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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”

“{k ‚]rü Au”
મા હંમેશાં આપવાનો વ્યવહાર રાખે છે .
પહેલાં રક્ત પછી દૂધ અને અંતમાં આંસ.ુ .
એટલે જ માન ંુ દિલ પ્રવાહી જેવ ંુ નિર્મળ છે .
મા પવિત્ર ગીતાજી છે , મા એક એવી નવલકથા છે જેમાં પાને પાને મમતા લખેલ છે .
ભલે કવિઓ એ કોયલનો ટહક
ુ ો મધરુ વર્ણવેલ હશે, પણ માની વાણીથી મધરુ બીજો
કોઈ સ્વર નથી. ગઝલકારો માટે કદાચ પ્રિયતમાના સ્તન સ્પર્શમાં મોજ હશે, પણ
ુ છે .
માની આંગળીઓના ટે રવેથી મળે લ એકેએક સ્પર્શ સ ૃષ્ટિન ંુ અપાર સખ
કુ દરતે દરે કને ત્રણ ત્રણ માના વરદાન આપેલ છે .
જેના કખ
ૂ ે જન્મ લીધો તે જનની, આપણો ભાર સહન કરી
આપણને વીર બનાવ્યા તે માત ૃભ ૂમિ, અને આપણા સંસ્કારના પરિવહન માટે ન ંુ
જે માધ્યમ બની તે આપણી માત ૃભાષા.
કુ દરતે આપેલ આ ત્રણેય માને શત શત વંદન
કારણ કે,
મા સ ૃષ્ટિ છે .
મા સ ૃષ્ટિ છે .
મા સ ૃષ્ટિ છે .

- {kir÷f “rð[kh”
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yku¤¾

rs¿kuþ yæÞkY
તમારી લખવા વાંચવાની શરૂઆત કઈ
રીતે થઇ? કંઈક જોગાનુજોગ કે એવો
કોઈક પ્રસંગ?

મને લાગે છે કે આ આખી પ્રક્રિયા
હતી. ત્રીજા ચોથા ધોરણમાં વડોદરાની
ુ કુમારશાળામાં ભણતો ત્યારે
નિઝામપરા
ુ રાતીન ંુ પાઠ્યપસુ ્તક
વેકેશનમાં જ ગજ
મળે કે તરત વાંચવા બેસી જતો. મારા
વર્ગશિક્ષક જ્યોત્સનાબેન પાઠ શરૂ કરે
એ પહેલા મને આખીય વાત ખબર
હોય, કાવ્યરચનાઓ અને ગઝલો મોઢે
હોય. છઠ્ઠા ધોરણથી લાલ બહાદુર
શાસ્ત્રી વિદ્યાલયમાં આવ્યો જેમાં સરસ
પસુ ્તકાલય હત,ંુ અને એ પસુ ્તકાલયે
ુ વંતરાય
મને હરકિશન મહેતા, ગણ
ુ શી, ઝવેરચંદ
આચાર્ય, કનૈયાલાલ મન
મેઘાણી, ચંદ્રકાંત બક્ષી, સરુ ે શ દલાલ,
ુ ે શ જોશી, કાકાસહેબ કાલે લકર,
સર
ગાંધ ીજી, પન્નાલાલ પટે લ , ઈશ્વર

પે ટ લ ી ક ર . .
કે ટ કે ટ લ ા
સર્જકોનો પરિચય
ક ર ા વ ્યો .
એ
પ સુ ્તકાલયે મને
એક એવા વિશ્વમાં
મ ૂકી આપ્યો જેમાં
હું ખોવાઈ જતો. અ ગ ા શ ી મ ાં
જઈને એક બે ઠ કે હું નવલકથાઓ
ુ
વાંચી જતો, તલસી
માટે હું રડ્યો છું તો
પીળો રૂમાલ લઈને ગાંઠનો અભિનય
પણ કર્યો છે . હિમાલયમાં ખોવાયો
છું તો સક્કરબારની સાથે વાતો પણ
કરી છે . પસુ ્તક મળે પછી મમ્મી પપ્પા
મને શોધવા નીકળતા અને મહદં શે
હું અગાશીના એ ખ ૂણામાં જ મળતો.
પરીક્ષા હોય તો સ્વાધ્યાયપોથીની
અંદર છુપાવીને ય મેં નવલકથાઓ
વાંચી છે . મામા - માસીના ઘરે વેકેશન

કરવા
જતો ત્યાં મને પ સુ ્તકો મળી
રહે ત ા, અખંડ આનં દ , નવનીત
સમર્પણ, જનકલ્યાણ મેં ખ ૂબ વાંચ્યા
છે . અજાણપણે ત્યારે જ લખવાની
શરૂઆત થઈ, મને સ ૂઝે તે કવિતા,
ુ વો લખતો જે ક્રમ
પ્રસંગ ો, અન ભ
લગભગ સાતેક વર્ષ ચાલ્યો અને એ
ત્રણેય ફુલસ્કેપ બકુ ૧૯૯૭માં ખોવાઈ
ગઈ, એ ખ ૂબ પ્રાથમિક કક્ષાન ંુ લખાણ
હત,ંુ પણ છતાંય લખવાન ંુ બંધ ન
થય.ંુ
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આપની website www.aksharnad.com, જેને હું website તો નહીં
કહું પણ એ તો સાચે જ સાહિત્યનો
દરિયો છે, જેમાંથી મેં પણ જ્ઞાનનો ઘણો
લાભ લીધો છે. તો “અક્ષરનાદ” વિશે
કંઈક જણાવશો?

૨૦૦૧માં દિલ્લી નોકરી માટે
ગયો ત્યારે પ્રથમ વખત કોમ્પ્યૂટર
અનલિમિટે ડ ઈન્ટરને ટ સાથે મળ્યું
અને યાહ ૂ જીઓસિટીઝ સાથે પરિચય
થયો. મારી લખેલી કેટલીક કવિતાઓ,
ુ વો, પ્રેમાનભ
ુ ૂતિ, મિત્રો
કોલેજના અનભ
સાથેની ઘટનાઓ વગે રેને અસંબદ્ધ
રીતે લખીને મ ૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો.
ત્યારે તો ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ ફક્ત
“કઝા’ નામની વેબસાઈટ માટે થતો
જેમાં ગીતો સાંભળી શકાતા. ફોન્ટની
અગવડને લીધે ત્યારે કવિતાઓ
લખીને , સ્કેન કરીને જીઓસિટીઝ
પર મ કૂ તો અને મિત્રોને ઈ-મે લ
કરતો, ત્યારે તો ઈ-મલ પણ નવી
વસ્તુ હતી. અનેક મિત્રોને એ ગમત ંુ
કે તે મ ને દુ બઈમાં કે અમે ર િકામાં
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ુ રાતી વાંચવા મળે છે . એ પ્રયાસ
ગજ
વધારવાનો યત્ન કર્યો, પણ ત્યાં
ુ ીમાં દિલ્લી છોડી માસ્ટર્સ માટે
સધ
ફરી વડોદરા શિફ્ટ થયો. દિવસે
માસ્ટર્સ માટે કોલે જ , સાંજે - રાત્રે
ટ્ યૂશન ક્લાસ લે તો જેથી સમયનો
ખ ૂબ અભાવ હતો. એ દરમ્યાન લગ્ન
થયા અને સમયની મારામારી ૨૦૦૬
ુ ી ચાલી. હું નોકરી અર્થે ૨૦૦૬માં
સધ
એકલો પીપાવાવ આવ્યો અને અહીં
સમય મળતો ગયો. વર્ડપ્રેસ પર
૨૦૦૭માં જીઓસિટિઝના જ એ
વિચારને આગળ વધારવા બ્લોગ
ુ રાતી ટાઈપ શીખ્યો
શરૂ કર્યો. ગજ
અને મારી જ રચનાઓ ત્યાં મ ૂકવાન ંુ
શરૂ કર્યું. મિત્રોએ કે ટલીક વાર્તાઓ,
કે ટ લીક કવિતાઓ માંગ ી અને એ
અપલોડ કરવાન ંુ શરૂ કર્યું. ૨૦૦૮માં
ૃ ે શ ભાઈએ કહ ્યું કે તમે વર્ડપ્રેસ
મગ
બ્લોગને સેલ્ફહોસ્ટેડ કેમ નથી કરતા?
કોડિંગના પ્રશ્ને તેમણે મને ખ ૂબ સહાય
કરી અને ૨૦૦૯માં એ બ્લોગને અમે
અક્ષરનાદ પર લઈ ગયા.

મને લાગે છે કે અક્ષરનાદ વાચકો
કરતા બીજા લોકો કરતા મારા પોતાના
માટે વધારે સંતોષપ્રદ બની રહી છે .
તે ને મેં કદી અર્થોપાર્જનના સાધન
તરીકે નથી જોય.ંુ એક બ્રાહ્મણને માટે
જેટલ ં ુ મહત્વ એની પોથીન ંુ હોય છે
એટલ ં ુ જ મારે માટે અક્ષરનાદન ંુ છે .
એ મારે માટે પવિત્ર જગ્યા છે . એમાં
મારા વિચારો, મારં ુ સર્જન તો છે જ,
પણ સાથે સાથે અનેક અન્ય લોકોના
વિચારવિશ્વન ંુ મંથન પણ એમાં છે .
ઘણાં મિત્રોએ - વડીલોએ કહ ્યું છે કે
અક્ષરનાદ અમને વિચારવાનો અવસર
આપે છે . એ થોડીક ક્ષણો પ ૂરત ંુ પણ
અમને રોજબરોજની તકલીફો અને
મશુ ્કેલીઓમાંથી બહાર ખેંચીને એક
અલગ વિશ્વમાં લઈ જાય છે ને હું વિચારં ુ
છું કે એક વેબસાઈટ લોકોના જીવનને
સ્પર્શી શકે એ કે વી અનોખી વાત!
અક્ષરનાદન ંુ નામ અમે પહેલા અલખ.
કોમ વિચારે લ.ં ુ અક્ષરનાદની પહેલી
ક્લિક મેં મધ્યગીરના ચીખલક બ
ૂ ા
નેસ પાસે રાવલનદીની વચ્ચે એક

ટાપ ુ પર રહેતા અમારા સૌના પ્રિય
ુ ે હસ્તે કરાવેલી. એમની ધખતી
બાપન
ધ ૂણીની જેમ જ અક્ષરનાદ પણ સદાય
ધખતી રહે એવી જ અપેક્ષા સહ.. મારા
ગીરના લેખ એમને મેં સંભળાવ્યા છે ,
અમે સાવજની ડણક વચ્ચે એ જગ્યાએ
ભજનો ગાયા છે ને સવાય્ ણું કરી છે .
જીવનનો કોઈક જ હિસ્સો એવો હશે
જેને જોવાની દ્રષ્ટિ મને મારા ગીરના
દર્શને ન આપી હોય. શિયાળબે ટ
- સવાઈબે ટ ના લે ખ નવનીતમાં
છપાયા પછી મારી કં પનીના વાઈસ
ચેરમેનને અમારા ઓડીટરે કહેલ ં ુ કે
જિજ્ઞેશ અધ્યારૂ તમારે ત્યાં જ નોકરી
કરે છે , પીપાવાવનો ઈતિહાસ જ્યારે
પીપાવાવધામના મંદિરના ગર્ભગૃહમાં
બેસીને બાપ ુ પાસેથી સાંભળ્યો, રે કર્ડ
કરે લો અને લેખ બનાવ્યો ત્યારે એક
સંત ોષ હતો આપણી પોતાની એ
ધરોહરને લખવાનો જેને કદી ક્યારે ય
કોઈ સ્પર્શ્યું નહોત.ંુ જો કે એ પછી તો
પીપાવાવ વિશે ધામથી જ પસુ ્તક પણ
લખાય ંુ એ અનેરા આનંદની વાત છે .
દરિયાની મધ્યમાં સવાઈબે ટ પર
દરગાહ પાસે બે સીને જ્યારે એનો
ઈતિહાસ સાંભળ્યો, લખ્યો અને એથી
ખેં ચાઈને લંડનથી મિત્રો દરગાહને
દર્શને આવ્યા ત્યારે સમજાય ંુ કે
લખ્યાનો આ સંતોષ નકરી પ્રસિદ્ધિ
કરતા અલગ જ વાત છે . અક્ષરનાદની
આ જ કહાની છે . મને લાગે છે કે મેં
જે મને ખરે ખર સ્પર્શ્યું એ જ લખ્યું છે
અને એટલે જ કદાચ અન્યોને પણ એ
સ્પર્શી શક ્યું છે .

આપે જણાવ્યું કે લગભગ 20092010માં આપને કામની વ્યસ્તતાના
કારણે આપની website બંધ કરવાનો
વિચાર આવ્યો હતો, તો એવું તો શું
બન્યું કે એ website આપે બંધ તો
ન કરી પણ આજે એ “સર્જન” પુસ્તક,

સામાયિક અને અને ક પ્રવૃ ત્ તિઓને
આવરી લેતું એક ખુબ જ મોટું પરિવાર
બની ગયું.

