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“વિચારયાત્ા” સાથે સંકળાયેલ તમામ લેખકોનો હૃદયપિૂ્વક 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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માણસની આતમાનો ખોરાક એટલે એના વિચારો. હકારાતમક વિચારો એના 

વ્યવ્તિતિને પોષણ આપે છ ેઅને નકારાતમક junk food જિેાં છ.ે ઓછાં કરો કે 

િધારે કરો એ અંતિે ઝેર જિેાં જ છ.ે

આ મહહનામા ંમાતિભૃાષામા ંસગુઘં ફેલાિતિા એિા ઘણા ંપ્રસગં આવ્યા. 5 અમરેીકન 

ભારતિી્ય સંપાદકોના સહહ્યારા પ્ર્યાસથી “સિંધ્ધન માતિૃભાષાનું” નામક પુસતિક અને 

દુવન્યાનું જાડામાં જાડુ ંપુસતિક આકાર લઇ રહંુ છ.ે પ્રત્યક્ષ રીતિે એ પુસતિકને જોઈને 

રૂિાડાં ઉભાં થિાની સાથે ગૌરિની લાગણી અનુભિા્ય. ટૂકં સમ્યમાં આ પુસતિકને 

દવુન્યાનુ ંજાડામા ંજાડુ ંપસુતિક તિરીકે Guiness Book of World Record મા ંસમાિેશ 

કરા્ય એિાં સમાચારની રાહ જોઉં છુ.ં માં ગજુ ્ધરીના આ પાંચે્ય સંતિાનોને હૃદ્યથી 

ગુજરાતિીપણાનાં સંસકારને છાજ ેએ રીતિે અવભનંદન વ્ય્તિ કરં છુ.ં

મારાં ગુજરાતિીપણાને ગૌરિ પમાડ ેતિેિા ઘણાં પ્રસંગો બન્યાં. મારા વપ્ર્ય વમત્ર 

સનેહા પટલેનું પુસતિક ‘અવક્ષતિારક’નું લોકાપ્ધણ કવિ શ્ી હષ્ધ બ્રહ્મભટ્ટનાં હસતિ ેથ્ંુય. 

આપણી વિચાર્યાત્રાના ંઆધારસતિંભ એિા ંશ્ી હરતિશે મોકાસણાની હફલમ “Always 

રહીશુ ંસાથ”ે ના હફલમ-સગંીતિનુ ંલોકાપ્ધણ થ્ંુય અન ે19 ફેબ્રઆુરીએ એન ેદશેવિદશેના 

વસનેમાગૃહોમાં release કરિાની પરિાનગી મળી.

વિચાર્યાત્રાને ખૂબ જ ગૌરિ પમાડ ેતિેિી એક કવિતિા અને એક િાતિા્ધ સમાિિાનો 

પ્ર્યતન ક્યયો છ.ે ખબૂ ખબૂ અવભનદંન ડૉ અહંકતિાબેન (B.Physio, M.H.A.Consult-

ant Physiotherapist) અન ેવપ્ર્ય વમત્ર વપ્ર્યાશંી શાહ (internship at High Court 

of Gujarat) ને, કે જમેણે  માં ગુજ ્ધરીનાં આંગણે પ્રથમ િખતિ શાહી છાંટાણાં કરીને 

પોતિાની કલમ આપણી માતિૃભાષા માટ ેઘસી છ.ે

દરેક લેખકવમત્રો તિથા િાચકવમત્રોનો અતંિઃકરણપૂિ્ધક આભાર.

- મૌવલક “વિચાર”

“rð[kh”
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સહરતિા ધનુી તિરંવગણી તિહટની હૃહદની હોઈ,  
સ્તોતિ સ્તિંતિી વનમનગા આપગા વવિરેફા જોઈ. 

~ ~ ~
શૈિવલની સ્તોતિવસિની, દ્ીપિતિી જલમાલ;  
નદી નહહ આિે િારમા,ં શોચ મ કર હે બાલ ! 

- વપંગળલઘુકોષ

નદી કે સહરતિાની િાતિ કરિી એટલે 
ભારોભાર સમવૃધિની િાતિ કરિા સમાન છ.ે 
જ્યાં નદી હશે ત્યાં સમૃવધિ હશે જ. કાકા 
કાલલેકરે નદીન ે‘લોકમાતિા’ ન ે‘જીિનલીલા’ 
જિેા ઉપનામ આપતિા પુસતિકો આપણને 

આપ્યા છ.ે પંચમહાભૂતિના પાંચ તિતિોમાંના 
માત્ર ‘જળ’ ન ેજ જીિન કહેિામાં આવ્ંુય છ.ે 
જળ..ઝરો..ઝરણં..નદી.. માત્ર હહનદુસતિાનનો 
જ નકશો તિપાસો તિો ‘જળ એ જ જીિન’ની 
સાવબતિી મળી જશે. Civilization-સંસકૃવતિ 
વિષે વિચારો તિો, એમ કહેિાતંુિ કે પહેલાના 
સમ્યમાં નગરો નદી હકનારે જ િસ્યા હતિા. 
હાં, આજકાલ હાઈિેને અડોઅડ આડધેડ 
નિી િસાહતિો/ગામ િસિા લાગ્યા છ ેએ 
પણ બદલાતિા જમાનાનો સમ્ય અન ેસંજોગ 
મુજબ બદલાતિો સગિડી્યો ધમ્ધ જ કહી 
શકો. 

પૌરાવણક કથાઓ પ્રમાણે તિો અસલ 
૭ મુખ્ય નદીઓ હતિી. માનસાચલ પિ્ધતિ 
ઉપર િવસષ્ઠ અન ેઅરંધતિીના લગ્ન પ્રસગંે 
બ્રહ્મા, વિષ્ણ અન ેવશિજીએ હરિાજ મુજબ 
િરઘોહડ્યાં ઉપર પવિત્ર પાણી છાટંી આશીિા્ધદ 
આપ્યા. તેિ પાણીના જુદી જુદી હદશામા ંસાતિ 
રેલા ચાલ્યા અન ેતિમેાંથી જ સાતિ નદી ઉતપન્ન 
થઇ એમ માનિામા ંઆિે છ.ે 
૧. એક રેલો વક્ષપ્રા સરોિરમાં પડ્ો અને 

ત્યાંથી વક્ષપ્રા નદી શરૂ થઈ. 
૨. બીજો રેલો મહાકોશી પાસેના પ્રપીતિમાં 

પડ્ો અને ત્યાંથી કૌવશકી નદી થઈ. 

Mkrhíkk ÄwLke íkhtrøkýe íkrxLke

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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વિશ્ાવમત્રે તિેને પૃથિી ઉપર આણી. 
૩. ત્રીજી નદી ઉમાક્ષેત્રમાંથી શરૂ થઈ. આ 

નદીનુ ંપછીથી કુબરેે આહ્ાન કહંુ એટલે 
તિેનું નામ કાિેરી પડ્ું. 

૪. ચોથી નદી મહાકાલ નામના મોટા 
સરોિરમાં પડી. ગોમતિ નામના લોકો 
આ નદીને નીચે લાવ્યા એટલે તિેનું નામ 
ગોમતિી પડ્ું. 

૫. પાંચમી દેવિકા નદી હહમાલ્યના પુત્ર 
મૈનાક પિ્ધતિમાંથી નીકળી. મહાદિેે તિેને 
સમદુ્ તિરફ મોકલી. 

૬. છઠ્ી બાડિમાંથી નીકળી સર્ૂય નામથી 
જાણીતિી થઈ. 

૭. હહમાલ્યની દવક્ષણે આિેલ ઇરાિતિ 
પિ્ધતિમાંથી નીકળી સાતિમી નદી 
ઇરાિદી કે ઇરાિતિી નામથી ઓળખાણી.  
પરુાણો મજુબ હહંદસુતિાનની અઢાર મખુ્ય 
નદીઓ : વિપાશા, વસધ,ુ શતિદુ્, જાહ્નિી, 
કાવલંદી, ગંડકી, સર્યૂ, સોણ, ઇરાિતિી, 
નમ્ધદા, તિાપી, ગોમતિી, ગોદાિરી, 
ભીમરથી, કૃષ્ણા, કાિેરી, તિામ્રપણણી અને 
ધૃતિમાલા.
કાલલેકરન ેનદી પર કંઇક વિશષે લગાિ. 

તિેમણે ઘણી નદીઓને અદભુતિ િણ્ધિી છ.ે 
તિમેના શબદોમા ંગગંા : ‘ગગંા કશુ ંન કરતિ 
અન ેએકલા દેિવ્રતિ ભીષ્મને જનમ આપતિ 
તિોપણ આ્ય્ધજાવતિની માતિા તિરીકે આજ ે
તિે પ્રખ્યાતિ હોતિ. વપતિામહ ભીષ્મની ટકે, 
ભીષ્મની વનસપહૃતિા, ભીષ્મનુ ંબ્રહ્મચ્ય્ધ અને 
ભીષ્મનુ ંતિત્િજ્ાન એ આ્ય્ધજાવતિ માટ ેહંમશેાં 
આદરપાત્ર ધ્ય્ેય બની ચૂ્ ્યુ ંછ ેએિા આ્ય્ધ 
સંસકૃવતિના આધારસતિંભ જિેા મહાપુરષની 
માતિા તિરીકે આપણ ેગગંાન ેઓળખીએ છીએ.’

નદી િગર હહંદુસતિાનનો જ નહીં કોઈપણ 
દેશ/પ્રદેશનો નકશો વિચારિો અશ્્ય છ.ે 
આપણા દેશમાં તિો લોકો ્યાત્રાએ ઓછા 
ને જાત્રાએ િધુ જા્ય છ.ે એ રીતિે વિચારો 
તિો, ઇવનડ્યન ટરુીઝમ ડીપાટ્ધમેનટ આપણી 
નદીઓની સમૃવધિ પર જ નભે છ ેએમ કહી 
શકા્ય. હહંદુ ધમ્ધમાં નદીનુ ંમહતિ કેટલંુ? એ 
માત્ર નદી હકનારે આિલેા ંમહંદરો કે માતિાજી/

કુળદેિીની દેરીઓ જોતિાં સમજા્ય જશે. 
સંસકૃતિ ભાષામાં નદીના બે જાવતિમાં 

વિભાગ પાડિામાં આવ્યા છ.ે કેટલીક નદી 
સ્તીવલંગ તિરીકે અને કેટલીક નદી પુવ્લંગ 
તિરીકે ઓળખા્ય છ.ે કુદરતિી રીતિે નીકળતિાં 
પાણીનાં િહેણ જો ૮૦૦૦ ચાપ લાંબાં હો્ય 
તિો તિેને નદીનું નામ આપી શકા્ય. તેિનાથી 
નાના હો્ય એને ઝરા કહેિા્ય. જ ેનદીનું 
પાણી ધીમે િહે છ ે તેિને ભારે મના્ય છ.ે 
જ ે નદીનંુ પાણી જલદીથી િહે છ ે તેિને 
હલકંુ ગણા્ય છ.ે રેતિી અને ટકેરાળ પ્રદેશ 
ઉપર થઈને િહેતિું પાણી સિચછ ગણા્ય છ.ે 
હહમાલ્યમાંથી નીકળી આિતિાં પાણી અમૃતિ 
સમાન ઔષધી્ય ગુણથી ભરપૂર હોિાની 
માન્યતિા છ.ે તિો િળી, વિધં્ય પિ્ધતિમાથંી િહેતિું 
પાણી સંવધિા, વપત્તરોગ, માથાના રોગ અને 
અજીણ્ધ મટાડનાર મના્ય છ.ે કેટલાંક પાણી 
કોઢ, શ્ીપદ, મગજ અને હૃદ્યના રોગ 
મટાડ ેછ ેએમ કહેિા્ય છ.ે આ તિો પૌરાવણક 
િાતિો થઇ સમજિી. 

નદી મનમુ્તિ હો્ય, એ કદી બંધા્યેલી 
ન હો્ય, હંમેશ ખળખળાટ િહેિી. નદી 
જ્યારે બંધાઈ જા્ય છ ેત્યારે એનું સૌંદ્ય્ધ 
છીનિાઈ જા્ય છ.ે એ શાંતિ થઈને બેસી 
જા્ય, ત્યારે સમજિું કે એ માણસે પ્રદવુષતિ 
કરેલાં િાતિાિરણમાં, શહેરની હદમાં પ્રિેશી 
છ.ે શહેર નદીના અ્લડ હહલોળાને સીધી 
લીટીમાં ગોઠિી ડહોળી નાખે છ.ે આપણે 
સિચછતિા તિો માત્ર આપણા ઘર પુરતિી જ 
મા્યા્ધહદતિ રાખી છ.ે નદીઓને પ્રદુવષતિ 
કરિામાં આપણે માણસજાતિે કોઈ કચાશ 
છોડી નથી. આપણા દેશમાં ઘણીબધી 
નદીઓ શહેરમાંથી પસાર થતિા કાં તિો બંધા્ય 
જા્ય છ ેકાં તિો સૂકા્ય જા્ય છ.ે 

વજદંગી ગંગા હકનારો છ,ે 
હકનારા પર જુઓ, 

પાપ પણ ધોિા્ય છ ેને, 
પુણ્ય પણ ધોિા્ય છ.ે
- િેણીભાઈ પુરોહહતિ 

આપણં શરીર પંચમહાભતૂિનું બનેલું છ,ે 
છતિાં આપણ ેકેિળ જળન ેજ જીિન કહંુ છ.ે 
એમાં ઘણં રહસ્ય રહેલું છ.ે નદી આપણા 
ઘરના માટલામાં તિો આિે જ છ,ે પણ મૃત્યુ 
પછી’્ય નદી આપણી સાથે સંકળા્યેલી રહી 
છ.ે મૃત્યુ બાદ અવગ્નસંસકાર થ્યા પછી જ ે
અવસથ-ભસમ બચ ેછ ેએન ેનદીમા ંિહાિિાનો 
હરિાજ છ.ે 

ચોથા ધોરણની એ ઘટના હજી્ય ્યાદ 
છ.ે ગુજરાતિીના પીરી્યડમાં ઉષાબેને નાક 
પર ચશમાં ચડાિતિાં કડક નજરે કહંુ હતિું 
કે, “કાલે બધાએ નદી પર વનબંધ લખીને 
આિિાનું છ.ે” ત્યારે ન હતિી એિી કોઈ 
સાહહત્યરવસક નજર/સમજ કે પાકટ 
ઉંમર કે, નદી વિષે વિચારીએ ને લખી 
શકીએ. 

