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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”

™{Mfkh
‚tMfkh Au.

નમસ્કાર એ વ્યક્તિની નમ્ર આકતિ
ૃ છે .

નમસ્કાર કરવાની સાથે જ આપણા અને સામેવાળાના ચહેરા પર સ્મિત આવી જાય છે ,
ુ ેળ સંબધ
ુ સમય હોવાના સંકેત દર્શાવે છે .
જે એક સમ
ં અને શભ

નમસ્કાર આપણાં શરીરન ંુ એક વર્તુળ પ ૂરં ુ કરી આપણા શરીરની ફરતે દિવ્ય તેજપજ
ંૂ
ઉભ ંુ કરે છે . જે આપણામાં રહેલી હકારાત્મકતાને જાગ્રત કરે છે .

ુ ુ ચાવી છે .
નમસ્કાર એ એવાં સંસ્કાર છે જે બધી સમસ્યાઓની ગર

નમસ્કાર એ આપણી સંસ્કૃતિએ આપણને આપેલ એક મ ૂલ્યવાન ભેટ છે .

હાલના જમાનામાં હાથ મિલાવવાની નવી પ્રથા શરૂ થઈ છે , જેમાં એક અનકુ રણ
ુ ની આપ-લે.
સિવાય બીજુ ં કશ ંુ જ નથી. માત્ર કીટાણઓ

ુ વ લપુ ્ત થતો જાય છે . જો આપણે આપણી
નમસ્કાર જેવી દિવ્ય શક્તિનો અનભ
સંસ્કૃતિનો આદર કરતા હોઈએ તો આપણાં સૌ પ્રથમ સંસ્કાર નમસ્કાર જ છે .
નમસ્કાર એ પોતે જ પોતાને જાગ્રત કરવાં આપેલ વચન છે .

ુ ોની ઓળખ નમસ્કારથી જ શરૂ થાય છે અને નમસ્કારથી જ અવિરત
આપણાં દરે ક ગણ
વહેતી જાય છે .

આપણી સંસ્કૃતિએ બક્ષેલ આવી અમ ૂલ્ય ભેટનો “હં”ુ સ્વીકાર કરં ુ છું.
કારણકે,

નમસ્કાર સંસ્કાર છે .    નમસ્કાર સંસ્કાર છે .    નમસ્કાર સંસ્કાર છે .

- {kir÷f “rð[kh”
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હ મ ણ ાં જ વિ દ્ યા બ ા લ ન ન ી
ુ ”ુ ન ંુ ગીત
નવી ફિલ્મ “ત મુ ્હારી સ લ
“હવાહવાઈ” ( જુના ગીતન ંુ રીમિક્સ
ુ માં “હવા”
વર્ઝ ન) સાંભળ્.યું બોલીવડ
ઉપર સેં ક ડો ગીતો બન્યા હશે .
હવાએ ઝુલ્ફો ઉડાડી હશે , “આંચલ”
ઉડાડ્યા હશે અને ફિલ્મોમાં તો પ્રેમ
પણ ત્યારે જ થયો કહેવાય જયારે
હવા ધીમી ધીમી વહે વ ા લાગે .
શિયાળામાં આ પવનની એક લહેર
કડકડાટી બોલાવી દે અને ઉનાળામાં
તે જ લહેર વરદાન સમાન લાગે .
જે વસ્તુને આપણે જોઈ નથી શકતા
કે અડી નથી શકતા તે પણ કે ટલી
મહત્વની છે આપણા માટે ! આપણ ંુ
આખ ંુ જીવન, આપણા શ્વાસ એની

પર આધારિત છે . છતાં ય કે ટ લ ં ુ
ધ્યાન રાખીએ છે આપણે તે હવાન ,ંુ
તે વાતાવરણન ંુ કે પછી ખરે ખર તો
આપણા શ્વાસન ?ંુ
હમણાં 15-20 દિવસ પહેલ ા હું
ુ વવા મિત્રો
શિયાળાની ઠં ડકને અનભ
સાથે S.G હાઈ-વે પર અમસ્તા
જ આંટો મારવા નીકળી હતી.
પાછા આવતા જેવા ગાંધ ીનગરથી
અમદાવાદમાં પ્રવે શ ્યા અચાનક
જ વાતવરણમાં ફે ર થઇ ગયો,
હવા અચાનક જ ગરમ લાગવા
લ ા ગ ી , થ ો ડ ી વ ા ર મ ા ટે આ મ
ગ ંુગ ળામણ પણ થઇ અને ત્યારે
ખબર પડી કે આપણે કે ટલા પ્રદુષિત
વાતાવરણમાં રહીએ છીએ. આ

જ મહિનાની શરૂઆતમાં દે શની
રાજધાની દિલ્હી હવા- પ્રદૂ ષણના
એક પ્રકાર “સ્મૉગ” ( સ્મોક+ફોગ)
ન ંુ ભોગ બન્ યું હત.ંુ સ્ટબલ બર્નિં ગ
- દિલ્હીની આસપાસના શહે ર ,
નગરોમાં ખે ત રનો પાક લણી લીધા
પછી વધારાન ંુ જે બચ્ યું હોય તે ને
બાળવામાં આવે છે , રાજધાની
હ ો વ ા ને ક ા ર ણે સ ત ત ચ ા લ ત ો
વાહનવ્યવહાર, પાવરપ્લાન્ટસ,
ફે ક ટ ર ી ઓ મ ાં થ ી ફેં ક ા ત ા ઝે ર ી
વ ા ય ુઓ , ર સ ્તા ઓ પ ર બ ળ ત ો
કચરો અને ઉપરથી શિયાળાન ંુ ઠં ડુ ,
ધમુ ્મસવાળું વાતાવરણ - અને આ
સૌના કારણે દિલ્હીમાં 3-4 દિવસ
ુ ી હવા એટલી ખરાબ રહી કે
સધ

÷u¾
fýoðe þkn

nðk nðkE
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થઇ જવાન ?
ંુ અને સૌથી સામાન્ય
સવાલ - મારા એકલાના કરવાથી
શ ંુ ફે ર પડશે ?
આપણને જયારે પણ કં ઈ સારં ુ
કરવાન ંુ કે કોઈ નિયમ પાળવાન ંુ
ક હે વ ા મ ાં આ વે એ ટ લે આ પ ણ ો
આ સામાન્ય સવાલ છે - મારા
એકલાથી શ ંુ થશે ? આપણે બધા
આ જ વિચારીએ છીએ. પણ એના
બદલે બધા એવ ંુ વિચારીએ કે “મારા
એકલાથી આટલ ં ુ તો થશે જ” તો
આપણે ઘણ ંુ યોગદાન આપી શકીએ
છ ી એ . ક દ ા ચ વ ્ય ક ્ તિ ગ ત ર ી તે
આપણે ફે ક્ટ રીઓ, પાવરપ્લાન્ટન ંુ
પ્રદુ ષણ તો શ ંુ, કદાચ રસ્તા પર
કોઈને કચરો બાળતા પણ નથી
ર ો ક ી શ ક વ ા ન ા , પ ણ આ પ ણે
આપણાથી થત ંુ તો કરી જ શકીએ
છીએ. એક ભાઈએ રે ડીઓ પર જ
કહ ્યું હત ંુ કે “એક દિવસ ‘no vehi -

લોકોન ંુ ઘરની બહાર નીકળવ ંુ પણ
મશુ ્કેલ બની ગય.ંુ
હમણાં અમદાવાદમાં પણ ખબર
ુ
આવી હતી કે હવાની ક્વોલિટી અમક
વિસ્તારોમાં ખરાબ છે . આ હવામાં
ુ પ્રકારના રોગો
શ્વાસ લે વાથી અમ ક
થઈ શકે છે - વગે રે. નવાઈ લાગશે
પણ 2016ના WHOના સર્વે ક્ષ ણ
ુ બ વિશ્વના સૌથી વધારે પ્રદુષિત
મજ
શહેર ોના ટોપ 20ના લિસ્ટમાં 10
શહેર ો ખાલી ભારતના જ છે અને
ભારતના ટોપ 10 શહેરોમાં 5મો નંબર
અમદાવાદનો છે . હું અમદાવાદના
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ જતી ત્યારે
ઘણીવાર નદી પર વહેલ ી સવારે કે
સાંજે ધમુ ્મસ પથરાયે લ ં ુ જોવા મળે ,
ઘણીવાર નદી પણ ના દે ખાય, પછી
ખબર પડી કે તે પ્રદુષણ છે કારણકે
ુ ફે ક ટરીઓ આવે લ ી
આજુ બાજુ ખ બ
છે . સવારે તાજી હવામાં ઊંડા શ્વાસ
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લેવાની આશયથી ગયા હોઈએ અને
ઉધરસ ખાતા પાછા આવીએ.
માણસને બધી જ વસ્તુમાં ભેળસેળ
કરવાની એટલી આદત પડી ગઈ
ુ નથી
છે કે આપણે હવાને પણ શ દ્ધ
ુ દે
રાખી શકતા. હમણાં જ આ મ દ્
રે ડીઓ પર સાંભળે લ ં ુ કે આપણે બે
મિનિટના અંતરે શાક લે વ ા જવાન ંુ
હશે તો પણ આપણે વાહન લઈને
ુ ાવોમાં હું પણ
જઈશ .ંુ ( આ મહાન ભ
સામે લ જ છું અને અત્યારે મને સાચે
એટલી શરમ આવે છે ને ! ) મોર્નિં ગ
વોક કરવા જઈશ ંુ તો પણ ગાડીમાં
જઈશ ં.ુ નાની નાની વસ્તુઓ માટે
આપણે વાહનનો ઉપયોગ કરીએ
છીએ. ટ્રાફિક સિગ્નલ પર તો હવે
સમય પણ બતાવે છે કે જેથી તમે
સમયસર કાર/સ્કૂટર શરુ કરી શકો
પણ ના, એટલી જહેમ ત કોણ કરે .
કોણ બંધ કરે - 2 મિનિટમાં શ ંુ

cle’ દિવસ જાહેર કરવો જોઈએ,
બધા માટે કરવો કદાચ શક્ય
નથી પણ આપણે પોતાની રીતે
નક્કી કરી શકીએ કે આજે પબ્લિક
ટ્રાન્સપોર્ટે શનનો ઉપયોગ કરીશ ંુ,
આજે બસ-રાઈડને એન્જોય કરીએ
- ના થઇ શકે ? છે વટે કં ઈ નહિ
તો સિગ્નલ પર વાહન બં ધ તો
કરી જ શકીએ છીએ કે શાક લે વ ા
ચાલતા તો જઈ જ શકીએ છીએ.
આપણે જેટલા વધ ુ પ્રયત્નો કરીશ ંુ
તે આપણા જ શ્વાસ અને સ્વાસ્થ્ય
બંને માટે ફાયદાકારક રહેશે .
“ સ ર ળ ભ ા ષ ા મ ાં પ્ર દૂ ષ ક ો ન ી
વ્યાખ્યા ( જે પ્રદૂ ષણ ફે લ ાવે તે
) જોઈએ તો તે મ ાં પહે લ ં ુ નામ
માણસન ંુ આવે ! ”
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દે હાભિમાન હત ંુ પાશેર, વિધા ભણતાં વાધ્ યું શેર;
ુ ુ થયો ત્યાં મણમાં ગયો;
ચરચા વદતાં તોલ ં ુ થયો, ગર
અખા અમે હલકાથી ભારે હોય, આત્મજ્ઞાન સમ ૂળગ ંુ ખોય.
(વિદ્યાના અર્થને ન સમજનાર)
**
સ ૂતર આવે ત્યમ ત ંુ રહે, જ્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે,
વેષ ટેક છે આડી ગલી, પેઠો તે ન શકે નીકળી;
અખા ક્રત્યનો ચડશે કષાય, રખે ત ંુ કાંઇ કરવા જાય.
( કર્યા કર્મોનો કેફ)
**
એક મ ૂરખને એવી ટે વ, પથ્થર એટલા પ ૂજે દે વ,
ુ
પાણી દે ખી કરે સ્નાન, તલસી
દે ખી તોડે પાન.
એ અખા વડું ઉતપાત, ઘણા પરમેશ્વર એ ક્યાંની વાત ?
( અંધશ્રદ્ધાની ચરમ સીમા)
**
તિલક કરતાં ત્રેપન થયાં, જપમાલાનાં નાકાં ગયાં,
તીરથ ફરી ફરી થાકયા ચરણ તોય ન પોહોચ્યો હરિને શરણ.
ુ સણી
ુ ફૂટ્યા કાન, અખા તોય ન આવ્ યું બ્રહ્મજ્ઞાન.
કથા સણી
(ભક્તિના બાહ્યાડં બર)
**
આંધળો સસરો ને સરં ગટ વહુ,એમ કથા સાંભળવા
ચાલ્ યું સહુ
કહ ્યું કં ઈ ને સમજ્ યું કશ,ંુ આંખન ંુ કાજળ ગાલે ઘસ્ યું
ઊંડો કુ વો ને ફાટી બોક,શીખ્ યું સાંભળ્ યું સર્વે ફોક.
(અણસમજની જ ંજાળ)
**
સજીવે નિર્જીવને ઘડ્યો પછી એને કહે કે, મને કાંઈ દે