2009ના એપ્રિલમાં સ્મશાનવૈરાગ્ય
ઘેરી વળ્યો હતો. ઘણ ંુ કરવ ંુ હત ંુ જે
થઈ શકત ંુ નહોત.ંુ આજે પણ એ પોસ્ટ
ુ વ ંુ છું કે હજુ આજે
વાંચ ુ છું તો અનભ
પણ ક્યાંક હું મારી જાતને રોકી જ
રહ્યો છું. મેં લખેલ ં ુ કે, “ચશ્માના વધતાં
નંબરને થોડોક પોરો ખાવા દે વો છે ,
થોડોક ભટકવાનો આનંદ માણવો છે
અને કોઈ ડામરીયા સડકથી પંદર
વીસ કીલોમીટર અંદર ને સ માં, કે
કોઈક મિત્રની વાડીમાં ડાયરો માણતા
કે પ ૂનમ અમાસે સાગર કિનારે બેઠાં
બેઠાં જો મને એમ થાય કે “કાલ માટે
કોઈ પોસ્ટ નથી એટલે વહેલા ભાગવ ંુ
પડશે” તો એ બેય પ્રવ ૃત્તિનો આનંદ
બગાડે છે . એટલે સંત ૃપ્તતા આવે ત્યાં
ુ ી, મન ભરાય ત્યાં સધ
ુ ી કુ દરતને
સધ
માણવા જવ ંુ છે . નવી ક્ષિતિજો ખ ૂલતી
હોય ત્યારે વળગણ ન હોવ ંુ જોઈએ.”
પણ અને ક મિત્રો-વડીલોના
ઈ-મે લ, ફોન વગે રેથી એ સમજ્યો
કે અક્ષરનાદ જેટલી મારી જરૂરત છે
એટલી જ તેમની પણ છે . મ ૃગેશભાઈએ
વેબસાઈટ બનાવી આપી અને એપ્રિલ
૦૯માં બંધ કરે લ બ્લોગ અક્ષરનાદ
પર જુલાઈ ૨૦૦૯માં ફરી શરૂઆત
પામ્યો. અનેક મિત્રોએ મદદનો હાથ
લંબ ાવ્યો. અમે ૨૦૦૯માં નિ:શ લુ ્ક
ઈ-પસુ ્તક અક્ષરનાદ પર મ ૂકવાની
પ્રવ ૃત્તિ શરૂ કરી જેમાં લોકમિલાપના
પસુ ્તકો મ ૂકવાની પરવાનગી મળી,
અન્ય અને ક લે ખ કમિત્રોએ તે મ ના
પસુ ્તકો આપ્યા અને અમે તેને મ ૂકતા
ુ રાતી ઈ-પસુ ્તકોના ક્ષેત્રમાં
રહ્યા. ગજ
અનોખી અને આગવી આ શરૂઆત
અને અક્ષરનાદના ઈ-પ સુ ્તકોના
ડાઊનલોડની સંખ્યા જ બતાવે છે કે
પ્રતિભાવ કેવો જબરદસ્ત રહ્યો. અનેક

નવોદિત મિત્રોને વિકસતા જોવાની
તક અહીં મળી છે , તેઓ પ્રસ્થાપિત
સાહિત્યસર્જકો બન્યા એનો આનંદ
જ હોય. અક્ષરનાદ અનેક હ્રદયોમાં
ગજ
ં ૂ ્યો છે , ગજ
ં ૂ તો રહેશે એ વાતનો
સંતોષ છે .
હાર્દિ કભાઈ સાથે અમે ૨૦૦૯માં
ઝે ન ક ો અ ન – ટં ૂ ક ી વ ા ર્તા ઓ
વાંચવાન ંુ શરૂ કરે લ.ં ુ એમાંથી અમે
ુ ી
શોર્ટ ફિક્શનના અને ક પ્રકારો સધ
પહોંચ્યા. એમને ડ્રેબલ વધ ુ આકર્ષી
અને મને માઈક્રોફિક્શન. જો કે
ડ્રેબલ પણ માઈક્રોફિક્શનનો જ એક
પ્રકાર ગણાય છે . અમે માઈક્રોફિક્શન
લખતા અને અક્ષરનાદ પર મ ૂકતા
રહ્યા. અને ક મિત્રોને એ ગમ્યું અને
અક્ષરનાદ પર બે માઈક્રોફિક્શન
વિશેષ સ્પર્ધાઓ કરી, ખ ૂબ સફળ રહી,
અને બીજી સ્પર્ધાના પરિણામ વખતે
મેં એક વોટ્સએપ ગ્ રૂપ શરૂ કરવાની
ઈચ્છા વ્યક્ત કરે લી જેથી અનેક મિત્રો
ુ ી આ પ્રકાર પહોંચે, એ વિશે તેઓ
સધ
વિગતે જાણે અને માઈક્રોફિક્શનના
બીબામાં એમની રચનાઓ મ ૂકી શકે.
મને આનંદ છે કે આજે એ વોટ્સએપ
ગ્ રૂપ ‘સર્જન’ એક વર્ષ પ ૂરં ુ કરી ચ ૂક ્યું
છે અને સતત નવી શરૂઆતો સાથે
આગળ ધપત ંુ રહ ્યું છે . અમે ‘સર્જન’માં
અને ક માઈક્રોફિક્શન તો લખી જ
છે , સાથે સાથે સર્જકોને જોડણીમાં,
ુ ારવાનો પણ
વાક્યરચનાઓમાં સધ
સહિયારો યત્ન કર્યો છે . પ્રસ્થાપિત
રૂ માં એમના
વાર્તાકારોએ આ ગ્ પ
ુ વો અને જ્ઞાન વહેંચ્યા છે તો
અનભ
અન્ય ભાષાના માઈક્રોફિક્શન લેખકોએ
તેમની સર્જન પદ્ધતિ અને સ્વરૂપગત
વિશેષતાઓ ગ્ રૂપમાં વહેંચી છે . અમે
સતત એકબીજાને સ ુધ ારવાનો,
વિકસાવવાનો યત્ન કરતા રહીએ
છીએ. સર્જનના ચાર મેળાવડાઓમાં
મિત્રો બીજા શહેરોમાંથી પણ આવીને
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મળે
છે , દિવસ ઉજાણી બની
રહે છે અને સાથે અમે ગંભીરતાથી
માઈક્રોફિક્શનની ચર્ચા પણ કરીએ
છીએ. અક્ષરનાદ પર તો આ સર્જનન ંુ
નવનીત આવે જ છે , સાથે અમે
ઓગસ્ટ ૨૦૧૬થી શરૂ કરે લ સામયિક
સર્જનમાં પણ અમે માઈક્રોફિક્શન
સાથે અનેકવિધ રીતો દ્વારા સ્વરૂપને
વધ ુ સમજવાનો યત્ન કરતા રહીએ
છીએ. એ જ ક્રમમાં

“સર્જન” પુસ્તક વિશે આમ તો ગુજરાતી
સાહિત્ય રસીક સર્વ જન જાણે જ છે,
પણ એ શબ્દથી લઇને, પુસ્તક અને
સામાયિકનું સર્જન કંઈ રીતે થયું?

માઈક્રોફિક્શન માટે વોટ્સએપ ગ્ રૂપ
બનાવ્યું ત્યારે તેના નામ માટે અનેક
વિકલ્પો ચર્ચામાં હતા, પણ સર્જન
ુ વર્ણવત ંુ
સરળ છતાંય અમારા હેતને
સચોટ નામ લાગ્યું. એ જ નામ પછી
તો સામયિક સાથે સંકળાય ંુ અને હવે
પસુ ્તક સાથે પણ..
અમારા સૌની ઈચ્છા હતી એ
ુ બ સર્જન ગ્ રૂપના એક વર્ષ પ ૂર્ણ
મજ
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થવા નિમિત્તે અમારી
બધાની એક – બે
પસંદગીની રચનાઓ
લઈને અમે પ્રસ્તુત
કર્યું સંક લન પ સુ ્તક
‘માઈક્રોસર્જન’ જેમાં
અમારી, સંપાદકોની
મ હે ન ત
અ ને
ભાગદોડ શામે લ
છે , અને એ જ
નામની વેબસાઈટ
પણ અમે બનાવી
છે જ્યાંથી આ
પસુ ્તક મળી રહે
છે . અમદાવાદ
પ ુસ ્તકમે ળામાં
પ સુ ્તક વિમોચનના દિવસે અમે
સવારથી સાહિત્યપરિષદના ખંડમાં
ભેગા થયેલા, અમે સર્જનની કેક સાથે
માઈક્રોફિક્શન પર બધાની સમજ
અને પ ૃચ્છાઓ સાથે વિસ્તૃત ચિંતન
કર્યું. અને સાંજે મહિપતરામ રૂપરામ
અનાથઆશ્રમની બહેનનોના હસ્તે અને
શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ અને શ્રી રાઘવજી
માઘડના આશિર્વાદ સાથે સર્જનન ંુ
પ્રથમ નજરાણ ંુ ‘માઈક્રોસર્જન’ રજૂ
કર્યું. હવે સર્જનન ંુ બીજુ સંકલન પસુ ્તક
જુલાઈમાં અને ત્યાર પછી તરત શ્રી
નીલમબેન દોશી દ્વારા સંપાદન પામી
રહેલ ં ુ સર્જનન ંુ ત્રીજુ પસુ ્તક આવશે.
મબ
ંુ ઈમાં ‘માઈક્રોસર્જન’ પસુ ્તકમાંથી
કેટલીક શોર્ટફિલ્મ બનવાની ચર્ચા અને
પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ છે . દરમ્યાનમાં
સર્જન સામયિક પણ અમારી રચનાઓ
પ્રકાશિત કરશે અને અન્ય માધ્યમો
પણ આયોજન હેઠળ છે .

સર્જ ન પુ સ ્તક સાથે ન ી અને એની
સાથે સંકળાયેલ ટીમ સાથેનો આપનો
અનુભવ વર્ણવશો?
અને ક લોકો હોય ત્યાં મતભે દ ો

તો હોવાના જ, સર્જન પસુ ્તક માટે
ુ વો થયા,
અને ક સારા માઠા અનભ
સંપાદકોએ કોઈ પણ અપેક્ષા વગર
જબરદસ્ત ગંભીરતાથી સંપાદન અને
ુ ગફલતોને
પ્ રૂફ માટે કામ કર્યું. અમક
લીધે પસુ ્તકના અસ્તિત્વ પર સવાલ
થઈ જાય એ હદની દોડાદોડી થઈ
ગયે લ ી, પણ હવે પ સુ ્તક આવ્યા
પછી કોઈની સામે કોઈ ફરિયાદ
નથી. પસુ ્તકમાં અમારી, સંપાદકોની
મહેનત અને સમગ્ર સર્જન ગ્ રૂપની
અપે ક્ષા ઓ સંક ળાયે લી હતી એટલે
એ હાથમાં આવ્યું ત્યારે અમે જાણે
પોતાના બાળકને હાથમાં લેતા હોય
એમ લાગણીશીલ થઈ ગયે લ ા.
બીજા પ સુ ્તકમાં અલગ સંપ ાદકો
આવશે, બધાને માટે અહીં સમાન તક
છે , સમાન વહેવાર છે કારણકે આ
સરસ્વતીન ંુ સ્થાન છે .

“માઈક્રોફિકશન વાર્તા” મારા માટે
સમજ અને લાયકાત બહારની વસ્તુ
છે, જો આપ એ બાબતે મને અને
વાંચક મિત્રોને થોડું સમજાવશો તો
ગમશે?

માઈક્રોફિક્શન વાર્તા સ્વરૂપ
ૂ
અંગ્રેજીમાં ખ બ
લાં બ ા સમયથી
ચાલી આવત,ંુ પ્રચલિત અને અનોખ ંુ
સ્વરૂપ છે , તે ને ફ્લેશ ફિક્શન પણ
કહે છે . લઘકુ થા અને માઈક્રોફિક્શન
ૂ પાતળી ભે દ રે ખા છે ,
વચ્ચે ખ બ
મહદં શે એ ઓળં ગાઈ જતી હોય છે .
ુ ાકાતો
આંતરરાષ્ટ્રીય લે ખકોની મલ
અને સર્જનો દ્વારા તથા આપણી
ભાષાના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને
ુ રાતીમાં માઈક્રોફિક્શન માટે
અમે ગજ
અમારા નિયમો બનાવ્યા છે , ચર્ચામાં
મ ૂક્યા છે , પ્રયોગની એરણે ચડાવ્યા
છે અને એના પરિણામ પણ જોયા છે .
ુ ીની
મહદં શે ૩૦૦ શબ્દો સ ધ
મર્યાદા ધરાવતી વાર્તાઓને અંગ્રેજી