બાળપણ એટલે તિો, નદીના પાણીમાં 
છબછવબ્યાં કરિાના હદિસો, પથથર નાખી 
નાના-મોટા િમળોની હરીફાઈ ્યોજિાના 
હદિસો, થોભ્યાં િગર સૌ પહેલાં તિરતિાં 
નદી ઓળંગી જિાના હદિસો. નદી વિષે 
વિચારિાના નહીં પણ નદીમ્ય થિાનાં 
હદિસો. નદી હકનારે એક હદિસ તિો શું 
એક અઠિાહડ્યાના પ્ય્ધટનની િાતિ હો્ય 
તિો’્ય જલસાથી નદીનું સૌનદ્ય્ધ પીતિાં જીિી 
જાણીએ. પણ, અહી તિો વશવક્ષકાબેને એક 
આખું પાનું ભરીને લખિાની િાતિ કરી 
હતિી. અમે બધાએ વનબંધમાળા ખોલી 
નોટબુકમાં એકસરખું જ ઢસડી મા્યુું 
હતિું અને વશક્ષા સિરૂપે આખા ્લાસના 
વિદ્ાથણીઓને સકુલ ફરતિે પાંચ આંટા 
દોડતિાં મારિા પડ્ા હતિા. તિો’્ય સમજી ન 
શ્્યાં કે, નદીનો ગવતિ સાથે સીધો સંબંધ 
છ.ે નદીને ઉછળતિાં, ઘૂઘિતિાં સાગર પ્રત્યે 
પ્રેમભાિ છ ેઅને તેિને મળિા માટ ેતિે સતિતિ 
ગવતિશીલ રહે છ.ે 

કદી હંુ તિમારા પ્રવતિ જોઉં છુ,ં 
િહેતિી નદીની ગવતિ જોઉં છુ.ં 

- મનહરલાલ ચોકસી 
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नदिया बहती है, सबसे कहती है,
गतत ही तो जीवन है, 
गतत ही अनवेषण है |

तुम चलत ेरहो, डरो ना, मन में 
सनिेह भरो ना,

जो पानी सा बहता है, 
जो पानी सा रहता है ।
फिर कौन उसे रोकेगा, 
फिर कौन उसे टोकेगा, 

जो खुि ही मुड जाता है, 
तो कौन उसे मोडगेा ?! 
चट्ानों में भी बहकर, 

हर मुश्कल को भी सह कर, 
खुि राह बना लेता जो, 
उसका ही अभभननिन है । 
हाँ गतत ही तो जीवन है, 
हाँ गतत ही अनवेषण है । 

 
नदिया बहती है, यों सबसे कहती है, 

तुम सभी धयान से सुनलो, 
मेरी बातों को गुनलो.. 

जल-धारा ही जीवन है, 
धरती माता का धन है । 
इससे ही हररयाली है, 
इससे ही खुशहाली है। 

यह प्ाणों की रेखा है, 
यह वभैव अनिेखा है । 

यों करो न इसको िषूषत, 
धरती इससे ही भूषषत । 

यों मैला करो न जल को, 
कयों बहा रहे हो मल को । 
मेरी पीडा को बबसरा, 
िें को ना कूडा-कचरा 

होता गनिा तन मन है, 
यों निी करे क्रनिन है, यों निी 
करे क्रनिन है... _unknown 

નદી જિેા પ્રમેમા ંસમપ્ધણના ગણુ બીજ ે
્્યા્ંય જિ્લ ેજ જોિા મળશ.ે એટલ ેજ તિો 
મીઠી સરિણી ખારા જળમા ંવિલીન થઇ જા્ય 
છ.ે પ્રમેમા ંબવલદાનનુ ંઉતકૃષ્ટ ઉદાહરણ જો 
કોઈ આપતંુિ હો્ય તિો તિ ેમાત્ર ન ેમાત્ર નદી છ.ે

ખળખળ નદી જ ેપાદરે જોિા મળી હતિી, 
દહર્યાને મળિા કેટલી ઉતિાિળી હતિી.

- કૈલાસ પંહડતિ
~ ~ ~

તિોફાની થ્યો દહર્યો, 
નદી દીઠી ખળખળતિી. 

~ ~ ~
નદી વમલને, 

ખુશહાલ દહર્યો, 
રેતિમાં રમે.

- આરતિી પરીખ 

પિ્ધતિમાંથી ઝરણાં સિરૂપે વખલવખલાટ 
કરતિી નદી તિટ પર પહોંચતિાં જ સહેજ 
ધીરગભંીર થઇ ડુગંરા, ખતેિરો, ઝાડી-જગંલો 
ઓળંગતિી ખળખળ િહેતિી સાગર ભણી 
પ્ર્યાણ કરે છ.ે 

બધામાં હદલ છ,ે 
હકંતિુ પ્રેમના ઝરણાં નથી સૌમાં,

બધા પિ્ધતિના ખોળામાં 
સહરતિા થઇ નથી શકતિાં. 

- મરીઝ 

કદી નદીના બે કાંઠા મળતિા ંભાળ્ા છ?ે! 
જ્યાં સુધી નદીમાં ભરપૂર પાણી હો્ય ત્યાં 
સુધી બંને હકનારા િચચે બરાબરની દૂરી રહે 
અન ેજ્યારે પાણી સકૂા્ય ત્યારે તિો કાઠંા જિેું 
કશંુ રહેતિું જ નથી. નદીઓ તિો એટલું જ 
શીખિ ેછ ેકે, એના કાંઠ ેકાંઠ ેસમાતંિર િહેતિા 
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શીખી જશો તિો’્ય પ્રેમસાગરે ડબૂકી મારી 
શકશો. જ્યાં બધું એકાકાર અને અભેદ છ.ે 
એટલે જ કહે છ ેને કે, આવશક અને 
માશુકાએ નદી અને સાગરની 
જમે રહેિું જોઈએ. એક 
સાદ પડ્ો કે, વમલનની 
ઘડીઓ ગણાિા લાગી. 
બે કાંઠાની જમે પ્રેમ 
કરનારા પ્રેમી ્્યારે્ય 
એક થઇ શકતિાં નથી. 

જો સાદ પાડ્ો આપણે 
તિો પિ્ધતિો ફાડી અને  

કેિી ધસી આિી નદી તિારા તિરફ, 
મારા તિરફ.

- રમેશ પારેખ 

બધા પિ્ધતિોમાંથી નદીઓ િહેતિી નથી 
તિેિી જ રીતિે દરેક વ્યવ્તિમાં હદલ છ ે
પણ બધા પ્રેમ કરી શકતિાં નથી. હદલની 
ધડકન બીજા હદલને સંભળા્ય, અનુભિા્ય 
ત્યારે પ્રમેના અંકૂર ફંૂટ.ે િળી, નદીને જનમ 
આપનાર પિ્ધતિો જટેલાં જ ભાગ્યશાળી 
દીકરીને જનમ આપનાર વપતિાને ગણિામાં 
આિ ેછ.ે દીકરીના લગ્ન થતિા વિદા્ય આપતિી 
િખતિ ેદરેક વપતિાની ઈશ્રન ેમનોમન એક જ 
પ્રાથ્ધના હો્ય છ ેકે, તેિની દીકરી કદી પાછી 
િળે નહીં. 

કેિા શુકનમાં પિ્ધતેિ આપી હશે વિદા્ય, 
વનજ ઘરથી નીકળી નદી પાછી િળી નથી. 

- જલન માતિરી 

વજદંગીની સફરમાં ઘણી િખતિ એિી 
ઘણી કપરી ક્ષણો આિી ચડ ેછ ેકે આપણે 
તિતકાલ વનણ્ધ્ય લેિા પડ ેને જનેાથી ભાવિ 
વજદંગીમાં રણ કે નદી જિેો મોટો ફક્ધ આિી 
જશે તિેનો અંદાજ પણ હો્ય છ.ે જીિન 
આિા અનેક િણાંક પર લેિામાં આિતિાં 
શાણપણભ્યા્ધ વનણ્ધ્યોથી જીતિી શકા્ય છ.ે 
નદીની પસંદગી સિ્ધશ્ેષ્ઠ છ ેપણ એ રસતિે 

બધા ચાલી શકે એટલાં શવ્તિમાન નથી.

એિાં િણાક પર હિે ઊભો છ ેકાફલો, 
અહીંથી જિા્ય રણ તિરફ, 

અહીંથી નદી તિરફ. 
- હકસન સોસા 

નદીની સુંદરતિા માણિી, જાણિી અને 
જીિિી એ ત્રણે્ય એકબીજાથી તિદ્દન વભન્ન 
હરિ્યાઓ છ.ે

નદી હકનારે, 
એકલતિા ઢીંચીને, 

તિરસી બેઠી.
~ ~ ~

ભૂખરાં ખતેિ,
નદીએ પાણી િેંતિ,

ગ્ીષ્મ તિડકે.
- આરતિી પરીખ  

~ ~ ~
સ્તી...

એ નદી છ.ે
એણે એને કહું : સમદુ્ ,

આખી જીદંગી હંુ
મારી જાતિને ઓગાળતિી રહી
અને તિારા તિરફ િહેતિી રહી

માત્ર તિારે માટે

અને 
અંતિે મારં

સમુદ્માં રૂપાતંિર 
થઇ ગ્યું.

સ્તીની સોગાતિ
આકાશ જિેી વિરાટ હો્ય છે

પણ તંુિ તિો 
તિારી ભવ્તિમાં જ મચ્યો રહો.

તિને નદી થિાનો
અને મારામાં ઓગળી જિાનો

કદી્યે વિચાર સરખો આવ્યો નહહ.
- હીરા બનસોડ ે

(મરાઠી, અનિુાદ : રમેશ પટલે)

દીકરી જુિાન થઇ એ બાપની નજર 
સૌથી પહેલાં પારખે. એમ નદી જુિાન 
થા્ય એ કવિની કલમથી છૂપું રહે?! નદીની 
સુંદરતિાએ તિો જગતિભરના કવિઓને 
ન્યાલ કરી દીધાં છ.ે અષાઢી મેઘ િરસે, 
ધરા લીલી ચુંદડી ઓઢી મલકે ત્યારે, નદી 
પાછળ રહી જા્ય એિંુ બન?ે! શ્ાિણમાસના 
તિહેિારોની ઉજિણીમાંથી સમ્ય કાઢી કદીક 
ફૂરસતિ ેનદીનુ ંસૌદ્ય્ધ પીિાની કોવશષ કરજો. 
શ્ાિણી્યા હદિસોમાં િરસાદના પાણીથી 
છલોછલ િહેતિી નદી ખરા અથથે જુિાન થઇ 
હો્ય એિું અનુભિા્ય છ.ે એનું એ અસલ 
અ્લડ રૂપ અિણ્ધની્ય કહી શકો. 

અંતિે આપ સિથે િાચકવમત્રોને અચૂક 
પછૂિંુ રહંુ કે, િરસાદી હદિસોમા ંબહારગામ 
જતિાં બસની બારીમાંથી ડોકંુ કાઢી, વપ્રતિની 
છાલક ઉડાડતંુિ, પ્રમેસાગર ભણી ખળખળાટ 
િહેતિું, નદીનું અ્લડ રૂપ કદી માણ્યું છ?ે
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રોજ ઝરૂખામાં બેસિાની સુંદર આદતિ 
આજ ે પણ ચાલુ છ.ે ઝરૂખામાં બેસીને 
બહારની દવુન્યાન ેવનહાળતિા ં્ ્યારે ભીતિરમાં 
સરી જિા્ય તેિનો ખ્યાલ નથી રહેતિો. 
બાળપણના એ હદિસો હતિાં રોજ અરબી 
સમુદ્ના ંમોજા ંવનહાળતિી. તિનેો સુદંર અિાજ 
મને કણ્ધવપ્ર્ય લાગતિો હતિો. પૂનમની રાતિના 
તિનેા ઘઘુિતિાં મોજાનો અિાજ કાનને સુરીલો 
લાગતિો. અમાસની રાતિની વનરિ શાંવતિમાં 
ખોિાઈ જતિી. સમ્યનું ભાન પણ ન રહેતિું. 
આમ ને આમ હદિસો, મહહના અને િષયોના 
િહાણા િા્યા.

આજ ેજીિનના સધં્યા ટાણ ેબસેુ ંઝરૂખામાં 
અને અંદર ઉતિરી તિલાશ કરં. આ ઘુઘિાટ 
હિે શાંવતિમાં પહરણમ્યો છ.ે બસ કેિી રીતિે 
સમાજ ઉપ્યોગી કા્ય્ધ કરં, તિેના વિચારોમાં 
ખોિાઈ જાંઉ છુ.ં એકાંતિ સાથે ગાઢ મૈત્રીનો 
અનુભિ કરં છુ.ં ભીડમાં ખોિાઈ જાંઉ છુ.ં 
જીિનના દરેક તિબક્ા દરમ્યાન જુદાજુદા 
અનુભિમાંથી પસાર થિાનો લહાિો માણ્યો 
છ.ે જીિનસાથીનો સંગ મધદહર્ેય ગુમાવ્યો 

છતિાં વિ્યોગના આઘાતિમાંથી બહાર 
આિી જીિન સફળ કરિાનો વનધા્ધર ક્યયો. 
પ્રેમાળ બાળકોની પ્રગવતિ જોઈ સતંિોષની 

લાગણી અનુભિતિાં.
‘બેટા તિું નોકરી પર જા. હંુ છુ ંને, ઘરમાં 

પછી શાની વચંતિા કરે છ?ે!’ અવનતિા બોલી 
રહી. વનિૃવત્તમાં પ્રિૃવત્તમ્ય જીિન જચી ગ્યું 
હતિું. હિે ન નોકરીએ જિાની ધમાલ કે ન 
કોઈના લચં-બૉ્સ તિ્ૈયાર કરિાનાં. ઘરમાંથી 
બધા આઠ પહેલાં વિદા્ય થઈ જા્ય. પછી 
વનરાંતિે ચા બનાિે અને છાપું લઈને િાંચિા 
બેસે. રોજ ‘સુડોકૂ’ સોલિ કરિાનું. જમબલ 
િડ્ધસ બનાિિાના, ખૂબ ગમતિું. હદમાગને 
કસરતિ મળે એ નફામાં. અચાનક વિચાર 
સફૂ્યયો ૨૧મી સદીમાં માનિી ‘પૈસાને’ 
આટલું બધું મહતિ કેમ આપતિો હશે? હાં, 
તિ ેજીિન જરૂહર્યાતિની િસતુિ છ!ે તેિમાં શંકાને 
સથાન નથી. હકંતિુ, સારા ચાહરત્ર સમાન કોઈ 
પવિત્ર ધન નથી. માણસ પૈસાથી ધનિાન 
કહેિા્ય તિેના જિેી કોઈ કરૂણતિા નથી. જ ે
હદિસે પૈસો માનિને માપિાનું બેરોવમટર 
ગણાશે તિે હદિસે આ ધરા પર અમાસના 
અધંારા છિાશે. મહાપરુૂષો, ઋવષઓ તિમેના 

ચાહરત્રથી શોભા્યમાન છ.ે જનેે કારણે 
સદીઓ અન ે્ુયગો પછી પણ તિઓે પકંા્ય છ.ે

પૈસો ્યા લક્મી ચંચળ છ.ે તિેને પામિી 
્યા ગુમાિિી આસાન છ.ે પૈસા િગરનો 
માનિ કંગાલ નથી ગણાતિો. ચાહરત્ર િગરના 
માનિની કશી હકમતિ નથી. ચાહરત્ર કોઈ પણ 
ભોગે સુરવક્ષતિ હોિું જોઈએ. ચાહરત્રહીન 
માનિ ભલેને પૈસામાં આળોટતિો હશે તિો 
પણ તિેની કશી હકમતિ નહી હો્ય. સામાન્ય 
માનિ, જનેી પાસે સિારે ખાધા પછી રાત્રે 
મળશે કે નહી એિો પ્રશ્ન ઉભો હો્ય છતિાં તિે 
જો ચાહરત્રિાન હશે તિો આદર પામશે. પૈસો 
સિ્ધસિ છ ેએ વિચાર અસથાને છ.ે ધનિાનો 
ખુ્લેઆમ જાણતિા હો્ય છ ેકે, ‘આ હંુ નથી 
બોલતિો મારો પૈસો બોલે છ.ે”’તેિમને આદર 
અને સનમાન માત્ર સિાથ્ધ સાધિા પૂરતિા 
હો્ય છ.ે સિાથ્ધ સ્યયો અને ‘હંુ કોણ તિું કોણ‘ 
જિેા હાલ થા્ય છ.ે જો પૈસા સાથે ચાહરત્રનું 
બળ હો્ય તિો ‘સોનામાં સુગંધ’ જિેું લાગે. 
જ ેહદિસે પૈસાથી માનિીની હકંમતિ અંકાશે 
ત્યારે એ સમાજ ્્યાં જઈને અટકશે એ 
ગહન પ્રશ્ન છ.ે

