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«rŒ¿kk

માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમિન ંુ સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હંુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશદ્ુ ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હંુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમિ તેમ જ માનવતાન ંુ રક્ષણ અને જતન એ મારં ુ દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોન ંુ હંુ નિષ્ઠાપ ૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[khðkýe”

		ykŒk ðkýe Au
આતાજીન ંુ વ્યક્તિત્વ પવિત્ર ગીતાજીનો સાર
ુ નના નાથની વાણીનો
છે ; આતાજી ત્રણેય ભવ
સાર છે . શબ્દો અને સાદગી થકી આતાવાણીનો
મધરુ રણકાર વિશ્વના અનેક દે શોમાં વસતા એમના
ુ વ્યો છે .
સ્નેહી મિત્રો એ અનભ
ુ વની ભીનાશ મારા જેવાં અનેક નવ શીખ્યાંઓને
એમના એકે એક શ્વાસમાં અનભ
માર્ગદર્શન આપતી રહી છે .
આતાજી સાથેનો મારો સંપર્ક બ્લૉગ મારફતે થયો. મને મારા દરે ક લખાણકાર્ય માટે
પ્રોત્સાહિત કરતા અને આશિષ આપતા. આતાજી મને હંમેશાં કહેતા કે, “મૌલિક,તમારા
લખાણમાં મને આધ્યાત્મની છાંટ નજર આવે છે , (તમે) આપ ખ ૂબ આગળ જશો....”
અને એમની એ હંફૂ ના કારણે હંમેશાં હંુ એમને કહેતો કે “આતાજી, તમે મારા સાતેય
સમદ્રુ પાર વસેલ માતાજી છો !”
એમના અવસાનના એક અઠવાડિયા પહેલાં એમણે મારા બ્લૉગ ઉપર એક કોમેન્ટ
કરી અને ભ ૂલથી મારા માટે “ત”ંુ કાર વપરાઈ ગયેલ હોવાથી પોતાને ખ ૂબ અફસોસ
થયેલ છે તેમ જાહેરમાં વ્યક્ત કરું ્ય ! ત્યારે મેં એમને કહ ્યું કે “એક પિતા એમના દીકરાને
‘ત’ંુ જ કહી બોલાવે ને !’ અને એમણે સહજ આશીર્વાદ આપ્યા.
આતાજીની દિવ્ય આશિષથી અને શ્રી સરુ ે શ જાની અને શ્રી જુગલ કિશોરની સહાયથી
આ અંક હંુ આતાજીના દિવ્ય આત્માને અર્પણ કરં ુ છું. અને આજથી ‘વિચારયાત્રા’ના આ
પ ૃષ્ઠના શીર્ષક ‘વિચાર’ની જગ્યાએ‘વિચારવાણી’ કરીને આતાજીન ંુ સ્મરણ સદાય રહે
અને એમના શાબ્દિક વારસાનો હંુ અંશ બની શકું એવી અંતરની ઇચ્છા સાથે વિરમ ંુ છું.

- {kir÷f “rð[kh”
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rnB{Œ÷k÷ skuþe (ykŒkE)
1921-2017

આતામંત્ર
सच्चा है दोस्त,
हरगिज़ जूठा हो नहीं सकता। जल जायगा
सोना फिर भी काला हो नहीं सकता।

જન્મ

૧૫, એપ્રિલ-૧૯૨૧, દે શિંગા (તા.
માણાવદર, જિ. જૂનાગઢ)

વ્યવસાય

૧૫, જાન્યુઆરી -૨૦૧૭, મોરિસ
ટાઉન, ટે નેસી

ભારતમાં: ૧૯૪૨ થી ૧૯૪૭ –
મિલીટરી, ૧૯૪૭ – ૧૯૬૯ અને
૧૯૭૧ થી ૧૯૭૪ પોલિસ ખાત ંુ
અમેરિકામાં: ૧૯૭૪ થી ૧૯૮૫ –
વિવિધ નોકરીઓ, મોટા ભાગે છે લ્લે
ુ ી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
સધ

કુ ટુમ્બ

તેમના વિશે વિશેષ

સ્વર્ગવાસ

પિતા: જટાશંકર
માતા: ઝવેરબેન
ભાઈ: પ્રભાશંકર
બહેનો: હેમકું વર,
સ્વ. રાધા, સ્વ. માણેક

ુ -પત્ર
ુ ીઃ
પત્ની-પત્રો

ુ તી
સ્વ. ભાનમ
હરગોવિંદ (દે વ–તેમન ંુ ઈન્ટરનેટ
રે ડિયો સ્ટેશન), સતીશ; જયા

અભ્યાસ

ુ ી – દે શિંગામાં છ
પાંચ ધોરણ સધ
અને સાત ધોરણ – મરમઠ

મિલીટરીમાં હાલના પાકિસ્તાન
અ ને દે શ મ ાં વિવિધ જ ગ ્યા એ
ુ વો
જાતજાતના અનભ
પોલિસ ખાતામાં અમદાવાદ અને
અંબાજી ખાતે જાતજાતની કામગીરી,
એ દરમિયાન બકરીઓ પણ પાળી
હતી.
અમે રિકા આવ્યા  બાદ સાહિત્ય
રસ કેળવાયો અને ઉર્દૂ અને અરબી
ભાષા પણ શિખ્યા. ઉર્દૂ લીપીમાં પણ
લખતાં શિખ્યા.
આશરે ૪૦ વર્ષથી અમેરિકા રહેતા
હોવા છતાં હજુ અમેરિકન નાગરિક
બન્યા નથી.

aataawaani.wordpress.com

ુ ાન અને
સદા બહાર, સદા ય વ
કામગરા માણસ
ુ ી ન્યુ જર્સી અને ન્યુ યોર્ક
૧૯૯૬ સધ
રાજ્યોમાં અને ત્યાર બાદ એરિઝોના
રાજ્યમાં વસવાટ

હોબી

ખજુ રના ઠળિયા, નાળિયે ર ની
કાચલી, વિવિધ ફળની સ ૂકાયે લ ી
છાલ, છીપ વિ. માંથી માળા, પટ્ટા,
ટોપી વિ. બનાવવા
વિવિધ ચીજોમાંથી જાદુના ખે લ
માટે નાં સાધનો બનાવવા અને
બતાવવા
સાપ, નાગ, વીંછી જેવા જાનવરોને
કોઈ સાધન વગર પકડવા

રચનાઓ

ુ વો,
અતાઈના અનોખા સ્વાન ભ
અતાઈના આપજોડિયાં, વડીલોની
વાતો, આધી હકીકત આધા ફસાના.
- સાભાર: સરુ ે શ જાની
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þçËkts÷e
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh

ƒu þçËku ykŒk rð»ku

મા

રા માટે તો આતા
પ્રેરણામ ૂર્તિ હતાં અને
સાથે સાથે મિત્ર. હું તો
ુ ાન ડોસલો મિત્ર જ
એમને સદા યવ
કહેતો. એમને રૂબરૂ મળ્યા જેટલા જ
ગાઢ સંબધ
ં ો. થોડા સમય પહેલા જ
એમની સાથે ફોન પર થયે લ વાત
ુ છે . માની નથી
હજી કાનમાં ગ ંજે
શકતો કે આતા બધાનો સાથ છોડીને
અનંત યાત્રાએ નીકળી ગયા છે .
હિમતલાલ જોશી-આતા ગજબનો
જુસ્સો, અને 95 વર્ષની ઉંમરે પણ
તે ઓ ની યાદ શક્તિ દાદ દે તે વ ી
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હતી. એમના બાળપણમાં બને લ
નાની નાની ઘટનાઓને યાદ કરીને
તે બ્લોગ પર ટપકાવતા. સમય
બાદ હરજાઈ સંતો....જેવ ંુ એક કાવ્ય
એમને રચેલ ં ુ છે . જેના પર આતાને
વધ ુ ગર્વ હતો. એ કવ્યમાં એમણે
જીવનની સચ્ચાઈ અને કથિત તત્વો
ઉમેરેલા છે . 108 મણકાન ંુ એ કાવ્ય
છે . એક બીજી એમની સાહજિક વાત
એ હતી કે કદી તે પોતાના સ્પંદનોને
દબાવતા નહિ. મોજીલો અને રં ગીન
ુ ્ય કારણ.
મિજાજ એની પાછળન ંુ મખ
ઘણી ગોરી અને કાળી નારીઓના

સંપર્ક મા આવેલા છે . એમાંથી એમણે
ઘણ ંુ શીખ્યું પણ ખરં ુ અને શીખવ્યું
ુ સ્વાભવ થી તે ઓ
પણ ખરં ુ . રમજી
સૌ કોઈની નજીક આવી ને દિલ પણ
જીતી લેતા.
સાપ, વીંછી જેવા પ્રાણીઓને કોઈ
પણ હથિયાર વગર પકડવા; એમાં
એ માહિર હતા. એક તો આવા ઝેરી
પ્રાણીઓને પકડી શકે અને સાથે
જાદુગીરી પણ આવડે. બાળકો એમને
ુ ગમતા. બાળકોને ભેગા કરીને
ખબ
જાદુ ના ખે લ બતાવે ; તો કોઈ ને
શીખવે પણ ખરા.
લે ખ ન, વાં ચ ન, ગાયન, શે ર ો
શાયરી....ઘણી બધી ભાષાઓ પર
પ્રભતુ ્વ. બધા સાથે આસાનીથી સ્નેહ
ભાવ બાંધી દે એવા સરળ - આતા.

“s™..„ý..{™......”

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

ક

ડકડતી ઠં ડી
રાતના ૧૧ થવા આવ્યાં,
સાહેબના કોઈ અતાપતા નથી.

ત્યાં
ફોન રણક્યો…..
“આવતીકાલે રજા છે ,
તો
આજે મોડે સ ુધ ી….ખેં ચ વ ંુ જ
પડશે….
ત ંુ રાહ ન જોતી.. સ ૂઈ જજે.
આ પ ણે ક ા લે સ વ ા રે
સેલીબ્રેટ કરીશ.ંુ .
ઓકે માય ડીયર..”
ઓહ,
ડાઈનીંગ-ટેબલ
સ જા વ ી ને ર ા હ
જોતી બેઠી હતી.

