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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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“rð[khðkýe”
“M…þo y™w¼ð Au”

સપશ્ધ એ લાગરીની ભાષા છે. લાગરી, વેદના, સવેંદના મવગેરે શબદ વયકત નથી 

કરી શકતા તે મકૂપરે સપશ્ધની વારી કહી જાય છે. સપશ્ધની ભાષા ખબુ ઊંડી અને 

અમવરત છે. સપશ્ધમા ંસબંરંના ઊંડા મળૂ છુપાયેલ છે. માનંા સપશ્ધમા ંમમતા સમાયેલ 

છે તો બાપના સપશ્ધમા ંવયકકતતવનુ ંબરંારર છુપાયેલ છે. બહનેના સપશ્ધમા ંઔષરી 

છે, તો ભાઈના સપશ્ધમા ંસહકારભરી સૌમયતા સમાયેલ છે. મપ્રય પાત્રના સપશ્ધમા ં

મપ્રતનો શરગાર છે, તો મમત્રના સપશ્ધમા ંમવશ્વાસની વયાખયા જડે છે.

સપશ્ધ એ સષૃષટનો સખુદ અનભુવ છે. સપશ્ધ એક એવો અનભુવ છે જેમા ંક્ષણરક 

સગાઇને પર આકાર મળી જાય છે. 

સપશ્ધ માત્રથી રૂવાટંાને શ્વાસ મળે છે અને એની રદવયતા છેક હૃદય સરુી પહોંચી, 

સમયને સગંીતમય બનાવે છે.

સપશ્ધ અનભુવ છે સષૃષટનો. 

સપશ્ધ વાચા છે સનેહની.

સપશ્ધ પહલે છે સબંરંની.

સપશ્ધ પ્રાથ્ધના છે સફળતાની.

સપશ્ધ પ્રમાર છે હાજરીનુ.ં

સપશ્ધ અનભુવ છે ભવેભવની સગાઇનો.

સપશ્ધ અનભુવ છે.

સપશ્ધ અનભુવ છે.

સપશ્ધ અનભુવ છે. 
- {kir÷f “rð[kh” 
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ખુલલ ાં  પ ગે…ઉઘ ાડ ાં  પ ગે 
ચાલવાની એક અલગ “મજ્જા” છે.

એમાયં જો, કુદરતને ખોળે ચાલતા ં
હો તો…તો..આહાહ… માટીની મદુૃતા..
મહેંક… રોમેરોમમા ંપ્રસરી જાય…

આજે, મને એક પ્રસગં/અનભુવ 
વાગોળવાની ઈચછા થઇ આવી….

ઓકટોબર ૨૦૧૨માં દેશમા ં
આવી તયારે સહકુટંુબ મથરુા-ગોકુલ-
વ ૃદંાવન-જતીપરુાની જાત્રા કરી હતી. 
એ સમયે અમે સહકુટંુબ પગપાળા 
(ઉઘાડા પગે) ણગરરરાજની પરરક્રમા 
ચાલ ુકરી. (અરવચચે ખયાલ આવયો 
કે, મારાં હસબનડનુ ંપાકીટ ચોરાય 
ગયુ ંછે. પૈસા ગયાનો અફસોસ નરહ.
પર કે્રડીટ કાડ્ધ , ડેણબટ કાડ્ધ વગેરેનુ ં
તાતકાણલક સટોપ પેમેનટ કરાવવુ ંપડે 
એમ હોય બાકીની પરરક્રમા સાઈકલ 

રીક્ષામાં પરૂી કરી.) એ અનભુવ 
આલહાદક રહ્ો.

પરરક્રમા શરૂ કરી તયારથી ૨ 
સાઈકલ રીક્ષા ભાડે કરીને સાથે 
રાખેલી. મારી બનેં દીકરીઓને આ 
સાઈકલ-રીક્ષા બહુ ગમી ગયેલી. 
એમને એમ કે, એમની bicycle ને 
આ સાઈકલ-રીક્ષામા ંખાસ કંઈ ફક્ધ  
નથી. પર, જયારે જાતઅનભુવ કયયો.. 
એના ંપેડલ માયા્ધ તયારે સમજાયુ ંકે, 
કેટલી તાકાતની જરૂર પડે છે…કેટલુ ં
જોર દઈએ તયારે આ માત્ર સમાન 
ભરેલી રીક્ષા ચાલે છે. મારસો બે્ા ં
હોય તો શુ ંથાય ?! કોઈ નામ ઊંચુ ંકે 
નીચુ ંનથી_ જાતે એ કામ કરો તયારે 
જ સમજાય. હવે દીકરીઓ દરેક કામ 
ઉતસાહથી શીખે છે ને કરે પર છે. વષયો 
પહલેા,ં “એ બાયડી ગાડી હંકારે…” એ 

શબદો ગામડામા ંસાભંળવા મળેલા…ં
પર, “એ… ઓલી છોરી રીક્ષા હાંકે 
સ…” સાંભળયુ ં તયારે થોડીક ક્ષર 
અચકૂ ગમવવિષ્ થઇ ગયા ંહતા.ં

આ પરરક્રમા દરમમયાન એવો 
મનયમ રાખયો હતો કે, મીસરી અને 
પારી મસવાય કશુ ંજ મોંમા ંન લેવુ…ં.
શબદો પર નરહ… મૌન પાળવુ…ં. 
આહાહ… આપરે કેટલો ઘોંઘાટ કરતા ં
હોઈએ છીએ એનો અંદાજ એ રદવસે 
આવેલો.

ણગરરરાજની તળેટીમાં ઉઘાડા 
પગે ચાલયા ંતયારે માટીની મદુૃતા…
સુગંર…ની કદર થઇ. ઝાડી-
ઝાંખરામાંથી પક્ષીનો કલરવ સામે 
બોલીવડુના મનગમતાં ગીતો’ય 
ઘોંઘાટભાર લાગયા ંહતા.ં કાયં કળા 
કરતો મોર દેખાયો તો કાયં ગાયને 
વળગેલું તાજુ ં જનમેલું વાછરડંુ… 
દીકરીઓએ પમનહારી ણચત્રોમાં જ 
જોઈ હતી…એ રદવસે જારે સાક્ષાતકાર 
થયો.. ( મજ્જાની વાત તો એ હતી 
કે, આ જાત્રા પછી સાઉદી પાછા 
આવી દીકરીઓ માથે તપેલી કે લોટો 
મકૂી પમનહારીની જેમ બેલેનસ રાખી 
ચાલવાની પે્રકટીસ કરતી…એ ક્ષરો 
મારવાની પર અલગ મજ્જા… !!)

રસતામા ંએક ગૌશાળામા ંગાયોને 
શાકભાજી ખવડાવવા ઊભા ંરહ્ા.ં એ 
દ્રશય..અનભુવ..અલૌરકક. આસપાસ 
અસખંય ગાયો ને આપરે વચચોવચ 

“{kxe™e {]ËwŒk.. 
{nutf...”

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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ઉભા હોઈએ.. થોડા ંઆગળ ચાલયા 
તયાં એક કેળાંની લારી જોય..
કેળાં વેચનારે કહું કે, ‘આજકાલ 
યાત્રાળુઓ ઓછા થઇ ગયા છે તો 
ડંુગરના વાંદરાઓ બૌ ભખૂયાં રે 
છે…સભંાળજો..’ ને બસ, ઈચછા થઇ 
એમની પર ભખૂ સતંોષીએ…ઉફફ…
હપૂાહપૂ કરતા ંવાદંરાઓનુ ંરાડંુ એવુ ં
ત્રાટકુ ંકે, મારા ંહસબડં તો આસપાસ 
કાંય ફરકા નરહ…દીકરીઓ પર 
એક ક્ષરે ભાગી ગઈ ને, હું ?! હાથમા ં
કેળા ંલઇ..કોઈ વાદંરો મને આગળથી 
ચોંટે તો કોઈ ખભભેથી લટકીને કેળંુ 
ખેંચે..એક સમયે એવુ ંલાગયુ ંકે મારો 
ડે્સ ફાટી ન જાય તો સારંુ… આપરે 
પર નાનપરમા ંબૌ વાનરવેડા કરેલા 
હોય કારેક સહન કરતા ંપર શીખવુ ં
રહુ.ં પર, એ રદવસને અંતે જીંદગીમા ં
ખોરાક..ભખૂ..નુ ંમહતવ સમજાઇ ગયુ ં
હત ુ.ં

શહેરી જીવનમાં દીવાલે છારા 
થાપેલાં જવલલે જ જોવા મળે. હું 
રાજકોટની છંુ ને ઘરની નજીકમા ં
જ ભરવાડવાસ હોય. મેં તો માથે 
ટોપલો/તગારંુ લઇ ગાય/ભેંસનુ ંછાર 
મવરતી સ્તીઓ જોઈ છે. અહીં તળેટીમા ં
એ દ્રશય અવારનવાર જોવા મળયુ.ં 

ગાયનો પોદળો પડ્ો નથી કે તરત 
જ કોઈ સ્તી પરૂવેગે આવતી દેખાય. 
આસપાસની થોડીક માટી તાજંા 
પોદળા ઉપર નાખે ને ચપપ દઈને 
પોદળો ઉપાડી ટોપલામા ંમકેૂ. પછી 
માટીમાં હાથ રગદોળીને સાફ કરી 
માથે ટોપલો મકૂી ફરી બીજે કાંય 
પોદળાની શોરમાં સરકી જાય…
દીકરીઓને આ કામ સગુભયુું લાગયુ ં
પર જયારે રાતે ્ ંડીનો ચમકારો થયો 
ને છારા પેટાવી હાથ શેકા તયારે એ 
કામની સાચી કદર થઇ. સગડી કે 
ચલુાના રોટલાનંો ચટકો હોય એ જ 
એની કદર કરી શકે…(અમને જાત્રા 
ફળી છે. દીકરીઓ માટીની કદર કરતી 
થઇ. એમને સમજાય ગયુ ંછે કે, MIT-
TI is one of the best sanitizer. હવે 
ધળેુટીમા ં કે પછી પ્રોજેકટ-વક્ધ  પછી 
લાગેલા ંપાક્ા કલરના ડાઘ નીકળે 
નરહ તયારે ગાડ્ધનમાંથી માટી લેવા ં
દોડે છે…)

બીડી કે ચલમ ફંકતા તો કોઈ ગાય 
દોહતા ંતો કોઈ પક્ષીઓને ચર નાખતા ં
તો કોઈ કુલડીમા ંચાની ચસુકી ભરતા ં
જટારારી બાવાઓ.. વષયો પછી જોયા.ં 
( રાતે જમતી વખતે દીકરીઓને “સઈૂ 
જાઓ નરહ તો બાવો આવશે..” કહી 

અમને ડરાવતાં અમારાં વડીલોની 
વાતો કરી ખબૂ હસાવી.)

