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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશેે.

માતભૃાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

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

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહું મનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“ìäÇëßÝëhëë”Þëo áõÂùÞ<o Ëë´Õ çõgËÃ ±Þõ 
Íí{ë³ÞÙÃÑ −Àëå ç<×ëß  | åOØ çèëÝÑ ±ëßÖí ÕßíÂ 

“ìäÇëßÝëhëë” çë×õ çoÀâëÝõá ÖÜëÜ áõÂÀù ±Þõ çèëÝÀùÞù Â<Ú Â<Ú ±ëÛëß.
www.maulikvichar.com

vicharyatra@maulikvichar.com, sankalan.maulikvichar@gmail.com
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“rð[khðkýe”

™{Mfkh 
‚tMfkh Au.

નમસકાર એ વયક્તની નમ્ર આકમૃત છે. 
નમસકાર કરવાની સાથે જ આપરા અને સામેવાળાના ચહરેા પર કસમત આવી જાય છે, 

જે એક સમેુળ સબંરં અને શભુ સમય હોવાના સકેંત દશા્ધવે છે.
નમસકાર આપરા ંશરીરનુ ંએક વત ુ્ધળ પરંુૂ કરી આપરા શરીરની ફરતે રદવય તેજપ ૂજં 

ઉભુ ંકરે છે. જે આપરામા ંરહલેી હકારાતમકતાને જાગ્રત કરે છે.
નમસકાર એ એવા ંસસંકાર છે જે બરી સમસયાઓની ગરુુચાવી છે.

નમસકાર એ આપરી સસંકમૃતએ આપરને આપેલ એક મલૂયવાન ભેટ છે.
હાલના જમાનામા ંહાથ મમલાવવાની નવી પ્રથા શરૂ થઈ છે, જેમા ંએક અનકુરર 

મસવાય બીજુ ંકશુ ંજ નથી. માત્ર કીટાણઓુની આપ-લે.
નમસકાર જેવી રદવય શક્તનો અનભુવ લપુત થતો જાય છે. જો આપરે આપરી 
સસંકમૃતનો આદર કરતા હોઈએ તો આપરા ંસૌ પ્રથમ સસંકાર નમસકાર જ  છે.

નમસકાર એ પોતે જ પોતાને જાગ્રત કરવા ંઆપેલ વચન છે.
આપરા ંદરેક ગરુોની ઓળખ નમસકારથી જ શરૂ થાય છે અને નમસકારથી જ અમવરત 

વહતેી જાય છે.
આપરી સસંકમૃતએ બકે્ષલ આવી અમલૂય ભેટનો “હું” સવીકાર કરંુ છં.

કારરકે,
નમસકાર સસંકાર છે.   નમસકાર સસંકાર છે.   નમસકાર સસંકાર છે.

- {kir÷f “rð[kh” 
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હમરાં  જ મવદ્ા બાલનની 
નવી રફલમ “તમુહારી સલુ”ુનુ ંગીત 
“હવાહવાઈ” ( જુના ગીતનુ ંરીમમ્સ 
વર્ધન) સાંભળ્ુ.ં બોલીવડુમાં “હવા” 
ઉપર સેંકડો ગીતો બનયા હશે. 
હવાએ ઝુલફો ઉડાડી હશે, “આંચલ” 
ઉડાડ્ા હશે અને રફલમોમાં તો પે્રમ 
પર તયારે જ થયો કહેવાય જયારે 
હવા રીમી રીમી વહેવા લાગે. 
મશયાળામાં આ પવનની એક લહેર 
કડકડાટી બોલાવી દે અને ઉનાળામા ં
તે જ લહેર વરદાન સમાન લાગે. 
જે વસતનેુ આપરે જોઈ નથી શકતા 
કે અડી નથી શકતા તે પર કેટલી 
મહતવની છે આપરા માટે!  આપણુ ં
આખુ ંજીવન, આપરા શ્વાસ એની 

પર આરારરત છે. છતાંય કેટલુ ં
ધયાન રાખીએ છે આપરે તે હવાનુ,ં 
તે વાતાવરરનુ ંકે પછી ખરેખર તો 
આપરા શ્વાસનુ?ં 

હમરાં 15-20 રદવસ પહેલા હું 
મશયાળાની ્ ંડકને અનભુવવા મમત્રો 
સાથે S.G હાઈ-વે પર અમસતા 
જ આંટો મારવા નીકળી હતી. 
પાછા આવતા જેવા ગાંરીનગરથી 
અમદાવાદમાં પ્રવેશયા અચાનક 
જ વાતવરરમાં ફેર થઇ ગયો, 
હવા અચાનક જ ગરમ લાગવા 
લાગી, થોડી વાર માટે આમ 
ગુંગળામર પર થઇ અને તયારે 
ખબર પડી કે આપરે કેટલા પ્રદુમષત 
વાતાવરરમાં રહીએ છીએ. આ 

જ મરહનાની શરૂઆતમાં દેશની 
રાજરાની રદલહી હવા- પ્રદૂષરના 
એક પ્રકાર “સમમૉગ” ( સમોક+ફોગ)
નુ ંભોગ બન્ુ ંહત ુ.ં સટબલ બમનિંગ 
- રદલહીની આસપાસના શહેર, 
નગરોમાં ખેતરનો પાક લરી લીરા 
પછી વરારાનુ ંજે બચ્ુ ંહોય તેને 
બાળવામાં આવે છે, રાજરાની 
હોવાને કારરે સતત ચાલતો 
વાહનવયવહાર, પાવરપલાનટસ, 
ફેકટર ીઓમાંથ ી  ફેં ક ાત ા  રેર ી 
વા્ુઓ, રસતાઓ પર બળતો 
કચરો અને ઉપરથી મશયાળાનુ ં્ંડુ, 
ધમુમસવાળં વાતાવરર - અને આ 
સૌના કારરે રદલહીમાં 3-4 રદવસ 
સરુી હવા એટલી ખરાબ રહી કે 

nðk nðkE
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લોકોનુ ંઘરની બહાર નીકળવુ ંપર 
મશુકેલ બની ગ્ુ.ં 

હમરાં અમદાવાદમાં પર ખબર 
આવી હતી કે હવાની ્ વોલલટી અમકુ 
મવસતારોમાં ખરાબ છે. આ હવામા ં
શ્વાસ લેવાથી અમકુ પ્રકારના રોગો 
થઈ શકે છે - વગેરે. નવાઈ લાગશે 
પર 2016ના WHOના સવવેક્ષર 
મજુબ મવશ્વના સૌથી વરારે પ્રદુમષત 
શહેરોના ટોપ 20ના લલસટમાં 10 
શહેરો ખાલી ભારતના જ છે અને 
ભારતના ટોપ 10 શહરેોમા ં5મો નબંર 
અમદાવાદનો છે. હું અમદાવાદના 
સાબરમતી રરવરફ્રનટ જતી તયારે 
ઘરીવાર નદી પર વહેલી સવારે કે 
સાજંે  ધમુમસ પથરાયેલુ ંજોવા મળે, 
ઘરીવાર નદી પર ના દેખાય, પછી 
ખબર પડી કે તે પ્રદુષર છે કારરકે 
આજુબાજુ ખબુ ફેકટરીઓ આવેલી 
છે. સવારે તાજી હવામાં ઊંડા શ્વાસ 

લેવાની આશયથી ગયા હોઈએ અને 
ઉરરસ ખાતા પાછા આવીએ. 

મારસને બરી જ વસતમુા ંભેળસેળ 
કરવાની એટલી આદત પડી ગઈ 
છે કે આપરે હવાને પર શધુિ નથી 
રાખી શકતા. હમરાં જ આ મદેુ્ 
રેડીઓ પર સાંભળેલુ ંકે આપરે બે 
મમમનટના અંતરે શાક લેવા જવાનુ ં
હશે તો પર આપરે વાહન લઈને 
જઈશુ.ં ( આ મહાનભુાવોમાં હું પર 
સામેલ જ છં અને અતયારે મને સાચે 
એટલી શરમ આવે છે ને!) મોમનિંગ 
વોક કરવા જઈશુ ંતો પર ગાડીમા ં
જઈશું. નાની નાની વસતઓુ માટે 
આપરે વાહનનો ઉપયોગ કરીએ 
છીએ. ટ્ારફક મસગનલ પર તો હવે 
સમય પર બતાવે છે કે જેથી તમે 
સમયસર કાર/સકટૂર શરુ કરી શકો 
પર ના, એટલી જહેમત કોર કરે.

કોર બંર કરે - 2 મમમનટમાં શુ ં

થઇ જવાનુ?ં અને સૌથી સામાનય 
સવાલ - મારા એકલાના કરવાથી 
શુ ંફેર પડશે?

આપરને જયારે પર કંઈ સારંુ 
કરવાનુ ં કે કોઈ મનયમ પાળવાનુ ં
કહેવામાં આવે એટલે આપરો 
આ સામાનય સવાલ છે - મારા 
એકલાથી શું થશે?  આપરે બરા 
આ જ મવચારીએ છીએ. પર એના 
બદલે બરા એવુ ંમવચારીએ કે “મારા 
એકલાથી આટલું તો થશે જ” તો 
આપરે ઘણુ ંયોગદાન આપી શકીએ 
છીએ. કદાચ વયક્તગત રીતે 
આપરે ફે્ટરીઓ, પાવરપલાનટનુ ં
પ્રદુષર તો શું, કદાચ રસતા પર 
કોઈને કચરો બાળતા પર નથી 
ર ોક ી  શકવાના ,  પર આપરે 
આપરાથી થત ુ ંતો કરી જ શકીએ 
છીએ. એક ભાઈએ રેડીઓ પર જ 
કહું હત ુ ંકે “એક રદવસ ‘no vehi-
cle’  રદવસ જાહેર કરવો જોઈએ, 
બરા માટે કરવો કદાચ શક્ય 
નથી પર આપરે પોતાની રીતે 
નક્ી કરી શકીએ કે આજે પબ્લક 
ટ્ાનસપોટટેશનનો ઉપયોગ કરીશું, 
આજે બસ-રાઈડને એનજોય કરીએ 
- ના થઇ શકે ? છેવટે કંઈ નરહ 
તો મસગનલ પર વાહન બંર તો 
કરી જ શકીએ છીએ કે શાક લેવા 
ચાલતા તો જઈ જ શકીએ છીએ. 
આપરે જેટલા વધ ુપ્રયતનો કરીશુ ં
તે આપરા જ શ્વાસ અને સવાસ્થય 
બંને માટે ફાયદાકારક રહેશે.

