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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશેે.

માતભૃાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તેમ જ માનવતાનુ ંરક્ષર અને જતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહું મનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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yLkw¢{rýfk

“rð[khÞkºkk”Lkkt ÷u¾kuLkwt xkEÃk Mku®xøk yLku zeÍkRLkªøk: 
«fkþ MkwÚkkh

þçË MknkÞ: ykhíke Ãkhe¾ 
“rð[khÞkºkk” MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ík{k{ ÷u¾fku yLku 

MknkÞfkuLkku ¾wçk ¾wçk yk¼kh.

www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com

sankalan.maulikvichar@gmail.com
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“rð[khðkýe”
  ykŒk ðkýe Au

આતાજીનુ ંવયક્તતવ પમવત્ર ગીતાજીનો સાર 

છે; આતાજી ત્રરેય ભવુનના નાથની વારીનો 

સાર છે. શબદો અને સાદગી થકી આતાવારીનો 

મધરુ રરકાર મવશ્વના અનેક દેશોમા ંવસતા એમના 

સનેહી મમત્રો એ અનભુવયો છે.

એમના એકેએક શ્વાસમા ંઅનભુવની ભીનાશ મારા જેવા ંઅનેક નવ શીખયાઓંને 

માગ્ધદશ્ધન આપતી રહી છે. 

આતાજી સાથેનો મારો સપંક્ધ  બલલૉગ મારફતે થયો. મને મારા દરેક લખારકાય્ધ માટે 

પ્રોતસારહત કરતા અને આમશષ આપતા. આતાજી મને હંમેશા ંકહતેા કે, “મૌલલક,તમારા 

લખારમા ંમને આધયાતમની છાટં નજર આવે છે, (તમે) આપ ખબૂ આગળ જશો....” 

અને એમની એ હૂંફના કારરે હંમેશા ંહું એમને કહતેો કે “આતાજી, તમે મારા સાતેય 

સમદુ્ર પાર વસેલ માતાજી છો !”

એમના અવસાનના એક અ્વારિયા પહલેા ંએમરે મારા બલલૉગ ઉપર એક કોમેનટ 

કરી અને ભલૂથી મારા માટે “ત ુ”ંકાર વપરાઈ ગયેલ હોવાથી પોતાને ખબૂ અફસોસ 

થયેલ છે તેમ જાહરેમા ંવય્ત કરુું ! તયારે મેં એમને કહુ ંકે “એક મપતા એમના દીકરાને 

‘ત ુ’ં જ કહી બોલાવે ને !’ અને એમરે સહજ આશીવા્ધદ આપયા.

આતાજીની રદવય આમશષથી અને શ્ી સરેુશ જાની અને શ્ી જુગલ રકશોરની સહાયથી 

આ અંક હું આતાજીના રદવય આતમાને અપ્ધર કરંુ છં. અને આજથી ‘મવચારયાત્રા’ના આ 

પષૃ્ના શીષ્ધક ‘મવચાર’ની જગયાએ‘મવચારવારી’ કરીને આતાજીનુ ંસમરર સદાય રહ ે

અને એમના શાબબદક વારસાનો હું અંશ બની શકંુ એવી અંતરની ઇચછા સાથે મવરમુ ંછં.

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

જનમ
૧૫, એમપ્રલ-૧૯૨૧, દેમશંગા (તા. 

મારાવદર, જજ. જૂનાગઢ) 

સવગ્ધવાસ
૧૫, જાનરઆુરી -૨૦૧૭, મોરરસ 

ટાઉન, ટેનેસી

કુટુમબ
મપતા: જટાશકંર
માતા: ઝવેરબેન
ભાઈ: પ્રભાશકંર
બહનેો: હમેકંુવર,
સવ. રારા, સવ. મારેક

પતની-પતુ્રો-પતુ્રીીઃ
સવ. ભાનમુતી
હરગોમવંદ (દેવ–તેમનુ ંઈનટરનેટ 

રેરિયો સટેશન), સતીશ; જયા

અભયાસ
પાચં રોરર સરુી – દેમશંગામા ંછ 

અને સાત રોરર – મરમ્

વયવસાય
ભારતમાં: ૧૯૪૨ થી ૧૯૪૭ – 

મમલીટરી, ૧૯૪૭ – ૧૯૬૯ અને 
૧૯૭૧ થી ૧૯૭૪ પોલલસ ખાત ું

અમેરરકામા:ં ૧૯૭૪ થી ૧૯૮૫ – 
મવમવર નોકરીઓ, મોટા ભાગે છેલલે 
સરુી મપ્રબનટિંગ પે્રસમાં

 
તેમના મવશે મવશેષ

મમલીટરીમાં હાલના પારકસતાન 
અને દેશમાં મવમવર જગયાએ 
જાતજાતના અનભુવો

પોલલસ ખાતામા ંઅમદાવાદ અને 
અંબાજી ખાતે જાતજાતની કામગીરી, 
એ દરમમયાન બકરીઓ પર પાળી 
હતી.

અમેરરકા આવયા  બાદ સારહતય 
રસ કેળવાયો અને ઉરૂ્ધ  અને અરબી 
ભાષા પર મશખયા. ઉરૂ્ધ  લીપીમા ંપર 
લખતા ંમશખયા.

આશરે ૪૦ વષ્ધથી અમેરરકા રહતેા 
હોવા છતા ંહજુ અમેરરકન નાગરરક 
બનયા નથી.

સદા બહાર, સદા રવુાન અને 
કામગરા મારસ

૧૯૯૬ સરુી નર ુજસસી અને નર ુયોક્ધ  
રાજયોમા ંઅને તયાર બાદ એરરઝોના 
રાજયમા ંવસવાટ

હોબી
ખજુરના ્લળયા, નાલળયેરની 

કાચલી, મવમવર ફળની સકૂાયેલી 
છાલ, છીપ મવ. માથંી માળા, પટ્ા, 
ટોપી મવ. બનાવવા

મવમવર ચીજોમાંથી જારુના ખેલ 
માટેનાં સારનો બનાવવા અને 
બતાવવા

સાપ, નાગ, વીંછી જેવા જાનવરોને 
કોઈ સારન વગર પકિવા

રચનાઓ
અતાઈના અનોખા સવાનભુવો, 

અતાઈના આપજોરિયાં, વિીલોની 
વાતો, આરી હકીકત આરા ફસાના.

- સાભાર: સરેુશ જાની

આતામતં્ર

सच्चा है दोस्त, 

हरगिज़ जठूचा हो नहीं सक्तचा। जल जचायिचा 

सोनचा फिर भी कचालचा हो नहीं सक्तचा।

aataawaani.wordpress.com
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મારા માટે તો આતા 
પે્રરરામમૂતતિ હતાં અને 
સાથે સાથે મમત્ર. હું તો 

એમને સદા રવુાન િોસલો મમત્ર જ 
કહતેો. એમને રૂબરૂ મળયા જેટલા જ 
ગાઢ સબંરંો. થોિા સમય પહલેા જ 
એમની સાથે ફોન પર થયેલ વાત 
હજી કાનમાં ગુંજે છે. માની નથી 
શકતો કે આતા બરાનો સાથ છોિીને 
અનતં યાત્રાએ નીકળી ગયા છે. 

રહમતલાલ જોશી-આતા ગજબનો 
જુસસો, અને 95 વષ્ધની ઉંમરે પર 
તેઓની યાદ શક્ત દાદ દે તેવી 

હતી. એમના બાળપરમાં બનેલ 
નાની નાની ઘટનાઓને યાદ કરીને 
તે બલોગ પર ટપકાવતા. સમય 
બાદ હરજાઈ સતંો....જેવુ ંએક કાવય 
એમને રચેલુ ંછે. જેના પર આતાને 
વધ ુગવ્ધ હતો. એ કવયમાં એમરે 
જીવનની સચચાઈ અને કમથત તતવો 
ઉમેરેલા છે. 108 મરકાનુ ંએ કાવય 
છે.  એક બીજી એમની સાહજજક વાત 
એ હતી કે કદી તે પોતાના સપદંનોને 
દબાવતા નરહ. મોજીલો અને રંગીન 
મમજાજ એની પાછળનુ ંમખુય કારર. 
ઘરી ગોરી અને કાળી નારીઓના 

સપંક્ધમા આવેલા છે. એમાથંી એમરે 
ઘણુ ંશીખરુ ંપર ખરંુ અને શીખવરુ ં
પર ખરંુ. રમજુી સવાભવ થી તેઓ 
સૌ કોઈની નજીક આવી ને રદલ પર 
જીતી લેતા. 

સાપ, વીંછી જેવા પ્રારીઓને કોઈ 
પર હમથયાર વગર પકિવા; એમા ં
એ મારહર હતા. એક તો આવા ઝેરી 
પ્રારીઓને પકિી શકે અને સાથે 
જારુગીરી પર આવિે. બાળકો એમને 
ખબુ ગમતા. બાળકોને ભેગા કરીને 
જારુના ખેલ બતાવે; તો કોઈ ને 
શીખવે પર ખરા.

લેખન, વાંચન, ગાયન, શેરો 
શાયરી....ઘરી બરી ભાષાઓ પર 
પ્રભતુવ. બરા સાથે આસાનીથી સનેહ 
ભાવ બારંી દે એવા સરળ - આતા.

þçËkts÷e
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh

ƒu þçËku ykŒk rð»ku 
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કિકિતી ્ંિી
રાતના ૧૧ થવા આવયા,ં
સાહબેના કોઈ અતાપતા નથી.

તયા ં
ફોન રરક્ો…..
“આવતીકાલે રજા છે,
તો 
આજે મોિે સુરી….ખેંચવું જ 

પિશે….
ત ુ ંરાહ ન જોતી.. સઈૂ જજે.
આપરે કાલે સવા રે 

સેલીબે્ટ કરીશુ.ં. 
ઓકે માય િીયર..”

ઓહ,
િાઈનીંગ-ટેબલ 

સજાવીને  ર ાહ 
જોતી બે્ી હતી.

