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“વિચારયાત્રા” સાથે સંકળાયેલ તમામ 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 .ં

- મૌલિક “વિચાર”
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“rð[kh”
માણસની આત્માનો ખોરાક એટલે એના વિચારો. હકારાત્મક વિચારો એના
વ્યક્તિત્વને પોષણ આપે છે અને નકારાત્મક junk food જ ેવાં છે. ઓછાં કરો કે
વધારે કરો એ અંતે ઝેર જ ેવાં જ છે.
આ મહિનામાં માતૃભાષામાં સુગઘ
ં ફે લાવતા એવા ઘણાં પ્રસંગ આવ્યા. 5 અમેરીકન
ભારતીય સંપાદકોના સહિયારા પ્રયાસથી “સંવર્ધન માતૃભાષાનું” નામક પુસ્તક અને
દુનિયાનું જાડામાં જાડું પુસ્તક આકાર લઇ રહ્યું છે. પ્રત્યક્ષ રીતે એ પુસ્તકને જોઈને
રૂવાડાં ઉભાં થવાની સાથે ગૌરવની લાગણી અનુભવાય. ટૂકં સમયમાં આ પુસ્તકને
દુનિયાનું જાડામાં જાડું પુસ્તક તરીકે Guiness Book of World Record માં સમાવેશ
કરાય એવાં સમાચારની રાહ જોઉં છુ .ં માં ગુર્જરીના આ પાંચય
ે સંતાનોને હૃદયથી
ગુજરાતીપણાનાં સંસ્કારને છાજ ે એ રીતે અભિનંદન વ્યક્ત કરું છુ .ં
મારાં ગુજરાતીપણાને ગૌરવ પમાડે તેવા ઘણાં પ્રસંગો બન્યાં. મારા પ્રિય મિત્ર
સ્નેહા પટેલનું પુસ્તક ‘અક્ષિતારક’નું લોકાર્પણ કવિ શ્રી હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટનાં હસ્તે થયું.
આપણી વિચારયાત્રાનાં આધારસ્તંભ એવાં શ્રી રિતેશ મોકાસણાની ફિલ્મ “Always
રહીશું સાથે” ના ફિલ્મ-સંગીતનું લોકાર્પણ થયું અને 19 ફે બ્રુઆરીએ એને દેશવિદેશના
સિનેમાગૃહોમાં release કરવાની પરવાનગી મળી.
વિચારયાત્રાને ખૂબ જ ગૌરવ પમાડે તેવી એક કવિતા અને એક વાર્તા સમાવવાનો
પ્રયત્ન કર્યો છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ડૉ અંકિતાબેન (B.Physio, M.H.A.Consultant Physiotherapist) અને પ્રિય મિત્ર પ્રિયાંશી શાહ (internship at High Court
of Gujarat) ને, કે જ ેમણે માં ગુર્જરીનાં આંગણે પ્રથમ વખત શાહી છાંટાણાં કરીને
પોતાની કલમ આપણી માતૃભાષા માટે ઘસી છે.
દરે ક લેખકમિત્રો તથા વાચકમિત્રોનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર.
- મૌલિક “વિચાર”
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Mkrhíkk ÄwLke íkhtrøkýe íkrxLke

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
સરિતા ધુની તરંગિણી તટિની હૃદિની હોઈ,
સ્ત્રોત સ્ત્રવંતી નિમ્નગા આપગા દ્વિરે ફા જોઈ.
~~~
શૈવલિની સ્ત્રોતસ્વિની, દ્રીપવતી જલમાલ;
નદી નહિ આવે વારમાં, શોચ મ કર હે બાલ !
- પિંગળલઘુકોષ
નદી કે સરિતાની વાત કરવી એટલે
ભારોભાર સમૃદ્ધિની વાત કરવા સમાન છે.
જ્યાં નદી હશે ત્યાં સમૃદ્ધિ હશે જ. કાકા
કાલેલકરે નદીને ‘લોકમાતા’ ને ‘જીવનલીલા’
જવે ા ઉપનામ આપતા પુસ્તકો આપણને
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આપ્યા છે. પંચમહાભૂતના પાંચ તત્વોમાંના
માત્ર ‘જળ’ ને જ જીવન કહે વામાં આવ્યું છે.
જળ..ઝરો..ઝરણું..નદી.. માત્ર હિન્દુસ્તાનનો
જ નકશો તપાસો તો ‘જળ એ જ જીવન’ની
સાબિતી મળી જશે. Civilization-સંસ્કૃતિ
વિષે વિચારો તો, એમ કહે વાતું કે પહે લાના
સમયમાં નગરો નદી કિનારે જ વસ્યા હતા.
હાં, આજકાલ હાઈવેને અડોઅડ આડેધડ
નવી વસાહતો/ગામ વસવા લાગ્યા છે એ
પણ બદલાતા જમાનાનો સમય અને સંજોગ
મુજબ બદલાતો સગવડીયો ધર્મ જ કહી
શકો.

પૌરાણિક કથાઓ પ્રમાણે તો અસલ
૭ મુખ્ય નદીઓ હતી. માનસાચલ પર્વત
ઉપર વસિષ્ઠ અને અરુંધતીના લગ્ન પ્રસંગે
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવજીએ રિવાજ મુજબ
વરઘોડિયાં ઉપર પવિત્ર પાણી છાંટી આશીર્વાદ
આપ્યા. તે પાણીના જુ દી જુ દી દિશામાં સાત
રે લા ચાલ્યા અને તેમાંથી જ સાત નદી ઉત્પન્ન
થઇ એમ માનવામાં આવે છે.
૧. એક રે લો ક્ષિપ્રા સરોવરમાં પડ્યો અને
ત્યાંથી ક્ષિપ્રા નદી શરૂ થઈ.
૨. બીજો રે લો મહાકોશી પાસેના પ્રપીતમાં
પડ્યો અને ત્યાંથી કૌશિકી નદી થઈ.

વિશ્વામિત્રે તેને પૃથ્વી ઉપર આણી.
૩.	ત્રીજી નદી ઉમાક્ષેત્રમાંથી શરૂ થઈ. આ
નદીનું પછીથી કુ બરે ે આહ્વાન કહ્યું એટલે
તેનું નામ કાવેરી પડ્યું.
૪. ચોથી નદી મહાકાલ નામના મોટા
સરોવરમાં પડી. ગોમત નામના લોકો
આ નદીને નીચે લાવ્યા એટલે તેનું નામ
ગોમતી પડ્યું.
૫. પાંચમી દેવિકા નદી હિમાલયના પુત્ર
મૈનાક પર્વતમાંથી નીકળી. મહાદેવે તેને
સમુદ્ર તરફ મોકલી.
૬. છઠ્ઠી બાડવમાંથી નીકળી સરયૂ નામથી
જાણીતી થઈ.
૭. હિમાલયની દક્ષિણે આવે લ ઇરાવત
પર્વતમાં થ ી નીકળી સાતમી નદી
ઇરાવદી કે ઇરાવતી નામથી ઓળખાણી.
પુરાણો મુજબ હિંદસુ ્તાનની અઢાર મુખ્ય
નદીઓ : વિપાશા, સિધુ, શતદ્રુ, જાહ્નવી,
કાલિંદી, ગંડકી, સરયૂ, સોણ, ઇરાવતી,
નર્મદા, તાપી, ગોમતી, ગોદાવરી,
ભીમરથી, કૃ ષ્ણા, કાવેરી, તામ્રપર્ણી અને
ધૃતમાલા.
કાલેલકરને નદી પર કઇ
ં ક વિશેષ લગાવ.
તેમણે ઘણી નદીઓને અદ્ભુત વર્ણવી છે.
તેમના શબ્દોમાં ગંગા : ‘ગંગા કશું ન કરત
અને એકલા દેવવ્રત ભીષ્મને જન્મ આપત
તોપણ આર્યજાતિની માતા તરીકે આજ ે
તે પ્રખ્યાત હોત. પિતામહ ભીષ્મની ટેક,
ભીષ્મની નિસ્પૃહતા, ભીષ્મનું બ્રહ્મચર્ય અને
ભીષ્મનું તત્ત્વજ્ઞાન એ આર્યજાતિ માટે હંમશ
ે ાં
આદરપાત્ર ધ્યેય બની ચૂક્યું છે એવા આર્ય
સંસ્કૃતિના આધારસ્તંભ જ ેવા મહાપુરુષની
માતા તરીકે આપણે ગંગાને ઓળખીએ છીએ.’
નદી વગર હિંદસુ ્તાનનો જ નહીં કોઈપણ
દેશ/પ્રદેશનો નકશો વિચારવો અશક્ય છે.
આપણા દેશમાં તો લોકો યાત્રાએ ઓછા
ને જાત્રાએ વધુ જાય છે. એ રીતે વિચારો
તો, ઇન્ડિયન ટુરીઝમ ડીપાર્ટમેન્ટ આપણી
નદીઓની સમૃદ્ધિ પર જ નભે છે એમ કહી
શકાય. હિંદુ ધર્મમાં નદીનું મહત્વ કેટલુ?ં એ
માત્ર નદી કિનારે આવેલાં મંદિરો કે માતાજી/

કુ ળદેવીની દેરીઓ જોતાં સમજાય જશે.
સં સ ્કૃત ભાષામાં નદીના બે જાતિમાં
વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. કેટલીક નદી
સ્ત્રીલિંગ તરીકે અને કેટલીક નદી પુલ્લિંગ
તરીકે ઓળખાય છે. કુ દરતી રીતે નીકળતાં
પાણીનાં વહે ણ જો ૮૦૦૦ ચાપ લાંબાં હોય
તો તેને નદીનું નામ આપી શકાય. તેનાથી
નાના હોય એને ઝરા કહે વાય. જ ે નદીનું
પાણી ધીમે વહે છે તેને ભારે મનાય છે.
જ ે નદીનું પાણી જલદીથી વહે છે તે ને
હલકું ગણાય છે. રે તી અને ટેકરાળ પ્રદેશ
ઉપર થઈને વહે તું પાણી સ્વચ્છ ગણાય છે.
હિમાલયમાંથી નીકળી આવતાં પાણી અમૃત
સમાન ઔષધીય ગુણથી ભરપૂર હોવાની
માન્યતા છે. તો વળી, વિંધ્ય પર્વતમાંથી વહે તું
પાણી સંધિવા, પિત્તરોગ, માથાના રોગ અને
અજીર્ણ મટાડનાર મનાય છે. કેટલાંક પાણી
કોઢ, શ્લીપદ, મગજ અને હૃદયના રોગ
મટાડે છે એમ કહે વાય છે. આ તો પૌરાણિક
વાતો થઇ સમજવી.
નદી મનમુક્ત હોય, એ કદી બંધાયેલી
ન હોય, હંમેશ ખળખળાટ વહે વી. નદી
જ્યારે બંધાઈ જાય છે ત્યારે એનું સૌંદર્ય
છીનવાઈ જાય છે. એ શાંત થઈને બેસી
જાય, ત્યારે સમજવું કે એ માણસે પ્રદુષિત
કરે લાં વાતાવરણમાં, શહે રની હદમાં પ્રવેશી
છે. શહે ર નદીના અલ્લડ હિલોળાને સીધી
લીટીમાં ગોઠવી ડહોળી નાખે છે. આપણે
સ્વચ્છતા તો માત્ર આપણા ઘર પુરતી જ
માર્યાદિત રાખી છે. નદીઓને પ્રદુ ષિત
કરવામાં આપણે માણસજાતે કોઈ કચાશ
છોડી નથી. આપણા દે શ માં ઘણીબધી
નદીઓ શહે રમાંથી પસાર થતા કાં તો બંધાય
જાય છે કાં તો સૂકાય જાય છે.
જિદં ગી ગંગા કિનારો છે,
કિનારા પર જુ ઓ,
પાપ પણ ધોવાય છે ને,
પુણ્ય પણ ધોવાય છે.
- વેણીભાઈ પુરોહિત

આપણું શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે,
છતાં આપણે કેવળ જળને જ જીવન કહ્યું છે.
એમાં ઘણું રહસ્ય રહે લું છે. નદી આપણા
ઘરના માટલામાં તો આવે જ છે, પણ મૃત્યુ
પછી’ય નદી આપણી સાથે સંકળાયેલી રહી
છે. મૃત્યુ બાદ અગ્નિસંસ્કાર થયા પછી જ ે
અસ્થિ-ભસ્મ બચે છે એને નદીમાં વહાવવાનો
રિવાજ છે.
ચોથા ધોરણની એ ઘટના હજીય યાદ
છે. ગુજરાતીના પીરીયડમાં ઉષાબેને નાક
પર ચશ્માં ચડાવતાં કડક નજરે કહ્યું હતું
કે, “કાલે બધાએ નદી પર નિબંધ લખીને
આવવાનું છે.” ત્યારે ન હતી એવી કોઈ
સાહિત્યરસિક નજર/સમજ કે પાકટ
ઉંમર કે , નદી વિષે વિચારીએ ને લખી
શકીએ.
બાળપણ એટલે તો, નદીના પાણીમાં
છબછબિયાં કરવાના દિવસો, પથ્થર નાખી
નાના-મોટા વમળોની હરીફાઈ યોજવાના
દિવસો, થોભ્યાં વગર સૌ પહે લ ાં તરતાં
નદી ઓળંગી જવાના દિવસો. નદી વિષે
વિચારવાના નહીં પણ નદીમય થવાનાં
દિવસો. નદી કિનારે એક દિવસ તો શું
એક અઠવાડિયાના પર્યટનની વાત હોય
તો’ય જલ્સાથી નદીનું સૌન્દર્ય પીતાં જીવી
જાણીએ. પણ, અહી તો શિક્ષિકાબેને એક
આખું પાનું ભરીને લખવાની વાત કરી
હતી. અમે બધાએ નિબં ધ માળા ખોલી
નોટબુ ક માં એકસરખું જ ઢસડી માર્યું
હતું અને શિક્ષા સ્વરૂપે આખા ક્લાસના
વિદ્યાર્થીઓને સ્કુ લ ફરતે પાં ચ આં ટ ા
દોડતાં મારવા પડ્યા હતા. તો’ય સમજી ન
શક્યાં કે, નદીનો ગતિ સાથે સીધો સંબંધ
છે. નદીને ઉછળતાં, ઘૂઘવતાં સાગર પ્રત્યે
પ્રેમભાવ છે અને તેને મળવા માટે તે સતત
ગતિશીલ રહે છે.