પૈસાથી બધું ખરીદી શકા્ય? ઉંઘ અને 
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શાંવતિ પસૈો કદી મળેિી નહી આપ!ે ચાહરત્રની 
િાતિ બહુ દૂર રહી. મનુષ્્યએ પ્ર્યતન વિારા 
કેળિેલી સજાગિૃવત્તથી ચાહરત્રનું રક્ષણ 
કરિું. પૈસો તિો હાથનો મેલ છ.ે ્્યારે છહે 
દશે ેતિનેી કોઈન ેખબર નથી. માનિ ગમુાિલે 
પૈસો મેળિિા શવ્તિમાન છ.ે જનેું ચાહરત્ર 
અવનતિીનો પૈસો કમાિામાં વશવથલ થા્ય છ ે
તિેનંુ પતિન વનવચિતિ છ.ે તિેનું રક્ષણ કરિા 
પ્ર્યતનશીલ રહેિંુ જરૂરી છ.ે પૈસો તિો આજ ે
છ ેને કાલે નથી. જ ેગુમાવ્યા પછી પાછો 
મળેિી શકા્ય. પસૈો ગુમાિિાથી આદર અને 
સનમાન ખોિાતિા નથી. હકંતિુ ચાહરત્ર વશવથલ 
થા્ય પછી આદર-સનમાન પાછાં મેળિિા 
મુશકેલ છ.ે માનિનું પતિન તિેનાથી સંભવિતિ 
બન ેતિ ેહહકકતિ છ.ે ‘્યને કેન પ્રકારેણ’ કદાચ 
માનિી પસૈો પ્રાપ્ત કરી શકે. સિના ચાહરત્રનંુ 
રક્ષણ તિેને સદાબહાર ઈજ્જતિ અને આદર 
આપિા સમથ્ધ છ.ે પૈસાની ઝાકમઝોળ તિેને 
સપશણી શકતિી નથી.

ભૌવતિકિાદના આજના ્યુગમાં કદાચ 
આ િાતિ કાનને સપશણી ન શકે. અંતિરાતમાનો 
અિાજ અિગણિો શ્્ય નથી. પસીનાનો 
રોટલો રળી ખાનાર આરામથી હાથનું 
ઓવશકંુ બનાિી નસકોરાં બોલાિી શકે 
છ.ે જ્યારે અવનતિીથી કે ગદ્દારીથી મેળિેલા 
પૈસા પાત્ર વ્યવ્તિ, ૪૦ હજારના પલંગમાં 
વશમળાના રૂની તિળાઇ પર આળોટિામાં 
પસાર કરે છ.ે વનંદર તિેનાથી જોજન દૂર 
ભાગે છ.ે

્યાદ આિે છ.ે. એક ભાઈની જુિાન 
દીકરીથી રસતિા પર અકસમાતિ થ્યો. કહેિું 

આિશ્યક નથી કે, પૈસાપાત્ર હતિા. નિી નિી 
ગાડી ચલાિતિાં શીખી હતિી. રાતિનો સમ્ય 
હતિો. રસતિા પર ટા્હફક થોડો ઓછો હતિો. 
દીકરીને થ્યુ ંપપપા બાજુમા ંછ,ે રાતિનો સમ્ય 
છ.ે પૂછી જોંઉ, પ્રેવ્ટસ કરિા માટ ેઅનૂકુળ 
સમ્ય હતિો.

‘પપપા હંુ ગાડી ઘર સુધી ચલાિું’?
‘સાચિીને ચલાિીશ?’
‘હા, પપપા’.
પપપાને થ્ંુય થોડી પ્રેવ્ટસ થશે. ભલેને 

ચલાિતિી, હંુ બાજુમાં બેઠો છુ.ં
દીકરી જરા િધારે પડતિી ખુશ થઈ. 

રાતિાના કોઈ બેઘર રસતિા પર સૂતિો હતિો 
અધંારામા ંફુટપાથ પર સતૂિલેો કોઈ ગરીબનો 
જાન ગ્યો. દીકરી પછી તિો પાંદડાની માફક 
કાપંતિી હતિી. પપપાએ પોવલસ આિ ેત્યા ંસધુી 
સંભાળી. લોકોનું ટોળું ભેગું થા્ય એ પહેલાં 
પોવલસન ેપસૈા આપી દીકરીન ેબચાિી ભાગી 
છૂટ્ા. સિારે એ લત્તામાં ચાલતિાં ગ્યા. 
કાન બધી િાતિો સાંભળતિાં હતિાં. એ જુિાન 
ગામથી આવ્યો હતિો., મંુબઈમાં રોટલો 
રળિા. તિેના માતિા અને વપતિાનો ‘વચરાગ’ 
કા્યમ માટ ેઓલિાઈ ગ્યો. તિઅેન ેખૂબ દંુખ 
થ્યું. અજાણ્યા રાહી બની, આજુબાજુિાળા 
માણસો પાસેથી બધી િાતિ કઢાિી. તિકવલફ 
જરૂર થઈ. ચેન પામિા માટ ે તેિની બધી 
વિગતિો ભેગી કરી. દીકરી ખૂબ ગભરાઈ 
ગઈ હતિી. 

‘પપપા આપણે શું કરીએ? તિમે ભલે મને 
જલેમાં જતિી બચાિી; મારં હદલ મને ડખંે 
છ.ે મને ચેન પડતિું નથી. આ મારાથી શંુ 

થઈ ગ્યું?’
‘બેટા, તંુિ ધીરજ ધર. આ કૃત્ય તિેં જાણી 

જોઈને ક્યુું નથી. જરૂર કોઈ રસતિો શોધીશ. 
તિારા મનને મનાિ, તિારા પપપા તિને સહા્ય 
કરશે.’ 

આખરે એ શેઠ ેતેિ જુિાનની બધી વિગતિ 
એકઠી કરી. દીકરીને જણાવ્યું. દીકરીએ 
સાથ ેઆિિાનો આગ્હ સવે્યો. પપપા પોતિાની 
દીકરીન ેનારાજ કરિા નહોતિા ંમાગતિા. બાપ 
દીકરી તિ ેજુિાનના ગામમા ંજઈ તિનેા માવલક 
તિરીકે ઓળખાણ આપી. ૧૫ લાખ રૂવપ્યા 
આપી આવ્યા. જુિાનના માતિા અને વપતિાએ 
ઉદાર હદલે અકસમાતિ કરનારને માફ ક્યા્ધ. 
તિેમને ખબર હતિી દીકરો તિો ગ્યો પણ જ્યાં 
નોકરી કરતિો હતિો એ શેઠ ેઆિીને હાથ 
ઝાલ્યો. એ માતિા વપતિાને તેિઓ જણાિી ન 
શ્્યા કે, ‘તેિઓ જ કારણભૂતિ હતિા.ં’ ઈશ્રને 
મનમાં ને મનમાં પ્રાથ્ધના કરી, “હે પ્રભુ ક્ષમા 
કરજ,ે આ િાતિ બતિાિી નહી શકા્ય.”

આજ ે એ શેઠને અને તિેની દીકરીને 
ગામથી પાછાં આિતિા ગાડીમાં બેઠાં બેઠાં 
ઉંઘ આિી ગઈ ! જુિાન દીકરીના મુખ પર 
શાવંતિ િતિા્ધતિી હતિી. તિેને પસતિાિો ઘણો થ્યો 
હતિો. એિું કૃત્ય થઈ ગ્ંુય હતિું જ ેભૂલિા 
મથીએ તિો પણ ન ભૂલા્ય. તિે અજાણ્યા 
્યુિાનના માતિા અને વપતિાએ અકસમાતિ 
કરનારના ગનુાન ેમાફ ક્યયો હતિો. ગ્યલેો પતુ્ર 
કોઈ પણ હકમતેિ પાછો આિિાનો ન હતિો. 
એમ મન મનાિિું રહું કે, મોતિ વિધાતિાએ 
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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છદં-વશખહરણી 

છટા તિારી ભારી, 

અરણ્યે ઊભો જો, વગહરશૃંગ ચઢી, પૂચછ ફણતિો 

ખુમારીથી હાલે, ભડ દબદબો, ત્રાડ ભરતિો 

ધરે શ્ીમતંિાઈ, ગીર ગઢ મહીં, રૌદ્ રણકે 

રિે ઘેરો ગજ થે, િન મલકમાં, રાજ કરતિો 

રમે મસતિી ભ્યાું, િનચર બધાં, ગેલ કરતિાં 

ધરી મીઠાં પાણી, તિરસ છીપિે, ગીર ઝરણાં 

વચકારાં ચોસીંઘાં, મરકટ રમે, કંુજર લીલી 

ઘટા િન્યે ઝૂમે,તિૃણ હહરતિ આ, જાજમ ભલી 

ક્ષધુા તિૃવપ્ત ન્યા્ેય, કુદરતિ તિુલા, કાળ ભરણી 

શમે પંખી ટૌકા, વતિવમર વક્ષવતિજ,ે મૌન કનડ ે

અને થંભે શ્ાસો, ન ખબર હિે, કોણ ખરશે 

લપેટ ેઅંધારાં, નીરિ રજની, કેફ ઘૂરકે 

ભલા ડાલામથથા, મુગટ મહહમા, સાિજ ધણી 

બવલષ્ઠી શૂરા ઓ, વિિશ શત્રુ સૌ, તિું િનરથી

ykfkþËeÃk
h{uþ Ãkxu÷ Mkkðs
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બેંકમાં અમારી તિે પહેલી મુલાકાતિમાં 
કંઇક જાદુ હતિું. તિે હદિસે તિો પહેલીિાર 
મેં એને જૂઠ્ુ ંકીધું કે, હંુ તિેનો પીછો ન’તિો 
કરતિો પણ, બેનકમાં એકાઉનટ ખોલિા 
આવ્યો હતિો. તિેને મારી િાતિ પર વિશ્ાસ 
તિો ક્યયો જ, પણ તેિટલું જ નહહ એ હદિસે 

મેં તિેની આંખોમાં એક ચમક જોઈ. તેિ 
માર અકોઉનટ ઓપવેનંગનુ ંફૉમ્ધ પ્રોસસે 
કરતિી હતિી ત્યારે મેં એન ેકેટલા્ય સમ્ેય 
ખબૂ નજીકથી જોઈ. કોઈ કવિએ લખલેી 
સુંદર કવિતિા જિેું એનું વસમતિ હતિું અને 

દહર્યા જિેી ઊંડી આંખો. બે ઘડી માટ ેતિો 
મનને હાશ થઇ કે, સારં છ ેકે તિે કાજલ 
લગાિે છ,ે નહીંતિર કદાચ મારી જ નજર 
તિેને લાગી જાતિ. તેિ હસે ત્યારે તિેના ગાલમાં 
હડમપલ પડતિા હતિા, જનેાથી તિે ખૂબ િહાલી 
લાગતિી. ટ્નેમાં એની જોડ ેઆિતિાં જતિાં 

એની બે ખુશબુ હંુ ્્યારે્ય નહહ ભૂલું. એક 
તિો તેિના િાળની અન ેબીજી તેિના પરફ્યમુની. 
તિેના અિાજમાં મધની મીઠાશ ભરેલી હતિી. 
સુંદરતિાની પ્રવતિમા હતિી મેઘા.

 કહેિા્ય છ ે કે, પ્રેમનું પહેલું કદમ તિ ે
વમત્રતિા છ ેઅને છ્ેલું કદમ પણ વમત્રતિા જ 
છ.ે તિે હદશામાં મેં પહેલું કદમ તિો આગળ 
િધારી દીધું હતિું, રોજ કોઈ ને કોઈ બહાને 
બેનકમાં જાઉં અને એની સાથે િાતિો કરિાનું 
કોઈપણ કારણ હંુ શોધી લઉં. લગભગ 
અઠિાહડ્યા બાદ હંુ જાણી જોઇને લંચના 

fux÷ku rLk:MðkÚko «u{ 
¼køk 3
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કલાકમાં ગ્યો જથેી મારે ત્યાં જ ઇનતિેઝાર 
કરિો પડ ેઅને હંુ તિેને બસ વનહાળી શકંુ. 
એ હદિસ ેતિો જાણ ેખુદા મારા પર મહેરબાન 
થઇ ગ્યો. મેઘાએ સામેથી મને પૂછું કે, 
“તિમે જમી લીધું કે નહહ?” તિે બહાર 
જમિા જતિી હતિી, તિેની મમમી બીમાર હતિી 
તિો આજ ે તેિ હટહફન ન’તિી લાિી. મેં તિેને 
કીધું કે, “ના મારે પણ બહાર જ જમિાનું 
છ.ે” અને અમે સાથે જમિા નીકળ્ા. એ 
હદિસે અમારં વમત્રતિાનું પુષ્પ મારા પ્રેમના 
બગીચામાં ખીલી ઉઠંુ. મેં તિેની જોડ ેખુબ 
િાતિો કરી, મારા ભણતિર, મારી નોકરી, એને 
મેં એ પણ કીધું કે, કેિી રીતિે આ શહેરમાં 
આવ્યો, અને કેમ મને ખાલીપણં લાગે છ.ે મેં 
તિેને હસતિાં હસતિાં પૂછી લીધું કે, તિમારામાં 
એક વમત્ર જોઉં છુ,ં આપણે ફે્નડ બની શકીએ 
છ!ે પછી તિો શું?!  જમે જમે હદિસો િીતિે 
છ.ે.  તિેમ તેિમ અમારી વમત્રતિા ગાઢ થઇ 
જા્ય છ.ે લગભગ રોજ સાંજ ેઅમે અમારી 
ઓહફસેથી ફ્ી થઇને એક બીજાને મળીએ, 
આખા હદિસની િાતિો કરીએ. રોજ સિારે 
ટ્નેમાં સાથે મુસાફરી કરતિા, મેઘાના િાળની 
સગંુધ લિેી, સાજં ેમઘેા જોડ ેકોફી પર મનની 
િાતિો કરિી અન ેરાતિ પડ ેતિનેી સાથે માણલેી 
પળોને ્યાદ કરિી એ મારી નિી હદનચ્યા્ધ 
બની ગઈ હતિી.