આજે મેરેજ-એનીવસ્ધરી અને 
આવતીકાલે રીપબબલક-િે..

બને્ સાથે જ ઉજવીશુ.ં. 
કેવુ ંકેવ ુ ંમવચારી રાખેલુ.ં
હશે હવે…
અચાનક આંખ ખલુી..
સવારના ૬ 
હજી સાહબે પરાયા્ધ જ નથી..
યાદ આવરુ ંકે,
દીકરીઓએ ફલેગ લાવી આપવા 

કહલે ુ.ં
મોબાઈલ પર રીંગ કરી યાદ 

અપાવુ ંતયા ંતો…
િોર-બેલ રરકી…
“જલદીથી ૮-૧૦ મગ ભરી 

બોન્ધવીટા બનાવ..
સાથે ચટરી-ચીઝ સેનિવીચ, 

નરિુલસ..ચોકલેટસ…”
એમની પાછળ 
હાથમા ંમત્રરંગા-ઝિંા પકિી 
મેલા ઘેલા કપિામાં  ૮ -૧૦ 

છોકરાઓ……
હું રૂર-નાસતો લઇ,
ડ્ોઈંગ-રૂમમા ંઆવી 
જોઉં તો..
આ શુ?ં!?
આખો રૂમ ત્રીરંગે રંગાયેલો.. 

સજાયેલો..
બરાને બોન્ધવીટાનો એક-એક મગ 

પકિાવયો,
“ઘટ..ઘટ..ઘટ……….”
અમે બને્ મનોમન પ્રાસ મેળવી 

રહા,ં
“જન..ગર..મન………….”

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

“s™..„ý..{™......”
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આ દાદી એવી છે ને, 
દર વષષે મને મુબંઈ 
બોલાવે છે. તેની માયા 

મકૂાતી નથી. આ વષષે પાછી લબમાર 
છે એમ કહુ ંએટલે મરે તો જવુ ંજ 
પિશે. જવુ ંપિશે નહી જઈશ. તેની 
સભંાળ રાખીશ અને બને તો પાછી 
મારી સાથે અમેરરકા લઈ આવીશ’.  

ઝરરા બબિી રહી હતી. તેની 
મમમી સાંભળીને મલકી રહી. દાદી 
કહે એટલે ઝરરા ના પાિવાની 
નથી, તેની તેને ગળા સરુી ખાત્રી 
હતી. ઝરરા કોલેજ ગે્િ્એુટ થઈ 
ગઈ,માસટસ્ધ કરુું. એમ.બી .એ. કરવુ ં
છે પર એકાદ વષ્ધ પછી.

 ઝરરા ,’કરતી હતી માત્ર આ્થી 
પાંચની નોકરી.’ કોઈ એવો મમત્ર 
મળયો ન હતો કે રદલ દેવાનુ ંમન 
થાય.

અમેરરકામાં રહીને ભરતર પરંુુ 
કરુું. ભારત ફરવા ગઈ અને આંખ 
મળી ગઈ. ખરેખર પે્રમકોઈ રદવસ 
પછૂીને થતો નથી. હા, એ થઈ જાય 
છે ખરો. તેની પાછળનુ ંકારર શોરવુ ં
મશુકેલ છે. ઘરીવાર એવુ ંબને છે, 

ને જુવાન હ્રદય પે્રમમા ંરોખો પર 
ખાય છે, તયારે એ સબંરં બહ ુલાબંો 
ટકતો નથી. ઝરરાં  કમપરટુરમા ં
માસટસ્ધ કરી દાદીને મળવા આવી 
હતી. બાજુમાં રહેતાં શાંમતકાકાનો 
દીકરો મનરવ એમ. બી. બી.એસ કરી 
અમેરરકા આવવાના સવપના જોતો 
હતો.

દાદી મારી હતી ૭૫ ્વષ્ધની પર 
તેનો રૂઆબ જોયો હોય તો દંગ થઈ 
જવાય. ઘરમા ંઅને ભારત આવુ ંતયારે 

ગુજરાતી બોલવાની આદતે 
મને દાદી સાથે ખબૂ ફાવત ુ.ં  દાદી 
મારી ગજુરાતી, મરા્ી ,રહંદી બરી 
ભાષામા ંપારંગત. માત્ર અંગે્જી તેને 
પલલે ન પિે. દાદી મારા પર ખબૂ 
ખશુ. ઘરીવાર મને કહ,ે ‘’મારી િાહી 
દીકરી અમેરરકામા ંજનમી, મોટી થઈ 
અને ભરી પર ગજુરાતી ભાષા સારી 
આવિે’.

મારો વળતો જવાબ તેને પર હવે 
મોઢે થઈ ગયો હતો. “મને મારી દાદી 
બહ ુગમે છે ને એટલે’.

આ વખતે આવી તયારે દાદી 
જરા ઢીલી લાગી. મનરવ બાજુમાજં 
રહેતો હતો. દાદીનુ ં સારંુ ધયાન 

રાખે. પહલેાતંો દાદીના પાિોશી કોઈ 
વેપારી હતાં. રંરામાં ખોટ આવી 
એટલે મોકાની જગયાના રોકિા ંકરી 
પરામાં રહેવા જતા રહાં.  મનરવ 
તેના માતા અને મપતા સાથે રહતેો 
હતો. મપતા વરકલ અને માતા શાળામા ં
મપ્રકનસપાલ. દાદીને મનરવ ખબૂ ગમી 
ગયો હતો.  મુબંઈમા ંજગયાના ભાવ 
આસમાને છે. તેથી તો કહેવાય 
છે,’મુબંઈમા ંરોટલો મળે ઓટલો ન 
મળે’.

મનરવ આમ ઓછાબોલો પર તેની 
પ્રમતભા સુદંર હતી. હસમખુો અને 
જોનારની નજરમાં પહેલી રૃષટીએ 
સમાય તેવો. દાદા વગરની દાદી 
પોતાનુ ંગાડંુ સુદંર રીતે ચલાવતી. 
તેના મહોંની મમ્ાશને કારરે મકાનના 
ગરુખા, ચપરાશી બરા ંતેનો પિ્ો 
બોલ લઝલતા.ં રસોઈવાળી બાઈને તો 
ખબર જ હોય દાદીને શુ ંભાવે અને 
ક્ારે શુ ંબનાવવાનુ ંકહ.ે અનાજપારી 
તેરે જ લાવવાના હોય. દાદીને તયા ં
વષષોથી હતી. સતંોક પરરી અને બે 
વષ્ધમા ંવર અકસમાતમા ંમરી ગયો. 
ખોળામાં નાની સગંીતા હતી. પાંચ 
વષ્ધની ઉમરે તેને બલળયા મનકળયાને 
મવદાય થઈ. બસ તયારથી દાદી પાસે 
છે. તેને પર હવે માથે રોળા આવયા 
હતા.ં 

હું અમેરરકાથી આવુ ં તયારે મને 
મનગમતુ ંબધુ ંખવિાવે પીવિાવે. 
રોજ સવારે તાજો મોસબંી સતંરાનો 
રસ મારા માટે કાઢે. બહાનુ ં હોય 
દાદીને મળવાનુ ંપર આવી બાદશાહી 
કોને ન ગમે. 

દાદીનો એક ગરુ મને પસદં હતો. 

r‚¬k™e ƒeS ƒksw

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ
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‘હાથ મકેૂ પોલા ંતો કામ કરે ગોલા’ં. 
દાદી સારન સપંન્ હતી. મારા પપપા 
અને ફોઈ બને્ અમેરરકા. તેથી અંહી 
તેની દેખરેખ આ બરા ંકરતા.ં દાદીને 
અમીરરકા બહ ુગમતુ ંનહી. તેથી તો 
દાદીની લાિલી લગભગ દર વષષે 
તેની પાસે રહવેા આવતી.

મનરવ દાદીને જોવા આવતો. 
દાદીએ મારી ઓળખાર કરાવી. મારી 
સાથે ઉપરછલલી  વાતો કરતો. બહ ુ
રસ દાખવતો નહી. મને સલંગતમા ં
પર રસ હતો. અંહી આવુ ંતયારે ઘરે 
ખાસ મારા માટે સગંીતના સર આવતા 
હોય. અમેરરકામાં આવી સગવિ 
મળતી નહી. પપપા અને મમમી તેમના 
કાય્ધમા ંગળાડબૂ હોવાથી મારા બરા ં
શોખ મુબંઈ આવુ ં તયારે દાદી પાસે 
રહીને પરૂા ંકરંુ. દાદા હતા તયારે તો 
અમારી મત્રપટુી બરે સાથે જતી. મારો 
નાનો ભાઈ થોિો અમેરકન હોવાથી 
મુબંઈ હુ ંએકલી આવતી અને દાદીના 
લાિની હકદાર બનતી.

આજે સાજંે મનરવ દાદી માટે દવા 
લઈને આવયો હતો. મને ચા પીવાનુ ં
મન હત ુ.ં  દાદીએ ચા પીવા રોકાવાનુ ં
કહુ ંતો કહ ે,’દાદીમા, ઝરરાનેં ‘રેશમ 
ભવન’મા ંચાપીવા લઈ જાંઉ ? આમ 
પર હુ ંપર આજે આખો રદવસ ઘરમા ં
રહીને કંટાળી હતી.

‘હા, તમે બને્ જાવ નીચે મહશે 
ગાિીમા ંજ બે્ો હશે. ‘

મલબારરહલથી ગાિી પારીના 
રેલાની જેમ સરતી ચચ્ધગેટ આવી 
પહોંચી.  અમેરરકામાં ‘સટારબ્સની’ 
સરખામરીમાં રેશમભવન ખબૂ 
મસત હત ુ.ં ચા સાથે પેસટ્ી ખાવાની 
મઝા મારી અમે બને્ ઘરે આવયા. 
ખબર નહી કેમ મને મનરવનો સાથ 
ગમયો. ઓછા બોલો પર પે્રમાળ. 
તયાર પછી તો આદત થઈ ગઈ, 
મનરવ સાથે મુબંઈ ફરવાની. મનરવનુ ં
સામાનય  જ્ાન ખબૂ હત ુ.ં તેની વાતો 

સાભંળવી ગમતી. તેના વત્ધનમા ંકોઈ 
આછકલાઈ જરાતી નહી. અમેરરકામા ં
બેથી ત્રર દોસત હતા ંપર જારે ખાવુ ં
,પીવુ ંઅને પાટટીઝમાં રચયા પચયા 
રહતેા.ં મનરવનુ ંવત્ધન તેનો સહવાસ 
મને મનભાવન લાગયો. તેની સરળતા 
મારા રદલને સપશસી ગઈ. 