કદી હં ુ તમારા પ્રતિ જોઉં છુ ,ં
વહે તી નદીની ગતિ જોઉં છુ .ં
- મનહરલાલ ચોકસી
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नदिया बहती है , सबसे कहती है ,
गति ही तो जीवन है ,
गति ही अन्वेषण है |
तुम चलते रहो, डरो ना, मन में
सन्देह भरो ना,
जो पानी सा बहता है ,
जो पानी सा रहता है ।
फिर कौन उसे रोकेगा,
फिर कौन उसे टोकेगा,
जो खुद ही मुड जाता है ,
तो कौन उसे मोडेगा ?!
चट्टानों में भी बहकर,
हर मुश्किल को भी सह कर,
खद
ु राह बना लेता जो,
उसका ही अभिनन्दन है ।
हाँ गति ही तो जीवन है ,
हाँ गति ही अन्वेषण है ।
नदिया बहती है , यों सबसे कहती है ,
तुम सभी ध्यान से सुनलो,
मेरी बातों को गुनलो..
जल-धारा ही जीवन है ,
धरती माता का धन है ।
इससे ही हरियाली है ,
इससे ही खुशहाली है ।
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यह प्राणों की रे खा है ,
यह वैभव अनदे खा है ।
यों करो न इसको दषू ित,
धरती इससे ही भूषित ।
यों मैला करो न जल को,
क्यों बहा रहे हो मल को ।
मेरी पीडा को बिसरा,
फेंको ना कूडा-कचरा
होता गन्दा तन मन है ,
यों नदी करे क्रन्दन है , यों नदी
करे क्रन्दन है ... _unknown

નદી જ ેવા પ્રેમમાં સમર્પણના ગુણ બીજ ે
ક્યાંય જવલ્લે જ જોવા મળશે. એટલે જ તો
મીઠી સરવણી ખારા જળમાં વિલીન થઇ જાય
છે. પ્રેમમાં બલિદાનનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ જો
કોઈ આપતું હોય તો તે માત્ર ને માત્ર નદી છે.
ખળખળ નદી જ ે પાદરે જોવા મળી હતી,
દરિયાને મળવા કેટલી ઉતાવળી હતી.
- કૈલાસ પંડિત
~~~
તોફાની થયો દરિયો,
નદી દીઠી ખળખળતી.

~~~
નદી મિલને,
ખુશહાલ દરિયો,
રે તમાં રમે.
- આરતી પરીખ
પર્વતમાંથી ઝરણાં સ્વરૂપે ખિલખિલાટ
કરતી નદી તટ પર પહોંચતાં જ સહે જ
ધીરગંભીર થઇ ડુગ
ં
ં રા, ખેતરો, ઝાડી-જગલો
ઓળંગતી ખળખળ વહે તી સાગર ભણી
પ્રયાણ કરે છે.
બધામાં દિલ છે,
કિંતુ પ્રેમના ઝરણાં નથી સૌમાં,
બધા પર્વતના ખોળામાં
સરિતા થઇ નથી શકતાં.
- મરીઝ
કદી નદીના બે કાંઠા મળતાં ભાળ્યા છે?!
જ્યાં સુધી નદીમાં ભરપૂર પાણી હોય ત્યાં
સુધી બંને કિનારા વચ્ચે બરાબરની દૂરી રહે
અને જયારે પાણી સૂકાય ત્યારે તો કાંઠા જ ેવું
કશું રહે તું જ નથી. નદીઓ તો એટલું જ
શીખવે છે કે, એના કાંઠ ે કાંઠ ે સમાંતર વહે તા

શીખી જશો તો’ય પ્રેમસાગરે ડૂબકી મારી
શકશો. જ્યાં બધું એકાકાર અને અભેદ છે.
એટલે જ કહે છે ને કે, આશિક અને
માશુકાએ નદી અને સાગરની
જ મે રહે વું જોઈએ. એક
સાદ પડ્યો કે, મિલનની
ઘડીઓ ગણાવા લાગી.
બે કાં ઠ ાની જ મે પ્રેમ
કરનારા પ્રેમી ક્યારે ય
એક થઇ શકતાં નથી.
જો સાદ પાડ્યો આપણે
તો પર્વતો ફાડી અને
કેવી ધસી આવી નદી તારા તરફ,
મારા તરફ.
- રમેશ પારે ખ
બધા પર્વતોમાંથી નદીઓ વહે તી નથી
તે વ ી જ રીતે દરે ક વ્યક્તિમાં દિલ છે
પણ બધા પ્રેમ કરી શકતાં નથી. દિલની
ધડકન બીજા દિલને સંભળાય, અનુભવાય
ત્યારે પ્રેમના અંકૂર ફં ૂટ.ે વળી, નદીને જન્મ
આપનાર પર્વતો જટે લાં જ ભાગ્યશાળી
દીકરીને જન્મ આપનાર પિતાને ગણવામાં
આવે છે. દીકરીના લગ્ન થતા વિદાય આપતી
વખતે દરે ક પિતાની ઈશ્વરને મનોમન એક જ
પ્રાર્થના હોય છે કે, તેની દીકરી કદી પાછી
વળે નહીં.
કેવા શુકનમાં પર્વતે આપી હશે વિદાય,
નિજ ઘરથી નીકળી નદી પાછી વળી નથી.
- જલન માતરી
જિદં ગીની સફરમાં ઘણી વખત એવી
ઘણી કપરી ક્ષણો આવી ચડે છે કે આપણે
તત્કાલ નિર્ણય લેવા પડે ને જ ેનાથી ભાવિ
જિદગીમાં
રણ કે નદી જ ેવો મોટો ફર્ક આવી
ં
જશે તેનો અંદાજ પણ હોય છે. જીવન
આવા અનેક વણાંક પર લેવામાં આવતાં
શાણપણભર્યા નિર્ણયોથી જીતી શકાય છે.
નદીની પસંદગી સર્વશ્રેષ્ઠ છે પણ એ રસ્તે

બધા ચાલી શકે એટલાં શક્તિમાન નથી.
એવાં વણાક પર હવે ઊભો છે કાફલો,
અહીંથી જવાય રણ તરફ,
અહીંથી નદી તરફ.
- કિસન સોસા
નદીની સુંદરતા માણવી, જાણવી અને
જીવવી એ ત્રણેય એકબીજાથી તદ્દન ભિન્ન
ક્રિયાઓ છે.
નદી કિનારે ,
એકલતા ઢીંચીને,
તરસી બેઠી.
~~~
ભૂખરાં ખેત,
નદીએ પાણી વેંત,
ગ્રીષ્મ તડકે.
- આરતી પરીખ
~~~
સ્ત્રી...
એ નદી છે.
એણે એને કહ્યું : સમુદ્ર ,
આખી જીંદગી હં ુ
મારી જાતને ઓગાળતી રહી
અને તારા તરફ વહે તી રહી
માત્ર તારે માટે

અને
અંતે મારું
સમુદ્રમાં રૂપાંતર
થઇ ગયું.
સ્ત્રીની સોગાત
આકાશ જ ેવી વિરાટ હોય છે
પણ તું તો
તારી ભક્તિમાં જ મચ્યો રહ્યો.
તને નદી થવાનો
અને મારામાં ઓગળી જવાનો
કદીયે વિચાર સરખો આવ્યો નહિ.
- હીરા બન્સોડે
(મરાઠી, અનુવાદ : રમેશ પટેલ)
દીકરી જુ વાન થઇ એ બાપની નજર
સૌથી પહે લ ાં પારખે. એમ નદી જુ વાન
થાય એ કવિની કલમથી છૂ પું રહે ?! નદીની
સું દ રતાએ તો જગતભરના કવિઓને
ન્યાલ કરી દીધાં છે. અષાઢી મેઘ વરસે,
ધરા લીલી ચુંદડી ઓઢી મલકે ત્યારે , નદી
પાછળ રહી જાય એવું બને?! શ્રાવણમાસના
તહે વારોની ઉજવણીમાંથી સમય કાઢી કદીક
ફૂરસતે નદીનું સૌદર્ય પીવાની કોશિષ કરજો.
શ્રાવણીયા દિવસોમાં વરસાદના પાણીથી
છલોછલ વહે તી નદી ખરા અર્થે જુ વાન થઇ
હોય એવું અનુભવાય છે. એનું એ અસલ
અલ્લડ રૂપ અવર્ણનીય કહી શકો.
અંતે આપ સર્વે વાચકમિત્રોને અચૂક
પૂછવું રહ્યું કે, વરસાદી દિવસોમાં બહારગામ
જતાં બસની બારીમાંથી ડોકું કાઢી, પ્રિતની
છાલક ઉડાડતુ,ં પ્રેમસાગર ભણી ખળખળાટ
વહે તું, નદીનું અલ્લડ રૂપ કદી માણ્યું છે?
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þwt ÃkiMkku s {kýMkLku
{kÃkðkLkwt çkuhku{exh Au ?
ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
રોજ ઝરૂખામાં બેસવાની સુંદર આદત
આજ ે પણ ચાલુ છે. ઝરૂખામાં બે સ ીને
બહારની દુનિયાને નિહાળતાં ક્યારે ભીતરમાં
સરી જવાય તે ન ો ખ્યાલ નથી રહે ત ો.
બાળપણના એ દિવસો હતાં રોજ અરબી
સમુદ્રનાં મોજાં નિહાળતી. તેનો સુદં ર અવાજ
મને કર્ણપ્રિય લાગતો હતો. પૂનમની રાતના
તેના ઘુઘવતાં મોજાનો અવાજ કાનને સુરીલો
લાગતો. અમાસની રાતની નિરવ શાંતિમાં
ખોવાઈ જતી. સમયનું ભાન પણ ન રહે તું.
આમ ને આમ દિવસો, મહિના અને વર્ષોના
વહાણા વાયા.
આજ ે જીવનના સંધ્યા ટાણે બેસું ઝરૂખામાં
અને અંદર ઉતરી તલાશ કરું. આ ઘુઘવાટ
હવે શાંતિમાં પરિણમ્યો છે. બસ કેવી રીતે
સમાજ ઉપયોગી કાર્ય કરું, તેના વિચારોમાં
ખોવાઈ જાંઉ છુ .ં એકાંત સાથે ગાઢ મૈત્રીનો
અનુભવ કરું છુ .ં ભીડમાં ખોવાઈ જાંઉ છુ .ં
જીવનના દરે ક તબક્કા દરમ્યાન જુ દાજુ દા
અનુભવમાંથી પસાર થવાનો લ્હાવો માણ્યો
છે. જીવનસાથીનો સંગ મધદરિયે ગુમાવ્યો
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છતાં વિયોગના આઘાતમાં થ ી બહાર
આવી જીવન સફળ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો.
પ્રેમાળ બાળકોની પ્રગતિ જોઈ સંતોષની
લાગણી અનુભવતાં.
‘બેટા તું નોકરી પર જા. હં ુ છુ ં ને, ઘરમાં
પછી શાની ચિંતા કરે છે?!’ અનિતા બોલી
રહી. નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિમય જીવન જચી ગયું
હતું. હવે ન નોકરીએ જવાની ધમાલ કે ન
કોઈના લંચ-બૉક્સ તૈયાર કરવાનાં. ઘરમાંથી
બધા આઠ પહે લાં વિદાય થઈ જાય. પછી
નિરાંતે ચા બનાવે અને છાપું લઈને વાંચવા
બેસે. રોજ ‘સુડોકૂ’ સોલ્વ કરવાનું. જમ્બલ
વર્ડસ બનાવવાના, ખૂબ ગમતું. દિમાગને
કસરત મળે એ નફામાં. અચાનક વિચાર
સ્ફૂર્યો ૨૧મી સદીમાં માનવી ‘પૈ સ ાને ’
આટલું બધું મહત્વ કેમ આપતો હશે? હાં,
તે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે! તેમાં શંકાને
સ્થાન નથી. કિંતુ, સારા ચારિત્ર સમાન કોઈ
પવિત્ર ધન નથી. માણસ પૈસાથી ધનવાન
કહે વાય તેના જ ેવી કોઈ કરૂણતા નથી. જ ે
દિવસે પૈસો માનવને માપવાનું બેરોમિટર
ગણાશે તે દિવસે આ ધરા પર અમાસના
અંધારા છવાશે. મહાપુરૂષો, ઋષિઓ તેમના

ચારિત્રથી શોભાયમાન છે. જ ને ે કારણે
સદીઓ અને યુગો પછી પણ તેઓ પંકાય છે.
પૈસો યા લક્ષ્મી ચંચળ છે. તેને પામવી
યા ગુમાવવી આસાન છે. પૈસા વગરનો
માનવ કંગાલ નથી ગણાતો. ચારિત્ર વગરના
માનવની કશી કિમત નથી. ચારિત્ર કોઈ પણ
ભોગે સુરક્ષિત હોવું જોઈએ. ચારિત્રહીન
માનવ ભલેને પૈસામાં આળોટતો હશે તો
પણ તેની કશી કિમત નહી હોય. સામાન્ય
માનવ, જ ેની પાસે સવારે ખાધા પછી રાત્રે
મળશે કે નહી એવો પ્રશ્ન ઉભો હોય છતાં તે
જો ચારિત્રવાન હશે તો આદર પામશે. પૈસો
સર્વસ્વ છે એ વિચાર અસ્થાને છે. ધનવાનો
ખુલ્લેઆમ જાણતા હોય છે કે, ‘આ હં ુ નથી
બોલતો મારો પૈસો બોલે છે.”’તેમને આદર
અને સન્માન માત્ર સ્વાર્થ સાધવા પૂરતા
હોય છે. સ્વાર્થ સર્યો અને ‘હં ુ કોણ તું કોણ‘
જ ેવા હાલ થાય છે. જો પૈસા સાથે ચારિત્રનું
બળ હોય તો ‘સોનામાં સુગંધ’ જ ેવું લાગે.
જ ે દિવસે પૈસાથી માનવીની કિંમત અંકાશે
ત્યારે એ સમાજ ક્યાં જઈને અટકશે એ
ગહન પ્રશ્ન છે.