 મેઘા મારી સારી વમત્ર તિો બની જ ગઈ 
હતિી. પણ તેિ છતિાં્ય ેહજુ હદલના ખણૂામા ંએ 
ખાલીપણં જ ેઘર કરી બેઠુ ંહતિું, એ હજી્ેય 
જિાનુ ંનામ જ ન’તિુ ંલતેિુ.ં ્ ્યાકં હજુ કઇં કમી 
હો્ય, કંઇક ખૂંચતિું હો્ય તિેમ સતિતિ લાગ્યા 
કરતિું. મેઘા  તિો  મારા  જીિનનો  અમૂલ્ય  
ભાગ  બની  ગઈ  હતિી, પણ  એ  છતિાં   હંુ  
મેઘાના  હદલમાં  કદાચ  ઘર  ન’તિો  કરી  
શકતિો. મેઘા  જોડ ે સમ્ય  વિતિાિો  તિો  મને  
ખૂબ  ગમતિો, પણ  ્્યાકં  થોડો  અસંતિોષ  
પણ  રહેતિો. ખૂબ મનોમંથન  ક્યા્ધ  બાદ  
મને  વિચાર આવ્યો કે, હિે સમ્ય આિી  
ગ્યો છ ેકે મારા મનની િાતિ મેઘાને કહેિી 
જોઈએ. મેઘા મારા પ્રેમનો સિીકાર કરી લે, 
તિો મારા જીિનનું  ખાલીપણં દૂર થઇ જા્ય 

એ વિચારે  મને ખૂબ ઉતસકુ ક્યયો હતિો. મને 
મેઘાનો શું પ્રવતિસાદ  હશે, એનો થોડો ડર 
હતિો, પણ એનાથી પણ મોટો ડર તિો મને 
એ હતિો કે, હંુ તિેને મારા મનની િાતિ કરીશ 
કેિી રીતિે? સિભાિે તિો હંુ ખૂબ જ શરમાળ 
હતિો. સામે ચાલીને મારા હદલનો હાલ તિેને 
બ્યાન કરિો_મારા માટ ેઅશ્્ય જ હતિું. 
બહુ વિચા્યુું પણ; કંઈ સુજતિું જ ન હતિું. 
પત્ર લખિો કે messageમાં કહેિું તિો બહુ 
ordinary હતિું. મેઘાને કંઈક અલગ રીતેિ 
જ મારે મારા પ્રેમનો ઈકરાર કરિો હતિો. 
છ્ેલે  રવશમએ કહેલો caller tuneિાળો 
idea ્યાદ આવ્યો.

 ખબૂ હહંમતિ જોડીન,ે મેં મઘેાન ેmessage 
ક્યયો, “Call me. Urgent”. અચાનક મારો 
આ message જોઈ મેઘાને મારી વચંતિા થઇ 
ઉઠી અન ે તિણે ેમન ેતિરતિ જ call ક્યયો. પણ; 
તિેનો ફોને મેં ન ઉપાડ્ો. એક પછી  એક 
તિેણે મને ચાર િખતિ call ક્યા્ધ. એ પછી મેં 
તિેને message ક્યયો, “meet at Barista in 
10 mins”. જિેી મેઘા બરીસતિામાં  આિી, 
તિેિો જ તિેના સિાલોનો િરસાદ િરસિા 
લાગ્યો. તિેને  જોઈને મારા મુખ પર બસ 

વસમતિ જ રમ્યા કરતિું અને તિે મારી સામે 
આચિ્ય્ધચકીતિ થઇને જોતિી હતિી. ચપટી 
િગાડીને  તેિણે મને  પૂછું, “અભી, કૈક તિો 
બોલ  હિે. મને tension થા્ય છ ેકે, શું થઇ 
ગ્યું અચાનક?!” 

 બસ, એ જ મોકો હતિો. મેં તિેને મારી 
caller tune ્યાદ કરિા કહુ.ં.. “હોતિા હૈ જો 
love સ ેઝ્યાદા, િસૈ ેિાલા love, ઈશકિાલા 
love, ્યે ્્યા  હુઆ હૈ ્્યા પતિા...” આ 
્યાદ કરતિાં જ મેઘાને સમજા્યું કે, ખરેખર 
આ caller tuneની  પાછળ તિો મારા પ્રેમનો 
ઈકરાર છ.ે મારા અચાનક પ્રમેના પ્રસતિાિથી 
મેઘા થોડી ચોંકી ઉઠી. તિને ેમારા મનની િાતિ 
શરૂથી મેં કહી કે, ઘણા િષયોથી મારા મનમાં 
એક તિસિીર બંધાઈ હતિી .. સૈફ  પાલનપુરી 
સાહેબની ગઝલ “શાંતિ  ઝરખો ”થી એ 
પ્રેમની તિસિીર પ્રેરા્ેયલી છ.ે તિેના માટ ેમેં 
મારી સૌથી વપ્ર્ય ગઝલની બે પવં્તિ ગાઈ :

 “શાંતિ ઝરખ ેિાટ નીરખતિી રૂપની રાણી 
જોઈ હતિી,

મેં એક શહેજાદી જોઈ હતિી..
એના હાથની  મહેંદી હસતિી’તિી, એની 

આંખનું કાજળ હસતિું’તંુિ,
તિેના વસમતિમાં સો સો ગીતિ હતિાં, તેિની 

ચુપકી બી’ સંગીતિ હતિી..
ઝરા નજરન ેનીચી રાખીને; એને સમ્યને 

રોકી રાખ્યો’તિો..”
 મેં તિેને કીધું કે, હંુ જીિનના કડકડતિા 

વશ્યાળામાં પ્રેમરૂપી તિાપણાની એક હંુફની 
ખોજમાં છુ.ં હંુ મારા મનના ખાલી ખૂણાને; 
એના પ્રેમથી ભરી દે, એિા જીિનસાથીની 
તિલાશમાં છુ ંઅને મને લાગે છ ે કે, મારા 
સિપનમાં ઝરખે બેઠલેી એ છોકરી તિું જ છ.ે

 મારી બધી જ િાતિ મેઘાએ ખબૂ શાવંતિથી 
સાંભળીને મને એણે માત્ર એક જ સિાલ 
ક્યયો કે હંુ sure છુ ં કે એ ઝરખે બેઠલેી 
છોકરી હંુ જ  છુ?ં!  એ ધૂંધળી તિસિીરમાં 
તિને મારો જ ચહેરો દેખા્ય છ?ે  મેઘાની 
આ િાતિ તિો સાચચી હતિી. એ તિસિીર મારા 
સિપનમાં પાણીમાં રમતિાં એક પડછા્યા 
સમાન હતિી. તિેને હંુ ્્યારે્ય ધ્યાનથી જોઈ 

“શાંત ઝરખે િાટ નીરખતી 

રૂપની રાણી જોઈ હતી,

મેં એક શહેજાદી જોઈ હતી..

એના હાથની  મહેંદી હસતી’તી, 

એની આંખનું કાજળ હસતું’તું,

તેના વ્મતમાં સો સો ગીત હતાં, 

તેની ચુપકી બી’ સંગીત હતી..

ઝરા નજરને નીચી રાખીને; એને 

સમયને રોકી રાખયો’તો..”
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ન’તિો  શકતિો. એ ઝરખે બેઠલેી છોકરીનું  
મખુ જોિા હંુ  જટેલા પ્ર્યતન કરં, તિટેલંુ જાણે 
પાણી હલી જતુિ ંઅન ેમારં સિપન  િધ ુને િધુ 
ધૂધંળુ ંથઇ જતંુિ. આ િાતિ મેં મઘેાન ેજણાિી.

 મેઘાએ ખબૂ પ્રમેથી મને કીધુ ંકે, “અભી, 
મને ખબર છ ેકે તિે બહુ પ્ર્યાસ ક્યા્ધ હશે, 
પણ આજ ેએક િખતિ ફરી મારા માટ ેશાતંિ 
મનથી તિે વચત્ર તુિં આંખ બંધ કરીને ફરી 
જો. હંુ તિારી મદદ કરીશ. હંુ તિને મારો 
જિાબ આપું એ પહેલાં મને એ જાણિું 
ખૂબ અગત્યનું છ ેકે, હંુ જ છુ ંકે નહીં તિારા 
એ સિપનમાં. મેઘાની િાતિ માનિા મેં એક 
છ્ેલો પ્ર્યતન ક્યયો. હંુ આંખ બંધ કરીને એ 
ધૂંધળી તિસિીર ફરી જોિાનો પ્ર્યાસ કરતિો 
હતિો ત્યારે મેઘા કહે છ ેકે, “એ કોણ છ ેકે 
જનેી કહેલી િાતિો તિને દરેક સમ્યે તિારી 
દુવિધામાં સાચચો રસતિો બતિાિે છ ે? એ 
કોણ છ ેજ ેતિારી ખુશીમાં તિારા કરતિાં િધારે 
ખુશ અને તિારા દુઃખમાં તિારં દદ્ધ િહેંચિા 
તિતપર હો્ય છ?ે એ કોણ છ ેકે, જનેી જોડ ે
તિું સંપૂણ્ધતિાનો અનુભિ કરે છ?ે મેઘાના 
શબદો જાણે મને અરીસો બતિાિતિા હતિા. એ 
તિસિીરમાં મને મેઘાનું નહહ પરંતિુ  રવશમનું 
મુખ દેખા્ય છ.ે  આવખરકાર એ  રવશમ 
જ તિો હતિી જ ે મારા જીિનમાં સૂરજની 
પહેલી હકરણની જમે રોશની લાિતિી હતિી. 
કડકડતિી ઠડંીમાં મને હંૂફ આપતિી, મારા 
જીિનમાં જાણે બળબળતિી બપોર બાદ એ 
પહેલાં િરસાદની જમે મને ઠડંક આપતિી 
હતિી. જને ેહંુ હરઘડી શોધતિો હતિો, તિ ેવ્યવ્તિ 
તિો, હંમેશાથી મારી પાસ ેજ હતિી  પણ કદાચ 
હંુ તિેના પ્રેમને ઓળખી ન’તિો શ્્યો.

 આ બધી લાગણી મેં મેઘા સામે વ્ય્તિ 
કરી અને તિેને કીધું કે, “એ તિસિીર તિારી 
નથી પરંતિુ મારી સૌથી સારી વમત્ર  રવશમની 
છ.ે તિું મારી વમત્ર તિો બની ગઈ, પણ સૌથી 
સારી વમત્ર તિો રવશમ જ છ.ે મારી ખામોશીમાં 
છુપા્યલેી િાતિો તિો માત્ર રવશમ જ સમજી શકે 
છ.ે એક તિરફ મને સચચાઈ જાણિાની ખુશી 
થા્ય છ ેતિો, બીજી તિરફ દુઃખ થા્ય છ ેકે 
કદાચ આ બધી િાતિોથી મેં મેઘાનું હદલ તિો 

નથી દુખા્યું ને?!” મેઘાનો હંુ આભાર માંગું  
છુ ંઅને સાથ ેસાથ ેમાફી પણ કારણકે, મારા 
લીધે મેં તિેની ભાિનાઓને ઠસે પહોંચાડી 
છ.ે મેઘાનો આભાર માનિા માટ ેશબદો 
ખૂટી જા્ય છ.ે કારણકે, જો તિે ન હોતિ તિો 
કદાચ હંુ આ હકીકતિ સમજી જ ન શ્્યો 
હોતિ. મારી િાતિો સાંભળી મેઘા હસી પડી. 
તિેણે મને તિેના મનની િાતિ કરી કે, “મેં તિને 
હંમેશા મારા સારા વમત્રની જમે જ જો્યો 
છ,ે એનાથી આગળ નહહ. હંુ ખૂબ ખુશ છુ ં
કે તિને સમજા્ય ગ્યું છ ેકે તિારા જીિનના એ 
ખાલીપણાનું કારણ શું છ.ે રવશમને તિેં તિારા 
જીિનની આ નિી શરૂઆતિ ક્યા્ધ પછી બહુ 
દૂર કરી દીધી, એને તેિ taken for granted 
લીધી, એટલ ેકદાચ તિન ેએના પ્રમેની તિાકાતિ 
ન’તિી સમજા્ય. મને પૂરો  વિશ્ાસ છ ેકે, 
રવશમ પણ તિને ખૂબ જ પ્રેમ કરતિી હશે.

રવશમની ્યાદો મારી આંખો સમક્ષ તિરી 
આિી ને એને મારા મનની િાતિ કરિા મેં 
મારી caller tune બદલી એને sms ક્યયો,  
“Call me”. ફોન silent પર કરીન ેહંુ સીધો 
airport  ભાગ્યો. અમદાિાદની  ને્સટ 
અિેલેબલ flightની  ટીકીટ લીધી.  મારા 

અચાનક આિેલાં messageથી રવશમ વચવંતિતિ 
થઇ ગઈ પણ હંુ flightમાં  હતિો તિો એના 
એકે્ય ફોનનો  જિાબ આપી ન શ્્યો. લાલ 
ગુલાબોનો ગુલદસતિો લઇને  એના  ઘરની 
બહાર  આિી પહોંચ્યો. તિેનો doorbell  
િગાડ્ો અને રવશમએ બારણં ખોલ્યું ત્યા ં
હંુ  હાથમાં ગુલાબ લઇને ઉભો હતિો. મારા  
ગુલદસતિા પર મેસેજ હતિો 

  rashME <3  abhimanU
શાતંિ  ઝરખો – જ ે ગીતિન ેમેં  મારી નિી 

caller tune બનાિી હતિી, તિેની બે પંવ્તિ 
ગાતિા મેં રવશમને ભેટી લીધી. તિેના  વસમતિના 
ગીતેિ એનો જિાબ મને આપી દીધો…

સાચું કહંુ તો તું

 મને મારા પડછાયા

જટેલો ગમે છ,ે

પણ માનિી અને

તેના પડછાયા

કયાં એક થાય છ.ે

- ટહમાલી શાહ

Doorbell  િગાડ્ો અને 

રવ્મએ બારણં ખોલયું તયાં હંુ  

હાથમાં ગુલાબ લઇને ઉભો હતો. 

મારા  ગુલદ્તા પર 

મેસેજ હતો 

  rashME <3  abhimanU

શાંત  ઝરખો – જ ે ગીતને 

મેં  મારી નિી caller tune 

બનાિી હતી

s¤	

suðe íkkhe nkshe Au  

õÞkhu ykuZkRLku 

Mkhfe òÞ Au íkwt

- {kir÷f “rð[kh”
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ઉગમણેથી સૂ્ય્ધ નીકળીને જગને 
ઉજી્યાળું કરી દીધું છ.ે પ્રસન્ન વચતિે ઉઠી 
સિમુખને વસમતિ સાથે રમતિું કરીને મંહદર 
બાજુ પગલાને જિા વિનંતિી કરી. એકદમ 
શાંતિ અને સરળ મન પણ હદલને શાતિા 
આપતંુિ હતિું. પગથી્યા ચડીને શ્ી હહરના 
સનમુખ જઈને ઉભો રહો. બે હાથ જોડીને 
એક વનરાળું વસમતિ રાખીને એમની સામે 
અપલક નજરે જો્યે રાખ્ંુય. થોડી પળો તિો 
વિહિળતિામાં પસાર થઇ ગઈ. નક્ી કરેલું 
કે પ્રસન્ન વચતિને આજ ેદખલ નથી પાડિું. 
અને બીજી જ પાળે એ ભેદી અિાજ ેમારી 

આખંોની પકડન ેિધ ુસખતિ બનાિી.  
‘આજ ેતિો આિીને, કેમ ગુમસુમ 
છતિાં પ્રસન્ન વચતિે ઉભો છ ે?’