સાહિત્યમાં માઈક્રોફિક્શન ગણવામાં
આવે છે . ચીનમાં તેને ‘સ્મોકીંગ લોંગ’
કહેવાય છે , મતલબ કે તમારી સિગારે ટ
પ ૂરી થાય એ પહેલા વાર્તા વંચાઈ
જવી જોઈએ, વળી તેને ‘પામ સાઈઝ’
વાર્તા પણ કહેવાય છે . રૂઢીગત વાર્તા
પ્રકારની જેમ અહીં પણ વાર્તાના એક
કે તેથી વધ ુ તત્વો ઉપસ્થિત હોય જ છે ,
ચમત્કૃતિ, વાચકના મનને હલબલાવી
મ ૂકે એવ અંત, ખ ૂબ ઓછા શબ્દોમાં
ઘણબ
ંુ ધ ંુ સમજી શકાય એવી વૈકલ્પિક
વિવેચના વગેરે માઈક્રોફિક્શનના એક
કે તે થી વધ ુ તત્વો હોઈ શકે . અમે
ુ ીની
૧૫૦, ૧૦૦ અને ૫૫ શબ્દો સધ
માઈક્રોફિક્શન લખવાનો યત્ન કરીએ
છીએ.
શબ્દસંખ્યાની મર્યાદાઓને લીધે
માઈક્રોફિક્શનમાં પાત્ર કે પાર્શ્વભ ૂમિકા
પ્રસ્થાપિત કરવાની જગ્યા નથી,
વાર્તાનો અંત તેના અંતિમ વાક્યમાં જ
ન આવે, આખી વાર્તા ફક્ત અંત માટે
જ ન લખાઈ હોય એન ંુ પણ ધ્યાન
રાખવ ંુ જોઈએ. વાચક પ્રથમ શબ્દોથી
જ વાર્તા સાથે સંકળાઈ જવો જોઈએ
અને અંતિમ વાક્ય પછી એ વાર્તા
સાથે નવે સરથી સંકળાવો જોઈએ.
ક્લાઈમેક્સ વાર્તાની પ ૂર્ણતાના બેએક
વાક્યો પહેલા આવે તો ઉત્તમ, વાચક
ત્યારે પાત્રએ લીધે લા નિર્ણ ય સાથે
સંમત કે અસંમત થઈ શકે એવો સમય
તેને મળે અને વાર્તાન ંુ અંતિમ વાક્ય
વાચકને એ વાર્તાપ્રવાહના શક્ય
એવા અનેક વિકલ્પો અથવા પાત્રોએ
લીધેલા નિર્ણય અથવા વાર્તાપ્રવાહ
વિશે વિચારતો કરી મ ૂકે. એ અંતિમ
વાક્ય આખીય માઈક્રોફિક્શનને
વાચકના માનસમાં ગજ
ં ૂ તી કરી શકે
એવ ંુ હોવ ંુ જોઈએ.
માઈક્રોફિક્શન પોતે એક વાર્તા
હોવા છતાં તે મ ાં એક નવલિકા
બનવાની ક્ષમતા હોય છે . શબ્દોની

પસં દ ગી માઈક્રોફિક્શનન ંુ સૌથી
અગત્યન ંુ પાસ ંુ છે . મહત્તમ જરૂરત
ુ મ શબ્દો એ મારા મતે
ધરાવતા લઘત્ત
ફ્લેશ ફિક્શનની અનૅટમિ છે .

જિજ્ઞેશભાઈ, “સર્જન”નું whatsapp
ગ્રુપ પણ ખુબ જ પ્રચલિત છે, જેનાં
નિયમો પણ મેં લગભગ એક વર્ષ અગાઉ
આપના બ્લોગ ઊપર વાંચ્યાં હતાં, ખુબ
જ પારદર્શક પ્રવૃત્તિ અને મને હંમશ
ે ા
આપની પ્રવૃત્તિઓમાં દૂરદૃષ્ટિ દેખાય છે,
તો આપ એ whatsapp ગ્રુપ સાથેનો
અનુભવ અને સફળતા વિશે જણાવશો?

સર્જન શરૂ થય ંુ ત્યારે એક વોટ્સએપ
ગ્ રૂપ જ હત,ંુ અજાણ્યા લોકો જે એક
વાર્તાસ્વરૂપને માણવા, સમજવા અને
લખવા ભેગા થયેલા. સર્જનના અનેક
મેળાવડાઓ અને અનેરા આયોજનોએ
તેને એક પરિવારમાં ફેરવી દીધ ંુ છે .
અહીં એડમિનની કડક નજર છતાંય
મજાક મસ્તી પણ થાય છે , લખાયેલી
વાર્તાઓ પર નિખાલસ અને સ્પષ્ટ
પ્રતિભાવ અપાય છે , અને એ એટલી
ૂ ક સ્વીકારાય છે ,
જ ખે લ દિલીપ ર્વ
કદાચ એ જ સર્જનના વિકાસ અને
ુ ્ય કારણ છે . ગ્ રૂપના
સફળતાન ંુ મખ
નિયમ ત ૂટે એટલે વોર્નિંગ અને છતાંય
ન માને તો મિત્રોને કાઢવા પણ પડ્યા
છે , સ્વાર્થ ખાતર ગ્ રૂપમાં આવતા અને
અહીંના મિત્રોના સંપર્કોનો પોતાના
અંગત સ્વાર્થ માટે ઉપયોગ કરવાનો
પ્રયત્ન કરતા લોકોને આ ગ્ રૂપે સજ્જડ
જાકારો આપ્યો છે અને નવા મિત્રોને
બે જ દિવસમાં જાણે પરિવારના સભ્ય
હોય એવા વિશ્વાસથી અપનાવ્યા
પણ છે . સર્જનની પોતાની પદ્ધતિ
રૂ છે ,
છે . સર્જનમાં કુ લ ચાર ગ્ પ
ુ ્ય ગ્ પ
રૂ , ફાઈનલ
ચર્ચા માટે ન ંુ મ ખ
વાર્તાઓ સબમિટ કરવા માટે ન ંુ ગ્ રૂપ,
મોડરે ટર્સન ંુ ગ્ રૂપ અને એડમિન ગ્ રૂપ.
આ ઉપરાંત પસુ ્તક કે મેગેઝીન માટે

સમયાંતરે ગ્ રૂપ બનતા – વિખેરાતા
રહે છે . સર્જન કોઈ પણ સભ્યને
આગળ આવવામાંથી બાકાત રાખવા
માંગત ુ નથી, સંપાદન, સહસંપાદન,
ુ ાદ, મલ
ુ ાકાત, મિડીયા વગે રે
અનવ
માટે બધા સ્વેચ્છાએ જ કામ ઉપાડી
લે છે . અને કોઈને આ બધા માટે
કાંઈ મળત ંુ નથી, પણ કદાચ એ જ
સર્જનની વિશેષતા છે કે કાર્યક્ષમતા
ુ વત્તામાં અમે ચલાવી લેવામાં
અને ગણ
માનતા નથી. ‘સર્જન’ સતત આમ જ
આગળ વધવાન ંુ અને વિકસવાન ંુ છે
કારણ કે એના પાયામાં કોઈ લાલચ
નથી, પણ આ બધા મિત્રોનો અત ૂટ
વિશ્વાસ અને અપાર શ્રદ્ધા છે .

આ પ આ પ ન ા આ ટ લ ાં વ ્ય સ ્ત
વ્યવસાયમાં થ ી સં ક લન, લખવાં વાંચવા, અને માઈક્રોફિકશના training workshops માટે સમય કેવી
રીતે ફાળવી શકો છો?

ુ ી ૧૧ વર્ષ
પીપાવાવ હતો ત્યાં સધ
એક જ સ્થળે હોવાને લીધે જીવન સરળ
થઈ ગયેલ.ં ુ રાત્રે ઓફિસથી આવીને
બાળકો સ ૂઈ જાય પછી હું કોમ્પ્યૂટર
લેતો, મારી પત્ની અક્ષરનાદના લેખ
ુ ારાઓ કરી,
ટાઈપ કરી રાખે તેમાં સધ
ફોર્મેટમાં મ ૂકી પોસ્ટ કરતો. ત્યારે રોજન ંુ
ત્રણેક કલાક અપડાઊન માટે બસની
ુ ાફરી થતી જેમાં સતત વાંચવાનો
મસ
સમય મળતો. હવે એ નોકરી મ ૂકી
અને બીજી નોકરી કે મારો અંગત
વ્યવસાય એ અવઢવમાં છું, છતાંય
માઈક્રોફિક્શન માટે સમય મળી જ
રહે છે . આ મારા શોખનો વિષય છે ,
સંતોષનો વિષય છે . મારા પગારમાંથી
પાંચેક ટકા પસુ ્તકો અને અક્ષરનાદ
માટે દર મહીને કાઢી જ લઉં છું .
પરિવારનો સમય અક્ષરનાદને મળે છે
એટલે ક્યારે ક ઘરવાળા નારાજ થાય,
પણ આખરે તો સર્જન પરિવારને અને
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અક્ષરનાદના પ્રતિભાવને જોઈને
તેમને પણ આ વિકસેલા પરિવારને
જોઈને આનંદ અને સંતોષ થાય જ છે .

દરેક વાર્તાઓ સારી છે એટલે જ એ
“સર્જન”માં છે, છતાંય પણ એમાંની
કોઈક 1-2 વાર્તાઓ જે તમને સ્પર્શી
ગઈ હોય?

ઘણી બધી વાર્તાઓ.. યાદ કરં ુ તો
અનેક વાર્તાઓ તરત ઘેરી વળે . મને
ગમતી મોટાભાગની માઈક્રોફિક્શન
અમે માઈક્રોસર્જનમાં લીધી છે , એમાં
મને હાર્દિ ક યાજ્ઞિક, નીલમ દોશી,
ભારતી ગોહિલ, હે ત લ પરમાર,
ુ લાવકર,
મિતલ પટે લ , સંજ ય ગ ંદ
સોનિયા ઠક્કર, મીરા જોશી, જીજ્ઞેશ
ુ ાલી, મીનાક્ષી
કાનાબાર, રાજુલ ભાનશ

વખારિયા.. બધા જ નામ આવી જશે..
મને આ પસુ ્તકની બધી જ વાર્તાઓ
ગમી છે . ઉપરાંત પ સુ ્તકમાં નથી
આવી એવી મારી બે વાર્તાઓ મને
ગમે છે , જે અહીં મ ૂકું છું.

આપની દરેક પ્રવૃત્તિઓ માટે આપના
પરિવારનું યોગદાન કેટલું છે?

ૂ
ખબ
જ . . દ સ દ સ વ ર્ષ થ ી
પરિવારનો સમગ્ર સમય અક્ષરનાદ
ુ રાતીને પણ આપી
અને હવે રીડગજ
રહ્યો છું , એ માટે મારી પત્ની અને
પરિવારના બધા સતત સાથે રહે છે .
ક્યારે ક સામાજીક અને વ્યવસાયિક
જ વ ા બ દ ા ર ી ઓ વ ચ ્ચે લ ી ધે લ ી
જવાબદારી પ ૂર્ણ નથી કરી શકાતી
ુ રાતી પર
જેમ કે ગત વર્ષે રીડગજ

ં નીની રાહ એ જોત ું નથી
ચાદ
આંગણ ુ ં એકાંતને રોત ું નથી
રાત પાસે આગિયા પણ હોય છે
એકલ ું અંધારંુ કાંઈ હોત ું નથી

– કૈ લાસ પંડિત

જે
ા પર વહી જા
ાર
મ
ઈ
થ
ાડ
હ
બરફનો પ
ા ં ઓગળી જાજે
ામ
ાર
મ
ે
ક
ું
છ
ં
ે
હુ ં ક્યાં કહુ
યમા ં રહી ન શક
દ
હ્ર
ા
ાર
મ
ુ
ં
ત
ે
ન
જો મૌન થઈ
થઈ ઊડી જાજે
્દ
બ
શ
ી
ુ
ધ
સ
તો આવ હોઠ
ષી
– જવાહર બક્
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યોજેલી પ્રવાસવર્ણ ન સ્પર્ધા અંગત
કારણોસર પ ૂરી ન કરી શક્યો. પણ
એ સિવાય જેટલો પણ સમય મળ્યો
છે તેમાં પ ૂરી નિષ્ઠા અને ખંતથી આ
બંને વે બસાઈટ્સને સતત ધબકતી
રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને કરતો
જ રહીશ.

જો વાંચકો એ “માઈક્રોસર્જન” પુસ્તક
મેળવવું હોય તો તે ક્યાંથી મેળવી
શકે?

અમારી વેબસાઈટ microsarjan.
ૂ
in/shop પરથી એ મેળવી શકાશે. ટં ક
સમયમાં એ પસુ ્તક વિક્રેતાઓ પાસે
અને અન્ય ઓનલાઈન વેબસાઈટ્સ
પર પણ મળતી થઈ જશે.