“સરળ ભાષામાં પ્રદૂષકોની 
વયાખયા ( જે પ્રદૂષર ફેલાવે તે 
) જોઈએ તો તેમાં પહેલું નામ 
મારસનુ ંઆવે!”                       
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દેહાલભમાન હત ુ ંપાશેર, મવરા ભરતા ંવાધ્ુ ંશેર;
ચરચા વદતા ંતોલુ ંથયો, ગરુુ થયો તયા ંમરમા ંગયો;
અખા અમે હલકાથી ભારે હોય, આતમજ્ાન સમળૂગુ ંખોય.
(મવદ્ાના અથ્ધને ન સમજનાર)
**
સતૂર આવે તયમ ત ુ ંરહ,ે જયમ તયમ કરીને હરરને લહ,ે
વેષ ટેક છે આડી ગલી, પે્ો તે ન શકે નીકળી;
અખા ક્રતયનો ચડશે કષાય, રખે ત ુ ંકાઇં કરવા જાય.
( કયા્ધ કમમોનો કેફ)
**
એક મરૂખને એવી ટેવ, પ્થથર એટલા પજૂે દેવ,
પારી દેખી કરે સનાન, તલુસી દેખી તોડે પાન.
એ અખા વડંુ ઉતપાત, ઘરા પરમેશ્વર એ ક્યાનંી વાત ?
( અંરશ્રધિાની ચરમ સીમા)
**
મતલક કરતા ંતે્રપન થયા,ં જપમાલાના ંનાકા ંગયા,ં
તીરથ ફરી ફરી થાકયા ચરર તોય ન પોહોચયો હરરને શરર.
કથા સરુી સરુી ફૂટ ા્ કાન, અખા તોય ન આવ્ુ ંબ્રહ્મજ્ાન.
(ભક્તના બાહ્ાડંબર)
**
આંરળો સસરો ને સરંગટ વહુ,એમ કથા સાંભળવા 

ચાલ્ુ ંસહુ
કહુ ંકંઈ ને સમજ્ુ ંકશુ,ં આંખનુ ંકાજળ ગાલે ઘસ્ું
ઊંડો કુવો ને ફાટી બોક,શીખ્ુ ંસાભંળ્ુ ંસવવે ફોક.
(અરસમજની જજંાળ)
**
સજીવે મનજજીવને ઘડ્ો પછી એને કહ ેકે, મને કાઈં દે

અખો તમને એ પછેૂ, તમારી એક ફૂટી કે બે ?
ત ુ ંમજુને બનાવે છે, હું તજુને કેમ બનાવુ)ં
**
જો જોરે મોટાના બોલ ઉજજડ ખેડે વાગયા ઢોલ
અંર અંર અંરારે મળયા જેમ તલમા ંકોદારા પડ્ા
ના થઈ ઘેંશ કે ના થઈ ઘારી, અખો કહ ેએ વાત અમે જારી
(મોટાઈ નોતરે મવનાશ)
**
જયા ંજુઓ તયા ંકુડ કુડ, સામ સામા બે્ા છે ઘવુડ
કમૉઈએ વાત આવીને સરૂજની કરી, પોપટે આવી ચાચં રરી
( જ્ાની અને અજ્ાની બને્ સમાન)
**
આ “ અખા ભગત”ના રપપા મવચાર માગી લે તેવા છે. 

૨૧મી સદીમા ંમહાલતો માનવી
આમાથંી બોરપા્ લેવાની ક્ષમતા રરાવતો નથી.
આધમુનકતાને રંગે રંગાયેલો, ભૌમતકતામા ંઆળોટતો 

અને સવની મહત્ામા ંરાચતો આજનો
માનવ, બહરેો છે ?
મગુો છે ?
અહંકારી છે ?
કે પછી અરસમજ ?
********************************
પૈસાનુ ંઅનેરંુ માન, અંગ અંગથી ટપકે ગમુાન
આંખોમા ંઅહમ અને વત્ધનમા ંઅવળચડંાઈ
બોલે તયારે વારીમાથંી ઉગળે શાને ત ુ ંરેર
‘અખા’ જાશુ ંતયારે જોજે, અળગુ ંથાશે વેર
(ગમુાનન ુપ્રદશ્ધન “ પ્રમવનાશ”. )
***************
પે્રમની રખંના છે પે્રમની પયાસ
શાને હમેશા આ હૈ્ુ ં ઉદાસ
લાવી’તી શુ ંલઈ જવા છે પાસ
‘અખા’ વાત આજે કેવી’તી ખાસ

swyku yksu  

“y¾k” ™ku z¾ku !
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જે
મના વગર રદવસ ઉગતો 
નથી અને સાંજ આથમતી 
નથી એ પેકનસલ અને રબર 

આજે લબચારાં મેજના ખાનામાં ક્યા ં
સંતારા છે એ કળવુ ંમશુકેલ છે. જો 
ભલેૂ ચકેૂ મળે તો તેમનો ઉપયોગ 
ક્યાં કરવો. હવે આવી ગઈ પેલી 
બોલ પેન. પાટી પેન તો શોધયા ં
ન જડે. કમ`પ્ુટર, અને આઈ 
પેડે તો દાટ વાળયો. ખેર હું તમારંુ 
માથુ ંખાંઉ તેના કરતા સાંભળોને 
રબર અને પેકનસલની હ્રદય દ્ાવક 
કહાની. 

‘તારે ને મારે આજે 69 નો આંકડો 
કેમ છે. ‘રબર ગરમીથી બોલી ઉ્્ુ.ં

‘કેમ, મારા મપ્રય મમત્ર આજે આમ 
કહવે ુ ંપડ્ુ’ં? પેકનસલ જરા ્ ાવકાઈથી 
બોલ્ુ.ં

લખતા,ં લખતા ંથાકી જતી હતી 
તયા ંરબરનો ગરમ અવાજ સાભંળીને 
પેકનસલે લખવાનુ ં મોકૂફ રાખ્ું. 
આંગળીઓ પર દુખતી હતી અને 
પેકનસલની અરી બટકી ગઈ હતી. 
સચંો ખાનામા ંકોને ખબર ક્યા ંછૂપાઈ 
ગયો હતો.

‘કેમ ભાઈ તને શુ ંતકલલફ છે?’
‘અરે, આજે તારંુ રદમાગ ્ેકારે છે 

કે નહીં? મને કેટલુ ંઘસે છે, હું થાકી 
ગ્ુ,ં ઘસાઈ ગ્ુ.ં’

પેકનસલ લગભગ રડવા જેવી થઈ 

ગઈ. ડુસકા ંભરે તે પહલેા ંડાબા હાથે 
પારીનો ગલાસ મોઢે માંડ્ો. આજે 
મને ખબૂ દુઃખ થ્ુ ંછે’?

‘શા માટે?”.
આ બોલ પેન આવી ગઈ, મારો 

જરાય ભાવ પછુાતો નથી. મારંુ 
રદમાગ આજે છટકુ ંછે.

“મોતીના દારા જેવા અક્ષર” 
સાંભળીને મને પોરસ ચડત ુ.ં ભલૂ 
થાય તો ત ુ ંમારી વહારે થાત ુ.ં આ જો 
તો ખરંૂ, એક ખોખામા અમે પદંરેક 
ભાઈબરં જોડે છીએ. કેટલા સપંીને 
રહીએ છીએ. ભલે ને સચંો અમારા ં
છોતરા ંછોલે અમે ઉંહકારો પર ભરતા ં
નથી. તેને બદલે ચીપી ચીપીને સરસ 
મજાના હસતાક્ષર કાઢી વાંચનારને 
ખશુ કરીએ છીએ. ‘

હવે જો, આ નાનકા રટન,ુ મીન,ુ 
ચીકુ, રીનકુ બરા પેકનસલને બદલે 
બોલપેન વાપરે છે. હું રાડો પાડીને 
બોલાવુ ંછં તો સાભંળતા પર નથી.

‘જુઓ, જુઓ ભલૂો કેટલી કરે છે. 
ભુસંવાની શક્યતા જ નથી. બધુ ંફરી 
લખશે યા ચેકા ચેક કરશે.’

‘રબર એક વાત સોનાના અક્ષરે 
લખી રાખજે, ગમે તેટલી પેન 
બજારમાં આવે, મોંઘી,કે સસતી, 
રંગબેરંગી પર જયારે મોટા મોટા 

…urL‚÷ y™u hƒh
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પલાન બનાવીને ક ાગળ પર 
દોરવાના હશે તયારે, તારી અને 
મારી જ  જરૂર પડશે.’ આ જગયાએ 
પેનનુ ંએક નહીં ચાલે! અરે, હવે તો 
એ લોકો કમપ્ટુર પર બરા નકશા 
તૈયાર કરે છે, છતાં પર હું, ત ુ ંઅને 
આપરી સહેલી ફૂટપટ્ી ત્રરેયની 
મહો્બત કોઈ હલાવી નહીં શકે.’

‘ચાલ દોસત તાળી દે. ફુટપટ્ી 
તો ખાનામાં ભરાઈને રડે છે. તેને 
બોલાવીને શાતં પાડીએ.’

રબર ખશુીનુ ંમા્ુું ગલુાટં ખાવા 
લાગ્ુ.ં પેકનસલ આળોટવા લાગી. 
ફુટપટ્ીને મનાવી લીરી.