પૈસાથી બધું ખરીદી શકાય? ઉંઘ અને

શાંતિ પૈસો કદી મેળવી નહી આપે! ચારિત્રની
વાત બહુ દૂર રહી. મનુષ્યએ પ્રયત્ન દ્વારા
કે ળ વે લ ી સજાગવૃ ત્તિ થી ચારિત્રનું રક્ષણ
કરવું. પૈસો તો હાથનો મેલ છે. ક્યારે છેહ
દેશે તેની કોઈને ખબર નથી. માનવ ગુમાવેલ
પૈસો મેળવવા શક્તિમાન છે. જ ેનું ચારિત્ર
અનિતીનો પૈસો કમાવામાં શિથિલ થાય છે
તેનું પતન નિશ્ચિત છે. તેનું રક્ષણ કરવા
પ્રયત્નશીલ રહે વું જરૂરી છે. પૈસો તો આજ ે
છે ને કાલે નથી. જ ે ગુમાવ્યા પછી પાછો
મેળવી શકાય. પૈસો ગુમાવવાથી આદર અને
સન્માન ખોવાતા નથી. કિંતુ ચારિત્ર શિથિલ
થાય પછી આદર-સન્માન પાછાં મેળવવા
મુશ્કેલ છે. માનવનું પતન તેનાથી સંભવિત
બને તે હકિકત છે. ‘યેન કેન પ્રકારે ણ’ કદાચ
માનવી પૈસો પ્રાપ્ત કરી શકે. સ્વના ચારિત્રનું
રક્ષણ તેને સદાબહાર ઈજ્જત અને આદર
આપવા સમર્થ છે. પૈસાની ઝાકમઝોળ તેને
સ્પર્શી શકતી નથી.
ભૌતિકવાદના આજના યુગમાં કદાચ
આ વાત કાનને સ્પર્શી ન શકે. અંતરાત્માનો
અવાજ અવગણવો શક્ય નથી. પસીનાનો
રોટલો રળી ખાનાર આરામથી હાથનું
ઓશિકું બનાવી નસકોરાં બોલાવી શકે
છે. જ્યારે અનિતીથી કે ગદ્દારીથી મેળવેલા
પૈસા પાત્ર વ્યક્તિ, ૪૦ હજારના પલંગમાં
શિમળાના રૂની તળાઇ પર આળોટવામાં
પસાર કરે છે. નિંદર તેનાથી જોજન દૂર
ભાગે છે.
યાદ આવે છે.. એક ભાઈની જુ વાન
દીકરીથી રસ્તા પર અકસ્માત થયો. કહે વું

આવશ્યક નથી કે, પૈસાપાત્ર હતા. નવી નવી
ગાડી ચલાવતાં શીખી હતી. રાતનો સમય
હતો. રસ્તા પર ટ્રાફિક થોડો ઓછો હતો.
દીકરીને થયું પપ્પા બાજુ માં છે, રાતનો સમય
છે. પૂછી જોંઉ, પ્રેક્ટિસ કરવા માટે અનૂકુળ
સમય હતો.
‘પપ્પા હં ુ ગાડી ઘર સુધી ચલાવું’?
‘સાચવીને ચલાવીશ?’
‘હા, પપ્પા’.
પપ્પાને થયું થોડી પ્રેક્ટિસ થશે. ભલેને
ચલાવતી, હં ુ બાજુ માં બેઠો છુ .ં
દીકરી જરા વધારે પડતી ખુશ થઈ.
રાતાના કોઈ બેઘર રસ્તા પર સૂતો હતો
અંધારામાં ફુટપાથ પર સૂતલ
ે ો કોઈ ગરીબનો
જાન ગયો. દીકરી પછી તો પાંદડાની માફક
કાંપતી હતી. પપ્પાએ પોલિસ આવે ત્યાં સુધી
સંભાળી. લોકોનું ટોળું ભેગું થાય એ પહે લાં
પોલિસને પૈસા આપી દીકરીને બચાવી ભાગી
છૂ ટ્યા. સવારે એ લત્તામાં ચાલતાં ગયા.
કાન બધી વાતો સાંભળતાં હતાં. એ જુ વાન
ગામથી આવ્યો હતો., મું બ ઈમાં રોટલો
રળવા. તેના માતા અને પિતાનો ‘ચિરાગ’
કાયમ માટે ઓલવાઈ ગયો. તેઅને ખૂબ દુખ
ં
થયું. અજાણ્યા રાહી બની, આજુ બાજુ વાળા
માણસો પાસેથી બધી વાત કઢાવી. તકલિફ
જરૂર થઈ. ચેન પામવા માટે તેની બધી
વિગતો ભેગી કરી. દીકરી ખૂબ ગભરાઈ
ગઈ હતી.
‘પપ્પા આપણે શું કરીએ? તમે ભલે મને
જ ેલમાં જતી બચાવી; મારું દિલ મને ડખ
ં ે
છે. મને ચેન પડતું નથી. આ મારાથી શું

થઈ ગયું?’
‘બેટા, તું ધીરજ ધર. આ કૃ ત્ય તેં જાણી
જોઈને કર્યું નથી. જરૂર કોઈ રસ્તો શોધીશ.
તારા મનને મનાવ, તારા પપ્પા તને સહાય
કરશે.’
આખરે એ શેઠ ે તે જુ વાનની બધી વિગત
એકઠી કરી. દીકરીને જણાવ્યું. દીકરીએ
સાથે આવવાનો આગ્રહ સેવ્યો. પપ્પા પોતાની
દીકરીને નારાજ કરવા નહોતાં માગતા. બાપ
દીકરી તે જુ વાનના ગામમાં જઈ તેના માલિક
તરીકે ઓળખાણ આપી. ૧૫ લાખ રૂપિયા
આપી આવ્યા. જુ વાનના માતા અને પિતાએ
ઉદાર દિલે અકસ્માત કરનારને માફ કર્યા.
તેમને ખબર હતી દીકરો તો ગયો પણ જ્યાં
નોકરી કરતો હતો એ શેઠ ે આવીને હાથ
ઝાલ્યો. એ માતા પિતાને તેઓ જણાવી ન
શક્યા કે, ‘તેઓ જ કારણભૂત હતાં.’ ઈશ્વરને
મનમાં ને મનમાં પ્રાર્થના કરી, “હે પ્રભુ ક્ષમા
કરજ ે, આ વાત બતાવી નહી શકાય.”
આજ ે એ શે ઠ ને અને તે ન ી દીકરીને
ગામથી પાછાં આવતા ગાડીમાં બેઠાં બેઠાં
ઉંઘ આવી ગઈ ! જુ વાન દીકરીના મુખ પર
શાંતિ વર્તાતી હતી. તેને પસ્તાવો ઘણો થયો
હતો. એવું કૃ ત્ય થઈ ગયું હતું જ ે ભૂલવા
મથીએ તો પણ ન ભૂલાય. તે અજાણ્યા
યુવાનના માતા અને પિતાએ અકસ્માત
કરનારના ગુનાને માફ કર્યો હતો. ગયેલો પુત્ર
કોઈ પણ કિમતે પાછો આવવાનો ન હતો.
એમ મન મનાવવું રહ્યું કે, મોત વિધાતાએ
એ પ્રમાણે લખ્યું હશે!!

yu ðkík Mkk[e Au fu
Rïh yufs Au,
yLku yu ðkík Ãký Mkk[e s Au fu
Rïh yufuyuf{kt Au.
- {kir÷f “rð[kh”
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ykfkþËeÃk
h{uþ Ãkxu÷

છદં -શિખરિણી
છટા તારી ભારી,
અરણ્યે ઊભો જો, ગિરિશૃંગ ચઢી, પૂચ્છ ફણતો
ખુમારીથી હાલે, ભડ દબદબો, ત્રાડ ભરતો
ધરે શ્રીમંતાઈ, ગીર ગઢ મહીં, રૌદ્ર રણકે
રવે ઘેરો ગર્જે, વન મલકમાં, રાજ કરતો
રમે મસ્તી ભર્યાં, વનચર બધાં, ગેલ કરતાં
ધરી મીઠાં પાણી, તરસ છીપવે, ગીર ઝરણાં
ચિકારાં ચોસીંઘાં, મરકટ રમે, કુંજર લીલી
ઘટા વન્યે ઝૂમે,તૃણ હરિત આ, જાજમ ભલી
ક્ષુધા તૃપ્તિ ન્યાયે, કુ દરત તુલા, કાળ ભરણી
શમે પંખી ટૌકા, તિમિર ક્ષિતિજ ે, મૌન કનડે
અને થંભે શ્વાસો, ન ખબર હવે, કોણ ખરશે
લપેટે અંધારાં, નીરવ રજની, કેફ ઘૂરકે
ભલા ડાલામથ્થા, મુગટ મહિમા, સાવજ ધણી
બલિષ્ઠી શૂરા ઓ, વિવશ શત્રુ સૌ, તું વનરથી
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મેં તેની આંખોમાં એક ચમક જોઈ. તે
મારુ અકોઉન્ટ ઓપેનિગ
ં નું ફૉર્મ પ્રોસેસ
íkhíkku rn{k÷Þ કરતી હતી ત્યારે મેં એને કેટલાય સમયે
ખૂબ નજીકથી જોઈ. કોઈ કવિએ લખેલી
rn{k÷e þkn
સુંદર કવિતા જ ેવું એનું સ્મિત હતું અને
બેંકમાં અમારી તે પહે લી મુલાકાતમાં
કંઇક જાદુ હતું. તે દિવસે તો પહે લીવાર દરિયા જ ેવી ઊંડી આંખો. બે ઘડી માટે તો
મેં એને જૂ ઠ્ઠું કીધું કે, હં ુ તેનો પીછો ન’તો મનને હાશ થઇ કે, સારું છે કે તે કાજલ
કરતો પણ, બે ન ્કમાં એકાઉન્ટ ખોલવા લગાવે છે, નહીંતર કદાચ મારી જ નજર
આવ્યો હતો. તેને મારી વાત પર વિશ્વાસ તેને લાગી જાત. તે હસે ત્યારે તેના ગાલમાં
તો કર્યો જ, પણ તેટલું જ નહિ એ દિવસે ડિમ્પલ પડતા હતા, જ ેનાથી તે ખૂબ વહાલી
રે માં એની જોડે આવતાં જતાં
લાગતી. ટ્ન

એની બે ખુશ્બુ હં ુ ક્યારે ય નહિ ભૂલું. એક
તો તેના વાળની અને બીજી તેના પરફ્યુમની.
તેના અવાજમાં મધની મીઠાશ ભરે લી હતી.
સુંદરતાની પ્રતિમા હતી મેઘા.
કહે વાય છે કે, પ્રેમનું પહે લું કદમ તે
મિત્રતા છે અને છેલ્લું કદમ પણ મિત્રતા જ
છે. તે દિશામાં મેં પહે લું કદમ તો આગળ
વધારી દીધું હતું, રોજ કોઈ ને કોઈ બહાને
બેન્કમાં જાઉં અને એની સાથે વાતો કરવાનું
કોઈપણ કારણ હં ુ શોધી લઉં. લગભગ
અઠવાડિયા બાદ હં ુ જાણી જોઇને લંચના
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કલાકમાં ગયો જ ેથી મારે ત્યાં જ ઇન્તેઝાર
કરવો પડે અને હં ુ તેને બસ નિહાળી શકું.
એ દિવસે તો જાણે ખુદા મારા પર મહે રબાન
થઇ ગયો. મેઘાએ સામેથી મને પૂછ્યું કે,
“તમે જમી લીધું કે નહિ?” તે બહાર
જમવા જતી હતી, તેની મમ્મી બીમાર હતી
તો આજ ે તે ટિફિન ન’તી લાવી. મેં તેને
કીધું કે, “ના મારે પણ બહાર જ જમવાનું
છે.” અને અમે સાથે જમવા નીકળ્યા. એ
દિવસે અમારું મિત્રતાનું પુષ્પ મારા પ્રેમના
બગીચામાં ખીલી ઉઠ્યું. મેં તેની જોડે ખુબ
વાતો કરી, મારા ભણતર, મારી નોકરી, એને
મેં એ પણ કીધું કે, કેવી રીતે આ શહે રમાં
આવ્યો, અને કેમ મને ખાલીપણું લાગે છે. મેં
તેને હસતાં હસતાં પૂછી લીધું કે, તમારામાં
એક મિત્ર જોઉં છુ ,ં આપણે ફ્રેન્ડ બની શકીએ
છે! પછી તો શું?! જ ેમ જ ેમ દિવસો વીતે
છે.. તેમ તેમ અમારી મિત્રતા ગાઢ થઇ
જાય છે. લગભગ રોજ સાંજ ે અમે અમારી
ઓફિસેથી ફ્રી થઇને એક બીજાને મળીએ,
આખા દિવસની વાતો કરીએ. રોજ સવારે
ટ્નરે માં સાથે મુસાફરી કરતા, મેઘાના વાળની
સુગધ
ં લેવી, સાંજ ે મેઘા જોડે કોફી પર મનની
વાતો કરવી અને રાત પડે તેની સાથે માણેલી
પળોને યાદ કરવી એ મારી નવી દિનચર્યા
બની ગઈ હતી.
મેઘા મારી સારી મિત્ર તો બની જ ગઈ
હતી. પણ તે છતાંયે હજુ દિલના ખૂણામાં એ
ખાલીપણું જ ે ઘર કરી બેઠું હતું, એ હજીયે
જવાનું નામ જ ન’તું લેત.ું ક્યાંક હજુ કઇં કમી
હોય, કંઇક ખૂંચતું હોય તેમ સતત લાગ્યા
કરતું. મેઘા તો મારા જીવનનો અમૂલ્ય
ભાગ બની ગઈ હતી, પણ એ છતાં હં ુ
મેઘાના દિલમાં કદાચ ઘર ન’તો કરી
શકતો. મેઘા જોડે સમય વિતાવો તો મને
ખૂબ ગમતો, પણ ક્યાંક થોડો અસંતોષ
પણ રહે તો. ખૂબ મનોમંથન કર્યા બાદ
મને વિચાર આવ્યો કે, હવે સમય આવી
ગયો છે કે મારા મનની વાત મેઘાને કહે વી
જોઈએ. મેઘા મારા પ્રેમનો સ્વીકાર કરી લે,
તો મારા જીવનનું ખાલીપણું દૂર થઇ જાય
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એ વિચારે મને ખૂબ ઉત્સુક કર્યો હતો. મને
મેઘાનો શું પ્રતિસાદ હશે, એનો થોડો ડર
હતો, પણ એનાથી પણ મોટો ડર તો મને
એ હતો કે, હં ુ તેને મારા મનની વાત કરીશ
કેવી રીતે? સ્વભાવે તો હં ુ ખૂબ જ શરમાળ
હતો. સામે ચાલીને મારા દિલનો હાલ તેને
બયાન કરવો_મારા માટે અશક્ય જ હતું.