દાદીને કે મનરવને ખબર ન પિવા 
દીરી કે મને મનરવ ગમવા લાગયો છે. 
ચબરાક મનરવ પર એવી રીતે પેશ 
આવતો કે જારે બાજુવાળા દાદીની 
પૌત્રીને સાથ આપી દાદીનુ ં કામ 
કરી રહો છે. મનરવને તેના ભમવષય 
મવષે  પછૂતી તયારે ગલલાંતલલા ં
કરતો. મને કોઈની વાતમા ંઝાઝ ંમાથુ ં
મારવુ ંગમત ુ ંનહી.

હવે અ્વારિયામા ંહુ ંપાછી હસુટન 
જવાની હતી. આ વખતે દાદીએ તો 
બહ ુસાથ ન આપયો પર મનરવ સાથે 
સમય ક્ા ંપસાર થઈ ગયો ખબર 
ન રહી. મનરવને મારી વત્ધણકુ પરથી 
અંદાઝ આવી ગયો હતો કે ,’ મને 
તે ગમે છે’. આમ તો જો કે પહલે 
છોકરાએ કરવી જોઈએ. એટલે મારે 
લાગરી વય્ત કરવાનો સવાલ ઉભો 
ન થયો. કદાચ તેના મનમા ંહશે કે ,’હું 
અમેરરકાથી આવી છં એટલે એકરાર 
કરી લઈશ”.

સાચુ ં કહું, ‘મારંુ મન માંિમાંિ 
કાબમૂા ંરાખરુ ંહત ુ.ં ‘ રાહ જોતી હતી કે 
ક્ારે મનરવ મને કહીને અંતરના ભાવ 
બતાવે’. મનરવ ભરવામા ંિલૉ્ટર હતો. 
સારહતય અને સામાનય જ્ાન પષુકળ 
હતા.ં સગંીતમા ંચાચં ન ડબેૂ પર હું 
જયારે પે્રબ્ટસ કરતી તયારે કોઈ કોઈ 
વાર સાભંળીને દાદ દેતો.

મારી સાથેનુ ં તેનુ ં વત્ધન ખબૂ 
સભયતા પવૂ્ધક રહેત ુ.ં છતાં મારી 
આમનયા અને ઇજજત રાખતો. મને 
પર વત્ધનમાં આચક્કલાઈ કે દંભ 
ગમતાં નહી. મનરવની સાથે ફરતા ં
તેને હમેશ ‘કોમપલીમેનટસ’ આપતી. 

અમરિકા જવાનો રદવસ આવી 
પહોંચયો. ‘બેટા ,મહશે તને એરપોટ્ધ  
મકૂી જશે.’

ઘરમા ંપ્રવેશતા આ વાક્ મનરવે 
સાંભળરુ.ં દાદીને કહ ે , ‘હું ઝરરાને 
એરપોટ્ધ  મકૂવા જઈશ’.

એરપોટ્ધ  પર પર મનરવ થોિો 
અલલપત લાગયો. જારે દાદીને સારંુ 
લગાિવા મને મકૂવા ન આવયો હોય. 
મારંુ હૈરુ ંહાથ ન રહુ.ં

‘મનરવ, તારે કાઇં નથી કહવે ુ’ં?
‘શુ ંકહવે ુ ંહોય’?
‘આપરને બને્ને મુબંઈમા ંફરવાની 

મઝા આવી કે પછી મારી સાથે રદવસો 
ક્ા ંપસાર થઈ ગયા ંતે ખબર પર 
ન પિી’.આવુ ંઅથવા તો પે્રમના બે 
ચાર શબદો સાંભળવા મારા કાન 
ઉતસકુ હતા.ં

‘હા, તેમા ંશુ ંકહવેાનુ.ં આપરે બને્ 
જારીએ છીએ’.

જારે જોર પિત ુ ંહોય તેમ બોલયો, 
‘ઝરરા, તારા માટે નાની લગફટ 
લાવયો છં’. કહી મને હાથમા ંથમાવી 
અને કમને તેની પાસેથી લઈ, હું 
મસક્ોરરરટ તરફ ચાલતી થઈ. બધુ ં
ચેરકગં પતાવીને બોરિિંગની રાહ જોતી 
બે્ી હતી તયા ંતેની આપેલી લગફટ 
ખોલી.

 એક કાગળની ચબરખીમા ંલખેલુ ં
હત ુ.ં “ કાલે હસુટનના એરપોટ્ધ  પર 
મને લેવા આવજે. આ વખતની 
તારી ટ્ીપ મારી અને દાદીની 
કારરગરી હતી. જયારે મને દાદીએ 
તારી વાત કરી હતી તયારથી હું તારી 
રાહ જોતો હતો. કોને ખબર મને થત ુ ં
હત ુ ંકે ત ુ ં મને સમજી શકીશ.  દાદી 
લબમાર હતી જ નહી. એ તો એક 
નાટક હત ુ.ં 

‘તારા રદલના ભાવ વાંચવામા ં
સફળ રહો છં.’

કાલે મળીશુ ં.......
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“Will you be my val-
entine?” 

સંકલપ, રાહીલ, 
મસધરાથ્ધ, મપ્રયાકં અને મમત્ર મિંળી 
પોતાના કોલેજના મમત્ર તરુરની 
જાનમા ંરોલેરા જવા નીકળયા.ં મુબંઇથી 
અમદાવાદ અને અમદાવાદથી રોળકા 
ટે્નમા ંજવાનુ ંહત ુ.ં બરા ંજ જાનૈયા 
મુબંઇની ભાષામા ંઝકાસ મિૂમા ંહતા. 
આખી રાત રવુાનીયાઓએ અંતાક્ષરી, 
પત્ા અને ઉનોની રમત જમાવી. થોિી 

શાકાહારી, થોિી માંસાહારી જો્સ 
અને બાળપરથી અતયાર સરુી ટકેલી 
દોસતીની સફરની, કહી-અનકહી, ખાટી-
મી્ી વાતોમા ંસવાર ક્ારે પિી, તે 
જ ના સમજારુ.ં રૂર લક્ષમતજમા ંસયૂ્ધ 
દેખાયો તયારે બરા જરા આિા પિ્ા.ં 
સ્તીઓ થોિા લગન ગીતો ગાઇને શાતં 
પિી ગઇ. “શકુન જોઇને સચંરજો 
રે......, ગરેશ બેસાિો રે ......ભાઇ, આજ 
અમારે આંગર અવસર આવીઓ......”. 
એવા ગીતો ગાતા ગાતા થાક્ા ં

અને પોઢી ગયા.ં સવારે ગાિી(ટે્ન) 
અમદાવાદ પહોંચી, તયારે તેમનુ ં
સવાગત કરવા કનયાપક્ષ તરફથી થોિા 
વિીલો અને થોિી કુમારરકાઓ હાજર 
હતા.ં કુમારરકાઓએ બરા જ જાનૈયાને 
હાર પહરેાવયા,ં કંકુના ંમતલક કયા્ધ અને 
અત્ર છાટં્ા.ં રોળકાની ટે્ન સામેના 
જ પલેટફોમ્ધ ઉપર હતી, તેમા ંબરા ં
ગો્વાયા.ં આ ટે્નમા ંગરમ પારીની 
બકેટો હતી. દાતર, ટથૂપેસટ, નેપકીન 
હતા.ં હાથ, મોં રોયા બાદ ચા, કોફી, 
રૂર અને નાસતામા ંજલેબી, ગારં્યા, 
ફાફિા અને ખમર હતાં. નાસતો 
પારી પરવાયા્ધ બાદ, નાઇ(હજામો) 
દાઢી અને તેલ માલલશ, ચમપી કરવા 
હાજર હતાં. ત્રર ચાર કલાકે સૌ 
રોળકા પહોંચયા.ં મપકમનકનુ ંવતાવરર 
હત ુ.ં અહીંથી લ્ઝરી બસમા ંરોલેરા 
ગયા.ં જયા ંએક જૂની શાળામા ંતેમની 
રહવેાની સગવિ હતી. હંગામી રોરરે 
બારેંલા ંબાથરૂમ તો હતા,ં ઉપરાતં 
ગામની બાજુમાથંી નદી વહતેી હતી 
અને નાનો રોર હતો. છોકરાઓને તયા ં
પર નહાવા જવાની પર છૂટ હતી. 
બરા જ મમત્રોએ નદીએ જઇને ખબૂ 
મસતી-મજાક કયાું. એમની કલપનાન ુ
ગામ તો, સુદંર લચત્રોમા ંજોયેલુ ંએવુ ં
જ હત ુ.ં પર આજકાલ ગામમા ંપાક્કા 
ઘર અને ઘરમા ંનળ હોય છે. પારી 
ઓછં આવે તયારે લોકો નદીએ નહાવા 
કે સ્તીઓ કપિા રોવા ઘાટ ઉપર જાય. 
કુવામાથંી કે પનઘટથી સ્તીઓ પારી 
ભરે એ દ્રશય જોવા ના મળે. લોકો 
ગાિાને બદલે સાયકલ કે મોપેિ 
વાપરતા થઇ ગયા ંછે . 