એક જમાનો હતો. પેકનસલની 
બોલબાલા હતી. તોફાની છોકરા તો 
એની બને્ બાજુ અરી કાઢતા.ં એક 
બાજુ લખતા લખતા ંઘસાઈ જાય તો 
ફેરવીને બીજી બાજુથી લખતા.ં મને 
બરાબર યાદ છે. મારી બહનેપરીનો 
ભાઈ સખત મમજાજનો હતો. આ એ 
જમાનાની વાત છે, જયારે બોલપેનની 
બોલબાલા ન હતી. પેકનસલનુ ંએક 
ચક્રી રાજ ચાલત ુ ંહત ુ.ં

શાળાએ જતી વખતે જો નવી 
પેકનસલ સરુભીને જોઈતી હોય 
તો તેરે જૂની પેકનસલનો 
નાનો ટુકડો બતાવવો 
પડે .  પછી જ નવી 
પેકનસલ મળે, મારી મોટી 
બહેન બે પેકનસલ આપે 
એક શરતે, એક અ્વારડ્ ુ
બીજી પેકનસલ માગવાની નહી. 
નકરી દાદાગીરી હતી મોટા ભાઈ 
અને બહનેોની. પર આપરે રહ્ા 
નાના જો પપપાને કહવેા જઈએ તો 
જબરદસતી વરારી દે. એટલે મુગંા 
રહવેામા ંજ મજા હતી.

આજે એ વાતને ૫૦ વષ્ધ થઈ 
ગયા. આધમુનકતાના જમાનામા ં
અમેરરકાની અંદર તો નરી અંરાધુરંી 

જ ફેલાયેલી છે. મેં શાળામાં ૬ વષ્ધ 
નોકરી કરી છે. હજુ પર નાના 
બાળકો પેકનસલથી તયાં પર લખે 
છે. એક ખાનગી વાત છે. હસવાની 
સખત મનાઈ છે. દરેક બાળક 
પાસે ૧૦થી ૧૫ પેકનસલ એમના 
કંપાસ બો્સમાં હોય. ચારેક રબર 
અને ત્રરેક સંચા. ઉપરથી વગ્ધમા ં
ઇલે્ટ્ીક સંચો પર હોય. રબરને 
અંહી ‘ઈરેરર’ કહેવાય.

જયારે હું નવી હતી તયારે વગ્ધમા ં
બરાની ડેસક ઉપર આટલી બરી 
પેકનસલ જોઈ પહલેો પ્રશ્ન પછૂતી.

“હાઉ મેની હનેડસ ્ ુહવે’.
બરા બાળકો બનેં્ હાથ ઉંચો કરતા.ં
બીજો સવાલ ,’હાઉ મેની પેકનસલસ 

્ ુહવે’.
સહુ બાળકો ગરવા મડંી પડતા.ં 

પહલેી બીજી ભરતા હોવાને કારરે 
મોટા ભાગનાનો જવાબ ખોટો જ હોય.

મોટા ભાગના બાળકો વાંકાચુકંા 
અક્ષર કાઢે.( નાના હોય 
તેથી).

મારે કહવે ુ ંપડે ‘રાઈટ નીટ એનડ 
ક્લન’.

હજુ તો વાત અહીંયા પરૂી નથી 
થતી. વગ્ધ શરૂ થાય એટલે પ્રાથ્ધના 
પછી ૧૫ મમમનટ ફરજીયાત બરાએ 
વાંચવાનું. તે પરંુુ થાય એટલે 
વારાફરતી બરા પેકનસલની અરી 
કાઢવા આવે. મારે તેમને ચેતવરી 
આપવી પડે માત્ર બે જ પેકનસલ.’ 
આમ વગ્ધ ચાલ ુથાય.

તે સમયે પેકનસલના મખુ પર 
પ્રસરેલો આનદં જોઈ મને પર મારા 
બાળપરમા ંડોરક્ુ ંકરવાનુ ંમન થઈ 
જાય.

આજની તારીખમાં પર મારા 
રહસાબે બોલ પેન કરતાં પેકનસલનુ ં
મહતવ વરારે છે. ‘સડુોકુ’, મારી 
મનગમતી રમત છે. તેમાં જો તમે 
અઘરંુ સડુોકંુ રમતા હો તો ભલૂ 
થવાની પાકી ખાત્રી. જો પેકનસલથી 
ભરો તો ભલૂ થાય તયારે રબર 
મદદે દોડી આવે. કેટલું સહેલું થઈ 
જાય.

જીવનને સહજ અને સરળ 
બનાવવુ ં હોય તો પેકનસલ અને 
રબર પસ્ધમા ંઅચકૂ રાખવા. પરુુષો 
લખસસામા ંરાખી શકે છે. ફાયદો એક 
એવો છે કે હવે રબરવાળી પેકનસલ 
સાવ સામાનય થઈ ગઈ છે. ખોટી 

રરંટ નહીં.
મળતા રહીશુ ંલાભાલાભ ્નો 

મવચાર મવમનમય કરતા રહીશુ.ં
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ગુજરાતી રફલમ ‘નસીબની 
બલલહારી’ અને‘કૂખ’ ના 
સર્જક અને જારીતા નાટ્-

કાર મનમેષભાઇ દેસાઇનુ ં હૃદયરો-
ગના હુમલાથી આજે વહલેી સવારે 
મનરન થ્ુ.ં હૃદય એક રબકાર ચકુી 
ગ્ુ.ં “મોમતયાનુ ંઓપરેશન જલદી 
પરંુૂ થાય એટલે જમી લેવુ ંછે” તેવુ ં
કહનેાર કાયમ માટે આપરને અને 
રંગભમૂમને છોડી ચાલયા ગયા. આમ 
તો મનમેષભાઈ સાથે વધ ુપરરચય 
ફેસબકુના માધયમથી થયેલો. આ 
લખનારના જનમરદવસે તેઓ અચકૂ 
સદેંશ પા્વીને શભેુચછા વય્ત કરી 
આશીવા્ધદ આપે. ભલે રૂબરૂ મળવાનુ ં
ક્યારેય ના બન્ ુપરંત ુઆતતમયતા 

અઢળક હતી. ક્યારેક કોઈ વક્ધશોપ 
થવાનો હોય કે પછી તેમના રદગદશ્ધ-
નમા ંકોઈ નાટક યોજાવાનુ ંહોય તો 
ફેસબકુ પર પોસટ અચકૂ કરે.

સફેદ દાઢી, મજબતૂ બારંો અને 
મોટેભાગે રભભામા ંજોવા મળતા મન-
મેષભાઈનો જનમ 1 એમપ્રલ 1956 
ના રોજ મુબંઈ ખાતે માતા જયમતી 
અને મપતા મનરંજનભાઈને તયા ંથયો. 
મવલેપાલવેની ગોકળીબાઈ મવદ્ાલયમા ં
અભયાસ કરી પરંડત ઓમકારનાથજી 
પાસેથી સગંીત શીખયા, બાળપરથી 
જ સંગીત અને અલભનયનો શોખ 
હોવાને કારરે આગળ જતા અમ-
દાવાદની ગજુરાત કોલેજના નાટ્ 
મવભાગમા ંએડમમશન લીધુ,ં તયા ંએક 

વષ્ધ નાટ્ાભયાસ કયા્ધ બાદ એચ.કે 
કોલેજમા ંથયેલ "મવનવેલી" નાટકમા ં
તેમરે અલભનય કયમો અને દશ્ધકોની 
દાદ મેળવી. 

એચ.કે.કોલેજમાં અભયાસ કરતી 
વખતે ગોપી નામની તેમનાથી 
જુમનયર છોકરીના પરરચયમા ંઆવયા, 
છોકરીના મપતા તે સમયે સરકારમા ં
મમમનસટર હતા. ગોપીને પર નાટકનો 
શોખ પરંત ુમનમેષ સાથે પ્રરય થતા 
તેને નાટકની પે્રક્ટસ કરવાની મજૂંરી 
ઘરેથી ન મળતી, અંતે બને્એ લગન 
કરી લીરા. સમયાંતરે ગોપીબહેન 
ઇસરોમા ંનોકરી કરતા પર જીવ તો 
રંગભમૂમનો જ. સમય જતા દીકરી 
જનમી અને નામ આપ્ુ ં"તલુસી. આ 
તરફ મનમેષભાઈએ "કોરસ"નામની 
સસંથાના શ્રીગરેશ કયા્ધ.

મનમેષભાઈની પ્રગમતનો ગ્રાફ 
રીમે-રીમે ગગન ચમુી રહ્ો હતો 
અને રીરૂબેન પટેલની નવલકથા 
આરારરત તૈયાર થયેલ જારીતી 
ગજુરાતી રફલમ "ભવની ભવાઈ" મા ં
સહાયક રદગદશ્ધક તરીકે કામ મળ્ુ.ં 
આ રફલમમા ંતેમરે રંગલા અને પાશ્વ 
ગાયકની એમ તે્રવડી ભમૂમકા ભજવી. 
આ રફલમે કેટલાય એવોડ્ધ મેળવયા.

મનમેષ દેસાઈ રદગદમશશિત "નસીબની 
બલલહારી" ગજુરાતી રફલમ આજે પર 
લોકહૈયે જરા જુદંુ સથાન રરાવે છે. 
આ ગજુરાતી રફલમ જારીતા કલાકાર 
અને વત્ધમાન સાસંદ પરેશ રાવલની 
પ્રથમ રફલમ હતી. આ રફલમને કારરે 
જ છ અક્ષરના હુલામરા નામથી 
ઓળખાતા રમેશ પારેખની રચના 

(અનસુરંાન 12મા ંપાને)

r™{u»k Ëu‚kR 
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રાતે જમયા પછી ઢાકોઢંુબો 
પતાવી શ્મુત સાડીને છેડે 
હાથ લુછતી લેપટોપ 

લેતા હાશ કરીને બે્ી. થાકેલી હતી 
તો પર આવતીકાલની ડેડ લાઇન 
હતી એટલે અધરૂો આટટીકલ પરૂો કરી 
પહોંચાડવાનો હતો. એ મેગેરીનની 
ઓરફસમાંથી રરમાઇનડર કોલ પર 
આવી ગયેલો.  હા, એ એક સારી 
લેલખકા હતી. મનતનવા કલપનાના 
પ્રદેશમા ં મવહરતા મવહરતા આવેલા ં
મવચારોને શ્દદેહ આપી સજાવતી 
રહેતી. તે પોતાના  અવનવા 
કલપનોને લીરે વાચકોમાં બહું જ 
મપ્રય થઈ પડેલી.