અખો તમને એ પ ૂછે , તમારી એક ફૂટી કે બે ?
ુ ને બનાવે છે , હું તજને
ુ
ત ંુ મજ
કેમ બનાવ)ંુ
**
જો જોરે મોટાના બોલ ઉજ્જડ ખેડે વાગ્યા ઢોલ
અંધ અંધ અંધારે મળ્યા જેમ તલમાં કોદારા પડ્યા
ના થઈ ઘેંશ કે ના થઈ ઘારી, અખો કહે એ વાત અમે જાણી
(મોટાઈ નોતરે વિનાશ)
**
ુ ડ
જ્યાં જુઓ ત્યાં કુ ડ કુ ડ, સામ સામા બેઠા છે ઘવ
કૉઈએ વાત આવીને સ ૂરજની કરી, પોપટે આવી ચાંચ ધરી
( જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્ને સમાન)
**
આ “ અખા ભગત”ના ધપ્પા વિચાર માગી લે તેવા છે .
૨૧મી સદીમાં મહાલતો માનવી
આમાંથી બોધપાઠ લેવાની ક્ષમતા ધરાવતો નથી.
ુ કતાને રં ગે રં ગાયેલો, ભૌતિકતામાં આળોટતો
આધનિ
અને સ્વની મહત્તામાં રાચતો આજનો
માનવ, બહેરો છે ?
ુ ો છે ?
મગ
અહંકારી છે ?
કે પછી અણસમજ ?
********************************
ુ ાન
પૈસાન ંુ અનેરં ુ માન, અંગ અંગથી ટપકે ગમ
આંખોમાં અહમ અને વર્તનમાં અવળચંડાઈ
બોલે ત્યારે વાણીમાંથી ઉગળે શાને ત ંુ ઝેર
‘અખા’ જાશ ંુ ત્યારે જોજે, અળગ ંુ થાશે વેર
ુ ાનન ુ પ્રદર્શન “ પ્રવિનાશ”. )
(ગમ
***************
પ્રેમની ઝંખના છે પ્રેમની પ્યાસ
શાને હમેશા આ હૈય ંુ ઉદાસ
લાવી’તી શ ંુ લઈ જવા છે પાસ
‘અખા’ વાત આજે કેવી’તી ખાસ
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જે

મના વગર દિવસ ઉગતો
નથી અને સાંજ આથમતી
નથી એ પે ન્સિલ અને રબર
આજે બિચારાં મે જ ના ખાનામાં ક્યાં
સંત ાણા છે એ કળવ ંુ મ શુ ્કેલ છે . જો
ભ ૂલે ચ ૂકે મળે તો તે મ નો ઉપયોગ
ક્યાં કરવો. હવે આવી ગઈ પે લ ી
બોલ પે ન . પાટી પે ન તો શોધ્યાં
ન જડે . કમ`પ્ યુટ ર, અને આઈ
પે ડે તો દાટ વાળ્યો. ખે ર હું તમારં ુ
માથ ંુ ખાં ઉ તે ન ા કરતા સાં ભ ળોને
રબર અને પે ન્સિ લની હ્રદય દ્રાવક
કહાની.
‘તારે ને મારે આજે 69 નો આંકડો
કેમ છે . ‘રબર ગરમીથી બોલી ઉઠ્.યું
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‘કેમ, મારા પ્રિય મિત્ર આજે આમ
કહેવ ંુ પડ્’યું ? પેન્સિલ જરા ઠાવકાઈથી
બોલ્.યું
લખતાં, લખતાં થાકી જતી હતી
ત્યાં રબરનો ગરમ અવાજ સાંભળીને
પે ન્સિ લે લખવાન ંુ મોક ૂ ફ રાખ્ યું.
આંગળીઓ પણ દુખતી હતી અને
પે ન્સિલની અણી બટકી ગઈ હતી.
સંચો ખાનામાં કોને ખબર ક્યાં છૂપાઈ
ગયો હતો.
‘કેમ ભાઈ તને શ ંુ તકલિફ છે ?’
‘અરે , આજે તારં ુ દિમાગ ઠેકાણે છે
કે નહીં? મને કેટલ ં ુ ઘસે છે , હું થાકી
ગય,ંુ ઘસાઈ ગય.ંુ ’
પેન્સિલ લગભગ રડવા જેવી થઈ

ગઈ. ડુસકાં ભરે તે પહેલાં ડાબા હાથે
પાણીનો ગ્લાસ મોઢે માંડ્યો. આજે
મને ખ ૂબ દુઃખ થય ંુ છે ’?
‘શા માટે ?”.
આ બોલ પેન આવી ગઈ, મારો
ુ ાતો નથી. મારં ુ
જરાય ભાવ પ છ
દિમાગ આજે છટક ્યું છે .
“મોતીના દાણા જેવા અક્ષર”
સાંભ ળીને મને પોરસ ચડત.ંુ ભ ૂલ
થાય તો ત ંુ મારી વહારે થાત.ંુ આ જો
તો ખરૂં, એક ખોખામા અમે પંદરે ક
ભાઈબંધ જોડે છીએ. કે ટલા સંપીને
રહીએ છીએ. ભલે ને સંચો અમારાં
છોતરાં છોલે અમે ઉંહકારો પણ ભરતાં
નથી. તેને બદલે ચીપી ચીપીને સરસ
મજાના હસ્તાક્ષર કાઢી વાંચનારને
ુ કરીએ છીએ. ‘
ખશ
હવે જો, આ નાનકા ટિન,ુ મીન,ુ
ચીકુ , રીન્કુ બધા પે ન્સિલને બદલે
બોલપેન વાપરે છે . હું રાડો પાડીને
બોલાવ ંુ છું તો સાંભળતા પણ નથી.
‘જુઓ, જુઓ ભ ૂલો કેટલી કરે છે .
ભસ
ંુ વાની શક્યતા જ નથી. બધ ંુ ફરી
લખશે યા ચેકા ચેક કરશે.’
‘રબર એક વાત સોનાના અક્ષરે
લખી રાખજે, ગમે તે ટ લી પે ન
બજારમાં આવે , મોંઘી,કે સસ્તી,
રં ગબે રં ગી પણ જ્યારે મોટા મોટા

પ ્લા ન બ ન ા વ ી ને ક ા ગ ળ પ ર
દોરવાના હશે ત્યારે , તારી અને
મારી જ જરૂર પડશે.’ આ જગ્યાએ
પેનન ંુ એક નહીં ચાલે ! અરે , હવે તો
યુ ર પર બધા નકશા
એ લોકો કમ્પ્ટ
તૈ યાર કરે છે , છતાં પણ હું, ત ંુ અને
આપણી સહેલ ી ફૂટપટ્ટી ત્રણે ય ની
મહોબ્બત કોઈ હલાવી નહીં શકે .’
‘ચાલ દોસ્ત તાળી દે . ફુટપટ્ટી
તો ખાનામાં ભરાઈને રડે છે . તે ને
બોલાવીને શાંત પાડીએ.’
ુ ીન ંુ માર્યું ગલ
ુ ાંટ ખાવા
રબર ખશ
લાગ્ .યું પે ન્સિ લ આળોટવા લાગી.
ફુટપટ્ટીને મનાવી લીધી.
એક જમાનો હતો. પે ન્સિ લની
બોલબાલા હતી. તોફાની છોકરા તો
એની બન્ને બાજુ અણી કાઢતાં. એક
બાજુ લખતા લખતાં ઘસાઈ જાય તો
ફેરવીને બીજી બાજુથી લખતાં. મને
બરાબર યાદ છે . મારી બહેનપણીનો
ભાઈ સખત મિજાજનો હતો. આ એ
જમાનાની વાત છે , જ્યારે બોલપેનની
બોલબાલા ન હતી. પેન્સિલન ંુ એક
ચક્રી રાજ ચાલત ંુ હત.ંુ
શાળાએ જતી વખતે જો નવી
પેન્સિલ સરુ ભીને જોઈતી હોય
તો તે ણે જૂ ની પે ન્સિ લનો
નાનો ટુ કડો બતાવવો
પ ડે . પ છ ી જ ન વ ી
પેન્સિલ મળે , મારી મોટી
બહેન બે પે ન્સિ લ આપે
એક શરતે, એક અઠવાડિય ુ
બીજી પેન્સિલ માગવાની નહી.
નકરી દાદાગીરી હતી મોટા ભાઈ
અને બહેનોની. પણ આપણે રહ્યા
નાના જો પપ્પાને કહેવા જઈએ તો
જબરદસ્તી વધારી દે . એટલે મગ
ંુ ા
રહેવામાં જ મજા હતી.
આજે એ વાતને ૫૦ વર્ષ થઈ
ુ કતાના જમાનામાં
ગયા. આધ નિ
અમેરિકાની અંદર તો નરી અંધાધધ
ંુ ી

જ ફે લ ાયે લી છે . મેં શાળામાં ૬ વર્ષ
નોકરી કરી છે . હજુ પણ નાના
બાળકો પે ન્સિ લથી ત્યાં પણ લખે
છે . એક ખાનગી વાત છે . હસવાની
સખત મનાઈ છે . દરે ક બાળક
પાસે ૧૦થી ૧૫ પે ન્સિ લ એમના
કં પ ાસ બોક્સમાં હોય. ચારે ક રબર
અને ત્રણે ક સંચ ા. ઉપરથી વર્ગમાં
ઇલે ક્ ટ્રીક સંચ ો પણ હોય. રબરને
અંહી ‘ઈરે ઝ ર’ કહેવ ાય.
જ્યારે હું નવી હતી ત્યારે વર્ગમાં
બધાની ડે સ ્ક ઉપર આટલી બધી
પેન્સિલ જોઈ પહેલો પ્રશ્ન પ ૂછતી.
“હાઉ મેની હેન્ડસ ય ુ હેવ’.
બધા બાળકો બંન્ને હાથ ઉંચો કરતાં.
બીજો સવાલ ,’હાઉ મેની પેન્સિલ્સ
ય ુ હેવ’.
સહુ બાળકો ગણવા મંડી પડતાં.
પહેલી બીજી ભણતા હોવાને કારણે
મોટા ભાગનાનો જવાબ ખોટો જ હોય.
મોટા ભાગના બાળકો વાંકાચક
ંુ ા
અક્ષર કાઢે . ( નાના હોય
તેથી).

મારે કહેવ ંુ પડે ‘રાઈટ નીટ એન્ડ
ક્લિન’.
હજુ તો વાત અહીંયા પ ૂરી નથી
થતી. વર્ગ શરૂ થાય એટલે પ્રાર્થના
પછી ૧૫ મિનિટ ફરજીયાત બધાએ
ુ ં ુ થાય એટલે
વાં ચ વાન ં.ુ તે પ ર
વારાફરતી બધા પે ન્સિ લની અણી
કાઢવા આવે. મારે તેમને ચેતવણી
આપવી પડે માત્ર બે જ પે ન્સિલ.’
આમ વર્ગ ચાલ ુ થાય.
ુ પર
તે સમયે પે ન્સિ લના મ ખ
પ્રસરે લો આનંદ જોઈ મને પણ મારા
બાળપણમાં ડોકિય ંુ કરવાન ંુ મન થઈ
જાય.
આજની તારીખમાં પણ મારા
હિસાબે બોલ પે ન કરતાં પે ન્સિ લન ંુ
ુ ોકુ ’, મારી
મહત્વ વધારે છે . ‘સ ડ
મનગમતી રમત છે . તે મ ાં જો તમે
ુ ોકું રમતા હો તો ભ લ
ૂ
અઘરં ુ સ ડ
થવાની પાકી ખાત્રી. જો પે ન્સિ લથી
ૂ થાય ત્યારે રબર
ભરો તો ભ લ
મદદે દોડી આવે . કે ટ લ ં ુ સહેલ ં ુ થઈ
જાય.
જી વ ન ને સ હ જ અ ને સ ર ળ
બનાવવ ંુ હોય તો પે ન્સિ લ અને
રબર પર્સમાં અચ ૂક રાખવા. પરુ ુ ષો
ખિસ્સામાં રાખી શકે છે . ફાયદો એક
એવો છે કે હવે રબરવાળી પેન્સિલ
સાવ સામાન્ય થઈ ગઈ છે . ખોટી
ઝંઝટ નહીં.
મળતા રહીશ ંુ લાભાલાભ ્ નો
વિચાર વિનિમય કરતા રહીશ.ંુ
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જરાતી ફિલ્મ ‘નસીબની
બલિહારી’ અને ‘ ક ૂ ખ ’ ના
સર્જક અને જાણીતા નાટ્યકાર નિમે ષ ભાઇ દે સ ાઇન ંુ હૃદયરો ગના હુમલાથી આજે વહેલી સવારે
નિધન થય.ંુ હૃદય એક ધબકાર ચકુ ી
ગય.ંુ “મોતિયાન ંુ ઓપરે શન જલ્દી
પ ૂરં ુ થાય એટલે જમી લેવ ંુ છે ” તેવ ંુ
કહેનાર કાયમ માટે આપણને અને
રં ગભ ૂમિને છોડી ચાલ્યા ગયા. આમ
તો નિમે ષભાઈ સાથે વધ ુ પરિચય
ુ ના માધ્યમથી થયે લ ો. આ
ફે સ બ ક
લખનારના જન્મદિવસે તેઓ અચ ૂક
ુ ેચ્છા વ્યક્ત કરી
સંદેશ પાઠવીને શભ
આશીર્વાદ આપે. ભલે રૂબરૂ મળવાન ંુ
ક્યારે ય ના બન્ યુ પરં ત ુ આત્મિયતા
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અઢળક હતી. ક્યારે ક કોઈ વર્ક શોપ
થવાનો હોય કે પછી તેમના દિગ્દર્શનમાં કોઈ નાટક યોજાવાન ંુ હોય તો
ફેસબકુ પર પોસ્ટ અચ ૂક કરે .
સફેદ દાઢી, મજબ ૂત બાંધો અને
મોટેભાગે ઝભ્ભામાં જોવા મળતા નિમે ષભાઈનો જન્મ 1 એપ્રિલ 1956
ના રોજ મબ
ંુ ઈ ખાતે માતા જયમતી
અને પિતા નિરં જનભાઈને ત્યાં થયો.
વિલેપાર્લેની ગોકળીબાઈ વિદ્યાલયમાં
અભ્યાસ કરી પંડિત ઓમકારનાથજી
પાસેથી સંગીત શીખ્યા, બાળપણથી
જ સંગ ીત અને અભિનયનો શોખ
હોવાને કારણે આગળ જતા અમુ રાત કોલેજના નાટ્ય
દાવાદની ગજ
વિભાગમાં એડમિશન લીધ,ંુ ત્યાં એક