આજે મે રે જ-એનીવર્સરી અને
આવતીકાલે રીપબ્લિક-ડે..
બન્ને સાથે જ ઉજવીશ.ંુ .
કેવ ંુ કેવ ંુ વિચારી રાખેલ.ં ુ
હશે હવે…
ુ ી..
અચાનક આંખ ખલ
સવારના ૬
હજી સાહેબ પધાર્યા જ નથી..
યાદ આવ્યું કે,
દીકરીઓએ ફ્લેગ લાવી આપવા
કહેલ.ં ુ
મોબાઈલ પર રીંગ કરી યાદ
અપાવ ંુ ત્યાં તો…
ડોર-બેલ રણકી…
“જલ્દીથી ૮-૧૦ મગ ભરી
બોર્નવીટા બનાવ..
સાથે ચટણી-ચીઝ સે ન ્ડવીચ,

ન્યુડલ્સ..ચોકલેટ્સ…”
એમની પાછળ
હાથમાં ત્રિરં ગા-ઝંડા પકડી
મે લ ા ઘે લ ા ક પ ડ ા મ ાં ૮ - ૧ ૦
છોકરાઓ……
હું દૂધ-નાસ્તો લઇ,
ડ્રોઈંગ-રૂમમાં આવી
જોઉં તો..
આ શ?ંુ !?
આખો રૂમ ત્રીરં ગે રં ગાયે લ ો..
સજાયેલો..
બધાને બોર્નવીટાનો એક-એક મગ
પકડાવ્યો,
“ઘટ..ઘટ..ઘટ……….”
અમે બન્ને મનોમન પ્રાસ મે ળવી
રહ્યાં,
“જન..ગણ..મન………….”
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દાદી એવી છે ને ,
દર વર્ષે મને મ બ
ંુ ઈ
બોલાવે છે . તેની માયા
મ ૂકાતી નથી. આ વર્ષે પાછી બિમાર
છે એમ કહ ્યું એટલે મરે તો જવ ંુ જ
પડશે. જવ ંુ પડશે નહી જઈશ. તેની
સંભાળ રાખીશ અને બને તો પાછી
મારી સાથે અમેરિકા લઈ આવીશ’.
ઝરણા બબડી રહી હતી. તે ન ી
મમ્મી સાંભળીને મલકી રહી. દાદી
કહે એટલે ઝરણા ના પાડવાની
ુ ી ખાત્રી
નથી, તે ની તે ને ગળા સધ
યુ ટ થઈ
હતી. ઝરણા કોલે જ ગ્રેડ્એ
ગઈ,માસ્ટર્સ કર.ું ્ય એમ.બી .એ. કરવ ંુ
છે પણ એકાદ વર્ષ પછી.
ઝરણા ,’કરતી હતી માત્ર આઠથી
પાંચ ની નોકરી.’ કોઈ એવો મિત્ર
મળ્યો ન હતો કે દિલ દે વાન ંુ મન
થાય.
ુ ંુ
અમે ર િકામાં રહીને ભણતર પ ર
કરું.્ય ભારત ફરવા ગઈ અને આંખ
મળી ગઈ. ખરે ખર પ્રેમકોઈ દિવસ
પ ૂછીને થતો નથી. હા, એ થઈ જાય
છે ખરો. તેની પાછળન ંુ કારણ શોધવ ંુ
મશુ ્કેલ છે . ઘણીવાર એવ ંુ બને છે ,
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ને જુવાન હ્રદય પ્રેમમાં ધોખો પણ
ખાય છે , ત્યારે એ સંબધ
ં બહુ લાંબો
ટકતો નથી. ઝરણાં કમપ્યુટરમાં
માસ્ટર્સ કરી દાદીને મળવા આવી
હતી. બાજુ માં રહેત ાં શાંતિ કાકાનો
દીકરો નિરવ એમ. બી. બી.એસ કરી
અમે રિકા આવવાના સ્વપના જોતો
હતો.
દાદી મારી હતી ૭૫ ્વર્ષની પણ
તેનો રૂઆબ જોયો હોય તો દં ગ થઈ
જવાય. ઘરમાં અને ભારત આવ ંુ ત્યારે
ગ ુ જ રાતી બોલવાની આદતે
મને દાદી સાથે ખ ૂબ ફાવત.ંુ દાદી
ુ રાતી, મરાઠી ,હિંદી બધી
મારી ગજ
ભાષામાં પારં ગત. માત્ર અંગ્રેજી તેને
પલ્લે ન પડે. દાદી મારા પર ખ ૂબ
ુ . ઘણીવાર મને કહે, ‘’મારી ડાહી
ખશ
દીકરી અમેરિકામાં જન્મી, મોટી થઈ
ુ રાતી ભાષા સારી
અને ભણી પણ ગજ
આવડે’.
મારો વળતો જવાબ તેને પણ હવે
મોઢે થઈ ગયો હતો. “મને મારી દાદી
બહુ ગમે છે ને એટલે’.
આ વખતે આવી ત્યારે દાદી
જરા ઢીલી લાગી. નિરવ બાજુમાંજ
રહેત ો હતો. દાદીન ંુ સારં ુ ધ્યાન

રાખે. પહેલાંતો દાદીના પાડોશી કોઈ
વે પ ારી હતાં. ધંધ ામાં ખોટ આવી
એટલે મોકાની જગ્યાના રોકડાં કરી
પરામાં રહેવ ા જતા રહ્યાં.  નિરવ
તે ના માતા અને પિતા સાથે રહેતો
હતો. પિતા વકિલ અને માતા શાળામાં
પ્રિન્સિપાલ. દાદીને નિરવ ખ ૂબ ગમી
ગયો હતો. મબ
ંુ ઈમાં જગ્યાના ભાવ
આસમાને છે . તે થ ી તો કહે વ ાય
છે ,’મબ
ંુ ઈમાં રોટલો મળે ઓટલો ન
મળે ’.
નિરવ આમ ઓછાબોલો પણ તેની
ુ ો અને
પ્રતિભા સ દ
ંુ ર હતી. હસમ ખ
જોનારની નજરમાં પહેલી દૃષ્ટીએ
સમાય તે વ ો. દાદા વગરની દાદી
પોતાન ંુ ગાડું સદ
ંુ ર રીતે ચલાવતી.
તેના મ્હોંની મિઠાશને કારણે મકાનના
ુ ખા, ચપરાશી બધાં તેનો પડ્યો
ગર
બોલ ઝિલતાં. રસોઈવાળી બાઈને તો
ખબર જ હોય દાદીને શ ંુ ભાવે અને
ક્યારે શ ંુ બનાવવાન ંુ કહે. અનાજપાણી
તેણે જ લાવવાના હોય. દાદીને ત્યાં
વર્ષોથી હતી. સંતોક પરણી અને બે
વર્ષમાં વર અકસ્માતમાં મરી ગયો.
ખોળામાં નાની સંગીતા હતી. પાંચ
વર્ષની ઉમરે તેને બળિયા નિકળ્યાને
વિદાય થઈ. બસ ત્યારથી દાદી પાસે
છે . તેને પણ હવે માથે ધોળા આવ્યા
હતાં.
હું અમે ર િકાથી આવ ંુ ત્યારે મને
મનગમત ંુ બધ ંુ ખવડાવે પીવડાવે .
રોજ સવારે તાજો મોસંબી સંતરાનો
રસ મારા માટે કાઢે . બહાન ંુ હોય
દાદીને મળવાન ંુ પણ આવી બાદશાહી
કોને ન ગમે.
ુ મને પસંદ હતો.
દાદીનો એક ગણ

‘હાથ મ ૂકે પોલાં તો કામ કરે ગોલાં’.
દાદી સાધન સંપન્ન હતી. મારા પપ્પા
અને ફોઈ બન્ને અમેરિકા. તેથી અંહી
તેની દે ખરે ખ આ બધાં કરતાં. દાદીને
અમીરિકા બહુ ગમત ંુ નહી. તેથી તો
દાદીની લાડલી લગભગ દર વર્ષે
તેની પાસે રહેવા આવતી.
નિરવ દાદીને જોવા આવતો.
દાદીએ મારી ઓળખાણ કરાવી. મારી
સાથે ઉપરછલ્લી વાતો કરતો. બહુ
રસ દાખવતો નહી. મને સંગિતમાં
પણ રસ હતો. અંહી આવ ંુ ત્યારે ઘરે
ખાસ મારા માટે સંગીતના સર આવતા
હોય. અમે ર િકામાં આવી સગવડ
મળતી નહી. પપ્પા અને મમ્મી તેમના
ૂ હોવાથી મારા બધાં
કાર્યમાં ગળાડબ
શોખ મબ
ંુ ઈ આવ ંુ ત્યારે દાદી પાસે
રહીને પ ૂરાં કરં ુ . દાદા હતા ત્યારે તો
અમારી ત્રિપટુ ી બધે સાથે જતી. મારો
નાનો ભાઈ થોડો અમેરકન હોવાથી
મબ
ંુ ઈ હું એકલી આવતી અને દાદીના
લાડની હકદાર બનતી.
આજે સાંજે નિરવ દાદી માટે દવા
લઈને આવ્યો હતો. મને ચા પીવાન ંુ
મન હત.ંુ દાદીએ ચા પીવા રોકાવાન ંુ
કહ ્યું તો કહે ,’દાદીમા, ઝરણાંને ‘રે શમ
ભવન’માં ચાપીવા લઈ જાંઉ ? આમ
પણ હું પણ આજે આખો દિવસ ઘરમાં
રહીને કં ટાળી હતી.
‘હા, તમે બન્ને જાવ નીચે મહેશ
ગાડીમાં જ બેઠો હશે. ‘
મલબારહિલથી ગાડી પાણીના
રે લાની જેમ સરતી ચર્ચગે ટ આવી
પહોંચી. અમે રિકામાં ‘સ્ટારબક્સ્ની’
ૂ
સરખામણીમાં રે શમભવન ખ બ
ુ
મસ્ત હત.ં ચા સાથે પેસ્ટ્રી ખાવાની
મઝા માણી અમે બન્ને ઘરે આવ્યા.
ખબર નહી કે મ મને નિરવનો સાથ
ગમ્યો. ઓછા બોલો પણ પ્રેમાળ.
ત્યાર પછી તો આદત થઈ ગઈ,
નિરવ સાથે મબ
ંુ ઈ ફરવાની. નિરવન ંુ
સામાન્ય જ્ઞાન ખ ૂબ હત.ંુ તેની વાતો