છતિાં હંુ, મારી ખામોશી તિોડિા 
નહોતિો માંગતિો. કે િળી બીજો સિાલ,  

‘ િતસ રોજ તિો કોઈની તિવબ્યતિ કુશળ 
રાખિા પ્રાથથે છ,ે કોઈના સુખ માટ ે્યાચે છ,ે 
તિારા પોતિના માટ ેપણ ભજ ેછ;ે કેમ આજ ે
આિું ?’

‘પ્રભુ, આજ ેમેં નક્ી ક્યુું છ ેકે કશું જ 
માગંિંુ નથી અન ેપ્રસન્ન વચતિ ેતિારા દશ્ધનની 
ઝાંખી કરીશ.’ 

‘તિને ખ્યાલ છ ેકે આજ ેતિારા મુખ પર 
આટલી પ્રસન્નતિા કેમ છિા્ેયલી છ ે?’ ‘હંુ 
તિો મારી પ્રસન્નતિા કે દુબ્ધળતિા તિમારા જ 
મુખે સાંભળીશ ‘

“ઓકે, તિો સાંભળ, આજ ે તિારં 
નહહ જો્યેલું સપનું વસધિ થિા જઈ રહંુ 
છ.ે િણ માંગેલું તિને મળી ગ્યું છ.ે ‘ 
‘કહી તિમે મારા આગામી રીલીઝ 
થનારા હફલમની તિો િાતિ નથી કરતિા 
?’ ‘એજ તિો િાતિ કરી રહો છુ,ં હદલમાં 
ખુશીના ઉભરા િધુ ઉમટી પડ્યા ને ?’ 
‘હા પ્રભો, તિમારા અન ેમારા શભુચેછકો થકી 
જ એ બધું શ્્ય બન્યું છ.ે મારી આિનારી 
હફલમ ઓલિેઝ રહીશંુ સાથે એ મને નિો 
રાહ ચીંધ્યો છ ેઅને તિમારે એમાં માર પગ 
અને મનને િધુ મજબૂતિ બનાિિાના છ.ે ‘ 
‘ ઓહ...જા અન ેજઈન ેહફલમ માટનેી તિ્ૈયારી 
કર સમ્ય કોઇની રાહ નથી જોતિો. ‘ 
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અમદ ાિ ા દન ી  જાણ ીતિ ી  સુ પર 
સપશેી્યાલીસટ રાજસથાન હોસપીટલમા ંિહેલી 
સિારે પ્રિેશ કરતિી િેળા મુખ્ય દરિાજાની 
બાજુએ ટીંગાતિા બોડ્ધ પર સુવિચાર કે કોઈ 
ગુજરાતિી કવિની પ્રરેણાદા્યી પંવ્તિ લખતિા 
જોિા મળતંુિ વ્યવ્તિતિ એટલે કાંવતિભાઈ 
આર. પટલે. સૌમ્ય સિભાિ તિથા દેખાિે 
સામાન્ય લાગતિા કાંવતિભાઈ સમાજ સિેાના 
ભખેધારી છ.ે સિેા શબદનો સમાનાથણી એટલે 
કાંવતિભાઈ પટલે.

આણંદ વજ્લાનાં ખોબા જિેડા ગામ 
જીતિપુરા ખાતિે ૧૯૫૧ની ૧ ફેબ્રુઆરીનાં 
રોજ માતિા ધીરજબેન તિથા વપતિા 
રણછોડભાઈ ને ત્યાં બાળકનો જનમ થ્યો 
નામ પાડિામાં આવ્યું કાંવતિ. કાંવતિભાઈનું 
પ્રાથવમક વશક્ષણ જીતિપરુામા ંતિથા માધ્યવમક 
વશક્ષણ ગામથી આશરે ૫ કી.મી. દુર 
આિેલ ભરોડા વિન્યમંહદર ખાતિે લીધું. પુત્ર 
કાવંતિભાઈન ેિાચંનનો શોખ ખબુ જ હોિાથી 
માતિા પુનમના ંહદિસ ેડાકોરથી પરતિ આિતિી 
િેળાએ ૨-૩ ચોપડીઓ અચૂક લેતિા આિે. 
ગામમાં આિેલા પુસતિકાલ્યના તિેઓ સહરિ્ય 
સભ્ય હતિા.૧૯૬૮માં એસ.એસ.સી.માં 
ઉતિીણ્ધ થઇ ને વિદ્ાનગરની ટી.િી.પટલે 

આટ્ધસ કોલજેમા ંદાખલ થ્યા. ૧૯૭૩માં 
બી.એ.થ્યા બાદ તિેમની ઈચછા વશક્ષક 
બનિાની હતિી પરંતિ ુઆવથ્ધક વસથવતિ તિથા 

કોઈ પાસે કાંઈ માગિું નહહ તિેિી પ્રવતિજ્ાને 
લીધે વશક્ષક નાં બની શ્્યા.

કાંવતિભાઈને લગ્ન કરિાની ઈચછા 
નહોતિી. પરંતુિ માતિાની જીદને કારણે પાદરા 
તિાલુકાના સમીપાલા ગામનાં વિદ્ાબહેન 
સાથે ૧૯૮૦માં લગ્નગ્ંથીથી જોડાઈ ગ્યા. 
જીિનસંગીનીના સહકારને લીધે તિેમની 
સિેા્યાત્રન ેિગે મળ્ો અન ેવશક્ષક નહી બની 
શકનાર કાંવતિભાઈ ‘સમાજ સિેક’બન્યા. 

સેિા કરિાની પ્રેરણા ્્યાંથી મળી 
??? તિેનો જિાબ આપતિાં તિેઓ કહે છ ે
...”ઈચછાબહેનની સાિરણીથી “બન્યું એિંુ 
કે એક હદિસ ગામની ધરમશાળાનાં ઓટલે 
બધા િૃધિો બેઠા હતિા તિેમાંથી એક િૃધિ ઉભા 
થ્યા તિો ઓટલા પડલેો કચરો અને ધૂળને 
લીધે ધોવતિ્યું મેલું થ્ંુય..આ જોઇને પુત્રિધુ 
બોલી ઉઠી ‘તિમારં ધોવતિ્યું કેટલંુ મેલંુ થ્ંુય 
છ ે...કપડાં કોણ ધોશે ??.પુત્રિધુના આિા 
ઉચચારણો સાંભળી કાંવતિભાઈ હચમચી ગ્યા 
અને એક વિચાર આવ્યો કે ઓટલાની રોજ 
સફાઈ કરિી.સફાઈ કરિા માટ ેસાિરણીની 
જરૂર પડ ેપણ સાિરણી લિેાના પસૈા નહોતિા.
ગામમાં રહેતિા ઈચછાબહેન કાંવતિભાઈની 

મનોવ્યથા સમજી ગ્યા અને સાિરણી લાિી 
આપી અને સેિાક્યા્ધનો સૂ્યયોદ્ય થ્યો.

૧૯૮૨ની સાલમાં રાજકોટના ંબસસટનેડ 
પર એક છાપામાં જાહેરાતિ િાંચી.જમેાં 
લખ્યું હતિું કે અમદાિાદમાં શર થનારી એક 
અદ્તિન હોસપીટલ માટ ેએક મલટીપરપઝ 
્લાક્ધની જરૂર છ ેઆ િાંચી કાંવતિભાઈએ 
અરજી કરી.ઈનટરવ્યું લેિા્યો અને તિેમને 
પૂછિામાં આવ્ંુય.”અંગે્જી જાણો છો ?” 
જિાબ આપતિાં તિેમણે કહું હંુ અંગ્ેજી નથી 
જાણતિો પરંતિુ કોઈ કામ અટકશે નહી,મારા 
કામ માટ ેઅમારા રાજકોટનાં ચેરમેનશ્ીને 
ફોન કરીને અવભપ્રા્ય મેળિી શકો છો.પુરા 
આતમવિશ્ાસ થી આપેલા જિાબથી 
પ્રભાવિતિ થઈને સંસથાના તિતકાલીન િડા 
સંપતિરાજ સી.શાહે હાજર થઇ જિાં કહંુ 
અને કાવંતિભાઈ અમદાિાદ ખાતિે શર થનાર 
હોસપીટલના જી.આર.એમ.આઈ.નાં પ્રથમ 
કમ્ધચારી બની ગ્યા અને વજદંગીના નિા 
અધ્યા્યની શરૂઆતિ થઇ.આજ ેપણ એજ 
ઉતસાહ,સમ્યની વન્યવમતિતિા,કા્ય્ધ પ્રત્યેની 
વનષ્ઠા સાથે તેિઓ રાજસથાન હોસપીટલમાં 
ફરજ બજાિી રહા છે.કાં વતિભાઈની 
સેિાપ્રિૃવત્તમાં વિદ્ાબેન હંમેશા સહ્યોગ 
આપતિાં આવ્યા છ ે .હંમેશા હસતિા રહેતિા 
કાંવતિભાઈ કહેછ ેમારી જીિન જરૂહર્યાતિો 
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ઓછી છ ે અને પહરવસથવતિઓ સાથે હંુ 
તિાલમેળ બેસાડુ ંછુ.ંપોતિાની સેિાિૃવત્ત વિારા 
અનેરો આનંદ લેતિા તિેઓ બંહકમભાઈ 
શેઠની ‘સેિા રૂરલ ઝઘહડ્યા’સંસથાને 
પોતિાનાં જીિનનો આદશ્ધ માને છ.ેસાથોસાથ 
સહ્યોગ કુષ્ઠ ્યજ્ ટસ્ટ,મુની સેિા આશ્મ 
ગોરજ,વિકલાંગો માટ ે કામ કરતિી મંથન 
સંસથા,સુરેનદ્નગરની પ્રજ્ાચક્ષુ મહહલા 

સિેાકંુજ જિેી અનકે સંસથાઓના સંપક્ધ તિથા 
નેત્ર્યજ્ માટ ેજાણીતિા દોશીકાકા,ધનેશ્ર 
વ્યાસ,તિથા ડો.વશિાનદં અધિ્યુ્ધ જિેા લોકોના 
સંપકથે કાંવતિભાઈની સેિા પ્રિૃવત્તમાં ઇંધણ 
પૂ્ુયું છ.ેઆંખની તિકલીફ હોિા છતિાં આજ ે
પણ તિેઓ સેિાપ્રિૃતિીમાં વ્યસતિ જોિા મળે 
છ.ેઅખબારમાં કોઈની અિસાનનોંધ િાંચી 
તિે વ્યવ્તિના સિજનોને પત્ર લખીને વિવિધ 
સંસથાઓની પ્રિૃવત્તથી પહરવચતિ કરીને સેિા 
તિથા સહકારમાટે અપીલ કરે છ.ેકોઈને 
આગળ ભણિા ફી ની જરૂર હો્ય તિો ફી ની 
વ્યિસથા કરાિી આપે છ.ેકોઈનો જનમહદન 
હો્ય,લગ્નગાઠં હો્ય કે અન્ય પ્રસગં હો્ય ત્યારે 
માત્ર ૩૦૦ રૂવપ્યા આપિાની અપીલ કરીને 
તિે રકમમાંથી દદણીઓ તિથા જરૂહર્યાતિ િાળા 
લોકો માટ ેટીફીનની વ્યિસથા કરાિી આપી 
એક માધ્યમ બને છ.ેખાસ િાતિ તિો એ છ ેકે 

આપેલ દાનની પાકી પહોચ પણ દાતિા સુધી 
પહોચાડિાની વ્યિસથા કરે છ ે.આમ અનેરં 
જીિન જીિતિા મુઠ્ી ઊંચેરા માનિી હજારો 
જરૂહર્યાતિ મંદ લોકો,દદણીઓના ંહદલમા ંખાસ 
સથાન ધરાિે છ.ેતિેમને સમાજરતન,ચરોતિર 
ગૌરિ એિોડ્ધ,ધરતિી રતન એિોડ્ધ,ગુજરાતિ 
ગૌરિ સનમાન જિેા અનેક એિોડ્ધ અને 
સનમાન મળ્ા છ.ે

જમેની  સમાજસેિ ાન ી  પ્ર િૃ વત્તને 
ગુજરાતિભરમાંથી પ્રસંશા તિથા આિકાર 
મળતિાં આવ્યા છ ેતિથા ઉચચકક્ષાનાં વિવિધ 
તિજજ્ોનાં સંપકયો પણ થ્યા છ ેતેિિા વશક્ષક 
બન્યા િગર પણ કોઈની વજદંગીના પા્યાનો 
ટકેો બનલેા કાંવતિભાઈન ેગમે તિટેલીિાર મળો 
પરંતિુ એમ જ લાગ્યા કરે....હદલ અભી ભરા 
નહી. 

સૌદય્વરાજ્ી, 
 

                 તારો સુવ્મત, ઉવ્મત, ઉલ્ાવસત પત્ મળ્ો. 

- તારા વન:તુલ નીતરતા નેહથી માર મન વન:સંકોચ થાય છ.ે 

- તારા પ્રસન્ન વપ્રતના પ્રતયાયથી માર હ્રદય પટરતૃવતિ અનુભિે છ.ે 
 

તારો અવિચવલત - સુકુમાર ્નહેભાિ, અનશ્વર લાિણય,  

અપાવથ્વિ રમણીયતા મારા ્મૃવતપટની અલૌટકક જગયા પર અદૈટહક છિાયેલો છ.ે  

જથેી એકાદ ક્ષણ પણ તારી ્મૃવત સદેહે મારા મનથી વિખુટી પાડી શકતો જ નથી.  

એથીજ તારા પત્ની એકાદ વિલંવબત ક્ષણ પણ સહન કરિા અસમથ્વ બની જાઉ છુ. 