મ
પત્ની : ‘તમે ઊંઘમા ં બરાડા કે
પાડો છો ?’
ી
પતિ : ‘સ્વપ્નમા ં પણ ત ું માનત
નથી !’

~~~~~~~~~~~
છે .
એક માણસ બાબા પાસે જાય
માણસ - બાબા ક્યારે ક ક્યારે ક

રાત્રે અચાનક ઉંઘ ઉડી ગઈ તો
ી
જોઉ છુ કે પત્નીનો ચેહરો ન ૂરથ
લી
ચમકી રહ્યો છે . .. રોશની એટ
હોય છે કે ચાદરના ઉપરથી
કિરણો દે ખાય છે .
આ કેવ ુ ન ૂર છે બાબાજી...

ં
બાબા - બકા તારા મોબાઈલમા
ુ ... એ તારો
પાસવર્ડ નાખીને મક
મોબાઈલ ચેક કરે છે ..

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

કાળઝાળ
ગરમીમાં,
એકલતાથી’ય
તપતો..
પીડાતો…
“બાંકડો”
બગીચાના
વ ૃક્ષો

પાસે,
એકાદ
ટહક
ુ ો
ઉધાર માંગે….. !!
~~~~~~~~~~
એકાગ્રતાથી
પ્રકતિ
ુ ો
ૃ નો ટહક
ઝીલે; બાંકડો
~~~~~
ુ
સક્કો
છો’ રહ્યો
ભીની લાગણી તણો
સાક્ષી; બાંકડો
~~~~~
નદી કિનારે
હંુ ને ખાલી બાંકડો
વાતો કરીએ
~~~~~
દિ’ આથમતાં
હંુ ને ખાલી બાંકડો
વાતે વળગ્યાં
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મણાં જ એક ફિલ્મ જોઈ “Brooklyn”. આયર્લેન્ડની
નાનકડી છોકરી પોતાના
ભવિષ્યને બહેત ર બનાવવા તે ન ા
રુ લીન
નાના ગામથી ન્યુયોર્ક ના બ્ ક
શહેર માં આવે છે . ફિલ્મની વાર્તા
તે ન ી અસપાસ જ ઘ ૂમે છે - નવા
વાતાવરણમાં, નવા શહેરમાં, નવા
લોકો સાથે “adjust” કરવ.ંુ સાથે એક
બીજી વાત પણ ફિલ્મમાં બતાવાઈ
છે કે સ્વજનથી છુટા પડવ ંુ તો અઘરં ુ

જ હોય છે પણ તે સાથે કોઈ પણ
જગ્યાથી છુટા પડવ ંુ પણ તે ટલ ં ુ જ
અઘરં ુ હોય છે . કારણકે માણસોની
સાથે આપણને તે જગ્યાની પણ
આદત પડી ગઈ હોય છે . તેની સાથે
પણ આપણી યાદો જોડાઈ ગયે લી
હોય છે .
મેં ઘણા માણસોને કહેતા સાંભળ્યા
ુ ાની જગ્યા બદલાઈ જાયને
છે કે “સવ
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તો ઊંઘ ના આવે ” , એવી જ રીતે
ડાઇનિં ગ ટે બલ પણ બે સ વાની
જગ્યાઓ નક્કી હોય - તે બદલાય
કે સ્કૂલ - કોલે જ માં જે બે ન ્ચ પર
દરરોજે બે સ તા હોય તે બદલાઈ
જાય ત્યારે મજા ના આવે . કારણકે
તે જગ્યાઓ સાથે આપણને ફાવી ગય ંુ
હોય. તે જગ્યા “આપણી” થઈ ગઈ
હોય. અને જયારે આખ ંુ શહેર કે દે શ
છોડીને બીજે જવાન ંુ થાય ત્યારે તે
વિચારવ ંુ પણ અઘરં ુ થઈ પડે કે હવે
આ place આપણે છોડવાની છે . કોઈ
પણ રસ્તા, ગલીઓ, શેરીઓ કે જેમાં
ૂ લ મે પ ની મદદ લીધા વિના
ગગ
ુ ચિન્હો, ભાષા,
ફરતા હોઈએ, અમક
પ્રાદે શિક શબ્દો, સંદ ર્ભો, આપણી
મનગમતી રે સ્ટોરાં ન ી વાનગી કે
જે માત્ર તે જગ્યાની જ ભાવે - આ
બધી વસ્તુઓ એ આપણી અત્યાર
ુ ીની લાઈફમાં એક મહત્વનો ભાગ
સધ
ભજવ્યો હોય છે . કોઈ મિત્ર નવોસવો
આપણા ઘરે આવ્યો હોય ને આપણે
તેને બહાર ફરવા લઇ જઈએ ત્યારે
અમકુ વાક્યો તો મોંમાં આવી જ જાય
કે “ભાઈ, આ તો આપણો એરિયા

છે ” કે “અહીંયાની એક એક ગલી હું
ભમી છું “ !
જયારે કોઈ અજાણ્યું માણસ
સરનામ ંુ પ ૂછે અને આપણને તે ખબર
હોય ત્યારે “અરે ! આ રસ્તો/જગ્યા તો
મેં જોયેલો છે .” વાળો જે ભાવ આવે
ુ વ હોય છે .
ને તે એક અલગ જ અનભ
ુ વવાનો, કોઈ જગ્યાને
સરુ ક્ષિત અનભ
ુ ે પર
ુ ી જાણવાનો ભાવ ભ લ
ૂ ીને
પર
અજાણ્યા પ્રદે શમાં ગ ુગ લમે પ ના
સહારે , નવા ચિહ્નો, નવા રસ્તા પર
જયારે ફરી ફરી આપણે સરનામ ંુ
પ ૂછવ ંુ પડે તે સ્થિતિ સ્વીકારવી સહેલી
નથી હોતી. કે જે જગ્યાના એક ખ ૂણા
વિષે પણ તમને માહિતી ના હોય.
અને એકલ ં ુ શહેર કે વિસ્તાર કે દે શ
જ કેમ, નવ ંુ ઘર લઈએ તો પણ આ
ુ વાય. દીકરી
સમાન લાગણી જ અનભ
જયારે સાસરે જાય ત્યારે પણ તે માત્ર
તેના માતા પિતા કે સ્વજનોને જ નહિં
પણ તે ઘરને પણ યાદ કરતી હોય
છે . કબાટ, હિંચકો, તે આંગણ ુ - બધ ંુ
જ. કારણકે આ બધી જ જગ્યાઓની
ટે વ પડી ગઈ હોય છે .
(અનુસધ
ં ાન 14માં પાને)
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“સો

નબાઈ ત ંુ આવી”, આ
શબ્દો હવે કાને નથી
પડવાના.
‘લાવ તારી સોયમાં દોરો પરોવી
દં ઉ’.
‘હા, ઠાકોરજીની માળા કરવા
ુ ાબ લાવવાન ંુ ભ ૂલી
મોગરો અને ગલ
નથી’!
‘અરે , આજે ભ ૂલે શ્વ રથી આવતાં
સરસ મજાનાં કં ટોળા જોયા. મોંઘા
હતાં પણ ઠાકોરજીને માટે લાવી’ !
‘મમ્મી ત ંુ શ ંુ ફાકે છે , મને થોડું
આપ’ !
ુ
આ બધા વાક્યો કાનમાં ગ ંજે
છે . સામે તરવરી ઉઠે મારી વહાલી
મમ્મીનો પ્રેમાળ ચહેરો. આજે તો તે
હયાત નથી. અમે પાંચ ભાઈ બહેનો.
બધાના ઉછે ર એક સરખા પ્યાર
દ્વારા થયા. તે જમાનામાં પણ અમે

મમ્મી કહેતાં હતા. હવે મમ્મી , મારા
પિતાજીના ઘરમાં સહુથી મોટી હતી.
સહુથી ના્ના કાકા તો જાણ એ મારી
મમ્મીને જ મા સમજતા.
મમ્મી એ પણ કોઈ દિવસ તેમને
ઓછું આવવા દીધ ંુ ન હત .ંુ મારા
બીજા નંબરના પ ૂ.કાકા તેમના લગ્ન
પછી જ્યારે પિતા થયા તો કાકી
નાન ંુ બાળક મ ૂકી વિ્દાય થયા. હું
અને મારા કાકાનો દીકરો લગભગ
સરખી ઉંમરના. કાકાએ તેમનો દીકરો
મારી મમ્મીને સોંપી દીધો. હા, તેણે
મારા દૂધમાં ભાગ પડાવ્યો. બદલામાં
મને નાનો ભાઈલો મળ્યો. મારા બન્ને
ભાઈ ઉંમરમાં મારાથી મોટા છે . આ
ભાઈ ચાર મહિના નાનો હતો. મારી
મમ્મીને આખી જિંદગી મમ્મી કહીને
બોલાવતો.
આવી પ્રેમાળ મા પામવા માટે
હું ભાગ્યશાળી બની હતી. કાકાએ
ફરીથી લગ્ન કર્યા. નવી કાકી એ
ઓરમાન દીકરાને પોતાના બાળકો

કરતાં અદકેરો ગણ્યો. જેન ંુ મોત એ
ુ ાર્યું. જીવનની અંતિમ
દીકરાએ જ સધ
ુ ી.
ક્ષણ સધ
હજુ તો કાકાનો દીકરો પોતાને ત્યાં
ગયો નથી ત્યાં મારા મોટા મામાનો
સહુથી મોટો દીકરો અમારે ત્યાં આવ્યો.
અમારી સાથે જ શાળામાં પણ ગયો.
ુ ી એ મામાનો દીકરો
કેટલાય વર્ષો સધ
છે એવી મને ખબર ન હતી. વર્ષો
પછી જાણવા પામી.
આવી મારી માવડી સહુને પોતાના
પ્યારથી ભિંજવતી. કુ ટંુ બમાં સહુના
કામ કરી કાયા ઘસતી. જમાડવા
બેઠી હોય ત્યારે અન્નપ ૂર્ણા ભાસે. તેની
શિખામણ ડગલેને પગલે યાદ આવે.
તમે માનશો અમેરિકાથી જેઓ ભારત
ફરવા જાય છે તેમના મોટાભાગના
પગ મચકોડીને પાછાં આવે છે .
કારણ સ્વાભાવિક છે . આપણા દે શમાં
ફુટપાથમાં ખાડા હોય. કોઈ ઠેકાણે ઈંટ
ૂ ે લી હોય.
ટટ
ુ ી
સાચ ંુ કહું છું ૩૮ વર્ષમાં હજુ સધ
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પગ ભાંગ્યો નથી. તે નો યશ મારી
વહાલી મમ્મીને જાય છે . નાનપણથી
એક શિલાલેખ મગજમાં કોતર્યો હતો
“હં મે શ ા વિચાર ઉંચા રાખો નજર
નીચી રાખો”. આ વાત મમ્મીએ
ુ ી
જણાવી હતી. જેન ંુ સ્મરણ આજ સધ
છે ! આ ખ ૂબ સામાન્ય વાત છે . એવાં
તો કેટલા મીઠા સ્મરણો યાદ કરં ુ .
૬૪ વર્ષની ઉમરે જ્યારે એક વર્ષ
માટે ભારત યોગન ંુ શિક્ષણ લેવા ગઈ
ત્યારે એ જ મા છાતી ઠોઇને કહી
શકી ,’ આ કામ મારી દીકરી જ કરી
શકે’! કેટલો આત્મ વિશ્વાસ. શ્રીનાથજી
પર લખેલાં ભજન સહુ પ્રથમ તે ને
સંભ ળાવવાના. તે ન ી શ્રીજી પરની
અપાર શ્રદ્ધા આજે રગ રગમાં સમાઈ
છે .
બસ મમ્મી ‘. આમ તો ત ંુ રોજ
યાદ આવે છે . આજે તને પ્યાર સહિત
ચરણોમાં પ્રણામ’
ુ દિવસે
આજના ‘મધર્સ ડે ના શભ

તારી યાદનો દીપક જલાવ ંુ છું’.
તારી દીકરી .
આવી જ પ્રેમાળ એક બીજી માને
યાદ ન કરં ુ તો મને છટ છે ! એ છે
મારા પતિની પ્રેમાળ માતા, મારા પ ૂ
ુ . ખબર નહી તેમને પહેલીવાર
સાસજી
જોયા ત્યારથી હૈયે વસ્યા હતા. સદ
ંુ ર
ુ ડું , આંખમાં અમી અને સ્મિત
મખ
રે લાવતા હોઠ. મારા પતિને ખ ૂબ
પ્યારા તે થી પણ કદાચ મને ખ ૂબ
વહાલા હતા. ‘પવિના’ કહે એટલે
મારા દાદીમાની યાદ અપાવે.
ઘણીવાર મનમાં થત ંુ જો બધી
ુ ે પતિની મા ગણી
‘વહુ ઓ ’ સાસ ન
આદર આપે તો આ ‘સાસ ુ વહુની’
ટી.વી.માં આવતી સિરિયલોનો ધંધો
બંધ થઈ જાય! દરે ક વહુએ શિલાલેખ
કોતરવો જોઈએ એ “ સાસ ુ એ આપણા
પ્યારા પતિની મા છે ”. બા કહું એટલે
એમને પણ ખ ૂબ મારા પર પ્યાર
આવતો. બાને શ ંુ ગમે એ પતિ તેમ

જ ભાભી પાસેથી જાણ્યું હત.ંુ અરે એક
પ્રસંગતો આજે યાદ આવે ત્યારે તેમને
પ્રત્યે આદરથી સિર ઝુકી જાય.
જ્યારે પણ લગ્નમાં જવાન ંુ હોય
ત્યારે અમે બાને લે વ ા જઈએ. તે
દિવસે મેં વાળ બહાર સે ટ કરાવ્યા
હતા. આ એ સમયની વાત છે જ્યારે
હું બાવીસ વર્ષની હતી.
બાને લાડથી પ ૂછ્,યું “ બા, આજે હું
માથે નહી ઓઢું તો ચાલશે”?
બા સમજી ગયા કે ભણેલી વહુ છે