સાંભળવી ગમતી. તેના વર્તનમાં કોઈ
આછકલાઈ જણાતી નહી. અમેરિકામાં
બેથી ત્રણ દોસ્ત હતાં પણ જાણે ખાવ ંુ
,પીવ ંુ અને પાર્ટીઝમાં રચ્યા પચ્યા
રહેતાં. નિરવન ંુ વર્તન તેનો સહવાસ
મને મનભાવન લાગ્યો. તેની સરળતા
મારા દિલને સ્પર્શી ગઈ.
દાદીને કે નિરવને ખબર ન પડવા
દીધી કે મને નિરવ ગમવા લાગ્યો છે .
ચબરાક નિરવ પણ એવી રીતે પેશ
આવતો કે જાણે બાજુવાળા દાદીની
પૌત્રીને સાથ આપી દાદીન ંુ કામ
કરી રહ્યો છે . નિરવને તેના ભવિષ્ય
ૂ તી ત્યારે ગલ્લાંતલ્લાં
વિષે પ છ
કરતો. મને કોઈની વાતમાં ઝાઝ ું માથ ંુ
મારવ ંુ ગમત ંુ નહી.
હવે અઠવાડિયામાં હું પાછી હ્યુસ્ટન
જવાની હતી. આ વખતે દાદીએ તો
બહુ સાથ ન આપ્યો પણ નિરવ સાથે
સમય ક્યાં પસાર થઈ ગયો ખબર
ુ પરથી
ન રહી. નિરવને મારી વર્તણક
અંદાઝ આવી ગયો હતો કે ,’ મને
તે ગમે છે ’. આમ તો જો કે પહેલ
છોકરાએ કરવી જોઈએ. એટલે મારે
લાગણી વ્યક્ત કરવાનો સવાલ ઉભો
ન થયો. કદાચ તેના મનમાં હશે કે ,’હું
અમેરિકાથી આવી છું એટલે એકરાર
કરી લઈશ”.
સાચ ંુ કહું , ‘મારં ુ મન માંડ માંડ
કાબ ૂમાં રાખ્યું હત.ંુ ‘ રાહ જોતી હતી કે
ક્યારે નિરવ મને કહીને અંતરના ભાવ
બતાવે’. નિરવ ભણવામાં ડૉક્ટર હતો.
સાહિત્ય અને સામાન્ય જ્ઞાન પષુ ્કળ
ૂ ે પણ હું
હતાં. સંગીતમાં ચાંચ ન ડબ
જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરતી ત્યારે કોઈ કોઈ
વાર સાંભળીને દાદ દે તો.
મારી સાથે ન ંુ તે ન ંુ વર્તન ખ ૂબ
સભ્યતા પ ૂર્વક રહેત .ંુ છતાં મારી
આમન્યા અને ઇજ્જત રાખતો. મને
પણ વર્તનમાં આચક્કલાઈ કે દં ભ
ગમતાં નહી. નિરવની સાથે ફરતાં
તેને હમેશ ‘કોમપ્લીમેન્ટ્સ’ આપતી.

અમ્રિકા જવાનો દિવસ આવી
પહોંચ્યો. ‘બેટા ,મહેશ તને એરપોર્ટ
મ ૂકી જશે.’
ઘરમાં પ્રવેશતા આ વાક્ય નિરવે
સાંભળ્યું. દાદીને કહે , ‘હું ઝરણાને
એરપોર્ટ મ ૂકવા જઈશ’.
એરપોર્ટ પર પણ નિરવ થોડો
અલિપ્ત લાગ્યો. જાણે દાદીને સારં ુ
લગાડવા મને મ ૂકવા ન આવ્યો હોય.
મારં ુ હૈય ંુ હાથ ન રહ.્યું
‘નિરવ, તારે કાંઇ નથી કહેવ’ંુ ?
‘શ ંુ કહેવ ંુ હોય’?
‘આપણને બન્નેને મબ
ંુ ઈમાં ફરવાની
મઝા આવી કે પછી મારી સાથે દિવસો
ક્યાં પસાર થઈ ગયાં તે ખબર પણ
ન પડી’.આવ ંુ અથવા તો પ્રેમના બે
ચાર શબ્દો સાંભ ળવા મારા કાન
ઉત્સુક હતાં.
‘હા, તેમાં શ ંુ કહેવાન.ંુ આપણે બન્ને
જાણીએ છીએ’.
જાણે જોર પડત ંુ હોય તેમ બોલ્યો,
‘ઝરણા, તારા માટે નાની ગિફ્ટ
લાવ્યો છું’. કહી મને હાથમાં થમાવી
અને કમને તે ન ી પાસે થ ી લઈ, હું
સિક્યોરિટિ તરફ ચાલતી થઈ. બધ ંુ
ચેકિગ
ં પતાવીને બોર્ડિંગની રાહ જોતી
બે ઠી હતી ત્યાં તે ની આપેલી ગિફ્ટ
ખોલી.
એક કાગળની ચબરખીમાં લખેલ ં ુ
હત.ંુ “ કાલે હ્યુસ્ટનના એરપોર્ટ પર
મને લે વ ા આવજે. આ વખતની
તારી ટ્રીપ મારી અને દાદીની
કારિગરી હતી. જ્યારે મને દાદીએ
તારી વાત કરી હતી ત્યારથી હું તારી
રાહ જોતો હતો. કોને ખબર મને થત ંુ
હત ંુ કે ત ંુ મને સમજી શકીશ. દાદી
બિમાર હતી જ નહી. એ તો એક
નાટક હત.ંુ
‘તારા દિલના ભાવ વાંચ વામાં
સફળ રહ્યો છું.’
કાલે મળીશ ંુ .......
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ill you be my valentine?”
સંક લ્પ, રાહીલ,
સિધ્ધાર્થ, પ્રિયાંક અને મિત્ર મંડળી
પોતાના કોલે જ ના મિત્ર તરુ ણ ની
જાનમાં ધોલેરા જવા નીકળ્યાં. મબ
ંુ ઇથી
અમદાવાદ અને અમદાવાદથી ધોળકા
ટ્રે નમાં જવાન ંુ હત.ંુ બધાં જ જાનૈયા
મબ
ંુ ઇની ભાષામાં ઝકાસ મ ૂડમાં હતા.
ુ ાનીયાઓએ અંતાક્ષરી,
આખી રાત યવ
પત્તા અને ઉનોની રમત જમાવી. થોડી
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શાકાહારી, થોડી માંસાહારી જોક્સ
ુ ી ટકેલી
અને બાળપણથી અત્યાર સધ
દોસ્તીની સફરની, કહી-અનકહી, ખાટીમીઠી વાતોમાં સવાર ક્યારે પડી, તે
જ ના સમજાય.ંુ દૂર ક્ષિતિજમાં સ ૂર્ય
દે ખાયો ત્યારે બધા જરા આડા પડ્યાં.
સ્ત્રીઓ થોડા લગ્ન ગીતો ગાઇને શાંત
ુ ન જોઇને સંચ રજો
પડી ગઇ. “શક
રે ......, ગણેશ બેસાડો રે ......ભાઇ, આજ
અમારે આંગણ અવસર આવીઓ......”.
એવા ગીતો ગાતા ગાતા થાક્યાં

અને પોઢી ગયાં. સવારે ગાડી(ટ્રે ન)
અમદાવાદ પહોંચી, ત્યારે તે મ ન ંુ
સ્વાગત કરવા કન્યાપક્ષ તરફથી થોડા
વડીલો અને થોડી કુ મારિકાઓ હાજર
હતાં. કુમારિકાઓએ બધા જ જાનૈયાને
હાર પહેરાવ્યાં, કં કુનાં તિલક કર્યા અને
અત્તર છાંટ્યાં. ધોળકાની ટ્રેન સામેના
જ પ્લેટફોર્મ ઉપર હતી, તેમાં બધાં
ગોઠવાયાં. આ ટ્રેનમાં ગરમ પાણીની
ૂ પેસ્ટ, નેપ્કીન
બકેટો હતી. દાતણ, ટથ
હતાં. હાથ, મોં ધોયા બાદ ચા, કોફી,
દૂધ અને નાસ્તામાં જલેબી, ગાંઠિયા,
ફાફડા અને ખમણ હતાં. નાસ્તો
પાણી પરવાર્યા બાદ, નાઇ(હજામો)
દાઢી અને તેલ માલિશ, ચમ્પી કરવા
હાજર હતાં. ત્રણ ચાર કલાકે સૌ
ધોળકા પહોંચ્યાં. પિકનિકન ંુ વતાવરણ
હત.ંુ અહીંથી લક્ઝરી બસમાં ધોલેરા
ગયાં. જ્યાં એક જૂની શાળામાં તેમની
રહેવાની સગવડ હતી. હંગામી ધોરણે
બાંધેલાં બાથરૂમ તો હતાં, ઉપરાંત
ગામની બાજુમાંથી નદી વહેતી હતી
અને નાનો ધોધ હતો. છોકરાઓને ત્યાં
પણ ન્હાવા જવાની પણ છૂટ હતી.
બધા જ મિત્રોએ નદીએ જઇને ખ ૂબ
મસ્તી-મજાક કર્યાં. એમની કલ્પનાન ુ
ગામ તો, સદ
ંુ ર ચિત્રોમાં જોયેલ ં ુ એવ ંુ
જ હત.ંુ પણ આજકાલ ગામમાં પાક્કા
ઘર અને ઘરમાં નળ હોય છે . પાણી
ઓછું આવે ત્યારે લોકો નદીએ ન્હાવા
કે સ્ત્રીઓ કપડા ધોવા ઘાટ ઉપર જાય.
કુ વામાંથી કે પનઘટથી સ્ત્રીઓ પાણી
ભરે એ દ્રશ્ય જોવા ના મળે . લોકો
ગાડાને બદલે સાયકલ કે મોપે ડ
વાપરતા થઇ ગયાં છે .
તરુણ નામનો એક બકરો વધેરાતાં
પહેલાં થોડો ગભરાયે લો હતો. એક