મવચારોને રોકી શકાય?! હા…જો 
દ્રઢ મનર્ધય કરો તો મવચારોને’ય રોકી 
શકાય… “શ્ી કષૃર શરર ંમમઃ” મનોમન 
સતત જાપ ચાલ ુરાખવો એ મનયમ 
પાળયો… આપોઆપ આડાંઅવળા ં
બરા ંજ મવચારો ઉપર અંકુશ આવી 
ગયો.. મંત્રજાપ પર એક પ્રકારનુ ં
ધયાન..મેડીટેશન જ છે_એનો પર 
લાહવો લીરો. હા…ં લાહવો લીરો…
કારરકે એ ઘડી…પળ.. ને રોમેરોમથી 
મારી હતી. સહકુટંુબ ચાલતાં હતા ં
પર દરેક વયકકત પોતાની અલગ 
દુમનયામાં ખોવાયેલી હતી… કોઈ 
ઈશ્વરના નામના જાપ સાથે ઈશ્વરમા ં
લીન થવા કોમશષમય હતી તો, 
કોઈ કુદરતના નઝારા મનહાળવામા ં
મશગલુ…કોઈ આસપાસની ગ્ામય-
સસંકમૃતને સમજવાની કોમશષમા…ં

એવુ ં ન હત ુ ં કે જારે અમારંુ જ 
કુટંુબ ઉઘાડા પગે પરરક્રમા કરત ુ ંહત ુ.ં 
મોટાભાગના જાત્રાળુઓ ઉઘાડા પગે 
જ ફરતા ંદેખાયા.ં ણગરરરાજની પરરક્રમા 
કરતાં ખયાલ આવયો કે, આપરે 
જાત્રાળુઓ જ તયા ંકેટલી ગદંકી કરીએ 
છીએ. રસતામાં મીનરલ-વોટરની 
બોટલ, કોલડ-ડ્ીંકના કેન, વેફસ્ધના 
રેપસ્ધ…. અરર.. કચરો… સથામનક 
ગ્ામીરજન પર જાત્રાળુઓની આ 
ગદંકીથી કંટાળતા જ હશે. ( અમે વષયો 
પહલેા ંનાથદ્ારા જતા ંતયારે એ જાત્રા 
દરમમયાન ઉઘાડા પગે જ ફરવાનુ ં
રાખતાં. પરંત,ુ હવે એ ગંદકીભયા્ધ 
રસતાઓ ઉપર ઉઘાડા પગે ચાલવુ ં
સગુભયુું લાગે છે. )
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હમરા ંજ ચેતન ભગતની નોવેલ 
પરથી બનેલુ ં“હાફ ગલ્ધફે્નડ” મવૂીનુ ં
ટે્લર જોયુ.ં સવભામવક છે કે જયારે 
પર કોઈ પસુતક પરથી રફલમ બને 
તયારે તે બને વચચે સરખામરી 
તો થઈ જ જાય. એમાં પર બકુ 
વાંચીને તમારા મનમાં જે દુમનયા 
રચાઈ હોય, જે પાત્રો કલપયાં હોય, 
એ જ વસત ુઆબેહબૂ સક્રીન પર ના 
જોવા મળે એટલે તો વાત જ પરૂી 
!  હજી આ બાજુ મવુીનો સીન પતયો 
નથી ને કમેનટ આવી જાય, “ કે....
બકુ જેટલી મજા નથી મપકચરમાં!”  
ચેતન ભગતની જ  “2 સટેટસ” પરથી 
બનેલી રફલમ જોતા મને આવુ ંજ કઇંક 
ફીલ થયુ ં હત ુ.ં કારરકે આપરે એ 
જ જોવા ઇચછતા હોઈએ જે આપરે 
કલપેલુ ંહોય. (પર હવે ડાયરેકટરને 

તો આપરી ઈમેજીશનની આગોતરી 
જાર તો ના હોય ને !! ) પર ઘરી 
વાર રફલમ ખરેખર પસુતકને બરાબર 
નયાય આપી શકતી નથી અને તેના 
ઘરા ંબરા કારરો હોઈ શકે છે. 

બૉલીવડુ અને હોલીવડુ - બંને 
ઈનડસટ્ીઝમાં પસુતકો પરથી મવુી 
બનવાનુ ંચલર વષયોથી ચાલે છે. 
આમ પર બોલીવડુમા ંઓરરજજનલ 
મવુીઝ બહું ઓછા બને છે. કાં તો 
એ ઇષનડયન બકુનુ ંએડપશન હોય, કા ં
તો કોઈ મવદેશી ભાષાની બકુનુ,ં કા ં
તો આખે આખા મવદેશી મવૂીની જ 
ઉ્ાતંરી હોય કે પછી જુના બોલીવડુના 
જ મવૂીની રીમેક હોય!! આમ તો 
બોલીવડુની પહેલી રફલમ ગરાતી 
રાજા હરરશચદં્ર પર કલામસક વાતા્ધ 
પરથી બનેલી જ રફલમ ગરાય. આવા 

કલામસકસ પરથી બનતી રફલમોમા ંકા ં
તો વાતા્ધ સીરી સીરી જેમ હોય તેમ 
રજુ કરવામા ંઆવે અથવા તો તેને 
સમય અનસુાર થોડા ફેરફારો કરી, 
પસુતકની મખુય થીમ કે પલોટને લઈ, 
તેના પરથી બીજી વાતા્ધ લખી રફલમ 
બનાવવામા ંઆવે. 

ક લ ા મ સ ક સ મ ાં  ર ા મ ા ય ર 
મહાભારતથી લઈ શેકસમપયરનો 
સમાવેશ થઈ જાય. આ કલામસક 
પસુતકો પરથી અઢળક રફલમો બની 
હશે. જેમાં ઓરરજજનલ કૌરવો-
પાડંવોના પાત્રો વાળી મહાભારતથી 
લઈને હમરાં જ પ્રકાશ ઝાની 
આવેલી રફલમ “રાજનીમત” સરુી અને 
ઓરરજજનલ હેમલેટ મવુીથી લઈને 
“હૈદર” સરુી બરાનો સમાવેશ થઈ 
જાય. ( અને આ લેખ મવષે સચ્ધ કરતા 
જારવા મળયુ ં કે શેકસમપયરની આ 
પ્રખયાત કમૃત પરથી 50 થી પર વધ ુ
રફલમો બની ચકુી છે !!! ) 

શેકસમપયરની જ વાત કરીએ 
તો તેની પ્રખયાત ટે્જડીસ પરથી 
મવશાલ ભારદ્ાજે અદભતુ રફલમો 
બનાવી છે. તેની ખામસયત એ 
છે કે તેમાં ઓરરજજનલ નાટકોની 
સીરી ઉ્ાતંરીને બદલે, તે વાતા્ધને 
આજના સમય અનસુાર,  ઇષનડયન 
બેકગ્ાઉનડમા,ં આજની પરરકસથમતને 
અનસુાર બનાવવામા ંઆવી છે. એ 
તમે ઓમકારા ( ઓથેલો )  જુઓ 

r‚™u{k{kt ‚krníÞ !!
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કે કશમીરની ભમૂમ પર સજ જેલી હૈદર 
(હેલમેટ ) જુઓ, કે પછી મુંબઈ 
અનડરવલડ્ધ ના બેકગ્ાઉનડ પર 
રચાયેલી મકબલુ (મેકબેથ ) જોઈ 
લો.  આ જ રીતે  શેકસમપયરની 
જ “ કોમેડી ઓફ એરસ્ધ” પરથી 
એવરગ્ીન કોમેડી રફલમ “અંગરૂ” 
બની છે. અને પે્રમના પ્રતીક ગરાતા 
“રોમમયો-જુણલયટ” ની વાતા્ધ તો ઘરી 
બૉલીવડુ રફલમોમા ંજોવા મળે છે  - 
કયામત સે કયામતથી લઈને સજંય 
લીલા ભરસાલીની રામલીલા સરુી! 
આમ જોવા જઈએ તો શેકસમપયરે 
બોલીવડુનની મોટાભાગની રફલમોને  
કઇંકને કઇંક આપયુ ં છે. એટલે જ 
એકવાર નસરુદ્ીન શાહે એ કહેલુ ં
“, The roots may look lost, but 
every big story in the Hindi film 
industry is from Shakespeare.” 

શેકસમપયર મસવાય પર બીજા 
અંગે્જી લેખકો જેમ કે “કહાનીમેં 
ટવીસટ” - ટેકકનકના બાદશાહ ગરાતા 
ઓ’હને્ીની બહુ ંજ પ્રખયાત શોટ્ધ  સટોરી 
“ ર લાસટ ણલફ” પરથી હમરાં જ 
“લટેુરા” રફલમ આવી. સોનમ કપરૂની 
“આયેશા”, જેમાં મુખય કેરેકટર 
મનમા ંને મનમા ંપોતાની ઓળખીતા 
લોકોની જોડીઓ રચવાનુ ંકામ કરે છે. 
તે રફલમ જેન ઓષસટનની નવલકથા 
“Emma” પરથી બનાયેલી છે. આખી 
રફલમમા ંમાત્ર બલય ુ- બલેક બેકગ્ાઉનડ 
રરાવતી રફલમ  “સાંવરરયા” એ 
ફ્ોદોર દોસતેવયસકીની શોટ્ધ  સટોરી 
“White Nights” પરથી બનેલી છે. 
આ મસવાય જૂની રફલમોમા ં- “માસમૂ”, 
જે નસરુદ્ીન શાહ અને શબાના 
આઝમીની એષકટિંગ અને તેની ગઝલ 
-” તજુસે નારાઝ નરહ જજંદગી” થી 
જારીતી છે તે પર અમેરરકન લેખક 
એરરક સેગલની “ Man, Woman 
and Child” નુ ંએડપશન છે. ઉપરાતં 

સસપેનસ રફલમ “ગુમનામ” પર 
પ્રખયાત  લેણખકા અગાથા રક્રસટીની 
નોવેલ “ Ten Little Niggers” પરથી 
બનેલ છે.

આ મસવાય ભારતીય લેખકોના 
પુસતક ોએ પર બ ોલ ીવુડન ી 
રફલમોમાં બહું ફાળો આપયો છે. 
બંગાળી નવલકથાકાર શરતચંદ્ર 
ચટોપાધયાયની “દેવદાસ” પરથી 
બોલીવડુમા ંજ ત્રર-ચાર વાર રફલમ 
બની ચકુી છે. જેનાથી પે્રમમા ંમનષફળ 
થયેલ દુઃખી પે્રમીને ઉપમા મળી અને 
તેમની બીજી નવલકથા “પરરરીતા” 
પરથી બનેલ રફલમથી બોલીવડુને 
એક દમદાર રહરોઈન મળી.  R. K 
Narayanની ફેમસ બકુ “the guide” 
, પજંાબી લેણખકા “અમતૃા પ્રીતમ”ની 
નવલકથા “મપંજર” , પે્રમચંદની 
“શતરંજ કે ણખલાડી” વગેરે પરથી તે 
જ નામની ફેમસ રફલમો બની. આ 
મસવાય ભરસાલીની “હમ રદલ દે 
ચકેુ સનમ”ની વાતા્ધ બગંાળી લેણખકા 
મૈતે્રયી દેવીની “ન હનયનતે” પરથી 
લેવામા ંઆવી છે. અને “રદલ ચીઝ કા ં
હૈ ?” જેવુ ંગીત આપનાર ઉમરાવજાન 
પર Mirza Hadi Ruswaની ઉદુ્ધ  
નોવેલ “ ઉમરાવજાન અદા” પરથી 
બનેલી છે.  રષસકન બોનડની સૌથી 
કયટુ નવણલકા “ The Blue Umbrel-
la “ પરથી અને તેમની જ “ક્રાઇમ 
એનડ સસપેનસ” જોનરમાં આવતી 
બીજી નોવેલ “ Susane’s Seven 
Husband” પરથી મપ્રયકંા ચોપરાની 
“સાત ખનૂ માફ” બનેલી. અને કદાચ 
બોલીવડુની સૌથી મોટી રહટ રફલમ 
ગરાતી “3 idiots” અને બીજી ઘરી 
રફલમો ચેતન ભગતની નોવલસ પરથી 
બની ચકુી છે.  (ઘરીવાર એવુ ંલાગે છે 
કે તે બકુસ કદાચ રફલમ બનાવવા જ 
લખાઈ છે.)  અને ભારતીય લેખકોના 
પસુતકો પરથી માત્ર બોલીવડુમા ંજ 

નરહ હોલીવડુમાં પર રફલમો બની 
છે - નેમસેક,  Midnight’s chil-
dren, ઓસકાર મવમનંગ “સલમડોગ 
મમણલયોનેર”, અને તાજેતરમાં જ 
આવેલી - Lion  ! 