લેપટોપ ચાલ ુક્ુું. સક્રીન ઓન 
થતાં જુએ છે તો એક નવનુકોર 
વોલપેપર સક્રીનને શોભાવી રહુ ંહત ુ.ં 
સરસ હત ુ ંઆ તો! નક્ી ભામવએ જ 

બદલ્ુ ં હશે. ભામવ તેની ટીનેજર 
કોલેજીયન દીકરી. સાંજે લેપટોપ 
પર કામ કરવા બે્ેલી. એના ંહાથમા ં
લેપટોપ આવ્ુ ં કે કંઇ ને કંઇ નવા 
ગતકડા કરતી જ હોય. એટલે શ્મુતને 
એ  મવશે કંઇ નવાઈ નહોતી, પર 
લેપટોપની સક્રીન પર જે ‘વોલપેપર’ 
હત ુ ં તેની નવાઈ હતી. પારીદાર 
ઘોડા પર બે્ેલો પેલો કામદેવના ં
અવતાર સમો, આજની ભાષામા ં
કહીએ તો ટોલ, ડાક્ધ  હનેડસમ ્ વુાન, 
હમરા ંજ ઘોડા પરથી કદૂકો મારીને 
સક્રીનમાંથી બહાર આવી જશે એવુ ં
તેને લાગ્ુ.ં શ્મુત એ વોલપેપરને એક 
ટક મનહાળી રહી. બસ જોતી જ રહી 
ગઈ.............

તેની નજર સામે હાલમાં જ 
તરોતાજા ્વુાનીએ દસતક દીરા 
હોય એવી તરવરાટ ભરેલી ્વુતી 

આવી ગઈ. તેરે રાજકોટની આરસ્ધ 
કોલેજમાં મુખય મવષય તરીકે 
ગજુરાતી લીરેલુ.ં સારહતયના ંશોખને 
લીરે રડબેટ, સાંસ્રુમતક પ્રોગ્રામોમા ં
ભાગ લેવો, કમવતા, ગરલ, શાયરી 
લખવી તેને માટે સામાનય થઈ 
ગયેલુ.ં અલબત તેની ઉંમરની દરેક 
્વુતી જાતજાતના સુવંાળા સપના 
સેવતી હોય તો તેમા ંએ પર બાકાત 
ન જ હોય. એ  ્વુતી પર એવી 
જ હતી તે તેની સંવેદનાને શ્દ 
સવરૂપ આપતી રહતેી. વેકેશન પડે ને 
લચત્રકામના શોખને પોષવા રંગ અને 

ðku÷ …u…h
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પીંછી પર હાથમા ંલઈ લેતી. ઘરા ં
લચત્ર બનાવયા, લોકોમાં વખરાયા 
પર ખરા! તેને તો એ બરામાંથી 
એક જ લચત્રરચના વરારે ગમતી જે 
તેના રદલની નજદીક હતી. ‘આવો 
જ તેજીલા તોખાર જેવો સુદંર ્ વુાન 
પાખં લગાડેલા ઘોડા પર બેસી જારે 
તેને લેવા આવયો હોય!’ રદવસરાત 
એ અને એના સપનાનો રાજકુમાર 
એમની પોતાની ખાસ સવપનનગરીમા ં
ફરતા રહતેા.

સમય થતા ંતે ્વુતી માટે પર 
માંગા આવવા માંડ્ા. એકથી એક 
સારા ્ેકારા! એમના કુટંુબને યોગય 
્ેકારા હતા પર તે ્વુતીને કોઈ 
પસદં ન આવે. તે તો દરેક છોકરાની 
તલુના પેલા લચત્રમાનંા ્વુાન સાથે 
કરતી અને નનૈયો ભરી દેતી. તેરે 
જેવા ્વુાનનુ ંસપનુ ંજો્ુ ંહત ુ ંતેવો 
તો કોઈ જારે પેદા જ નહોતો થયો. 
આમ જ તે ભરી પરવારી, સમય 
પસાર કરવા ને નોખો અનભુવ 
મેળવવા તેરે ગજુરાતથી પ્રમસધિ 

થતા ંએક ગજુરાતી સમાચારપત્રમા ં
નોકરી લઈ લીરી. હવે તે માબાપને 
એમ કહતેી ઉતાવળ ન કરશો મને 
હવે આ અનભુવ પર પરૂો લઈ લેવા 
દો. ઉફફ, આમ ને આમ લગનની વય 
નીકળી ગઈ, જયારે બીજા ભાઈ-
બહનેને માબાપે સમયસર પરરાવી 
દીરા, બાપ ુતો તેના લગનની રાહ 
જોતા ંવૈંકંુ્રામે સીરાવી ગયા. હવે 
રહ્ા મા અને ભાઈ ભાભી. બહ ુએકલી 
પડી ગઈ……..

માતાના અમતશય આગ્રહને વશ 
થઈ જાતે જ મેરેજ ્્રૂોમાં નામ 
લખવી લાવી. હવે તેની પસદંગીને 
કોઈ સથાન નહોત ુ ં રહું, તેને જે 
પસદં કરે તેની સાથે પરરી જવાનુ.ં 
અમતમપ્રય એવા પેલા પેઈંરટંગસનો 
તો વીંટો વળી ગયો, કંઈ કામનુ ં
નહોત ુ રહું, સાવ રાંખ ુ ં પર પડી 
ગયેલુ.ં..........

અંતે લોખડંબજારમાં બહુ મોટી 
પેઢીના ંમાલલક, બે્ી દડીના ંસરુાશં ુ
સાથે તેના લગન થઈ ગયા. બહુ જ 

સાલસ અને સમજુ હતો સરુાંશુ! 
સરળતાથી વહી રહલેા લગનજીવનને 
જો સખુી કહી શકત ુ ંહોય તો ખરેખર 
તે સખુી જ હતી ને! 

કાશ, સપના સાચા પડતાં હોત 
તો? સરુાશંમુા ંતે પેલા ઘોડેસવારને 
શોરતી જ રહી ગઈ.......

અચાનક પાસે પડેલા મોબાઈલમા ં
મેસેજનુ ંનોરટરફકેશન આવતા ંતેની 
તંદ્ા ખલુી. પેલો ઘોડેસવાર અને 
્વુતી તો ગાયબ થઈ ગયા હતા. 
“બાપ રે બહુ મોડુ થઈ ગ્ુ.ં” કહી 
શ્મુત પોતાના કામે લાગી, અચાનક 
તેની આંગળીઓ કીબોડ્ધ પર અટકી 
ગઈ........ તેના મન મગજ પર 
એક મવચાર વીજળીની જેમ રબકી 
ગયો. ‘પોતાની જેમ જ, ભામવ ક્યાકં 
એ ઘોડેસવારનુ ં સપનુ ં તો નથી 
જોતી ને ? જો એવુ ંજ હોય તો...
તો હું ભામવને જ સાથ આપીશ...
સરુાશં ુભલે જુનવારી મવચારસરરી 
રરાવતો હોય !’

(પાના ં10નુ ંચાલ)ુ

"સાવંરરયો રે મારો" લોક જીભે જારીતી 
બની. આ રફલમમા ંસગંીત શ્રી ગૌરાગં-
ભાઈ વયાસે આપ્ુ ંહત ુ.ં 

પોતાની તજંદગીના સાડા ત્રર 
દાયકાથી વધ ુસમય રંગભમૂમને જ 
સમમપશિત કરનાર મનમેષભાઈ દેસાઈએ 
100થી વરારે નાટકોનુ ંરદગદશ્ધન ક્ુું. 
વષમો પહલેા દૂરદશ્ધન પર પ્રસારરત 
થતી તેમની “રમ્ધભમૂમ” નામે મસરરય-
લના પાત્રો અને ડાયલોગ આજે પર 
વડીલોના મોઢે અચકૂ સાભંળવા મળે 
છે. "મારસ એક ઉખાણુ"ં, “આટાપાટા”, 
“વારસદાર” તથા જારીતા લેખક 
રજનીકુમાર પડં્ાની નવલકથા પર 

આરારરત "લલલત લાડ" ના પટકથા 
સવંાદ લખયા હતા. તાજેતરમા ંરરલીર 
થયેલ "કખૂ"નામે ગજુરાતી રફલમનુ ં
પર તેમરે  રદગદશ્ધન ક્ુું છે.

મમત્રો,ગજુરાતી રંગભમૂમએ બહ ુ
મોટા ગજાના કલાકારો આપયા છે. 
રચનાઓની ઉત્મ અને મહામલુી 
ભેટ આપી છે. નાટકો આપયા છે પરંત ુ
અતયાધમુન્તાની દોડમાં ચાલતા 
આપરે સૌએ ઓરરતજનલ રંગભમૂમ-
ની વયાખયા બદલી નાખંી છે. આજે 
આપરે મનમેષ દેસાઈ જેવા રંગભમૂમના 
કલાકારને ગમુાવી દીરા તયારે એવા 
અનેક કલાકારો કે જેમના શરીરમા ં
લોહી નહીં પરંત ુરંગભમૂમ વહ ેછે તેની 

પાસે જીવન જીવી શકે તેટલી સગવડ 
પર નથી તયારે તજંદગી આખી રંગ-
ભમૂમના માધયમથી લોકોને હસાવનાર 
આવા કલાકારોના ચહરેા પર કસમત 
લાવવુ ંએ હવે આપરી નૈમતક ફરજ 
છે. મનમેષ ભાઈ આજે આપે અચાનક 
મવદાય લીરી પરંત ુઆપના કાય્ધની 
સવુાસ કાયમ લોકહૃદય સમ્રાટ રહશેે 
તેવી ચોક્સ આશા છે.   

(નોંર: ઉપરો્ત મવચારો લેખકના 
વયક્તગત અલભપ્રાય છે.)