બહુ વિચાર્યું પણ; કંઈ સુજતું જ ન હતું.
પત્ર લખવો કે messageમાં કહે વું તો બહુ
ordinary હતું. મેઘાને કંઈક અલગ રીતે
જ મારે મારા પ્રેમનો ઈકરાર કરવો હતો.
છેલ્લે રશ્મિએ કહે લો caller tuneવાળો
idea યાદ આવ્યો.
ખૂબ હિંમત જોડીને, મેં મેઘાને message
કર્યો, “Call me. Urgent”. અચાનક મારો
આ message જોઈ મેઘાને મારી ચિંતા થઇ
ઉઠી અને તેણે મને તરત જ call કર્યો. પણ;
તેનો ફોને મેં ન ઉપાડ્યો. એક પછી એક
તેણે મને ચાર વખત call કર્યા. એ પછી મેં
તેને message કર્યો, “meet at Barista in
10 mins”. જ ેવી મેઘા બરીસ્તામાં આવી,
તેવો જ તેના સવાલોનો વરસાદ વરસવા
લાગ્યો. તેને જોઈને મારા મુખ પર બસ

“શાંત ઝરુખે વાટ નીરખતી
રૂપની રાણી જોઈ હતી,
મેં એક શહે જાદી જોઈ હતી..
એના હાથની મહેં દી હસતી’તી,
એની આંખનું કાજળ હસતું’તું,
તેના સ્મિતમાં સો સો ગીત હતાં,
તેની ચુપકી બી’ સંગીત હતી..
ઝરા નજરને નીચી રાખીને; એને
સમયને રોકી રાખ્યો’તો..”

સ્મિત જ રમ્યા કરતું અને તે મારી સામે
આશ્ચર્યચકીત થઇને જોતી હતી. ચપટી
વગાડીને તેણે મને પૂછ્યું, “અભી, કૈક તો
બોલ હવે. મને tension થાય છે કે, શું થઇ
ગયું અચાનક?!”
બસ, એ જ મોકો હતો. મેં તેને મારી
caller tune યાદ કરવા કહ્યું... “હોતા હૈ જો
love સે ઝ્યાદા, વૈસે વાલા love, ઈશ્કવાલા
love, યે ક્યા હુઆ હૈ ક્યા પતા...” આ
યાદ કરતાં જ મેઘાને સમજાયું કે, ખરે ખર
આ caller tuneની પાછળ તો મારા પ્રેમનો
ઈકરાર છે. મારા અચાનક પ્રેમના પ્રસ્તાવથી
મેઘા થોડી ચોંકી ઉઠી. તેને મારા મનની વાત
શરૂથી મેં કહી કે, ઘણા વર્ષોથી મારા મનમાં
એક તસ્વીર બંધાઈ હતી .. સૈફ પાલનપુરી
સાહે બની ગઝલ “શાંત ઝરુખો ”થી એ
પ્રેમની તસ્વીર પ્રેરાયેલી છે. તેના માટે મેં
મારી સૌથી પ્રિય ગઝલની બે પંક્તિ ગાઈ :
“શાંત ઝરુખે વાટ નીરખતી રૂપની રાણી
જોઈ હતી,
મેં એક શહે જાદી જોઈ હતી..
એના હાથની મહેં દી હસતી’તી, એની
આંખનું કાજળ હસતું’તું,
તેના સ્મિતમાં સો સો ગીત હતાં, તેની
ચુપકી બી’ સંગીત હતી..
ઝરા નજરને નીચી રાખીને; એને સમયને
રોકી રાખ્યો’તો..”
મેં તેને કીધું કે, હં ુ જીવનના કડકડતા
શિયાળામાં પ્રેમરૂપી તાપણાની એક હં ુ ફની
ખોજમાં છુ .ં હં ુ મારા મનના ખાલી ખૂણાને;
એના પ્રેમથી ભરી દે, એવા જીવનસાથીની
તલાશમાં છુ ં અને મને લાગે છે કે, મારા
સ્વપ્નમાં ઝરુખે બેઠલ
ે ી એ છોકરી તું જ છે.
મારી બધી જ વાત મેઘાએ ખૂબ શાંતિથી
સાંભળીને મને એણે માત્ર એક જ સવાલ
કર્યો કે હં ુ sure છુ ં કે એ ઝરુખે બેઠલ
ે ી
છોકરી હં ુ જ છુ ?ં ! એ ધૂંધળી તસ્વીરમાં
તને મારો જ ચહે રો દેખાય છે? મેઘાની
આ વાત તો સાચ્ચી હતી. એ તસ્વીર મારા
સ્વપ્નમાં પાણીમાં રમતાં એક પડછાયા
સમાન હતી. તેને હં ુ ક્યારે ય ધ્યાનથી જોઈ

ન’તો શકતો. એ ઝરુખે બેઠલ
ે ી છોકરીનું
મુખ જોવા હં ુ જ ેટલા પ્રયત્ન કરું, તેટલું જાણે
પાણી હલી જતું અને મારું સ્વપ્ન વધુ ને વધુ
ધૂધ
ં ળું થઇ જતુ.ં આ વાત મેં મેઘાને જણાવી.
મેઘાએ ખૂબ પ્રેમથી મને કીધું કે, “અભી,
મને ખબર છે કે તે બહુ પ્રયાસ કર્યા હશે,
પણ આજ ે એક વખત ફરી મારા માટે શાંત
મનથી તે ચિત્ર તું આંખ બંધ કરીને ફરી
જો. હં ુ તારી મદદ કરીશ. હં ુ તને મારો
જવાબ આપું એ પહે લાં મને એ જાણવું
ખૂબ અગત્યનું છે કે, હં ુ જ છુ ં કે નહીં તારા
એ સ્વપ્નમાં. મેઘાની વાત માનવા મેં એક
છેલ્લો પ્રયત્ન કર્યો. હં ુ આંખ બંધ કરીને એ
ધૂંધળી તસ્વીર ફરી જોવાનો પ્રયાસ કરતો
હતો ત્યારે મેઘા કહે છે કે, “એ કોણ છે કે
જને ી કહે લી વાતો તને દરે ક સમયે તારી
દુવિધામાં સાચ્ચો રસ્તો બતાવે છે ? એ
કોણ છે જ ે તારી ખુશીમાં તારા કરતાં વધારે
ખુશ અને તારા દુઃખમાં તારું દર્દ વહેં ચવા
તત્પર હોય છે? એ કોણ છે કે, જ ેની જોડે
તું સંપૂર્ણતાનો અનુભવ કરે છે? મેઘાના
શબ્દો જાણે મને અરીસો બતાવતા હતા. એ
તસવીરમાં મને મેઘાનું નહિ પરંતુ રશ્મિનું
મુખ દેખાય છે. આખિરકાર એ રશ્મિ
જ તો હતી જ ે મારા જીવનમાં સૂરજની
પહે લી કિરણની જ ેમ રોશની લાવતી હતી.
કડકડતી ઠડં ીમાં મને હં ૂફ આપતી, મારા
જીવનમાં જાણે બળબળતી બપોર બાદ એ
પહે લાં વરસાદની જમે મને ઠડં ક આપતી
હતી. જ ેને હં ુ હરઘડી શોધતો હતો, તે વ્યક્તિ
તો, હંમશ
ે ાથી મારી પાસે જ હતી પણ કદાચ
હં ુ તેના પ્રેમને ઓળખી ન’તો શક્યો.
આ બધી લાગણી મેં મેઘા સામે વ્યક્ત
કરી અને તેને કીધું કે, “એ તસ્વીર તારી
નથી પરંતુ મારી સૌથી સારી મિત્ર રશ્મિની
છે. તું મારી મિત્ર તો બની ગઈ, પણ સૌથી
સારી મિત્ર તો રશ્મિ જ છે. મારી ખામોશીમાં
છુ પાયેલી વાતો તો માત્ર રશ્મિ જ સમજી શકે
છે. એક તરફ મને સચ્ચાઈ જાણવાની ખુશી
થાય છે તો, બીજી તરફ દુઃખ થાય છે કે
કદાચ આ બધી વાતોથી મેં મેઘાનું દિલ તો

નથી દુખાયું ને?!” મેઘાનો હં ુ આભાર માંગું
છુ ં અને સાથે સાથે માફી પણ કારણકે, મારા
લીધે મેં તેની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડી
છે. મેઘાનો આભાર માનવા માટે શબ્દો
ખૂટી જાય છે. કારણકે, જો તે ન હોત તો
કદાચ હં ુ આ હકીકત સમજી જ ન શક્યો
હોત. મારી વાતો સાંભળી મેઘા હસી પડી.
તેણે મને તેના મનની વાત કરી કે, “મેં તને
હંમેશા મારા સારા મિત્રની જમે જ જોયો
છે, એનાથી આગળ નહિ. હં ુ ખૂબ ખુશ છુ ં
કે તને સમજાય ગયું છે કે તારા જીવનના એ
ખાલીપણાનું કારણ શું છે. રશ્મિને તેં તારા
જીવનની આ નવી શરૂઆત કર્યા પછી બહુ
દૂર કરી દીધી, એને તે taken for granted
લીધી, એટલે કદાચ તને એના પ્રેમની તાકાત
ન’તી સમજાય. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે,
રશ્મિ પણ તને ખૂબ જ પ્રેમ કરતી હશે.
રશ્મિની યાદો મારી આંખો સમક્ષ તરી
આવી ને એને મારા મનની વાત કરવા મેં
મારી caller tune બદલી એને sms કર્યો,
“Call me”. ફોન silent પર કરીને હં ુ સીધો
airport ભાગ્યો. અમદાવાદની નેક્સ્ટ
અવેલેબલ flightની ટીકીટ લીધી. મારા

સાચું કહં ુ તો તું
મને મારા પડછાયા
જેટલો ગમે છે,
પણ માનવી અને
તેના પડછાયા
ક્યાં એક થાય છે.
- હિમાલી શાહ
અચાનક આવેલાં messageથી રશ્મિ ચિંતિત
થઇ ગઈ પણ હં ુ flightમાં હતો તો એના
એકેય ફોનનો જવાબ આપી ન શક્યો. લાલ
ગુલાબોનો ગુલદસ્તો લઇને એના ઘરની
બહાર આવી પહોંચ્યો. તેનો doorbell
વગાડ્યો અને રશ્મિએ બારણું ખોલ્યું ત્યાં
હં ુ હાથમાં ગુલાબ લઇને ઉભો હતો. મારા
ગુલદસ્તા પર મેસેજ હતો
rashME <3 abhimanU
શાંત ઝરુખો – જ ે ગીતને મેં મારી નવી
caller tune બનાવી હતી, તેની બે પંક્તિ
ગાતા મેં રશ્મિને ભેટી લીધી. તેના સ્મિતના
ગીતે એનો જવાબ મને આપી દીધો…

Doorbell વગાડ્યો અને
રશ્મિએ બારણું ખોલ્યું ત્યાં હં ુ

rashME <3 abhimanU

s¤
suðe íkkhe nkshe Au
õÞkhu ykuZkRLku
Mkhfe òÞ Au íkwt

શાંત ઝરુખો – જે ગીતને

- {kir÷f “rð[kh”

હાથમાં ગુલાબ લઇને ઉભો હતો.
મારા ગુલદસ્તા પર
મેસેજ હતો

મેં મારી નવી caller tune
બનાવી હતી
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½B{h ð÷kuýwt
આંખોની પકડને વધુ સખત બનાવી.
‘આજ ે તો આવીને, કે મ ગુમસુમ
છતાં પ્રસન્ન ચિતે ઉભો છે ?’
½B{h ð÷kuýwt
છતાં હં ુ , મારી ખામોશી તોડવા
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh
નહોતો માંગતો. કે વળી બીજો સવાલ,
ઉગમણે થ ી સૂ ર્ય નીકળીને જગને
‘ વત્સ રોજ તો કોઈની તબિયત કુ શળ
ઉજીયાળું કરી દીધું છે. પ્રસન્ન ચિતે ઉઠી
રાખવા પ્રાર્થે છે, કોઈના સુખ માટે યાચે છે,
સ્વમુખને સ્મિત સાથે રમતું કરીને મંદિર
તારા પોતના માટે પણ ભજ ે છે; કેમ આજ ે
બાજુ પગલાને જવા વિનંતી કરી. એકદમ
આવું ?’
શાંત અને સરળ મન પણ દિલને શાતા
‘પ્રભુ, આજ ે મેં નક્કી કર્યું છે કે કશું જ
આપતું હતું. પગથીયા ચડીને શ્રી હરિના
માંગવું નથી અને પ્રસન્ન ચિતે તારા દર્શનની
સનમુખ જઈને ઉભો રહ્યો. બે હાથ જોડીને
ઝાંખી કરીશ.’
એક નિરાળું સ્મિત રાખીને એમની સામે
‘તને ખયાલ છે કે આજ ે તારા મુખ પર
અપલક નજરે જોયે રાખ્યું. થોડી પળો તો
આટલી પ્રસન્નતા કેમ છવાયેલી છે ?’ ‘હં ુ
વિહવળતામાં પસાર થઇ ગઈ. નક્કી કરે લું
તો મારી પ્રસન્નતા કે દુર્બળતા તમારા જ
કે પ્રસન્ન ચિતને આજ ે દખલ નથી પાડવું.