અઠવાડિયા પહેલાં બધાં જ દોસ્તોએ
બેચલર્સ પાર્ટી ખપોલીમા કરી હતી,
ત્યારે તો એ બિલ્લી મારવાના મ ૂડમાં
હતો અને ઘણો જ ઉત્તેજિત હતો. પણ
અત્યારે ખ ૂબ નર્વસ જણાતો હતો.
કારણ આજે પરીક્ષાની આગળની
કતલની રાત હતી. મિત્રો નાહી
ધોઇને, તૈયાર થઇને કન્યા ત્રીશાને
મળવા જવાનાં અને એને ચિડવવાના
મ ૂડમાં હતાં. ત્રીશા આમ તો શહેરની
છોકરી હતી. વડોદરામાં રહેતી હતી
અને ફાઇન આર્ટ્સનો અભ્યાસ કર્યો
હતો.પણ એનાં કુ ટંુ બનાં કુ ળદે વી અહીં
હતાં અને વડીલોન ુ વારસાગત ગામ
ધોલેરા હત.ંુ એટલે જ અહીં ગામમાં
લગ્ન કરવાં આવવ ંુ પડ્ યું હત.ંુ
વિવાહ નક્કી થયા બાદ ત્રીશા, એક
બે વખત મબ
ંુ ઇ ફરવા આવી હતી.
બીંદાસ, મિલનસાર અને સોહામણી
ત્રીશા બધા જ દોસ્તોની મિત્ર બની
ગઇ હતી. ત્રીશાની સહેલીઓએ પણ
તરુણના મિત્રોને ફસાવવાની અને
એમની મજાક કરવાની ટ્રીક્સ શોધી
રાખી હતી. સાધારણ રીતે હોય છે ,
ૂ પેસ્ટ નાખવી,
એમ રસમલાઇમા ટથ
ખાવામા વધારે પડત ુ મીઠુ -મરચ ુ
નાખવ,ંુ એ લોકોનો જ ફોન ચોરીને,
રોંગ નંબરથી ફોન કરવાં અને રુમાલ
અને નેપ્કીનમા રં ગ નાખી મોં લ ૂછવા
આપવ ંુ વગે રે. એ રાત્રે કન્યાપક્ષે,
વરપક્ષ વાળાને સંગીતના પ્રોગ્રામમાં
નિમંત્રિત કર્યાં હતાં, જેથી બન્ને પક્ષની
ુ
ઓળખાણ થાય. સગમ
સંગીત, ગરબા
અને ત્રીશાની સહેલ ીઓએ તૈ ય ાર
કરે લી થોડી આઇટમો રજૂ થઇ. બધાને
ખ ૂબ નચાવ્યાં. પંજાબી ગીત મડ
ંૂ ા
નાચે, ચાચી નાચે, તાઉ નાચે, ગાઇને
બધા જ વરપક્ષવાળાને પણ નચાવ્યાં.
મોડી રાતે એ લોકો પાછા આવ્યાં,
ત્યારે તરુણના પિતા કોઇ વાતે નારાજ
હોય એમ લાગત ંુ હત.ંુ જાનૈયાઓએ

ત્રીશાના પિતાને હાથ જોડતા જોયાં
હતાં. ગણગણાટથી લાગ્યું કે, તરુણને
સ્ટેશને લેવા આવવા નવી મોટરની
વ્યવસ્થા કરવાની હતી અને એ ગાડી
ત્રીશાના પિતા તરુ ણ ને ભે ટ યાને
ડાવરીમા આપવાનાં હતાં. પણ કોઇ
કારણથી ગાડીની ડીલીવરી મળી ન
હતી.. એમણે વચન આપ્યું હત,ંુ કે જેવી
ગાડી આવશે તેવી જ મોકલી આપશે.
ુ રત,
બીજે દિવસે સવારે મંડપ મહ
ગ્રહશાંતિ, પીઠી ચોળાવવાની વિધિ
વગેરે પત્યાં, બાદ વરઘોડાની તૈયારી
થઇ. વરઘોડા માટે એક સફેદ ઘોડાનો
બંદોબસ્ત કર્યો હતો, જેના ઉપર બેસીને
વરરાજા જવાનાં હતાં. વડીલો માટે
ત્રણ-ચાર ઘોડાગાડીઓ મંગાવી હતી.
ઘરની તથા સગાવ્હાલાની મોટરો
અને ખાનગી ટે ક્સીઓની વ્યવસ્થા
હતી. છતાં વરપક્ષવાળાએ વરઘોડામાં
આવવાં, ઘોડાગાડીઓની માંગણી કરી
હતી. બાકીનાં છોકરાઓ, પરુ ુષો, સ્ત્રીઓ
અને કન્યાઓ, ગાતાં અને નાચતાં, એક
ુ ી વરઘોડામાં
ગલીથી બીજી ગલી સધ
જવાનાં હતાં. સમયસર વરઘોડો, બેંડ
ુ ી
વાજા સાથે નીકળ્યો અને મંડપ સધ
પહોંચ્યો ત્યારે તરુણના પિતા, ત્રીશાના
પિતા સાથે કોઇ વાત ઉપર દલીલો
કરી રહ્યાં હતાં. ઝગડો વધતો જતો
હતો. ત્રીશાના પિતાએ કહ ્યું કે ગાડી
આવશે તેવી જ મબ
ંુ ઇ પહોંચાડશે અને
અમેરિકાની ટિકિટ, વીસા મળે પછી
જ આપશે. વીસા નહીં મળે તો દુબઇ
કે બેં ગકોકની ટિકિટો જરૂર આપશે.
અમે રિકાના વીસા મળવા સરળતો
નથી જ. પણ તરુણના પિતાને એમની
વાત ઉપર હવે ભરોસો નહોતો. બન્ને
બાજુના વડીલો સ્થિતિ સંભાળવાની
કોશિશ કરી રહ્યાં હતાં. અંતે તરુણના
પિતાએ જાહેર કર્યુ કે એ લગ્ન ત્યારે
જ ફોક કર્યા. ત્રીશાના પિતાએ નક્કી
ુ બ મોટર અને અમે ર િકા
કર્યા મ જ

ફરવા જવાની, બે ટિકિટોની વ્યવસ્થા
કરી નથી અને એમને છે તર્યા હતાં.
માંડવામાં રડારોળ ચાલતી હતી. માતમ
જેવ ંુ વાતાવરણ છવાઇ ગય.ંુ તરુણ
બાંધછોડ કરવા તૈયાર હતો પણ એના
પિતા જડ જેવા હતાં. ત્રીશાએ છે લ્લો
પ્રયત્ન કરવા તરુણને પોતાના રૂમમાં
બોલાવ્યો. પોતે લખેલા પ્રેમપત્રો અને
સાથે વિતાવેલી સદ
ંુ ર પળોની યાદ
આપી, તરુણ પીગળ્યો, પણ પોતાને
લગ્ન બાદ પિતાના ઘરમાં જ રહેવાન ંુ
હત.ંુ મબ
ંુ ઇમાં પોતાન ંુ ઘર વસાવવ ુ
લગભગ અશક્ય જ હત.ંુ એ પિતાની
સામે નહીં થઇ શકે અને બળવો નહીં
પોકારે , એમ એણે ત્રીશાને જણાવ્યું.
ત્રીશાએ હાથમાંથી વિવાહની અંગ ૂઠી
કાઢીને જોરથી ફેંકી દીધી અને કહ,્યું
“જે પરુ ુ ષ આજે મારુ રક્ષણ નથી કરી
શકતો, સચનો સાથ નથી નિભાવતો,
મારા વડીલોની સ્થિતિ નથી સમજતો,
એમની ઇજ્જત નથી કરી શકતો, તે
મને આખી જિંદગી કેવી રીતે સાચવશે
કે કેવી રીતે મારં ુ રક્ષણ કરશે?”
તરુણના મિત્રોએ આવી જૂનવાણી
અને જડ વિચારધારાને છોડવા
તરુ ણના પિતાને સમજાવવાની
કોશિશ કરી, કાયદાની બીક પણ
બતાવી, પણ નાકામયાબ રહ્યા.
વરઘોડો પાછો ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે
સંકલ્પે એક સંકલ્પ કર્યો, વરરાજાના
હાથમાંથી ફૂલોની કલગી ઝૂંટવી અને
ુ ાબ ખેંચી કાઢ્.યુ તે
તેમાંથી લાલ ગલ
દોડતો દુલ્હનના રૂમમાં ગયો અને
ુ ાબ ધરીને
રડતી ત્રીશાને લાલ ગલ
પ ૂછ્,યું “ત ુ મારી પ્રિયતમા બનીશ?
( Will you be my valentine? )
“ત્રીશા રડતાં રડતાં હસી પડી અને
મિત્ર ભાવે સંક લ્પને વળગી પડી,
બન્ને એકબીજાનો હાથ પકડીને બહાર
આવ્યાં.
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ભાવિન જાની તમને સવાલ
પ ૂછું છું, “ મારા અને શિખાના
લગ્ન-ભંગ થયાં એનાં જવાબદાર
તમે કોને માનશો? “મને , શિખાને ,
કરમની કઠીનતા કે પછી આપણા
આ સમાજને?” મારો પરિવાર આર્થિક
રીતે ઘણો સંપન્ન હતો. પરિવારમાં
માત્ર હું, મમ્મી અને પપ્પા જ હતાં.
મમ્મી પપ્પાએ મારા માટે શિખાને
પસંદ કરી હતી. શિખા ઉચ્ચ સંસ્કારી
ઘરની હતી. ઘરમાં આવતા જ મમ્મીપપ્પાના મન જીતી લીધાં હતાં. હું
અને શિખા એકબીજાને ખ ૂબ ચાહતાં.
ુ ી હતાં પણ કહેવાય
અમે બધાં બહુ સખ
છે ને કે સમયન ંુ ચક્ર બદલાતાં વાર
નથી લાગતી.
લગ્ન જીવનના છ વર્ષ પછી પણ
શિખાએ માત ૃત્વ ધારણ ન કરતાં
મમ્મી પપ્પાની આંખોમાં તરવરતી
વંશ-વિચ્છેદની આશંકાને જોઈ શકતો
હતો. આવી જ એક સાંજે બાલ્કનીમાં
ૂ ને
ઊભાં - ઊભાં શિખા ડૂ બ તાં સ ર્ય
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નિહાળી રહી હતી ત્યાં જ મેં એનાં
ુ યો..
ખભે હાથ મક્
“....હં.........”
“ શિખા ચમકી ગઈને..?”
“ હા..સહેજ ચમકી ગઈ..”
“ ભાવિન, હું વિચારતી હતી કે
ુ સ્તના સમયે સ ર્ય
ૂ ના રં ગની
સ ર્યા
વિવિધતા ના હોત તો કેવ ંુ લાગત..?
ુ ી કુ ખ જેવ.ંુ .?”
કદાચ મારી સન
“ શિખા, હું એમ કહેતો હતો કે...”
“ એમ જ ને કે હું એક વાર કોઈ
ડોક્ટર પાસે જઈને ચેકઅપ કરાવી
આવ.ંુ .”
ુ વ્યો.
“ હા.” મેં થોડો ક્ષોભ અનભ
જમ્યા પછી ઘણી વાર અમે રાત્રે
આંટો મારવા નીકળતાં..
“ ક્યાં જવાની ઈચ્છા છે શિખા..??
આપણે ઘણે દુર નીકળી ગયાં છીએ.
ુ છે .? ” હું ખરે ખ ર
શિખા કે મ ચ પ
ઈચ્છતો કે શિખા કં ઈક બોલે..
“ભાવિન મને ખ્યાલ છે કે હું આમ
ુ રહું એ તમને બિલકુ લ નથી
ચપ