™ðuBƒh 2017   rð[khÞkºkk   13

અમદાવાદનુ ં રેલવે સટેશન 
મુસાફરોથી રમરમતુ ં
હત ુ.ં રતનપરુની ટીકીટ 

કઢાવી કુલીને સામાન ટે્નમા ંચડા-
વવાની સચુના આપી,મસગારેટની 
છેલલી ફંૂક મારીને હું ટે્નમા ંચડ્ો. 
કુલીને પૈસા ચકૂવીને મેં મારો સામાન 
ચેક કરી લીરો. કુલીએ બારી પાસેની 
જગયા રોકી રાખી હતી એટલે સારંુ 
હત ુ,ં બાકી ભીડ જોતા ંટે્નમા ંજગયા 
મળવી મશુકેલ હતી. મને ટે્નમા ં
મસુાફરી કરવાની બહુ ગમતી. હું 
અને મારંુ એકલવા્ુ ંજીવન. આમ 
પર મને કોઈની જોડે ખાસ ભળવાનુ ં
ફાવત ુ ંપર નરહ.

ટે્નમાં સામેની સીટમાં બે સવા-
સરુરયા એકદમ લઘર-વઘર બાળકો 

અને બે પોતે એમ એક પરરવાર 
માડં સમાયેલો હતો. ત્રીજુ ંઆવવાની 
તૈયારી હોય એવુ ંલાગત ુ ંહત.ુ રામ 
જારે ક્યાથંી આવી જતા હશે આવા 
લોકો. દેશની વરતી જતી આબાદી 
આ લોકોને જ આભારી છે. સાહબે,જરા 
તમારો સામાન ખસેડી સહજે જગયા 
કરી આપોને આ નાના ટાબરરયાને 
બેસાડી દઉં. મેં સામાન ખસેડીને સહજે 
અરગમાં સાથે જગયા કરી આપી. 
સમય ક્યા ંવીતી ગયો એનો ખયાલ 
જ ન રહ્ો.

રતનપરુ આવી ગ્ુ.ં ટે્નમાંથી 
નીચે ઉતરતી વખતે પેલા મારસે 
મને કીધુ.ં “સાહબે મેં જો્ુ ંકે તમને 
આ બાળકો પ્રતયે સહજે અરગમો થયો 
હતો. પર બાળકો તો ભગવાનનુ ંરૂપ 

હોય છે. મારી સાથે આ નાનો દીપ ુ
અને રદયા મારા પાડોશીના છોકરા છે. 
એક બસ સાથેના અકસમાતમા ંચાર 
મરહના પહલેા ંએમના ંમા-ંબાપ મરી 
ગયા.ં એમને સભંાળવાવાળં કોઈ ન 
હત ુ ંઅને અનાથ-આશ્રમમા ંમકુવાનો 
મારો જીવ નહતો ચાલતો. બસ એ 
રદવસથી આ બનેં મારી સાથે છે.આ-
ટલુ ંકહી, એ તયાથંી ચાલી નીકળયો. 
આટલી મોંઘવારીમાં કોઈ બીજાના 
બાળકોને ઉછેરવાની મારસાઈ તો 
આજના જમાનામા ંમાડં કોઈ પાસે જ 
હોય છે. આકાશમા ંસરૂજ ભલે આથમી 
ગયો હતો પરંત ુમારસાઈનો સરૂજ 
તો હજી ચમકતો હતો.

ðkíkko
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ઉપરની પકં્તઓમાં જે વાત 
કહી છે તે વાત બાળકોના ં
મનમા ંરહ ેતે જરૂરી છે. બાળક 

પોતે ભરતરને ભાર અને દફતરને 
અરગમતો થેલો સમજીને ચાલશે તો 
અનથ્ધ સજા્ધશે. બધુ ંસમજવાનુ ંઆપરે 
છે. કરવા જેવુ ંકરવાનુ ંઆપરે છે. 
બાળકને તો મસત રહવેા દો. મરામા ં
રહવેા દો. નરહ તો, જગજીતમસંહની 
એક ગરલમા ંકહુ ંછે તેમ -’ વો ભી 
અપને જેયસે હો જાયેંગે!’-

 મને બરાબર યાદ છે, શાળાનો એ 
પહલેો રદવસ. જયારે નવુ ંફ્રોક અને 
પગમા ંબટુમોજંા પહરેીને સૌથી પહલેો 
દફતરને સપશ્ધ કયમો તયારે, અંતરમા ંજે 
ઉતસાહ ઉમટ્ો, આંખોમા ંજે આનદં 
છલક્યો એવો અહસેાસ ફરી ક્યારે 
થયો હશે? ખબર નથી થયો પર 
હશે કે નહીં!  જયારે જયારે પાછળ 
દફતર લટકાવીને, શાળાએ જતા ં

બાળકો નજરે ચઢે તયારે તયારે, અચકૂ 
મને સુદંર ફૂલોથી મહેકતો બાગ 
યાદ આવયો છે. વષમો સરુી સવારની 
ભાગદોડ કરીને થાકેલી હું શાળાએ 
પહોંચુ ં અને પ્રાથ્ધના સભામા ંપ્રાથ્ધના 
ગાવા માટે માઈક આગળ ઉભી રહું 
તયારે, એ બાળ સમદુાય હંમેશા ંમને 
સુદંર-રૂપાળા ંફૂલડા ંસમ લાગયો છે. 
હાથ જોડીને આંખો બરં કરીને પ્રાથ્ધના 
ગાતાં એ ફૂલડાંઓને નીરખી લેવા 
હું વચચે વચચે આંખો ખોલી દેતી. 
એવામા ંજયારે મી્ી મધરુી પ્રાથ્ધના 
પર ભળતી તયારે, બરો થાક ઉતરી 
જતો, બરો કંટાળો હવા થઈ જતો.

જીવનનો કેટલો મોટો ભાગ 
આવા ંમી્ડાઓંની વચચે ગજુારવાનુ ં
સૌભાગય મને સાંપડ્ુ ં  છે. અને 
સોગદંથી કહી શકંુ કે, એ ફૂલડા ંસરસ 
રીતે ખીલે, ફોરમ ફોરમ પમરે, કદીય 
અકાળે કરમાય નરહ, તે માટે સજાગ 

રહવેાનુ ંસભુગ કાય્ધ કરી શકંુ તેવુ ં
સૌભાગય પર દયાળ પ્રભએુ મને 
આપ્ુ ંછે. વહાલા બાળકો સાથે રહીને 
મેં તેમને માત્ર ગલરત, મવજ્ાન અને 
સગંીત શીખવાડ્ુ ંહશે. પર તેઓની 
પાસે હું અઢળક વાતો શીખી છં. 
તેમની મશુકેલીઓ સમજી મદદરૂપ 
થવાની પ્રોસેસ દરમયાન મને અલભય 
જારકારી મળી છે. જીવનભર ચાલયા 
કરે તેટલી હકારાતમકતા તેઓના ંસગેં 
મારામા ં્ાસંી ્ાસંીને ભરી છે. આજે 
ડો્ટર, એનજીનીયર કે મોટી કંપનીમા ં
એ્સીકટુીવ તરીકે સફળ થયેલા 
મારા મવદ્ાથજીઓ મને જશ આપતા 
હોય છે, ગલરતના જ્ાન માટે. જયારે 
મળવાનુ ંથાય છે તયારે તેઓ આભર 
માને છે. સામે હું અનેક ગરો આભાર 
માની લઉં છં. અને કહું છં, “અરે 
બાબા, પ્રાકપતનુ ંનમત ુ ંપલલુ ંમારંુ છે.”

(અનસુરંાન 19મા ંપાને)

ðkíkko
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જુઓ  કેવુ ંઆવે મારી પાછળ, ચાલ ુજયા ંહું રીમે રીમે આગળ.
મજુને કેવુ ંપયારંુ ખબર ક્યાથંી, તમને તો એ લાગે જારે સાકંળ. 

એના ંભાર તરી ચચા્ધઓ કરતા,ં સૌ પર છવાતા ંલચંતા કેરા ંવાદળ.
 ના ના એ ભાર નથી ભરતરનો, એમા ંકંઈ વાત નથી કોઈ પોકળ.

ગોમપત જ્ાન સમા્ુ ંછે દફતરમા,ં  જેમ પષુપ પખંડુી પર વસે રાકળ. 
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બી
જા રોરરમા ંભરતો મવવેક હોમવક્ધ  કરવામા ં
અખાડા કરતો એટલે એની મા એને બાજુવાળા 
ફલેટમા ંરહતેા ંમહતેા દંપતીની સોળ વષ્ધની 

દીકરી રદશા પાસે મોકલી આપતી. રદશા પર પોતાના 
ભરવાના ંસમયે આ વહાલસોયા મવવેકને બાજુમા ંબેસાડીને 
રોજ હોમવક્ધ કરાવતી. સમય સરી ગયો. છ વષ્ધનો મવવક 
સોળનો થયો અને સોળ વષ્ધની રદશા છવવીસની થઇ. 
પરંત ુબને્ની દોસતી અતટૂ હતી. સમયના વહરે સાથે 
વધ ુમજબતૂ થઇ હતી. સાજંે છથી સાતનો સમય બને્ 
સાથે વીતાવતા. સોળ વષ્ધની કુમાર અવસથામા ંઆવેલા 
મવવેકને કંુવારી છોકરીનો પહલેો સપશ્ધ રદશાનો થયો હતો. 
એટલે તે એના તરફ આકષા્ધયો હતો. નાદાનીયતમા ંથયેલ ુ
આકષ્ધર પે્રમમા ંક્યારે પરરવમતશિત થત ુ ંગ્ુ ંએની બને્ને 
ખબર જ ના પડી. રદશા બી.કોમ અને એમ. કોમ.નો 
અભયાસ પતાવીને નોકરી કરતી હતી. બને્ને સમજાઇ ગ્ુ ં
હત ુ ંકે એ બને્ એક રદવસ પર ના મળે તો શનૂયવકાશ 
સજા્ધઇ જાય છે. મનોવૈજ્ામનકની દ્કષટએ પે્રયસી પોતાનાથી 
જુવાન છોકરાની કંપનીમા વધ ુઉતસારહત રહ ેછે અને 
છોકરો આવી રીલેશનશીપને સરુલક્ષત સમજે છે. મવવેકે 
કોમસ્ધમા ંએડમીશન લીધુ.ં રદશા એના જીવનની સતૂ્રરાર 

હતી .  છવવીસ 
વષ્ધની રદશા માટે 
માગં ુઆવતુ ંતયારે 
એ કોઇ ને કોઇ 
બહાને ટાળી દેતી. 
મહેતા પરરવાર 