તરુર નામનો એક બકરો વરેરાતા ં
પહલેા ંથોિો ગભરાયેલો હતો. એક 
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અ્વારિયા પહલેા ંબરા ંજ દોસતોએ 
બેચલસ્ધ પાટટી ખપોલીમા કરી હતી, 
તયારે તો એ લબલલી મારવાના મિૂમા ં
હતો અને ઘરો જ ઉતે્જજત હતો. પર 
અતયારે ખબૂ નવ્ધસ જરાતો હતો. 
કારર આજે પરીક્ષાની આગળની 
કતલની રાત હતી. મમત્રો નાહી 
રોઇને, તૈયાર થઇને કનયા ત્રીશાને 
મળવા જવાના ંઅને એને લચિવવાના 
મિૂમા ંહતા.ં ત્રીશા આમ તો શહરેની 
છોકરી હતી. વિોદરામા ંરહતેી હતી 
અને ફાઇન આટસ્ધનો અભયાસ કયષો 
હતો.પર એના ંકુટંુબના ંકુળદેવી અહીં 
હતા ંઅને વિીલોન ુવારસાગત ગામ 
રોલેરા હત ુ.ં એટલે જ અહીં ગામમા ં
લગન કરવા ંઆવવુ ંપિ્ુ ંહત ુ.ં 

મવવાહ નક્કી થયા બાદ ત્રીશા, એક 
બે વખત મુબંઇ ફરવા આવી હતી. 
બીંદાસ, મમલનસાર અને સોહામરી 
ત્રીશા બરા જ દોસતોની મમત્ર બની 
ગઇ હતી. ત્રીશાની સહલેીઓએ પર 
તરુરના મમત્રોને ફસાવવાની અને 
એમની મજાક કરવાની ટ્ી્સ શોરી 
રાખી હતી. સારારર રીતે હોય છે, 
એમ રસમલાઇમા ટથૂપેસટ નાખવી, 
ખાવામા વરારે પિત ુ મીઠુ-મરચ ુ
નાખવુ,ં એ લોકોનો જ ફોન ચોરીને, 
રોંગ નબંરથી ફોન કરવા ંઅને રુમાલ 
અને નેપકીનમા રંગ નાખી મોં લછૂવા 
આપવુ ં વગેરે. એ રાતે્ર કનયાપકે્ષ, 
વરપક્ષ વાળાને સગંીતના પ્રોગ્ામમા ં
મનમમંત્રત કયાું હતા,ં જેથી બને્ પક્ષની 
ઓળખાર થાય. સગુમ સગંીત, ગરબા 
અને ત્રીશાની સહેલીઓએ તૈયાર 
કરેલી થોિી આઇટમો રજૂ થઇ. બરાને 
ખબૂ નચાવયાં. પજંાબી ગીત મ ૂિંા 
નાચે, ચાચી નાચે, તાઉ નાચે, ગાઇને 
બરા જ વરપક્ષવાળાને પર નચાવયા.ં 
મોિી રાતે એ લોકો પાછા આવયા,ં 
તયારે તરુરના મપતા કોઇ વાતે નારાજ 
હોય એમ લાગત ુ ંહત ુ.ં જાનૈયાઓએ 

ત્રીશાના મપતાને હાથ જોિતા જોયા ં
હતા.ં ગરગરાટથી લાગરુ ંકે, તરુરને 
સટેશને લેવા આવવા નવી મોટરની 
વયવસથા કરવાની હતી અને એ ગાિી 
ત્રીશાના મપતા તરુરને ભેટ યાને 
િાવરીમા આપવાના ંહતા.ં પર કોઇ 
કારરથી ગાિીની િીલીવરી મળી ન 
હતી.. એમરે વચન આપરુ ંહત ુ,ં કે જેવી 
ગાિી આવશે તેવી જ મોકલી આપશે. 
બીજે રદવસે સવારે મિંપ મહુરત, 
ગ્હશામંત, પી્ી ચોળાવવાની મવમર 
વગેરે પતયા,ં બાદ વરઘોિાની તૈયારી 
થઇ. વરઘોિા માટે એક સફેદ ઘોિાનો 
બદંોબસત કયષો હતો, જેના ઉપર બેસીને 
વરરાજા જવાના ંહતા.ં વિીલો માટે 
ત્રર-ચાર ઘોિાગાિીઓ મગંાવી હતી. 
ઘરની તથા સગાવહાલાની મોટરો 
અને ખાનગી ટે્સીઓની વયવસથા 
હતી. છતા ંવરપક્ષવાળાએ વરઘોિામા ં
આવવા,ં ઘોિાગાિીઓની માગંરી કરી 
હતી. બાકીના ંછોકરાઓ, પરુુષો, સ્તીઓ 
અને કનયાઓ, ગાતા ંઅને નાચતા,ં એક 
ગલીથી બીજી ગલી સરુી વરઘોિામા ં
જવાના ંહતા.ં સમયસર વરઘોિો, બેંિ 
વાજા સાથે નીકળયો અને મિંપ સરુી 
પહોંચયો તયારે તરુરના મપતા, ત્રીશાના 
મપતા સાથે કોઇ વાત ઉપર દલીલો 
કરી રહા ંહતા.ં ઝગિો વરતો જતો 
હતો. ત્રીશાના મપતાએ કહુ ંકે ગાિી 
આવશે તેવી જ મુબંઇ પહોંચાિશે અને 
અમેરરકાની રટરકટ, વીસા મળે પછી 
જ આપશે. વીસા નહીં મળે તો રુબઇ 
કે બેંગકોકની રટરકટો જરૂર આપશે. 
અમેરરકાના વીસા મળવા સરળતો 
નથી જ. પર તરુરના મપતાને એમની 
વાત ઉપર હવે ભરોસો નહોતો. બને્ 
બાજુના વિીલો કસથમત સભંાળવાની 
કોમશશ કરી રહા ંહતા.ં અંતે તરુરના 
મપતાએ જાહરે કરુ્ધ કે એ લગન તયારે 
જ ફોક કયા્ધ. ત્રીશાના મપતાએ નક્કી 
કયા્ધ મજુબ મોટર અને અમેરરકા 

ફરવા જવાની, બે રટરકટોની વયવસથા 
કરી નથી અને એમને છેતયા્ધ હતા.ં 
માિંવામા ંરિારોળ ચાલતી હતી. માતમ 
જેવુ ંવાતાવરર છવાઇ ગરુ.ં તરુર 
બારંછોિ કરવા તૈયાર હતો પર એના 
મપતા જિ જેવા હતા.ં ત્રીશાએ છેલલો 
પ્રયતન કરવા તરુરને પોતાના રૂમમા ં
બોલાવયો. પોતે લખેલા પે્રમપત્રો અને 
સાથે મવતાવેલી સુદંર પળોની યાદ 
આપી, તરુર પીગળયો, પર પોતાને 
લગન બાદ મપતાના ઘરમા ંજ રહવેાનુ ં
હત ુ.ં મુબંઇમા ંપોતાનુ ંઘર વસાવવ ુ
લગભગ અશક્ જ હત ુ.ં એ મપતાની 
સામે નહીં થઇ શકે અને બળવો નહીં 
પોકારે, એમ એરે ત્રીશાને જરાવરુ.ં 
ત્રીશાએ હાથમાથંી મવવાહની અંગ ૂ્ ી 
કાઢીને જોરથી ફેંકી દીરી અને કહુ,ં 
“જે પરુુષ આજે મારુ રક્ષર નથી કરી 
શકતો, સચનો સાથ નથી મનભાવતો, 
મારા વિીલોની કસથમત નથી સમજતો, 
એમની ઇજજત નથી કરી શકતો, તે 
મને આખી જજદંગી કેવી રીતે સાચવશે 
કે કેવી રીતે મારંુ રક્ષર કરશે?” 

તરુરના મમત્રોએ આવી જૂનવારી 
અને જિ મવચારરારાને છોિવા 
તરુરના મપતાને સમજાવવાની 
કોમશશ કરી, કાયદાની બીક પર 
બતાવી, પર નાકામયાબ રહા. 
વરઘોિો પાછો ફરી રહો હતો, તયારે 
સકંલપે એક સકંલપ કયષો, વરરાજાના 
હાથમાથંી ફૂલોની કલગી ઝટંવી અને 
તેમાથંી લાલ ગલુાબ ખેંચી કાઢ્.ુ તે 
દોિતો રુલહનના રૂમમાં ગયો અને 
રિતી ત્રીશાને લાલ ગલુાબ રરીને 
પછૂ્ુ,ં “ત ુમારી મપ્રયતમા બનીશ? 
( Will you be my valentine? ) 
“ત્રીશા રિતા ંરિતા ંહસી પિી અને 
મમત્ર ભાવે સકંલપને વળગી પિી, 
બને્ એકબીજાનો હાથ પકિીને બહાર 
આવયા.ં 
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હું ભામવન જાની તમને સવાલ 
પછંૂ છં, “ મારા અને મશખાના 
લગન-ભગં થયા ંએના ંજવાબદાર 

તમે કોને માનશો? “મને, મશખાને, 
કરમની ક્ીનતા કે પછી આપરા 
આ સમાજને?” મારો પરરવાર આમથતિક 
રીતે ઘરો સપંન્ હતો. પરરવારમા ં
માત્ર હું, મમમી અને પપપા જ હતા.ં 
મમમી પપપાએ મારા માટે મશખાને 
પસદં કરી હતી. મશખા ઉચચ સસંકારી 
ઘરની હતી. ઘરમા ંઆવતા જ મમમી-
પપપાના મન જીતી લીરાં હતાં. હું 
અને મશખા એકબીજાને ખબૂ ચાહતા.ં 
અમે બરા ંબહ ુસખુી હતા ંપર કહવેાય 
છે ને કે સમયનુ ંચક્ર બદલાતા ંવાર 
નથી લાગતી.

લગન જીવનના છ વષ્ધ પછી પર 
મશખાએ માતતૃવ રારર ન કરતા ં
મમમી પપપાની આંખોમા ંતરવરતી 
વશં-મવચછેદની આશકંાને જોઈ શકતો 
હતો. આવી જ એક સાજંે બાલકનીમા ં
ઊભાં-ઊભાં મશખા ડૂબતાં સયૂ્ધને 

મનહાળી રહી હતી તયાં જ મેં એના ં
ખભે હાથ મકુ્ો..