વર્ષ નાટ્યાભ્યાસ કર્યા બાદ એચ.કે
કોલેજમાં થયેલ "વિનવેલી" નાટકમાં
તેમણે અભિનય કર્યો અને દર્શકોની
દાદ મેળવી.
એચ.કે .કોલે જમાં અભ્યાસ કરતી
વખતે ગોપી નામની તે મ નાથી
જુનિયર છોકરીના પરિચયમાં આવ્યા,
છોકરીના પિતા તે સમયે સરકારમાં
મિનિસ્ટર હતા. ગોપીને પણ નાટકનો
શોખ પરં ત ુ નિમેષ સાથે પ્રણય થતા
તેને નાટકની પ્રેક્ટિસ કરવાની મંજૂરી
ઘરે થી ન મળતી, અંતે બન્નેએ લગ્ન
કરી લીધા. સમયાંત રે ગોપીબહેન
ઇસરોમાં નોકરી કરતા પણ જીવ તો
રં ગભ ૂમિનો જ. સમય જતા દીકરી
ુ
જન્મી અને નામ આપ્ યું "તલસી.
આ
તરફ નિમે ષભાઈએ "કોરસ"નામની
સંસ્થાના શ્રીગણેશ કર્યા.
નિમે ષ ભાઈની પ્રગતિનો ગ્રાફ
ુ ી રહ્યો હતો
ધીમે - ધીમે ગગન ચ મ
અને ધીરૂબે ન પટે લ ની નવલકથા
આધારિત તૈ ય ાર થયે લ જાણીતી
ુ રાતી ફિલ્મ "ભવની ભવાઈ" માં
ગજ
સહાયક દિગ્દર્શક તરીકે કામ મળ્.યું
આ ફિલ્મમાં તેમણે રં ગલા અને પાશ્વ
ગાયકની એમ ત્રેવડી ભ ૂમિકા ભજવી.
આ ફિલ્મે કેટલાય એવોર્ડ મેળવ્યા.
નિમેષ દે સાઈ દિગ્દર્શિત "નસીબની
ુ રાતી ફિલ્મ આજે પણ
બલિહારી" ગજ
લોકહૈયે જરા જુદું સ્થાન ધરાવે છે .
ુ રાતી ફિલ્મ જાણીતા કલાકાર
આ ગજ
અને વર્તમાન સાંસદ પરે શ રાવલની
પ્રથમ ફિલ્મ હતી. આ ફિલ્મને કારણે
જ છ અક્ષરના હુ લ ામણા નામથી
ઓળખાતા રમેશ પારે ખની રચના
(અનુસધ
ં ાન 12માં પાને)

ðku÷ …u…h
રા
તે જમ્યા પછી ઢાકોઢુંબો
પતાવી શ્ રુતિ સાડીને છે ડે
હાથ લ ુછ તી લે પટોપ
લેતા હાશ કરીને બેઠી. થાકે લી હતી
તો પણ આવતીકાલની ડેડ લાઇન
હતી એટલે અધ ૂરો આર્ટીકલ પ ૂરો કરી
પહોંચાડવાનો હતો. એ મેગેઝીનની
ઓફિસમાંથ ી રિમાઇન્ડર કોલ પણ
આવી ગયે લ ો. હા, એ એક સારી
લે ખિ કા હતી. નિતનવા કલ્પનાના
પ્રદે શમાં વિહરતા વિહરતા આવે લાં
વિચારોને શબ્દદે હ આપી સજાવતી
રહે ત ી. તે પોતાના
અવનવા
કલ્પનોને લીધે વાચકોમાં બહું જ
પ્રિય થઈ પડેલી.
લે પટોપ ચાલ ુ કર્યું. સ્ક્રીન ઓન
ુ કોર
થતાં જુ એ છે તો એક નવ ન
વોલપેપર સ્ક્રીનને શોભાવી રહ ્યું હત.ંુ
સરસ હત ંુ આ તો! નક્કી ભાવિએ જ

બદલ્ યું હશે . ભાવિ તે ન ી ટીને જ ર
કોલે જી યન દીકરી. સાંજે લે પ ટોપ
પર કામ કરવા બેઠેલી. એનાં હાથમાં
લે પટોપ આવ્ યું કે કં ઇ ને કં ઇ નવા
ગતકડા કરતી જ હોય. એટલે શ્ રુતિને
એ વિશે કં ઇ નવાઈ નહોતી, પણ
લેપટોપની સ્ક્રીન પર જે ‘વોલપેપર’
હત ંુ તે ન ી નવાઈ હતી. પાણીદાર
ઘોડા પર બે ઠે લ ો પે લ ો કામદે વ નાં
અવતાર સમો, આજની ભાષામાં
ુ ાન,
કહીએ તો ટોલ, ડાર્ક હેન્ડસમ યવ
હમણાં જ ઘોડા પરથી કદ
ૂ કો મારીને
સ્ક્રીનમાંથ ી બહાર આવી જશે એવ ંુ
તેને લાગ્.યું શ્ રુતિ એ વોલપેપરને એક
ટક નિહાળી રહી. બસ જોતી જ રહી
ગઈ.............
તે ન ી નજર સામે હાલમાં જ
ુ ાનીએ દસ્તક દીધા
તરોતાજા ય વ
ુ તી
હોય એવી તરવરાટ ભરે લી યવ

ðkíkko
{e™kûke ð¾krhÞk
આવી ગઈ. તેણે રાજકોટની આર્ટ્સ
કોલે જમાં મ ુ ખ ્ય વિષય તરીકે
ુ રાતી લીધેલ.ં ુ સાહિત્યનાં શોખને
ગજ
લીધે ડિબે ટ , સાંસ્ક ્રુતિક પ્રોગ્રામોમાં
ભાગ લેવો, કવિતા, ગઝલ, શાયરી
લખવી તે ને માટે સામાન્ય થઈ
ગયેલ.ં ુ અલબત તેની ઉંમરની દરે ક
ુ તી જાતજાતના સવ
યવ
ંુ ાળા સપના
સેવતી હોય તો તેમાં એ પણ બાકાત
ુ તી પણ એવી
ન જ હોય. એ યવ
જ હતી તે તે ન ી સંવે દ નાને શબ્દ
સ્વરૂપ આપતી રહેતી. વેકેશન પડે ને
ચિત્રકામના શોખને પોષવા રં ગ અને
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પીંછી પણ હાથમાં લઈ લેતી. ઘણાં
ચિત્ર બનાવ્યા, લોકોમાં વખણાયા
પણ ખરા! તે ને તો એ બધામાંથ ી
એક જ ચિત્રરચના વધારે ગમતી જે
તે ના દિલની નજદીક હતી. ‘આવો
ુ ાન
જ તેજીલા તોખાર જેવો સદ
ં ુ ર યવ
પાંખ લગાડેલા ઘોડા પર બેસી જાણે
તેને લેવા આવ્યો હોય!’ દિવસરાત
એ અને એના સપનાનો રાજકુ માર
એમની પોતાની ખાસ સ્વપ્નનગરીમાં
ફરતા રહેતા.
ુ તી માટે પણ
સમય થતાં તે યવ
માંગા આવવા માંડ્યા. એકથી એક
સારા ઠેકાણા! એમના કુ ટંુ બને યોગ્ય
ુ તીને કોઈ
ઠે કાણા હતા પણ તે યવ
પસંદ ન આવે. તે તો દરે ક છોકરાની
ુ ના પેલા ચિત્રમાંના યવ
ુ ાન સાથે
તલ
કરતી અને નનૈયો ભણી દે તી. તેણે
ુ ાનન ંુ સપન ંુ જોય ંુ હત ંુ તેવો
જેવા યવ
તો કોઈ જાણે પેદા જ નહોતો થયો.
આમ જ તે ભણી પરવારી, સમય
ુ વ
પસાર કરવા ને નોખો અન ભ
ુ રાતથી પ્રસિદ્ધ
મે ળ વવા તે ણે ગ જ

ુ રાતી સમાચારપત્રમાં
થતાં એક ગજ
નોકરી લઈ લીધી. હવે તે માબાપને
એમ કહેતી ઉતાવળ ન કરશો મને
ુ વ પણ પ ૂરો લઈ લેવા
હવે આ અનભ
દો. ઉફ્ફ, આમ ને આમ લગ્નની વય
નીકળી ગઈ, જ્યારે બીજા ભાઈબહેનને માબાપે સમયસર પરણાવી
દીધા, બાપ ુ તો તે ના લગ્નની રાહ
જોતાં વૈંકંુ ઠધામે સીધાવી ગયા. હવે
રહ્યા મા અને ભાઈ ભાભી. બહુ એકલી
પડી ગઈ……..
માતાના અતિશય આગ્રહને વશ
થઈ જાતે જ મે રે જ બ્ યૂરોમાં નામ
લખવી લાવી. હવે તેની પસંદગીને
કોઈ સ્થાન નહોત ંુ રહ ્યું, તે ને જે
પસંદ કરે તેની સાથે પરણી જવાન.ંુ
અતિપ્રિય એવા પે લ ા પે ઈં ટિં ગ ્સનો
તો વીંટો વળી ગયો, કં ઈ કામન ંુ
નહોત ુ રહ ્યું, સાવ ઝાંખ ંુ પણ પડી
ગયેલ.ં ુ ..........
અંતે લોખંડ બજારમાં બહુ મોટી
ુ ાંશ ુ
પેઢીનાં માલિક, બેઠી દડીનાં સધ
સાથે તેના લગ્ન થઈ ગયા. બહુ જ

ુ ાં શ ુ!
સાલસ અને સમજુ હતો સ ધ
સરળતાથી વહી રહેલા લગ્નજીવનને
ુ ી કહી શકત ંુ હોય તો ખરે ખર
જો સખ
ુ ી જ હતી ને!
તે સખ
કાશ, સપના સાચા પડતાં હોત
ુ ાંશમ
ુ ાં તે પેલા ઘોડેસવારને
તો? સધ
શોધતી જ રહી ગઈ.......
અચાનક પાસે પડેલા મોબાઈલમાં
મે સેજન ંુ નોટિફિકે શન આવતાં તે ની
ુ ી. પે લ ો ઘોડે સ વાર અને
તંદ્ રા ખ લ
ુ તી તો ગાયબ થઈ ગયા હતા.
યવ
“બાપ રે બહુ મોડુ થઈ ગય.ંુ ” કહી
શ્ રુતિ પોતાના કામે લાગી, અચાનક
તેની આંગળીઓ કીબોર્ડ પર અટકી
ગઈ........ તે ન ા મન મગજ પર
એક વિચાર વીજળીની જેમ ઝબકી
ગયો. ‘પોતાની જેમ જ, ભાવિ ક્યાંક
એ ઘોડે સ વારન ંુ સપન ંુ તો નથી
જોતી ને ? જો એવ ંુ જ હોય તો...
તો હું ભાવિને જ સાથ આપીશ...
ુ ાંશ ુ ભલે જુનવાણી વિચારસરણી
સધ
ધરાવતો હોય !’

(પાનાં 10નું ચાલુ)

આધારિત "લલિત લાડ" ના પટકથા
સંવાદ લખ્યા હતા. તાજેતરમાં રિલીઝ
ુ રાતી ફિલ્મન ંુ
થયે લ "કખ
ૂ "નામે ગજ
પણ તેમણે દિગ્દર્શન કર્યું છે .
ુ રાતી રં ગભ મૂ િએ બહુ
મિત્રો,ગ જ
મોટા ગજાના કલાકારો આપ્યા છે .
ુ ી
રચનાઓની ઉત્તમ અને મહામ લ
ભેટ આપી છે . નાટકો આપ્યા છે પરં ત ુ
ુ
અત્યાધ નિક્તા
ની દોડમાં ચાલતા
આપણે સૌએ ઓરિજિનલ રં ગભ ૂમિની વ્યાખ્યા બદલી નાંખી છે . આજે
આપણે નિમેષ દે સાઈ જેવા રં ગભ ૂમિના
ુ ાવી દીધા ત્યારે એવા
કલાકારને ગમ
અને ક કલાકારો કે જેમના શરીરમાં
લોહી નહીં પરં ત ુ રં ગભ ૂમિ વહે છે તેની

પાસે જીવન જીવી શકે તેટલી સગવડ
પણ નથી ત્યારે જિંદગી આખી રં ગભ ૂમિના માધ્યમથી લોકોને હસાવનાર
આવા કલાકારોના ચહેરા પર સ્મિત
લાવવ ંુ એ હવે આપણી નૈતિક ફરજ
છે . નિમેષ ભાઈ આજે આપે અચાનક
વિદાય લીધી પરં ત ુ આપના કાર્યની
ુ ાસ કાયમ લોકહૃદય સમ્રાટ રહેશે
સવ
તેવી ચોક્કસ આશા છે .
(નોંધ: ઉપરોક્ત વિચારો લેખકના
વ્યક્તિગત અભિપ્રાય છે .)