મોટા ભાગે જયારે સારહતય v/s 
મસનેમાની ચચા્ધ થાય તયારે હમેંશા 
એવુ ંજ કહવેામા ંઆવે છે કે રફલમો, 
મસનેમાને લીરે લોકોનો વાચંવાનો રસ 
ઓછો થઈ ગયો અને આ ઘરા ંઅંશે 
સાચુ ંછે, પર સામે તે પર એટલુ ંજ 
સાચુ ંછે કે રફલમોનો સારહતયનો પ્રસાર 
કરવામાં પર એટલો જ ફાળો છે.  
હમરા ંજ મેં સોમશયલ મીરડયા પર બે 
ત્રર જરના ફોટા જોયા - “Reading 
“half girlfriend” finally !” અને આ 
પોસટ પાછળ મવુીએ ભાગ ભજવયો 
જ હશે કારરકે તેનુ ંએક કારર એ 
પર હોય કે “બીજાની પહલેા જારી 
લેવુ”ં - કે મવુીમાં શુ ંઆવશે? શુ ં
વાતા્ધ છે? સાથે અમકુ લોકો એટલે 
પર મવુી જોવા જાય કે જે બકુમા ંછે 
તે મવુીમા ંછે કે નરહ?! આમ બનેંનો 
ણબઝનેસ ચાલે. સારહતયથી મસનેમાનો 
અને મસનેમાથંી સારહતયનો..!!  જેમ કે 
લગભગ બે વષ્ધ પહલેા “સરસવતીચદં્ર” 
નામની મસરરયલ આવી હતી જે 
કહેવાતી રીતે ગજુરાતી કલામસક 
નવલકથા “સરસવતીચંદ્ર” પરથી 
હતી.  ( જે ણબલકુલ સરખી ન હોતી 
!!! ) અને આ મસરરયલના એમપસોડસ 
આવતા ગયા, તેમ આ નોવેલ 
વાંચવાનુ ંવરત ુ ંગયુ.ં લાયબે્રીમા ં
ધળૂના ઢગલા નીચે દબાયેલી, પીળા 
પાનાવંાળી, નોવેલની માગં અચાનક 
વરી ગઈ અને ફરી તેના એરડશન 
બહાર પડ્ા, નવા કવર, રૂપ સાથે 
ફરી તે બજારમા ંઆવી. આ ઘટનામા ં
ખરેખર મસરરયલની મદદથી જ નોવેલ 
ફરી વચંાતી થઇ! 

(અનસુરંાન 10મા ંપાને)
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કાય્ધક્રમો જોવા ંજવા એ મારે માટે 
લોઢાના ચરા ચાવવા જેવી વાત. 
તમને થશે ગાડી છે, તે ચલાવતા ં
આવડે છે. તો પછી બહાના શા માટે 
બનાવવાના? એક તો કાય્ધક્રમ રાતના 
હોય. આમ પર આપરા દેશીઓના 
કાય્ધક્રમ સમય પર તો ભાગયે જ ચાલ ુ
થાય. ઓછામા ંઓછા એક કલાક મોડા 
હોય. વળી ભલ ુથજો જો વચમા ંદસ 
મમમનટનો મવરામ હોય તે અડરો 
કલાક લાંબો ચાલે. રાતના સમયે 
એકલા જવાનુ.ં પારકિંગમા ંગાડી પાક્ધ  
કરવાની. સભાખડં લગભગ દસથી 
પદંર માઈલ દૂર હોય. હવે આ બરા 
કારરોનો મવચાર કરંુ તયારે થાય.’

‘આવો પ્રોગ્ામ જોયા વગર ત ુ ંશુ ં
રહી ગઈ છો?’

નસીબ સારા છે કે મમત્રો પાંચેક 
માઈલ દૂર રહ ેછે. તેમને વારંો નથી 

તેથી તેમની સાથે જવા આવવાનો 
પ્રબરં ગો્વાઈ ગયો છે. આ બરી 
વાતનો ઉલલેખ કરવાની જરૂર ન 
હતી. હવે મદુ્ા પર આવુ.ં કાય્ધક્રમ 
જોવા જવાનો ખાસ હતે ુમમત્ર મડંળને 
મળવાનો હોય એ સવભામવક છે. 
આજનો કાય્ધક્રમ કોને ખબર કેવો 
હશે? મોટે ભાગે આશા વગર જવાનુ,ં 
એટલે મનરાશા ઓછી થાય. ભારતથી 
આપરા કલાકારો જયારે આટલે બરે 
દૂર આવતા હોય તયારે ગરુવત્ાને 
મહતતવ આપવુ ંજરૂરી છે. જરા સાદી 
મત્રરાશી માડંે તો ખબર પડે. કેટલા 
સમયની બરબાદી થાય છે. કેટલા 
પૈસાના આંરર મકૂાય છે. ૨૧મી 

સદીમાં પર આટલુ ંસામાનય જ્ાન 
ન રરાવતા હોઈએ તો પછી શુ ંકહવે ુ?ં

જરા પર ખબર ન હતી. આજનો 
કાય્ધક્રમ કેવો હશે. ઘર બહાર તૈયાર 
થઈને જવાનો મોકો મળે તયારે મનને 
સારંુ લાગે. નસીબ સારા ંહતા આજનો 
કાય્ધક્રમ માત્ર પદંર મમમનટ મોડો શરૂ 
થયો હતો. આંખો તો તયારે પહોળી 
થઈ જયારે કલાકારો ભારતના અને 
તે પર અપગં. આખો કાય્ધક્રમ લઈને 
અમેરરકા આવનાર સસંથાને અંતરના 
અણભનંદન. આ દેશમાં બરાને 
સાચવવા તેમને ઓછામાં ઓછી 
તકણલફ પડે તેનો ખયાલ રાખવો જરા 
કપરો છે.

એક ગ્ુપ હત ુ ં જેમાં કલાકારો 
‘વહીલ ચેર’ પર હતા.ં શુ ંતેમની અદા 
હતી. વહીલ ચેર પર બે્ા ંહતા ંછતા ં
કલામયતા તેમના અંગ અંગમાંથી 
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મનતરતી હતી. જે કૃમત તેમરે રજૂ 
કરી તેનુ ંવર્ધન કરવાની તાકાત મારી 
લેખનીમા ંનથી.

બીજુ ગ્પુ હત ુ ંજેમા ંઆપરા દેશના 
ગૌરવવતંા બાળકો બહરેા ંઅને મુગંા 
હતા.ં તેમના નતૃયનુ ંસચંાલન આંખો 
દ્ારા થયુ ંહત ુ.ં અને પછી તો બરા 
એકબીજાને જોઈ અનસુરતાં હતાં. 
ન સાભંળી શકે ન બોલી શકે આંખો 
દ્ારા હાવભાવ રજૂ કરવા.ં હાથ અને 
પગની તાલબધિતા. અહા, શુ ંઅદભતૂ 
દૃશય મારવાનો મોકો મળયો હતો.

હવે પ્રસતતુ થયો કાય્ધક્રમ જેમા ં
બરાં અંર બાળ કલાકાર હતાં. 
તેમના દ્ારા ભજવાયેલો નાટક જોઈ 
પે્રક્ષકગર મહોંમાં આંગળા નાખી 
ગયા. સર્જનહાર જયારે માનવને કશી 
ખોડખાંપર આપે છે તયારે બાકીના 
અંગોમા ંજે ચેતના અને કલામયતા 
બકે્ષ છે એ ખરેખર આશ્ચય્ધજનક 
જરાય છે.

એક પછી એક ભજવાતાં આંખ 
સમક્ષના દૃશયો જોઈ હૈયુ ંઆનદંમવભોર 
થઈ ઉ્્ુ.ં શુ ં તેમની વેષભષૂા, શુ ં
તેમની કલાનુ ંદશ્ધન.

મનમાં થયુ,ં’ હે ઈશ્વર તે મને 
બધુ ંઆપીને અનયાય કયયો છે.’ આ 

જીંદગીને દીપાવવા અથાગ પ્રયતન 
કરવો પડ.ે ઈશ્વરને દોષ નથી આપતી. 
મારી કમજોરીનો અહસેાસ અનભુવી 
રહી છંુ.

હવે જે નતૃયાંગના એ નતૃય રજૂ 
કયુું તે ખરેખર અદભતૂ હત ુ.ં રહમાલય 
ચડતા ંથયેલા ંઅકસમાતમા ંબને્ પગ 
ગમુાવી બે્ેલી ૨૨ વષ્ધની કનયાએ 
નતૃયની આરારના કરી, બે ખોટા 
પગ સાથે સુદંર નતૃય રજૂ કયુું. 
પે્રક્ષકોએ ઉભા થઈ દરેક કાય્ધક્રમ 
પછી કલાકારોનુ ં અણભવાદન કયુું. 
સભાખડંમા ંબે્ેલા સઘળા પે્રક્ષકો જારે 
ખરુશીઓ પર લોહચુબંક ન હોય તેમ 
સથાનને ચીટકી કાય્ધક્રમની હરએક 
પળ મારી રહ્ા હતા.ં વાહ, વાહના 
ઉદગાર અવારનવાર સભંળાઈ રહ્ા.

એક કલાકાર હતો જે હાથ અને 
પગ બને્થી વણંચત. તેરે તો આવીને 
કમાલ કરી. સહુને પેટ પકડીને 
હસાવયા. સુદંર અને સરળ ભાષામા ં
ટચૂકા રજૂ કરતો હતો. જયારે પહાડી 
અવાજમા ંબે રાસ સભંળાવયા તયારે તો 
તાળીઅોનો ગડગડાટ સભા મડંપને 
ચીરી આભને પામવા મથી રહ્ો.

અંતે આવી ભવય અને સુંદર 
કલાકારની કૃમત જેને હાથ ન હતા ં

અને પગેથી ‘કી બોડ્ધ ‘ વગાડી રહી 
હતી. ભજન પર વગાડ્ા અને રફલમી 
દુમનયાના પ્રચણલત ગાયનો પર 
વગાડ્ા. હાજર રહલેા ંપે્રક્ષકોએ તેને 
તાળી પાડી, સરૂ સાથે સરૂ મમલાવી 
વરારે સુદંર માહોલ ઉભો કયયો.

‘વનસ મોર’ ના ગડગાડાટ સાથે 
તેરે બે ગાયનો ફરી વગાડ્ા. બે 
કલાકનો કાય્ધક્રમ પરૂો થતાં અઢી 
કલાક મનકળી ગયા. આ લહાવો 
મારીને રદલ અને રદમાગ તરબતર 
થઈ ગયા. પે્રક્ષક ગરમાથંી રદલદાર 
વયકકતઓએ સવેચછાથી આ સસંથાને 
માતબાર ૧૦ હજાર ડોલર આપવાનુ ં
એલાન કયુું. આ સમાચારથી તો 
કલાકારો પર ઝુમી ઉ્્ા, હસુટનની 
ઉદારતા તેમના હ્રદયમા ંસથાન પામી. 
અમકુ વસતનુી તેમની સસંથાને જરૂર 
હતી તે વસાવવાનુ ંવચન આપયુ.ં 
બની શકે તો થોડા નવા મવદ્ાથથીઓને 
પર તેમની સસંથામાં શામેલ કરશે 
તેનો ઉલલેખ કયયો.