ગમત.ંુ પણ હવે હું બોલીશ એ કદાચ
તમને નહી ગમે . ભાવિન, મેં ત્રણ
ગાયનેકોલોજીસ્ટ પાસે તપાસ કરાવી.
બધાનો એક જ અભિપ્રાય મળ્યો કે
હું માત ૃત્વ ધારણ કરવાની ક્ષમતા
ધરાવતી નથી.”
હું સ્તબ્ધ રહી ગયો.
હું શિખાને આશ્વાસન પણ ન આપી
શક્યો.
થોડા દિવસ પછી ઓફીસથી ઘરે
પાછો ફર્યો ત્યારે ઘરમાં પ્રવેશતાં જ
મમ્મી પપ્પાનો ઉદાસ ચહેરો જોયો.
હું કં ઈક પ ૂછું એ પહેલાં જ મમ્મીએ
ુ યો.
મારા હાથમાં એક કાગળ મક્
“ભાવિન, હું નથી ઈચ્છતી કે આ
વંશ-વે લો અહિયાં જ અટકી જાય.
તમે અને મમ્મી પપ્પાએ મને બહુ
સાચવી છે પણ માત ૃત્વ ધારણ ન
કરી શકવાની વેદના હવે મારા માટે
અસહ્ય થઈ રહી છે , તમે બીજુ ં લગ્ન
કરી લો એ માટે હું ઘર છોડીને જઉં
છું, શિક્ષિત છું એટલે પગભર જીવી
લઈશ. મારી શોધખોળ ન કરતાં અને
હું મારી મરજીથી લગ્ન-જીવનના
ુ
બંધનમાંથી તમને મક્ત
કરતી જાઉં
છું.-શિખા.
શિખાની ખ ૂબ શોધખોળ કરી પણ
ક્યાંય એનો પત્તો ન લાગ્યો. મને ફરી
પરણાવવાની આશમાં મમ્મી પપ્પા
બંને ચાલ્યાં ગયાં પણ મારા જીવનમાં
શિખાની જગ્યા બીજુ ં કોઈ લે એ વાત
જ મને ગળે નથી ઊતરતી. જીવનના
છે લ્લાં શ્વાસે પણ શિખા મળે તો એને
અપનાવવા તૈયાર છું..
“તમે જ કહો, અમારી આ પરિસ્થિતિ
માટે તમે કોને જવાબદાર ઠેરવશો..?”
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પણો દે શ આઝાદ
થ ય ા ને સ ા ડ ા છ
દાયકાથી પણ વધ ુ
સ મ ય ગ ા ળ ો થ ય ો . અ ને આ પ ણ ંુ
બંધારણ ઘડાયાને ૬૭ વર્ષ થયાની
ઉજવણી આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ..
કે ટ લાય ક્રાંતિકારીઓના બલિદાન
પછી આપણને આ આઝાદી મળી
છે .આઝાદીની ચળવળ સાથે જોડાયેલા
કેટલાય સ્વાતંત્ર્યસેનાનીઓ પોતાનો
આઝાદી વખતનો સમયગાળો
વાગોળતા હોય છે ત્યારે તે મ ની

વાતો સાંભળીને આપણને પણ ગૌરવ
ુ વાય છે .આવા નામી-અનામી
અનભ
સ્વાતંત્ર્યસેનાની પૈકીન ંુ એક જાણીત ંુ
નામ એટલે જુગતરામ દવે.
સરુ ે ન્દ્રનગર જીલ્લાન ંુ ખોબા જેવડું
ગામ લખતરના ખાળિયામાં આવેલી
પોસ્ટઓફીસ પાસે આવેલ ચીમનભાઈ
દવે ને ત્યાં ૦૧-૦૯-૧૮૯૨માં માતા
ુ ાની કુ ખે પ ત્ર
ુ રત્નનો જન્મ
નાન બ
થયો,નામ જુ ગતરામ રખાય .ંુ પિતા
ુ ઈમાં નોકરી કરતા હોવાથી
મ ંબ
ુ ીન ંુ શિક્ષણ મ બ
ધોરણ ૪ સ ધ
ંુ ઈમાં
લીધ ં,ુ આ સમયે મ ંુબ ઈમાં પ્લેગ
ફાટી નીકળતા પ્લેગના રોગીઓની
સારવાર કરતા પિતાન ંુ અવસાન
થય,ંુ સેવાના સંસ્કાર જુગતરામભાઈને
વારસામા મળ્યા હતા પિતાના

અવસાન સમયે જુ ગતરામ ભાઈ
૯ વર્ષના હતા. પિતાના અવસાન
ુ ા સાથે વઢવાણ
પછી માતા નાનબ
આવીને રહ્યા,વઢવાણની દાજીરાજજી
હાઇસ્કુલમાં અભ્યાસ શરુ કર્યો પરં ત ુ
નાપાસ થતા ૧૯૦૪માં ફરી મબ
ંુ ઈ
આવ્યા અહી પણ નાપાસ થતા અંતે
અભ્યાસ પડતો મ કૂ ી ઘાસતે લ ની
કં પનીમાં જોડાયા,મ ંુબ ઈમાં એક
દસકો ગાળી ૧૯૧૫માં વડોદરા
આવ્યા. ત્યારબાદ ૧૯૧૭માં મબ
ંુ ઈમાં
હાજી મહમ્મદ અલારખિયા સંપાદિત
‘વીસમી સદી’માં નોકરી કરી અંતે
સ્વામી આનંદ અને કાકાસાહેબ ના
સં સ ર્ગ થી સાબરમતી આશ્રમમાં
શિક્ષણકાર્યમાં જોડાયા,સમયજતા
ુ ાન ંુ હરિદ્વાર
૧૯૨૨ની સાલમાં નાનબ
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ખાતે અવસાન થય.ંુ
૧૯૨૪માં સરભોણ(બારડોલી)
આવ્યા,ત્યાં આસપાસના ગામોમાં
રેંટીયો ચલાવવાની તાલીમ આપતા.આ
તાલીમ આપતા ‘રાનીપરજકોમે ’
એમના દિલમાં વાસ કરી લીધો
અને એજ એમન ંુ જીવન બની ગય ંુ
અંતે સરભોણની આશ્રમવિદ્યાલયને
બારડોલી ખસેડતા તેને ‘રાનીપરજ
વિદ્યાલય ‘ આપવામાં આવ્યું.૧૮-૦૨૧૯૨૮ના રોજ જુગતરામભાઈ દવે ના
તંત્રીપદે ‘ બારડોલી સત્યાગ્રહ પત્રિકા
‘ નામે દૈ નિક પત્રિકા શરુ થઇ જેની
પ્રથમ અંકની ૫૦૦૦ પ્રતો છપાઈ.
દાં ડ ીકુ ચ દરમિયાન ગાં ધ ીજીની
ધરપકડ વેળા જુગતરામ દવેની પણ
ધરપકડ કરાઈ.જુ ગતરામભાઈએ
સમગ્ર જીવન દરમિયાન કુ લ સાત
વર્ષ અને નવ માસની સજા ભોગવી
હતી.આ જેલવાસને જુગતરામ દવે
એ ‘જેલ જીવનન ંુ જમાપાસ’ંુ છે તેમ
ગણાવ્યું હત.ંુ તે મણે બાળસાહિત્યમાં
ગાલ્લી મારી ઘરરરર...જાય,ચણી
બોર,પંખીડા,રાયણ જેવી કતિ
ૃ આપી
છે તથા આંધળાન ંુ ગાડું , ખે ડૂ ત નો
શિકારી અને મધ્યમસરની ચાલ
જેવી નાટિકા પણ આપી છે .તે મની
આત્મકથા મારી જીવન કથાની આજે
ચારથી વધ ુ આવ ૃત્તિઓ થવા પામી
ુ
છે .તેમની રચના “બડુ ્યો પંડિત પષ્પિત
ભાષા,અલંક ાર,ઝડ ઝમ્મક પ્રાસા”
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આજે પણ લોકજીભે જાણીતી છે .
જુગતરામભાઈ ની પ્રેરણાથી દક્ષિણ
ુ રાતમાં લગભગ ૩૦ જેટલી સંસ્થા
ગજ
આજે પણ કાર્યરત છે .૧૯૭૮ માં
તેમને જમનાલાલ બજાજ એવોર્ડ થી
સન્માનિત કરાયા હતા.આ એવોર્ડમાં
મળે લી એક લાખની રકમ તે મ ને
ગરીબોના વિકાસમાટે આપી દીધી.
તે ઓ અપરણિત હતા.અંતે સમય
પસાર થતા કાયમ માટે તે વેડછીમાં
સ્થિર થયા પણ તેમની પ્રેરણાનો પ્રકાશ
ુ રાતે માણ્યો .૧૯૭૮ની ૧૭
સમગ્ર ગજ
માર્ચ ના રોજ કર્મભ ૂમિ વેડછી ખાતે
તેઓ બ્રમ્હલીન થયા.જુ.કાકાના નામે
ભારતમાં જાણીતા બનેલા જુગતરામ
દવેના ભત્રીજાના દીકરા અરવિંદભાઈ
દવે આજે ૭૧ વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા
છે અને લખતરમાં જ રહે છે તે ઓ
જુ ગતરામ દવે સ ાથે ન ા સંસ ્મરણો
વાગોળતા કહે છે કે જુગતરામકાકા
નો સ્વભાવ બહુ સરળ અને નિખાલસ
હતો.અરવિંદભાઈના બહેન સરલાબેન
તથા કોકિલા બહેન જુ .કાકા સાથે
વિતાવેલ ક્ષણો વાગોળતા કહે છે ...
તેઓ અપરણિત હતા પરં ત ુ સામાજીક
વ્યવહારોમાં પણ એટલા જ કુ શળ
હતા,અમારે ત્યાં આવે ત્યારે હંમેશા
દીકરા-દીકરીઓ માટે ખજુ ર લે ત ા
આવે.અમે જુ.કાકા પાસે ભણ્યા છીએ
ુ આનંદની છે .
એ વાત ખબ
લખતર ખાતે તે મ ની યાદમાં

