૯૨૮માં અમદાિાદમાં ગુજરાત કોલેજથી મેહટક્ કયુું. તેઓ 

૧૯૩૬માં અમદાિાદમાં બી.એ. થયા અિે મુંબઈિી એનલફસટિ કોલેજમાંથી 

૧૯૩૮માં એમ.એ. ઉત્તીણ્બ કયુું.

તેઓ ગુજરાત રાજયિા સાબરકાંઠા નજલ્ાિા બામણા ગામે ૨૧ 

જુલાઈ ૧૯૧૧ (અષાઢ િદ ૧૦ નિ.સં. ૧૯૬૭) િા હદિસે જનમયા હતા. 

તેમિા માતાિંુ િામ િિલબેિ અિે નપતાિું િામ જઠેાલાલ કમળજી જોષી 

હતું. ૧૯૩૭માં તેઓિું લગ્ન જયોતસિાબેિ સાથે થયું. તેમિી પતુ્રીઓિા 

િામ િંહદિી અિે સિાનત ્.ે

મુખય કૃનત

નિશીથ (મધય રાનત્રિો દેિતા)

કનિતા

નિશ્વશાંનત, ગંગોત્રી, નિશીથ, 

મહાપ્રસથાિ, અનભજ્, સાતપદ

એકાંકી

સાપિા ભારા, હિેલી

િાતા્બસંગ્રહો

શ્ાિણી મેળો, નિસામો

નિબંધ સંગ્રહ

ઉઘાડી બારી

સંશોધિ

પુરાણોમાં ગુજરાત

નિિેચિ

‘અખો’ એક અધયયિ; કનિિી શ્દ્ા

અિુિાદ

શાકંુતલ, ઉત્તર રામચહરત

બાળગીત

સો િરસિો થા

સામનયક સંપાદિ

‘સંસકૃનત’ ૧૯૪૭-૧૯૮૪

સાટહતયકાર (કવિ, નિલકથાકાર)

જનમ

૨૧ જુલાઇ, ૧૯૧૧

બામણા, સાબરકાંઠા વજલ્ો, ગુજરાત

મૃતયુ

૧૯ ટડસેમબર, ૧૯૮૮ (૭૭ િષ્વ), 

મુંબઇ, મહારાષ્ટ ટ્ર, ભારત

રચનાઓ

W{kþtfh òu»ke
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ઉજ્જિૈ ભગિાિોિી િગરી કહેિાય ્.ેદ્ાદશ 

જયોનતનલુંગમાં જિેી ગણિા થાય ્ ેતે ભગિાિ 

મહાકાલેશ્વર અહી નબરાજમાિ ્.ેસમ્ાટ 

નિક્માહદતયિી આ િગરીમાં કૃષણ,બલરામ 

અિે સુદામાએ સાંહદપિી ઋનષિા આશ્મમાં 

નશક્ષા લીધી હતી.મોય્બ સમ્ાટ અશોકિાં પુત્ર 

મહેનદ્ર અિે પુત્રી સંઘનમત્રાિું જનમસથળ,રાજા 

િાં પુત્ર ભતુ્બહરીિું સાધિા સથાિ મહાકનિ 

કાનલદાસ,ગનણતદા િરાહનમહહર ,હરનસનધધ 

માતાિું સથાિક,આ અિે આિા અિેક આકષ્બણો 

િચચે ઉિાળા અિે ચોમાસાિાં સનંધકાળ સમયે 

અમે ગાંધીિગર-ઇનદોર ટ્ઈેિમાં ઉજ્જિૈ પહોચયા.ં

પરોહઢયાિાં સિાચાર જિેો સમય થયો હતો.

સીધા મહાકાલેશ્વર ભષમઆરતીમાં પહોંચી ગયા.