“....હં.........”
“ મશખા ચમકી ગઈને..?”
“ હા..સહજે ચમકી ગઈ..”
“ ભામવન, હું મવચારતી હતી કે 

સયુા્ધસતના સમયે સયૂ્ધના રંગની 
મવમવરતા ના હોત તો કેવુ ંલાગત..? 
કદાચ મારી સનુી કુખ જેવુ.ં.?”

“ મશખા, હું એમ કહતેો હતો કે...”
“ એમ જ ને કે હું એક વાર કોઈ 

િો્ટર પાસે જઈને ચેકઅપ કરાવી 
આવુ.ં.”

“ હા.” મેં થોિો ક્ષોભ અનભુવયો.
જમયા પછી ઘરી વાર અમે રાતે્ર 

આંટો મારવા નીકળતા.ં. 
“ ક્ા ંજવાની ઈચછા છે મશખા..?? 

આપરે ઘરે રુર નીકળી ગયા ંછીએ. 
મશખા કેમ ચપુ છે.? ” હું ખરેખર 
ઈચછતો કે મશખા કંઈક બોલે..

“ભામવન મને ખયાલ છે કે હું આમ 
ચપુ રહું એ તમને લબલકુલ નથી 

ગમતુ.ં પર હવે હું બોલીશ એ કદાચ 
તમને નહી ગમે. ભામવન, મેં ત્રર 
ગાયનેકોલોજીસટ પાસે તપાસ કરાવી. 
બરાનો એક જ અલભપ્રાય મળયો કે 
હું માતતૃવ રારર કરવાની ક્ષમતા 
રરાવતી નથી.”

 હું સતબર રહી ગયો. 
હુ ંમશખાને આશ્વાસન પર ન આપી 

શક્ો.
થોિા રદવસ પછી ઓફીસથી ઘરે 

પાછો ફયષો તયારે ઘરમા ંપ્રવેશતા ંજ 
મમમી પપપાનો ઉદાસ ચહરેો જોયો. 

હું કંઈક પછંૂ એ પહલેા ંજ મમમીએ 
મારા હાથમા ંએક કાગળ મકુ્ો.

“ભામવન, હું નથી ઈચછતી કે આ 
વશં-વેલો અરહયાં જ અટકી જાય. 
તમે અને મમમી પપપાએ મને બહ ુ
સાચવી છે પર માતતૃવ રારર ન 
કરી શકવાની વેદના હવે મારા માટે 
અસહ થઈ રહી છે, તમે બીજુ ંલગન 
કરી લો એ માટે હું ઘર છોિીને જઉં 
છં, મશલક્ષત છં એટલે પગભર જીવી 
લઈશ. મારી શોરખોળ ન કરતા ંઅને 
હું મારી મરજીથી લગન-જીવનના 
બરંનમાથંી તમને મુ્ ત કરતી જાઉં 
છં.-મશખા.

મશખાની ખબૂ શોરખોળ કરી પર 
ક્ાયં એનો પત્ો ન લાગયો. મને ફરી 
પરરાવવાની આશમા ંમમમી પપપા 
બનેં ચાલયા ંગયા ંપર મારા જીવનમા ં
મશખાની જગયા બીજુ ંકોઈ લે એ વાત 
જ મને ગળે નથી ઊતરતી. જીવનના 
છેલલા ંશ્વાસે પર મશખા મળે તો એને 
અપનાવવા તૈયાર છં..

“તમે જ કહો, અમારી આ પરરકસથમત 
માટે તમે કોને જવાબદાર ્ ેરવશો..?”

fkuý 
sðkƒËkh.?

®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k
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આપરો દેશ આઝાદ 
થયાને  સાિ ા  છ 
દાયકાથી પર વધ ુ

સમયગાળો થયો.અને આપણુ ં
બરંારર ઘિાયાને  ૬૭ વષ્ધ થયાની 
ઉજવરી આજે આપરે કરી રહા છીએ..
કેટલાય ક્રાંમતકારીઓના બલલદાન 
પછી આપરને આ આઝાદી મળી 
છે.આઝાદીની ચળવળ સાથે જોિાયેલા 
કેટલાય સવાતતં્યસેનાનીઓ પોતાનો 
આઝાદી વખતનો સમયગાળો 
વાગોળતા હોય છે તયારે તેમની 

વાતો સાભંળીને આપરને પર ગૌરવ 
અનભુવાય છે.આવા નામી-અનામી 
સવાતતં્યસેનાની પૈકીનુ ંએક જારીત ુ ં
નામ એટલે જુગતરામ દવે.

સરેુનદ્રનગર જીલલાનુ ંખોબા જેવડંુ 
ગામ લખતરના ખાલળયામા ંઆવેલી 
પોસટઓફીસ પાસે આવેલ ચીમનભાઈ 
દવે ને તયા ં૦૧-૦૯-૧૮૯૨મા ંમાતા 
નાનબુાની કુખે પતુ્રરતનનો જનમ 
થયો,નામ જુગતરામ રખારુ.ંમપતા 
મુંબઈમાં નોકરી કરતા હોવાથી 
રોરર ૪ સરુીનુ ં મશક્ષર મુબંઈમા ં
લીધું,આ સમયે મુંબઈમાં પલેગ 
ફાટી નીકળતા પલેગના રોગીઓની 
સારવાર કરતા મપતાનુ ં અવસાન 
થરુ,ંસેવાના સસંકાર જુગતરામભાઈને 
વારસામા મળયા હતા મપતાના 

અવસાન સમયે જુગતરામ ભાઈ 
૯ વષ્ધના હતા. મપતાના અવસાન 
પછી માતા નાનબુા સાથે વઢવાર 
આવીને રહા,વઢવારની દાજીરાજજી 
હાઇસકુલમા ંઅભયાસ શરુ કયષો પરંત ુ
નાપાસ થતા ૧૯૦૪મા ંફરી મુબંઈ 
આવયા અહી પર નાપાસ થતા અંતે 
અભયાસ પિતો મકૂી ઘાસતેલની 
કંપનીમાં જોિાયા,મુંબઈમાં એક 
દસકો ગાળી ૧૯૧૫માં વિોદરા 
આવયા. તયારબાદ ૧૯૧૭મા ંમુબંઈમા ં
હાજી મહમમદ અલારલખયા સપંારદત 
‘વીસમી સદી’માં નોકરી કરી અંતે 
સવામી આનંદ અને કાકાસાહેબના 
સંસગ્ધથી સાબરમતી આશ્મમા ં
મશક્ષરકાય્ધમાં જોિાયા,સમયજતા 
૧૯૨૨ની સાલમા ંનાનબુાનુ ંહરરદ્ાર 

‚uðk™k ykuhr‚Þk …h ½‚kÞu÷ ÔÞrõŒíð

sw„Œhk{ Ëðu

þçËkts÷e
fðLk ðe. yk[kÞo



14  rð[khÞkºkk   òLÞwykhe 2017

ખાતે અવસાન થરુ.ં
૧૯૨૪માં સરભોર(બારિોલી) 

આવયા,તયાં આસપાસના ગામોમા ં
રેંટીયો ચલાવવાની તાલીમ આપતા.આ 
તાલીમ આપતા ‘રાનીપરજકોમે’ 
એમના રદલમાં વાસ કરી લીરો 
અને એજ એમનુ ંજીવન બની ગરુ ં
અંતે સરભોરની આશ્મમવદ્ાલયને 
બારિોલી ખસેિતા તેને ‘રાનીપરજ 
મવદ્ાલય ‘ આપવામા ંઆવરુ.ં૧૮-૦૨-
૧૯૨૮ના રોજ જુગતરામભાઈ દવે ના 
તતં્રીપદે ‘ બારિોલી સતયાગ્હ પમત્રકા 
‘ નામે દૈમનક પમત્રકા શરુ થઇ જેની 
પ્રથમ અંકની ૫૦૦૦ પ્રતો છપાઈ.
દાંિીકુચ દરમમયાન ગાંરીજીની 
રરપકિ વેળા જુગતરામ દવેની પર 
રરપકિ કરાઈ.જુગતરામભાઈએ 
સમગ્ જીવન દરમમયાન કુલ સાત 
વષ્ધ અને નવ માસની સજા ભોગવી 
હતી.આ જેલવાસને જુગતરામ દવે 
એ ‘જેલ જીવનનુ ંજમાપાસુ’ં છે તેમ 
ગરાવરુ ં હત ુ.ંતેમરે બાળસારહતયમા ં
ગાલલી મારી ઘરરરર...જાય,ચરી 
બોર,પખંીિા,રાયર જેવી કૃમત આપી 
છે તથા આંરળાનુ ં ગાડંુ,ખેડૂતનો 
મશકારી અને મધયમસરની ચાલ 
જેવી નારટકા પર આપી છે.તેમની 
આતમકથા મારી જીવન કથાની આજે 
ચારથી વધ ુઆવમૃત્ઓ થવા પામી 
છે.તેમની રચના “બિુ્ો પરંિત પકુષપત 
ભાષા,અલંકાર,ઝિ ઝમમક પ્રાસા” 

આજે પર લોકજીભે જારીતી છે.
જુગતરામભાઈ ની પે્રરરાથી દલક્ષર 

ગજુરાતમા ંલગભગ ૩૦ જેટલી સસંથા 
આજે પર કાય્ધરત છે.૧૯૭૮ મા ં
તેમને જમનાલાલ બજાજ એવોિ્ધ થી 
સનમામનત કરાયા હતા.આ એવોિ્ધમા ં
મળેલી એક લાખની રકમ તેમને 
ગરીબોના મવકાસમાટે આપી દીરી.
તેઓ અપરલરત હતા.અંતે સમય 
પસાર થતા કાયમ માટે તે વેિછીમા ં
કસથર થયા પર તેમની પે્રરરાનો પ્રકાશ 
સમગ્ ગજુરાતે માણયો .૧૯૭૮ની ૧૭ 
માચ્ધ ના રોજ કમ્ધભમૂમ વેિછી ખાતે 
તેઓ બ્મહલીન થયા.જુ.કાકાના નામે 
ભારતમા ંજારીતા બનેલા જુગતરામ 
દવેના ભત્રીજાના દીકરા અરમવદંભાઈ 
દવે આજે ૭૧ વષ્ધની ઉંમરે પહોંચયા 
છે અને લખતરમાં જ રહ ેછે તેઓ 
જુગતરામ દવેસાથેના સંસમરરો 
વાગોળતા કહ ેછે કે જુગતરામકાકા 
નો સવભાવ બહ ુસરળ અને મનખાલસ 
હતો.અરમવદંભાઈના બહને સરલાબેન 
તથા કોરકલા બહેન જુ.કાકા સાથે 
મવતાવેલ ક્ષરો વાગોળતા કહ ેછે...
તેઓ અપરલરત હતા પરંત ુસામાજીક 
વયવહારોમાં પર એટલા જ કુશળ 
હતા,અમારે તયા ંઆવે તયારે હંમેશા 
દીકરા-દીકરીઓ માટે ખજુર લેતા 
આવે.અમે જુ.કાકા પાસે ભણયા છીએ 
એ વાત ખબુ આનદંની છે. 