મુખે સાંભળીશ ‘
અને બીજી જ પાળે એ ભેદી અવાજ ે મારી
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“ઓકે , તો સાં ભ ળ, આજ ે તારું
નહિ જોયેલું સપનું સિદ્ધ થવા જઈ રહ્યું
છે. વણ માં ગે લું તને મળી ગયું છે. ‘
‘કહી તમે મારા આગામી રીલીઝ
થનારા ફિલ્મની તો વાત નથી કરતા
?’ ‘એજ તો વાત કરી રહ્યો છુ ,ં દિલમાં
ખુશીના ઉભરા વધુ ઉમટી પડયા ને ?’
‘હા પ્રભો, તમારા અને મારા શુભચે ્છકો થકી
જ એ બધું શક્ય બન્યું છે. મારી આવનારી
ફિલ્મ ઓલ્વેઝ રહીશું સાથે એ મને નવો
રાહ ચીંધ્યો છે અને તમારે એમાં માર પગ
અને મનને વધુ મજબૂત બનાવવાના છે. ‘
‘ ઓહ...જા અને જઈને ફિલ્મ માટેની તૈયારી
કર સમય કોઇની રાહ નથી જોતો. ‘

rfMkefk ËËo {e÷ þfu
íkku ÷u WÄkh...
SLkk RMkefk Lkk{ nu...
Mkòðx
fðLk ðe. yk[kÞo
અ મ દ ા વ ા દ ન ી જા ણ ી ત ી સુ પ ર
સ્પેશીયાલીસ્ટ રાજસ્થાન હોસ્પીટલમાં વેહલી
સવારે પ્રવેશ કરતી વેળા મુખ્ય દરવાજાની
બાજુ એ ટીંગાતા બોર્ડ પર સુવિચાર કે કોઈ
ગુજરાતી કવિની પ્રેરણાદાયી પંક્તિ લખતા
જોવા મળતું વ્યક્તિત્વ એટલે કાંતિભાઈ
આર. પટેલ. સૌમ્ય સ્વભાવ તથા દેખાવે
સામાન્ય લાગતા કાંતિભાઈ સમાજ સેવાના
ભેખધારી છે. સેવા શબ્દનો સમાનાર્થી એટલે
કાંતિભાઈ પટેલ.
આણંદ જિલ્લાનાં ખોબા જવે ડા ગામ
જીતપુરા ખાતે ૧૯૫૧ની ૧ ફે બ્રુઆરીનાં
રોજ માતા ધીરજબે ન તથા પિતા
રણછોડભાઈ ને ત્યાં બાળકનો જન્મ થયો
નામ પાડવામાં આવ્યું કાંતિ. કાંતિભાઈનું
પ્રાથમિક શિક્ષણ જીતપુરામાં તથા માધ્યમિક
શિક્ષણ ગામથી આશરે ૫ કી.મી. દુ ર
આવેલ ભરોડા વિનયમંદિર ખાતે લીધું. પુત્ર
કાંતિભાઈને વાંચનનો શોખ ખુબ જ હોવાથી
માતા પુનમનાં દિવસે ડાકોરથી પરત આવતી
વેળાએ ૨-૩ ચોપડીઓ અચૂક લેતા આવે.
ગામમાં આવેલા પુસ્તકાલયના તેઓ સક્રિય
સભ્ય હતા.૧૯૬૮માં એસ.એસ.સી.માં
ઉતીર્ણ થઇ ને વિદ્યાનગરની ટી.વી.પટેલ

આર્ટસ કોલેજમાં દાખલ થયા. ૧૯૭૩માં
બી.એ.થયા બાદ તેમની ઈચ્છા શિક્ષક
બનવાની હતી પરંતુ આર્થિક સ્થિતિ તથા
કોઈ પાસે કાંઈ માગવું નહિ તેવી પ્રતિજ્ઞાને
લીધે શિક્ષક નાં બની શક્યા.
કાં તિ ભાઈને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા
નહોતી. પરંતુ માતાની જીદને કારણે પાદરા
તાલુકાના સમીપાલા ગામનાં વિદ્યાબહે ન
સાથે ૧૯૮૦માં લગ્નગ્રંથીથી જોડાઈ ગયા.
જીવનસં ગ ીનીના સહકારને લીધે તે મ ની
સેવાયાત્રને વેગ મળ્યો અને શિક્ષક નહી બની
શકનાર કાંતિભાઈ ‘સમાજ સેવક’બન્યા.
સે વ ા કરવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી
??? તેનો જવાબ આપતાં તેઓ કહે છે
...”ઈચ્છાબહે નની સાવરણીથી “બન્યું એવું
કે એક દિવસ ગામની ધરમશાળાનાં ઓટલે
બધા વૃદ્ધો બેઠા હતા તેમાંથી એક વૃદ્ધ ઉભા
થયા તો ઓટલા પડેલો કચરો અને ધૂળને
લીધે ધોતિયું મેલું થયું..આ જોઇને પુત્રવધુ
બોલી ઉઠી ‘તમારું ધોતિયું કેટલું મેલું થયું
છે ...કપડાં કોણ ધોશે ??.પુત્રવધુના આવા
ઉચ્ચારણો સાંભળી કાંતિભાઈ હચમચી ગયા
અને એક વિચાર આવ્યો કે ઓટલાની રોજ
સફાઈ કરવી.સફાઈ કરવા માટે સાવરણીની
જરૂર પડે પણ સાવરણી લેવાના પૈસા નહોતા.
ગામમાં રહે તા ઈચ્છાબહે ન કાંતિભાઈની

મનોવ્યથા સમજી ગયા અને સાવરણી લાવી
આપી અને સેવાકર્યાનો સૂર્યોદય થયો.
૧૯૮૨ની સાલમાં રાજકોટનાં બસસ્ટેન્ડ
પર એક છાપામાં જાહે ર ાત વાં ચ ી.જ મે ાં
લખ્યું હતું કે અમદાવાદમાં શરુ થનારી એક
અદ્યતન હોસ્પીટલ માટે એક મલ્ટીપરપઝ
ક્લાર્કની જરૂર છે આ વાંચી કાંતિભાઈએ
અરજી કરી.ઈન્ટરવ્યું લેવાયો અને તેમને
પૂછવામાં આવ્યું.”અંગ્રેજી જાણો છો ?”
જવાબ આપતાં તેમણે કહ્યું હં ુ અંગ્રેજી નથી
જાણતો પરંતુ કોઈ કામ અટકશે નહી,મારા
કામ માટે અમારા રાજકોટનાં ચેરમેનશ્રીને
ફોન કરીને અભિપ્રાય મેળવી શકો છો.પુરા
આત્મવિશ્વાસ થી આપે લ ા જવાબથી
પ્રભાવિત થઈને સંસ્થાના તત્કાલીન વડા
સંપતરાજ સી.શાહે હાજર થઇ જવાં કહ્યું
અને કાંતિભાઈ અમદાવાદ ખાતે શરુ થનાર
હોસ્પીટલના જી.આર.એમ.આઈ.નાં પ્રથમ
કર્મચારી બની ગયા અને જિદં ગીના નવા
અધ્યાયની શરૂઆત થઇ.આજ ે પણ એજ
ઉત્સાહ,સમયની નિયમિતતા,કાર્ય પ્રત્યેની
નિષ્ઠા સાથે તેઓ રાજસ્થાન હોસ્પીટલમાં
ફરજ બજાવી રહ્યા છે. કાં તિ ભાઈની
સેવાપ્રવૃત્તિમાં વિદ્યાબેન હંમેશા સહયોગ
આપતાં આવ્યા છે .હંમેશા હસતા રહે તા
કાંતિભાઈ કહે છ ે મારી જીવન જરૂરિયાતો
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સેવાકુંજ જ ેવી અનેક સંસ્થાઓના સંપર્ક તથા
નેત્રયજ્ઞ માટે જાણીતા દોશીકાકા,ધનેશ્વર
વ્યાસ,તથા ડો.શિવાનંદ અધ્વર્યુ જ ેવા લોકોના
સંપર્કે કાંતિભાઈની સેવા પ્રવૃત્તિમાં ઇંધણ
પૂર્યું છે.આંખની તકલીફ હોવા છતાં આજ ે
પણ તેઓ સેવાપ્રવૃતીમાં વ્યસ્ત જોવા મળે
છે.અખબારમાં કોઈની અવસાનનોંધ વાંચી
તે વ્યક્તિના સ્વજનોને પત્ર લખીને વિવિધ
સંસ્થાઓની પ્રવૃત્તિથી પરિચિત કરીને સેવા
તથા સહકારમાટે અપીલ કરે છે. કોઈને
આગળ ભણવા ફી ની જરૂર હોય તો ફી ની
વ્યવસ્થા કરાવી આપે છે.કોઈનો જન્મદિન
હોય,લગ્નગાંઠ હોય કે અન્ય પ્રસંગ હોય ત્યારે
માત્ર ૩૦૦ રૂપિયા આપવાની અપીલ કરીને
તે રકમમાંથી દર્દીઓ તથા જરૂરિયાત વાળા
લોકો માટે ટીફીનની વ્યવસ્થા કરાવી આપી
એક માધ્યમ બને છે.ખાસ વાત તો એ છે કે

ઓછી છે અને પરિસ્થિતિઓ સાથે હં ુ
તાલમેળ બેસાડું છુ .ં પોતાની સેવાવૃત્તિ દ્વારા
અને ર ો આનં દ લે ત ા તે ઓ બં કિ મભાઈ
શે ઠ ની ‘સે વ ા રૂરલ ઝઘડિયા’સં સ ્થાને
પોતાનાં જીવનનો આદર્શ માને છે.સાથોસાથ
સહયોગ કુ ષ્ઠ યજ્ઞ ટ્રસ્ટ,મુની સેવા આશ્રમ
ગોરજ,વિકલાંગો માટે કામ કરતી મંથન
સં સ ્થા,સુ રે ન્દ્રનગરની પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલા

આપેલ દાનની પાકી પહોચ પણ દાતા સુધી
પહોચાડવાની વ્યવસ્થા કરે છે .આમ અનેરું
જીવન જીવતા મુઠ્ઠી ઊંચેરા માનવી હજારો
જરૂરિયાત મંદ લોકો,દર્દીઓનાં દિલમાં ખાસ
સ્થાન ધરાવે છે.તેમને સમાજરત્ન,ચરોતર
ગૌરવ એવોર્ડ,ધરતી રત્ન એવોર્ડ,ગુજરાત
ગૌરવ સન્માન જવે ા અનેક એવોર્ડ અને
સન્માન મળ્યા છે.
ે ની સમાજસે વ ાની પ્રવૃ ત્તિ ને
જમ
ગુજરાતભરમાંથી પ્રસંશા તથા આવકાર
મળતાં આવ્યા છે તથા ઉચ્ચકક્ષાનાં વિવિધ
તજજ્ઞોનાં સંપર્કો પણ થયા છે તેવા શિક્ષક
બન્યા વગર પણ કોઈની જિદં ગીના પાયાનો
ટેકો બનેલા કાંતિભાઈને ગમે તેટલીવાર મળો
પરંતુ એમ જ લાગ્યા કરે ....દિલ અભી ભરા
નહી.

સૌદર્યરાજ્ઞી,
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તારો સુષ્મિત, ઉષ્મિત, ઉલ્લાસિત પત્ર મળ્યો.

- તારા નિ:તુલ નીતરતા નેહથી મારુ મન નિ:સંકોચ થાય છે.
- તારા પ્રસન્ન પ્રિતના પ્રત્યાયથી મારુ હ્રદય પરિતૃપ્તિ અનુભવે છે.
તારો અવિચલિત - સુકુમાર સ્નેહભાવ, અનશ્વર લાવણ્ય,
અપાર્થિવ રમણીયતા મારા સ્મૃતિપટની અલૌકિક જગ્યા પર અદૈહિક છવાયેલો છે.
જેથી એકાદ ક્ષણ પણ તારી સ્મૃતિ સદેહે મારા મનથી વિખુટી પાડી શકતો જ નથી.
એથીજ તારા પત્રની એકાદ વિલંબિત ક્ષણ પણ સહન કરવા અસમર્થ બની જાઉ છુ .
અવિલંબિત પ્રત્યુતરની અપેક્ષા સહ વિરમુ છુ .

16  rð[khÞkºkk  òLÞwykhe 2016

¾wþeykuLke ô{h LkÚke nkuíke

r«Þktþe þkn
ખુ શ ી ઓ ન ી ઉં મ ર ન થ ી હ ો ત ી
આજ ે સવારે ઉઠવામા મોડું થઈ ગયુ અને
દોસ્તોના ફોન પર ફોન આવતા હતા.
કૉલેજ 7 વાગે ચાલુ થઈ જાય અને 7.30
વાગે હજી હં ુ ઘરે જ હતો.પહોચ્યો ત્યાં
સુધી તો બહુજ મોડુ થઈ ગયુ હતુ એટલે
દોસ્તોએ બહાર જ રોકી લીધો. હં ુ મારી
બાઇક પાર્કિંગમાં મુકીને કૉલેજમાં જતો
હતો અને મારૂ ધ્યાન મારા મોબાઇલમાં

હતુ અને એ ક છોકરી જોડે ભટકાયો.
કાળા ઘટાદાર વાળ અને જાણે સુંદરતાની
મૂર્તિ કોઈ પણ માણસ જોઈ લે તો એક જ
નજરમાં એની કાળી ઘેરી આંખોમાં ડુબી
જાય. અને મારું પણ એવુંજ કંઈક થયું.
એના ચહે રા ઉપરનું નૂર અને આંખોમાં નમી
અને ફુલની પાંદડી જ ેવા હોઠ.. એમજ લાગે
જાણે ભગવાને બહુજ ફુરસતથી અપ્સરા
જ ેવી છોકરી બનાવી હોય. હં ુ એની આંખોમાં
એટલો ખોવાઈ ગયો હતો કે એ ક્યારે મારી
સામેથી જતી રહી એ વાતનું ધ્યાન જ ના
રહ્યુ અને પાગલની જમે હં ુ ત્યાં ઉભો જ
રહ્યો. મારા મિત્રો આવ્યા અને મારી ઊપર

હસવા લાગ્યા અને ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો
કે જાન્યુઅારીની કડકડ્તી ઠડં ીમાં હં ુ એકલો
જ ઉભો છુ .ં એ અપ્સરા તો ક્યાંય ઉડી ગઇ
હતી. પછી કેટલા દિવસો સુધી કૉલેજમાં
ફરતો રહ્યો પણ એ છોકરી મને ક્યાંય ના
દેખાઈ. લાઇબ્રેરી જવે ી જગ્યા જ્યાં લોકો
અાખો દિવસ વિતાવી દે છે ત્યાં મે પગ પણ
નહતો મૂક્યો અને એ છોકરીને શોધવા માટે
મે કૉલેજનો એક પણ ખૂણો બાકી નહતો
રાખ્યો, પણ એ છોકરી કયાંય ના મળી.