મહાકાલેશ્વરિું મંહદર દ્ાપર યુગમાં 

થયાિો ઇનતહાસ ્.ેઆ મંહદરણી પૂજા સમ્ાટ 

નિક્માહદતય અિે રાજા ભોજિાં િખતમાં પણ 

થતી હતી.મંહદર ત્રણ ભાગમાં નિભાજીત ્ .ેસૌથી 

ઉપર િાગ ચંનદ્રેશ્વરિું મંહદર ્.ેજ ે િષ્બમાં 

એકિાર િાગપાંચમિાં હદિસે ખુલે ્.ેિીચે 

ઓમકારેશ્વર અિે અિે સૌથી િીચે મહાકાલેશ્વર 

મુખય જયોનત્બનલંગ મંહદર ્.ે

મંહદર સિારિાં ૪ થી રાતિા ૮ િાગયા સુધી 

સામાનયત: ખુલ્ું રહે ્ .ેસાિરણી ભસમઆરતીિું 

અહી મહતિ ્.ેજમેાં દશ્બિાથટીઓિી ભીડ જામે 

્.ેહદિસ દરમયાિ સિાર,બપોર,સાંજ પૂજા થાય 

્.ેતયારે દશ્બિ કરતાં જાણે ભૂતભાિિે ભગિાિ 

શંકરિાં દશ્બિ કૈલાસ પિ્બત પર કરી રહ્ા હોિી 

એિી અિુભૂનત થાય ્.ેસાંજિી શૃંગાર આરતી 

પ્ી ભગિાિ પર જળાનભષેક થતો િથી.શ્ાિણ 

માસમાં દર સોમિારે મહાકાલિી સિારી િીકળે 

્.ેજ ે નક્ષપ્રાિદીિા તટ પર પહોચે ્.ેતયાં પૂજા 

અચ્બિા પ્ી િગરિાં મુખયમાગયો પર ફરી મંહદરે 

પહોચે ્.ે

અહી દર બારિષશે નસંહસથ કંુભમેળાિું 

આયોજિ થાય ્.ે

મંહદરિા નિશાળ પહરસરમાં અિેક 

મંહદરો,પ્રસાદઘર નિગેરે આિેલા ્.ેપુરાણોમાં 

પણ જિેો ઉલે્ખ ્  ેતે ઉજ્જિૈ અિંનતકાપૂરી તરીકે 

પણ ઓળખાય ્.ેઅહી હરનસધ માતા,ચારધામ 

મંહદર,નચંતામણી ગણેશ,ગઢકાનલકા ભતુ્બહરી 

ગુફા,કાલ ભૈરિ, મંગલિાથ, સાંહદપિી  આશ્મ, 

મોટા ગણપતી, ગોપાલ મહંદર, રામ મંહદર, 

િેધશાળા, નસધધિટ િગેરે અિેક દશ્બિીય 

સથળો અહી આિેલા ્.ેપહરિહિ નિગમિી બસ 

દ્ારા તેમજ ટમેપો,ઓટો હરક્ષા તેમજ પ્રાઈિેટ 

ટકે્ષીઓ દ્ારા જિાય ્.ેનિિાસ માટ ે અિેક 

હોટલેો,યાત્રીગૃહો અિે ધમ્બશાળાિી સુનિધા ્.ે

{nkfk÷uïh, WßsiLk

મારી યાત્ા
કવન વી .આચાય્ણ
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“પાિ” ખુબજ લીલો્મ શબદ ્.ે ગુજરાતી ભાષા સાહહતયમાં સદાય હયયોભયયો શબદ. ભાષા 

પારંગતોએ આ “પાિ” શબદિે ઘણી અલગ અલગ િેદિા, સંિેદિા, લાગણી, ઉંમર, મિ:નસથનત નિગેરે 

દશા્બિ્બિા સુપેરે િાપયયો ્.ે

પાિ શબદિુ ંતજેપંુજ (પાિમ્) કાવય પંનકતિ ેઆંજી દ ેતિેુ ં્.ે પાિ શબદિા બીજા ઘણા સમાિ અથટી 

શબદો જિેા ંકે પણ્બ, પાિ, પાદંડુ ંિગેરે શબદો પણ કનિઓિી પ્રથમ કક્ષાિી પસંદ રહ્ા ્.ે લીલા પાદંડાિે 

લહેરાતા જોઈિ ેનપ્રયતમિી યાદ આિ ેએિા ંપ્રયોજિ ઘણા કનિઓએ અલગ અલગ રીત ેિણ્બવયા ્.ે

શબદોિાં માનલક અિે સૂરતાલિાં આસામી હોય એિી સંગીત અિે સાહહતયિી લીલી્મ આતમા શ્ી 

અનિિાશ વયાસ “પાિ” શબદિો મહહમા એમિી સંગીતમય કનિતાઓમાં ઘૂંટી-ઘૂંટીિે પીરસે ્.ે

એમિા લખાયેલા અિે એમિાં જ દ્ારા સંગીતબદ્ કરાયેલા ખુબજ પ્રચનલત ગીતો જિેા કે “પાિ લીલું 

જોયું િે તમે યાદ આવયા” અિે “પાંદડુ ંલીલું િે રંગ રાતો” જિેા સદાબહાર ગુજરાતી ગીતોમાં નપ્રયતમિે 

યાદ કરિામાં પાંદડાંિે નિનમત બિાિે ્.ે એજ લહેરાતું પાિ કુદરતિી જટેલું િજીક ્,ે એટલુંજ િજીક 

નપ્રયતમિા મિ સુધી પહોચિા પ્રેરે ્.ે 

દીકરી નિદાયિા ખુબજ પ્રચલીત ગીતમા ં કનિ અનિિાશ વયાસ દીકરીિ ે કોયલ સાથે 

અિ ે પાંદડાંિે પહરિારજિો સાથે સરખાિ ે ્ ે અિ ે આંબનલયાિા પાદંડ ે પાદંડા ં રડતા કરે ્.ે 

એ લખે ્,ે 

કોયલ ઊડી રે ગઈ અિે પગલા ંપડી રે રહ્ા ં

સિૂા સરિર અિે સૂિો આંબનલયો; 