લખતર ખાતે તેમની યાદમા ં

લખતર બસસટેનિ સામે જુગતરામ 
સોસાયટી આવી છે તથા મસજીદથી 
પાટિીના દરવાજા સરુીના રોિને 
‘જુગતરામ દવે માગ્ધ’ નામ સપટેમબર 
૧૯૮૯ના રોજ લખતર ગ્ામપચંાયતે 
આપરુ ં છે.લખતર ખાતે આજે પર 
એમનુ ંમકાન ખબુ જર્જરરત હાલતમા ં
જુગતરામ દવેની યાદો સાચવીને બેઠંુ 
છે.સરકાર દ્ારા જો ચોક્કસ પગલા 
લેવામા ંઆવે તો આવનારી પેઢીને 
આ મકાન એક મરલુઝયમરૂપે મળી 
શકે તેમ છે.લખતરના આથમરા 
દરવાજાની બહાર આવેલ મોતીસર 
તળાવ આજે પર જુગતરામ તરવા 
આવશે અને આખા તળાવમા ં
આઝાદીના સગં્ામની વાતો તરતી 
મકુશે એ રાહમા ંકસથતપ્રજ્ થરુ ંછે.

મમત્રો,એક કરુરતા એ છે કે આપરા 
દેશમા ંકેટલાય સવાતતં્ય સેનાનીઓ 
પોતાની જજંદગીનો અંમતમ સમય 
કેટલીયે તકલીફ વે્ીને પસાર કરી 
રહા છે.જેના કારરે આજે આપરે 
આઝાદ ભારતમા ંસવતતં્રતનો શ્વાસ 
લઇ રહા તેને તકલીફમાંથી બહાર 
લાવવા એ આપરી નૈમતક જવાબદારી 
છે.આજે ભારત પ્રજાસતાક બનરુ ં
તે રદવસ છે તો ચાલો એક સકંલપ 
એ પર કરીએ કે આપરી નજીક 
રહતેા કોઈ આઝાદીના લિવૈયાના 
ઘિપરની લાકિી બની તેમની મદદ 
કરીએ....વદેં માતરમ....
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એ
મનમેશન!  શુ ંઆવરુ ંમનમા?ં 
ઓકે , મારા મનમાં તો 
એક નાનકિો ઉંદરિો અને 

તેની પાછળ ભાગતો એક લબલાિો 
આવયો! તમે સમજી જ ગયા હશો કે હું 
કોની વાત કરંુ છં.  કાટુ્ધ નસ એ કદાચ 
દરેકના બાળપરનો અમલૂય રહસસો 
રહો હશે - નાનકિા મીકીમાઉસથી 
લઈને છોટા ભીમ સરુી. પર આ 
કાટુ્ધ નસની રુમનયા જે સતમભ પર ઉભી 
છે તે એટલે એમનમેશન. 

એમનમેશન એટલે જેમ મેં ઉપર 
કહુ ં છે તેમ મોશન, ઈમોશન અને 
ઈમેજીનેશનનુ ંમમશ્ર. આપરે નાના 
હતા તયારે એક “બફલપબકુ” આવતી 
હતી. તેમા ંદરેક પાના ંપર એક જ 
લચત્રને આમ અલગ અલગ એ્શનમા ં
દોરવામા ંઆવરુ ંહોય. તે આમ ઝિપથી 
ફેરવો એટલે આપરને મારસ દોિત ુ ં
દેખાય કે પછી બાળક દિો ઉછળતુ ં
દેખાય – in short  આપરને તે દોરેલા 
લચત્રોમા ં મોશન દેખાય - બસ આ જ 
વસત ુબની એમનમેશન તરફનુ ંપહલે ુ ં
પગમથરુ.ં 20મી સદીની શરૂઆતમા ં
USA અને Franceમા ંએમનમેશનના 
સટુરિયો ઉભા થયા અને 1906મા ં
પહેલી entirely એમનમેટેિ રફલમ 
બની. તયાર પછી તો વોલટ રિઝનીએ 
કાટૂ્ધન જગતમા ંસૌથી ફેમસ ગરાતા 
મમકી માઉસની રચના કરી અને તે 
સાથે જ એમનમેશનનો સોનેરી દોર 
શરુ થયો. અને 1937માં રિઝનીની 
“Snow white and seven dwarfs”  

પહલેી full featured - કલર- સાઉનિ 
ઇફે્ટ સાથેની એમનમેશન રફલમ બની. 

ખબર નહીં પર આ એમનમેશન 
રફલમોને નાના બાળકોની કે બાળકો 
માટેની રફલમો ગરી લેવામા ંઆવે છે. 
કદાચ એટલા માટે કે મોટા થયા પછી 
આપરે તેમની જેમ કલપનાઓ નથી 
કરી શકતા. પ્રારી-પક્ષીઓનુ ંબોલવુ,ં 
મવલચત્ર પ્રકારના કેરે્ટરો આવવા, 
પરીઓ અને રાક્ષસો - આ બધુ ં 
આપરે મવચારી નથી શકતા - “એવુ ં
તો કંઈ હોય યાર !” પર સાચુ ંકહુ ંતો 
આપરા બલૉલીવિુમા ંજે પ્રકારની મોટા 
ભાગની  રફલમો આવે છે તેના કરતા આ 
પ્રારીઓ- પક્ષીઓ વરારે સેકનસબલ 
અને લોજીકલ લાગે. મારા 
એક પ્રોફેસરે હ મ ર ા ં
કહલે ુ ંકે તે તે મ ન ા 

લેપટોપમા ં“ટોમ એનિ જેરી”ની મસરીઝ 
રાખી મકેૂ છે - જયારે મન થાય કે મિૂ 
ના હોય તયારે તે જોઈ લે. તેને જેટલી 
વાર જોઈએ તેટલી વાર મજા જ આવે. 
મોઢા પર સમાઈલ તો આવી જ જાય. 

આમ તો નાનપરથી જ હું 
એમનમેશન રફલમો જોતી આવી છં. 
ખાસ કરીને નાના હોય તયારે તો 
રિઝનીની ફેરી ટેલસ-મસનડે્લા, સનો 
વહાઈટ અને પીટર પર ને એવુ ંઘણુ ં
બધુ.ં પર લગભગ બે વષ્ધ પહલેા 
મેં “Ratatouille” નામની રફલમ જોઈ 
અને પછી મને થરુ ં કે, એમનમેશન 
રફલમો કાટૂ્ધ નસ, ઇમેજજનેશનસ, રંગ-
તરંગી પાત્રોથી, બોલતા વાદળો, 
ભાગતા ઝાિો વગેરેથી આપરને મોજ 
કરાવવા માટે જ નથી પર ઘરીવાર તે 
પ્રારીઓ-પક્ષીઓ, રાક્ષસો, વેંમતયાઓ 
આપરને ઘણું શીખવી જાય છે. 
અવનવી અચરજભરી રુમનયાની સફર 
કરાવવાની સાથે આ રફલમો આપરને 
જીવનની ફીલસુફૂ ભરી વાતો પર કહી 
જાય છે.  જેમ કે રફલમ “વોલ-ઈ” - 
જેમા ંભમવષયની રુમનયા બતાવાઈ છે 
કે જયા ં પથૃવી પર કોઈ રહતે ુ ંજ નથી. 
માત્ર ચારેય તરફ કચરાના પવ્ધતો છે. 
કોઈ જ ઝાિ કે જીવસબૃષટ બચી નથી. 
“વોલ-ઈ” નામનો રોબોટ્ ેકચરો સાફ 
કરે છે અને તયા ંજ સપેસમાથંી એક 
બીજો રોબોટ પથૃવી પર કોઈ નાનકિા 
રોપાની તલાશમા ંઆવે છે અને પછી 
એ બનેં વચચે એક અજાણયો સબંરં 
બરંાય છે અને બસ...! (વધ ુમાટે રફલમ 
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જોઈ લેવી) પર એ જે ભમવષયની 
રુમનયા બતાવાઈ છે, નવો રોબોટ 
આવે તયારે “વલૉલ-ઈ” ની મ ૂઝંવરો 
દશા્ધવાઈ છે અને તે પર without ex-
pression - કારરકે તે તો એક રોબોટ 
છે, તે અદભતુ છે. મવુી જોઈ તમને  
cute વોલ-ઈ તો ગમી જ જાય પર 
તમે ખરેખર મવચારવા મજબરુ થઇ 
જાઓ કે આપરે આ રુમનયા સાથે શુ ં
કરી રહા છીએ ! 