આજનો અમત સુદંર કાય્ધક્રમ જોવા 
ન ગઈ હોત તો અફસોસ થઈ જાત. 
ઘરે આવીને કારે પથારીમા ંપડતા 
ઉંઘ આવી ગઈ તેનો ખયાલ પર ન 
રહ્ો.

(પાના ં8નુ ંચાલ)ુ

આ પસુતકો પરથી બનતી રફલમો 
સામે ઘરી મશુકેલી હોય છે જેમ કે 
ત્રર કલાકમા ં300 પાનાનંી નોવેલ 
સમાવવી, નોવેલનુ ંનરેશન સક્રીન પર 
બતાવવુ ં- હવે નોવેલનો એક ભાગ 
પેરરસમા ંહોય અને બીજો પજંાબમા ં
તો નવલકથાકાર તો આરામથી લખી 
શકે -  તેને ખાલી અક્ષરો બદલવાના 
હોય, જયારે રફલમમેકરે આખા દેશ 
બદલવા પડે! અને રફલમમા ંબરી જ 
નાનામાં નાની વાત તો બતાવાય 
નરહ  - કારરકે સપેસ અને ટાઈમ 

બનેં ઓછા હોય.  રફલમ તમને જે 
લેખકે મવચારેલુ ંહોય તે સીધુ ંબતાવે 
છે. આપરે તે માત્ર જોવાનુ ંજ હોય 
છે જયારે પસુતક વાચંવાથી આપરને 
આપરી દુમનયા સર્જવાનો મોકો 
મળે છે. તેમા ંઆપરે બનાવેલુ ંઘર 
હોય છે, તેમા ંરહતેા પાત્રો હોય છે, 
સીરા આણલયા ભટ્ટ કે અજુ ્ધન કપરૂ 
નથી આવી જતા, આપરા રસતાઓ, 
જગયાઓ, આજુબાજુનુ ંવાતાવરર,  
રહરોઈનની બેગ પકડવાની સટાઈલથી 
લઈને હીરોની બટુ પહરેવાની રીત - 
બધુ ંઆપણુ ંહોય છે.

અને છેલલે ઘરીવાર એવુ ં પર 
થાય કે કોઈ પસુતક વાચંતા વાચંતા 
મવચાર આવે કે આની પરથી મવુી 
બની હોત તો,  જોવાની કેટલી મજા 
અાવત! અને પછી તો એમાં કયા 
હીરો, રહરોઈન લેવાયથી માંડીને 
ડાયલોગ, સેટ, ડાયરેકટર - બધુ ં
જ મવચારી લેવાનુ ં ! પર કદાચ એ 
મવુી બને પછી પર આપરે તો એ 
જ કહવેાના - “કે....બકુ જેટલી મજા 
નથી મપકચરમા!ં”
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અનજુ, હીરાની વીંટી પોતાની 
આંગળી ઉપર ગોળ ગોળ ફેરવતો 
હતો અને યાદ કરી રહ્ો હતો કે 
આજથી ત્રર મરહના પહલેા ંજે પરીનો 
પરરચય પર ન હતો, એ અજનબી 
હસીના માહી રદલહીની બીઝનેસ 
કોંફરંસમા ંએને અચાનક મળી અને 
એની તરફ ઢળી, તયારે સકુલ-કોલેજથી 
એમ.બી.એ.સરુીની એની બલેક એંડ 
વાઇટ જજંદગી એકાએક રંગીન 
સપનામા તબદીલ થઇ ગઇ. આજે 
આ અંગ ૂ્ ી જેમ એની આંગળી ઉપર 
વીંટળાઇ હતી, તેમ માહી નામની 
વેલ એના જીવનવકૃ્ષને વીંટળાઇ 
ગઇ હતી. આજથી ત્રર મરહના 
પહલેા ંપનૂાથી આવેલો એક સારારર 
યવુાન, અસારારર બધુધરપ્રભાથી 
મુબંઇની એક મલટીનેશનલ કંપનીમા ં
રીજનલ મેનેજરની પોસટ માટે પસદં 

થયો અને મુબંઇથી રદલહી કોંફરંસમા 
જતો હતો. પહેલી વાર મવમાનની 
સફરનો આહ્ાદક અનભુવ, થોડી 
નવ્ધસનેસ અને થોડો રોમાચં મારી 
રહ્ો હતો. ચેક ઇન તથા સીકોરીટી 
પાસ કરી, આ જ લોંજમા પોતાન ુ
લેપટોપ લઇને કોંફરંસમા ંદશા્ધવવાના ં
પોતાના પ્રોજેકટની તૈયારી કરતો 
હતો. રદલહીના આ ત્રર રદવસના 
મકુામ દરમયાન એની જજંદગી સીરી 
લાઇનના પાટા પર દોડવાને બદલે 
હવામા ંઉડવા લાગી. એક સીરો-સાદો 
છોકરો, એક અજનબી પરી માહીના 
પે્રમમાં ઉંરે માથે પટકાયો. માહી 
એની ઓરફસની બેંગલોર બ્ાંચની 
રીપે્રસટેંટીવ હતી. આ ત્રર રદવસના 
સગંાથે એમને એક હોટલમાથંી એક 
રૂમમા લાવી દીરા. એરે જીવનમા ં
પે્રમ, મવમાન પ્રવાસ અને પોઝીશનનો 
આસવાદ પહલેી વાર જ માણયો હતો. 
તયાર પછીના ત્રર મરહના દરમયાન 
રાત ભર ચેટીંગ, મેસેજીસ, સકાઇપ 
વગેરે આજના યગુના સારનો દ્ારા 

પે્રમની સારના કરી અને સાથે જ 
જીવવા મરવાના કોલ આપયા. 
બને્ના કુટંુબીજનો શરૂઆતની થોડી 
આનાકાની બાદ લગન માટે માની 
ગયા. મવવાહની તારીખ નક્ી કરી 
એટલે બને્એ હીરાની અંગ ૂ્ ીની 
ડીઝાઇન ઓન લાઇન સીલેકટ 
કરી કે જેથી બને્ સરખી જ અંગ ૂ્ ી 
એકબીજાને પહરેાવે. રદલ કેચ કીયા 
અને અંગ ૂ્ ી મેચ કીયાનો જમાનો 
આવયો છે ને ! અને ગઇકાલે જ, એક 
નાના ફંકશનમા બને્એ, મમત્રો અને 
કુટંુબીજનોની હાજરીમા પે્રમ બરંન 
યાને એંગેજમેંટની હીરાની અંગ ૂ્ ી 
એકબીજાને પહરેાવી હતી. અતયારે 
માહીની મવદાયને સમયે, એ અંગ ૂ્ ીના 
સપશનઁો રોમાચં અનભુવી રહ્ો હતો . 

 અતયારે માહી ફલાઇટમા બેંગલોર 
પાછી જતી હતી અને પોતે રદલહીની 
ફલાઇટ પકડવા અહીં એ જ લોંજમા ં
બે્ો હતો. બને્એ સાથે કોફી પીરી, 
ભેગા મળી સહજીવનના, લગનના, 
હનીમનૂના સપના સેવયા. એટલામા ં
બેંગલોરની ફલાઇટ અનાઉંસ થઇ. 
માહી ફલાઇંગ કીસ અને ગડુ બાય 
કીસ આપીને મવદાય થઇ. સામે પાક્ધ  
થયેલ ુએનુ ંપલેન ઉપડવાની તૈયારી 
કરી રહ ુહત ુ.ં તયાર બાદ એ પલેન 
રન-વે ઉપર ભાગત ુ ંઅને ટેક ઓફ 
કરત ુ ંદેખાયુ,ં તયા ંસરુી એ મન ભરીને 
જોતો રહ્ો. તયા ંતો અચાનક હવામા 
બળબળતો ગોળો દેખાયો અને એ 
ફલાઇટ રદશાહીન થઇ. ભડકે બળી 
અને થોડે જ દૂર ડંુગરોમા ંતટૂી પડતી 
જરાઇ. 

અનજુ કંટ્ોલ રૂમ, અનાઉંસર, 
સીકોરીટીની વચચે આમ તેમ બેભાન 
પરે ભાગતો રહ્ો અને કોઇ અનભુવી 
પસ્ધનની સલાહથી, ટેકસી કરી પલેન 
પડ્ુ ંહત ુ,ં એ રદશામા ંભાગયો. તે 

(અનસુરંાન 13મા ંપાને)
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ઓટલા પર મકેુલ, બાકંડે બેસીને 
મવનયે બ્શ કરવા માડં્ ુ.ં બહારની 
્ંડક અને રીમી હવાની લહરેખી તેને 
આલહાદક લાગી. “ મવનય ચા થઇ 
ગઈ બેટા, તારી ટે્ન ઉપડી ના જાય.” 

“ના મોમ, બસ આવયો.” કહીને 
તે ઉભો થયો તયારેજ , એક કાચની 
પતુળી જેવી ગોરી-નમરી યવુતી પર 
તેની નજર પડી. 

પળભર તે જોઈ રહ્ો, પર તેને 
મોડંુ થત ુ ંહત ુ,ં એટલે તે તૈયાર થઈને 
સટેશન જવા નીકળી ગયો. મુબંઈમા ં
તેના મમત્ર, મવવેકની બહનેના ંલગન 
હતા.ં મવવેક અને મવનય હૈદરાબાદમા ં
સાથે ભરેલા. શરૂઆતમા ંબે ત્રર વષ્ધ 

તયા ંજ જોબ પર સાથે કરેલી. પછી 
મવનય અમદાવાદ અને મવવેક મુબંઈ 
સેટ થયેલા. દોસતી ગાઢ હતી, પર 
હજી એકબીજાના ફેમીલીથી પરરણચત 
નહોતા. 

મવનય, મવવેકને મળયો તયારે બનેં 
પે્રમથી ભેટી પડ્ા. ઘરના સૌ તેમની 
મમત્રતા જોઇને રાજી થયા. મવવેકે 
બરાની ઓળખાર કરાવી. જેના 
લગન હતા, તે વ ૃદંાને જોઈને મવનય 
જારે આભો બની ગયો. સૌને લાગયુ ં
કે, વ ૃદંાની સુદંરતાએ તેને આભો 
બનાવયો. લગનના ત્રર રદવસના 
પ્રોગ્ામો મારીને, મવનય ખશુખશુાલ 
થઈને પાછો આવયો.

કાયમ તો, મવનય જોબ પર જવા 
તૈયાર થવાય તેવા સમયે જ ઉ્તો. 
પર એક રદવસ અચાનક તેને યાદ 
આવયુ ં કે મુંબઈ ગયો તે રદવસે 
વહેલી સવાર, કેટલી સુદંર અને 
ઉતસાહપે્રરક હતી. એટલે તે રદવસે 
આછા અંરારામા ંજ ઉ્ીને તે બાકંડે 
બે્ો. થોડીવારમા ંસોસાયટીમા ંકચરો 
વાળવાવાળી બાઈ,-રામી આવી, તેરે 
મવનયને જયશ્ી કૃષર કહુ.ં મવનયે 
પર જવાબ આપયો. “જય શ્ી કષૃર” 
અને જોયુ ંતો રામીની સાથે પેલી 
સુદંર છોકરી પર કચરો વાળતી 
હતી. મવનયે તેના પર એક અછડતી 
નજર નાખી, અને તે અંદર ગયો. 
તેના મનમા ંગડમથલ ચાલતી હતી. 
પર કંઈ સમજાતુ ંનહોત ુ.ં

વ ૃદંા તેના સાસરરયા સાથે દ્ારકા 
દશ્ધન કરવા જવાની હતી એટલે 
આગલે રદવસે તેઓ મવનયને તયા ં
અમદાવાદ આવયા. સૌએ ભેગા 
થઈને, મઝા કરી અને ઘરાં બરા 
ફોટો પાડ્ા, મવડીઓ લીરા. 