અવિલંવબત પ્રતયુતરની અપેક્ષા સહ વિરમુ છુ.
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ખુશ ીઓની  ઉંમર નથ ી  હ ોતિ ી 
આજ ેસિારે ઉઠિામા મોડુ ંથઈ ગ્યુ અને 
દોસતિોના ફોન પર ફોન આિતિા હતિા. 
કૉલેજ 7 િાગે ચાલુ થઈ જા્ય અને 7.30 
િાગે હજી હંુ ઘરે જ હતિો.પહોચ્યો ત્યાં 
સુધી તિો બહુજ મોડ ુથઈ ગ્ુય હતિુ એટલે 
દોસતિોએ બહાર જ રોકી લીધો. હંુ મારી 
બાઇક પાહકુંગમાં મુકીને કૉલેજમાં જતિો 
હતિો અને મારૂ ધ્યાન મારા મોબાઇલમાં 

હતિુ અનેએક છોકરી જોડે ભટકા્યો. 
કાળા ઘટાદાર િાળ અને જાણે સુંદરતિાની 
મૂવતિ્ધ કોઈ પણ માણસ જોઈ લે તિો એક જ 
નજરમાં એની કાળી ઘેરી આંખોમાં ડુબી 
જા્ય. અને મારં પણ એિુંજ કંઈક  થ્યું. 
એના ચહેરા ઉપરનુ ંનરૂ અન ેઆખંોમા ંનમી 
અને ફુલની પાંદડી જિેા હોઠ.. એમજ લાગે 
જાણે ભગિાને બહુજ ફુરસતિથી અપસરા 
જિેી છોકરી બનાિી હો્ય. હંુ એની આખંોમાં 
એટલો ખોિાઈ ગ્યો હતિો કે એ ્્યારે મારી 
સામેથી જતિી રહી એ િાતિનું ધ્યાન જ ના 
રહુ અને પાગલની જમે હંુ ત્યાં ઉભો જ 
રહો. મારા વમત્રો આવ્યા અને મારી ઊપર 

હસિા લાગ્યા અને ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો 
કે જાન્યુઅારીની કડકડતિી ઠડંીમાં હંુ એકલો 
જ ઉભો છુ.ં એ અપસરા તિો ્ ્યાં્ય ઉડી ગઇ 
હતિી. પછી કેટલા હદિસો સુધી કૉલેજમાં 
ફરતિો રહો પણ એ છોકરી મને ્્યાં્ય ના 
દેખાઈ. લાઇબ્રેરી જિેી જગ્યા જ્યાં લોકો 
અાખો હદિસ વિતિાિી દે છ ેત્યાં મે પગ પણ 
નહતિો મૂ્્યો અને એ છોકરીને શોધિા માટ ે
મે કૉલેજનો એક પણ ખૂણો બાકી નહતિો 
રાખ્યો, પણ એ છોકરી ક્યાં્ય ના મળી. 
મારે માત્ર એનું વસમતિ નીરખિું હતિું. સમ્ય 
િીતિતિો ગ્યો. આ િાતિ ને મહીનો થઈ ગ્યો 
એ છોકરી ્્યાં્ય ના દેખાઈ એટલે પછી મે 
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શોધિાની મૂકી દીધી. 
હદિસો વિત્યા અન ેહંુ પરીક્ષાની તિ્ૈયારીમાં 

ગુંથાઇ ગ્યો. પરીક્ષાનો છ્ેલો હદિસ હતિો 
અને હંુ પરીક્ષા પતિાિીને નીકળતિો હતિો 
અને ત્યાં એ છોકરી બાજુના પરીક્ષાખંડમાં 
દેખાઇ.એને જોતિા જ મારા ધબકારા િધી 
ગ્યા ંઅને 10 હડગ્ી ઠડંીમા ંપણ મને પરસેિા 
છૂટિા લાગ્યો.મેં બહાર રાહ જોઈ પણ ્ ્યારે 
એ પરીક્ષાખંડમાંથી canteenમાં જતિી રહી 
હતિી એનું મને ધ્યાનજ ના રહું.

હતિાશ થઇ વમત્રો સાથે હંુ canteen 
તિરફ ગ્યો અન ેત્યાં િળી પાછી મારી નજર 
એની ઉપર પડી. હંુ એને એકી ટસે ટાંકતિો 
રહો અને એ મને જોઈ ગઈ.  એ ગુસસામાં 
ઉભી થઈ અને મને જો્યા િગર વનકળી 
ગઈ. હજી તિો હંુ કૉલજેની બહાર આિ ુએને 
શોધિા પણ ત્યાં તિો એ જતિી રહી હતિી. હંુ 
હતિાશ થઈ ને ઘરે જતિો રહો. બીજા હદિસે 
હંુ મારા વમત્રની રાહ જોતિો તિો કૉલેજની 
બહાર  અને ત્યાં મને એ અપસરા ફરીથી 
દેખાઈ. મેં વસમતિ રેલાિી એની સમક્ષ જિાની 
હહંમતિ કરી પણ કંઈક  અજુકતિું જ થ્યું એ 
મારી હદશામાં આિતિી હતિી. આિી ને મને 
સડસડાટ શબદોમાં કહંુ કે હિે મારો પીછો 
કરીશ તિો કૉલેજમાં ફહર્યાદ કરી દઈશ.
હંુ હસ્યો અને એ િધારે ગુસસે થઈ ગઈ. 
પછી મે ધીરે રહીને કીધુ કે હંુ પીછો નથી 
કરતિો અને ના મારા કોઈ ખરાબ ઈરાદા 
છ ેપણ કદાચ જો હંુ તિમારા િખાણ ના 
કરં તિો એ કુદરતિ અને સૌનદ્ય્ધનું અપમાન 
છે. આ સાંભળીની એ મલકાઈ ઉઠી.  
પછી મેં હહંમતિ કરીને કહંુ કે મારૂ નામ 
પ્રેમાળ છ ેઅને હંુ આ જ કૉલેજનાં ત્રીજા 
િષ્ધમાં ભણં છુ.ંહજી હંુ મારા િાતિનો અંતિ 
કરં ત્યા ંએણે સહજ હસતિાં કહું મારં નામ 
રાધીકા અને હંુ બીજા િષ્ધમાં ભણં છુ.ં બસ 
આ હતિી શરૂઆતિ. નામની આપલે પછી 
નિલકથાનાં પુસતિકની આપ-લે ની શરૂઆતિ 
થઇ.એ  વમત્રતિાનાં સંબંધનો નશો લાગ્યો 
અને એક હદિસ પણ એકબીજા િગર 
ગુજરતિો ન હતિો 

રાવધકાનાં એક હદિસની ગેરહાજરી 
જાણે મને િષયો લાંબી લાગે. મને ્્યાંક 
લાગિા લાગ્યું કે હંુ પ્રેમમાં તિો નથી ને? 
અને હદલમાં જિાબ મળ્ો કે હા પ્રેમાળ હંુ 
બેઠીજ છુ ંતિારા હદલમાં. 

શું એ સાચે સાચ રાવધકા બોલતિી હતિી. 
મેં વનણ્ધ્ય કરી લીધો કે રાવધકાને મારા 
હદલની િાતિ જણાિી દઉં. પણ હંુ કહેતિા 
અચકાતિો હતિો ્ ્યાકં પ્રેમનાં ચક્રમાં એની 
દોસતિી ગુમાિિી પડ.ે  .રાવધકા ને મળે બે 
- ચાર હદિસ થઇ ગ્યા હતિાં. ખુબ બેચેની 
લાગતિી હતિી અને ત્યાજં એક વમત્રનો ફોન 
આવ્યો. સમાચાર સાંભળીને હંુ સુન્ન થઇ 
ગ્યો.સમાચારમાં એક નામ હતિું અને એક 
તિારીખ. નામ રાવધકા અને તિારીખ એનાં 
લગ્નની. 

કશુંજ મારા હાથમાં રહું નહતિું.મારાં 
મનમાં શું ચાલી રહંુ હતિું એ ખ્યાલજ ના 
રહો પણ મેં પણ એ વનણ્ધ્ય વસિકારી લીધો. 
ભણિાનું પતિિા આવ્યું અને એના તિો લગ્ન 
થઇ ગ્યા.ં હંુ પણ મારી કારકીદણી બનાિિાની 
દોટમાં લાગી ગ્યો. આગ લાગ્યા પછી જમે 
રાખમાંથી ધૂમાડો નીકળે એમ મારી પણ 
હાલતિ હતિી.

થોડાંક હદિસોમાં મમમી પાપપા એ મારા 
લગ્ન પણ નક્ી ક્યા્ધ. પતનીને પ્રેમ તિો 
ના કરી શ્્યો પણ એને ખુશ રાખિાની 
જિાબદારી મેં સિીકારી લીધી. જોતિ જોતિાંમાં 
મારા લગ્નને દસ િષ્ધ થઇ ગ્યા.મારી પતની 
મને ખુબ પ્રેમ કરતિી પણ એની તિવબ્યતિ 
હદિસે હદિસે કથળતિી ગઈ. કોણ જાણે શું 
હશ,ે એક હદિસ એક ડૉ્ટર વમત્રની સલાહ 
મુજબ એને ચેકઅપ લઇ ગ્યો. ખબર નહી 
પણ એ હદિસ ેમારં હૃદ્ય એક ધબકારો ચકૂી 
ગ્ંુય. ડૉ્ટર મારી પતનીને કૅનસર છ.ે મારી 
પતની કૅનસરના બીજા જ િષથે ગુજરી ગઈ 
અને મને આ દુવન્યામાં એકલો મૂકી ગઈ. 
મારા પતનીના ગ્યા પછી હંુ સાિ એકલો 
થઈ ગ્યો હતિો. પછી હંુ મારો સમ્ય લોકોની 
સિેા કરિામાં ગુજરતિો હતિો. ભલે હંુ મારી 
પતનીને ્્યારે્ય મારો પ્રથમ પ્રેમ ના બનાિી 

શ્્યો પણ એ મારી પતની તિો હતિી જ. 
 આ સિેા કા્ય્ધમા ંપ્રમેાળ ેિીસ િીસ િષ્ધ વિતિાવ્યા.ં  
 સેિાકા્ય્ધમાં  િધુ મન પોરિિાં મેં 
એક ચેરીટેબલ ટ્સટની શરૂઆતિ કરી. 
 એની સેિાનો લાભ લાખો લોકો સુધી 
પહોંચતિો ગ્યો. ટુંકજ સમ્યમાં આ 
ટ્સટ ખુબજ પ્રચવલતિ થઇ ગઈ. ગરીબ 
બાળકોનાં વશક્ષણ માટ ેઘણાં કા્યયો ક્યા્ધ.    
જાન્યુઆરીનો મહીનો હતિો ખૂબ ઠડંી હતિી 
અને હંુ મારી ઑફીસમાં કામ કરતિો હતિો 
અને ત્યા ંએક સ્તી મને મળિા આિી. એને 
જોતિાજ મારાંથી સહજ બોલાઈ ગ્યું. “તિું 
રાવધકા”. બસ એટલુંજ બોલ્યા પછી અમે 
બંને પાંચ વમનીટ સુધી કંઈ બોલી જ ન 
શ્્યા. રાવધકામાં ચહેરા પર એક સુંદર 
વસમતિ આવ્યુ ંઅને એ બોલી કે ્્યાં ખોિાઈ 
ગ્યો પ્રેમાળ?? હંુ મારા મનમાં બોલ્યો કે 
ખોિાઈ તિો તિું ગઈ હતિી મારા હદલની જ 
કોઈ ગલીઓમાં. થોડી િાતિો ચાલી.રાવધકા 
ગરીબ બાળકોને વિનામૂલ્યે ભણાિતિી 
હતિી,અને થોડી ઘણી નાણાંકી્ય સહા્ય મળે 
તિો િધું બાળકોને મદદ થા્ય એ હેતિુથી 
મળિા આિી હતિી.એટલી ઔપચાહરક િાતિો 
પછી પ્રેમાળે પુછ્ંુય કે કેમ છ ેતિારા પવતિ? 
બે શ્ાસ ઊંડા લઇને રાવધકાએ એનાં બેકાર 
દારૂનાં વ્યસની પવતિનાં ત્રાસથી લગ્ન થ્યા 
પછીનાં બેજ મહીનામાં લીધેલાં છુટાછડેાની 
િાતિ કરી. રાવધકા બોલી કે હિે તિો જીિનમાં 
આ ગરીબ બાળકોનું ભણતિર જ મારી 
ખુશી છ,ે જીિનસાથીની ખુશી તિો ........
ત્યાંજ પ્રેમાળે એનાં હોઠ ઉપર હાથ મુકી ને 
અટકાિી અને િા્્ય પૂરં ક્યુું. “હંુ આપીશ 
તિને, કારણકે ખુશીઓની ઉંમર નથી હોતિી”.  
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સમ્ય સાથે દોડતિો, 

સમ્યને જ શોધતિો, 

સમ્ય સાથે ફરકતિો, 

સાિ સમજો અમસતિો, 

સમ્યમાં અટિા્યેલો, 

સાિ સસતિો માણસ છુ.ં 

સમ્ય લાગે મોહક, 

અંદરથી તિો દોઝખ, 

સમ્ય જાણે ગોલખ, 

સમ્ય નામે લોલક, 

સમ્યનાં કાંટાઓમાં_ 

સરકતિો હંુ માણસ છુ.ં

 

સમ્ય ્્યારેક કાંચન, 

સીતિારાનું એ િાંચન, 

સમ્ય એક સપંદન, 

છ ેઆતમાનુ મંથન, 

સમ્યથી તિડપતિો, 

મરકતિો હંુ માણસ છુ.ં 

સમ્ય સાથે િહેતિો, 

સમ્ય સાથે રહેતિો, 

સમ્યને જ કહેતિો, 

સમ્યને જ સહેતિો, 

સમ્યથી કેમ જાણે , 

બહેકતિો હંુ માણસ છુ.ં 

 

સમ્યમાં ઠસાતિો, 

સમ્યમાં ફસાતિો, 

સમ્યથી રીસાતિો, 

સમ્યમાં ઘસાતિો, 

સમ્યની ઘંટીએ રોજ, 

પીસાતિો હંુ માણસ છુ.ં

Mk{Þ
yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe
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એક ખૂણામાં પડી રહા છ ેશે્ સવપ્યર

તિેમના ચહેરા પર ખાખી દદ્ધ છિા્યેલ છ.ે

ને સંપણૂ્ધ શરીર પર જૂની ધૂળ

જાણે ઊધઈનાં રાફડા િચચે દટા્ેયલા િાવલમકી

તિેમને સાંભળિા ત્યાં કોઈ નથી.

િષયોથી એ ખૂણામાં ચારે બાજુ

હજારો િાતિા્ધઓની ભીંસમાં ઘેરા્યેલા !

મન થા્ય છ ેકે તિેમનું દુ:ખ હળિંુ કરં

પણ સમ્ય નથી મારી પાસે

તિેમની દળદાર વ્યથા સાંભળિાનો !

ને નજર ખસી જા્ય છે

“પરીક્ષા માટ ેગાઈડમાંથી જ િાંચી લઈશ.

મારે કંઈ આખું ‘હેમલેટ’ િાંચિાની જરૂર નથી”

અને આમ પણ..

કાવલદાસ બાજુમાં બેઠા છે

તિેમને સાંતિના આપિા..!!

દવુન્યાના કોઈ ખૂણેથી ચીજ લાિો કીમતિી, 

એ બધાની ના તિોલે આિે એિી મારી મમમી. 

સા્યકલ સિારી કરતિા ્્યાંક પડી જાઉં રસતિામાં, 

દિા લગાિિા બેસી જતિી મમમી ના ખોળામાં. 

ભાઈ લડ ેકે દોસતિ લડ ેપણ ફ્ેનડ બને મારી મમમી,  

મારા માટ ેદુવન્યા સાથે લડતિી વહાલી મમમી. 

કોલેજ જતિા હંુ કેિી લાગુ એિું પૂછી લતેિી, 
એની આંખોમાં કા્યમ હંુ સલામતિ રહેતિી. 

આટલી લાડકી હો્ય તિો્ય દીકરી પારકી થાપણ, 

તિારા િગર કેમ ગમશે કહેતિી મમમીની ભીની પાંપણ. 

થોડા હદિસમાં બસ હિે આ બધા પારકા થિાના, 

વહાલસો્યો હાથ અને એ ખોળો ્્યાં મળિાના. 

મમમીના આ ઋણને તિો કેમ કરી ઉતિારીશ, 

સારા કામને સંસકારથી તિારં નામ તિારં ઉજાળીશ.

{kÁ
çkwfþuÕV 

zkp. ytrfíkk Ãkt[k÷

frðíkk Cafe

fýoðe þkn

frðíkk Cafe
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રાધાગૌરી તિમે શોધો વ્રજમાં મને તિો, 

હંુ ઝંખંુ છું વિારકાધીશ થઈને ્ય તિમને. 
 

તિમને બેસાડી દીધાં આંખોની પાંપણે, 

ને એ પછી કરં છુ ં દ્વષ્ટના દાન સહુને. 
 

હહરે જડ્ા હાર થઈ િસો છો તિમે હૈ્યે, 

નામ દીધા હહર ને ધબકાર રાધા સુણે. 