મારે માત્ર એનું સ્મિત નીરખવું હતું. સમય
વીતતો ગયો. આ વાત ને મહીનો થઈ ગયો
એ છોકરી ક્યાંય ના દેખાઈ એટલે પછી મે
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શોધવાની મૂકી દીધી.
દિવસો વિત્યા અને હં ુ પરીક્ષાની તૈયારીમાં
ગુંથાઇ ગયો. પરીક્ષાનો છેલ્લો દિવસ હતો
અને હં ુ પરીક્ષા પતાવીને નીકળતો હતો
અને ત્યાં એ છોકરી બાજુ ના પરીક્ષાખંડમાં
દેખાઇ.એને જોતા જ મારા ધબકારા વધી
ગયાં અને 10 ડિગ્રી ઠડં ીમાં પણ મને પરસેવા
છૂ ટવા લાગ્યો.મેં બહાર રાહ જોઈ પણ ક્યારે
એ પરીક્ષાખંડમાંથી canteenમાં જતી રહી
હતી એનું મને ધ્યાનજ ના રહ્યું.
હતાશ થઇ મિત્રો સાથે હં ુ canteen
તરફ ગયો અને ત્યાં વળી પાછી મારી નજર
એની ઉપર પડી. હં ુ એને એકી ટસે ટાંકતો
રહ્યો અને એ મને જોઈ ગઈ. એ ગુસ્સામાં
ઉભી થઈ અને મને જોયા વગર નિકળી
ગઈ. હજી તો હં ુ કૉલેજની બહાર આવુ એને
શોધવા પણ ત્યાં તો એ જતી રહી હતી. હં ુ
હતાશ થઈ ને ઘરે જતો રહ્યો. બીજા દિવસે
હં ુ મારા મિત્રની રાહ જોતો તો કૉલેજની
બહાર અને ત્યાં મને એ અપ્સરા ફરીથી
દેખાઈ. મેં સ્મિત રે લાવી એની સમક્ષ જવાની
હિંમત કરી પણ કંઈક અજુ કતું જ થયું એ
મારી દિશામાં આવતી હતી. આવી ને મને
સડસડાટ શબ્દોમાં કહ્યું કે હવે મારો પીછો
કરીશ તો કૉલેજમાં ફરિયાદ કરી દઈશ.
હં ુ હસ્યો અને એ વધારે ગુસ્સે થઈ ગઈ.
પછી મે ધીરે રહીને કીધુ કે હં ુ પીછો નથી
કરતો અને ના મારા કોઈ ખરાબ ઈરાદા
છે પણ કદાચ જો હં ુ તમારા વખાણ ના
કરું તો એ કુ દરત અને સૌન્દર્યનું અપમાન
છે. આ સાં ભ ળીની એ મલકાઈ ઉઠી.
પછી મેં હિંમત કરીને કહ્યું કે મારૂ નામ
પ્રેમાળ છે અને હં ુ આ જ કૉલેજનાં ત્રીજા
વર્ષમાં ભણું છુ .ં હજી હં ુ મારા વાતનો અંત
કરું ત્યાં એણે સહજ હસતાં કહ્યું મારું નામ
રાધીકા અને હં ુ બીજા વર્ષમાં ભણું છુ .ં બસ
આ હતી શરૂઆત. નામની આપલે પછી
નવલકથાનાં પુસ્તકની આપ-લે ની શરૂઆત
થઇ.એ મિત્રતાનાં સંબંધનો નશો લાગ્યો
અને એક દિવસ પણ એકબીજા વગર
ગુજરતો ન હતો
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રાધિકાનાં એક દિવસની ગેરહાજરી
જાણે મને વર્ષો લાંબી લાગે. મને ક્યાંક
લાગવા લાગ્યું કે હં ુ પ્રેમમાં તો નથી ને?
અને દિલમાં જવાબ મળ્યો કે હા પ્રેમાળ હં ુ
બેઠીજ છુ ં તારા દિલમાં.
શું એ સાચે સાચ રાધિકા બોલતી હતી.
મેં નિર્ણય કરી લીધો કે રાધિકાને મારા
દિલની વાત જણાવી દઉં. પણ હં ુ કહે તા
અચકાતો હતો ક્યાંક પ્રેમનાં ચક્કરમાં એની
દોસ્તી ગુમાવવી પડે. .રાધિકા ને મળે બે
- ચાર દિવસ થઇ ગયા હતાં. ખુબ બેચેની
લાગતી હતી અને ત્યાંજ એક મિત્રનો ફોન
આવ્યો. સમાચાર સાંભળીને હં ુ સુન્ન થઇ
ગયો.સમાચારમાં એક નામ હતું અને એક
તારીખ. નામ રાધિકા અને તારીખ એનાં
લગ્નની.
કશુંજ મારા હાથમાં રહ્યું નહતું.મારાં
મનમાં શું ચાલી રહ્યું હતું એ ખ્યાલજ ના
રહ્યો પણ મેં પણ એ નિર્ણય સ્વિકારી લીધો.
ભણવાનું પતવા આવ્યું અને એના તો લગ્ન
થઇ ગયાં. હં ુ પણ મારી કારકીર્દી બનાવવાની
દોટમાં લાગી ગયો. આગ લાગ્યા પછી જ ેમ
રાખમાંથી ધૂમાડો નીકળે એમ મારી પણ
હાલત હતી.
થોડાંક દિવસોમાં મમ્મી પાપ્પા એ મારા
લગ્ન પણ નક્કી કર્યા. પત્નીને પ્રેમ તો
ના કરી શક્યો પણ એને ખુશ રાખવાની
જવાબદારી મેં સ્વીકારી લીધી. જોત જોતાંમાં
મારા લગ્નને દસ વર્ષ થઇ ગયા.મારી પત્ની
મને ખુબ પ્રેમ કરતી પણ એની તબિયત
દિવસે દિવસે કથળતી ગઈ. કોણ જાણે શું
હશે, એક દિવસ એક ડૉક્ટર મિત્રની સલાહ
મુજબ એને ચેકઅપ લઇ ગયો. ખબર નહી
પણ એ દિવસે મારું હૃદય એક ધબકારો ચૂકી
ગયું. ડૉક્ટર મારી પત્નીને કૅન્સર છે. મારી
પત્ની કૅન્સરના બીજા જ વર્ષે ગુજરી ગઈ
અને મને આ દુનિયામાં એકલો મૂકી ગઈ.
મારા પત્નીના ગયા પછી હં ુ સાવ એકલો
થઈ ગયો હતો. પછી હં ુ મારો સમય લોકોની
સેવા કરવામાં ગુજરતો હતો. ભલે હં ુ મારી
પત્નીને ક્યારે ય મારો પ્રથમ પ્રેમ ના બનાવી

શક્યો પણ એ મારી પત્ની તો હતી જ.
આ સેવા કાર્યમાં પ્રેમાળે વીસ વીસ વર્ષ વિતાવ્યાં.
સે વ ાકાર્યમાં વધુ મન પોરવવાં મેં
એક ચે ર ીટેબ લ ટ્રસ ્ટની શરૂઆત કરી.
એની સેવાનો લાભ લાખો લોકો સુધી
પહોંચતો ગયો. ટું ક જ સમયમાં આ
ટ્રસ ્ટ ખુ બ જ પ્રચલિત થઇ ગઈ. ગરીબ
બાળકોનાં શિક્ષણ માટે ઘણાં કાર્યો કર્યા.
જાન્યુઆરીનો મહીનો હતો ખૂબ ઠડં ી હતી
અને હં ુ મારી ઑફીસમાં કામ કરતો હતો
અને ત્યાં એક સ્ત્રી મને મળવા આવી. એને
જોતાજ મારાંથી સહજ બોલાઈ ગયું. “તું
રાધિકા”. બસ એટલુંજ બોલ્યા પછી અમે
બંને પાંચ મિનીટ સુધી કંઈ બોલી જ ન
શક્યા. રાધિકામાં ચહે રા પર એક સુંદર
સ્મિત આવ્યું અને એ બોલી કે ક્યાં ખોવાઈ
ગયો પ્રેમાળ?? હં ુ મારા મનમાં બોલ્યો કે
ખોવાઈ તો તું ગઈ હતી મારા દિલની જ
કોઈ ગલીઓમાં. થોડી વાતો ચાલી.રાધિકા
ગરીબ બાળકોને વિનામૂ લ ્યે ભણાવતી
હતી,અને થોડી ઘણી નાણાંકીય સહાય મળે
તો વધું બાળકોને મદદ થાય એ હે તુથી
મળવા આવી હતી.એટલી ઔપચારિક વાતો
પછી પ્રેમાળે પુછયું કે કેમ છે તારા પતિ?
બે શ્વાસ ઊંડા લઇને રાધિકાએ એનાં બેકાર
દારૂનાં વ્યસની પતિનાં ત્રાસથી લગ્ન થયા
પછીનાં બેજ મહીનામાં લીધેલાં છુ ટાછેડાની
વાત કરી. રાધિકા બોલી કે હવે તો જીવનમાં
આ ગરીબ બાળકોનું ભણતર જ મારી
ખુશી છે, જીવનસાથીની ખુશી તો ........
ત્યાંજ પ્રેમાળે એનાં હોઠ ઉપર હાથ મુકી ને
અટકાવી અને વાક્ય પૂરું કર્યું. “હં ુ આપીશ
તને, કારણકે ખુશીઓની ઉંમર નથી હોતી”.
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સમય સાથે દોડતો,
સમયને જ શોધતો,
સમય સાથે ફરકતો,
સાવ સમજો અમસ્તો,
સમયમાં અટવાયેલો,
સાવ સસ્તો માણસ છુ .ં

સમય લાગે મોહક,

સમય સાથે વહે તો,

અંદરથી તો દોઝખ,

સમય સાથે રહે તો,

સમય જાણે ગોલખ,

સમયને જ કહે તો,

સમય નામે લોલક,

સમયને જ સહે તો,

સમયનાં કાંટાઓમાં_

સમયથી કેમ જાણે ,

સરકતો હં ુ માણસ છુ .ં

બહે કતો હં ુ માણસ છુ .ં

સમય ક્યારે ક કાંચન,

સમયમાં ઠસાતો,

સીતારાનું એ વાંચન,

સમયમાં ફસાતો,

સમય એક સ્પંદન,

સમયથી રીસાતો,

છે આત્માનુ મંથન,

સમયમાં ઘસાતો,

સમયથી તડપતો,

સમયની ઘંટીએ રોજ,

મરકતો હં ુ માણસ છુ .ં

પીસાતો હં ુ માણસ છુ .ં
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એક ખૂણામાં પડી રહ્યા છે શેક્સપિયર
તેમના ચહે રા પર ખાખી દર્દ છવાયેલ છે.
ને સંપર્ણ
ૂ શરીર પર જૂ ની ધૂળ
જાણે ઊધઈનાં રાફડા વચ્ચે દટાયેલા વાલ્મિકી
તેમને સાંભળવા ત્યાં કોઈ નથી.
વર્ષોથી એ ખૂણામાં ચારે બાજુ
હજારો વાર્તાઓની ભીંસમાં ઘેરાયેલા !
મન થાય છે કે તેમનું દુ:ખ હળવું કરું
પણ સમય નથી મારી પાસે
તેમની દળદાર વ્યથા સાંભળવાનો !
ને નજર ખસી જાય છે
“પરીક્ષા માટે ગાઈડમાંથી જ વાંચી લઈશ.
મારે કંઈ આખું ‘હે મ્લેટ’ વાંચવાની જરૂર નથી”
અને આમ પણ..
કાલિદાસ બાજુ માં બેઠા છે
તેમને સાંત્વના આપવા..!!

દુનિયાના કોઈ ખૂણેથી ચીજ લાવો કીમતી,
એ બધાની ના તોલે આવે એવી મારી મમ્મી.
સાયકલ સવારી કરતા ક્યાંક પડી જાઉં રસ્તામાં,
દવા લગાવવા બેસી જતી મમ્મી ના ખોળામાં.
ભાઈ લડે કે દોસ્ત લડે પણ ફ્રેન્ડ બને મારી મમ્મી,
મારા માટે દુનિયા સાથે લડતી વ્હાલી મમ્મી.
કોલેજ જતા હં ુ કેવી લાગુ એવું પૂછી લેતી,
એની આંખોમાં કાયમ હં ુ સલામત રહે તી.
આટલી લાડકી હોય તોય દીકરી પારકી થાપણ,
તારા વગર કેમ ગમશે કહે તી મમ્મીની ભીની પાંપણ.
થોડા દિવસમાં બસ હવે આ બધા પારકા થવાના,
વ્હાલસોયો હાથ અને એ ખોળો ક્યાં મળવાના.
મમ્મીના આ ઋણને તો કેમ કરી ઉતારીશ,
સારા કામને સંસ્કારથી તારું નામ તારું ઉજાળીશ.
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zkp. ytrfíkk Ãkt[k÷

frðíkk Cafe

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

રાધાગૌરી તમે શોધો વ્રજમાં મને તો,
હં ુ ઝં ખું છુ ં દ્વારકાધીશ થઈને ય તમને .
તમને બે સ ાડી દીધાં આં ખ ોની પાં પ ણે ,
ને એ પછી કરું છુ ં દ્રષ્ટિના દાન સહુ ને .
હિરે જડ્યા હાર થઈ વસો છો તમે હૈ યે,
નામ દીધા હરિ ને ધબકાર રાધા સુ ણે .
કરી લીલા અવતારે ,મોહનને મન રાધે ,
રાજપાટ થી જુ ઓ કહાનના હે વા ન છૂ ટે.