બીજા રદવસે વ ૃદંા નીકળી ગઇ. 
હવેથી મવનયને વહેલી સવારે 
ઉ્ાવાની ટેવ પડી હતી. આછા 
અંરારામા,ં સવારની ્ ંડક અને શામંત 
મારવા તે ઓટલે બાકંડા પર બેસી 
જતો. 

તે રદવસે પર રામીએ આવીને, 
“જયશ્ી કષૃર” કહુ.ંઅને મવનયે જવાબ 
પર આપયો. અને કોર જારે કેમ, 
તરત જ તેનાથી પછૂાઈ ગયુ,ં 

“તમારી સાથે આ કોર છે?”
“મારી છોડી છે, સાયબ. “પછી 

છોકરીને પાસે બોલાવીને કહે, 
સાયબને જેસીક્રષર કે”

.”પેલી કંઈ કહ ેતે પહલેા જ, મવનયે 
પછૂ્ુ,ં “શુ ંનામ છે?” “કંુદા” સભંાળીને 
મવનય ચમકો. 

તેરે તરત તેની મમમીને બમુ 

 xðeL‚

nwt yLku {khe ðkíkku
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પાડી. “મોમ, આ જુઓ રામી માસીની 
કંુદા.” 

મમમી બહાર આવીને કહ,ે “ હા 
જોને કેટલી મોટી થઇ ગઈ છે.” 

તેમરે કંુદાને બોલાવીને દસની 
નોટ આપીને કહું, “લે તારા માટે 
બંગડી લેજે.” શરમાતા શરમાતા 
દસની નોટ લઈને તે ઝડપથી જતી 
રહી.

મવનય પર અંદર ગયો અને 
મોબાઈલમાં વ ૃદંાનો ફોટો કાઢીને 
મોમને કહુ,ં “મોમ જુઓ, વ ૃદંાનો ફોટો, 
તમને શુ ંલાગે છે?” 

ફોટો જોઇને મોમ પર મવચારમા ં

પડી ગયાં. કહે,” મવનય આ ફોટો 
વનૃદાનો છે કે કંુદાનો?” “

હા મોમ, હું મુબંઈ વ ૃદંાને જોઇને 
આવયો અને અહીં રામીની છોકરીને 
જોઈ, તયારથી મને સરખાપણુ ંહોવાનુ ં
લાગત ુ ંહત ુ.ં 

પર મોમ આજે તો એ પર 
કલીયર થઇ ગયુ ંકે, માત્ર સરખાપણુ ં
નરહ, બનેં હબુહ ુસરખા ંલાગે છે જારે 
-ટવીન મસસટસ્ધ -.”

વળતા ંજયારે વ ૃદંા દ્ારકાથી પાછી 
આવી તયારે મનખાલસ ભાવે મવનયે 
કહુ,ં “વ ૃદંાદીદી, કાલે સવારે, તમારા 
માટે એક સરપ્રાઈઝ છે.

“બીજા રદવસે મવનય, વ ૃદંા સાથે 
થોડો વહેલો ઉ્ીને બાંકડે બે્ો. 
થોડીવારમા ંરામી અને કંુદા, કચરો 
વાળતા, વાળતા આવયા. 

મવનયે કંુદાને બોલાવી, “અહીં 
આવ તો,” અને જેવી તે આવી તેને 
જોઇને વ ૃદંા ઉભી થઇ ગઈ. 

તેને લાગયુ ંસામે દપ્ધર છે કે શુ?ં 
પર ના આતો.... આતો... આતો 
કંુદા,... રામીને જોઇને વ ૃદંાએ હળવી 
ચીસ પાડી. “મા.ં...”

“તો શું સાયબે તને કઈ(કહી) 
દીધુ?ં”

(પાના ં11નુ ંચાલ)ુ

એકસીડેંટની સાઇટ પર પહોંચયો, 
જયા ંતટૂી પડેલા પલેનનો કાટમાળ 
બળી રહ્ો હતો. એના કાટમાળની 
આસપાસ ઘાસ વગેરેમાં પર 
આગ લાગી હતી.ફાયરબ્ીગેડ અને 
મમણલટરીએ આખો મવસતાર કોડ્ધન કયયો 
હતો. કોઇ પર પેસેંજરની બચવાની 
શકતા ન હતી. બરા જ પેસેંજરોના 
બોડી આગની જવાળાઓમા ંબળીને 
ખાક થઇ ગયા ંહતા ંઅને કાળા કોલસા 
જેવાં થઇ ગયાં હતાં. પેસેંજરો સ્તી 

કે પરુુષને બદલે, બળેલા ડેડ બોડી 
તરીકે પર ના ઓળખાય એવા ંબની 
ગયા ંહતા.ં 

માહી સાથે જીવવાનુ ં કે મરવાનુ ં
એના ભાગયમા ંન હત ુ.ં એની જીવતી 
જાગતી મપ્રયતમા, એક બોડી બની ગઇ 
હતી અને એને ભાગે મપ્રયતમાન ુબોડી 
ઓળખવાની યાને શીનત્ કરવાની 
જવાબદારી હતી. એના પોતાના ંઅને 
માહીનાં સગા વહાલાઓએ પાછા 
જવા સવારની ટે્ન પકડી લીરી હતી. 
જેટલા મમત્રોને બોલાવાય એટલાને 

એરે મેસેજ કયયો હતો. એ એક રારો 
રડતો કકળતો અહીંતહીં ભાગતો હતો. 
મીલીટરીવાળા આ બરા જ બોડીને 
સાઇટ ઉપરથી ઇવેકએુટ કરીને 
મોગ્ધમાં લઇ જવાના હતાં. પે્રમના 
અનેક રંગ હોય છે પર આ કાળો રંગ 
તો એની કલપના બહારનો જ હતો. 
સવરૂપવાન માહીના કાળા પડી ગયેલા 
બોડીને ઓળખવાન ુએક જ ણચનહ હત ુ.ં 
માહી સાથે મેચ કરેલી એંગેજમેંટની 
હીરાની અંગ ૂ્ ી.

 એક દવાખાને વેઈટીંગ લોનજ મા ં

લખેલી સરસ લાઈન

“દવામા ંકંઈ મજા નથી”

અને

“મજા જેવી કોઈ દવા નથી”

Enjoy life ..!

ઝાઝંરી નો અવાજ દીવસે સભંળાય તો કેવો મમ્ો લાગે

પર રાતે્ર સભંળાય તો હનમુાન ચાલીસા યાદ આવે. 

~  ~  ~

આંગળીઓ જ મનભાવી રહી છે સબંરંો આજકાલ,

મળીને મનભાવવાનો સમય જ કા ંછે

બરા ટચ મા ંવયસત છે પરંત ુકોઈ ટચ મા ંનથી.
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“આઈ આજ મને આનદં વાધયો 
અમત ઘરોમા,ંગાવા ગરબા છંદ બહચુર 
માત તરોમાં….” આનદંનો ગરબો 
યાદ આવે એટલે મત્રપરુાસુદંરીમા ં
બહુચરાજી યાદ આવે જ. શ્ીમદ્ 
ભાગવતના દશમસકંરના ચોથા 
અધયાયના પ્રારંભના તેર શલોકમા ં
શ્ી કૃષરવતાર થતા પહેલા નંદ 
ગોપને તયા ંયશોદાજીને બાણલકારૂપી 
બહુચરાજીએ અવતાર રારર કયયો 
હતો એવી કથા જારવા મળે છે.

રેણકુા પરુારમાં ઈશ્વાકુ રાજાના 
વશંમા ંરેર નામનો રાજપતૂ તપસયા 
કરતો હતો તયા ંઅકગનકંુડમાથંી રદવય 
સવરૂપવાળી દેવી કનયા સવરૂપે પ્રગટ 
થઇ તે બહુચરાજી એમ કહવેાય છે. 

પષુપાવતી(હાલની રૂપેર)નદીના 
નજીકના પ્રદેશમા ંવસતા ઋમષઓને 
તેમના યજ્ારદકાય્ધમાં દૈતયો અનેક 
મવઘનો નાખંતા હતા,ં તેથી ઋમષઓએ 
મેરુ પવ્ધત પાસે આવેલ રોળાગઢ 
જઈ દેવીની પ્રાથ્ધના કરી. દેવીએ એ 
સથાનથી ઉતરી આવીને દંઢાસરૂનો 
વર કયયો. આથી ઋમષઓએ પ્રસન્ 
થઈને વરખડીના વકૃ્ષ પાસે શ્ી 
જગદંબાની સથાપના કરી આથી તે 
બહચુરા કહવેાય છે.  

શ્ી બહચુરાજી માતાજીએ દૈતયોનો 
સહંાર કરવાનુ ંમવવરર કયુું હોવાથી 
તેમનુ ં નામ ‘બહુચરી કે બહુચરા’ 
કહવેાયુ.ં મા ંબહચુર કુકડા પર સવારી 
કરે છે.આશરે ૧૦૦ ફટ લબંાઈ,૫૦ 
ફટ પહોળાઈ અને ૩૨ મીટરજેટલી 
ઉંચાઈ રરાવત ુ ંઆ ભવય પવૂા્ધણભમખુ 
દ્ાર અને બે ઘમુમટ તથા મશખરથી 
શોભાયમાન મરંદર છે. આ મશખરબધિ 
મરંદર વડોદરાના રાજવી ગાયકવાડે 

૧૮૩૯મા ંબરંાવેલ છે. 
મખુય ગોખમાં શ્ી બાલાયંત્રની 

પજૂા થાય છે. ગભ્ધગહૃમા ંમાતાજીના 
સથાન પાસે પજુારી તથા ભટ્ટજી બેસે 
છે. મડંપમા ંપાચં ફટ ઊંચા મસંહાસને 
માતાજી ણબરાજે છે અને બાજુમા ં
અખંડ જયોત છે. મખુય દરવાજો 
દણક્ષરાણભમખુ છે. મરંદર ફરતે ચોક 
આવેલો છે જે ચાચર ચોક થી જારીતો 
છે. માનસરોવર નામનો પ્રાચીન કંુડ 
મરંદરની પાછળના ભાગે આવેલ છે. 

ભટ્ટ વલલભ મેવાડા રણચત ‘આનદંનો 
ગરબો’ શ્ધિાળુઓની જીભે ગવાયા કરે 
છે.ચૈત્રી પનૂમની રાતે જગદંબાની 
ભવય શોભાયાત્રા નીકળે તયારે ‘ગાડ્ધ 
ઓફ ઓનર’ આપવામાં આવે છે. 
યાત્રાળુઓ માટે અહીં રહવેાની તથા 
જમવાની સગવડ કરવામા ંઆવી છે. 
મહસેારાથી ૩૫ રકલોમીટરના માગજે 
આ સથળ આવેલુ ંછે.
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“મને હજી એ જ સમજાતુ ંનથી કે 
ત ુ ંઓરફસમા ંમોડે સરુી કેમ કામ કરે 
છે.??

બરી જવાબદારી તારી એકલી પર 
આવી ગઈ છે કે શુ.ં.?? 

ઓરફસમા ંબીજા પર છે ને કામ 
કરવા માટે..? 