લખતર બસસ્ટેન્ડ સામે જુગતરામ
સોસાયટી આવી છે તથા મસ્જીદથી
ુ ીના રોડને
પાટડીના દરવાજા સ ધ
‘જુગતરામ દવે માર્ગ’ નામ સપ્ટેમ્બર
૧૯૮૯ના રોજ લખતર ગ્રામપંચાયતે
આપ્યું છે .લખતર ખાતે આજે પણ
ુ જર્જરિત હાલતમાં
એમન ંુ મકાન ખબ
જુગતરામ દવેની યાદો સાચવીને બેઠું
છે .સરકાર દ્વારા જો ચોક્કસ પગલા
લેવામાં આવે તો આવનારી પેઢીને
આ મકાન એક મ્યુઝિયમરૂપે મળી
શકે તે મ છે .લખતરના આથમણા
દરવાજાની બહાર આવેલ મોતીસર
તળાવ આજે પણ જુગતરામ તરવા
આવશે અ ને આખ ા ત ળ ા વમાં
આઝાદીના સંગ્રામની વાતો તરતી
ુ શે એ રાહમાં સ્થિતપ્રજ્ઞ થય ંુ છે .
મક
મિત્રો,એક કરુણતા એ છે કે આપણા
દે શમાં કેટલાય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ
પોતાની જિં દ ગીનો અંતિમ સમય
કે ટલીયે તકલીફ વેઠીને પસાર કરી
રહ્યા છે .જેના કારણે આજે આપણે
આઝાદ ભારતમાં સ્વતંત્રતનો શ્વાસ
લઇ રહ્યા તે ને તકલીફમાંથી બહાર
લાવવા એ આપણી નૈતિક જવાબદારી
છે .આજે ભારત પ્રજાસતાક બન્યું
તે દિવસ છે તો ચાલો એક સંકલ્પ
એ પણ કરીએ કે આપણી નજીક
રહેતા કોઈ આઝાદીના લડવૈ યાના
ઘડપણની લાકડી બની તેમની મદદ
કરીએ....વંદે માતરમ....
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નિમેશન! શ ંુ આવ્યું મનમાં?
ઓકે , મારા મનમાં તો
એક નાનકડો ઉંદરડો અને
તે ની પાછળ ભાગતો એક બિલાડો
આવ્યો! તમે સમજી જ ગયા હશો કે હું
કોની વાત કરં ુ છું. કાર્ટુ ન્સ એ કદાચ
દરે કના બાળપણનો અમ ૂલ્ય હિસ્સો
રહ્યો હશે - નાનકડા મીકીમાઉસથી
ુ ી. પણ આ
લઈને છોટા ભીમ સ ધ
કાર્ટુ ન્સની દુનિયા જે સ્તમ્ભ પર ઉભી
છે તે એટલે એનિમેશન.
એનિમે શન એટલે જેમ મેં ઉપર
કહ ્યું છે તે મ મોશન, ઈમોશન અને
ઈમેજીનેશનન ંુ મિશ્રણ. આપણે નાના
ુ ” આવતી
હતા ત્યારે એક “ફ્લિપબક
હતી. તેમાં દરે ક પાનાં પર એક જ
ચિત્રને આમ અલગ અલગ એક્શનમાં
દોરવામાં આવ્યું હોય. તે આમ ઝડપથી
ફેરવો એટલે આપણને માણસ દોડત ંુ
દે ખાય કે પછી બાળક દડો ઉછળત ંુ
દે ખાય – in short આપણને તે દોરે લા
ચિત્રોમાં મોશન દે ખાય - બસ આ જ
વસ્તુ બની એનિમેશન તરફન ંુ પહેલ ં ુ
પગથિય.ંુ 20મી સદીની શરૂઆતમાં
USA અને Franceમાં એનિમેશનના
સ્ટુડિયો ઉભા થયા અને 1906માં
પહેલ ી entirely એનિમે ટે ડ ફિલ્મ
બની. ત્યાર પછી તો વોલ્ટ ડિઝનીએ
કાર્ટૂ ન જગતમાં સૌથી ફેમસ ગણાતા
મિકી માઉસની રચના કરી અને તે
સાથે જ એનિમે શનનો સોને રી દોર
શરુ થયો. અને 1937માં ડિઝનીની
“Snow white and seven dwarfs”

÷u¾
fýoðe þkn
પહેલી full featured - કલર- સાઉન્ડ
ઇફેક્ટ સાથેની એનિમેશન ફિલ્મ બની.
ખબર નહીં પણ આ એનિમે શન
ફિલ્મોને નાના બાળકોની કે બાળકો
માટેની ફિલ્મો ગણી લેવામાં આવે છે .
કદાચ એટલા માટે કે મોટા થયા પછી
આપણે તેમની જેમ કલ્પનાઓ નથી
કરી શકતા. પ્રાણી-પક્ષીઓન ંુ બોલવ,ંુ
વિચિત્ર પ્રકારના કે રેક્ટરો આવવા,
પરીઓ અને રાક્ષસો - આ બધ ંુ
આપણે વિચારી નથી શકતા - “એવ ંુ
તો કં ઈ હોય યાર !” પણ સાચ ંુ કહું તો
આપણા બૉલીવડુ માં જે પ્રકારની મોટા
ભાગની ફિલ્મો આવે છે તેના કરતા આ
પ્રાણીઓ- પક્ષીઓ વધારે સેન્સિબલ
અ ને લ ો જી ક લ
લાગે . મારા
એક પ્રોફેસરે
હ મ ણ ાં
કહેલ ં ુ કે તે
તે મ ન ા

લેપટોપમાં “ટોમ એન્ડ જેરી”ની સિરીઝ
રાખી મ ૂકે છે - જયારે મન થાય કે મ ૂડ
ના હોય ત્યારે તે જોઈ લે. તેને જેટલી
વાર જોઈએ તેટલી વાર મજા જ આવે.
મોઢા પર સ્માઈલ તો આવી જ જાય.
આમ તો નાનપણથી જ હું
એનિમે શન ફિલ્મો જોતી આવી છું.
ખાસ કરીને નાના હોય ત્યારે તો
ડિઝનીની ફે રી ટે લ્સ-સિન્ડ્રેલા, સ્નો
વ્હાઈટ અને પીટર પણ ને એવ ંુ ઘણ ંુ
બધ.ંુ પણ લગભગ બે વર્ષ પહેલા
મેં “Ratatouille” નામની ફિલ્મ જોઈ
અને પછી મને થય ંુ કે , એનિમે શન
ફિલ્મો કાર્ટૂ ન્સ, ઇમે જિને શન્સ, રં ગતરં ગી પાત્રોથી, બોલતા વાદળો,
ભાગતા ઝાડો વગેરેથી આપણને મોજ
કરાવવા માટે જ નથી પણ ઘણીવાર તે
પ્રાણીઓ-પક્ષીઓ, રાક્ષસો, વેંતિયાઓ
આપણને ઘણ ંુ શીખવી જાય છે .
અવનવી અચરજભરી દુનિયાની સફર
કરાવવાની સાથે આ ફિલ્મો આપણને
ુ ૂફ ભરી વાતો પણ કહી
જીવનની ફીલસ
જાય છે . જેમ કે ફિલ્મ “વોલ-ઈ” જેમાં ભવિષ્યની દુનિયા બતાવાઈ છે
કે જ્યાં પ ૃથ્વી પર કોઈ રહેત ંુ જ નથી.
માત્ર ચારે ય તરફ કચરાના પર્વતો છે .
કોઈ જ ઝાડ કે જીવસ ૃષ્ટિ બચી નથી.
“વોલ-ઈ” નામનો રોબોટ્ ટે કચરો સાફ
કરે છે અને ત્યાં જ સ્પેસમાંથી એક
બીજો રોબોટ પ ૃથ્વી પર કોઈ નાનકડા
રોપાની તલાશમાં આવે છે અને પછી
એ બંને વચ્ચે એક અજાણ્યો સંબધ
ં
બંધાય છે અને બસ...! (વધ ુ માટે ફિલ્મ
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જોઈ લે વી) પણ એ જે ભવિષ્યની
દુનિયા બતાવાઈ છે , નવો રોબોટ
આવે ત્યારે “વૉલ-ઈ” ની મઝ
ં ૂ વણો
દર્શાવાઈ છે અને તે પણ without expression - કારણકે તે તો એક રોબોટ
ુ છે . મવ
ુ ી જોઈ તમને
છે , તે અદભત
cute વોલ-ઈ તો ગમી જ જાય પણ
ુ થઇ
તમે ખરે ખર વિચારવા મજબર
જાઓ કે આપણે આ દુનિયા સાથે શ ંુ
કરી રહ્યા છીએ !
આમ તો ભારતીય એનિમે શ ન
ફિલ્મો બહુ ઓછી બની છે પણ તેમાં
ુ યગ
ુ થી ચાલી
પણ મોટાભાગની યગ
આવતી આપણા મહાભારત અને
રામાયણના કથાનક અથવા પાત્રો પાર
ુ
આધારિત છે . જેમ કે હનમાન,
ઘટોત્કચ,
કષૃ ્ણ...વગેરે. પણ આ બધામાં અર્જુન,
ધ વોરિયર-સ્ટોરી અને એનિમે શન
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બંનેની રીતે સારી ગણાઈ શકાય. આ
સિવાય ડિઝની-પિક્સરની ફે રીટે લ્સ
સિરીઝમાં હાલમાં “ફ્રોઝન” અને “બ્રેવ”
કે જેમાં જૂની ડિઝની ફિલ્મથી હટકે
રાજકુ મારીઓ પોતાની લડાઈ જાતે
લડે છે . સાથે ટોય્સ સ્ટોરી, હેપી ફિટ,
અપ અને 2016નો એકેડમે િક એવોર્ડ
ુ ફિલ્મ એટલે “ઈન
જીતેલી અદભત
સાઈડ આઉટ” - મનની અંદર રહેલી
લાગણીઓના પાત્રો સર્જી રચાયેલી
ુ વાર્તા! આ સાથે જ એનિમેશન
અદભત
ુ ીઝમાં જાપાનીઝ એનીમ મવ
ુ ીઝ
મવ
પણ મહત્વનો ભાગ ધરાવે છે . જેમાં
સ્ટુડિયો Ghibli દ્વારા સર્જાયેલી - “the
secret world of Arrietty” - જે તમને
Arrietty ની નાનકડી દુનિયાનો ભાગ
બનાવી દે અને સાથે, “the wind rises”, “the spirited away”, “the tale