છતાં મારી રજા માગે છે . બાએ હસીને
મારા માથા પર છે ડો ન રાખવાની
મંજૂરી આપી. ત્યારથી મનોમન નક્કી
કર્યું કાંઈ પણ જુદું કરવ ંુ હોય તો બાની
મંજૂરી મે ળવવાની. તે મને ગમે છે .
નાની હતી એટલે પ્યાર ખ ૂબ પામી
હતી “. બા” આજે તમને ભાવ, પ્રેમ
અને આદર પ ૂર્વક પ્રણામ કરં ુ છું !

(પાનાં 12નું ચાલુ)

ુ ી બધે જતી
રમતના મે દ ાન સ ધ
અને બેસતી. કારણકે તે જગ્યાઓ હું
ભવિષ્યમાં miss કરવાની હતી. તમે
જે જગ્યાએ ઘણા વર્ષોથી રહેતા હોવ
તે જગ્યાઓ છોડવી તો અઘરી હોય જ
છે પણ ઘણીવાર તમે 4-5 દિવસ માટે
પણ કોઈ જગ્યાએ રહી જાઓ, પછી
તે પણ જો બદલવાની આવે તો મન
નથી થત.ંુ પ્રવાસોમાં ઘણીવાર મેં આ
ુ વ્યું છે . અમક
ુ વિસ્તાર જાણીતો
અનભ
બની જાય ત્યારે દર વખતે આવી જ
ુ વાય છે . કારણકે દરે ક
લાગણી અનભ

ુ વો, યાદો હોય
place ના અમકુ અનભ
છે અને એટલે જ જગ્યા કોઈ પણ
હોય, તે તમારં ુ વતન હોય કે તમારી
સ્કૂલની બેન્ચ હોય - તેને છોડવી કે
બદલવી હંમેશા મશુ ્કેલ જ હોય છે !
“You get a strange feeling
when you leave a place, like
you’ll not only miss the people
you love, but you miss the person
you are at this time and place
because you’ll never be this way
ever again”

મારે જયારે મારી સ્કૂલ છોડવાની
થઈ ત્યારે કદાચ આજ વસ્તુ મેં પણ
ુ વેલી. મારા શિક્ષકો, મિત્રો આ
અનભ
બધા સિવાય પણ તે જગ્યા, કે જ્યાં
12-13 વર્ષથી સળં ગ જતા હોઈએ,
તે હવે છોડવાની છે તેવ ંુ મન માનત ંુ
જ નહોત.ંુ છે લ્લા દિવસોમાં તો મારા
કોઈ મિત્રો સ્કૂલે આવતા નહિં પણ હું
એકલી સ્કૂલે જતી. મારી સ્કૂલ બહુ જ
મોટી છે એટલે હું દરે ક જગ્યાએ ફરતી,
મારા નાનપણના ક્લાસથી માંડીને
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નાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા
તાલકુ ામાં આવેલ આરાસરુ ી
અંબાજી માતાન ંુ સ્થાનક
ભારતભરની ૫૧ શક્તિપીઠોમાં આગવ ંુ
સ્થાન ધરાવે છે .
ુ બ દક્ષ
પરુ ાણનાં એક ઉલ્લેખ મજ
પ્રજાપતિ ‘બ હૃ સ્પતિક’ યજ્ઞ કરે લ ,
જેમાં પોતાના જમાઈ ભગવાન
શંકરને નિમંત્ર્યા ન હતા. તેથી તેમના
ુ સતીદે વી ત્યાં
વિરોધ છતાં દક્ષપત્રી
ુ ે પોતાના
ગયા. જ્યાં પિતાના મખ
પતિની નિંદા સાંભળી યજ્ઞકું ડમાં પ્રાણ
ત્યજી દીધો. ત્યારે ભગવાન શિવે
સતીદે વીનો નિશ્ચેતન દે હ જોઈ તાંડવ
કર્યું. સતીદે વીને ખભે લઇ ત્રિલોક
ઘ ૂમવા લાગ્યા, ત્યારે સ ૃષ્ટિનાશ થશે
તેવા ભયથી વિષ્ ણુ ભગવાને પોતાના
ૂ ડા કરી પ ૃથ્વી
ચક્રથી સતીદે વીના ટક
પર આંતરે -આંતરે વેરાવી દીધા. આ
ૂ ણના ભાગ
શરીરના તથા આભ ષ
પ૧ સ્થળે પડ્યા, જ્યાં દરે ક જગ્યાએ
શક્તિપીઠની સ્થાપના થઇ. ’તંત્ર ુ ામણી’માં આ ૫૧ શક્તિપીઠોનો
ચડ
ઉલ્લેખ જોવા મળે છે . આ સર્વે
ુ ના અંબાજી
શક્તિપીઠોમાં આરાસ ર
ખાતે આવે લ શક્તિપીઠ પ્રાચીન
શક્તિપીઠોમાં શીરમોર સમાન છે . આ

પીઠ અંગે અન્ય કથા પણ મળે છે .
અંબાજીમાતાન ંુ મ ૂળમંદિ ર બે ઠ ા
ઘાટન ંુ છે . વિશાળ મં ડ પ અને
ગર્ભગૃહમાં માતાજીનો ગવાક્ષ ગોખ છે .
અહીં મ ૂર્તિના સ્થાને વીસાયંત્રની પ ૂજા
ુ ટ તથા ચદ
થાય છે . યંત્રને મગ
ંુ ડી સાથે
સિંહ, વાઘ, હાથી, નંદી, ગરૂડ જેવા
વિવિધ વાહનો સાથે શણગાર કરવામાં
આવે છે . મંદિરની સામે ની બાજુમાં
ચાચરચોક આવેલો છે . અંબાજીમાતા
ચાચરના ચોકવાળી માતા તરીકે પણ
જાણીતા છે .અહીં ચોકમાં હોમ હવન
કરાય છે .
પોષી પ ૂનમ માતાજીનો પ્રાગટ્ય
દિવસ તરીકે ભવ્ય રીતે ઉજવાય છે .આ
ુ રાત અને આજુબાજુના
દિવસે ગજ
રાજ્યોમાંથી પણ દર્શનાર્થીઓના સંઘ
પગપાળા તેમજ વાહનો સાથે મોટી
સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે . અને ખાસ
ભાદરવી પ ૂનમના દિવસે અહીં મેળાન ંુ
પણ આયોજન થાય છે . અંબાજી ગામ
શણગાર સજે છે . આ દિવસે ‘શતચંડી
યજ્ઞ’ કરવામાં આવે છે , અને માતાજીને
૫૬ ભોગ ધરાવવામાં આવે છે .
અંબાજી દેવસ્થાનની પશ્ચિમ દિશામાં
ત્રણેક કિમીના અંતરે ગબ્બર આવેલો
છે . આ સ્થળ માતાજીન ંુ પ્રાગટ્ય સ્થળ
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હોવાની માન્યતા છે . ભાગવતના
ુ બ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની
ઉલ્લેખ મજ
બાબરી-ચૌલકર્મ વિધિ આ સ્થળે
કરાઈ હતી. પગથિયા તેમજ રોપ-વે
દ્વારા ગબ્બર પર જઈ શકાય છે . જ્યાં
અંખડ દીપ જ્યોત અવિરત ઝળહળે
છે . આ જ્યોત અંબાજી મંદિરમાંથી
પણ નરીઆંખે જોઈ શકાય છે .
અંબાજી માતા મંદિરનો વહીવટ
હાલમાં ‘શ્રી આરાસરુ ી અંબાજી માતા
દે વસ્થાન ટ્રસ્ટ’ના નામે કલે ક્ટરશ્રી
ઉપરાંત અન્ય ટ્રસ્ટી સમિતિ સભ્યો
દ્વારા કરવામાં આવે છે . નાયબ કલેકટર
કક્ષાના અધિકારી વહિવટદાર તરીકે
સંપ ૂર્ણ સમય માટે સંચાલન કરે છે .
અંબાજી મંદિરના ૧૦૩ ફુટ ઊંચા
શિખર પર ૩ ટન વજનનો કળશ
ુ લ છે . શિખર પર મકવામાં
ુ
મકાયે
આવેલ
ુ ર્ણ કળશ નીચેના આંબલસારાને
સવ
ુ ર્ણ જડિત કરાયેલ છે . અત્યારે
પણ સવ
ુ ક
૩૫૮ જેટલા સવર
્ણ ળશ ઝળહળી રહ્યા
છે . ભારતભરના ૫૧ શક્તિપીઠોમાં
ુ ર્ણકળશ ધરાવત ંુ આ
સૌથી વધારે સવ
મંદિર છે .આ મંદિરના પ્રાંગણમાં ૫૧
શક્તિપીઠોનો મહિમા સમજાવી ૪૫
મીનીટની ૩ડી ફિલ્મ બતાવવામાં
આવે છે .
ગિરીકં દ રાઓની વચ્ચે કુ દ રતી
સૌન્દર્યથી ભરપ ૂર અંબાજી યાત્રાધામ
બારે માસ યાત્રાળુઓની આવનજાવનથી ધમધમત ંુ રહે છે .આ તીર્થધામ
અમદાવાદથી ૧૭૦ કીલોમીટરના
અંતરે આવેલ છે . નજીકન ંુ એરપોર્ટ
અમદાવાદ છે . નજીકન ંુ રે લ્વે સ્ટેશન
આબરુ ોડ છે ત્યાંથી અંબાજી ૨૦ કી.મી
છે .
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મય સવારે પોણા સાતની
ુ ર
ુ
ટ્રે ન પકડવા નૈષધ કાલપ
રે લ્વે સ્ટેશને પહોંચી જતો.
ઘરથી સ્ટેશન તો માંડ ૧૦ મિનીટના
અંતરે હત ંુ પણ હંમેશા સમય કરતા
વહેલાં પહોંચવાની આદતને કારણે
રોજ સવારે ઘરે થ ી વહેલ ો નીકળી
જતો. સારં ગપ ુર દરવાજા પાસે
ચાની કીટલી પર ચોકલેટી ચા પીને
જ આગળ વધવ ંુ એવો નિયમ પણ
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છે લ્લા ઘણાં દિવસથી એ જોતો કે
એક કાકા કત
ૂ રાઓને બહુ પ્રેમથી દૂધ
બિસ્કીટ ખવડાવતા. એને જોઇને થત ંુ
કે આટલો પ્રેમ કોઈ રસ્તે રખડતાં
કુતરાને કઈ રીતે કરી શકે..? ઘણીવાર
થત ંુ કે પાસે જઈને આન ંુ કારણ પ ૂછે
પણ ટ્રે ન પકડવાની ઊતાવળમાં રહી
જત.ંુ આજે થોડો સમય હતો એટલે
પેલા કાકા પાસે આવીને નૈષધે પ ૂછ્,યું
“માફ કરશો કાકા પણ આટલા પ્રેમથી
કુ તરાને દૂધ બિસ્કીટ ખવડાવતા હું
કોઈને પહેલી વખત જોંઉ છું , તમે
જે પ્રેમથી ખવડાવો છો એ પ્રેમથી
તો કદાચ ભાગ્યે જ કોઈ ખવડાવત ંુ
હશે. આની પાછળન ંુ કોઈ કારણ કે
પછી..” નૈષધ અટક્યો.
“બેસ અહિંયા બેટા, તને માંડીને
વાત કરં ુ ” કાકાએ જવાબ આપ્યો.
અમારા ઘરે એક કુ ત રો હતો,
એકદમ ગોરો ગોરો દૂધ જેવો
અને અલમસ્ત. હું પ્રેમથી
એને ગોલ ુ કહેતો. રોજ
સવારે જયારે હું ઘરની
બહાર નીકળું ત્યારે
મારી પહેલાં તો
એ
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સ્કુટર પર બેસીને તૈયાર હોય. રોજ
મહોલ્લાનો એક આંટો મરાવવાનો.
ગલીમાં જયારે છોકરાઓ ક્રિકેટ રમતાં
હોય ત્યારે બોલ લે વા તો પોતે જ
દોડે. બરફવાળાની ઘંટડી સાંભળીને
એનો વાડકો લઈને એવો દોડેને કે
વાત જ ન પ ૂછો અને બરફવાળો પણ
એનાં માટે સરસ મજાનો બરફનો
ુ ાબન ંુ
ગોળો વાળી આપે ને પછી ગલ
શરબત પણ નાંખી આપે.
આમ તો એ ખાસ ભસતો નહિં
ુ નો ઊંઘતો
પણ, કયારે ક મારો નાનો મન્
હોય ત્યારે એનાં ભસવાના અવાજથી
ડરી જતો. એકવાર તો મેં એને થપ્પડ
ુ નો
લગાવીને કહી દીધ,ંુ “જો ગોલ,ુ મન્
મારો દીકરો છે , એટલે તારા નાના
ુ ો હોય ત્યારે
ભાઈ જેવો છે , એ સત
સહેજ પણ નહિં ભસવાન ંુ અને હવે
જો ત ંુ પછી ભસ્યો તો તારી આવી
જ બની સમજી લેજે. ત્યાર પછી એ
ુ નો સત
ુ ો હોય ત્યારે ભસતો
કયારે ય મન્
નહિ. આવી તો કેટ-કેટલીય વાતો છે
ુ ના જેટલો જ પ્રેમ
એની. હું મારા મન્
કરતો એને.
ુ નો
એક વખતની વાત છે , મ ન્
રમતાં-રમતાં ઘરની બહાર નીકળી
ગયો અને ઘરમાં કોઈન ંુ ધ્યાન નહિં.
ઘરની બહાર રસ્તા પર ફૂલ સ્પીડમાં
ુ નાને
કોઈ વાહન આવત ંુ હત .ંુ મ ન્