આમ તો ભારતીય એમનમેશન 
રફલમો બહ ુઓછી બની છે પર તેમા ં
પર મોટાભાગની રગુરગુથી ચાલી 
આવતી આપરા મહાભારત અને 
રામાયરના કથાનક અથવા પાત્રો પાર 
આરારરત છે. જેમ કે હનમુાન, ઘટોતકચ, 
કષૃર...વગેરે. પર આ બરામા ંઅજુ ્ધન, 
ર વોરરયર-સટોરી અને એમનમેશન 

બનેંની રીતે સારી ગરાઈ શકાય. આ 
મસવાય રિઝની-મપ્સરની ફેરીટેલસ 
મસરીઝમા ંહાલમા ં“ફ્ોઝન” અને “બે્વ” 
કે જેમા ંજૂની રિઝની રફલમથી હટકે 
રાજકુમારીઓ પોતાની લિાઈ જાતે 
લિ ેછે. સાથે ટોયસ સટોરી, હપેી રફટ, 
અપ અને  2016નો એકેિેમમક એવોિ્ધ 
જીતેલી અદભતુ રફલમ એટલે “ઈન 
સાઈિ આઉટ” -  મનની અંદર રહલેી 
લાગરીઓના પાત્રો સજસી રચાયેલી 
અદભતુ વાતા્ધ!  આ સાથે જ એમનમેશન 
મવુીઝમા ંજાપાનીઝ  એનીમ મવુીઝ 
પર મહતવનો ભાગ રરાવે છે. જેમા ં
સટુરિયો Ghibli દ્ારા સજા્ધયેલી - “the 
secret world of Arrietty” - જે તમને 
Arrietty ની નાનકિી રુમનયાનો ભાગ 
બનાવી દે અને સાથે, “the wind ris-
es”, “the spirited away”, “the tale 

of princess kayuga” - આ બરી જ 
જાપાનીઝ એનીમની ખામસયત એ છે 
કે તેમા ંહાથે દોરેલા એટલે કે બલેક 
બોિ્ધરવાળા કાટૂ્ધ નસ જોવા મળે.  જયારે 
રિઝની મપ્સરની રફલમો હવે કોમપરટુર 
ગ્ારફ્સની મદદથી 2િી -3િી જોવા 
મળે છે. આ મસવાય અઢળક શોટ્ધ  
રફલમો જેમા ંમેં તાજેતરમા ંજોયેલી 
રફલમ - “The blue Umbrella” - અને 
તેની સાથે જ “Lava” - આ બે રફલમો 
તમને કસમત જરૂર કરાવી દેશે.

એમનમેશન  રફલમોની કદાચ આ 
જ ખામસયત છે કે તે સરળતાથી 
બધુ ં કહી દે છે. તે એવા પ્રદેશ 
સાથે આપરને જોિી દે છે કે જેની  
આપરને માત્ર આપરા સપનામા ંજ  
સફર કરવાના છે અને એવા મારસોને 
પોતીકા બનાવી દે છે કે જે રીઅલ 
લાઈફમા ંક્ાયં લાગત ુ ંવળગતુ ંના 
હોય. કુતહુલ, અચરજ, નવીન - જેવા 
શબદો ભલૂી જઈને તે પહલેા એકવાર 
આ એમનમેશનના દરરયામાં ડૂબકી 
મારી દેવા જેવી ખરી !  

વોલટ રિઝની- “Disneyland will 
never be completed. It will con-
tinue to grow as long as there 
is imagination left in the world.”
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yksu s... «¼w yksu s...
જલે દીવો ભલે ઝાખંો, 
વહ ેછોને પવન રસતે,
ખટેૂ ના વાટ શ્ધિા તો,

પ્રભ ુપ્રગટે અલગ રસતે.
દેમવકા રાહલુ ધ્વુ

ક્ષમા પરેશાન હતી. તેનો ચેક 
પાછો પિ્ો હતો. કાર ઇનસયોરંસ 
કંપનીનો એજટં તેને સમજાવતો 
હતો કે આ પરરકસથમતમાં તમે કાર 
ના ચલાવી શકો. કશુંક થશે તો 
અમારી કંપની તરફથી તમને કોઇ 
જ નારાકીય સહાય નહી મળે. તે ફોન 
ઉપર પોતાનો બચાવ કરતા બોલી 
“મારો ચેક પાછો ના પિે કારર કે 
મારો અનેમપલોમેંટનો મામસક હપતો 
જમા થયો છે. 

હું હમરા ંજ બેંકમા ંજઇને તપાસ 
કરુ છ.”

બેં્મા ંજઇ તેના એકાઉંટમા ંતપાસ 
કરી તો ખબર પિી કે અનએમપલોયમેંટ 
ચેક કોઇ કારરસર આવયો નહોંતો અને 
બેંકર બહ ુજ શષુકતાથી બોલી, “માફ 
કરજો બેલેનસ ઓછં હત ુ ં તેથી તમારો 
એક ચેક પર પાછો મોકલયો છે.”

ગળે ડુમા ભરેલી હાલતે ક્ષમા 
બોલી, “હું મેનેજરને મળી શકંુ?”

“હા તેમનુ ંનામ પારરતોષ પિં્ા 
છે. મને આશકંા છે કે તેઓ કશુ ંકરી 

શકે છતા તમે વાત કરી જુઅો.”
પાંચ મીનીટના મવલબં પછી તે 

મેનેજરની કેબીનમા ંહતી. પારરતોષની 
સામે દ્રષટી કરી અને કોર જારે કેમ 
તેનાથી ડુસકંુ મકુાઇ ગરુ ંઅને રિમસ 
અવાજે કહુ ં“સાહબે મારી નોકરી છટી 
ગઈ છે અને માથામા ંવાગે તેવા ક્ીન 
િાઇવોસ્ધમાથંી હમરા જ ઉભી થઇ છં. 
મારો આવવા પાત્ર ચેક આવયો નથી 
અને હું મશુકેલીમાથંી પસાર થઇ રહી 
છં.”

પારરતોષ ક્ષમાને શામંતથી સાભંળયા 
પછી બોલયો, “હુ ંતમારો ચેક ્લીયર 
કરાવી દઇશ તમારે થોડંુક વયાજ 
ભરવાન ુથશે. બેંક છોિ્ા પછી તે 
ગરગરી, “હું કેવી રીતે બેકારીનો 
અઘરો સમય કાઢીશ? ટાચંી આવકો 
અને ખચા્ધ મોટા, આજે તો ઓવર ડ્ાફટ 
લીરો.. પર આવુ ંક્ા ંસરુી ચાલશે? 
હ ેભગવાન મને રસતો બતાવ..”

સમી સાજંના ંસાિા પાચં વાગયા 
હતા અને અંરારંુ થઇ ગર ુહત ુ.ં બરફ 
અને ્ંિક પર પોતાની ્ંિી તાકાત 

બતાવતા હતા. બેંકથી ઘર સરુીના 
રસતે ચાલતા જવા માટે એરે પગ 
ઉપાિ્ા. એને ખબર હતી આવી ્ંિી 
રાતે્ર રસતે એને કોઇજ મળવાનુ ંનથી. 
નજીકની નહરેમાથંી પારી વહવેાનો 
રીમો અવાજ આવતો હતો જેમા ંતેના ં
ડંુસકા દબાઇ જતા હતા. અકસથરતાનો 
હાઉ હવે સહ થતો નહતો એકલતાનુ ં
રુીઃખ તેને કચિત ુ ંહત ુ.ં

એક ક્ષરે ક્ષમા ઉભી રહી અને 
આકાશમા ંપ્રભ ુસામે જોઇને આકં્રદ 
કરતા કહુ,ં “પ્રભ ુમને તારી સહાય 
આજે જોઇએ છે. આજે જ.પ્રભ ુઆજે 
જ”. થોિીક ક્ષરો પછી ક્ષમાને લાગરુ ં
કે તે કોર હતી ભગવાન સાથે આવી 
રીતે વાત કરનારી? આંસ ુસકુાયા 
અને ઘરે જયારે તે ઘરના દ્ારે પહોંચી 
તયારે એક કવર પિેલુ ં હત ુ ં જેમા ં
કેટલાય િોલરના ંગીફટ કાિ્ધ હતા. જે 
તેને મહીનો ચલાવવા પરુતા હતા. 
તેની આંખો આંસ ુસારતી હતી પર 
સખુના..

કહ ે છે ને જયારે સાચા હદયથી 
પ્રભનેુ સમરાય તયારે તે કામ પરુુ 
કરવા આખી રુમનયા કામે લાગે છે..
નરમસંહ મહેતાની  હુંિીઓ કદાચ 
આમ જ ભરાતી હશેને…

 ðes¤e™kt Íƒfkhu
rðsÞ þkn
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આજ થનગને જોમ અમારંુ
સવામરનતાનો નારો

ગવ્ધ રરીને ફરક મત્રરંગા
જયરહનદ! જય તારો

 
શૌય્ધ અમનને રંગ રરાના

અંગ  મત્રરંગી  શોભા
ચક્ર પ્રગમતનુ ંદે સદેંશા
મનત ખીલશે રે આભા

 
રકલલા લાલે ઝીલ સલામી

કોરટ હસત રરભેરી
સાગર, ડંુગર વયોમ સવારી

મશર સાટે બલલહારી
 

રાહ અમનની ચીંરે ગારંી
રગુરગુની કલયારી

રરપ ુથયા તો ઊ્ે આંરી
દેશદાઝની વારી

 
વતન તરી હૈયે જ ખમુારી

ઋર ચકૂવશુ ંરરાના
મા ભારતના ભવય લલાટે

રરશુ ંયશ અજવાળા

 sÞrnLË!   sÞ Œkhku...

 ykfkþËeÃk
h{uþ Ãkxu÷
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બેઅસર કેમ છે દદ્ધ  કે ખશુી? 

ત ુ ંનથી તો ખામોશ છે જજંદગી! 

બેઆબરુ થઈ છે લાગરી, 

લબનવયવહારી એની માગંરી. 

બેખબર છે રરવાજો અહીં, 

કતલેઆમ ખદુ કરે છે મનમોજની.