જેટલો પગાર મળે છે એ પ્રમારે 
જ કામ કરવાનુ ંઅને કામ ભલેને ગમે 
એટલુ ંબાકી હોય તો પર આપરો 
ટાઇમ થાય એટલે નીકળી જ જવાનુ.ં 

વરારે બેસવાથી કંપની કંઈ વરારે 
પગાર નથી આપી દેવાની.” અમનતા 
ફોન પર તાડુકી..

“હા અની, બસ થોડંુક જ કામ 
બાકી છે..... બસ પાંચ મમનીટ... હું 
થોડીજ વારમા ંનીકળંુ છંુ..” મવશ્વાએ 

કોમપયટુરની સક્રીનમાં જોતાં જવાબ 
આપયો. 

“મવશ્વા, છેલલા અડરો કલાકથી 
હું તારી પાંચ મમનીટ-પાંચ મમનીટ 
સાંભળીને થાકી ચકુી છંુ.” અમનતા 
કંટાળાજનક સવરે ફોન પછાડતા 
બોલી.

થોડા સમય પહેલા મવશ્વા અને 
અમનતા જે.કે. એનડ ફાઈનાનસ 
કંપનીમા ંસાથે કામ કરતા હતા.ં 

બંને વચચે સારંુ બનતુ.ં મવશ્વા 
છેલલા ચાર વષ્ધથી કંપનીમાં સારી 
પોસટ પર હતી. 

ડીમોનેટાઈઝેસનની અસરને કારરે 
કંપનીની આમથવિક કસથમત ઘરી વરસી 
ગઈ હતી.

એટલે છેલલા ત્રર-ચાર મરહનાથી 
કંપનીનુ ં મેનેજમેનટ ખોરવાયુ ં હત ુ.ં 
મહીને કમ્ધચારીઓના પગાર પર 

નહોતા નીકળતા.ં 
ઘરા કમ્ધચારી કંપની છોડીને બીજે 

જતા રહ્ા હતા.ં 
અમનતા પર એમાની એક હતી. 

એ મવશ્વાને ઘરીવાર સમજાવતી કે 
આ જોબ છોડીને બીજે કાકં જતી રહ ે
પર મવશ્વા આ વાત માનવા તૈયાર 
નહતી. પોતે અમનતાને કેમ સમજાવે 
કે જયારે પપપાના અવસાન પછી 
ઘરની અને નાના ભાઈની જવાબદારી 
પોતાના પર આવી ગઈ હતી તયારે 
આ જ કંપનીએ એને પાચં લાખની 
મદદ કરી હતી. હવે જયારે પોતાનો 
વારો આવયો છે કંપની માટે કંઇક કરી 
છૂટવાનો તયારે પોતે કઈ રીતે પાછી 
પાની કરે.. 

મોબાઈલમા ંફરી અમનતાનો મેસેજ 
બલીંક થયો.

™erŒ{¥kk

 ®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k
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એક વખત યમુરષ્ીર મસવાયના 
ચાર પાંડવો ભગવાન શ્ીકૃષરને 
મળવા માટે ગયા હતા. ચારે 
પાંડવોએ કળયગુમાં મારસ કેવી 
રીતે જીવતો હશે અને કળીયગુમા ં
કેવી કસથતી પ્રવત્ધતી હશે એ 
જારવાની ઇચછા બતાવી એટલે 
ભગવાન શ્ીકૃષરએ ચારે રદશાઓમા ં
એક એક બાર છોડ્ુ ંઅને પછી ચારે 
ભાઇઓને એ બાર શોરી લાવવા 
માટે આજ્ા કરી.

અજુ ્ધન જે રદશામા ંબાર લેવા ગયો 
તયા ંએરે એક મવણચત્ર ઘટના જોઇ. 
એક કોયલ મધરુ અવાજે ગીતો ગાતી 
હતી. અજુ ્ધનના પગ થભંી ગયા એરે 
કોયલ તરફ જોય ુતો આશ્વય્ધથી આંખો 
પહોળી થઇ ગઇ. મધરુ કં્ે ગીતો 
ગાનારી કોયલ એક સસલાનુ ંમાસં 
પર ખાતી જતી હતી. સસલ ુદદ્ધથી 
કરસતુ ંહત ુ ંઅને કોયલ ગીત ગાતા 
ગાતા એનુ ંમાસં ખાતી હતી.

ભીમ જે રદશામા ંબાર લેવા ગયો 
તયા ંએને પર એક કૌતકુ જોય.ુ એક 

જગયાએ પાંચ કુવાઓ હતાં. ચાર 
કુવાઓ પારીથી ઉભરાતા હતા. આ 
ચારે કુવાની બરોબર વચચે પાચંમો 
કુવો હતો જે સાવ ખાલી હતો. ભીમને 
એ ન સમજાણું કે ચાર કુવાઓ 
ઉભરાય છે તો વચચેનો પાચંમો કુવો 
સાવ ખાલી કેમ છે? 

નકુલ જે રદશામા ંબાર લેવા ગયો 
હતો તયા ંતેરે એક ગાયને બચચાનેં 
જનમ આપતાં જોઇ. બચચાને જનમ 
આપયા બાદ ગાય એને ચાટવા લાગી. 
થોડીવારમા ંબચચાના શરીર પરની 
ગદંકી સાફ થઇ ગઇ આમ છતા ંપર 
ગાયે ચાટવાનુ ંચાલ ુજ રાખય.ુ હવે તો 
નાના બચચાની કોમળ ચામડીમાથંી 
લોહી નીકળવા લાગયુ ંતો પર ગાયે 
ચાટવાનુ ંચાલ ુજ રાખય.ુ

સહ દેવ જે રદશામ ાં  બ ાર 
લેવા ગયા તયાં એમરે પર એક 
આશ્વય્ધજનક ઘટના જોઇ. કોઇ મોટા 
પવ્ધત પરથી શીલા નીચે પડી રહી 
હતી. નીચે ગબડતી આ શીલા 
રસતામા ંઆવતા નાના-મોટા પથથરો 

અને વકૃ્ષોને રરાશયી કરતી તળેટી 
તરફ આગળ વરી રહી હતી પર 
એક નાનો છોડ વચચે આવયો અને 
શીલા અટકી ગઇ. 

ચારે પાંડવોએ પરત આવીને 
એમરે જોયેલી ઘટનાની વાત 
ભગવાન શ્ીકૃષરને કરી અને એનો 
મતલબ સમજાવવા મવનંતી કરી. 
ભગવાન શ્ીકૃષરએ કહ ુકે ‘”આ ચારે 
ઘટના કળયગુમાં કેવી કસથતી હશે 
તે બતાવે છે. સાધઓુ કોયલની જેમ 
મી્ા અવાજે વાતો કરશે અને સસલા 
જેવા ભોળા અનયુાયીઓનુ ંદદ્ધ  દુર 
કરવાના બહાને એનુ ંશોષર કરશે. 
ચાર કુવાઓ પારીથી ઉભરાતા હતા ં
છતાં બાજુમાં જ રહલેા કોરા કુવાને 
એક ટીપુ ંપારી આપતા નહોતા એમ 
કળીયગુમાં અમીરોને તયાં સપંમતની 
રેલમછેલ હશે પર એ એક પૈસો 
પર આજુબાજુની જરૂરીયાતમંદ 
વયકકતઓને નહીં આપે. ગાયે એના 
બચચાને ચાટી ચાટીને ચામડી પર 
ઉતરડી નાંખી તેમ કળયગુમાં મા-
બાપ પોતાના સંતાનોને જરુરથી 
વરારે લાડલડાવીને માયકાગંલા કરી 
નાંખશે અને પોતાના જ સતંાનોને 
હાની પહોંચાડશે. પવ્ધત પરથી 
પડતી શીલાની જેમ કળીયગુમા ં
મારસનું ચા રરત્ય પર સતત 
નીચે પડત ુ ંરહશેે. નીચે પડતાં આ 
ચારીત્યને બીજુ કોઇ નહીં અટકાવી 
શકે પર જો માત્ર પ્રભનુા આશરા 
રૂપી કે સતસગંરૂપી નાનો છોડ હશે તો 
એનાથી ચારરત્ય નીચે પડત ુ ંઅટકી 
જશે.” 

ચારે પાંડવોને કળીયગુમાં કેવી 
કસથતી હશે તે બરોબર સમજાય ગયુ.ં 

તમને સમજાણુ?ં?
- સકંલન
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કાનન પહેલી વાર ૩ વષ્ધનો 
હતી તયારે ઝખંતી હતી કે મા-બાપ 
તેને વહાલ કરે..પર શુ ંકરે ઘરમા ં
ભાઇઓના માન હતા.ં

બાર વષજે મમત્રોમાં તે ઝખંતી કે 
કોઇ તેને વહાલ કરતી મમત્ર મળે.

વીસમે વષજે તે ઝંખતી કે કોઇ 
મનગમતુ ંપાત્ર વહાલ કરત ુ ંમળે.

પચચીસમે લગન થયા.ં.મનગમતા 
ભરથારે પર વહાલ માંગય ુ પર 
આપવામા ંતો કચાશ જ રાખી.

છવવીસમા ંવષજે પહલેે ખોળે દીકરો 
આવયો..બીજે ખોળે દીકરી આવી તેનુ ં
મન હવે પ્રસન્ હત ુ.ં.દીકરો તો મને 
વહાલ કરશે જ. દીકરી પર મારંુ લોહી 

છે.
પચાસ વષ્ધ થયા તયારે પહેલી 

વખત સમજાયુ ં કે શુ ં દીકરો કે શુ ં
દીકરી તેમના પાત્રો મળે એટલે 
તેમના ઘરે. તેઓ વહાલ લેવા આવયા ં
હતા ંઆપવા નહીં

થાકેલી મમતા પૌત્રમાં પતુ્રનુ ં
બચપર જોવા લાગી અને એકાતંોમા ં
રડતી કે મારા બરા જ પ્રયતનો મનષફળ 
ગયા.. મારી જજદંગીમા ંમેં બધ ુઆપયુ ં
જ…પર મને કદી કશુ ંમળયુ ંનહીં…

તે રદવસે સતં કથામાં તેને એક 
વાક જડયુ…ંપે્રમ તો વહેંચવા માટે 
જ હોય..તેનો વેપાર ના હોય.. તેના 
મોલ તોલ ના હોય ને જે આપે તે 

પામે જ….
પર કારે? ચીતામા ંજઇશ તયારે?
તે રદવસે રીક્ષામા ંજતી હતી અને 

અકસમાત થયો..વાગય ુતો નહોંત.ુ. 
પર ઘરના સૌ ટોળે વળી ગયા 

ફોન પર ફોન ચાલ ુથઇ ગયા ંજે 
સૌની પાસેથી અપેક્ષા હતી અને જેની 
પાસેથી અપેક્ષા નહોંતી તે સૌએ ભાળ 
કાઢી.. 

ણચંતાઓ કરી વહાલ કયુ્ધ..તયારે 
પહલેી વાર કાનન મલકી…

હા. પે્રમ જે આપી શકે તે જ પામે…

       nk
   «u{ 
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પીઢ થાય છે રદવસો ને રાત બનતી જાય છે,

સૈકાઓ પછી વાત ઈમતહાસ બનતી જાય છે.

ઉજાગરો કરે દરીયો, ખારાશને રદીયો આપે

મી્ાશ એમ થોડી આબાદ બનતી જાય છે?

ઘાવ રાખી ખલુલા દીલે જા દરેકને બતાવ ત ું

એમ વેદના કંઇ થોડી બાકાત બનતી જાય છે?