બચાવવા ગોલ ુ બાઈક નીચે આવી
ુ ી યાદમાં
ગયો….બસ ત્યારથી ગોલન
હું રોજ સવારે આવીને કુ તરાઓને
દૂધ-બિસ્કીટ ખવડાવ ંુ છું.
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નાલી એક પ્રોફેશનલ ડ્રેસ
ડીઝાઇનર હતી. તે પોતાના
કામમાં દિવસ રાત વ્યસ્ત
રહેત ી હતી. પણ જીવનની ઉંચીનીચી, ખરબચડી ડગરને પાર કરતાં,
બાવીસ વર્ષની આ નાનકડી બાળાએ
અને ક લાગણીમય પળોને દિલમાં
સમાવી હતી. આટલી નાની ઉમરે
પણ, તે ણે તે ની માતાના જીવનના
ઉતાર ચઢાવ જોયાં હતાં. પિતાન ુ
મ ૃત્યુ થય ંુ ત્યારે તે દસ વર્ષની હતી..
એની મા, સરલાબેન, શાળામાં શિક્ષિકા
હતા. પિતાની માંદ ગી અને મ તૃ ્યુ
સમયે થયેલા ખર્ચાથી, મા-દીકરીન ંુ
જીવન ક્ષત-વિક્ષત થઇ ગય ંુ હત.ંુ પણ
માએ સમઝણપ ૂર્વક શાળાની નોકરી
યુ ન કરીને એમની
ઉપરાંત, થોડા ટ્શ
ગાડી પાટા પર ચડાવી હતી. માની આ
આરાધનાથી પ્રભાવિત થઇ, દીકરીએ

પણ, દસમા ધોરણ બાદ બી.એ.
અથવા બી.કોમ. કરવાને બદલે ફેશન
ડીઝાઇનીંગનો કોર્સ કરીને પગભર
થવાનો તથા માના ગ હૃ સ્થાશ્રમના
ભારમાં સહભાગી થવાનો નિશ્ચય
ુ વર્સિટી
કર્યો. માએ સોનાલીને ય નિ
માન્ય ફે શ ન ડીઝાઇનીંગનો કોર્સ
કરાવ્યો. શરુ આ તમાં બે વર્ષ, બે ત્રણ ડીઝાઇનર સાથે કામ કર્યા બાદ,
એણે માની આર્થિક મદદથી સ્વતંત્ર
વ્યવસાય શરૂ કર્યો. મા-દીકરી એક
બીજાની અંતરં ગ લાગણીઓના સહારે
જીવનનો દરે ક તહેવાર ઉજવતા. મે
મહિનાનો બીજો રવિવાર એટલે , ’
મધર્સ ડે’ ભારત દે શમા દરે ક બાળક
પોતાની માને માન આપે છે . આ
દે શમા, બે કે ત્રણ પેઢી, એકબીજાની
સાથે રહે છે . બીજા પાશ્ચાત્ય દે શોની
જેમ અહીં, મા-બાપને વધૃ ્ધાશ્રમ કે
ુ ીને ,
સીનીયર સીટીઝન હોમમાં મક
ુ ાબના ફૂલ
મધર્સ ડે ને દિવસે ગલ

મોકલવાની પ્રથા નથી. સોનાલીએ
માને સવારે જ કહ ્યું, “મમ, આજે
આપણી ડેટ છે . ત ુ બાર વાગે તૈયાર
રહેજે. આપણે બહાર જમવા જવાન ુ છે
અને એક ફેશન શો જોવા જવાન ુ છે .”
મે મહિનો હતો એટલે સરલાબે નને
શાળામાથી રજા લેવાનો પ્રશ્ન જ ન
હતો..બરાબર બાર વાગે સોનાલી
સ્કૂટર લઇને આવી પહોંચી. માને સદ
ંુ ર
ુ ાબન ુ ફૂલ આપ્યુ અને ’ ” હેપ ્પી
ગલ
મધર્સ ડે” કહીને ભે ટી. સરલાબહેને
અનેક વાર પ ૂછ્ યુ કે ટે બલ ક્યાં બકુ
કરાવ્યુ હત?ુ પણ સોનાલીએ મમ્મીને
ઇશારામાં જ રાહ જોવાન ુ કહ્યુ. માને
સ્કૂટર ઉપર બેસાડીને નીકળી પડી.
સ્કૂટર એક મહિલાઓના વધૃ ્ધાશ્રમ
પાસે ઉભ ુ રાખ્યુ.પોતાના જ બાળકોથી
ત્યજાયેલી આ માતાઓને સોનાલીએ
“હેપ ્પી મધર્સ ડે “ કહીને એક એક
ુ ાબ આપ્યું. અને એ લોકો સાથે
ગલ
લંચ લીધ.ુ સરલાબેનન ંુ દિલ અનકહી
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લાગણીઓથી ભરાઇ થઇ ગય ંુ.
એમનો ઉછે ર અને એમના સંસ્કાર
આજે અને ક અજનબીઓના દિલને
પ્રેમથી ભીંજવતાં હતાં. ત્યાર બાદ
ત્યાં, વ ૃધ્ધાશ્રમમાં જ સોનાલીએ એક
અનોખો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. એની
બે મદદનીશ છોકરીઓ સવારથી
આ સ્ત્રીઓને સ્ટેજપર ચાલવા તૈયાર
કરતી હતી. આશ્રમના નાના હોલમાં
સ્ત્રીઓ ગર્વથી સ્ટે જ પર સ ંુદ ર
ફોર્મેશન્સમાં, ચાલી.(કે ટવોક કર્યો).
સોનાલીએ તેમને જાતજાતના પ્રશ્નો
ુ ્યા અને એમની હાજર જવાબીને
પછ
વખાણીને માર્ક આપ્યા તથા તેમના
ુ
જવાબો ઉપર ટીપ્પણી કરી ને રમજ

ઉપજાવી. જેમકે, તમારી એક સહેલીને
ુ ુ ષ મિત્ર સાથે
કોઇ વધૃ ્ધાશ્રમના પર
પ્રેમ થાય તો તમે શી સલાહ આપો?
એના જવાબો મળે એટલે સોનાલી
ુ તી કે તમને સહેલીની ઇર્ષા તો
પછ
નથી આવતીને ? તમને કોઇ સ્ટોર
કે ઓફીસમાં કામ કરવાની તક મળે
તો તમે શ ુ તકે દારી રાખો? તમારા
ુ કે પ ત્રી
ુ
સાથીદારનો પ ત્ર
પાછા
લેવા આવે તો, તમે સાથીદારને શ ંુ
સલાહ આપશો? સ્ત્રીઓની હાજર
જવાબી પર તેમને ઇનામો આપ્યાં.
આ ઉપરાંત એક ટે લેંટ સ્પર્ધા યોજી
અને એ વ ૃધ્ધ સ્ત્રીઓને જૂની ફીલ્મોના
ગીતો, ભજન કે ગરબા ગાવા પ્રેરિત

ત્રણ સાધ ુ હતા.તે ઓ ધ્યાન ધરવા
ઈચ્છતા હોવાથી શાંત જગ્યાની શોધમાં
ુ ાઓમાં
ફરતા હતા. અનેક શહેરો, ગામો, ગફ
ગયા, ક્યાંય ધ્યાન કરી શકે તે ટલી શાંતિ
ન મળી.છે વટે તે મણે પર્વતોની વચ્ચે એક
ુ ા શોધી કાઢી.
ગફ
એ અંધકારમય ગ ુફ ામાં કોઈ પણ
માણસ કે પ્રાણીની અવરજવર ન લાગતા
ત્રણે ય સાધ ુ અંદર પ્રવે શ ્યા.
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ુ ોગ એ દિવસે કોઇની
કર્યા. યોગાનય
ુ ે ચ ્છા
વર્ષગાંઠ હતી તે ને માટે શ ભ
આપવા “હેપ ી બર્થ ડે ” ગવડાવ્યું.
દરે ક મહિલાને ભાગ લે વ ા બદલ
એક સીવણ- ભરતકામ કરવાનો સેટ
ુ પર આનંદ,
આપ્યો. આ સ્ત્રીઓના મખ
સંતોષ અને પ્રસંશાના ભાવ હતા.
ત્રણ વાગે જ્યારે કાર્યક્રમ સમાપ્ત
થયો ત્યારે સરલાબેનન ુ મન ગર્વ અને
પ્રેમથી ભીંજાઇ ગય.ંુ આ ભારતીય
સંસ્કાર છે , “હેપ્પી મધર્સ ડે ટુ ઓલ
ધ મધર્સ“ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ
કે દરે ક ઘરમા સોનાલી જેવી દીકરી
હોય.

જોતજોતામાં એક વર્ષ વીતી ગય.ંુ એક
ુ ામાં ખબ
ુ જ શાંતિ
સાધ ુ બોલ્યો, “આ ગફ
છે .
બીજા સાધ ુ એ એક વર્ષ બાદ જવાબ
આપ્યો, “હા”
ત્રીજુ ં વર્ષ પ ૂરં ુ થવા આવ્યું ત્યારે ત્રીજો
સાધ ુ બોલ્યો, “તમે બંને બહુ વાતો કરો
છો! મારે તો ક્યાંક બીજે જવ ંુ પડશે . ”
- સંકલન
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મ
દ્વારિકાની દુનિયામાં કેમ તમે રહેશો ?
ને કેમ કરી તમને તે ફાવશે ?

જ્યારે ગોકુ ળિય ંુ ગામ યાદ આવશે…
કેવ ંુ બપોર તમે વાંસળીનાં સ ૂર થકી
વાયરાની જેમ હતા ઠારતા !

પાંપણમાં પ ૂરે લી ગાયો લઈ સાંજ પળે
તમે પાદરની વાટને મઠારતા.

મોરપિચ્છ ખોસીને ફરતા બેફામ
હવે સોનાનો ભાર કેવો લાગશે?

જ્યારે ગોકુ ળિય ંુ ગામ યાદ આવશે…
માખણની જેમ ક્યાંક હૈય ંુ યે ચોરતા
ને ક્યાંક વળી કરતા ઉદારતા

ગોવર્ધન જીતવા છતાં ય એક રાધાની
તમે પાસે અનાયાસે હારતા.

રાજ તણી રમતોમાં નહીં ચાલે હારીને,
જીતવાન ંુ ઠેર ઠેર આવશે.

જ્યારે ગોકુ ળિય ંુ ગામ યાદ આવશે…
ગોકુ ળિય ંુ ગામ યાદ આવશે…
ગોકુ ળિય ંુ ગામ યાદ આવશે…
– મહેશ શાહ

હેશભાઈ શાહન ંુ આ ગીત, માત્ર
એના શબ્દો આપણે વાં ચ ીએ
તો પણ વિરહની ભાવના સંપ ૂર્ણ
પ્રબળતાથી આપણા જહેનમાં જ નહિં, પરુ ા
અસ્તિત્વમાં વ્યાપી જાય. અને તે માં ય
જ્યારે પરુ ુ ષોત્તમ ઉપાધ્યાયનો મીઠો, મધરુ ો,
મંજાયેલો, જ્ઞાન સમ ૃદ્ધ કં ઠ, આવા ઉમદા
શબ્દોને મળે ત્યારે ખરા અર્થમાં “સોને પે
સહુ ાગા” એ કહેવત સાર્થક થાય. અને ત્યારે
તમે, તમે ના રહો, હુ,ં હું ના રહું . અને સૌના
મનમાં એક ગોકુ ળિય ંુ ગામ આવીને બેસી
જાય. આ રચના કરનાર પોતે એક ઊંચા
ગજાનો, દિવ્ય પ્રેમનો માલિક બને તો જ
આવી રચના લખાય.
આવ ંુ કહેવા પાછળનો મારો આશય એ
છે કે, અહીં કાના અને ગોપીના કે રાધાનાં
પ્રેમની અને વિરહની જ વાત નથી . કૈં ક
આગવી અને વિશેષ વાતો લઈને આ ગીત
આપણને મળ્યું છે .— શ ંુ છે એ વાત? તો એ
વાત એવી છે કે, અહીં કાનો ગોકુ લ છોડીને
જાય ત્યારે , રાધાને કે ગોપીને જે દુ ઃખ
થાય, વિરહની જે તીવ્ર વેદના થાય તેની
વાત નથી. કે કાનને ગોકુ લ છોડવાન ંુ જે
દુઃખ થાય તેની વાત પણ નથી. જશોદાના
અસહ્ય દુ ઃખની વાત પણ અહીં નથી.
ુ ઉંચી પ્રેમ સગાઇ અને તેની
અહીં તો ખબ
દિવ્યતાની વાત છે . શ ંુ છે એ દિવ્યતા??
ૂ ેલ ં ુ ગોકુ ળિય ંુ ગામ એવ ંુ
જુદાઈના દુઃખમાં ડબ
નથી વિચારત ંુ કે, કાનો જશે ત્યારે અમારં ુ
શ ંુ થશે? એ તો વિચારે છે , અમારા વ્હાલા
કાના ન ંુ શ ંુ થશે? જ્યારે – જ્યારે ગોકુ ળિય ંુ
ગા…મ યાદ આવશે!!! અહીં જ આ ગીત
એક નવી ઉચાઈને પામે છે અને વાચનાર
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તેમજ સાંભળનાર ધન્ય બની રહે છે .
સૌનો વ્હાલો કાનો, ગોકુ લ ગામ
સાથે, એકરૂપ થઇ ગયો હોય તે વો
જોડાઈ ગયે લો. ગોકુ લ અને કનૈ યો
એ બે જુદા હોય તે વો, અણસાર કે
અહેસાસ પણ કોઈને નહોતો. કાના
વિનાન ંુ ગોકુ લ હોઈ જ ના શકે . તો
સાથે જ ગોકુ ળ વિનાનો શ્યામ પણ
ક્યાંથી હોય?
આ ગોકુ ળિય ંુ ગામ એટલે, ગામની
સજીવ, નિર્જીવ તમામ ચીજો, ગામની
જમીન, ગામન ંુ ગોદરં ુ , ખેતર, નદી,
તળાવ અને જે કંઈ બાકી હોય તે બધય