"સાંવરિયો રે મારો" લોક જીભે જાણીતી
બની. આ ફિલ્મમાં સંગીત શ્રી ગૌરાંગભાઈ વ્યાસે આપ્ યું હત.ંુ
પોતાની જિં દ ગીના સાડા ત્રણ
દાયકાથી વધ ુ સમય રં ગભ ૂમિને જ
સમર્પિત કરનાર નિમેષભાઈ દે સાઈએ
100થી વધારે નાટકોન ંુ દિગ્દર્શન કર્યું.
વર્ષો પહેલા દૂરદર્શન પર પ્રસારિત
થતી તેમની “ધર્મભ ૂમિ” નામે સિરિયલના પાત્રો અને ડાયલોગ આજે પણ
વડીલોના મોઢે અચ ૂક સાંભળવા મળે
છે . "માણસ એક ઉખાણ"ંુ , “આટાપાટા”,
“વારસદાર” તથા જાણીતા લે ખ ક
રજનીકુ માર પંડ્યાની નવલકથા પર
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મદાવાદન ંુ રે લ્વે સ્ટેશન
મ ુસ ાફરોથી ધમધમત ંુ
ુ ની ટીકીટ
હત.ંુ રતનપર
કઢાવી કુ લીને સામાન ટ્રે નમાં ચડાુ ના આપી,સિગારે ટની
વવાની સ ચ
છે લ્લી ફૂંક મારીને હું ટ્રે નમાં ચડ્યો.
કુ લીને પૈસા ચ ૂકવીને મેં મારો સામાન
ચેક કરી લીધો. કુ લીએ બારી પાસેની
જગ્યા રોકી રાખી હતી એટલે સારં ુ
હત,ંુ બાકી ભીડ જોતાં ટ્રે નમાં જગ્યા
મળવી મ શુ ્કેલ હતી. મને ટ્રે ન માં
ુ ાફરી કરવાની બહુ ગમતી. હું
મસ
અને મારં ુ એકલવાય ંુ જીવન. આમ
પણ મને કોઈની જોડે ખાસ ભળવાન ંુ
ફાવત ંુ પણ નહિ.
ટ્રે નમાં સામે ની સીટમાં બે સવાસરુ િયા એકદમ લઘર-વઘર બાળકો

અને બે પોતે એમ એક પરિવાર
માંડ સમાયેલો હતો. ત્રીજુ ં આવવાની
તૈયારી હોય એવ ંુ લાગત ંુ હત.ુ રામ
જાણે ક્યાંથી આવી જતા હશે આવા
લોકો. દે શની વધતી જતી આબાદી
આ લોકોને જ આભારી છે . સાહેબ,જરા
તમારો સામાન ખસેડી સહેજ જગ્યા
કરી આપોને આ નાના ટાબરિયાને
બેસાડી દઉં. મેં સામાન ખસેડીને સહેજ
અણગમાં સાથે જગ્યા કરી આપી.
સમય ક્યાં વીતી ગયો એનો ખ્યાલ
જ ન રહ્યો.
ુ આવી ગય .ંુ ટ્રે ન માંથ ી
રતનપ ર
નીચે ઉતરતી વખતે પે લા માણસે
મને કીધ.ંુ “સાહેબ મેં જોય ંુ કે તમને
આ બાળકો પ્રત્યે સહેજ અણગમો થયો
હતો. પણ બાળકો તો ભગવાનન ંુ રૂપ
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હોય છે . મારી સાથે આ નાનો દીપ ુ
અને દિયા મારા પાડોશીના છોકરા છે .
એક બસ સાથેના અકસ્માતમાં ચાર
મહિના પહેલાં એમનાં માં-બાપ મરી
ગયાં. એમને સંભાળવાવાળું કોઈ ન
ુ વાનો
હત ંુ અને અનાથ-આશ્રમમાં મક
મારો જીવ નહતો ચાલતો. બસ એ
દિવસથી આ બંને મારી સાથે છે .આટલ ં ુ કહી, એ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો.
આટલી મોંઘવારીમાં કોઈ બીજાના
બાળકોને ઉછે રવાની માણસાઈ તો
આજના જમાનામાં માંડ કોઈ પાસે જ
હોય છે . આકાશમાં સ ૂરજ ભલે આથમી
ગયો હતો પરં ત ુ માણસાઈનો સ ૂરજ
તો હજી ચમકતો હતો.
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જુઓ કેવ ંુ આવે મારી પાછળ, ચાલ ુ જ્યાં હું ધીમે ધીમે આગળ.
ુ ને કેવ ંુ પ્યારં ુ ખબર ક્યાંથી, તમને તો એ લાગે જાણે સાંકળ.
મજ
એનાં ભાર તણી ચર્ચાઓ કરતાં, સૌ પર છવાતાં ચિંતા કેરાં વાદળ.
ના ના એ ભાર નથી ભણતરનો, એમાં કં ઈ વાત નથી કોઈ પોકળ.
ગોપિત જ્ઞાન સમાય ંુ છે દફતરમાં, જેમ પષુ ્પ પંખડુ ી પર વસે ઝાકળ.

ઉ

પરની પંક ્તિઓમાં જે વાત
કહી છે તે વાત બાળકોનાં
મનમાં રહે તે જરૂરી છે . બાળક
પોતે ભણતરને ભાર અને દફતરને
અણગમતો થેલો સમજીને ચાલશે તો
અનર્થ સર્જાશે. બધ ંુ સમજવાન ંુ આપણે
છે . કરવા જેવ ંુ કરવાન ંુ આપણે છે .
બાળકને તો મસ્ત રહેવા દો. મઝામાં
રહેવા દો. નહિ તો, જગજીતસિંહની
એક ગઝલમાં કહ ્યું છે તેમ -’ વો ભી
અપને જેયસે હો જાયેંગે!’મને બરાબર યાદ છે , શાળાનો એ
પહેલો દિવસ. જ્યારે નવ ંુ ફ્રોક અને
પગમાં બટુ મોજાં પહેરીને સૌથી પહેલો
દફતરને સ્પર્શ કર્યો ત્યારે , અંતરમાં જે
ઉત્સાહ ઉમટ્યો, આંખોમાં જે આનંદ
છલક્યો એવો અહેસાસ ફરી ક્યારે
થયો હશે ? ખબર નથી થયો પણ
હશે કે નહીં! જ્યારે જ્યારે પાછળ
દફતર લટકાવીને , શાળાએ જતાં
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બાળકો નજરે ચઢે ત્યારે ત્યારે , અચ ૂક
મને સ દ
ંુ ર ફૂલોથી મહેક તો બાગ
ુ ી સવારની
યાદ આવ્યો છે . વર્ષો સધ
ભાગદોડ કરીને થાકે લી હું શાળાએ
પહોંચ ંુ અને પ્રાર્થના સભામાં પ્રાર્થના
ગાવા માટે માઈક આગળ ઉભી રહું
ુ ાય હંમેશાં મને
ત્યારે , એ બાળ સમદ
સદ
ંુ ર-રૂપાળાં ફૂલડાં સમ લાગ્યો છે .
હાથ જોડીને આંખો બંધ કરીને પ્રાર્થના
ગાતાં એ ફૂલડાંઓને નીરખી લે વા
હું વચ્ચે વચ્ચે આંખો ખોલી દે તી.
એવામાં જ્યારે મીઠી મધરુ ી પ્રાર્થના
પણ ભળતી ત્યારે , બધો થાક ઉતરી
જતો, બધો કં ટાળો હવા થઈ જતો.
જીવનનો કે ટલો મોટો ભાગ
ુ રવાન ંુ
આવાં મીઠડાંઓની વચ્ચે ગજા
સૌભાગ્ય મને સાંપ ડ્ યું છે . અને
સોગંદથી કહી શકું કે, એ ફૂલડાં સરસ
રીતે ખીલે, ફોરમ ફોરમ પમરે , કદીય
અકાળે કરમાય નહિ, તે માટે સજાગ
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ુ ગ કાર્ય કરી શકું તે વ ંુ
રહેવાન ંુ સભ
ુ મને
સૌભાગ્ય પણ દયાળુ પ્રભ એ
આપ્ યું છે . વ્હાલા બાળકો સાથે રહીને
મેં તેમને માત્ર ગણિત, વિજ્ઞાન અને
સંગીત શીખવાડ્ યું હશે. પણ તેઓની
પાસે હું અઢળક વાતો શીખી છું .
તે મની મશુ ્કેલીઓ સમજી મદદરૂપ
થવાની પ્રોસેસ દરમ્યાન મને અલભ્ય
જાણકારી મળી છે . જીવનભર ચાલ્યા
કરે તેટલી હકારાત્મકતા તેઓનાં સંગે
મારામાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરી છે . આજે
ડોક્ટર, એન્જીનીયર કે મોટી કં પનીમાં
એક્સીક્યુટીવ તરીકે સફળ થયે લા
મારા વિદ્યાર્થીઓ મને જશ આપતા
હોય છે , ગણિતના જ્ઞાન માટે . જ્યારે
મળવાન ંુ થાય છે ત્યારે તેઓ આભર
માને છે . સામે હું અનેક ગણો આભાર
માની લઉં છું . અને કહું છું , “અરે
બાબા, પ્રાપ્તિન ંુ નમત ંુ પલ્લું મારં ુ છે .”
(અનુસધ
ં ાન 19માં પાને)

“Mðef]Œ
&
yMðef]Œ”

બી

જા ધોરણમાં ભણતો વિવેક હોમવર્ક કરવામાં
અખાડા કરતો એટલે એની મા એને બાજુવાળા
ફ્લેટમાં રહેતાં મહેતા દં પતીની સોળ વર્ષની
દીકરી દિશા પાસે મોકલી આપતી. દિશા પણ પોતાના
ભણવાનાં સમયે આ વહાલસોયા વિવેકને બાજુમાં બેસાડીને
રોજ હોમવર્ક કરાવતી. સમય સરી ગયો. છ વર્ષનો વિવક
સોળનો થયો અને સોળ વર્ષની દિશા છવ્વીસની થઇ.
પરં ત ુ બન્ને ની દોસ્તી અત ૂટ હતી. સમયના વહેણ સાથે
વધ ુ મજબ ૂત થઇ હતી. સાંજે છથી સાતનો સમય બન્ને
સાથે વીતાવતા. સોળ વર્ષની કુ માર અવસ્થામાં આવેલા
વિવેકને કું વારી છોકરીનો પહેલો સ્પર્શ દિશાનો થયો હતો.
એટલે તે એના તરફ આકર્ષાયો હતો. નાદાનીયતમાં થયેલ ુ
આકર્ષણ પ્રેમમાં ક્યારે પરિવર્તિત થત ંુ ગય ંુ એની બન્નેને
ખબર જ ના પડી. દિશા બી.કોમ અને એમ. કોમ.નો
અભ્યાસ પતાવીને નોકરી કરતી હતી. બન્નેને સમજાઇ ગય ંુ
હત ંુ કે એ બન્ને એક દિવસ પણ ના મળે તો શ ૂન્યવકાશ
સર્જાઇ જાય છે . મનોવૈજ્ઞાનિકની દ્રષ્ટિએ પ્રેયસી પોતાનાથી
જુવાન છોકરાની કં પનીમા વધ ુ ઉત્સાહિત રહે છે અને
છોકરો આવી રીલેશનશીપને સરુ ક્ષિત સમજે છે . વિવેકે
કોમર્સમાં એડ્મીશન લીધ.ંુ દિશા એના જીવનની સ ૂત્રધાર

હ ત ી . છ વ ્વી સ
વર્ષની દિશા માટે
માંગ ુ આવત ંુ ત્યારે
એ કોઇ ને કોઇ
ðkíkko
બહાને ટાળી દે તી.
[uŒ™k Xkfkuh
મહે ત ા પરિવાર
આ બાબતથી ચિંતિત થતાં, ત્યારે વિવેકને કહેતાં કે એ
એની ફ્રેંડ, ફીલોસોફર અને ગાઇડને સમજાવે. બીજા ત્રણ
વર્ષમાં વિવેક બી.કોમ થયો અને આગળ સી.એફ.એ કે
એમ.બી એ.નો વિચાર કરતો હતો. દિશા ત્રીસની થઇ
ત્યારે એક દિવસ, એને છોકરાવાળા જોવા આવવાના
હતાં. છોકરો બધી જ રીતે લાયક હતો, ભણેલો હતો, સારં ુ
કમાતો હતો અને ઘર પણ સારં ુ હત.ંુ દિશાના માતાપિતા
આ વખતે ના સાંભળવા તૈયાર ન હતાં. આ નાજુક ક્ષણે
બન્ને એ એક બાલિશ નિર્ણય લીધો અને ઘેરથી ભાગીને
નજીકના એક તિર્થસ્થાનમાં સંતાયાં. આ આકર્ષણ પ્રેમ
જ છે કે નહીં, એ સમજવા બન્ને એ છ મહિના, બે જૂ દા
રૂમ રાખીને રહેવાન ુ નક્કી કર્યું. એમની આ રીલેશનશીપ
સમયના તોફાનો સામે ટકશે કે તકલાદી હશે તે નક્કી
કરવા વિવેકે એક હોટલમાં નોકરી લીધી અને દિશાએ
ુ ુ કુળમાં શિક્ષિકાની નોકરી લીધી. સમયથી પહેલા
એક ગર
લેવાયેલો આ નિર્ણય મોટા શહેરમાં સર્વસામાન્ય હતો.
અહીં તો લીવ-ઇન રીલેશનશીપ સામે લોકોને જોવાની
પણ ફુરસદ નથી હોતી. પણ નાના શહેર માટે આ રસ્તો
એકમાર્ગી હતો. આ બનાવ બાદ એ લોકો લગ્ન કરે કે
ના કરે , એમના કુ ટંુ બમાં પાછા જવાનો વિકલ્પ નહતો.
હવે અહીંથી પાછા ફરે તો પણ, સમાજમાં એ બન્ને લફરુ