હડસેલે ખોટી દલીલે, એને મકુીને બતાવ ત ુ,ં

નાહક ત ુ ંબહું બીચારી જાત બનતી જાય છે.

ૠરોનુ ંલઇ સગપર એરે કારસો રચયો છે,

ઊડી વળગે આંખે એવી વાત બનતી જાય છે.

મીંચી દીરી છે આંખ, ને ક્ે છે બહું ‘ક્ષતી’

ડર છે ને વીટંબરા મવશ્વાસ બનતી જાય છે.

થાય તો જીવવા દો અમકુ ખશુ વહમે વચચે..

ફોંસલાવો લાગરી તો નીરાતં બનતી જાય છે. 

છે કોચલુ,ં અહીં બરે માહં્લો શોધુ ંછંુ,

ફોફાનેં હીર મવનાના ખોણળયા ંફંફોળંુ છંુ.

મકૂી સવુાસ ફલમા ંએ કા ંગયો શોધુ ંછંુ, 

કારીગરી છે તાજી ને હાજરી ખોળંુ છંુ. 

પાચંીકા ને ગીલલી દંડા મેદાનમા ંશોધુ ંછંુ, 

વાવડ એના ં‘પણળયા ંલઈ માણળયા ભરંૂ છંુ.

કુટંુબ સાથે ગરમ રોટલીનુ ંજમર શોધુ ંછંુ, 

પડીકાનંા ડચૂા પેટે ્ાલવી દોડે પાટવીને  જોઉં છંુ. 

માનવી નામે વાહન ઈંરર લેતો જોઉં છંુ, 

જરૂરરયાતોની માગંમા ંફેરી કરતો જોઉં છંુ.

અમીર થઈ સબંરંોમા ંગરીબ થતો જોઉં છંુ, 

માનવી નામે મશીન મનરંતર છાપતો જોઉં છંુ. 

“òÞ Au..” “skuô Awt”

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk CafeûkrŒ (yrûkŒk ¼è)

frðíkk Cafe
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મારા જ અસતીતતવને શોરતા શોરતા મને,

તારી જ આદત પડી જશે કા ંજારતો’તો !

બસ, તારી મનખાલસતાને રોજે રોજ,

હું તો એમ જ મન ભરીને મારતો ‘તો !

થયા ંકૈંક અનભુવો મને ભતૂકાળ મહી,

મનત નવા હું તો વારલામા ંતેનેે વારતો’તો !

મળયા ંભલે ઘરા મમત્રો જીવન રાહ પર,

કોર કેવા ંનીકળયા એને જરા છારતો’તો !

ના જ કરી શકો પાર કોઇ પડાવ “ભગી”

છતાયેં રોજ ઉ્ીને મનમા ં્ારતો’તો !

હું તને કયા ંકહ ુછંુ કે તલવાર મયાન કર,

જો કરી શકે રદલથી તો જ પ્રહાર કર.

દુમનયાની લાયમા ંજીવવાનુ ંન છોડાય ,

મન મોહ ેસૌના એવો ત ુ ંવયવહાર કર .

જીવન જીવતા ન મળે હરર તો શુ ંથયુ ં,

દીન જનના જીવ ્ારે તે રાગ મલહાર કર.

નહીં આવે કોઈ સદુશ્ધન ચક્ર રારી અહીં,

તારા અવગરુોનો ત ુ ંજાતે જ સહંાર કર,

આ કમયોના ંરહસાબો ત ુ ંજાતે ના કર રરમ ,

ણચંતા છોડી ગરુુ સગં હંમેશ મવહાર કર.

fâk òýŒku’Œku
Sð™ Þkºkk

¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe

“Äh{” (Ä{uOÿ sku»ke)

frðíkk Cafe
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વહાલા ,

આવી રીજવવા તને,

કયા જઈશ,પાછો ક-મને!!

તારે મન અહસેાસ લઈ,

કયા ંજઈશ ,માન ખઈ !!

ત ુ ંચાહ ેબધ ુજ મેળવી,

કયા ંજઈશ ,હાથ ફેરવી!!

આજ ગગનમા ંઅંરારંુ ,

કયા ંજઈશ, અરરાયુું !!

સમય મવતી જાય રોજ,

કયા ંજઈશ,લઈને બોજ!!

પ્મે ના સરૂતાલ આપરે,

કયા ંજઈશ ગમુાવી જારે !!

આમ તો ઘણ ુબધુ ં

ભલૂી જવા માગં ુછંુ...

તોયે -

કેમ કરીને બધુ ંજ 

સમયસર યાદ આવી જાય છે

ઝખંનાઓને રાબેતા મજુબ આટોપી લીરી તોયે 

કયારેક સળવળાટ કરી જાય છે

જીંદગી ભર જયા ંપહુંચવાની 

તમન્ા હતી,

 ને 

અચાનક જ માગ્ધ  બદલાઈ જાય છે

ત ુ ંકહ ેછે 

‘હું જ છંુ તારો પરયાય’

 ને , એ જ- 

મવરોરાભાસ બની જાય છે

આમ તો પ્રશ્ન સાવ સહલેો હતો 

પેપર મા,ં જવાબ આપતા ંજ 

ફરી નવો પ્રશ્ન બની જાય છે

હું -ત ુ ં

ત ુ ં-હું ની 

હુંસાતસુીમા ંબસ આપરો વત્ધમાન 

ડઘાઈ જાય છે.

“‚qhŒk÷”
¼q÷e sðwt...!

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe
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છંદ-સવુદના

પયારંુ પખંી ટહકુુ,ં અનપુમ સખુદા, છે વષ્ધ 

નવલુ ંવાસતંી વાયરાઓ, લહર ખશુનમુા, ભડંાર 

ભરતા વતજે માગંલય હૈયે, શભુરદન જ ગડુી, ચૈત્રી 

જ પડવો લાગીને માત પાયે, નવનવ રજની, પ્રાથ ુ

અભયદા

ઝૂમે છે મી્ડી આ, ઋત ુસમુનરરી, પ્રસન્ 

મન આ ઝૂલે વકૃ્ષો ફળોથી, ખગમશશ ુચહકે, વહાલે 

મખમલી પ્રગટ્ા રામજીને, અવર જ પમુનતા, 

દૈવી યગુકપૃા સીંચયા સસંકાર જીવે, સદુમતમથ 

નવમી, ને રનય રરરી

ણચરાય ુશુ ંવખાણુ,ં શતશત મખુથી, એવા 

બલયસી ભેટ્ા શ્ીરામજીને, યગુયગુ હરખે, ઓ  

કષટહરરી ખીલે લાલી રરીને, કનકસમ નભે, આ 

સયૂ્ધ તપતો છે ભાગયે પણુયવતંો, સતવન જ ગરબે, 

ઓ ચૈત્ર સરુની

બરા ંકહ ેકર મવચાર જરા આતમાનો,

મન કહ ેશુ ંમવચારંુ મજુ આતમાનુ?ં

કરંુ મદદ લોકોને પહલેા કે જોવુ ંમનજ આતમા 

સામુ!ં

લોકોને જરૂર આજે, કાલ કોરે દી્ી કહું? 

મવચારીશ બીજાના આતમા તણુ,ં

મળશે પરમાતમા ઘણુ.ં..

કાશ ...

 કાળઝાળ ગરમીમા,ં

 દઝાડે ઉની લ ુઘરી.

 કાશ બનુ ંછાયંો કોઈકનો 

 પામુ ંઅંતર તરી શીતળતા ઘરી. 

yku [iºk ‚wÄ™e
ykí{k™ku rð[kh

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe

MðkrŒ þkn 

frðíkk Cafe
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મવદેશમાં રહીને ભારતમા ં
ગજુરાતી રફલમ બનાવવાનુ ંસવપન 
તો જોયેલુ ંપર નરહ. શ્ી યવુરાજ 
જાડેજા સાથે થયેલ પહલેુ ંમલુાકાત 
એ સવપન અંકુર ફટેલા. આપ સરુો 
સહકાર, આમશષ અને ભગવાનની 
અસીમ કૃપાથી પહેલી ગજુરાતી 
રફલમ બની ઓલવેયઝ રહીશુ ંસાથે. 
એ રફલમની સફળ રજૂઆત ને પથેં 
બીજી ગજુરાતી રફલમ બનાવવાનુ ં
સવપન પર મસધિ થયુ.ં 

મેં ઘરી ગજુરાતી રફલમો જોઈ 
છે. એમાંય ઉપેદ્ર મત્રવેદી મારા 
ફેવરરટ અને એમાંય એમનો 
માલવપમત મુજંનો રકરદાર અને 
જેસલ જાડજેાનો રકરદાર...લાજવાબ 
! ભરતો તયારે જ નવલ કથાઓ 
લખવાનુ ંચાલ ુકરેલુ.ં અને મારી 

નવલ કથા કયારેક રફલમનુ ંરૂપ લેશે 
એ તો સવપને પર મવચારેલુ ંનરહ. 
ગજુરાતી રફલમો જોતી વખતે એવા 
મવચાર આવતા કે રફલમોની થીમ 
બીબાઢાળ લગતી. આથી નક્ી કયુું 
કે ગજુરાતી દશ્ધકો ને કશુકં નવુ ં
પીરસવુ ંછે. જેના ંરૂપકે પહલેી રફલમ 
બનાવી મેરડકલ ડ્ોપબેક સાથેની. 
કે જેમા,ં ડોકટર અને દદદી વચચેની 
પે્રમ કહાની. ડોકટર અને દદદી બનેં 
પોતાનો પે્રમકેવી રીતે દશા્ધવે છે 
તે જ રફલમની થીમ છે. હળવા 
મનોરંજન સાથેની રફલમ ઓલવેયઝ 
રહીશુ ંસાથે, જોવાનો લહાવો મળે તો 
જોજો; આપને અચકૂ ગમશે. 

બીજી રફલમ, બોસ હવે તો રમાલ 
છે જેમા ંપર રફલમી થીમ એકદમ 
અલગ જ છે. રફલમની વન લાઈન 

કહું તો એક ગરીબ ઘરનો દીકરો 
કાયમ પોતાની મા ંપાસેથી એકજ 
વાક સાભંળતો “ ત ુ ંમોટો થાય તો 
આપર દુઃખ દૂર થાય “ એ વાકને 
વળગી રહીને એ છોકરો જે પર કરે 
છે; અને સજા્ધય છે રમાલ. રફલમ 
હવે ટૂંક સમયમા ંરજુ થશે. એટલી 
ખાતરી આપુ ં છંુ કે રફલમ જોઈને 
આપરે કશુકં નવુ ંજોયાનો અહસેાસ 
જરૂર થશે.