 

કરી લીલા અિતિારે ,મોહનને મન રાધે, 

રાજપાટ થી જુઓ કહાનના હેિા ન છૂટ.ે 

 

શ્યામ શ્યામ કહી કોઈ ઘેલી રાતિે આંસુને, 

િહાવ્યા ,તિે આભે તિારલા બની ઝગમગે. 

 

પા્યલની સેર રઝળી છૂટી પડીને િગડે, 

કાનાને પલ પલ હોંકારો દઈને છ ે રણકે.

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
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એક િાતિ પૂછુ ંઆજ તિને, કંઈ ક્યુું સારં કાજ તિમે?

મળતંુિ સહેલાઈથી બધું તિને, ખુદ પર જ ક્યુ્ધ રાજ તિમે?!

ઋણ ચૂકિશો કેિી રીતિે હિે?! 

આ િાતિાિરણની લીધી લાજ તિમે.

ઝાડ સૂરજને નદી પિ્ધતિની હાલતિના બન્યા રાઝ તિમે.

ના બંદુક ને ના તિોપો છ ેપણ, િગર હવથ્યારના ત્રાસ તિમે?!

આધુવનકતિાની દોટ મૂકી, ને કેટલા લીધા નાઝ તિમે?

સબંધોની આ મા્યા જાળમા, કેટલી કાઢી દાઝ તિમે?

લેતિાં લેતિાં લઈ લીધુ રાજી થઈને

જ્યારે આપિાનુ આવ્ય ુત્યારે 

બસ “ના” જ હિે..?!? 

- {kir÷f “rð[kh”

“નસીબ” 

વિધી ના લેખ તિો લખા્ય ગ્યા, 

નસીબ ના િેઠ ેઆપણે મળી ગ્યા... 

સુખ-દુખ તિો જીિનમાં િણા્ય ગ્યા, 

સિાર-સાંજ ના રિાડ ેઆપણે ચડી ગ્યા... 

જીિન ની જાળમાં ફસા્ય ગ્યા, 

 પ્રેમ ભરી જાળમાં વિટળા્ય ગ્યા... 

આકાશમાં િાદળો છિા્ય ગ્યા, 

વિખરાતિા આપણે ખોિા્ય ગ્યા .... 

(C) હેતિ

“LkMkeçk”

çkMk      “Lkk”              s nðu ?

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

                      frðíkk Cafe
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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”

yuf{uf{kt ykuøk¤ðk{kt 

þwt MktçktÄ níkku Mk÷k{ík ?

nkuXkuLke r{sçkkLke ÃkAe 

þwt yuðe s hnu Au 

yk [kník ?
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f÷kÃke
Mkwh®MknS íkÏík®MknS økkunu÷

નામ: સુરવસંહજી તિખતિવસંહજી ગોહેલ (કલાપી)

જનમ: ૨૬ જાન્યુઆરી – ૧૮૭૪

સથળ: લાઠી

અિસાન: ૯ જૂન – ૧૯૦૦, લાઠી

પતની: રમાબા ઉફથે રાજબા – રૂહા, કચછનાં કંુિરી 

(૧૮૮૯-૧૫ િષ્ધની િ્યે); એમનાંથી ૮ િષ્ધ મોટા. 

આનંદીબા ઉફથે કેસરબા – કોટડા, સૌરાષ્ટન્ાં કંુિરી 

(૧૮૮૯-૧૫ િષ્ધની િ્યે) ; એમનાંથી ૨ િષ્ધ મોટા. 

શોભના – રમાબા સાથે વપ્યરથી ૭-૮ િષ્ધની ઉંમરે 

આિેલ મોંઘી નામની દાસી (૧૮૯૮); એમનાંથી ૭-૮ 

િષ્ધ નાના હતિા.

અભ્યાસ: ૧૮૮૨-૧૮૯૦ રાજકુમાર કોલેજ – 

રાજકોટ માં અંગ્ેજી પાંચ ધોરણ સુધી અંગતિ વશક્ષકો 

પાસે સંસકૃતિ, ઉદૂ્ધ, ફારસી સાહહત્યનો અભ્યાસ

મુખ્ય કૃવતિઓ: કાવ્યસંગ્હ– કલાપીનો કેકારિ, 

કલાપીનો કાવ્યકલાપ , હમીરજી ગોહેલ (દીઘ્ધકાવ્ય)

િણ્ધન – કાશમીરનો પ્રિાસ

વનબંધ– સિીડનબોગ્ધનો ધમ્ધ વિચાર

કલાપીનો જનમ લાઠીના રાજા તિખતિવસંહજીને ત્યાં 

૨૬મી જાન્યુઆરી ૧૮૭૪ નાં રોજ થ્યો.આઠ િષ્ધની 

ઉમરથી, એટલેકે ૧૮૮૨થી ૧૮૯૦ સુધી રાજકોટની 

રાજકુમાર કોલેજમાં વિદ્ા અભ્યાસ માટ ેરહા હતિા.

તિેમના લગ્ન િખતિે પણ કલાપી રાજકુમાર કોલેજમાં જ 

હતિાં. ૧૫ િષ્ધની ઉમરે તિેમના લગ્ન થ્યાં. ૧૮૮૯નુ િષ્ધ 

તિેમના જીિનના પહરિતિ્ધનનું િષ્ધ બની રહું.

ઘણં ઓછુ ંઔપચાહરક વશક્ષણ પામેલા કલાપીએ 

મધુરી નદીઓ 

દહર્યે મળતિી, 

મધુરી મટીને કડિી બનતિી! 

પણ ના દુઃખ કૈં હદલમાં ધરતિી! 

નિ પાછી ફરે! 

        નિ માફ કરે!

MkkhMðík MktíkkLk
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ફાટ ેકે ન ફાટ ેતિું, 

ચીરા કે ન ચીરા તંુિ, 

અરે હદલ! 

તિેં ક્યયો બેહાલ:

‘રદન તિો હિે 

લોહીમાં મળ્ું!

‘રદનનો મને 

ઘા નહીં કરશો!

‘રડી મરૂં અહીં 

સાંભળે ન કો!

‘ન મુજ 

મૃત્યુથી કોઇને શું!’ 

અંગતિ વશક્ષકો રોકી અંગે્જી-સંસકૃતિ સાહહત્યનું વશક્ષણ મેળવ્યું, 

ફારસી-ઉદૂ્ધનો પણ અભ્યાસ ક્યયો અન ેિાચન-અધ્યનની રવચ કેળિી.

૨૧ િષ્ધની ઊમરે તિેમને સત્તાિાર લાઠીનું રાજ્યપદ સોંપા્યું 

અને આપણા કલાપી લાઠીના રાજા બન્યાં. અંગ્ેજોનો એિો વન્યમ 

હતિો કે રાજ્યપદ સોપતિાં પહેલાં રાજાએ છ મહહના સુધી દેશ 

દશ્ધન કરીને ભારતિ દેશનો િાસતિવિક પહરચ્ય મેળિિો. સૂરવસંહજી 

માટ ેતિો એ અત્યંતિ આશીિા્ધદ સમાન સાવબતિ થ્યું. દેશના વિવિધ 

વિસતિારોની માટીની સુગધં, કાશમીર જિેા રમણી્ય પ્રદશેોમા ંપ્રકૃવતિનું 

પ્યપાન અને પતની રમાબાનો વિ્યોગ, આ ત્રણે્ય તિતિોને કારણે 

રોમાવંચતિ અન ેવ્યવથતિ સૂરવસહંજીએ પ્રિાસ દરમ્યાન ગરુૂન,ેવમત્રોને 

અને પતનીને લખેલા પત્રો ગુજરાતિી સાહહત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો 

બની રહા છ.ે૧૬ થી ૨૬ િષ્ધની ઉંમરનાં ૧૦ િષ્ધના ગાળામાં જ 

૫૦૦થી િધ ુવિવિધ પસુતિકોનો અભ્યાસ કરેલો અન ે૨૫૦ થી ઉપર 

ગુજરાતિી સાહહત્યના ઘ્ેણા જિેી રચનાઓ કરેલી.

રમા સાથે આિલેી ખિાસ જાવતિની દાસી મોંઘી (પછીથી શોભના) 

પર ઢળેલી િતસલતિા એને કેળિિા જતિાં સધા્ેયલી વનકટતિાને 

કારણે ગાઢ પ્રીવતિમાં પહરણમી અને એમના આંતિરબાહ જીિનમાં 

ખળભળાટ મચી ગ્યો.શોભના સાથેના પ્રણ્ય સંબધંના લીધે કહેિા્ય 

છ ેકે એમના પતની રમાબાએ એમને એમની ભાિતિી મીઠાઈ ઝેર 

આપ્યુ ંઅને એમનું મૃત્ય ુથ્યું.

“મહેં પૂતિળી કંઈ છ ે

ઘડી હદલમાં હજારો હોંશથી,

એ પૂતિળી જનેે ગણી તિેનો થ્યો હંુ બાિરો !,

એ પૂતિળીના જાદુને કો જાણનારં જાણશ ે!

તિે કોઈ માશૂકને મુખે છ?ે 

     એજ પૂછ ેબાિરો !”
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્યુિરાજભાઇ, પ્રથમ તિો આપનંુ 
વિચાર્યાત્રામાં હાહદ્ધક સિાગતિ છ.ે

ધન્યિાદ 

મારા ખ્યાલ મુજબ હફલમના પ્રોડ્ુસર 
રીતિેશ મોકાસણા ભારતિમાં નથી રહેતિા. તિો 
તિમે બંને પહેલેથી જ વમત્ર હતિા?

ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, જમે તિમે અને 
રીતિેશભાઈ બલોગ થકી વમત્રો થ્યા તિેમ હંુ 
પણ એમની સાથે બલોગના માધ્યમથી જ 
વમત્ર બન્યો છુ.ં અમ ેબનં ેપહેલા ંવમત્રો બન્યા 
ને પછી હફલમનો જનમ થ્યો. આ િાતિ મેં 
ઘણા ટીિી અને ન્યુઝ પેપરના ઈનટરવ્યુમાં 
કહેલી છ.ે 

નાઈસ, આપે આ પહેલાં હફલમમાં 
ડીરે્શન કરેલુ ંછ ેકે પછી બીજો કોઈ હફલમી 
અનુભિ ખરો? 

એઝ ડીરેકટર મેં ઘણી શોટ્ધ હફલમો કરેલી 
છ ેપણ ફીચર હફલમ, મારે માટ ેપહેલી િાર 
છ.ે મેં અમુક ડોક્ુયમનેટરી હફલમ પણ ડીરે્ટ 
કરેલી છ.ે 

yku¤¾

્ુયિરાજ જાડજેા
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ઓલિેયઝ રહીશું સાથે ટીમનો મેં એક 
ટીિી ઈનટરવ્યુ ંજો્ેયલો છ ેજમેા ંરીતિશેભાઈએ 
કહેલું કે તિેમણે ઘણી નોિેલ લખેલી છ.ે તિો 
આપે આ જ કોનસેપટ પર હફલમ બનાિિાનું 
કેમ નક્ી ક્યુું ? 

િેલ, અમે અને રીતિેશ ભાઈ પહેલીિાર 
મળ્ા ત્યારે મને એક અલગ જ કોનસેપટ 
િાળી સટોરી કહેલી. પછી અમે હફલમ 
બનાિિા માટ ેનક્ી ક્યુું. ત્યાર બાદ તિેમણે 
મને મેડીકલ ડો્પબ્રેક િાળી સટોરી મોકલી 
આપી.

કેમ તિમે મેડીકલ ડો્પ બ્રેકના કોનસેપટને 
પ્રાધાન્ય આપ્યું? 

એિંુ કહંુ કે તિે કોનસેપટ િાળી નોિેલ 
િાંચીને હંુ ખુબ ખુશ થ્યેલો. છ્ેલા ત્રણ 
િષ્ધથી હંુ કોઈ ફીચર હફલમ ડીરે્ટ કરિા 
માટનેું સિપન જોઈ રહો હતિો. રીતિેશ ભાઈ 
મને મળ્ા, અને તિેમણે મને મારી ઈચછા 
શવ્તિ મુજબનો કોનસેપટ મોકલી આપ્યો. 
મને મેડીકલ ડો્પ બ્રેકિાળા કોનસેપટ પર 
િધુ તિો એટલાં માટ ેસોફટ કોન્ધર છ ેકે; એક 
તિો અત્યાર સુધી ગુજરાતિી હફલમ ઉદ્ોગમાં 
આિા કોનસેપટ  સાથે કોઈ હફલમ નથી બની. 
અને બીજુ ંકે મારા ફાધર એક ડો્ટર હતિા. 
રીતિેશ ભાઈનો ખુબ આભાર કે તિેઓ આ 
િાતિ જાણતિા ના હોિા છતિાં મને મારો ડી્મ 
કોનસપેટ મોકલી આપ્યો.

રીતિશેભાઈ પરદશેમા ંરહેતિા હો્ય આપને 
કોઈ અગિડતિા પડલેી? 

એમનાં તિરફથી મને કોઈ અગિડ નથી 
પડી. ઉલટાનું એમણે તિો મને આ પ્રોજ ે્ ટનો 
લીડર જ બનાિી દીધલેો. મારા માટ ેઆ એક 
ચેલેનજ હતિી કે એકલા હાથે આખો પ્રોજ ે્ ટ 
હેનડલ કરિો. પ્રી પ્રોડ્શનથી લઈને પોસટ 
પ્રોડ્શનના દરેક તિબક્ ેતિઓેએ મને પરુતિો 
સહ્યોગ આપ્યો છ.ે મન ેઘણીિાર એિંુ હફલ 
થા્ય છ ેકે તેિઓ મારી સાથે જ છ ેએક મોટા 
ભાઈ સમાન. 

હફલમની સટાર કાસટ સાથે કેિો અનુભિ 
રહો? 

હંુ ઘણો લક્ી છુ ંકે, જિેા મને સહ્યોગી 
પ્રોડ્ુસર મળ્ા તિેિા જ હફલમના સટાર 
કાસટ. હફલમ શુહટગં દરમ્યાન બધા એિા 
હળીમળીન ેશૂટ કરતિા કે હફલમનુ ંશુહટગં અમે 
વનધા્ધહરતિ સમ્ય પહેલા જ પૂણ્ધ કરી દીધેલું.

મેં સાંભળ્ું છ ેકે, હફલમનું શુહટગં તિમે 
બહુ ઓછા હદિસોમાં પૂરં કરેલું?

હા સાચી િાતિ છ.ે મેં પહેલીિાર રીતિેશ 
ભાઈ સાથે શહુટગં શીડ્ુલ શેર કરેલું ત્યારે 
તિઓે ખબુ નિાઈ પામી ગ્યલેા. તેિઓ હમશેા 
એિું કહે કે, હંુ તિો નોન હફલમી વ્યવ્તિ છુ.ં 
આથી મને પણ એ ચેલનજ લાગી અને 
હફલમનુ ંશહુટગં ફ્તિ અવગ્યાર હદિસમા ંપરંૂ 
કરેલંુ. રીતિેશ ભાઈએ મને ખુબ શાબાશી 
આપલેી. મારી પહેલી હફલમ ડીરે્ટ થઇ અને 
એ પણ વનધા્ધહરતિ સમ્ય પહેલા. જો કે ઘણાં 
હડરે્ટરોએ આ કામ ક્યુું હશે. પણ મારા 
માટ ેએ એટલાં  માટ ેમહતિનું છ ેકે એને હંુ 
ચેલેનજ ગણં છુ.ં 

અગર આપને િાંધો ના હો્ય તિો  હફલમ 
વિષે િાચક વમત્રોને કશુંક કહેશો? 