કરીને પાછા આવ્યા હોય એવો પ્રતિભાવ મળવાનો હતો.
એમના કુ ટંુ બીજનોને થોડા સમયમાં સમાચાર મળ્યા હતાં
કે હજી બન્ને અપરણિત છે . પણ સમાજમાં શ ંુ મોં બતાવીએ
એ ડરથી બન્ને પાછા ના આવે એમ ઇચ્છતા હતાં. કાચી
ઉમરે વિવેકને થયેલો પ્રેમ એટલો અપરિપક્વ હતો કે
આખરી નિર્ણય લેવાના સમયે એના પગ પાછા પડ્યાં.
બન્નેથી એકબીજા વગર નહીં જીવાય એ ભાવના પ્રેમની
ુ ાવવનો ડર હતો? આ
હતી? કે એકબીજાની દોસ્તી ગમ
સંબધ
ં માં ક્યાંક અસલામતીની ભાવના હતી? એકબીજા
સાથે જીવનભર ફાવશે કે આ સંબધ
ં નિભાવી શકાશે એવી
શંકા હતી? અસ્વીકારનો ડર કોના તરફથી હતો? સમાજ
તરફથી, કુ ટંુ બ તરફથી કે પોતાના જ હ્રદયનો અને મનનો
અવાજ હતો? ચાલો હવે પછીનો નિર્ણ ય સમય ઉપર
છોડીએ.
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“{B{k ykR ðkuLx Þw...!”
ઘરે આવી કેદારે બેગ ફેંકી… કોઇ
વીક્ટોરીયસ અદામાં..સ્વેટર ખભેથી
ઊતારી ચક્કર ફે ર વી જાણે ક્યાંય
ફં ગોળ્.યું . આઇકાર્ડ ફેંક્યુ જમીન પર...
વળી કાલે બે કલાકની ગોતવાની
મથામણ યાદ આવી ઉપાડીને ખીંટીએ
લટકાવ્.યું ..ધબ્બ દઇને સોફા પર કુદ્યો.
રીમોટ હાથમાં લીધ.ુ .ફે વરીટ કાર્ટુ ન
ુ ી...જોરદાર અવાજ કરી..
ચેનલ મક
શરીર બીંદાસ ફેલાવી રીલેક્સ કર્યુ..
પળવાર પણ પોતાની બાદશાહી
માણી લીધી કારણ પછીની તો ખબર
જ હતી.
કે ....દારરરર!!! તને કે ટલી વાર
કીધ ુ છે , આવીને પહેલાં કપડાં બદલ...
તને ટીવી જોવાની ના નથી કહી?
ત ુ સમજતો કે મ નથી.....?? બીજા
છોકરાઓને જોઇને કાંઇક તો શીખ..
મમ્મીની નજર એના કુ મળાં ગાલ પર
પડેલાં ઉજરડા પર ના ગઇ. ક્યાંથી
જાય એ તો બધી વસ્તુ સમે ટવામાં
ુ ી ગયેલી.
એને જોવાન ંુ જ ભલ
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કેદાર જોતો રહ્યો.. નીલની મમ્મી
તો એ વે નમાંથી ઉતરે કે તરત જ
એને દોડીને તેડી લે છે . હગ કરીને
કીસી કરે છે .. “આવી ગયો દીકુ ...?”
કહી અંદર લઇ જાય છે , એમાં કે વો
ઉમળકો હોય છે .. ખબર નહી મારી
ુ કે મ નથી
મમ્મી મને જોઇને ખ શ
થતી? એ હસતી કેમ નથી..?
‘ચાલ બતાવ જોઉં આજ શ ંુ કર્યુ?
શ ંુ લખ્?યુ ’
ુ લાગી છે ..”
“પણ..મમ્મા ભખ
ુ રે .! બહાના નહી... નહી
‘ચ પ
બતાવે તો જમવાન ંુ જ નથી..’
“ઓકે... “ઉદાસ મને એણે પોતાનો
પસુ ્તકીયો કોથળો ઠાલવ્યો એક એક
ુ બતાવી.. મમ્મીએ જોઇ અધર
ુ ા
બક
ક્લાસવર્ક માટે બે થપ્પડ લગાવી.
ખેં ચ ીને રસોડામાં લઇ ગઇ. ટે બલ
પર એક એક વ્યંજન સાથે એક એક
ઇન્સટ્રકશન્શ પીરસાતા હતા.’જમીને
ુ ાન ુ નથી. સૌથી પહેલાં મેથ્સ.....
સવ
બ્લા...બ્લા... ‘

કે દ ાર ફરી નીલની વાત યાદ
કરવામાં સરી પડ્યો... ,”ખબર છે ...
કાલ મમ્માએ મારા માટે સરપ્રાઇઝ
ડીશ બનાવી હતી.. મીક્સવે જ
સે ન ્ડવીચ, હું ચે ન ્જ કરી રસોડામાં
ગયો.. તો મારી ડીશ સર્વ કરી ઢાંકેલી
જોઇ,
જેવી ખોલી કે મમ્મી કાનમાં
બોલી... સરપ્રાઇઇઇઝ!!!
ુ થઇ વ્હાલી કરીને લવ ય ુ
મેં ખશ
મમ્મા કહી દીધ.ુ . સાચે જ મમ્મા જેવ ુ
કોઇ નથી...”
ત્યાં કે દાર ના કાનમા મમ્મીનો
અવાજ આવ્યો ,’ કેદાર.... શાક રોટલી
ુ ચાપ
જમે છે કે દઉં એક?’ કેદાર ચપ
જમવા માંડયો.
જમી હાથ ધોવા જવા હતા પણ
જીવ લલચાયો ને હાથ રીમોટ પર
ગયા..
નીલ કહેત ો હતો ને કે , ” હું તો
જમીને છોટાભીમ જોઉં. મારી મમ્મી
ુ ી ત ંુ
કહે બેટા કીચન સાફ કરુ ત્યાં સધ
એ જોઇ લે પછી સાથે હોમવર્ક કરીશ.ંુ ”
અવાજ વગર પણ કેદાર કાર્ટુ નમાં
ખોવાઇ ગયો..ત્યાં મમ્મી દોડી આવી
રીમોટ જપટી ગઇ..
“હાથ ધો કં ઇક સમજ ક્યાંક જઇ
નાક કપાવજે.. દુનીયા કહેશે મા એ
કં ઇ સંસ્કાર જ નથી આપ્યાં. હવે જુએ
છે શ.ંુ ..જા આમ નીકળ..!”
ુ ચાપ હાથ ધોઇ સ ઇ
ુ
કે દ ાર ચ પ
ગયો. ત્યાં મમ્મી ફરી આવી હવે
એનાથી ના રહેવાય.ંુ .. બોલતાં પહેલાં
એક લગાવી.. “હું ના હોઉં તો તારે

પેન હાથમાં જ નહી લેવાની એવ.ંુ .?
બીજાને જો ક્યારે લે શન કરી નાખે
ખબર પણ ના પડે. ને એક ત ંુ છે રાતે
11 વાગે તોય તારં ુ પરૂંુ ન થાય. ચાલ
હવે મેથ્સન ંુ ચાલ ુ કરી દે .”
કેદારને વળી નીલની વાતો યાદ
આવવા લાગી, “મમ્મી મને એક કલાક
ુ ડાવી દે . પછી ઉઠીને
પડખાં માં સવ
પાસે જ બેસે અને હોમવર્ક કરાવે..”
કેદારે પ ૂછ્ યુ પણ હત ંુ કે, “તને બધ ંુ
આવડી જાય છે ?” નીલ કહે ,”હા..
મમ્મી હેલ્પ કરે એટલે બધ ુ સમજાય
જાય.”
કે દ ારે વિચાર્યુ, મારી મમ્મીને
ુ થી પણ કહુ કે ,’માં આઇ વોન્ટ
ભલ
યોર હેલ્પ...’ તો કહે ,ડફોળ મારા માટે
ભણે છે ??
યુ ન ટીચરને કહેજે..
જે હોય તે ટ્શ
યુ નમાં તો એક વાર ના
અને ટ્ શ
સમજાય તો બીજી વાર તો સોટી
હોય જ..સોટી એવી જોરથી લાગે કે
ઓ..માં... કહેવાય જાય એજ ભાવમાં..
કે મા આઇ વોન્ટ ય.ુ ..!
ુ ી કે દ ાર લખવા
ખે ર બધ ુ ભ લ
લાગ્યો, ત્યાં બીજા ફેન્ડની મમ્મીનો
કોલ આવ્યો..આજ કેદાર કેમ બહાર
ઊભો હતો? અને મમ્મીએ હાથમાં
સ્કેલ લીધી. બોલ તે શ ંુ કર્યુ? કેદાર
સાચ ુ બોલ્યો કે મા બે છોકરાઓ હંમેશા
મને હેરાન કરે છે .. ધક્કા મારે છે ..
આજ એ મને મારતાં હતાં અને મેં
એમને દુર ખસેડ્યાં તો એમાનો એક
પડી ગયો.. ત્યાં મેમ આવ્યા ને એમને
ુ છે એટલે બહાર
લાગ્ યુ કે મારી ભલ
ઉભો રાખ્યો... ત્યાં તો મમ્મી એ બે
સ્કેલ લગાવી દીધી...”સાવ બગડી
ગયો છે ..મેમને ના ખબર હોય કોણ
સાચ ુ કોણ ખોટંુ ? તારે મને કહેવાય કાં
તો મેમને...”પણ મા મે તને કીધેલ ં ુ કે
આઇ વોન્ટ ય.ુ ..!”
“મારે કં ઇ નથી સાંભળવ ંુ તારે ધક્કો

મારવાની શ ંુ જરૂર હતી...? ગડ
ંુ ો થવ ંુ
છે ?? આવતો નહી ઘરમાં જતો રહે
અત્યારે જ... નીકળ મારા ઘરમાંથી
રોજની માથાકુ ટથી કં ટાળી ગઇ છું ,
લમણા દુખે છે મારા, કોણ જાણે કોના
જેવો થયો.. નીકળ… જા....નહી જાય
તો વારો કાઢીશ..”
રુ તો કેદાર
તો પણ બીકનો માર્યો ધ્જ
ત્યાં જ ઉભો રહ્યો..માર ખાધે રાખ્યો..
યુ નમાં જઇ પાછો ફર્યો.
બપોરે ટ્શ
સ ાં જ ન ો ટ ા ઇ મ થ ય ો . . બ ધ ા
છોકરાઓ ગ્રાઉન્ડમાં રમતા હતાં,
કે દાર ને જવ ુ હત ુ પણ હીમ્મત ના
થઇ.. નીલ લેવા આવ્યો પણ મમ્મીએ
મોબાઇલમાંથી માથ ુ ઉચક્યાં વગર
ઘસીને ના કહી દીધી.પછી મમ્મીનો
સીરીયલનો ટાઇમ થયો..કે દ ારન ુ
હોમવર્ક પત્.યું .એણે ધરમાં રમવાન ંુ
વિચાર્યુ.. લાગ્ યુ મમ્મી ના નહી કહે..
પણ મા એ બોલ આંચકી લેતાં થોડી
એક્ઝામની તૈયારી કરવા કહ્યુ.. પાંચ
મીનીટમાં પાછા આવી કહ ્યું મમ્મી
થોડીવાર મોબાઇલમાં ગે મ રમ?ંુ પણ
ત્યાં પણ મા એ ખબરદાર કહ.્યું
એક વખત આ બધાથી કં ટ ાળી
પપ્પા એ પણ માર મારવો પડ્યો...
તે દીવસે કે દ ાર ભાંગી ગયો..એને
કહેવામાં આવ્ યું હત ુ કે ત ુ જો ક્લાસવર્ક
પરુ ુ ના કરી શકે તો ઘરે પગના મકુ તો.
માં ને પણ લાગ્ યુ કે આજ જરા વધ ુ જ
થઇ ગય ંુ છે . ડર અને મારની બીકથી
કેદાર પણ હવે ઘરે નથી આવવ ંુ એમ
ુ ગયો..
નક્કી કરી સઇ
અને બીજે દિવસે એ જ થય,ંુ જેની
મમ્મીને બીક હતી. કે દાર બપોરે 3
ુ ી ઘરે ના પહોંચતા ગોતવા
વાગ્યા સધ
જવ ંુ પડ્.યું
ુ
મા આંસ ઓ
સારતી બધે રસ્તે
ફરી વળી..સખીઓને મે સે જ કરે લ ા
એ વારે વારે ફોન અને મેસેજ દ્વારા
અસં ખ ્ય સલાહ ખોટા આશ્વાસન