દશ્ધક મમત્રોના સાથ-સહકાર અને 
શભેુચછાઓ થકી જ રફલમો સફળ 
બને છે. તો મમત્રો આપ સૌના 
સહકાર અને શભેુચછાઓનો વરસાદ 
વરસાવશો. 

heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh
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જીવનઝાખંી
• માતા – મોંઘીબેન, મપતા – પુજંાભાઈ
• લગન – માત્ર બે રદવસ. પછી આજીવન અપરરરીત
તેમના મવશે મવશેષ
• મપતાને જુનાગઢ રેલવેમા ંનોકરી મળવાથી એમની સાથે જુનાગઢ આવયા.
• શરૂઆતમા ંએમરે નસ્ધને ઘરે રસોઇની નોકરી કરેલી છે.
• ગજુરાતી ભજન અને લોકગીત માટે જારીતા ંગામયકા તેઓ રફલમી 

ગીતો માટે પર જારીતા છે.
• હમે ુગઢવીએ એમનુ ંઆકાશવારી રાજકોટ માટે સહ ુપ્રથમ વખત 

રેકોરડિંગ કયુું હત.ુ
• પ્રારલાલ વયાસ સાથે એમરે ઘરા સટેજ કાય્ધક્રમો કરેલા છે.

rËðk¤eƒu™ ¼e÷

MkkhMðík MktíkkLk ‚whuþ ò™e
 ‚kisLÞ
sureshbjani.wordpress.com

ઇનટરવયુ
જૂના અને નવા ગીતોમા ંશુ ંફક્ધ  છે.
જૂના ગીતોના ઢાળ પ્રમારે હાલની ગાયકી શકય નથી એ ઢાળના ગીતો 
ગાવા શકય નથી. સામેનુ ંઓરડયનસ કેવુ ંઅને કેટલુ ંબેઠંુ છે તે જોઇને 
તે પ્રમારે તેને અનરુૂપ ગીતો ગાવા ંજોઇએ.
પ૦ વષ્ધ પછી હાલની ૭૫ વષ્ધની વયે કયા ગીતો પસદં છે.
હોથલ પદમરી, જેસલ તોરલના ગીતો મને અને લોકોને આજે પર 
ગમે છે. મારે ટોડલે બે્ો મોર તેમજ પાપ તારુ પડકાર જાડેજા વગેરે 
ગીતો બહજુ પસદં પડે છે.
આપનો યાદગાર પ્રસગં
રતભુાઇ અદારી મમનષસટર હતા તયારે મને રદલહી લઇ ગયેલા. જયા ં
તતકાલી વડાપ્રરાન ઇમનદરા ગારંીએ મને બોલાવી હતી. મને રહનદીમા ં
‘‘રદવાળી કયા કર રહી હૈ’’ તેમ પછૂ્ુ ંહત ુ.ં અને ‘‘જસમા ઓડર’’નુ ં
ગીત ગાવાનુ ંકહુ ંહત ુ.ં
કયા કયા દેશોનો પ્રવાસ કયયો છે.
અમેરરકા, નયઝૂીલેનડ, આરક્રકા, લડંન સરહત ૧૫ દેશોમા ંગીત ગાયા ંછે.
આપને કયા એવોડ્ધ મળયા છે.
ભારત સરકારનો પદ્મશ્ી એવોડ્ધ, વાયબ્નટ ગજુરાતનો એવોડ્ધ. મારા 
ઘરની આખી ભીંત એવોડ્ધ અને માનદપત્રકોથી ભરાઇ ગઇ છે.
શરૂઆતમા ંગીતો ગાતા કેટલી રકમ મળતી.
આજથી વષયો પહલેા હુ ંગીત ગાતી તયારે હમેભુાઇ ગઢવી, મેરૂભા બાપએુ 
પ૦ પૈસા આપયા હતા. જે મેં આજે સાચવીને રાખયા છે અને કાગ 
બાપએુ મને ‘‘ફુલ ઉતયૉ ફુલવાડી’’એ ગાવાનુ ંકહુ ંહત ુ.ં હાલ લડંન, 
બીબીસી, મુબંઇ, રદલહીથી મારા ઇનટરવય ૂલેવામા ંઆવે છે. તયારે ૧૫થી 
ર૦ હજારના ઓરડયનસ વચચે ગાવાન ુથાય છે.

જનમ: ૨, જૂન -૧૯૪૩; દલખાણરયા

અવસાન: ૧૯,મે – ૨૦૧૬, જૂનાગઢ 

સનમાન

૧૯૯૦ – પદ્મશ્ી, ભારત સરકાર

૨૦૧૫ – હમે ુગઢવી એવોડ્ધ, સૌરાષટ્ 

યમુનવમસવિટી

રામના બાર વાગયા હરરના બાર વાગયા...

મારે ટોડલે બે્ો રે! મોર કા ંબોલે...

આપરા મલકના માયાળુ માનવી...

હું તો કાગળીયા લખી-લખી થાકી…
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કસોટી એટલે ઈશ્વરે સમય વડે મારેલી સોટી. 
જયારે સમય આકરો લાગે, પ્રયાસો મનષફળ જાય, પોતાના ઉપરથી પોતાને જ મવશ્વાસ 

ઊ્ી જાય તયારે ઈશ્વર આપરી કસોટી કરી રહ્ો હોય તેવુ ંલાગે. ખરાબ સમય મવષે કે ઈશ્વરે 
લીરેલ જજંદગીની કસોટી મવષે ઘરી ગઝલો લખાય પર સાચે જ એ સવેંદના મસવાય એ 
ગઝલમા ંકોઈ તથય ન જડે. કમવતા/ગઝલનુ ંઉધિભવ સથાન એટલે અનભુવ, કમવ અનભુવે 
તે શબદોથી ચીતરે. એટલે આવી કસોટીભરી ગઝલો કમવઓએ કદાચ એવા ંજ સમયે લખી 
હશે જયારે ઈશ્વર સમયની સોટી લઇ બે્ા ંહશે. કંસોટદી શબદ પ્રયોગ એ ખરેખર અઘરો છે. 
કારરે કે, એમા ંઅનભુવનો ભાર રહલે છે. 

“બેફામ”સાહબેની ્ારેલી કલમ ખદુા સામે બળવો પકુારે છે, ખદુા સામે સદાય એમની 
એક ફરીયાદ રહતેી હોય છે કે સારા મારસોની હાલત કપરી જ કેમ હોય છે. અને સાચે જ 
એ હકીકત છે કે સતયનો મારગ કપરો જ હોય છે. શ્વાસનો અંત આવે તયારે લાશને પર હાશ 
થાય છે, પર જયા ંસરુી શ્વાસ ચાલતા ંહોય છે તયા ંસરુી ખદુા આપરી કસોટી કયા્ધ જ કરતા ં
હોય છે. એટલે બેફામ સાહબે ફરરયાદી મમજાજમા ંકહ ેછે કે, 

ખુદા, તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી;
કે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી.

ખૂબી તો એ કે ડૂબી જાય તો લઇ જાય છે કાંઠે,
તરો તયારે જ સાગરની હવા સારી નથી હોતી.

– બરકત વવરાણી ‘બેફામ’
જીવનની કસોટીમા ંમારસે પાપ પણુયના ંપલલાને હંમેશા માપતા રહવે ુ ંપડે છે, એનો કયો 

ઘડો કારે છલકાય અને જીવનની કસોટીનુ ંપ્રશ્નપત્ર શુ ંછે તે મારસના સમજની બહાર છે.
વજનદગાની કે જાંવફશાનીની, હોય જે વાટ જોખમી તે ગઝલ.

એમની એ જ છે કસોટી ખરી, વદલને લાગે જે લાજમી એ ગઝલ.
- ઘાયલ

અહીંયા ઘાયલ સાહબે કહ ેછે કે જજંદગાની હોય કે કુરબાની આ કપરી કસોટીથી ગઝલ 
બને છે, અને ગઝલનુ ંઉધિભવ સથાન એટલે જ દદ્ધ . 

 કોઈ પર કસોટીના બે પરરરામ હોય, કાતંો હાર અથવા જીત. કમવ શ્ી રાજેનદ્ર શકુલ 
આ પકંકતમા ંખબુ સરસ વાત કરે છે, તેઓ સમય સામે થવા ંપર તૈયાર છે, સમયની 
તાસીરને પારખી એની સાથે થવા પર તૈયાર છે, પર સાથે સાથ તેમને ખબર જ છે કે આ 
ણઝનદગીના ંસરોવરમા ંકસોટીનુ ંપારી વહતે ુ ંજ રહવેાનુ ંછે. એટલે એની સાથે બાથ ભીડવા 
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પર તૈયાર છે. તેમની કાવયમય પ્રસતતુી, 
સામાય ધસી જઇયે, આધાંય ખસી જઇયે,
એકાદ મળે ક્ષણ તો ક્ષણમાંય વસી જઇયે.
આમેય વવતાવવાની છે રાત સરોવરમાં,

તો ચાલ કમલદલમાં આ રાત ફસી જઇયે.
એકેક કસોટીમાં છે પાર ઉતરવાનું,

હર શ્ાસ કસોટી છે, એનેય કસી જઇયે.
 – રાજનેદ્ર શુકલ

કમવતા ગઝલમા ંજયારે સતયનુ ંપલલુ ંભારે હોય તયારે તે હૃદયને સપશજે છે, કમવ શ્ી રાજેશ 
વયાસ “મમસકીન” અમત સતય પ્રસતતુી કરે છે, બે પગવાળા પ્રારીની આ ખામી છે જ કે તે 
મફતમા ંમળતી ચીજનુ ંકારેય મલૂય નથી કરતો. જેમા ંમા-ંબાપનો પે્રમ હોય કે કુદરતે 
આપેલ નદી ઝરરાનંી મફત છતા ંપર અમલૂય સોગાત. સાથે સાથ કમવ શ્ી એ પર કહ ે
છે કે આ કસોટીની કારમી પ્રથા સતયવાદી ભગતો માટે જ કેમ? કમવ શ્ી આ વેદના આ 
કાવયમા ંરજૂ કરે છે,  

અમૂલય જે કૈં અહીં જગતમાં, તને મળયું છે મફત વનરંતર.
સતત ભકતની થતી કસોટી, સુખી રહયા બગભગત વનરંતર.

-રાજેશ વયાસ ‘વમસકીન’
ઉપરોકત પકંકતમા ંકમવ શ્ી રાજેશ વયાસ “મમસકીન” ભકતની કસોટીની વાત કરે છે તેવી 

જ રીતે શબદોના સારથી કમવ શ્ી હરીનદ્ર દવે પર કસોટીથી આકરા સમયમા ંપલળવાનો 
ભય વયકત કરે છે. ખદુાના આશીવા્ધદને છાપરા સાથે સરખાવી કમવ કહ ેછે કે, હ ેસતયવાદી 
ત ુ ંકોઈ પર રસતો પસદં કર, પર ખદુાની ઈબાદત કરી, ખદુા સમક્ષ માથુ ંઝુકાવીને તારે 
તારો કપરો સમય પાર પાડવાનો છે. કાવયમય પ્રસતતુી કરતા ંકમવ શ્ી હરીનદ્ર દવે કહ ેછે કે,

પલળીશ એ ભયેથી હું શોધું છું છાપરં,
વરસે છે આસમાંથી ઇનાયત થવાની વાત.
ઝાવહદ, કસોટી છે આ, ગમે તે પસંદ કર
વસઝદો છે એક, એક ઇબાદત થવાની વાત.
પાસે રહું તો ભય કે વવખૂટાં પડી જશું,
આઘે રહીને માંડું છું અંગત થવાની વાત. 

-હરીનદ્ર દવે 
જીવનમા ંઅનેક કપરી ઘડી છે છતાયં પર બેરફકરાઈ વયકત કરી એ જ ખદુાની સામે 

ઝુકનાર કમવ આ પકંકતઓમા ંકેફ વયકત કરતા ંવર્ધન કરે છે કે,  
એક તારા કેફને સમ પર નથી રાખી શકયો,
વજંદગીના તાર નવહતર મેળવયા’તા સૂરમાં.

જાણે જોયો હોય નવહ તે રીતે તું ચાલી ગઈ,
હું ઉઘાડું હોઠ: ના,એ તો નથી દસતૂરમાં.

આ નફાની કયાં કસોટી છે કે હું વચંતા કરં,
નામ દફતરમાં લખાયું મારં નામંજૂરમાં.

-હરીનદ્ર દવે 
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