શ્યામ શ્યામ કહી કોઈ ઘેલી રાતે આંસુને,
વહાવ્યા ,તે આભે તારલા બની ઝગમગે.
પાયલની સેર રઝળી છૂ ટી પડીને વગડે,
કાનાને પલ પલ હોંકારો દઈને છે રણકે.
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çkMk

એક વાત પૂછુ ં આજ તને, કંઈ કર્યું સારું કાજ તમે?

    “Lkk”   s nðu ?

મળતું સહે લાઈથી બધું તને, ખુદ પર જ કર્યુ રાજ તમે?!
ઋણ ચૂકવશો કેવી રીતે હવે?!
આ વાતાવરણની લીધી લાજ તમે.
ઝાડ સૂરજને નદી પર્વતની હાલતના બન્યા રાઝ તમે.
ના બંદુક ને ના તોપો છે પણ, વગર હથિયારના ત્રાસ તમે?!
આધુનિકતાની દોટ મૂકી, ને કેટલા લીધા નાઝ તમે?
સબંધોની આ માયા જાળમા, કેટલી કાઢી દાઝ તમે?
લેતાં લેતાં લઈ લીધુ રાજી થઈને
જ્યારે આપવાનુ આવ્યુ ત્યારે
બસ “ના” જ હવે..?!?
- {kir÷f “rð[kh”

“નસીબ”

“LkMkeçk”

વિધી ના લેખ તો લખાય ગયા,
નસીબ ના વેઠ ે આપણે મળી ગયા...
સુખ-દુખ તો જીવનમાં વણાય ગયા,
સવાર-સાંજ ના રવાડે આપણે ચડી ગયા...
જીવન ની જાળમાં ફસાય ગયા,
પ્રેમ ભરી જાળમાં વિટળાય ગયા...
આકાશમાં વાદળો છવાય ગયા,

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe
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વિખરાતા આપણે ખોવાય ગયા ....
(C) હે ત

Sketch by Vidhi Modi, Ahmedabad

yuf{uf{kt ykuøk¤ðk{kt
þwt MktçktÄ níkku Mk÷k{ík ?
nkuXkuLke r{sçkkLke ÃkAe
þwt yuðe s hnu Au
yk [kník ?
- {kir÷f “rð[kh”
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MkkhMðík MktíkkLk
નામ: સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહે લ (કલાપી)
જન્મ: ૨૬ જાન્યુઆરી – ૧૮૭૪
સ્થળ: લાઠી
અવસાન: ૯ જૂ ન – ૧૯૦૦, લાઠી
પત્ની: રમાબા ઉર્ફે રાજબા – રૂહા, કચ્છનાં કુંવરી
(૧૮૮૯-૧૫ વર્ષની વયે); એમનાંથી ૮ વર્ષ મોટા.
આનંદીબા ઉર્ફે કેસરબા – કોટડા, સૌરાષ્ટ્રનાં કુંવરી
(૧૮૮૯-૧૫ વર્ષની વયે) ; એમનાંથી ૨ વર્ષ મોટા.
શોભના – રમાબા સાથે પિયરથી ૭-૮ વર્ષની ઉંમરે
આવેલ મોંઘી નામની દાસી (૧૮૯૮); એમનાંથી ૭-૮
વર્ષ નાના હતા.
અભ્યાસ: ૧૮૮૨-૧૮૯૦ રાજકુ માર કોલેજ –

f÷kÃke
Mkwh®MknS íkÏík®MknS økkunu÷
મધુરી નદીઓ
દરિયે મળતી,
મધુરી મટીને કડવી બનતી!
પણ ના દુઃખ કૈં દિલમાં ધરતી!
નવ પાછી ફરે !
નવ માફ કરે !

રાજકોટ માં અંગ્રેજી પાંચ ધોરણ સુધી અંગત શિક્ષકો
પાસે સંસ્કૃત, ઉર્દૂ, ફારસી સાહિત્યનો અભ્યાસ
મુખ્ય કૃ તિઓ: કાવ્યસંગ્રહ– કલાપીનો કેકારવ,
કલાપીનો કાવ્યકલાપ , હમીરજી ગોહે લ (દીર્ઘકાવ્ય)
વર્ણન – કાશ્મીરનો પ્રવાસ
નિબંધ– સ્વીડનબોર્ગનો ધર્મ વિચાર
કલાપીનો જન્મ લાઠીના રાજા તખ્તસિંહજીને ત્યાં
૨૬મી જાન્યુઆરી ૧૮૭૪ નાં રોજ થયો.આઠ વર્ષની
ઉમરથી, એટલેકે ૧૮૮૨થી ૧૮૯૦ સુધી રાજકોટની
રાજકુ માર કોલેજમાં વિદ્યા અભ્યાસ માટે રહ્યા હતા.
તેમના લગ્ન વખતે પણ કલાપી રાજકુ માર કોલેજમાં જ
હતાં. ૧૫ વર્ષની ઉમરે તેમના લગ્ન થયાં. ૧૮૮૯નુ વર્ષ
તેમના જીવનના પરિવર્તનનું વર્ષ બની રહ્યું.
ઘણું ઓછુ ં ઔપચારિક શિક્ષણ પામેલા કલાપીએ
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અંગત શિક્ષકો રોકી અંગ્રેજી-સંસ્કૃત સાહિત્યનું શિક્ષણ મેળવ્યું,
ફારસી-ઉર્દૂનો પણ અભ્યાસ કર્યો અને વાચન-અધ્યનની રુચિ કેળવી.
૨૧ વર્ષની ઊમરે તેમને સત્તાવાર લાઠીનું રાજ્યપદ સોંપાયું

ફાટે કે ન ફાટે તું,
ચીરા કે ન ચીરા તું,

અને આપણા કલાપી લાઠીના રાજા બન્યાં. અંગ્રેજોનો એવો નિયમ
હતો કે રાજ્યપદ સોપતાં પહે લાં રાજાએ છ મહિના સુધી દેશ
દર્શન કરીને ભારત દેશનો વાસ્તવિક પરિચય મેળવવો. સૂરસિંહજી

અરે દિલ!

માટે તો એ અત્યંત આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયું. દેશના વિવિધ

તેં કર્યો બેહાલ:

વિસ્તારોની માટીની સુગધ
ં , કાશ્મીર જ ેવા રમણીય પ્રદેશોમાં પ્રકૃ તિનું
પયપાન અને પત્ની રમાબાનો વિયોગ, આ ત્રણેય તત્વોને કારણે
રોમાંચિત અને વ્યથિત સૂરસિંહજીએ પ્રવાસ દરમ્યાન ગુરૂને,મિત્રોને
અને પત્નીને લખેલા પત્રો ગુજરાતી સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો
બની રહ્યા છે.૧૬ થી ૨૬ વર્ષની ઉંમરનાં ૧૦ વર્ષના ગાળામાં જ
૫૦૦થી વધુ વિવિધ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરે લો અને ૨૫૦ થી ઉપર

‘રુદન તો હવે
લોહીમાં મળ્યું!
‘રુદનનો મને

ગુજરાતી સાહિત્યના ઘ્રેણા જ ેવી રચનાઓ કરે લી.
રમા સાથે આવેલી ખવાસ જાતિની દાસી મોંઘી (પછીથી શોભના)
પર ઢળેલી વત્સલતા એને કેળવવા જતાં સધાયેલી નિકટતાને
કારણે ગાઢ પ્રીતિમાં પરિણમી અને એમના આંતરબાહ્ય જીવનમાં

ઘા નહીં કરશો!

ખળભળાટ મચી ગયો.શોભના સાથેના પ્રણય સંબધ
ં ના લીધે કહે વાય

‘રડી મરૂં અહીં

છે કે એમના પત્ની રમાબાએ એમને એમની ભાવતી મીઠાઈ ઝેર

સાંભળે ન કો!

આપ્યું અને એમનું મૃત્યુ થયું.

‘ન મુજ
મૃત્યુથી કોઇને શું!’

“મ્હેં પૂતળી કંઈ છે
ઘડી દિલમાં હજારો હોંશથી,
એ પૂતળી જ ેને ગણી તેનો થયો હં ુ બાવરો !,
એ પૂતળીના જાદુને કો જાણનારું જાણશે !
તે કોઈ માશૂકને મુખે છે?
એજ પૂછ ે બાવરો !”
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yku¤¾
યુવરાજ જાડેજા
યુ વ રાજભાઇ, પ્રથમ તો આપનું
વિચારયાત્રામાં હાર્દિક સ્વાગત છે.
ધન્યવાદ
મારા ખયાલ મુજબ ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર
રીતેશ મોકાસણા ભારતમાં નથી રહે તા. તો
તમે બંને પહે લેથી જ મિત્ર હતા?
ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, જ ેમ તમે અને
રીતેશભાઈ બ્લોગ થકી મિત્રો થયા તેમ હં ુ
પણ એમની સાથે બ્લોગના માધ્યમથી જ
મિત્ર બન્યો છુ .ં અમે બંને પહે લાં મિત્રો બન્યા
ને પછી ફિલ્મનો જન્મ થયો. આ વાત મેં
ઘણા ટીવી અને ન્યુઝ પેપરના ઈન્ટરવ્યુમાં
કહે લી છે.
નાઈસ, આપે આ પહે લાં ફિલ્મમાં
ડીરે ક્શન કરે લું છે કે પછી બીજો કોઈ ફિલ્મી
અનુભવ ખરો?
એઝ ડીરે કટર મેં ઘણી શોર્ટ ફિલ્મો કરે લી
છે પણ ફીચર ફિલ્મ, મારે માટે પહે લી વાર
છે. મેં અમુક ડોકયુમને ્ટરી ફિલ્મ પણ ડીરે ક્ટ
કરે લી છે.
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ઓલવેય્ઝ રહીશું સાથે ટીમનો મેં એક
ટીવી ઈન્ટરવ્યું જોયેલો છે જ ેમાં રીતેશભાઈએ
કહે લું કે તેમણે ઘણી નોવેલ લખેલી છે. તો
આપે આ જ કોન્સેપ્ટ પર ફિલ્મ બનાવવાનું
કેમ નક્કી કર્યું ?
વેલ, અમે અને રીતેશ ભાઈ પહે લીવાર
મળ્યા ત્યારે મને એક અલગ જ કોન્સેપ્ટ
વાળી સ્ટોરી કહે લ ી. પછી અમે ફિલ્મ
બનાવવા માટે નક્કી કર્યું. ત્યાર બાદ તેમણે
મને મેડીકલ ડ્રોપબ્રેક વાળી સ્ટોરી મોકલી
આપી.
કેમ તમે મેડીકલ ડ્રોપ બ્રેકના કોન્સેપ્ટને
પ્રાધાન્ય આપ્યું?
એવું કહં ુ કે તે કોન્સેપ્ટ વાળી નોવેલ
વાંચીને હં ુ ખુબ ખુશ થયેલો. છેલ્લા ત્રણ
વર્ષથી હં ુ કોઈ ફીચર ફિલ્મ ડીરે ક્ટ કરવા
માટેનું સ્વપન જોઈ રહ્યો હતો. રીતેશ ભાઈ
મને મળ્યા, અને તેમણે મને મારી ઈચ્છા
શક્તિ મુજબનો કોન્સેપ્ટ મોકલી આપ્યો.
મને મેડીકલ ડ્રોપ બ્રેકવાળા કોન્સેપ્ટ પર
વધુ તો એટલાં માટે સોફ્ટ કોર્નર છે કે; એક
તો અત્યાર સુધી ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં
આવા કોન્સેપ્ટ સાથે કોઈ ફિલ્મ નથી બની.
અને બીજુ ં કે મારા ફાધર એક ડોક્ટર હતા.
રીતેશ ભાઈનો ખુબ આભાર કે તેઓ આ
વાત જાણતા ના હોવા છતાં મને મારો ડ્રીમ
કોન્સેપ્ટ મોકલી આપ્યો.
રીતેશભાઈ પરદેશમાં રહે તા હોય આપને
કોઈ અગવડતા પડેલી?
એમનાં તરફથી મને કોઈ અગવડ નથી
પડી. ઉલટાનું એમણે તો મને આ પ્રોજ ેક્ટનો
લીડર જ બનાવી દીધેલો. મારા માટે આ એક
ચેલેન્જ હતી કે એકલા હાથે આખો પ્રોજ ેક્ટ
હે ન્ડલ કરવો. પ્રી પ્રોડક્શનથી લઈને પોસ્ટ
પ્રોડક્શનના દરે ક તબક્ કે તેઓએ મને પુરતો
સહયોગ આપ્યો છે. મને ઘણીવાર એવું ફિલ
થાય છે કે તેઓ મારી સાથે જ છે એક મોટા
ભાઈ સમાન.

ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટ સાથે કેવો અનુભવ
રહ્યો?
હં ુ ઘણો લક્કી છુ ં કે, જ ેવા મને સહયોગી
પ્રોડ્યુસર મળ્યા તેવા જ ફિલ્મના સ્ટાર
કાસ્ટ. ફિલ્મ શુટિગ
ં દરમ્યાન બધા એવા
હળીમળીને શૂટ કરતા કે ફિલ્મનું શુટિગ
ં અમે
નિર્ધારિત સમય પહે લા જ પૂર્ણ કરી દીધેલું.
મેં સાંભળ્યું છે કે, ફિલ્મનું શુટિગ
ં તમે
બહુ ઓછા દિવસોમાં પૂરું કરે લું?
હા સાચી વાત છે. મેં પહે લીવાર રીતેશ
ભાઈ સાથે શુટિગ
ં શીડ્યુલ શેર કરે લું ત્યારે
તેઓ ખુબ નવાઈ પામી ગયેલા. તેઓ હમેશા
એવું કહે કે, હં ુ તો નોન ફિલ્મી વ્યક્તિ છુ .ં
આથી મને પણ એ ચેલન્જ લાગી અને
ફિલ્મનું શુટિગ
ં ફક્ત અગિયાર દિવસમાં પૂરું
કરે લું. રીતેશ ભાઈએ મને ખુબ શાબાશી
આપેલી. મારી પહે લી ફિલ્મ ડીરે ક્ટ થઇ અને
એ પણ નિર્ધારિત સમય પહે લા. જો કે ઘણાં
ડિરે ક્ટરોએ આ કામ કર્યું હશે. પણ મારા
માટે એ એટલાં માટે મહત્વનું છે કે એને હં ુ
ચેલેન્જ ગણું છુ .ં
અગર આપને વાંધો ના હોય તો ફિલ્મ
વિષે વાચક મિત્રોને કશુંક કહે શો?