ંુ ,
ુ કાનો પણ એન ંુ અનભિજ્ઞ
અને ખદ
અંગ. પણ …પણ કાનો તો ગયો !
કદાચ એને જવ ંુ પડ્.યું હવે કાના વિના
પ્રાણહીન અવસ્થામાં પડેલ ં ુ ગોકુ ળિય ંુ
ગામ, પોતાની ચિંતા નથી કરત.ંુ તેને
કનૈયાની ચિંતા છે . તે વિચારે છે ,–હે
વ્હાલા કાના, આ દ્વારિકા નગરીમાં
તમે કેમ કરીને રહેશો? તમે આપણા
ુ ી ગયા
ગામમાંથી ક્યારે ય ત્યાં સધ
નથી, તમને ખબર છે ? તે આપણા
ગામથી સા…વ જુદી નગરી છે . લોકો
જુદા, ગામ જુદું, એવામાં તમને ત્યાં
કે મ કરીને ફાવશે ? અને ખાસ તો
તમને જ્યારે આપણ ંુ ગોકુ ળિય ંુ ગામ
યાદ આવશે,ત્યારે , તમે કે વી રીતે
રહેશો? કેવી રીતે ત્યાં ફાવશે?
તમને યાદ છે ? અહીં આપણા
ગોકુ ળમાં , ભર બપોરે . જ્યારે
ુ જદાદાનો પ્રકોપ થાય અને પ ૂરં ુ
સર
ગામ ત્રાહિમામ પોકારે ત્યારે , તમે
વાંસ ળીમાં અદ્ભુત સ્વરો રે લ ાવતા.
અને શીતળ લહેર લઈને , વાતા
વાયરાની અદાથી , એ ભર બપોરની
તપ્ત તાસીરને તમે ઠારતા. અને એ
છવાયેલી શીતળતામાં “હાશ” કરીને
આખ ંુ ગામ તમારં ુ ઋણી બની રહેત.ંુ
આ બધ ંુ તમને યાદ આવશે ત્યારે
તમને ત્યાં કેવી રીતે ફાવશે?
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વહેલી સવારે ગામન ંુ ધણ લઈને,
બધા દોસ્તો ચરાવવા નીકળી પડતા.
આખા દિવસમાં તાપ, ઠં ડી કે વર્ષાની
હેલી કે મ ન હોય પણ , સાંજ પડે
ત્યારે , ગાયોને સંભાળ પ ૂર્વક પોતાની
આંખોની પાંપણમાં પ ૂરીને લાવતાં
હોય, તે મ સલામત રીતે જ્યારે ,
તમે ગામના પાદરે પહોચતા, ત્યારે
ુ ીનો પ ૂરો માર્ગ,
ગામથી પાદર સધ
જાણે શણગારાઈ જતો હોય. તે મ
જીવંત બની જતો. કારણ કે તમે જ
એને મઠારતા. હવે જ્યારે ત્યાં એ યાદ
આવશે ત્યારે …ત્યારે તમે ત્યાં કે મ
કરીને રહેશો?
કાના, તને તો ખબર છે , અહીં હલકું
ફૂલ જેવ ંુ મોરપિચ્છ વાળમાં સોહાવીને
આખા ગામમાં ત ંુ બિન્ધાસ્ત, બેફામ
થઈને ઘ ૂમ્યા કરતો. હવે ત્યાં તારે
ુ ટ
ુ પહેરવો પડશે. મોરન ંુ
સોનાનો મગ
પીચ્છું કેવ ંુ હલકું ! એની સામે સોનાનો
ભાર શ ંુ તારાથી સહેવાશે? એ ભાર
માથે લઈને તને કેવ ંુ લાગશે? આવા
સમયે , તરત જ તને ગોકુ લ યાદ
આવશે! અને આટલે દૂર રહેલા તને,
જ્યારે આપણ ંુ ગામ યાદ આવશે તો…
તો તને કેવ ંુ લાગશે કાના!
માન કે ના માન પણ ચોરવ ંુ એ
તારી ફીદરત હતી. પરુ ા ગામમાં ઘેર
ઘે ર માખણની ચોરી કરવી, અને
કેટલાયનાં દિલની પણ ચોરી કરવી એ
તારં ુ નટખટપણ ંુ યાદ છે ? તો ક્યારે ક
જાણે ઉદારતા દાખવતો હોય તેમ દિલ
કે માખણ કશય
ંુ ના ચોરે ! અને મઝાની
વાત તો એ કે, દરે ક જણ, ત ંુ એમન ંુ
દિલ અને માખણ ચોરે તે ની રાહ
જોતાં. પણ … કાના તારી બલિહારી કે,
ગોવર્ધન પર્વત જેવો પર્વત તારે તાબે
હતો. એવો સમર્થ ત ંુ , સૌનો સ્વામી,
સૌનો વ્હાલો, સૌના દિલનો ચોર , એક
ુ દિલ હારી જતો. આ
રાધા પાસે ખદ
બધ ંુ તને યાદ આવશે ત્યારે દ્વારકામાં

તમે કેમ કરીને રહેશો?
આવી રીતે જાણીને હારી જવાન ંુ
તારં ુ વલણ રાજકારણમાં કે વી રીતે
ચાલશે? ત ંુ જ્યાં ગયો છે તે દ્વારકામાં
તો બધી રાજ રમતો રમાતી હોય,
તે મ ાં જાતે કરીને હારવાન ંુ થોડું
ચાલે? ત્યાં તો તારે ઠેર ઠેર, ડગલેને
પગલે રાજ રમત રમીને જીતવ ંુ
પડશે. જીતવાની ફરજ ગણીને તારે
જીતવ ંુ પડશે.તને યાદ હોય તો અહીં
ગોકુળમાં તો આખ ંુ ગામ જાણીને તારી
ુ ત ંુ
સામે હરવા તૈયાર રહેત.ંુ અને ખદ
પણ જાતે જાણી જોઇને હારવામાં જ
ુ થતો. પણ ત્યાં જ્યારે પગલે ખશ
પગલે જીતવ ંુ જરૂરી બનશે ત્યારે તને
ગોકુ ળિય ંુ ગામ કેટલ ં ુ યાદ આવશે!!
અને અમને તો હે કાના, તારી એ
જ ચિતા છે કે, પળે પળે તારી સામે
એવી ધટના ઘટશે, એવ ંુ કં ઈ બનશે
અને દરે ક વખતે તને ગોકુ ળિય ંુ ગામ
યાદ આવશે. અને હે પ્રાણ જીવન, તે
વખતે તને કેવ ંુ લાગશે! તારા વિના
અમારં ુ શ ંુ થશે ? એ તો મોટો પ્રશ્ન
છે જ. પણ અમને તારી ફિકર છે
કાના! તને કેવી રીતે ફાવશે? ત્યાંની
દુનિયામાં કેમ ત ંુ રહેશે?
જેમ એક માતા પોતાના હજારો
દુઃખ ભ ૂલીને પોતાના પ્રિય બાળકની
તકલીફ વિષે વિચારવા બેસી જાય,
તેવી જ લાગણીથી તેટલીજ પ્રેમની
તીવ્રતાથી, ગોકુ ળિય ંુ ગામ પોતાના
કાનાની તકલીફ વિષે ચિં તિ ત છે .
ુ ની નહિ!
ખદ
કહેવ ાય છે કે , દરે ક ને પોતાના
કરતાં વધ ુ વ્હાલ ં ુ કોઈ નથી હોત.ંુ
પોતાના કરતા વધ ુ ચિં ત ા કોઈની
નથી હોતી. પણ અહીં કવિ જગતના
આધારની ચિંતા ગોકુ લ પાસે કરાવે
છે , એ જ સાચો પ્રેમ, એ જ ઉંચો
પ્રેમ,– અલૌકિક પ્રેમ.

ðuÞko {ut ƒes ynet
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વેર્યા મેં બીજ અહીં છુટે હાથ..
હવે વાદળ જાણે કે વસધ
ંુ રા
– મકરં દ દવે

સતકર્મોનાં બીજ વેર્યા ચારે ઓર..
હવે તે ફુટ્યાં કે નહી તે જોવાન ંુ હે
માનવ તારુ કામ જ નથી. તને કુ દરતે
અધિકાર કાર્ય કરવાનોજ આપ્યો છે
તેન ંુ પરિણામ જોવાનો કે સમજવાનો
અધિકાર નથી.
નાનકડુ સંતાન જન્મ્યા પછી તે
સમજણ ંુ થાય. જાતે પોતાન ંુ કામ
ુ ીજ માબાપની
કરતો થાય ત્યાં સધ
ફરજ છે કે તે ને જરૂરી છાં ય ડો..
આધાર.. પોષણ આપે..કોલેજ ભણી
ુ ી વ્યવહાર જ્ઞાન આપ્યુ
રહે ત્યાં સધ

એટલે ડીગ્રીન ંુ પાટીય ુ પહેરાવી જીવન
ુ ી ની
સંસારે તે ને સરતો કરવા સધ
ફરજ..
પણ મોહ હજુ તે ને ત ુ આમ કર
કે ત ુ તે મ ના કર કહી તે ન ી દરે ક
બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ કરે ત્યારે ગમા
અને અણગમાનાં રં ગો વકરે .
આ તબક્કે દરે ક માબાપને કવિ
કહે છે ને તે મ “હવે વાદળ જાણે કે
વસધ
ંુ રા” કહી મોહ ઘટાડવો રહ્યો. દરે ક
જીવ પોતાન ંુ ભાગ્ય લખાવીને લાવ્યો
હોય છે ..અને વિધાતાએ લખેલા લેખ

પ્રમાણે જ જો જીવવાન ંુ હોય તો તે
સંતાન નાં વિધાતા બનવાન ંુ છૉડી
દે વ ુ હિતાવહ છે .
કાંતાબે ન તે મની છોકરી કહ્યાંમાં
નથી તેમ વિચારીને દુઃખી થતા ત્યારે
હરીશભાઇ બોલ્યા છોકરી જાતે મથતી
હોય તો ત ંુ તારુ ડહાપણ ના આપ્યા
કર. હા, જો તે સામેથી તેની મઝ
ંુ વણ
બતાવે તો તારં ુ બધ ંુ જ્ઞાન આપ અને
બહુ જ અગત્યન ંુ એ કે પછી તેણે તારા
કહ્યા પ્રમાણે કર્યુ કે નહીં તે જાણવાનો
પ્રયત્ન પણ ના કરીશ.
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સત્યની રાહ પર પગલ ં ુ ચલાવી જુઓ,

કોઇ પ ૂર્ણવિરામને મામલે વધવ ંુ નહીં આગળ,

હર કદમ પર જીતને પચાવી જુઓ.

નાહકન ંુ ખેંચાવ ંુ પડે છે વાક્ય બનવા પાછળ;

નહીં ચાલે તમારા જૂઠના પરદા અહીં,

કોઇ વ્યાકરણના નામે તો કોઇ કાના-માતરથી,

ુ ને તમારા દર્પણથી હટાવી જુઓ.
મખ

ને કોઇ વળી તોડી શકે છે સંધી નામની સાંકળ

જીવન સાચીની મજા તો સાદગીમાં છે .

નાહકન.ંુ ..

આડં બરને દિલમાંથી જલાવી જુઓ .

કોઇને ખચ
ંુ ે છે અણી,અછાંદસના કટાર સમી,

રડતાં -રડતાં આવ્યાં હતા જિંદગીમાં આપણે,

કોઇ માટે શબ્દો ફક્ત છે ભાવ વગરના વાદળ!

હસતાં -હસતાં તમે આ રાહ વટાવી જુઓ .

નાહકન.ંુ ..

જીવનરૂપી રણમાં દાવ-પેચ રમનારા,

કોઇ નાના ઝરણાં જેવા,ને કોઇ અનેરા સાગર,

માનવતા તો અર્થ ક્યારે ક ઘટાવી જુઓ .

હોવ ંુ અમારં ુ ક્ષણભર, સવારની સ્હેજ ઝાકળ.

આમ જ નથી ઈશ્વર દૂર જતાં આપણાંથી,

નાહકન.ંુ ....

એકમેકને દિલમાં સ્થાન અપાવી જુઓ .

ુ ી શકો, માફ પણ કરી શકો...
ભ ૂલી શકો તો ભલ

ુ આ ઘોર કળિ કાળનો ,
આવી ગયો છે યગ

અને બહુ બહુ તો ફાડી શકો ભ ૂલ ભરે લા કાગળ.

અસત્યને તમે દશેરા પર જલાવી જુઓ .

નાહકન.ંુ ..

રામ રાજ્યની વાતો ભરપ ૂર કરી “ધરમ “
રામનાં નામે એક પથ્થર ઉપાડી જુઓ .
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કોઈની કલ્પનાની
કલમથી ચાલતી પ ૂતળી નથી હું .!

ુ ી
“મા”નો છાંયો જયાં સધ

મારં ુ પણ કલ્પનાવિશ્વ છે .

ુ ી,
પડછાયો મારો ત્યાં સધ

સ્ટીરીઓટાઇપ જકડાયેલા પાત્રોમાં

ુ ી
“મા”નો ખોળો જયાં સધ

હું હવે રૂંધાઉ છું,

ુ ી,
પડઘો છે મારો ત્યાં સધ
ુ ી
ે્ જયાં સધ
“મા”નો પમ
ુ ી,
જન્મોના બંધન ત્યાં સધ
ુ ી
“મા”ની મમતા જયાં સધ
ુ ી,
ધબકારો મારો ત્યાં સધ

ઠોકી બેસેલી પ્રથાઓની
વાર્તાઓથી આગળ
નીકળવ ંુ છે મારે ....
પીંજરના પંખી બનીને નથી રહેવ ંુ
ુ ના રચેલાં
મારે મારા ખદ
નવા આભમાં

ુ ી
“મા”ના આશિષ જયાં સધ