આ બાબતથી લચંમતત થતા,ં તયારે મવવેકને કહતેા ંકે એ 
એની ફ્રેંડ, ફીલોસોફર અને ગાઇડને સમજાવે. બીજા ત્રર 
વષ્ધમા ં મવવેક બી.કોમ થયો અને આગળ સી.એફ.એ કે 
એમ.બી એ.નો મવચાર કરતો હતો. રદશા ત્રીસની થઇ 
તયારે એક રદવસ, એને છોકરાવાળા જોવા આવવાના 
હતા.ં છોકરો બરી જ રીતે લાયક હતો, ભરેલો હતો, સારંુ 
કમાતો હતો અને ઘર પર સારંુ હત ુ.ં રદશાના માતામપતા 
આ વખતે ના સાભંળવા તૈયાર ન હતા.ં આ નાજુક ક્ષરે 
બને્એ એક બાલલશ મનર્ધય લીરો અને ઘેરથી ભાગીને 
નજીકના એક મતથ્ધસથાનમા ંસતંાયા.ં આ આકષ્ધર પે્રમ 
જ છે કે નહીં, એ સમજવા બને્એ છ મરહના, બે જૂદા 
રૂમ રાખીને રહવેાન ુનક્ી ક્ુું. એમની આ રીલેશનશીપ 
સમયના તોફાનો સામે ટકશે કે તકલાદી હશે તે નક્ી 
કરવા મવવેકે એક હોટલમા ંનોકરી લીરી અને રદશાએ 
એક ગરુુકુળમા ંમશલક્ષકાની નોકરી લીરી. સમયથી પહલેા 
લેવાયેલો આ મનર્ધય મોટા શહરેમા ંસવ્ધસામાનય હતો. 
અહીં તો લીવ-ઇન રીલેશનશીપ સામે લોકોને જોવાની 
પર ફુરસદ નથી હોતી. પર નાના શહરે માટે આ રસતો 
એકમાગજી હતો. આ બનાવ બાદ એ લોકો લગન કરે કે 
ના કરે, એમના કુટંુબમા ંપાછા જવાનો મવકલપ નહતો.  
હવે અહીંથી પાછા ફરે તો પર, સમાજમા ંએ બને્ લફરુ 
કરીને પાછા આવયા હોય એવો પ્રમતભાવ મળવાનો હતો. 
એમના કુટંુબીજનોને થોડા સમયમા ંસમાચાર મળયા હતા ં
કે હજી બને્ અપરલરત છે. પર સમાજમા ંશુ ંમોં બતાવીએ 
એ ડરથી બને્ પાછા ના આવે એમ ઇચછતા હતા.ં કાચી 
ઉમરે મવવેકને થયેલો પે્રમ એટલો અપરરપ્વ હતો કે 
આખરી મનર્ધય લેવાના સમયે એના પગ પાછા પડ્ા.ં 
બને્થી એકબીજા વગર નહીં જીવાય એ ભાવના પે્રમની 
હતી? કે એકબીજાની દોસતી ગમુાવવનો ડર હતો?  આ 
સબંરંમા ંક્યાકં અસલામતીની ભાવના હતી? એકબીજા 
સાથે જીવનભર ફાવશે કે આ સબંરં મનભાવી શકાશે એવી 
શકંા હતી?  અસવીકારનો ડર કોના તરફથી હતો?  સમાજ 
તરફથી, કુટંુબ તરફથી કે પોતાના જ હ્રદયનો અને મનનો 
અવાજ હતો? ચાલો હવે પછીનો મનર્ધય સમય ઉપર 
છોડીએ.

“Mðef]Œ 
&

yMðef]Œ”
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ઘરે આવી કેદારે બેગ ફેંકી… કોઇ 
વી્ટોરીયસ અદામા.ં.સવેટર ખભેથી 
ઊતારી ચક્ર ફેરવી જારે ક્યાંય 
ફંગોળ્ુ.ં. આઇકાડ્ધ ફેંક ુજમીન પર...
વળી કાલે બે કલાકની ગોતવાની 
મથામર યાદ આવી ઉપાડીને ખીંટીએ 
લટકાવ્ુ.ં..ર્બ દઇને સોફા પર કુદ્ો. 
રીમોટ હાથમા ંલીધ.ુ.ફેવરીટ કાટુ્ધન 
ચેનલ મકુી...જોરદાર અવાજ કરી.. 
શરીર બીંદાસ ફેલાવી રીલે્સ ક્ુ્ધ..
પળવાર પર પોતાની બાદશાહી 
મારી લીરી કારર પછીની તો ખબર 
જ હતી.

કે....દારરરર!!! તને કેટલી વાર 
કીધ ુછે, આવીને પહલેા ંકપડા ંબદલ...
તને ટીવી જોવાની ના નથી કહી? 
ત ુસમજતો કેમ નથી.....?? બીજા 
છોકરાઓને જોઇને કાઇંક તો શીખ..
મમમીની નજર એના કુમળા ંગાલ પર 
પડેલા ંઉજરડા પર ના ગઇ. ક્યાથંી 
જાય એ તો બરી વસત ુસમેટવામા ં
એને જોવાનુ ંજ ભલુી ગયેલી.

કેદાર જોતો રહ્ો.. નીલની મમમી 
તો એ વેનમાંથી ઉતરે કે તરત જ 
એને દોડીને તેડી લે છે. હગ કરીને 
કીસી કરે છે.. “આવી ગયો દીકુ...?” 
કહી અંદર લઇ જાય છે, એમા ંકેવો 
ઉમળકો હોય છે.. ખબર નહી મારી 
મમમી મને જોઇને ખશુ કેમ નથી 
થતી? એ હસતી કેમ નથી..?

‘ચાલ બતાવ જોઉં આજ શુ ંક્ુ્ધ? 
શુ ંલખ્?ુ’

“પર..મમમા ભખુ લાગી છે..”
‘ચપુ રે .! બહાના નહી... નહી 

બતાવે તો જમવાનુ ંજ નથી..’ 
“ઓકે... “ઉદાસ મને એરે પોતાનો 

પસુતકીયો કોથળો ્ાલવયો એક એક 
બકુ બતાવી.. મમમીએ જોઇ અધરુા 
્લાસવક્ધ  માટે બે થપપડ લગાવી. 
ખેંચીને રસોડામાં લઇ ગઇ. ટેબલ 
પર એક એક વયજંન સાથે એક એક 
ઇનસટ્કશનશ પીરસાતા હતા.’જમીને 
સવુાન ુનથી. સૌથી પહલેા ંમે્થસ..... 
્લા...્લા... ‘

કેદાર ફરી નીલની વાત યાદ 
કરવામા ંસરી પડ્ો... ,”ખબર છે... 
કાલ મમમાએ મારા માટે સરપ્રાઇર 
ડીશ બનાવી હતી.. મી્સવેજ 
સેનડવીચ, હું ચેનજ કરી રસોડામા ં
ગયો.. તો મારી ડીશ સવ્ધ કરી ઢાકેંલી 
જોઇ, 

જેવી ખોલી કે મમમી કાનમા ં
બોલી... સરપ્રાઇઇઇર!!!

મેં ખશુ થઇ વહાલી કરીને લવ ્ ુ
મમમા કહી દીધ.ુ. સાચે જ મમમા જેવ ુ
કોઇ નથી...” 

તયાં કેદાર ના કાનમા મમમીનો 
અવાજ આવયો ,’ કેદાર.... શાક રોટલી 
જમે છે કે દઉં એક?’ કેદાર ચપુચાપ 
જમવા માડંયો. 

જમી હાથ રોવા જવા હતા પર 
જીવ લલચાયો ને હાથ રીમોટ પર 
ગયા..

નીલ કહેતો હતો ને કે,” હું તો 
જમીને છોટાભીમ જોઉં. મારી મમમી 
કહ ેબેટા કીચન સાફ કરુ તયા ંસરુી ત ુ ં
એ જોઇ લે પછી સાથે હોમવક્ધ કરીશુ.ં” 

અવાજ વગર પર કેદાર કાટુ્ધનમા ં
ખોવાઇ ગયો..તયા ંમમમી દોડી આવી 
રીમોટ જપટી ગઇ.. 

“હાથ રો કંઇક સમજ ક્યાકં જઇ 
નાક કપાવજે.. દુનીયા કહશેે મા એ 
કંઇ સસંકાર જ નથી આપયા.ં હવે જુએ 
છે શુ.ં..જા આમ નીકળ..!”

કેદાર ચપુચાપ હાથ રોઇ સઇુ 
ગયો. તયાં મમમી ફરી આવી હવે 
એનાથી ના રહવેા્ુ.ં.. બોલતા ંપહલેા ં
એક લગાવી.. “હું ના હોઉં તો તારે 

“{B{k ykR ðkuLx Þw...!”
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પેન હાથમા ંજ નહી લેવાની એવુ.ં.? 
બીજાને જો ક્યારે લેશન કરી નાખે 
ખબર પર ના પડે. ને એક ત ુ ંછે રાતે 
11 વાગે તોય તારંુ પરંુૂ ન થાય. ચાલ 
હવે મે્થસનુ ંચાલ ુકરી દે.”

કેદારને વળી નીલની વાતો યાદ 
આવવા લાગી, “મમમી મને એક કલાક 
પડખા ંમા ંસવુડાવી દે. પછી ઉ્ીને 
પાસે જ બેસે અને હોમવક્ધ કરાવે..”

કેદારે પછૂ્ ુપર હત ુ ંકે, “તને બધુ ં
આવડી જાય છે?” નીલ કહ ે ,”હા..
મમમી હલેપ કરે એટલે બધ ુસમજાય 
જાય.”

કેદારે મવચા્ુ્ધ, મારી મમમીને 
ભલુથી પર કહુ કે ,’મા ંઆઇ વોનટ 
યોર હલેપ...’ તો કહ ે,ડફોળ મારા માટે 
ભરે છે?? 

જે હોય તે ટ્શુન ટીચરને કહજેે..
અને ટ્શુનમાં તો એક વાર ના 
સમજાય તો બીજી વાર તો સોટી 
હોય જ..સોટી એવી જોરથી લાગે કે 
ઓ..મા.ં.. કહવેાય જાય એજ ભાવમા.ં.
કે મા આઇ વોનટ ્.ુ..!