આપી એ હદે અકળાવી રહી હતી
કે ફોન બંધ કરી દે વો પડ્યો. માને
આ ફોન પર નફરત થઇ આવી.
એ જ હાલત પપ્પાની હતી...કોઇએ
ક્યારે ય પણ એ હેતાળ હાથ એના પર
ફેરવ્યો નહતો...બહુ બધી ફરીયાદોના
હીસાબ માંગતા.. આ હાથ..! ‘હશે હવે
થઇ જાશે ’ ..કહેવ ા, ક્યારે ય પ્રેમથી
પીઠ પસવારતા નહી. આંખોમાં ક્રોધ
ુ ક્યા કરતાં પણ
આંજી એની સામે ઘર
ક્યારે ય એની આંખોની ફરીયાદ
કોઇએ વાંચ ી નથી. માને કે દ ારને
દયાહીન મારે લાં મારની આહ.. ના
ઉદગાર સંભળાયા ને...
મમતા ભરે લાં આદ્ર સ્વરે ઓ...કે....
દાર...! કહી સફાળી ઉભી થઇ ગઇ...
આ સ્વપ્ન હત ુ એ વાતનો એને
ુ માર ખાઇને
વિશ્વાસ ના આવ્યો. ખબ
સ્કુલમાં ચાર કલાક ઊભેલાં કેદારન ંુ
નબળું શરીર એ હદે થાક ્યું હત ંુ કે
પોતાના ડરાવના સપનાથી ડરીને
કેદારને એ વળગી પડેલી અને ખોળા
ુ ીઓથી પલાળતી માનો પ્રેમ
લઇ ચમ
પણ એની નીંદર ભંગ ના કરી શકી..
વહેલી પરોઢમાં મા એ કે દારની
મનપસં દ વાનગી આલ ુપ રોઠા
બનાવવાની સ્ટાર્ટ કરી દીધી હતી...
પણ કે દારને ઉઠાડવાની એને કોઇ
ઉતાવળ નહોતી... આજ કે દ ારનાં
ુ ્ણાહુ ત ી હતી..
દર્દ નાક શૈ શ વની પ ર
અને પ્રેમાળ મમતામયી પરોઢ એને
વહાલમાં નવડાવા આતરુ હતી.
પછી શ ંુ શ ંુ કરીશ ંુ એવી કે ટલીય
યોજનાઓ મા મગજમાં ગોઠવી રહી
હતી.. પણ મજાની વાત એ હતી
કે એ બધામાં હવે કે દ ાર એકલો
નહતો...’મા,આઇ વોન્ટ ય’ુ કહેવાન ુ
ન હત,ંુ વગર કહ્યે પણ હવે થી મા
એની સાથે જ હોવાની હતી..
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દરે ક ધર્મમાં “લાલ”, “લીલો”, અને પીળો રં ગ
ુ જ મહત્વ ધરાવે છે .
ખબ
કદાચ રાષ્ટ્રધર્મમાં પણ એવ ંુ જ કં ઈક મહત્વ હશે!
એટલે જ ‘TRAFFIC LIGHTS’ના રં ગ
“લાલ”, “લીલો”, અને પીળો છે .
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Eïh....?
રે

લ્વે પ્લેટફોર્મના છે વાડે આવેલી એક નાનકડી
ઓફિસમાંથી બહાર આવીને માનવે રે લવેના
પાટા પર મજૂ ર ી કરતા મજદૂ ર ોની હાજરી
લેવાન ંુ શરૂ કર્યું.
ગણપત...હાજર, વિનાયક....હાજર, કે શ વ…..
હાજર, માધવ....હાજર, રામચંદ્ર....હાજર, લક્ષ્મણ....
હાજર, મારૂતિ....હાજર, વિઠ્ઠલ...હાજર, મહાવીર....
હાજર, સિદ્ધાર્થ....હાજર, શંકર…..હાજર, મહેશ…..
ુ ારામ....હાજર,
હાજર, એકનાથ....હાજર, ત ક
નામદે વ....હાજર, મહમદ.....હાજર, યેશ.ુ ...હાજર,
એક પછી એક નામ બોલાતાં જતાં હતાં અને
યુ રમાં ‘હાજર’ એમ જવાબ મળતો હતો. છે લ્લું
પ્રત્ત
નામ બોલાય ંુ ઈશ્વર....પણ કોઈ જ જવાબ ન મળ્યો.
માનવે ફરી બ ૂમ પાડી, ઈશ્વર....પણ ફરી એ જ
ખામોશી ને માનવે ઈશ્વરના નામ આગળ ચોકડી
મારી દીધી. હાજરીપત્રક બંધ કરીને માનવ હજુ

ðkíkko
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(પાનાં 14નું ચાલુ)

આ તકે દફતરનો ભાર અને
ભણતરના ભારની વાત કરવી
જરૂરી લાગે છે . હા ભાર તો છે જ
અને રહેવાનો જ. કારણ જેમ આગળ
ભણીએ તેમ બધા વિષયોમાં દુન્યવી
ધોરણે જાણકારી મળે તે રીતનો
સમાવેશ આવશ્યક બને. એક સાચા
શિક્ષકન ંુ એ કાર્ય છે કે , બાળક સૌ
ુ ારા વધારાને સહજ રીતે સમજે
સધ
અને સ્વીકારે . જે છે તે માં ખામીઓ

ઉભો થાય છે , ત્યાં તો બોમ્બના પ્રચંડ ધડાકામાં કામ
કરતાં બધાં જ મજદૂરોની સાથે માનવ પણ હવામાં
ફં ગોળાઈ ગયો. કે ટલાંયે મરી ગયાં. કે ટલાંયે ઘાયલ
થયાં. ફં ગોળાઈ ગયેલાં હાજરીપત્રકમાંની બધાની
હાજરીને લોહીથી ભસ
ં ૂ તો રે લો,
ઈશ્વરનાં નામ આગળ આવીને અટકી ગયો.
ઈશ્વર હાજર, ગે રહાજર કે પછી પ્રશ્નાર્થ?

શોધીને બાળકને મઝ
ંુ વણમાં મ ૂકવાને
બદલે, તેનો રસ જળવાઈ રહે અને
સરળતાથી ગ્રહણ કરી શકે તે માર્ગ
ુ ક શિક્ષણ
શોધવો જોઈએ. હા, આધનિ
પધ્ધતિ માટે અમકુ ફેરફારો અનિવાર્ય
ુ ી જે છે , તેમાં
છે . પણ તે થાય ત્યાં સધ
આપણ ંુ બાળક કેવી રીતે આગળ વધે
તે વિચારવાન ંુ અને આચરવાન ંુ કામ
એક શિક્ષકે જ કરવ ંુ રહ.્યું
મને ઘણીવાર વિચાર આવે છે
કે, જો હું ડોક્ટર બની હોત (જે શક્ય

હત.ંુ ) તો જીવનનો મોટો ભાગ દર્દીઓ
સાથે ગાળવો પડત. અને તો મને
સતતપણે લાચારી, અસહાયતા અને
ડરથી ભરે લા ચહેરાઓ જોવા મળત.
એવામાં શ ંુ હું મારો આત્મવિશ્વાસ
અને હકારાત્મકતા જાળવી શકત?
થોડું અઘરં ુ પડત. જોરદાર પ્રયત્નો
અને સજાગતાથી તે શક્ય બનત. પણ
અહીં તો સઘળું સહજ સાંપડ્!યું
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સંવાદ
વાદ કરીને લાગણી સાથે,
સંવાદ શરૂ કરં ુ છું,
પ્રેમનો એકતરફી ભલે,
પણ પ્રવાહ શરૂ કરં ુ છું.

દિલડું છવાય ંુ આકાશમાં

સંવાદે ઔપચારિકતા નહીં,
આર્ત હૈયાનો આપ ંુ છું,
ન વહે વાણી થઈ વિચાર,
એને ખોવાયેલો ખજાનો ગણ ંુ છું.
સંવાદમાં પણ બધે વાદન ંુ પ્રચલન,
આજ ભળત ંુ જોઉં છું,
મીઠાશને પણ પ્રમાણમાપ સાથે વપરાતી જોઉં છું.
સંવાદ પણ માણે છે કે હવે વિવાદાસ્પદ બન ંુ છું,

આથમતી સાંજે એક શમણ ંુ દે ખાય ંુ આકાશમાં,
ઉડત ંુ ઊંચેને જોત ંુ નીચે પછી સંતાય ંુ આકાશમાં.
એ સોનેરી સોણલે સજાવી મેં મોટેરી મહેલાતો,
એના ઊંચા મિનારાન ંુ કાંક છે ક લંબાય ંુ આકાશમાં.
એમાં ઝાઝેરા દીવડાઓ ઝગમગ ઝગમગ થાય,

સનસનીખેજ મળે માટે, તડપતાં મન હું જોઉં છું.

ઝળહળતી ઝૂલી જ્યાં શગ તેજ રે લાય ંુ આકાશમાં.

મન ન મળે તો વિવાદ,

એની મેઘધન ુ રં ગોળીના રં ગે સોહે મારો સાવરિયો,

ને મળે મન તો સંવાદ બન ંુ છું,
પણ વિમર્શ સાથે જ હું એકાકાર થઈ મળું છું.
સંવાદ ને કોઈક વાદ બનીને નડતાં પણ જોઉં છું
તો સંબધ
ં માં આવતો વિરામ દૂરથી જ હું જોઉં છું.
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નિહાળી ચિતચોર મારં ુ ચિતડું ખોવાય ંુ આકાશમાં.
સાવરિયા સંગ હાલી નીકળી બની છે ક બાવરીયા,
થઇ મિલનની વાત ત્યાં દિલડું છવાય ંુ આકાશમાં.
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આવ ંુ કહી પહોંચ્યા વહેણ.
દિલથી અધરે ઉડી પહોંચ્યા કહેણ.
અધરે ખેંચાઇ પાતળી લકીર, “ના”- “ના”,

ભારત ભાગ્ય વિશેષ....

દિલે તણાઇ અસમંજસ લગીર, “હા”-”ના”.

ધન્ય ધરાતલ પ ૂણ્ય ભ ૂમિ ત ંુ

ઠસ્સા સભર હાર્યા પ્રેમાળ સઘળા અધરે .

મા ગંગાના આશિષ
વારણસી આ વિશ્વનાથની
ભારત ભાગ્ય વિશેષ

ઉર્મીસભર તર્યા શબ્દો સામટા હૃદયે,

દિલથી હા, મન કહે “હા જી હા”,
ભારે હૈયે ભીંસાયા અધરે , “હા”-”ના”.
દિલની મંજૂરી, મનની મજબ ૂરી,

માંડે મીટ જ દે શ આપણો

ુ કીદી...
અધરે છવાઈ ગહેરી ચપ

જન કલ્યાણ જપ જપજે
ગૌરવ સાવજ શ ૂર ભોમન ંુ
સ ૂરજ સમ ત ંુ તપજે
સ્વપ્ન જ તારં ુ શ્રેષ્ઠ ભારત
કષિ
ૃ ક્રાન્તિ મહાજ્યોતિ
જનશક્તિ એ ભાગ્ય વિધાતા
નામ નરે ન્દ્ર જ ખ્યાતિ
ુ ાધન હથિયાર આપણ ંુ
યવ
વિકાસ શંખ હર દ્વારે
નિત ત્રિરં ગે હો જયઘોષ
ઝૂમજે જ રણટં કારે
ઉન્નત શીશ હો પ્યારે
ઉન્નત શીશ હો પ્યારે

h{uþ Ãkxu÷
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ખાલી મનોરં જન...

ખાલી પડેલી જગ્યાને પરુ વા આશરો લીધો..
મનોરં જનનો નેલાગ્ યું વળગણ ખાલીપાની ખાઈ તરફ
દોરી જત ંુ ..
ખાલી મનોરં જન...
પંચાત કરી...
કોમેન્ટ આપી કે પછીડૉમીનેટ કરવ.ંુ ..
ખોખલી માનસિકતા વ્યક્ત કરવી
અંતે....
ખાલી મનોરં જનમાંથી મળી હું જ
ખા....લી......
ખા............લી.............!
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તમે સાહિત્યસર્જન તરફ કેવી રીતે પ્રેરીત થયા? શ ંુ માતા-પિતાની પ્રેરણા ખરી?

સમજણો થયો ત્યારથી જોય ંુ છે કે ઘરમાં માતા-પિતા દૈ નિકપત્રો અને જુદા જુદા મેગેઝિનો, બાળસામયિકો વગે રે મંગાવતા. આમ બાળપણથી જ વાચન કરવાની સમજ કેળવાઈ અને ત્યારથી
ુ ે વધ ુ વાચન
સાહિત્યસર્જનની પ્રેરણા સ્વયંભ ૂ મળી કે આવ ંુ બધ ંુ હું પણ કેમ ન લખી શકું ? વધન
માટે લાયબ્રેરીમાં નિયમિત જવાન ંુ ગમત.ંુ

તમારા જીવન ઉપર સૌથી વધ ુ પ્રભાવ કોનો રહ્યો?

મહાત્મા ગાંધીજીનો અને તેમના સત્ય-અહિંસાના સિદ્ધાંતનો પ્રભાવ સ્વીકારં ુ છું.

તમારા જીવનઘડતરમાં શિક્ષકોની શી ભમુ િકા રહી છે ?

મારા જીવનઘડતરમાં માતા-પિતા ઉપરાંત શિક્ષકોની ભમુ િકા મહત્વની રહી છે . પ્રાથમિક કક્ષાથી
ુ રાતી ભાષા શીખવતા શિક્ષકો મારા પ્રિય રહ્યા છે . નાનપણથી જ પ્રાર્થના, સ્તુતિ, શ્લોકગાન,
જ ગજ
સમ ૂહગાન, લય-તાલ, સંગીત સાથે કવિતાની સમજ કેળવાતી ગઈ એમ આનંદમાં વધારો થતો ગયો.

તમારા વિકાસમાં મિત્રોની ભમુ િકા કેવી રહી?

મારા વિકાસમાં મારા મિત્રોનો પરોક્ષ ફાળો રહ્યો છે . મિત્રોએ મારા માટે હંમેશા મારા માટે મ-ુ
શ્કેલીઓ ઉભી કરીને મને સફળતાનો માર્ગ જાતે કં ડારવા અને એકલવીર બનીને સતત આગળ
વધવા પ્રેરણા આપી છે .
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તમે પત્રકારત્વની કારકિર્દીમાં
કયા કયા મીડિયામાં સે વ ાઓ
આપી?

સાહિત્યસર્જન ઉપરાંત તમને કયા
કયા ક્ષેત્રમાં રસ-રુચિ છે ?

સ ા હિ ત ્ય લે ખ ન ઉ પ ર ાં ત ( 1 )
સંપાદન, (2) શોધ-સંશોધન તથા (3)
રમતગમત, પર્યટન-પ્રવાસ, લૉંગ-ડ્રાુ ોળ વગે રે
ઈવ, ઈતિહાસ, ખગોળ-ભગ
વિષયક્ષેત્રોમાં રસ-રુચિ ખરાં.

પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે તમારી કારકિર્દીની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ?

સાહિત્યનો શોખ જ મને પત્રકારત્વ
ક્ષેત્રે લઈ આવ્યો. આજન ંુ પત્રકારત્વ
એ આવતીકાલન ંુ સાહિત્ય અથવા સાહિત્યસર્જન માટેન ંુ ભાથ ંુ અવશ્ય છે .

સને 1989માં હું રાજકોટથી પ્રસિદ્ધ
થતા દૈ નિક “શ્રી ન ૂતન સૌરાષ્ટ્ર”માં
તાલીમી સંવાદદાતા તરીકે જોડાયો.
એ સાથે મારી પત્રકારત્વની કારકિર્દીનો આરં ભ થયો. એ પછી સને
1989-90માં “સમભાવ”માં સબ-ઍડિટર તરીકે , સને 1990થી 1995માં
ુ રાત સમાચાર” દૈ નિકમાં સબ“ગજ
ઍડિટર કમ રિપૉર્ટ ર તરીકે , સને
1995-96માં “મ ંુબ ઈ સમાચાર”
દૈ નિકમાં સ્ટાફ રિપૉર્ટ ર તરીકે , સને
1996-97માં “સંદેશ” દૈ નિકમાં, સને
1997થી સને 2005ના સળં ગ 9 વર્ષ
“લોકસત્તા-જનસત્તા” દૈ નિકમાં સ્ટાફ
રિપૉર્ટર, સને 2006થી 2008 “સંદેશ”
યુ ી ચીફ રિપૉર્ટ ર અને
દૈ નિકમાં ડેપ્ટ
ન્ યુઝ ઍડિટર તરીકે, સને 2008-09માં
ુ રાતી ન્ યુઝ ચૅનલ “ટી.વી.-9”માં
ગજ
યુ ૉ-ચીફ (નવી
ન્ યુઝ -હેડ અને બ્ ર
દિલ્હી) તરીકે અને સને 2009-10માં
ુ રાતી સાપ્તાહિક “અભિયાન”ના
ગજ
ડેપ્ટયુ ી ઍડિટર તરીકે ફરજ બજાવ્યા
બાદ સને 2011થી રાજ્ય સરકારમાં
સેવારત છું.

તમારી પ્રથમ કૃ તિ કઈ કે જે
પહેલ ી વાર પ્રગટ થઈ તે ન ો
આનંદ તમને થયો હતો?

સને 1986-87માં મારી પ્રથમ કતિ
ૃ
અનક્રુ મે કાવ્ય અને લઘકુ થા
ુ રાતી સાહિત્ય
મબ
ંુ ઈના ગજ
સામયિક (માસિક) “પ્રખુ
ર”માં પ્રગટ થઈ ત્યારે ખબ
આનંદ થયો હતો.

તમે દૈ નિકપત્રોમાં કઈ
કઈ કૉલમ લખી? લખી
રહ્યા છો?

સાહિત્યનો શોખ મને પત્રકારત્વ
ક્ષેત્રે લઈ આવ્યો, તેના મ ૂળમાં કૉલમ
લેખનનો હેત ુ પણ હતો. જે જે દૈ નિકપત્રોમાં મેં ફરજ બજાવી એ તમામ
દૈ નિકપત્રોની પ ૂર્તિઓમાં મેં કૉલમ
લેખન પણ કર્યું. જેમ કે “શ્રી ન ૂતન
ુ રાત
સૌરાષ્ટ્ર”, “સમભાવ”, “ગ જ
સ મ ા ચ ા ર ”, “સં દે શ ”, “મ ંુ બ ઈ
સમાચાર”, “સંદે શ”, “લોકસત્તાજનસત્તા” અને “અભિયાન” ઉપરાંત
“ગૃહશોભા” માસિક, “જયહિંદ” દૈ નિક
ુ રાત
વગેરેમાં કૉલમ લેખન કર્યું. “ગજ
સમાચાર” દૈ નિકમાં સને 1990થી સને
ુ વારે
1995 દરમિયાન મારી દર બધ
પ્રગટ થતી “પ્રિય સખી” કૉલમે
લાખો વાચકોમાં અભ ૂતપ ૂર્વ ખ્યાતિ
અપાવી. “પ્રિય સખી” સીરિઝના બે
પસુ ્તકો “સખી” અને “સજની” પણ
ુ લોકપ્રિય રહ્યા છે . હાલ “ગાંધીનખબ
ગર સમાચાર” દૈ નિકમાં કૉલમ પ્રગટ
ુ ીમાં જુદા જુદા
થાય છે . અત્યાર સધ
100 વિષયો ઉપર મારા નામ સાથે
ુ
6,000થી વધ ુ લેખો પ્રગટ થઈ ચક્યા
છે .

તમને કવિતા ઉપરાંત વાર્તા અને
નવલકથા લખવાની પ્રેરણા કેવી
રીતે મળી?

કવિતા હોય કે વાર્તા-નવલકથા હોય તે ની વિષયવસ્તુ આપણા
જીવનની આસપાસ સમાજમાં જોવા
મળતા વિભિન્ન વ્યક્તિઓના જીવન
પર આધારીત હોય છે . લોકોના
જીવનની ભીતર ડોકિય ંુ કરીએ તો
સમજાય કે સૌની પોતપોતાની નોખીઅનોખી વાર્તા અને કવિતા હોય છે .
સમાજને જુદી નજરથી જોવાની અને
ુ આપણને
અવલોકન કરવાની ખબ
સાહિત્યલેખન માટે રૉ-મટિરિયલ પરુ ં ુ
પાડે છે ને પ્રેરણા આપે છે .
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તમે સાહિત્યના કયા કયા સ્વરુપમાં લેખનકાર્ય કર્યું છે ?

ુ વલ, નવકવિતા, નવલિકા, લઘન
લકથા, લલિત નિબંધ, ચરિત્રલેખન,
ગદ્ય-પદ્ય સંપાદન, અવલોકન-વિવેચન, કાયદો, પત્રકારત્વ, વિજ્ઞાન
વગે રે.

ુ રાતી અને
તમારા ગમતા ગ જ
અંગ્રેજી સાહિત્યકાર અને તેમની
ગમતી કતિ
ૃ વિશે જણાવશો?

ુ રાતી સાહિત્યમાં ગમતા લેખક
ગજ
પન્નાલાલ પટેલ અને તેમની ગમતી
કથા “માનવીની ભવાઈ” તથા
અંગ્રેજી સાહિત્યમાં ગમતા લે ખ ક
ચાર્લસ્્ ડિકિન્સ્ અને તે મ ની કથા
“ડેવિડ કૉપરફિલ્ડ” પ્રિય છે .

તમારી કારકિર્દીમાં કોન ંુ કોન ંુ મહત્વન ંુ યોગદાન રહ ્યું છે ?

મારી પત્રકારત્વ કારકિર્દીના સને
ુ ીના 22 વર્ષમાં
1989થી સને 2010 સધ
જેમણે મને કાર્ય કરવાની તકો આપી
એ તમામન ંુ યોગદાન ઉલ્લેખનીય
ગણાય. જેમ કે (1) “શ્રી ન ૂતન સૌરાુ રાવલ
ષ્ટ્ર” દૈ નિકના તંત્રીશ્રી હસમખ
અને હંસાબહેન રાવલ, (2) “સમભાવ”
દૈ નિકના તંત્રીશ્રી ભ ૂપતભાઈ વડોદરિુ રાત સમાચાર” દૈ નિકના
યા, (3) “ગજ
તંત્રીશ્રી શ્રેયાંસભાઈ શાહ, (4) “મબ
ંુ ઈ
સમાચાર” કં પનીના વડાશ્રી મંચેરજી
કામા અને તત્કાલીન તંત્રીશ્રી ગીરિશભાઈ ત્રિવેદી, (5) “સંદેશ” દૈ નિકના
તંત્રીશ્રી ચીમનભાઈ પટે લ અને શ્રી
ફાલ્ગુનભાઈ પટેલ, (6) “ધ ઈન્ડિયન
ઍક્સપ્રેસ” ગૃપના “ફાઈનાન્સિયલ
ઍક્સપ્રેસ” અને “લોકસત્તા-જનસત્તા”
દૈ નિકના તંત્રીશ્રી જયંતી દવે અને
ુ રાતી ન્ યુઝ ચેનલ
વિવેક દવે, (7) ગજ
“ટી.વી.-9”ના ચેનલ હેડશ્રી લોકેશકુ માર તથા (8) “અભિયાન” સાપ્તાહિ-
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કના તંત્રીશ્રી કિરણભાઈ વડોદરિયા,
દીપલ ત્રિવેદી અને દિલીપ ગોહિલ
ઉલ્લેખનીય છે . આ ઉપરાંત મને
વરિષ્ઠ પત્રકારો નીરુ ભ ાઈ દે સ ાઈ,
ુ ે વ મહેતા, અશોક હર્ષ, ભ ૂપતવાસદ
ભાઈ વડોદરિયા, નરભેરામ સદાવ્રતી,
શશિકાન્ત નાણાવટી, વજ્ર માતરી,
ુ વંત છોટાલાલ શાહ, જયવદન
ગણ
પટે લ ઈત્યાદીના સાનિધ્યનો પણ
લાભ મળ્યો છે .

તમારા પસુ ્તકો વિશે કયા કયા
વિવે ચકોનો પ્રતિભાવ સાંપડ્યો
છે ?

ુ રાતી સર્જકો-વિવેપ્રથિતયશ ગજ
ચકો સર્વશ્રી (1) રાધેશ્યામ શર્મા, (2)
ુ ૂદન
ડૉ. ધીરુ પરીખ, (3) ડૉ. મધસ
ુ ન શાહ,
પારે ખ પ્રિયદર્શી, (4) ડૉ. સમ
(5) મંજુ ઝવેરી, (6) ડૉ. ભોળાભાઈ
ુ ીર ચૌધરી, (8)
પટે લ , (7) રઘ વ
ડૉ. ચંદ્રકાંત શે ઠ, (9) ડૉ. ચંદ્રકાંત
ટોપીવાળા, (10) ડૉ. રમણલાલ
જોશી, (11) લાભશંકર ઠાકર, (12)
ડૉ. કુ મારપાળ દે સાઈ, (13) ડૉ. ચંદ્રકાંત મહેતા, (14) ડૉ. પ્રવીણ દરજી,
(15) ડૉ. રમણ સોની, (16) ડૉ. ઉષા
ઉપાધ્યાય, (17) હર્ષદ ત્રિવેદી વગે રે
સાહિત્યસ્વામી – સારસ્વતોએ મારી
કલમને પ્રમાણી – બિરદાવી છે .

તમને કયા કયા પારિતોષિકો
એનાયત થયા છે ?
(1) રાજકોટ સાહિત્ય સભા
ઍવૉર્ડ – 1988, (2) શ્રીજી કલા
વદ
ં ૃ સાહિત્ય ઍવૉર્ડ – 1988,
ુ રાત સાહિત્ય સંગ મ
(3) ગ જ
ઍવૉર્ડ – 1996, (4) સાક્ષરભ ૂમિ
સાહિત્યરત્ન ઍવૉર્ડ – 2007, (5)
સાબરરત્ન સાહિત્ય ઍવૉર્ડ – 2012
ુ રાત હિન્દી સાહિત્ય
અને (6) ગજ
અકાદમી ઍવૉર્ડ – 2013

ુ ીમાં તમારા કે ટલા
અત્યાર સધ
પસુ ્તકો પ્રગટ થયા છે ?

ુ રાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી
ગજ
એમ કુ લ ત્રણ ભાષામાં મળીને સને
ુ ીમાં મારા 56
1988થી સને 2017 સધ
પ્રગટ થયા છે અને હજુ 6 પસુ ્તક પ્રિન્ટિંગ પ્રૉસેસમાં છે . આમ 62 પસુ ્તક
ગણાવી શકાય.

વડાપ્રધાન મા.શ્રી નરે ન્દ્રભાઈ
મોદીના વ્યક્તિત્વ ઉપર આપે
ઘણા પસુ ્તકો લખ્યા છે , મારી જાણ
પ્રમાણે જેમાં રાજનૈતિક વાતોનો
ક્યાંય પણ ઉલ્લેખ નથી, તો
જેમન ંુ જીવન જ રાજનીતિ અને
દે શને સમર્પિત છે એવા વ્યક્તિત્વના વિચારદર્શન આપ રાજનૈતિક વાતો લખ્યા વગર વર્ણવો
છો, એ વિશે થોડું જણાવશો?

જી. મા.શ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી વિષયક
મેં થીમ-બેઝ કુ લ મળીને 22 પસુ ્તક
ુ રાતી, બે હિન્દી
લખ્યા. જેમાં 17 ગજ
અને ત્રણ અંગ્રેજી પસુ ્તકનો સમાવેશ
થાય છે . રાજનીતિ સિવાય કે મ ના
લખી શકાય? મેં આ પસુ ્તકોમાં તેમના
જીવન-કાર્ય, વિવિધ પ્રસંગો, વહીવટી
કૌશલ્ય, વહીવટી આયોજન, પ્રશાસન
ુ રાત મૉડલ,
અને વિકાસ, સરુ ક્ષા, ગજ
ુ રાતને મળે લી ગ્લૉબલ ઓળખ,
ગજ
દે શ માટે પ્રદાન

વગેરે થીમ આધારીત બાબતો પ્રસ્તુત
કરી છે .