સ્યોર, હફલમની કથા શરૂઆતિ ટીનએજર 
છોકરા અને છોકરીથી થા્ય છ.ે એક તિરફી 
પ્રેમ કરી રહેલ છોકરાનો પ્રેમ આગળ િધે 
તિે પહેલા બંને અલગ થઇ જા્ય છ.ે બંને ફરી 
મળે ત્યારના સંજોગો જ હફલમનું મહતિનું 
પાસું છ.ે મેડીકલ ડો્પ બે્રક લઈને બનેલી 
આ પ્રથમ ગુજરાતિી હફલમ છ.ે હફલમમાં 
કોમેડીની સાથે ડો્ટર અને દદણીના તિથા 
માં અને દીકરી િચચેના સબંધની િાતિ  છ.ે  
એક અલગ ઈમેજ ધરાિતિી હફલમ દશ્ધકો 
વનહાળી શકશે. 

આપે કહેલ િાતિ પરથી જ હફલમ જોિા 
માટ ેમન લલચા્ય છ.ે હંુ જરૂર આ હફલમ 
જોિા જઈશ. રીતિેશભાઈ વિચાર્યાત્રાના 
એક કોલવમસટ છ.ે એમની નિલકથા પરથી 

બનેલ હફલમ પણ અદભુતિ જ હશે. તિમે 
એકપણ હફલમ ડીરે્ટ ના કરી હોિા છતિાં 
તિમારા પર મુકેલ વિશ્ાસને તિમે સાથ્ધક કરી 
બતિાવ્યો છ.ે આ અંગે આપ કશું કહેશો?   

રીતિેશ ભાઈએ મારા પર મુકેલ ટસ્ટ 
કદાચ ભગિાનની પ્રેરણા હોઈ શકે. મેં 
પ્રોફેશનલ હફલમ મેહકંગનો કોસ્ધ કરેલો છ ે
એની જાણ એમને હતિી. અમે બંને વમત્રતિાના 
બીબામાં એિા ઢળી ગ્યા કે, પછી એિા કોઈ 
કારણો વિષે વિચારિાને બદલે અમે બધું 
ધ્યાન કેમ કરીને સારી ગુજરાતિી હફલમ બને 
એમાં લગાવ્યું.

 
હફલમ જગતિની કોઈ વ્યવ્તિને આપ 

આદશ્ધ માનીને ડીરે્શન માટ ેશીખ્યા છો? 
આમ તિો મન ેકોઈએ અગંતિ રીતિ ેશીખવ્યુ ં

નથી. પણ વનમેષ દેસાઈને હંુ મારા મેનટર 
માનું છુ.ં એમની કા્ય્ધ શૈલીથી હંુ પ્રભાવિતિ 
ખરો. બાકી તિો હફલમો જોઇને હફલમોમાંથી 
હંુ ઘણં શીખ્યો છુ.ં અનુરાગ કશ્યપ જિેાં 
ડીરેકટરોથી પ્રભાવિતિ ખરો. 

અંતિમાં આપ િાચક વમત્રોને કોઈ સંદેશ 
આપિા માંગો છો?

સિથે િાચક વમત્રોન ેનમ્ર અરજ કરં છુ ંકે, 
મારં અન ેરીતેિશ ભાઈનુ ંઆ સહહ્યારં સજ ્ધન 
જોિા ંઆપ અિશ્ય જશો. લોકોન ેમનોરંજન 
સાથ ેઅમન ેપ્રરેણા અન ેઆશ્ાસન મળ ેતિિેી 
જ આશા સાથે મૌવલકભાઈ આપનો ખુબ 
ખુબ આભાર કે આપે મારા શબદોને તિમારા 
મેગેઝીન વિચાર ્યાત્રામાં આલેખિા નક્ી 
ક્યુું છ.ે

આપનો પણ ખુબ ખુબ આભાર 
્યુિરાજભાઈ. મુિી માટ ેઆપને તિથા પૂરી 
ટીમને ખુબ ખુબ શુભેચછાઓ 
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f ¤તિતિમાં સતિ ભળે એટલે માતિૃતિ પ્રગટ.ે આજનો મહહમા 

ખુબ અનેરો છ.ે માં ભારતિીની આરાધના અને માં ગજુ ્ધરીમાં શ્ધધા. 

ગુજરાતિી ભાષાએ મારી માતૃિભાષા.

ગુજરાતિી ભાષા એટલે શબદોનો લીલો પાલિ ઓઢી અને િા્્યો 

થકી લાગણીની સહરતિા િહેતિી કરતિી મારી વનમ્ધળ માતિૃભાષા.

સમાજનુ ંિડીલ એ માતિભૃાષા છ.ે કારણકે એ જ આપણા સામાજીક મલૂ્યોના ંસસંકાર આપ ેછ.ે કોઈપણ 

દેશનું િતિની હો્ય તિે તિેના દેશની સાથે તિેની માતિૃભાષાને ખુબ પ્રેમ કરતિો હો્ય છ.ે

શબદોના તિોરણ બંધા્ય અને મન પ્રફુવ્લતિ બની ડોલિા લાગે. કારણકે, માતિૃભાષામાં કહેિા્ેયલ 

કોઈ સરસ પવં્તિ હો્ય, કવિતિા હો્ય કે સુવિચાર; એના શ્િણ માત્રથી રંિાટા ઊભા થઇ જા્ય. એટલે 

જ અગાઉ કીધું તિેમ “તિતિમાં સતિ ભળે એટલે માતૃિતિ પ્રગટ.ે” માંના સપશ્ધથી જ દુવન્યાની ગમે તિેિી 

હતિાશા અને દુઃખ દૂર થઇ જા્ય.

દરેક ગુજરાતિી પોતિાની માતિૃભાષાને કંઈક આગિું જ માન આપે છ.ે ગુજરાતિીઓના સંસકાર છ ેકે 

કોઈ પણ કા્ય્ધની શરૂઆતિ એમનાં ઇષ્ટદેિની િંદનાથી કરે.

આપણી માતિૃભાષા ગુજરાતિીને િંદન કરતિું વપનાકીન ઠાકોરની કોમળ કલમથી લખા્યેલ એક ખુબ 

જ સુંદર મુ્તિક ગુજરાતિી સાહહત્યમાં સોનેરી અક્ષરે અમર થઇ ગ્યું. જમેાં લાગણીઓનાં જળ િડ;ે 

જમેાં લાગણીઓ જિેી કે સંિેદના, આસથા, દેશપ્રેમ, ભાષાપ્રેમ અને ભાઈચારો જિેા પાંચ લાગણીશીલ 

પંચામતૃિ િડ ેમાતિભૃાષાન ેપલાળિાની િાતિ કરે છ.ે પવિત્ર શબદોન ેચંદન સાથ ેસરખાિી કવિ માતૃિભાષાની 

મૂવતિ્ધને ધાવમ્ધકભાિથી પ્ર્યોજતિા કહે છ ેકે ચંદનરૂપી શબદોને કાગળ પર ઘસીને માતિૃભાષાને શણગારં છુ.ં 

પુષ્પોસમા સહજ વખલવખલતિાં અને મહેંકતિા બે ગઝલ બે કવિતિાનાં ફૂલહાર અપ્ધણ કરીને માતિૃભાષાને 

ગુજરાતિી સંસકારથી મા ગુજ ્ધરીને અમૂલ્ય મુ્ તિક ભેટ આપે છ.ે

લાગણીનાં જળ િડ ેમદ્ધન કરં છુ,ં 

શબદો કાગળ પર ઘસી ચંદન કરં છુ,ં

બે ગઝલ બે કવિતિાના પુષ્પો અપ્ધણ કરી, 

પ્રથમ માતિૃભાષાને િંદન કરં છુ.ં 

- વપનાકીન ઠાકોર

એ બોલે તિો ભાષા બને છ ેવિિેકી,

ઢળેલા ન્યનમાં શરમનો ઉતિારો.

- શોવભતિ દેસાઈ

ભાષાનો ખૂબ જ પ્રેમાળ અને વિિેકી પહરચ્ય આ પંવ્તિમાં કવિ શોવભતિ દેસાઈ સરસ 

furVÞík
{kir÷f “rð[kh”
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f ¤શરમાળ શબદપ્ર્યોગ સાથે કરે છ.ે ભાષા કોઈપણ હો્ય પણ વપ્ર્યતિમનાં ઢળેલાં ન્યનથી 

એકેએક શબદ વિિકેી બન ેછ.ે અહહ્યા ંકોઈ માતિભૃાષાની િાતિ નથી પરંતુિ વપ્ર્યતિમાની ઢળલેી પાંપણથી 

ભાષાનું વિિેકી બનિું કવિને અવતિશ્યોવ્તિ લાગે છ.ે

શબદોથી ધનિાન કવિ રઈશ મવણ્યાર શબદો અને ગઝલોથી ખુબ જ રઈશ કવિ છ.ે અહહ્યાં એ પણ 

કહે છ ેકે,

ભાષા આિડતિી નથી તેિથી ગઝલ લખું છુ,ં

િાતિ કંઈ કરિી નથી તેિથી ગઝલ લખું છુ.ં

- રઈશ મનીઆર

જ્યારે બીજી બાજુ મનથી સૂરીલો અને દરેકેદરેક ગુજરાતિીઓના હદલ સુધી પહોંચનાર ગઝલકાર 

આહદલ મનસરૂી માતિૃભાષામાં વમત્રભાિનો અનુભિ િણ્ધિે છ.ે ભાષામાં ન વ્યાપારની દુગુંધ હો્ય કે ન 

અવધકારની છાંટ, માતિૃભાષા તિો આપણા સંસકાર છ.ે આહદલ સાહેબ કહે છ ેકે,

ભાષાનાં અવધકારની િાતિ જ ્્યાં છ?ે

ને શબદનાં િહેિારની િાતિ જ ્્યા ંછ?ે

છ ેવમત્રના જિેો જ અનુભિ “આહદલ”

આ અથ્ધનાં વ્યાપારની િાતિ જ ્્યા ંછ.ે

- આહદલ “મનસરૂી”

કોઈના હૃદ્યમાં સથાન પામિું હો્ય તિો એક અસરકારક રસતિો છ ે“ભાષા”. મને લાગે છ ેકે, મારા 

વ્યવ્તિિનો ઉછરે હંમેશા મારી માતિૃભાષા થકી જ થા્ય છ.ે

કદાચ એટલે જ થોડાં સમ્ય પહેલાં મને માતૃિભાષાને એક જ મુ્તિકમાં િણ્ધન કરિાની ઈચછા થઇ 

અને થોડુ ંિાંચન કરતિાં કરતિાં ગુજરાતિી ભાષાનાં શબદોની મહેંકથી આપણી ભાષા મને આભ જિેડી 

વિશાળ અનભુિા્ય.  આપણી અસીમ માતિભૃાષા મન ેકાવ્યમ્ય મુ્ તિકોથી સપશ્ધિા લાગી અન ેમન ેએકેએક 

મુ્તિક એક સમૃધિ ભાષા સમાન લાગ્યુ.ં અને એજ સંદભથે એક મુ્ તિક સૂઝ્યું….

“શબદોની િાનગીથી જ્યારે આ આભ ભરાઈ જશે,

દેિતિાઓના આગમનથી એ થાળ બની જશે,

એ મહેંકની િષા્ધ થશે આભમાંથી

કાવ્યમ્ય એક મુ્ તિક પણ ભાષા બની જશે!”

- મૌવલક “વિચાર”
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અમદાિાદના સુપ્રવસધધ લેવખકા અને કિવ્યત્રી સનેહા 
પટલેના પ્રથમ કાવ્યસંગ્હ ‘અવક્ષતિારક’નું વિમોચન ગુજરાતિી 
વલટરેચર ફેસટીિલ, કનોરી્યા આરસ્ધ એનડ સેનટર ખાતેિ, 
તિારીખ ૧૦-૧-૨૦૧૬ના રોજ સાંજ ેપાંચ િાગ્યે ગુજરાતિી 
સાહહત્યના સુપ્રવસધધ કવિ શ્ી હષ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના હાથે થ્ંુય. 
 કા્ય્ધરિમનું સંચાલન કવિ મનીષ પાઠકે કરેલું, અવતિથી વિશેષ 
તિરીકે સુરતિના ્યુિા કવિ નીલેશ પટલે અને ગુજરાતિી હફલમ 
‘છ્ેલો હદિસ’ના ‘અમો તિમો’ ડા્યલોગસ બોલીને પ્રવસધધ થઈ 
ગ્યેલા મ્ુયર ચૌહાણ હતિી. પુસતિક પહરચ્ય ખ્યાતિનામ કિવ્યત્રી 
અને વિિેચક ઉષાબેન ઉપાધ્યા્ેય આપતિાં કહેલું કે,

આ અગાઉ સનહેાબેનની ફૂલછાબ પેપરની ૬ િષ્ધથી ચાલતિી 
કોલમ ‘નિરાશની પળ’ના લેખોનંુ સંકલન કરાઈને - ટૂંકી 
િાતિા્ધઓના ત્રણ પુસતિક ૧. િાતિ થોડી હંૂફની ૨. િાતિ બે પળની 
૩. િાતિ દીકરીની - દીકરી એ જ સાસરે કેમ જિાનું ? જિેા 
પબલીશ થઈ ચૂ્ ્યાં છ ેજનેે િાંચકોએ અનહદ પ્રમેથી િધાવ્યાં છ.ે 
સનેહાબેનના લખાણમાં સ્તી કે પુરષ જાવતિ કરતિાં માનિજાવતિને 
િધુ પ્રાધાન્ય અપા્ય છ.ે તિેઓનું પુસતિકનું િાંચન ખૂબ ઓછુ ંછ ે
પણ આજુબાજુના િાતિાિરણ અન ેિસતિીનંુ િાચંન અઢળક છ ેને 
એમના િાંચનનો એ િૈભિ એમના લખાણમાં છલકા્ય છ.ે હદલ ને 
હદમાગનંુ બેલનેસ રાખીને લખતિાં આ લવેખકાના લખાણમાં હાસ્ય, 
હળિો કટાક્ષ, હફલોસોફી, આધ્યાત્યમ, પહરિતિ્ધનશીલ વમજાજ, 
સિંેદના, માનિ સંબંધોની કદર, હંૂફ,પ્રામાવણકતિા. પોઝીટીિીટી 
િગેરે જિેા શેડસ વનહાળી શકા્ય છ.ે

લવેખકા - કિવ્યત્રી સનહેા પટલેના ઉપરોકતિ પસુતિકો મળેિિા 
આપ િોટસએપ નંબર - ૯૯ ૨૫૨ ૮૭ ૪૪૦ પર મસેેજ અથિા 
sneha_het@yahoo.co.in પર ઇમેઇલ કરી શકો છો.

my blog - https://akshitarak.wordpress.com/ 
my facebook page - https://www.facebook.com/pag-

es/Sneha-h-patel 

rð{ku[Lk

લેવખકા: કિવયત્ી ્નેહા પટેલ
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ïkMku ïkMku

f÷kLku Ãke sLkkh 

frð ÌËÞ yux÷u f÷kÃke

- {kir÷f “rð[kh”