ઊડવ ંુ છે ...

ુ ી..
જીવન-જયોત ત્યાં સધ

એક સમાન ભાવે હું જ મારી કલમને હું જ મારી અભિવ્યક્તિ .!

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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જૂનો જોગી ગિરનાર

સાવજ શૌર્યે લલકાર

સાગર સરિતાને કાંઠે મંગલ પ્રભાત
ુ રાત!
ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજ
કચ્છ-કલા કોયલના રાગ
જન મન દીઠા રળિયાત

‘સિધ્ધ હેમ’ની ગજ સવારી..
સિધ્ધરાજી શાન

ુ રાત!
ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજ
નર્મદા તાપી દર્શન

હરિત ખેતર પાવન

મહિ સાબરના સંગે લહેરાતી ભાત
ુ રાત!
ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજ
આઝાદીની રણહાક

શ્વેત-ક્રાન્તિની દહાડ

અખંડ ભારતના ઘડવૈયા લાલ
ુ રાત!
ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજ
ુ રાત
મેળે ગરબે ગજ
હૈયે શામળને માત

ુ ાલ
વટ વચન વ્યવહારે ... ઊડે ગલ
ુ રાત!
ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજ
અહિંસા આદર સન્માન

સંસ્કાર સૌરભ બલિદાન
વિશ્વવંદ્ય ગાંધી ત.ંુ . વિશ્વે મિરાત
ુ રાત!
ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજ
ુ રાત
જેન ંુ હૈય ંુ ગજ
એન ંુ આંગણ ંુ અમાપ,

દૂધમાં ભળતી સાકરની જાત,
ુ રાત!
ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજ

ુ ડાવતી,
ખોળામાં હાલરડું ગાઈ સવ
ઘરકામ પતાવી આંગળી પકડી શાળાએ દોરતી,
સમય આવે રસોડું ચીંધતી એ મા.
સંસ્કાર સિંચન કર્યું,
ભલે પાછળ લાગે પિતાન ંુ નામ,
પણ “બાપન ંુ નામ રોશન કરજે” તે શીખવતી
મા.
ુ વાવી, જનમ આપી પાણી સીંચ્યું પ્રેમન ંુ તેં,
ગણ
ુ ને વેલડી, વળાવી સાસર વ ૃક્ષને,
બનાવી મજ
ગર્વભેર સહુ કહે દીકરી તો મા તણી,
ુ આભાર માન ંુ કેટલો,
હે મા, તજ
ુ કતિ
અર્પણ કરં ુ મજ
ૃ ને,
જન્મોજન્મ તારે પેટ અવતરં ુ એજ
અભ્યર્થના  મા.
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શબ્દને શબ્દથી એ રીતે જોડો
કે શબ્દ, નવશબ્દન ંુ સર્જન કરે ,

આવી લાગી ખળખળ વહી આખરે આ અહીંતો,
ધીમી ચાલે જન્મ નગ પરે પામતી એ પ્રણેતા
ચારે બાજુ ઘણ ંુ પ્રસરતી લાગતી એ જનેતા,

શબ્દને શબ્દ થઈ એમ તો ના તોડો
કે શબ્દ જ શબ્દન ંુ ખંડન કરે ,
શબ્દમાં શબ્દ જો કરે સ્પંદન,
તો શબ્દ અન્ય અર્થન ંુ અર્ચન કરે . શબ્દ ને...

સ્નેહે સીંચે જનગણ પ્રત્યે  દોડતી એ અનંતા

શબ્દથી શબ્દ જો થાય સ્કંદન,

ુ મ અરે સદ
લાગે કેવી અનપ
ંુ રી એ લલીતા

તો શબ્દ સ્પર્શ થી એ ગર્જન કરે . શબ્દ ને...

ુ દ
સાથે લાવે રજકણ ધરા ખેંચતી એ સન
ં ા

શબ્દ જો શબ્દને આપે અભિનંદન

માર્ગે આવ્યાં અવિરત પણે એ પ્રક્ષાલે અન ૂપા
ક્ષારો લાવે અતિશય અને પાથરે જ્યાં જરૂરી
રુ થતાં ને ધરા યે હંમેશા
ખેતો એથી ફળદ્પ
પાણી કાંપે ફસલ લહરે ખેતરો યે  લહેરે

તો શબ્દ ગૌરવથી તેને વંદન કરે . શબ્દ ને...
શબ્દથી શબ્દન ંુ જો થાય ઉલ્લંઘન.
તો શબ્દ અપશબ્દન ંુ અર્ચન કરે . શબ્દ ને...
શબ્દ જો શબ્દ સંગ સ્નેહથી જોડાઈ,
તો શબ્દ વિચારણા થૈ મનોમંથન કરે . શબ્દ ને...

આસાનીથી ઉપકત
ૃ અર્પે માત કેરો દરજ્જો 

જુઓ, શબ્દને શબ્દના

ુ ારે
પાપી તેમાં પવિતર બને આયખાને સધ

પ્રભાવોન ંુ વર્ણન !

ધ્યેયે મંડી અસ્ખલિત વહે સ્થાન પોતાન ંુ પામે

એક કરે મહાભારત

પોતે જાણે પરવશ પણે દોડતી સાગરે એ
ગા ગા ગા ગા લ લ લ લ લ ગા ગા  લગાગા લગાગા

ને બીજુ ં રામાયણ અરે !
શબ્દ જો શબ્દ સાથ વહેતો કરી લે ગમન,
તો જીવ, શબ્દ સાથ બ્રહ્માંડમાં વિચરણ કરે .
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સજનીના ખોળામાં આખી રાત વ્હાલથી ભીંજાયા પછી જયારે સ ૂર્ય પ્રકાશ પ્રિયતમાની
લટો પર પડે ત્યારે જીવનના એક અધ્યાયનો અંત આવે, પણ સાથે સાથે બીજો નિખાલસ
અધ્યાય શરૂ પણ થાય. પ્રભાત એટલે પવિત્ર વિચારોની એક એવી ટોપલી જેમાં કુ દરતની
બધી જ કળાઓ આપણા અસ્તિત્વનો અહેસાસ કરાવવા કામે લાગી ગઈ હોય તેવ ંુ લાગે .
ુ ી, સપ્તરં ગીથી માંડી ખેતરો સધ
ુ ી,
પ્રભાત કાળે સ ૃષ્ટિના ખોળે પશ ુ પંખીથી માંડી માણસો સધ
ુ ી બધાંય નિખાલસતાના ગીતો ગાય છે . એટલે જ આદ્ય કવિ શ્રી
ઝાંકળથી માંડી દરિયા સધ
નરસિંહ મહેતાના પદોને પ્રભાતિયાં કહેવાય છે . પ્રભાત શબ્દ ગઝલ કરતા કવિતાઓમાં
વધારે પ્રયોજાયેલો છે .
પ્રભાત સમયે આપણને જાણે એવો અહેસાસ થાય કે કુ દરતના સંદેશાવાહકો ગીત અને
ુ ીનો સંદેશો લઈને આવ્યા છે . સ્વર કોકિલ લતાજીના કં ઠે ગવાયેલ અને કવિ
સ ૂર થકી ખશ
શ્રી હરીન્દ્ર દવે લેખિત ગીતમાં કવિને પ્રભાત સાથે કોઈ દુશ્મની નથી પણ રૂપલે મઢેલ રાત
જોડે કં ઇક અલગ જ યારી છે . કવિ લખે છે કે,

રૂપલે મઢી છે સારી રાત રે, સજન,
એનું ઢૂકડું ન હોજો પ્રભાત,
સૂરજને કોઈ ઓલી મેર રોકી રાખો,
હજી આદરી અધૂરી મારી વાત.
– હરીન્દ્ર દવે

ુ રાતી ભાષાના ઉત્તમ કવિ ઉશનસ ્ ને પ્રભાત ખબ
ુ જુસ્સાસભર લાગે છે , જીવનમાં
ગજ
આવતી દરે ખા પરિસ્થિતિને કવિ કાવ્યમય અને વિશેષણયકુ ્ત ભાષામાં રજુ કરતાં કહે છે ,

આપણું પ્રાતના તાપમાં ચાલવું.
કેન્દ્ર લૈ ચરણમાં
ઈન્દ્રધનુ વરણમાં
કો અનાવરણમાં
વ્યોમના વ્યાસના વ્યાપમાં ચાલવું !
- ઉશનસ્

ુ રાતી ભાષાના એક એવા કવિ જેમના કવિતાના શબ્દ પ્રયોગન ંુ જો પસુ ્તક બનાવવામાં
ગજ
આવે તો સાચે જ એ મોટો શબ્દકોશ બની જાય, “કલાને ઘટ
ં ૂ ડે ઘટ
ં ૂ ડે પી જનાર કવિ હૃદય
એટલે કલાપી”. ઉચ્ચ કોટિના ભાષા પ્રયોગ થકી પ્રભાતની નિખાલસતાને કવિ શ્રી અધિક
શણગાર આપતા કહે છે કે,
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કલીએ કલીએ ભ્રમરો ભ્રમતા;
ઝરણું પ્રતિ હર્ષ ભર્યું કૂદતું,
ઉગતો રવિ જોઇ ન શું હસતું?
પછી કેમ વિમાસી રહ્યો તું સખે!
ફુલ વીણ, સખે! ફુલ વીણ, સખે!
હજુ તો ફુટતું જ પ્રભાત સખે!
– કલાપી

પ્રભાતમાં અનેક સંદેશ મળતા હોય છે , કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોશીને પણ એક પંખી સંદેશો
આપત ંુ જાય છે , પંખી યાદોના પીંછા ખેરવીને જાય છે અને કવિ શ્રીને સ્મરણોના ગીત ગાત ંુ
ુ ૂતી કવિ કાવ્યદ્રષ્ટિથી પ્રસ્તુત કરે છે ,
કરત ુ જાય છે . આ અનભ

એવું એક મીઠા પ્રભાત સમયે કો પંખી આવ્યું ઊડી,
જોયું ને અણદીઠ એક પળમાં તો ક્યાંક ચાલ્યું ડૂબી;
પીંછું ખેરવીને ગયું, ઊડી ગયું. ના ગીત મૂકી ગયું.
પોતે ના કંઈ ગાયું, કિંતુ મુજને ગાતો કરીને ગયું.
– ઉમાશંકર જોશી

ુ જ ઓછી ગઝલો છે જેમાં પ્રભાત શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોય, ગઝલમાં શબ્દો હળવા
ખબ
અને પ્રસ્તુતિ ધારદાર હોય છે , જયારે કવિતામાં એકેએક શબ્દમાં વિચારોને લય હોય છે ,
ુ આનંદ થાય છે , નામથી શ ૂન્ય પણ કામ શત
પ્રભાત શબ્દને ગઝલના આંગણે જોઈ ખબ
એવા શ્રી શ ૂન્ય પાલનપરુ ી કહે છે કે,

રોજ પ્રભાતે ફૂલ કહે છે, ખુબ હસો હે મિત્ર હવે તો,
આખી રાત વિતાવી દીધી તારલા હેઠળ રોઈ રોઈ.
- શૂન્ય પાલનપુરી

પાલનપરુ ી સાહેબના શબ્દો છે નિખાલસ પણ ક્યાંક પાછળ દિલાસો છુપાયેલો છે , આ
પંક્તિમાં એવી પ્રતીતિ થાય છે કે પાલનપરુ ી સાહેબ પ્રભાતને જ જાગવા માટે આજીજી કરે છે .

ચાંદા ને સૂરજના કડલે ટીંગાડ્યો
કિરણોની સાંકળનાં બંધે બંધાયે
એની એક ઝોક અડે જઇને અજવાળી રાત
ને બીજી ઝોક અડતી પ્રભાત.
હીંડોળાને ખાટ.
- અવિનાશ વ્યાસ

ુ રાતી સંગીત સાહિત્યમાં જો કોઈ અમર વ્યક્તિત્વ હોય તો તે છે અવિનાશ વ્યાસ.
ગજ
ુ વાય એવા કવિ અને સંગીતકાર ખબ
ુ
જેમના શ્વાસે શ્વાસે સ ૂર, દરે ક ધબકારે તાલ અનભ
ઓછા જોવા મળે છે , કવિ શ્રી સ ૂર્યના કિરણોની સાંકળ બાંધીને ચાંદને હિંચકે હિંચવાની વાત
ુ નમ
ુ ા
કરે છે અને એનો એક વાયરો અજવાળી રળિયાળી રાતને અડે અને બીજો વાયરો ખશ
પ્રભાતને.
ુ ર કવિઓએ કરે લ કુ દરતન ંુ શાબ્દિક વર્ણન.
વિચારની પરાકાષ્ટા એટલે ગર્જ
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www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com
sankalan.maulikvichar@gmail.com
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