ખેર બધ ુ ભલુી કેદાર લખવા 
લાગયો, તયા ંબીજા ફેનડની મમમીનો 
કોલ આવયો..આજ કેદાર કેમ બહાર 
ઊભો હતો? અને મમમીએ હાથમા ં
સકેલ લીરી. બોલ તે શુ ંક્ુ્ધ? કેદાર 
સાચ ુબોલયો કે મા બે છોકરાઓ હંમેશા 
મને હરેાન કરે છે.. રક્ા મારે છે..
આજ એ મને મારતાં હતાં અને મેં 
એમને દુર ખસેડ્ા ંતો એમાનો એક 
પડી ગયો.. તયા ંમેમ આવયા ને એમને 
લાગ્ ુકે મારી ભલુ છે એટલે બહાર 
ઉભો રાખયો... તયા ંતો મમમી એ બે 
સકેલ લગાવી દીરી...”સાવ બગડી 
ગયો છે..મેમને ના ખબર હોય કોર 
સાચ ુકોર ખોટંુ? તારે મને કહવેાય કા ં
તો મેમને...”પર મા મે તને કીરેલુ ંકે 
આઇ વોનટ ્.ુ..!”

“મારે કંઇ નથી સાભંળવુ ંતારે રક્ો 

મારવાની શુ ંજરૂર હતી...? ગુડંો થવુ ં
છે?? આવતો નહી ઘરમા ંજતો રહ ે
અતયારે જ... નીકળ મારા ઘરમાથંી 
રોજની માથાકુટથી કંટાળી ગઇ છં, 
લમરા દુખે છે મારા, કોર જારે કોના 
જેવો થયો.. નીકળ… જા....નહી જાય 
તો વારો કાઢીશ..”

તો પર બીકનો માયમો ધ્જુતો કેદાર 
તયા ંજ ઉભો રહ્ો..માર ખારે રાખયો..
બપોરે ટ્શુનમા ંજઇ પાછો ફયમો.

સાંજનો ટાઇમ થયો . .બરા 
છોકરાઓ ગ્રાઉનડમાં રમતા હતાં, 
કેદાર ને જવ ુહત ુપર હીમમત ના 
થઇ.. નીલ લેવા આવયો પર મમમીએ 
મોબાઇલમાથંી માથ ુઉચક્યા ંવગર 
ઘસીને ના કહી દીરી.પછી મમમીનો 
સીરીયલનો ટાઇમ થયો..કેદારન ુ
હોમવક્ધ  પત્ુ.ં.એરે રરમા ંરમવાનુ ં
મવચા્ુ્ધ.. લાગ્ ુમમમી ના નહી કહ.ે.
પર મા એ બોલ આંચકી લેતા ંથોડી 
એ્રામની તૈયારી કરવા કહ.ુ. પાચં 
મીનીટમાં પાછા આવી કહુ ંમમમી 
થોડીવાર મોબાઇલમા ંગેમ રમુ?ં પર 
તયા ંપર મા એ ખબરદાર કહુ.ં

એક વખત આ બરાથી કંટાળી 
પપપા એ પર માર મારવો પડ્ો...
તે દીવસે કેદાર ભાંગી ગયો..એને 
કહવેામા ંઆવ્ુ ંહત ુકે ત ુજો ્ લાસવક્ધ 
પરુુ ના કરી શકે તો ઘરે પગના મકુતો. 
મા ંને પર લાગ્ ુકે આજ જરા વધ ુજ 
થઇ ગ્ુ ંછે. ડર અને મારની બીકથી 
કેદાર પર હવે ઘરે નથી આવવુ ંએમ 
નક્ી કરી સઇુ ગયો.. 

અને બીજે રદવસે એ જ થ્ુ,ં જેની 
મમમીને બીક હતી. કેદાર બપોરે 3 
વાગયા સરુી ઘરે ના પહોંચતા ગોતવા 
જવુ ંપડ્ુ.ં

મા આંસઓુ સારતી બરે રસતે 
ફરી વળી..સખીઓને મેસેજ કરેલા 
એ વારે વારે ફોન અને મેસેજ દ્ારા 
અસંખય સલાહ ખોટા આશ્વાસન 

આપી એ હદે અકળાવી રહી હતી 
કે ફોન બરં કરી દેવો પડ્ો. માને 
આ ફોન પર નફરત થઇ આવી. 
એ જ હાલત પપપાની હતી...કોઇએ 
ક્યારેય પર એ હતેાળ હાથ એના પર 
ફેરવયો નહતો...બહ ુબરી ફરીયાદોના 
હીસાબ માગંતા.. આ હાથ..! ‘હશે હવે 
થઇ જાશે’..કહેવા, ક્યારેય પે્રમથી 
પી્ પસવારતા નહી. આંખોમા ંક્રોર 
આંજી એની સામે ઘરુક્યા કરતા ંપર 
ક્યારેય એની આંખોની ફરીયાદ 
કોઇએ વાંચી નથી. માને કેદારને 
દયાહીન મારેલા ંમારની આહ.. ના 
ઉદગાર સભંળાયા ને... 

મમતા ભરેલા ંઆદ્ સવરે ઓ...કે....
દાર...! કહી સફાળી ઉભી થઇ ગઇ... 

આ સવપન હત ુએ વાતનો એને 
મવશ્વાસ ના આવયો. ખબુ માર ખાઇને 
સકુલમા ંચાર કલાક ઊભેલા ંકેદારનુ ં
નબળં શરીર એ હદે થાકુ ં હત ુ ં કે 
પોતાના ડરાવના સપનાથી ડરીને 
કેદારને એ વળગી પડેલી અને ખોળા 
લઇ ચમુીઓથી પલાળતી માનો પે્રમ 
પર એની નીંદર ભગં ના કરી શકી.. 

વહલેી પરોઢમાં મા એ કેદારની 
મનપસંદ વાનગી આલુપરો્ા 
બનાવવાની સટાટ્ધ  કરી દીરી હતી...
પર કેદારને ઉ્ાડવાની એને કોઇ 
ઉતાવળ નહોતી... આજ કેદારના ં
દદ્ધ નાક શૈશવની પરુા્ધહુતી હતી.. 
અને પે્રમાળ મમતામયી પરોઢ એને 
વહાલમા ંનવડાવા આતરુ હતી.

પછી શુ ંશુ ંકરીશુ ંએવી કેટલીય 
યોજનાઓ મા મગજમા ંગો્વી રહી 
હતી.. પર મજાની વાત એ હતી 
કે એ બરામાં હવે કેદાર એકલો 
નહતો...’મા,આઇ વોનટ ્’ુ કહવેાન ુ
ન હત ુ,ં વગર કહે્ પર હવેથી મા 
એની સાથે જ હોવાની હતી..
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દરેક રમ્ધમા ં“લાલ”, “લીલો”, અને પીળો રંગ  

ખબુ જ મહતવ રરાવે છે. 

કદાચ રાષટ્રમ્ધમા ંપર એવુ ંજ કંઈક મહતવ હશે!  

એટલે જ ‘TRAFFIC LIGHTS’ના રંગ  

“લાલ”, “લીલો”, અને પીળો છે.

 …h{ Þku„uþ þkn
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રે
લવે પલેટફોમ્ધના છેવાડે આવેલી એક નાનકડી 
ઓરફસમાથંી બહાર આવીને માનવે રેલવેના 
પાટા પર મજૂરી કરતા મજદૂરોની હાજરી 

લેવાનુ ંશરૂ ક્ુું.
ગરપત...હાજર, મવનાયક....હાજર, કેશવ…..

હાજર, મારવ....હાજર, રામચદં્....હાજર, લક્મર....
હાજર, મારૂમત....હાજર, મવઠ્ઠલ...હાજર,  મહાવીર....
હાજર, મસધિાથ્ધ....હાજર, શકંર…..હાજર, મહશે…..
હાજર, એકનાથ....હાજર, તકુારામ....હાજર, 
નામદેવ....હાજર, મહમદ.....હાજર, યેશ.ુ...હાજર,

એક પછી એક નામ બોલાતાં જતાં હતાં અને 
પ્રત્તુરમા ં‘હાજર’ એમ જવાબ મળતો હતો. છેલલુ ં
નામ બોલા્ુ ંઈશ્વર....પર કોઈ જ જવાબ ન મળયો. 
માનવે ફરી બમૂ પાડી, ઈશ્વર....પર ફરી એ જ 
ખામોશી ને માનવે ઈશ્વરના નામ આગળ ચોકડી 
મારી દીરી. હાજરીપત્રક બરં કરીને માનવ હજુ 
ઉભો થાય છે, તયા ંતો બોમબના પ્રચડં રડાકામા ંકામ 
કરતા ંબરા ંજ મજદૂરોની સાથે માનવ પર હવામા ં
ફંગોળાઈ ગયો. કેટલાયેં મરી ગયા.ં કેટલાયેં ઘાયલ 
થયા.ં ફંગોળાઈ ગયેલા ંહાજરીપત્રકમાનંી બરાની 
હાજરીને લોહીથી ભ ૂસંતો રેલો, 

ઈશ્વરના ંનામ આગળ આવીને અટકી ગયો.
ઈશ્વર હાજર, ગેરહાજર કે પછી પ્રશ્નાથ્ધ?

Eïh....?