એિા ંપાદંડ ેપાદંડા ંરડી રે રહ્ા.ં

    સતિ યુગલ 

         હોઠ કસકસતા

    પાિ ડોલાિે 

      મૌનલક “નિચાર”

કવેિયત
મૌવિક વવચાર
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એિીજ “પાિ”િી િાત જલસાિા માણસ કનિ શ્ી સુરેશ દલાલ કહે ્ ેકે 

નશનશરમા,ં 

જિેા સઘળાય ેપાિ ખરી ગયા ્,ે 

એિા ંિૃક્ષિે 

પંખીિો ટહૂકો પણ પાંદડુ ંલાગ.ે 

મોતિે ઉતસિ કહેિારા ફળદુ્રપ શબદોિા ં માળી સુરેશ દલાલ, માણસિી લાચારીિ ેખબુજ સહજતાથી 

પાિખરમા ંખરી ગયેલા પાિ સાથે સરખાિે ્.ે

ઘડપણમાં સૂય્બિો મીઠો તડકો, પિિિો લહેરાતો િાયરો, ઝાડ પર ઝુલતાં પાંદડાં આ બધાજ પહરિારિા 

સભયો લાગે ્.ે એજ ખરતી ઉંમરે બારીિી બહાર ઝાડ પર લહેરાતું પાિ પણ જાણે કોઈ સિજિ હાથ 

ડોલાિીિે પોતાિા ઘરે આિિાંિું આમંત્રણ આપતું હોય એિું લાગે ્.ે ઘરડા અિે એકલિાયા વયનકત િે “કેમ 

્ો” જટેલો િાિો સંિાદ પણ પંખીિા મીઠા ટહુકા જિેો લાગે ્.ે

કનિશ્ી હરીનદ્ર દિે પણ જિાિીિી લહેરો િે ચંપાિી પાંદડી સાથે સરખાિતા કહે ્ ેકે 

લીલી ડાળીમાં પીળી ચંપાિી પાંદડીિે, 

લાલ લચક કેસૂડો મોહ્ો. 

માણસ આ ધરતી ઉપર અલગ અલગ ભૂનમકા ભજિિા આવયો ્,ે એટલે જ તતિજ્ાિીઓ કહે ્ ેકે 

ઝીંદગી એક રંગમંચ ્.ે જયા ંહરીનદ્ર દિે કહે ્ ેકે લીલી ડાળી જિેી જિાિીમાં પીળી ચંપાિી પાંદડી જિેી 

મસતી લૂંટીિે લાલ લચક કેસહરયા કેસૂડાિંી માફક રંગીિ જીિિ જીિિાિું ્.ે

માણસ સિભાિ એટલ ેકુદરત પણ િા ઉકેલી શકે એિો કોયડો. માણસિ ેખદુિ ેજ ખબર હોતી િથી કે એિો 

સિભાિ શુ ં્.ે ભાિ અિ ેઆિશે પ્રમાણ ેએિા નિચાર અિ ેિત્બિ નભન્ નભન્ જ હોય ્.ે કયારેક માણસિે 

કોઈકિી સફળતામા ંઆિંદ થાય તો કયારેક એજ માણસિી હતાશામા ંઆિદં થાય.એજ દશા્બિતા કનિ કહે ્,ે 

એક હસ,ે એક રડ,ે 

આખં બ ેઆપસમા ંચડભડ ે

એક નિહાળ ેગગિ, બીજાિ ેજચ ેફકત આ ધરતી 

એક ઉગાડ ેફૂલ અનયિ ેગમ ેપાદંડી ખરતી.

એજ કિેશ્વર એક પંનકતમાં જિાિીિે રંગીિ નમજાજ ેજીિિા કહે ્ ેઅિે કયારેક કોઈકિી હતાશા િે 

ખરતી પાંદડી સાથે સરખાિે ્.ે અિે આિી જ ભીિી લાગણીઓિે કોઈકિી ઝંખિા કરતા કહે ્ ેકે આ 

સાિ હફક્ો ચંદ્ર, 

કાળા િૃક્ષમાં શોધી રહ્ો,

 એકાદ લીલું પાંદડુ.ં

હરીનદ્ર દિે કનિઓિા િણ્બિથી પાિિી લીલાશ જીિિિ ેલાલાશ અપાિ ે્.ેકુદરતી સૌનદય્બમાથંી જો કોઈ 

કળાકૃનતિ ેકનિઓિી કનિતાઓમા ંખુબ જ બહુમાિ મળ્ુ ંહોય તો ત ેશબદ ્ ે“પાિ”.
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ત્ણ િાના ંમજુને મળયા ં

હૈયુ ંમસતક હાથ,

્બહ ુદઈ દીધુ ંનાથ 

જા 

ચોથુ ંનથી માગંવુ ં!

- ઉમાશકંર જોષી