આપની નિયમિતતા અને પસુ ્તક
લખવાની સમયમર્યાદામાં આપ
પ્રકાશકોના માનીતા છો, એવા
ુ પ્રસંગો જણાવશો?
અમક

સાહિત્ય ક્ષેત્રે પણ ઘણી વાર શૉર્ટ
નોટિસમાં કાર્ય કરવાન ંુ હોય છે . પત્રકારત્વમાં તો 24 કલાકમાં ટાસ્ક પરુ ં ુ
ુ વ હોય
કરવાનો સૌનો રોજિંદો અનભ
ુ ાઈટે ડ
છે . (1) સને 2000-01માં યન
ને શ ન્સે ઈન્ટરને શ નલ વિમે ન યર
જાહેર કરે લ ં ુ ત્યારે “સ્ત્રીની આરપાર”
ૂ ા સમયમાં મેં લખ્ યું અને
પસુ ્તક ટં ક
નવભારત સાહિત્ય મંદિર દ્વારા સને
2003માં પ્રગટ થયે લ ં ુ છે . (2) સને
2010માં અમદાવાદ શહેરની સ્થાપનાને 600 વર્ષ થયા ત્યારે આ નિમિત્તે
અમદાવાદ વિશે જુદા જુદા કવિઓના
અમદાવાદ વિષયક નગરકાવ્યો
પસંદ કરીને સંપાદીત કરવાન ંુ કાર્ય
બે સપ્તાહમાં પ ૂર્ણ કર્યું હત.ંુ આ પસુ ્તક
“અમદાવાદ બતાવ ંુ ચાલો” ગ ૂર્જર
ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય તરફથી પ્રગટ
ુ રાત
થયેલ ં ુ છે . (3) સને 2010માં ગજ
રાજ્યની સ્થાપનાને 50 વર્ષ પ ૂર્ણ થયા
ુ ર્ણ જયંતી વર્ષ નિમિત્તે ગ ૂર્જર
એ સવ
ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય તરફથી રત્નગ ૂર્જરી શ્રેણીમાં વિવિધ પસુ ્તકો પ્રગટ
ુ રાતનાં
કરવામાં આવ્યા ત્યારે “ગજ
પત્રકાર-રત્નો” પસુ ્તક લખવાન ંુ કાર્ય
પણ મેં બે સપ્તાહમાં પ ૂર્ણ કર્યું હત.ંુ
આ પ્રમાણે સમય આધારીત એટલે
કે સમયમર્યાદામાં પ ૂર્ણ કરવાના હોય
એવા બીજા પણ ઘણા બધા પસુ ્તકો
લખવાનો રોમાંચ અવર્ણનીય રહ્યો છે .

આપના mass communication
અંગેના ત્રણ પસુ ્તક અને કાયદાન ંુ
ુ વર્સિટી સ્તરે રે ફએક પસુ ્તક યનિ

રન્સ બ ૂક તરીકે છે એ અંગે થોડું
જણાવશો?

ુ રાતના પત્રકારજી. (1) “ગ જ
રત્નો” – (જાણીતા પત્રકારોના જીવનસંક્ષેપ) પ્ર.આ. 2009 – પ્ર. ગ ૂર્જર
ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધી રોડ, અમુ રાત
દાવાદ (રત્નગ ૂર્જરી શ્રેણી – ગજ
ુ ર્ણ જ યંત ી
રાજ્યની સ્થાપનાની સ વ
ુ રાતી દૈ નિકપત્રોઃ
નિમિત્તે ) (2) “ગજ
તાસીર અને તસવીર” – (ઈતિહાસ)
પ્ર.આ. 2010 – પ્ર. ગ ૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ અને
(3) “ઈલેક્ટ્રૉનિક મીડિયા” – પ્ર.આ.
2013 – પ્ર. રન્નાદે પ્રકાશન, ગાંધી
રોડ, અમદાવાદ મળીને મારા ત્રણ
પસુ ્તક રે ફરન્સ બ ૂક તરીકે લોકપ્રિય
બન્યા છે એનો આનંદ છે . મારં ુ કાયદાવિષયક એક પસુ ્તક “ગ્રાહક સરુ ક્ષા,
યુ ર પ્રૉગ્રાહકના હાથમાં” એ કન્ઝ્મ
ટેક્શન ઍક્ટ – સી.પી.એ. આધારીત
છે . જેની પ્રથમ આવ ૃત્તિ સને 2007માં
ૃ
અને બીજી આવ ત્તિ
સને 2011માં
પ્રગટ થઈ છે . આ પસુ ્તક કાયદા વિદ્યાશાખા માટે ઉપયોગી રે ફરન્સ બ ૂક
બન્ યું છે . એનો પણ આનંદ છે .

હાલના સમયમાં પ્રદુ ષણ એ
વિશ્વની સૌથી મોટામાં મોટી
સમસ્યા છે , એ વિષયને આવરી
લેત ંુ આપન ંુ પસુ ્તક “પ્રદુષણથી
બચીએ, પર્યાવરણને ઓળખીએ”
વિશે થોડું જણાવશો?
જવાબઃ- કુ લ 400 પાનાંન ંુ આ
પસુ ્તક “પ્રદુષણથી બચીએ, પર્યાવરણને ઓળખીએ” સને 2008માં પ્રગટ
ુ વર્સિટી લેવલે સાયન્સ
થય ંુ છે . જે યનિ
ફૅકલ્ટીમાં ઍન્વાયર્નમેન્ટ સાયન્સના
માસ્ટરસ્્ ડિગ્રી કૉર્સમાં રે ફરન્સ બ ૂક
તરીકે જાણીત ંુ છે . એ વાતનો પણ
આનંદ છે .

ુ રાતી ભાષાનો આપનો કોઈ
ગજ
અતિપ્રિય શબ્દ જણાવશો? મારો
પ્રિય શબ્દ છે , “વિચાર”.
“એકતા” યાને “ઐક્ય” અને
“સમાનતા” તથા “સહકારભાવના”.

જો “વિચાર” શબ્દ વિશે જો હું
2-3 લાઈન ઇન્સ્ટન્ટ લખવા કહું
તો આપ શ ંુ લખશો?
“વિચાર-વિસ્ફૉટ” યાને “થૉટબ્લાસ્ટ” આજના સમયની માગ છે .
એક વિચાર માણસને ઉન્નતિ અથવા
પતન તરફ દોરી જઈ શકે છે . પસંદગી
માણસે કરવાની હોય છે . “વિચાર”ની
આ તાકાત છે , જેનો અનાદર થઈ
શકે નહિ.

ટં ૂક સમયમાં આપના જો કોઈ
પસુ ્તક પ્રકાશિત થવાના હોય તો
એની યાદી આપશો?
જી. આ સાથે અલગથી મારા પ-ુ
સ્તકોની યાદી આપી છે .

આપે ઘણા બધા પ્રકાશકો સાથે
કામ કર્યું છે . અલગ અલગ પ્રકાુ વ?
શકો સાથેનો આપનો અનભ
દરે ક પ્રકાશક સાથે સાનકુ ળ
ૂ અને
ુ ેળભર્યા અનભ
ુ વો રહ્યા છે .
સમ

ુ ાપેઢીને કારપત્રકારત્વ ક્ષેત્રે યવ
કિર્દી બનાવવા માટે કોઈ સ ૂચન
આપશો?

ુ ા પેઢી સેલ્ફ કૉન્ફિડન્ટ
આજની યવ
છે અને ટે ક નૉ-સે વ ી પણ છે . આ
યુ ગ લર્નિંગ પ્રૉસે સ
ક્ષેત્રમાં કન્ટિન્ઈં
રહેવી જોઈએ.
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ુ પ્રસંગના સંકેત આપે છે . રં ગબેરંગી ફૂલોના
બારણે તાજાં ફૂલોના તોરણ હોય એ કોઈ શભ
ુ ાસ પણ
તોરણથી ઉંબરાની શોભા તો વધે જ છે , સાથેસાથ આવનાર પવિત્ર સમયની સવ
આવે છે . આ તો વાત રહી ઘરના આંગણે બાંધેલ તોરણની, મનના આંગણે પણ સ્વપ્નોના
ુ ાસ આવે. તોરણ સશ
ુ ોભન માટે વપરાય છે
તોરણ બંધાય, જયારે કોઈ નવા સંબધ
ં ની સવ
અને સ્વાભાવિક છે કવિઓને પણ પોતાની કવિતાઓ શણગારવા એવી જ હકારવ ૃત્તિવાળા
વિશેષણોની જરૂર પડે જ છે .
“દિવસો જુદાઈના જાય છે ” જેવી અમર ગઝલના ગઝલકાર ગની દહીંવાળા તોરણ શબ્દને
તક અને શક્યતાના ત્રાજવે તોલે છે , સ્પર્શ થકી નયન દ્વારા હૃદય સાથે નાતો બાંધવાંની
શક્યતા કવિ શ્રી વર્ણવે છે , સંબધ
ં ના શણગારને સ્વપ્નોના તોરણો થકી આવકારવાની વાત
કવિ કરે છે , અને કહે છે કે,

સ્પર્શથી નાતો હૃદય પોતાની રીતે જોડશે, ટેરવાં નવરાં, પરસ્પર ટાચકા કંઈ ફોડશ
આ પ્રવાહો તો પવનનો સાથ લૈ દોડી રહ્યા,
શક્યતા પોતે જ શું અવસરનાં તોરણ તોડશે…
– ગની દહીંવાળા
શબ્દો થકી કુ દરતી સૌંદર્યની આરાધના કરવી એ કવિ શ્રી મકરં દ દવે ની ખાસિયત
છે , એમની એકએક પંક્તિમાં કુ દરતી સૌંદર્યન ંુ શબ્દપાન થાય છે . “તોરણ”માં રં ગીન ફૂલો
ુ ાસ પણ છે , એટલે જ હકાર અને શભ
ુ પ્રસંગન ંુ પ્રતીક છે . વહેલી પરોઢને
પણ છે અને સવ
શણગારવા માટે કવિ શ્રી સ ૂર્ય નારાયણન ંુ સ્વાગત કરે છે અને આ આભના આંગણે પંખીઓ
એમના રં ગીન ટહુકાઓ ના તોરણ બાંધી પ ૃથ્વીને ઔર શણગારે છે એન ંુ વર્ણન કવિશ્રીની
કાવ્ય પંક્તિમાં થાય છે ,

પંખીના ટહુકાનું તોરણ બાંધે છે કોઈ
ઊગતી પરોઢને બારણે, આ તેજની સવારી કોને કારણે ?
-મકરંદ દવે
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એ જ કવિ રાહબરની અણધારી રાહ જોતા તદ્દન એવો જ શણગાર ભર્યો પર્યાય યોજે છે
અને કહે છે કે,

આવવાનું કહી ગયા છે એ બધું મેલી, છતાં,
તોરણો છે, સાથિયા છે, ખુલ્લી છે ડેલી, છતાં.
-મકરંદ દવે
ુ દિવસો છે , પણ
લીલીછમ જવાનીમાં શ્વાસમાં ભેજ ભર્યા દિવસો રં ગીન દિવસોમાં અમક
એ જ ભેજ જયારે આંખમાં પાણી થઇ સમે છે ત્યારે કોરા રણ જેવ ંુ સ ૂકું જીવન થઇ જાય છે .
ુ ાસ વગરના સ ૂકા જામ જેવી હાલત થઇ જાય
મહેફિલ ભરે લ જવાનીના આંગણે જાણે સવ
છે , કવિ શ્રી ખલીલ ધનતેજવી પણ એન ંુ સકુ ુ મય વર્ણન એમની કાવ્ય પંક્તિઓમાં કરે છે ,

તરસ હોઠ પર આંખ છે પાણી પાણી,
ને ચહેરા ઉપર ધીકતું રણ મળે છે.
વળાવીને બેઠું છે ઘર એની રોનક,
હવે દ્વારપર સુકું તોરણ મળે છે.
—ખલીલ ધનતેજવી
સામાન્ય માણસના વિચારોના જ્યાં અંત થાય ત્યાંથી કવિગણ વિચારવાન ંુ શરૂ કરે ,
કવિઓના શબ્દો એટલે બ્રહ્માંડની પ્રદક્ષિણા, સમજવી પણ અઘરી અને સ્વીકારવી પણ અઘરી.
ુ રાતી ગીત સંગીતમાં એક અવિનાશી અમર નામ એટલે અવિનાશ વ્યાસ. ગજ
ુ રાતી
ગજ
ગીત સંગીતના એક સ્તંભ સમાન કવિ શ્રી અવિનાશ વ્યાસ આકાશને વિના સ્તંભ વડે
લટકાવવાની વાત કરે છે , ક્યારે ક તેઓ નો કવિ કલ્પના થકી આભને ચંદરવાની ઉપમા
મળે તો ક્યારે ક આભને માતાજીની ચદ
ં ૂ ડીના પાલવની ઉપમા મળે . ક્યારે ક તેમને ચાંદ
સરુ જ માતાજીની ચદ
ં ૂ ડીમાં ટપકાવેલ ટિક્કીઓ જેવા લાગે તો પ્રસ્તુત કવિતામાં તેઓ નાભના
આંગણીયામાં ટીંગાવેલ તોરણ જેવા લાગે છે , એક પંક્તિમાં કવિ અવિનાશ વ્યાસ વર્ણન
કરે છે કે,

સ્થંભ વિના આખું આકાશ લટકાવ્યું મહીં ચાંદ સૂરજ તારાનું તોરણ ટીંગાવ્યું, સહુને
ટીંગાવનાર લટકંતો લાલ, મારા પાલવની કોરે ટીંગાયો,જશોદાનો જાયો…
– અવિનાશ વ્યાસ
હકીકતમાં ફૂલોના તોરણન ંુ ભવિષ્ય ભલે બે -ત્રણ દિવસન ંુ હોય, પરં ત ુ કવિઓ દ્વારા
કવિતામાં મળે લ સ્થાન અને માનને કારણે તોરણન ંુ આયષુ ્ય અમર થઇ ગય ંુ છે .
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