of princess kayuga” - આ બધી જ
જાપાનીઝ એનીમની ખાસિયત એ છે
કે તેમાં હાથે દોરે લા એટલે કે બ્લેક
બોર્ડરવાળા કાર્ટૂન્સ જોવા મળે . જયારે
ડિઝની પિક્સરની ફિલ્મો હવે કોમ્પ્યુટર
ગ્રાફિક્સની મદદથી 2ડી -3ડી જોવા
મળે છે . આ સિવાય અઢળક શોર્ટ
ફિલ્મો જેમાં મેં તાજેતરમાં જોયે લી
ફિલ્મ - “The blue Umbrella” - અને
તેની સાથે જ “Lava” - આ બે ફિલ્મો
તમને સ્મિત જરૂર કરાવી દે શ.ે
એનિમેશન ફિલ્મોની કદાચ આ
જ ખાસિયત છે કે તે સરળતાથી
બધ ંુ કહી દે છે . તે એવા પ્રદે શ
સાથે આપણને જોડી દે છે કે જેની
આપણને માત્ર આપણા સપનામાં જ
સફર કરવાના છે અને એવા માણસોને
પોતીકા બનાવી દે છે કે જે રીઅલ
લાઈફમાં ક્યાંય લાગત ંુ વળગત ંુ ના
ુ
હોય. કુ તહલ,
અચરજ, નવીન - જેવા
શબ્દો ભ ૂલી જઈને તે પહેલા એકવાર
આ એનિમે શનના દરિયામાં ડૂબકી
મારી દે વા જેવી ખરી !
વોલ્ટ ડિઝની- “Disneyland will
never be completed. It will continue to grow as long as there
is imagination left in the world.”

yksu s... «¼w yksu s...
જલે દીવો ભલે ઝાંખો,
વહે છોને પવન રસ્તે,
ખ ૂટે ના વાટ શ્રદ્ધા તો,
પ્રભ ુ પ્રગટે અલગ રસ્તે.
રુ
દે વિકા રાહુલ ધ્વ

ðes¤e™kt Íƒfkhu
rðsÞ þkn

ક્ષમા પરે શાન હતી. તે ન ો ચે ક
પાછો પડ્યો હતો. કાર ઇન્સ્યોરં સ
કં પનીનો એજ ંટ તે ને સમજાવતો
હતો કે આ પરિસ્થિતિમાં તમે કાર
ુ થશે તો
ના ચલાવી શકો. કશ ંક
અમારી કં પની તરફથી તમને કોઇ
જ નાણાકીય સહાય નહી મળે . તે ફોન
ઉપર પોતાનો બચાવ કરતા બોલી
“મારો ચેક પાછો ના પડે કારણ કે
મારો અને મ્પ્લોમેંટનો માસિક હપ્તો
જમા થયો છે .
હું હમણાં જ બેંકમાં જઇને તપાસ
કરુ છુ.”
બેંક્માં જઇ તેના એકાઉંટમાં તપાસ
કરી તો ખબર પડી કે અનએમ્પ્લોયમેંટ
ચેક કોઇ કારણસર આવ્યો ન્હોંતો અને
બેંકર બહુ જ શષુ ્કતાથી બોલી, “માફ
કરજો બેલેન્સ ઓછું હત ંુ તેથી તમારો
એક ચેક પણ પાછો મોકલ્યો છે .”
ગળે ડુ મા ભરે લી હાલતે ક્ષમા
બોલી, “હું મેનેજરને મળી શકું ?”
“હા તેમન ંુ નામ પારિતોષ પંડ્યા
છે . મને આશંકા છે કે તેઓ કશ ંુ કરી

શકે છ્તા તમે વાત કરી જુઅો.”
પાંચ મીનીટના વિલંબ પછી તે
ે રની કેબીનમાં હતી. પારિતોષની
મેનજ
સામે દ્રષ્ટી કરી અને કોણ જાણે કેમ
તેનાથી ડુસકું મકુ ાઇ ગય ંુ અને રડમસ
અવાજે કહ ્યું “સાહેબ મારી નોકરી છુટી
ગઈ છે અને માથામાં વાગે તેવા કઠીન
ડાઇવોર્સમાંથી હમણા જ ઉભી થઇ છું.
મારો આવવા પાત્ર ચેક આવ્યો નથી
અને હું મશુ ્કેલીમાંથી પસાર થઇ રહી
છું.”
પારિતોષ ક્ષમાને શાંતિથી સાંભળ્યા
પછી બોલ્યો, “હું તમારો ચેક ક્લીયર
કરાવી દઇશ તમારે થોડું ક વ્યાજ
ભરવાન ુ થશે. બેં ક છોડ્યા પછી તે
ગણગણી, “હું કે વી રીતે બે કારીનો
અઘરો સમય કાઢીશ? ટાંચી આવકો
અને ખર્ચા મોટા, આજે તો ઓવર ડ્રાફ્ટ
ુ ી ચાલશે?
લીધો.. પણ આવ ંુ ક્યાં સધ
હે ભગવાન મને રસ્તો બતાવ..”
સમી સાંજનાં સાડા પાંચ વાગ્યા
હતા અને અંધારં ુ થઇ ગય ુ હત.ંુ બરફ
અને ઠં ડક પણ પોતાની ઠં ડી તાકાત

ુ ીના
બતાવતા હતા. બેંકથી ઘર સધ
રસ્તે ચાલતા જવા માટે એણે પગ
ઉપાડ્યા. એને ખબર હતી આવી ઠં ડી
રાત્રે રસ્તે એને કોઇજ મળવાન ંુ નથી.
નજીકની નહેરમાંથી પાણી વહેવાનો
ધીમો અવાજ આવતો હતો જેમાં તેનાં
ડુંસકા દબાઇ જતા હતા. અસ્થિરતાનો
હાઉ હવે સહ્ય થતો નહતો એકલતાન ંુ
દુઃખ તેને કચડત ંુ હત.ંુ
એક ક્ષણે ક્ષમા ઉભી રહી અને
આકાશમાં પ્રભ ુ સામે જોઇને આક્રંદ
કરતા કહ,્યું “પ્રભ ુ મને તારી સહાય
આજે જોઇએ છે . આજે જ.પ્રભ ુ આજે
જ”. થોડીક ક્ષણો પછી ક્ષમાને લાગ્યું
કે તે કોણ હતી ભગવાન સાથે આવી
ુ ાયા
રીતે વાત કરનારી? આંસ ુ સક
અને ઘરે જ્યારે તે ઘરના દ્વારે પહોંચી
ત્યારે એક કવર પડે લ ં ુ હત ંુ જેમાં
કેટલાય ડોલરનાં ગીફ્ટ કાર્ડ હતા. જે
ુ તા હતા.
તેને મહીનો ચલાવવા પર
તેની આંખો આંસ ુ સારતી હતી પણ
ુ ના..
સખ
કહે છે ને જ્યારે સાચા હ્દયથી
ુ ે સ્મરાય ત્યારે તે કામ પ ર
ુ ુ
પ્રભ ન
કરવા આખી દુનિયા કામે લાગે છે ..
નરસિં હ મહેત ાની હું ડ ીઓ કદાચ
આમ જ ભરાતી હશેને…
òLÞwykhe 2017  rð[khÞkºkk  17

ykfkþËeÃk
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sÞrnLË! sÞ Œkhku...
આજ થનગને જોમ અમારં ુ
સ્વાધિનતાનો નારો
ગર્વ ધરીને ફરક ત્રિરં ગા
જયહિન્દ! જય તારો
શૌર્ય અમનને રં ગ ધરાના
અંગ ત્રિરં ગી શોભા
ચક્ર પ્રગતિન ંુ દે સંદેશા
નિત ખીલશે રે આભા
કિલ્લા લાલે ઝીલ સલામી
કોટિ હસ્ત રણભેરી
સાગર, ડુંગર વ્યોમ સવારી
શિર સાટે બલિહારી
રાહ અમનની ચીંધે ગાંધી
ુ યગ
ુ ની કલ્યાણી
યગ
રિપ ુ થયા તો ઊઠે આંધી
દે શદાઝની વાણી
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ુ ારી
વતન તણી હૈયે જ ખમ
ઋણ ચ ૂકવશ ંુ ધરાના
મા ભારતના ભવ્ય લલાટે
ધરશ ંુ યશ અજવાળા

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

ુ ી?
બેઅસર કેમ છે દર્દ કે ખશ

ુ ી કોઈ રાહદારીમાર્ગ નથી.
ચાંદ સધ

ત ંુ નથી તો ખામોશ છે જિંદગી!

બેવફાઈ ને કુ ર્નીશ સાથે ક્યાંથી?