સ્યોર, ફિલ્મની કથા શરૂઆત ટીનએજર
છોકરા અને છોકરીથી થાય છે. એક તરફી
પ્રેમ કરી રહે લ છોકરાનો પ્રેમ આગળ વધે
તે પહે લા બંને અલગ થઇ જાય છે. બંને ફરી
મળે ત્યારના સંજોગો જ ફિલ્મનું મહત્વનું
પાસું છે. મેડીકલ ડ્રોપ બ્રેક લઈને બનેલી
આ પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ છે. ફિલ્મમાં
કોમેડીની સાથે ડોક્ટર અને દર્દીના તથા
માં અને દીકરી વચ્ચેના સબંધની વાત છે.
એક અલગ ઈમેજ ધરાવતી ફિલ્મ દર્શકો
નિહાળી શકશે.

બનેલ ફિલ્મ પણ અદ્ભુત જ હશે. તમે
એકપણ ફિલ્મ ડીરે ક્ટ ના કરી હોવા છતાં
તમારા પર મુકેલ વિશ્વાસને તમે સાર્થક કરી
બતાવ્યો છે. આ અંગે આપ કશું કહે શો?
રીતેશ ભાઈએ મારા પર મુકેલ ટ્રસ્ટ
કદાચ ભગવાનની પ્રેરણા હોઈ શકે . મેં
પ્રોફે શનલ ફિલ્મ મેકિંગનો કોર્સ કરે લો છે
એની જાણ એમને હતી. અમે બંને મિત્રતાના
બીબામાં એવા ઢળી ગયા કે, પછી એવા કોઈ
કારણો વિષે વિચારવાને બદલે અમે બધું
ધ્યાન કેમ કરીને સારી ગુજરાતી ફિલ્મ બને
એમાં લગાવ્યું.
ફિલ્મ જગતની કોઈ વ્યક્તિને આપ
આદર્શ માનીને ડીરે ક્શન માટે શીખ્યા છો?
આમ તો મને કોઈએ અંગત રીતે શીખવ્યું
નથી. પણ નિમેષ દેસાઈને હં ુ મારા મેન્ટર
માનું છુ .ં એમની કાર્ય શૈલીથી હં ુ પ્રભાવિત
ખરો. બાકી તો ફિલ્મો જોઇને ફિલ્મોમાંથી
હં ુ ઘણું શીખ્યો છુ .ં અનુરાગ કશ્યપ જવે ાં
ડીરે કટરોથી પ્રભાવિત ખરો.
અંતમાં આપ વાચક મિત્રોને કોઈ સંદેશ
આપવા માંગો છો?
સર્વે વાચક મિત્રોને નમ્ર અરજ કરું છુ ં કે,
મારું અને રીતેશ ભાઈનું આ સહિયારું સર્જન
જોવાં આપ અવશ્ય જશો. લોકોને મનોરંજન
સાથે અમને પ્રેરણા અને આશ્વાસન મળે તેવી
જ આશા સાથે મૌલિકભાઈ આપનો ખુબ
ખુબ આભાર કે આપે મારા શબ્દોને તમારા
મેગેઝીન વિચાર યાત્રામાં આલેખવા નક્કી
કર્યું છે.
આપનો પણ ખુ બ ખુ બ આભાર
યુવરાજભાઈ. મુવી માટે આપને તથા પૂરી
ટીમને ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ

આપે કહે લ વાત પરથી જ ફિલ્મ જોવા
માટે મન લલચાય છે. હં ુ જરૂર આ ફિલ્મ
જોવા જઈશ. રીતેશભાઈ વિચારયાત્રાના
એક કોલમિસ્ટ છે. એમની નવલકથા પરથી
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તત્વમાં સત્વ ભળે એટલે માતૃત્વ પ્રગટે. આજનો મહિમા
ખુબ અનેરો છે. માં ભારતીની આરાધના અને માં ગુર્જરીમાં શ્રધ્ધા.
ગુજરાતી ભાષાએ મારી માતૃભાષા.
ગુજરાતી ભાષા એટલે શબ્દોનો લીલો પાલવ ઓઢી અને વાક્યો
{kir÷f “rð[kh”
થકી લાગણીની સરિતા વહે તી કરતી મારી નિર્મળ માતૃભાષા.
સમાજનું વડીલ એ માતૃભાષા છે. કારણકે એ જ આપણા સામાજીક મૂલ્યોનાં સંસ્કાર આપે છે. કોઈપણ
દેશનું વતની હોય તે તેના દેશની સાથે તેની માતૃભાષાને ખુબ પ્રેમ કરતો હોય છે.
શબ્દોના તોરણ બંધાય અને મન પ્રફુલ્લિત બની ડોલવા લાગે. કારણકે, માતૃભાષામાં કહે વાયેલ
કોઈ સરસ પંક્તિ હોય, કવિતા હોય કે સુવિચાર; એના શ્રવણ માત્રથી રુંવાટા ઊભા થઇ જાય. એટલે
જ અગાઉ કીધું તેમ “તત્વમાં સત્વ ભળે એટલે માતૃત્વ પ્રગટે.” માંના સ્પર્શથી જ દુનિયાની ગમે તેવી
હતાશા અને દુઃખ દૂર થઇ જાય.
દરે ક ગુજરાતી પોતાની માતૃભાષાને કંઈક આગવું જ માન આપે છે. ગુજરાતીઓના સંસ્કાર છે કે
કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત એમનાં ઇષ્ટદેવની વંદનાથી કરે .
આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીને વંદન કરતું પિનાકીન ઠાકોરની કોમળ કલમથી લખાયેલ એક ખુબ
જ સુંદર મુક્તક ગુજરાતી સાહિત્યમાં સોનેરી અક્ષરે અમર થઇ ગયું. જ ેમાં લાગણીઓનાં જળ વડે;
જ ેમાં લાગણીઓ જ ેવી કે સંવેદના, આસ્થા, દેશપ્રેમ, ભાષાપ્રેમ અને ભાઈચારો જ ેવા પાંચ લાગણીશીલ
પંચામૃત વડે માતૃભાષાને પલાળવાની વાત કરે છે. પવિત્ર શબ્દોને ચંદન સાથે સરખાવી કવિ માતૃભાષાની
મૂર્તિને ધાર્મિકભાવથી પ્રયોજતા કહે છે કે ચંદનરૂપી શબ્દોને કાગળ પર ઘસીને માતૃભાષાને શણગારું છુ .ં
પુષ્પોસમા સહજ ખિલખિલતાં અને મહેં કતા બે ગઝલ બે કવિતાનાં ફૂલહાર અર્પણ કરીને માતૃભાષાને
ગુજરાતી સંસ્કારથી મા ગુર્જરીને અમૂલ્ય મુક્તક ભેટ આપે છે.
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લાગણીનાં જળ વડે મર્દન કરું છુ ,ં
શબ્દો કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છુ ,ં
બે ગઝલ બે કવિતાના પુષ્પો અર્પણ કરી,
પ્રથમ માતૃભાષાને વંદન કરું છુ .ં
- પિનાકીન ઠાકોર
એ બોલે તો ભાષા બને છે વિવેકી,
ઢળેલા નયનમાં શરમનો ઉતારો.
- શોભિત દેસાઈ

ભાષાનો ખૂબ જ પ્રેમાળ અને વિવેકી પરિચય આ પંક્તિમાં કવિ શોભિત દેસાઈ સરસ
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શરમાળ શબ્દપ્રયોગ સાથે કરે છે. ભાષા કોઈપણ હોય પણ પ્રિયતમનાં ઢળેલાં નયનથી
એકેએક શબ્દ વિવેકી બને છે. અહિયાં કોઈ માતૃભાષાની વાત નથી પરંતુ પ્રિયતમાની ઢળેલી પાંપણથી
ભાષાનું વિવેકી બનવું કવિને અતિશયોક્તિ લાગે છે.
શબ્દોથી ધનવાન કવિ રઈશ મણિયાર શબ્દો અને ગઝલોથી ખુબ જ રઈશ કવિ છે. અહિયાં એ પણ
કહે છે કે,
ભાષા આવડતી નથી તેથી ગઝલ લખું છુ ,ં
વાત કંઈ કરવી નથી તેથી ગઝલ લખું છુ .ં
- રઈશ મનીઆર
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જયારે બીજી બાજુ મનથી સૂરીલો અને દરે કેદરે ક ગુજરાતીઓના દિલ સુધી પહોંચનાર ગઝલકાર
આદિલ મન્સૂરી માતૃભાષામાં મિત્રભાવનો અનુભવ વર્ણવે છે. ભાષામાં ન વ્યાપારની દુર્ગંધ હોય કે ન
અધિકારની છાંટ, માતૃભાષા તો આપણા સંસ્કાર છે. આદિલ સાહે બ કહે છે કે,
ભાષાનાં અધિકારની વાત જ ક્યાં છે?
ને શબ્દનાં વહે વારની વાત જ ક્યાં છે?
છે મિત્રના જ ેવો જ અનુભવ “આદિલ”
આ અર્થનાં વ્યાપારની વાત જ ક્યાં છે.
- આદિલ “મન્સૂરી”
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કોઈના હૃદયમાં સ્થાન પામવું હોય તો એક અસરકારક રસ્તો છે “ભાષા”. મને લાગે છે કે, મારા
વ્યક્તિવનો ઉછેર હંમેશા મારી માતૃભાષા થકી જ થાય છે.
કદાચ એટલે જ થોડાં સમય પહે લાં મને માતૃભાષાને એક જ મુક્તકમાં વર્ણન કરવાની ઈચ્છા થઇ
અને થોડું વાંચન કરતાં કરતાં ગુજરાતી ભાષાનાં શબ્દોની મહેં કથી આપણી ભાષા મને આભ જ ેવડી
વિશાળ અનુભવાય. આપણી અસીમ માતૃભાષા મને કાવ્યમય મુક્તકોથી સ્પર્શવા લાગી અને મને એકેએક
મુક્તક એક સમૃદ્ધ ભાષા સમાન લાગ્યું. અને એજ સંદર્ભે એક મુક્તક સૂઝ્યું….
“શબ્દોની વાનગીથી જ્યારે આ આભ ભરાઈ જશે,
દેવતાઓના આગમનથી એ થાળ બની જશે,
એ મહેં કની વર્ષા થશે આભમાંથી
કાવ્યમય એક મુક્તક પણ ભાષા બની જશે!”
- મૌલિક “વિચાર”
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લેખિકા: કવયિત્રી સ્નેહા પટેલ
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અમદાવાદના સુપ્રસિધ્ધ લેખિકા અને કવયિત્રી સ્નેહા
પટેલના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘અક્ષિતારક’નું વિમોચન ગુજરાતી
લિટરે ચર ફે સ્ટીવલ, કનોરીયા આર્ટ્સ એન્ડ સેન્ટર ખાતે,
તારીખ ૧૦-૧-૨૦૧૬ના રોજ સાંજ ે પાંચ વાગ્યે ગુજરાતી
સાહિત્યના સુપ્રસિધ્ધ કવિ શ્રી હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટના હાથે થયું.
કાર્યક્રમનું સંચાલન કવિ મનીષ પાઠકે કરે લું, અતિથી વિશેષ
તરીકે સુરતના યુવા કવિ નીલેશ પટેલ અને ગુજરાતી ફિલ્મ
‘છેલ્લો દિવસ’ના ‘અમો તમો’ ડાયલોગ્સ બોલીને પ્રસિધ્ધ થઈ
ગયેલા મયુર ચૌહાણ હતી. પુસ્તક પરિચય ખ્યાતનામ કવયિત્રી
અને વિવેચક ઉષાબેન ઉપાધ્યાયે આપતાં કહે લું કે,
આ અગાઉ સ્નેહાબેનની ફૂલછાબ પેપરની ૬ વર્ષથી ચાલતી
કોલમ ‘નવરાશની પળ’ના લેખોનું સંકલન કરાઈને - ટૂંકી
વાર્તાઓના ત્રણ પુસ્તક ૧. વાત થોડી હં ૂફની ૨. વાત બે પળની
૩. વાત દીકરીની - દીકરી એ જ સાસરે કેમ જવાનું ? જ ેવા
પબ્લીશ થઈ ચૂક્યાં છે જ ેને વાંચકોએ અનહદ પ્રેમથી વધાવ્યાં છે.
સ્નેહાબેનના લખાણમાં સ્ત્રી કે પુરુષ જાતિ કરતાં માનવજાતિને
વધુ પ્રાધાન્ય અપાય છે. તેઓનું પુસ્તકનું વાંચન ખૂબ ઓછુ ં છે
પણ આજુ બાજુ ના વાતાવરણ અને વસ્તીનું વાંચન અઢ્ળક છે ને
એમના વાંચનનો એ વૈભવ એમના લખાણમાં છલકાય છે. દિલ ને
દિમાગનું બેલને ્સ રાખીને લખતાં આ લેખિકાના લખાણમાં હાસ્ય,
હળ્વો કટાક્ષ, ફિલોસોફી, આધ્યાત્યમ, પરિવર્તનશીલ મિજાજ,
સંવેદના, માનવ સંબંધોની કદર, હં ૂફ,પ્રામાણિકતા. પોઝીટીવીટી
વગેરે જ ેવા શેડ્સ નિહાળી શકાય છે.
લેખિકા - કવયિત્રી સ્નેહા પટેલના ઉપરોકત પુસ્તકો મેળવવા
આપ વોટસએપ નંબર - ૯૯ ૨૫૨ ૮૭ ૪૪૦ પર મેસજ
ે અથવા
sneha_het@yahoo.co.in પર ઇમેઇલ કરી શકો છો.
my blog - https://akshitarak.wordpress.com/
my facebook page - https://www.facebook.com/pages/Sneha-h-patel

ïkMku ïkMku
f÷kLku Ãke sLkkh
frð ÌËÞ yux÷u f÷kÃke
- {kir÷f “rð[kh”
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