બેઅદબ માગં, કહું છં જવાબ દઇ,

ચાદં સરુી કોઈ રાહદારીમાગ્ધ નથી.

બેવફાઈ ને કુનસીશ સાથે ક્ાથંી?

આંખ ને રદલમા ંવાત જૂદી આરી

બેરદલી આલમમા ંબરે છવાઈ

લોહીને બદલે ઈંરર રહા છે પરૂાઈ

 બેઈનતેહા ચાહતથી િરંૂ છં, સાથી

ખદુને ભલૂી ન જઉં હું બસ મળૂથી. 

કેટલો કલપાતં કરે છે આ માનવી!
કેટલો વલોપાત કરે છે આ માનવી! 

મનશરદન  રઝળી-રઝળીને વળી એ તો,
બસ, લોનોના હપતાઓ ભરે છે આ માનવી! 

પરુવો છે આમ તો ખાિો પેટનો, ને છતા!ં
ભિંારોના ય ભિંારો ભરે છે આ માનવી!

આદરી છે દોટ પામવાને સખુ જગનુ ં!
પર, રુ:ખના દહાિાઓ ભરે છે આ માનવી!

છે બરી આ વાતો, સતંોષ તરી “ભગી” અહીં!
પર લાલચોના ગાિાઓ ભરે છે આ માનવી!

 yÄehku {k™ðe 

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe
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ઉઘિતી પરો્ે  ઝાકંળનુ ંઆવરર..

જે શમી પરવારુ્ધ  ઉઘિતા પાપર..

ઓગળતી સાજં છલકાવી જાય મન..

રરતીને  છેિત ુજાય આભ-મમલન..

પિછાયો બનીને સરકી ગઈ હાથમા.ં.

ધમુમસ ઓઢીને સમાય ગઈ બાથમા.ં..

જેને જરૂર નથી જીવનમવમાની કે જામની,

અેને  ભલા અા ધયાનમશલબરો શુ ંકામની?

જેને ફકર નથી ઘરની કે ગામની,

અેને ભલા શી જરૂર ચાર રામની.

જેને શ્ધિા નથી રહીમ કે રામની,

એની ભલા લચઠ્ી ફાિવી ક્ા ંનામની? 

જેને ગાસંિી બારંી છે હૈયે હામની,

એને  ભલા શી ચતંયા ્રી્ામની?

જેને આદત હશે જીવનમા ંસમયના િામની,

એની ભલા ગઝલો આંકવી શા દામની? 

 su™u sYh ™Úke 

“ÄwB{‚”

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe

s„Ëeþ fht„eÞk ‘‚{Þ’

frðíkk Cafe
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આ નવલુ ંવષ્ધ કૈંક, 
નવલી વાતો લાવરુ ંછે.
કટુતા સઘળી ફગાવીએ,     
મવસરી જઈએ અંતરથી કે,
કોરે કોને સતાવરુ ંછે.
દલલત-ગરીબની વહારે જઈએ,
થાય અહસેાસ એને પર કે,
મારંુય કોઈક તો આવરુ ંછે.
જીવનદાતાને સહજેે ના કનિીયે,
કટુ વારી કે વત્ધનથી,
મવચારીએ પહલેા ંએને શુ ંફાવરુ ંછે.
આલીંગો ખદુને પર પે્રમે,
પામોએ વહાલ નરુું,
જે ‘મા’ં એ કદીક વરસાવરુ ંછે.
આળસ- હતાશા ખખેંરી ઉ્ો,
પગલા ંમાિંો, ગત વષ્ધ હવે તો,
ઈમતહાસ બનીને આવરુ ંછે.
અસત.ુ 
રકશમ જાગીરદાર.  

કોઈ અદ્રશય ચહરેો 

આજે

ચહરેા પાછળનો 

ચહરેો...!

એક પછી એક ઉખાિે છે

ખશુીનો ...

ખરંો ...

દગાબાજીનો ...

પોતે જ રચેલા સબંરંોની જાળનો...

એક સારા વયક્તતવનો..

અને,

છેલલે રહ ેછે એક ઝાખં ુ ંપિેલું

એકલવારુ ંઅકસતતવ...

ને –

પછી નીરવ શામંત....!

 ErŒnk‚ ƒ™e™u 

 fkuE yÿ~Þ [nuhku 

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

 hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe
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furVÞík - V÷f
{kir÷f “rð[kh” 

આભલા જેવા ંતારલા, કંકુના મતલક જેવો સરૂજ, રૂના ગાદલા ંજેવા ંવાદળ અને દેવી 
દેવતાઓના તકીયા જેવો સુવંાળો ચાદંો, મખમલી ચાદર જેવી ચાદંાની ચાદંની, શરબતી 
લહરેો લહરેાવત ુ ંમેઘરનષુ અને પમવત્ર આતમાઓનુ ંમકુામ એટલે આ રમરીય આભ. સરૂજ, 
ચાદંા, તારા, વાદળ મવગેરેની શોભા આ આભ થાકી જ છે, એની કુદરતી સજાવટ આ “ફલક”ના 
મવરાટ ખોળામા ંસમાવવાના લીરે જ અકબરં છે. આથી જ આ શબદ કમવઓએ પકં્તઓમા ં
સમાવીને એમની કમવતા ગઝલમા ંરમરીયતા અકબરં રાખી છે.  

આભ કહો આકાશ કહો એ શબદને ઉપસાવવા માટે ઘરા ંમવશેષરોનો ઊપયોગ કરવો 
પિે, જેવો કે આશમાની આભ, મવરાટ આકાશ મવગેરે પર એમનો જ પયા્ધય ફલક શબદ એવો 
સમધૃિ છે કે એ શબદ જ આખા વાક્ કે પકં્તની મવશેષતા વરારી દે. આવો મારીએ આભ, 
આકાશના જેવા સવગ્ધના આંગલરયા “ફલક”ને કમવઓ પોતાની કમૃતમા ંકેવી રીતે વય્ત કરે છે.

માપી લીધી છે મેં આ ગગન વિશાળતા,
તારી છબી હું ચીતરં એિું ફલક નથી.

– બરકત િીરાણી ‘બેફામ’

જેમના મવચારોમા ંજેટલી ગહરેાઈ છે તેટલી જ શબદોની મવશાળતા એમની ગઝલોમા ંછે 
તેવા શાયર શ્ી બરકત વીરારી ‘બેફામ’ ને આ મવરાટ આકાશ નાનુ ંપિે છે તેમની મપ્રયતમાની 
છબી ચીતરવા માટે, અહીંયા ફલક શબદનો ઊપયોગ ગઝલના રદીફની સયંોજનતા કયષો છે, 
જે શાયરને મપ્રયતમાની હાજરી આ મલક કરતા ંમવશાળ લાગે તેની છબી ચીતરવા ફલક 
નાનુ ંજ લાગે. 

જાતની સાથે ઝગિીને ગઝલ લખનાર શાયર શ્ી ખલીલ રનતેજવી એવા ંરદીફ વાપરીને 
કહ ેછે કે,

આંખમાં છો ને ભીની ઝલક ઊઘડે, મેઘ િરસી પડે તો ફલક ઊઘડે.
ગાલ પર કોઈ શમણાનું પીંછુ ફરે, પોપચાં થરથરે ને પલક ઊઘડે.

-  ખલીલ ધનતેજિી

ગઝલકારને કોઈકની ભીની યાદ સતાવે છે, આંસિુા ંઝરમર મેઘ બની વરસીને પાપંરના 
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પિદાની પાછળ સમાયેલ આખાય ફલકને ઉઘાિવાની વાત કરે છે જયા ંતેમરે સમરરની 
ઇમારતમા ંસુવંાળા સપના સજાવી રાખયા છે.

સવેંદનાઓની  મીરાબંાઈ અને શબદોથી તરબતર કવમયત્રી શ્ી આરતી પરીખને મપ્રય 
પાત્રની ઝલક માત્રથી આખુયં ફલક મેઘરનષુ જેવુ ંરંગબેરંગી લાગે છે, કારર કે ઇશકનો 
એકરાર કરવા માટે નજરથી રંગાવુ ંપિે છે. તેથી જ કવમયત્રી કહ ેછે કે,  

ઝલક પામી, લખી બેકરાર િાતો,
ફલક ભરી ઇશક એકરાર રાતો,
શમણે દીઠો વપયુ એકરાર નાતો,
િેરી સમય; રોજ તકરાર ગાતો.

_આરતી પરીખ

કમવ શ્ી લચરાગ પટેલ પચં મહાભતૂના લક્ષરોની માફક પોતાની જાતને ઘિવી છે, તેમને 
આકાશ જેવા મવશાળ, જળ જેવા પારદશ્ધક, વાર ુજેવા સવ્ધવયાપી, અકગન જેવા પમવત્ર અને 
પથૃવી જેવા લાગરીભયા્ધ થવુ ંછે,  

પૃથિી!
મારે તારા જેિા લાગણીભયાયં થિું છે!
િરાય જેિી મારી વરિયાને હરપળ,
મારા ફલકમાં ધારણ કરતો રહું…

મારી વરિયા કયાંય પણ હો, હું હમમેશ
તેના વિસામાનું સથાન રહું..

- વચરાગ પટેલ

કવમયત્રી શ્ી મોરલી પિં્ાના શબદોમા ંકૃષર ભક્તની પારદશ્ધક છાટં જરાય છે જયા ં
સવ્ધત્ર સચરાચર એમને હરહંમેશ પ્રભ ુદશ્ધન થાય છે. છતાયં એમને કષૃર પ્રાપપત એટલી 
સહલેી નથી લાગતી.

ફલક પણ કેટલો વિશાળ!
શું નથી જેમાં કૃષણછાંટ ન મળી શકે?

જો ક્ષમતા અને કૃપા હોય તો સાક્ષાતકાર પણ મળી આિે!
- મોરલી પંડ્યા
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ykŒk ðkýe Au

www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com 

sankalan.maulikvichar@gmail.com