બેઆબરુ થઈ છે લાગણી,

આંખ ને દિલમાં વાત જૂદી આણી

બિનવ્યવહારી એની માંગણી.

બેદિલી આલમમાં બધે છવાઈ

બેખબર છે રિવાજો અહીં,

લોહીને બદલે ઈંધણ રહ્યા છે પ ૂરાઈ

ુ કરે છે મનમોજની.
કત્લેઆમ ખદ

બેઈન્તેહા ચાહતથી ડરૂં છું, સાથી

બેઅદબ માંગ, કહું છું જવાબ દઇ,

ુ ને ભ ૂલી ન જઉં હું બસ મ ૂળથી.
ખદ

yÄehku {k™ðe
¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe

કેટલો કલ્પાંત કરે છે આ માનવી!

કેટલો વલોપાત કરે છે આ માનવી!
નિશદિન રઝળી-રઝળીને વળી એ તો,

બસ, લોનોના હપ્તાઓ ભરે છે આ માનવી!
પરુ વો છે આમ તો ખાડો પેટનો, ને છતાં!
ભંડારોના ય ભંડારો ભરે છે આ માનવી!

ુ જગન ંુ !
આદરી છે દોટ પામવાને સખ
પણ, દુ:ખના દ્હાડાઓ ભરે છે આ માનવી!
છે બધી આ વાતો, સંતોષ તણી “ભગી” અહીં!
પણ લાલચોના ગાડાઓ ભરે છે આ માનવી!
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“ÄwB{‚”

ઉઘડતી પરોઠે ઝાંકળન ંુ આવરણ..
જે શમી પરવાર્યુ ઉઘડતા પાપણ..
ઓગળતી સાંજ છલકાવી જાય મન..

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe

ધરતીને છે ડત ુ જાય આભ-મિલન..
પડછાયો બનીને સરકી ગઈ હાથમાં..
ધમુ ્મસ ઓઢીને સમાય ગઈ બાથમાં...

જેને જરૂર નથી જીવનવિમાની કે જામની,

su™u sYh ™Úke

અેને ભલા અા ધ્યાનશિબિરો શ ંુ કામની?
જેને ફકર નથી ઘરની કે ગામની,
અેને ભલા શી જરૂર ચાર ધામની.
જેને શ્રદ્ધા નથી રહીમ કે રામની,

s„Ëeþ fht„eÞk ‘‚{Þ’

frðíkk Cafe

એની ભલા ચિઠ્ઠી ફાડવી ક્યાં નામની?
જેને ગાંસડી બાંધી છે હૈયે હામની,
એને ભલા શી ચંત્યા ઠરીઠામની?
જેને આદત હશે જીવનમાં સમયના ડામની,
એની ભલા ગઝલો આંકવી શા દામની?
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કોઈ અદ્રશ્ય ચહેરો
આજે
ચહેરા પાછળનો

fkuE yÿ~Þ [nuhku

ચહેરો...!
એક પછી એક ઉખાડે છે
ુ ીનો ...
ખશ
ખંધો ...
દગાબાજીનો ...
પોતે જ રચેલા સંબધ
ં ોની જાળનો...
એક સારા વ્યક્તિત્વનો..

xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

અને,
છે લ્લે રહે છે એક ઝાંખ ંુ પડેલ ં ુ
એકલવાય ંુ અસ્તિત્વ...
ને –
પછી નીરવ શાંતિ....!

ErŒnk‚ ƒ™e™u
hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe

આ નવલ ં ુ વર્ષ કૈં ક,
નવલી વાતો લાવ્યું છે .
કટુતા સઘળી ફગાવીએ,   
વિસરી જઈએ અંતરથી કે,
કોણે કોને સતાવ્યું છે .
દલિત-ગરીબની વ્હારે જઈએ,
થાય અહેસાસ એને પણ કે,
મારં ુ ય કોઈક તો આવ્યું છે .
જીવનદાતાને સહેજે ના કનડીયે,
કટુ વાણી કે વર્તનથી,
વિચારીએ પહેલાં એને શ ંુ ફાવ્યું છે .
ુ ને પણ પ્રેમે,
આલીંગો ખદ
પામોએ વ્હાલ નર,ું ્ય
જે ‘માં’ એ કદીક વરસાવ્યું છે .
આળસ- હતાશા ખંખેરી ઉઠો,
પગલાં માંડો, ગત વર્ષ હવે તો,
ઈતિહાસ બનીને આવ્યું છે .
અસ્તુ.
રશ્મિ જાગીરદાર.
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furVÞík - V÷f
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આભલા જેવાં તારલા, કં કુના તિલક જેવો સ ૂરજ, રૂના ગાદલાં જેવાં વાદળ અને દે વી
દે વતાઓના તકીયા જેવો સવ
ંુ ાળો ચાંદો, મખમલી ચાદર જેવી ચાંદાની ચાંદની, શરબતી
ુ અને પવિત્ર આત્માઓન ંુ મક
ુ ામ એટલે આ રમણીય આભ. સ ૂરજ,
લહેરો લહેરાવત ંુ મેઘધનષ
ચાંદા, તારા, વાદળ વિગેરેની શોભા આ આભ થાકી જ છે , એની કુદરતી સજાવટ આ “ફલક”ના
વિરાટ ખોળામાં સમાવવાના લીધે જ અકબંધ છે . આથી જ આ શબ્દ કવિઓએ પંક્તિઓમાં
સમાવીને એમની કવિતા ગઝલમાં રમણીયતા અકબંધ રાખી છે .
આભ કહો આકાશ કહો એ શબ્દને ઉપસાવવા માટે ઘણાં વિશેષણોનો ઊપયોગ કરવો
પડે, જેવો કે આશમાની આભ, વિરાટ આકાશ વિગે રે પણ એમનો જ પર્યાય ફલક શબ્દ એવો
સમ ૃદ્ધ છે કે એ શબ્દ જ આખા વાક્ય કે પંક્તિની વિશેષતા વધારી દે . આવો માણીએ આભ,
આકાશના જેવા સ્વર્ગના આંગણિયા “ફલક”ને કવિઓ પોતાની કતિ
ૃ માં કેવી રીતે વ્યક્ત કરે છે .

માપી લીધી છે મેં આ ગગન વિશાળતા,
તારી છબી હું ચીતરું એવું ફલક નથી.
– બરકત વીરાણી ‘બેફામ’
જેમના વિચારોમાં જેટલી ગહેરાઈ છે તેટલી જ શબ્દોની વિશાળતા એમની ગઝલોમાં છે
તેવા શાયર શ્રી બરકત વીરાણી ‘બેફામ’ ને આ વિરાટ આકાશ નાન ંુ પડે છે તેમની પ્રિયતમાની
છબી ચીતરવા માટે, અહીંયા ફલક શબ્દનો ઊપયોગ ગઝલના રદીફની સંયોજનતા કર્યો છે ,
જે શાયરને પ્રિયતમાની હાજરી આ મલક કરતાં વિશાળ લાગે તેની છબી ચીતરવા ફલક
નાન ંુ જ લાગે .
જાતની સાથે ઝગડીને ગઝલ લખનાર શાયર શ્રી ખલીલ ધનતેજવી એવાં રદીફ વાપરીને
કહે છે કે,

આંખમાં છો ને ભીની ઝલક ઊઘડે, મેઘ વરસી પડે તો ફલક ઊઘડે.
ગાલ પર કોઈ શમણાનું પીંછુ ફરે, પોપચાં થરથરે ને પલક ઊઘડે.
- ખલીલ ધનતેજવી
ગઝલકારને કોઈકની ભીની યાદ સતાવે છે , આંસડુ ાં ઝરમર મેઘ બની વરસીને પાંપણના
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પડદાની પાછળ સમાયેલ આખાય ફલકને ઉઘાડવાની વાત કરે છે જ્યાં તેમણે સ્મરણની
ઇમારતમાં સવ
ંુ ાળા સપના સજાવી રાખ્યા છે .
સંવેદનાઓની મીરાંબાઈ અને શબ્દોથી તરબતર કવયિત્રી શ્રી આરતી પરીખને પ્રિય
ુ જેવ ંુ રં ગબેરંગી લાગે છે , કારણ કે ઇશ્કનો
પાત્રની ઝલક માત્રથી આખય
ંુ ફલક મેઘધનષ
એકરાર કરવા માટે નજરથી રં ગાવ ંુ પડે છે . તેથી જ કવયિત્રી કહે છે કે,

ઝલક પામી, લખી બેકરાર વાતો,
ફલક ભરી ઇશ્ક એકરાર રાતો,
શમણે દીઠો પિયુ એકરાર નાતો,
વેરી સમય; રોજ તકરાર ગાતો.
_આરતી પરીખ
કવિ શ્રી ચિરાગ પટે લ પંચ મહાભ ૂતના લક્ષણોની માફક પોતાની જાતને ઘડવી છે , તેમને
આકાશ જેવા વિશાળ, જળ જેવા પારદર્શક, વાય ુ જેવા સર્વવ્યાપી, અગ્નિ જેવા પવિત્ર અને
પ ૃથ્વી જેવા લાગણીભર્યા થવ ંુ છે ,

પૃથ્વી!
મારે તારા જેવા લાગણીભર્યાં થવું છે!
વર્ષા જેવી મારી પ્રિયાને હરપળ,
મારા ફલકમાં ધારણ કરતો રહું…
મારી પ્રિયા ક્યાંય પણ હો, હું હમ્મેશ
તેના વિસામાનું સ્થાન રહું..
- ચિરાગ પટેલ
કવયિત્રી શ્રી મોરલી પંડ્યાના શબ્દોમાં કૃષ્ણ ભક્તિની પારદર્શક છાંટ જણાય છે જ્યાં
સર્વત્ર સચરાચર એમને હરહંમેશ પ્રભ ુ દર્શન થાય છે . છતાંય એમને કષૃ ્ણ પ્રાપ્તિ એટલી
સહેલી નથી લાગતી.

ફલક પણ કેટલો વિશાળ!
શું નથી જેમાં કૃષ્ણછાંટ ન મળી શકે?
જો ક્ષમતા અને કૃપા હોય તો સાક્ષાત્કાર પણ મળી આવે!
- મોરલી પંડ્યા
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www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com
sankalan.maulikvichar@gmail.com
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