ðkíkko
hkurnŒ fk…zeÞk

(પાના ં14નુ ંચાલ)ુ

આ તકે દફતરનો ભાર અને 
ભરતરના ભારની વાત કરવી 
જરૂરી લાગે છે. હા ભાર તો છે જ 
અને રહવેાનો જ. કારર જેમ આગળ 
ભરીએ તેમ બરા મવષયોમા ંદુનયવી 
રોરરે જારકારી મળે તે રીતનો 
સમાવેશ આવશયક બને. એક સાચા 
મશક્ષકનુ ંએ કાય્ધ છે કે, બાળક સૌ 
સરુારા વરારાને સહજ રીતે સમજે 
અને સવીકારે. જે છે તેમાં ખામીઓ 

શોરીને બાળકને મુરંવરમા ંમકૂવાને 
બદલે, તેનો રસ જળવાઈ રહ ેઅને 
સરળતાથી ગ્રહર કરી શકે તે માગ્ધ 
શોરવો જોઈએ. હા, આધમુનક મશક્ષર 
પધરમત માટે અમકુ ફેરફારો અમનવાય્ધ 
છે. પર તે થાય તયા ંસરુી જે છે, તેમા ં
આપણુ ંબાળક કેવી રીતે આગળ વરે 
તે મવચારવાનુ ંઅને આચરવાનુ ંકામ 
એક મશક્ષકે જ કરવુ ંરહુ.ં

     મને ઘરીવાર મવચાર આવે છે 
કે, જો હું ડો્ટર બની હોત (જે શક્ય 

હત ુ.ં) તો જીવનનો મોટો ભાગ દદટીઓ 
સાથે ગાળવો પડત. અને તો મને 
સતતપરે લાચારી, અસહાયતા અને 
ડરથી ભરેલા ચહરેાઓ જોવા મળત. 
એવામાં શું હું મારો આતમમવશ્વાસ 
અને હકારાતમકતા જાળવી શકત? 
થોડંુ અઘરંુ પડત. જોરદાર પ્રયતનો 
અને સજાગતાથી તે શક્ય બનત. પર 
અહીં તો સઘળં  સહજ સાપંડ્ુ!ં
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રદલડંુ છવા્ુ ંઆકાશમાં

આથમતી સાજંે એક શમણુ ંદેખા્ુ ંઆકાશમા,ં

ઉડત ુ ંઊંચેને જોત ુ ંનીચે પછી સતંા્ુ ંઆકાશમા.ં 

એ સોનેરી સોરલે સજાવી મેં મોટેરી મહલેાતો,

એના ઊંચા મમનારાનુ ંકાકં છેક લબંા્ુ ંઆકાશમા.ં

એમા ંરારેરા દીવડાઓ રગમગ રગમગ થાય, 

રળહળતી ઝૂલી જયા ંશગ તેજ રેલા્ુ ંઆકાશમા.ં

એની મેઘરન ુરંગોળીના રંગે સોહ ેમારો સાવરરયો,

મનહાળી લચતચોર મારંુ લચતડંુ ખોવા્ુ ંઆકાશમા.ં

સાવરરયા સગં હાલી નીકળી બની છેક બાવરીયા,

થઇ મમલનની વાત તયા ંરદલડંુ છવા્ુ ંઆકાશમા.ં

સવંાદ 
વાદ કરીને લાગરી સાથે, 

સવંાદ શરૂ કરંુ છં,       
પે્રમનો એકતરફી ભલે, 

પર પ્રવાહ શરૂ કરંુ છં.

સવંાદે ઔપચારરકતા નહીં, 

આત્ધ હૈયાનો આપુ ંછં, 

ન વહ ેવારી થઈ મવચાર, 

એને ખોવાયેલો ખજાનો ગણુ ંછં.

સવંાદમા ંપર બરે વાદનુ ંપ્રચલન, 

આજ ભળતુ ંજોઉં છં, 

મી્ાશને પર પ્રમારમાપ સાથે વપરાતી જોઉં છં.

સવંાદ પર મારે છે કે હવે મવવાદાસપદ બનુ ંછં, 

સનસનીખેજ મળે માટે, તડપતા ંમન હું જોઉં છં. 

મન ન મળે તો મવવાદ, 

ને મળે મન તો સવંાદ બનુ ંછં, 

પર મવમશ્ધ સાથે જ હું એકાકાર થઈ મળં છં. 

સવંાદ ને કોઈક વાદ બનીને નડતા ંપર જોઉં છં

તો સબંરંમા ંઆવતો મવરામ દૂરથી જ હું જોઉં છં.

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe
hÂ~{ òøkehËkh 
frðíkk Cafe
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ભારત ભાગય મવશેષ....

રનય રરાતલ પણૂય ભમૂમ ત ું

મા ગગંાના આમશષ

વારરસી આ મવશ્વનાથની

ભારત ભાગય મવશેષ

 

માડેં મીટ જ દેશ આપરો

જન કલયાર જપ જપજે

ગૌરવ સાવજ શરૂ ભોમનું

સરૂજ સમ ત ુ ંતપજે

 

સવપન જ તારંુ શે્રષ્ ભારત

કમૃષ ક્રાકનત મહાજયોમત

જનશક્ત એ ભાગય મવરાતા

નામ નરેનદ્ જ ખયામત

 

્વુારન હમથયાર આપણું

મવકાસ શખં હર દ્ારે

મનત મત્રરંગે હો જયઘોષ

ઝૂમજે જ રરટંકારે

ઉન્ત શીશ હો પયારે

ઉન્ત શીશ હો પયારે

આવુ ંકહી પહોંચયા વહરે.

રદલથી અરરે ઉડી પહોંચયા કહરે.

અરરે ખેંચાઇ પાતળી લકીર, “ના”- “ના”,

રદલે તરાઇ અસમજંસ લગીર, “હા”-”ના”.

ઉમજીસભર તયા્ધ શ્દો સામટા હૃદયે,

્સસા સભર હાયા્ધ પે્રમાળ સઘળા અરરે.

રદલથી હા, મન કહ ે“હા જી હા”,

ભારે હૈયે ભીંસાયા અરરે, “હા”-”ના”.

રદલની મજૂંરી, મનની મજબરૂી,

અરરે છવાઈ ગહરેી ચપુકીદી...

ખાલી મનોરંજન...
ખાલી પડેલી જગયાને પરુવા આશરો લીરો..
મનોરંજનનો ને-
લાગ્ુ ંવળગર ખાલીપાની ખાઈ તરફ 
દોરી જત ુ ં..
ખાલી મનોરંજન...
પચંાત કરી...
કોમેનટ આપી કે પછી-
ડમૉમીનેટ કરવુ.ં..
ખોખલી માનમસકતા વય્ત કરવી
અંતે....
ખાલી મનોરંજનમાથંી મળી હું જ 
ખા....લી...... 
ખા............લી.............!

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe

þeŒ÷ …t[k÷ 
frðíkk Cafe
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તમે સારહતયસર્જન તરફ કેવી રીતે પે્રરીત થયા? શુ ંમાતા-મપતાની પે્રરરા ખરી?
સમજરો થયો તયારથી જો્ુ ંછે કે ઘરમા ંમાતા-મપતા દૈમનકપત્રો અને જુદા જુદા મેગેલરનો, બા-

ળસામમયકો વગેરે મગંાવતા. આમ બાળપરથી જ વાચન કરવાની સમજ કેળવાઈ અને તયારથી 
સારહતયસર્જનની પે્રરરા સવયભં ૂમળી કે આવુ ંબધુ ંહું પર કેમ ન લખી શકંુ? વધનેુ વધ ુવાચન 
માટે લાયબે્રરીમા ંમનયમમત જવાનુ ંગમતુ.ં

તમારા જીવન ઉપર સૌથી વધ ુપ્રભાવ કોનો રહ્ો?
મહાતમા ગારંીજીનો અને તેમના સતય-અરહંસાના મસધિાતંનો પ્રભાવ સવીકારંુ છં.

તમારા જીવનઘડતરમા ંમશક્ષકોની શી ભમુમકા રહી છે?
મારા જીવનઘડતરમા ંમાતા-મપતા ઉપરાતં મશક્ષકોની ભમુમકા મહતવની રહી છે. પ્રાથમમક કક્ષાથી 

જ ગજુરાતી ભાષા શીખવતા મશક્ષકો મારા મપ્રય રહ્ા છે. નાનપરથી જ પ્રાથ્ધના, સતમુત, શલોકગાન, 
સમહૂગાન, લય-તાલ, સગંીત સાથે કમવતાની સમજ કેળવાતી ગઈ એમ આનદંમા ંવરારો થતો ગયો.

તમારા મવકાસમા ંમમત્રોની ભમુમકા કેવી રહી?
મારા મવકાસમા ંમારા મમત્રોનો પરોક્ષ ફાળો રહ્ો છે. મમત્રોએ મારા માટે હંમેશા મારા માટે મ-ુ

શકેલીઓ ઉભી કરીને મને સફળતાનો માગ્ધ જાતે કંડારવા અને એકલવીર બનીને સતત આગળ 
વરવા પે્રરરા આપી છે.

rË™uþ Ëu‚kE
yku¤¾
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સારહતયસર્જન ઉપરાતં તમને કયા 
કયા કે્ષત્રમા ંરસ-રુલચ છે?

સારહતયલેખન ઉપરાંત (1) 
સપંાદન, (2) શોર-સશંોરન તથા (3) 
રમતગમત, પય્ધટન-પ્રવાસ, લૉંગ-ડ્ા-
ઈવ, ઈમતહાસ, ખગોળ-ભગુોળ વગેરે 
મવષયકે્ષત્રોમા ંરસ-રુલચ ખરા.ં

પત્રકારતવ કે્ષતે્ર તમારી કારરકદટી-
ની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ?

સારહતયનો શોખ જ મને પત્રકારતવ 
કે્ષતે્ર લઈ આવયો. આજનુ ંપત્રકારતવ 
એ આવતીકાલનુ ંસારહતય અથવા સા-
રહતયસર્જન માટેનુ ંભાથુ ંઅવશય છે.

તમે પત્રકારતવની કારરકદટીમા ં
કયા કયા મીરડયામાં સેવાઓ 
આપી?

સને 1989મા ંહું રાજકોટથી પ્રમસધિ 
થતા દૈમનક “શ્રી નતૂન સૌરાષટ્”મા ં
તાલીમી સવંાદદાતા તરીકે જોડાયો. 
એ સાથે મારી પત્રકારતવની કાર-
રકદટીનો આરંભ થયો. એ પછી સને 
1989-90મા ં“સમભાવ”મા ંસબ-ઍરડ-
ટર તરીકે, સને 1990થી 1995મા ં
“ગજુરાત સમાચાર” દૈમનકમા ંસબ-
ઍરડટર કમ રરપમૉટ્ધ ર તરીકે, સને 
1995-96માં “મુંબઈ સમાચાર” 
દૈમનકમા ંસટાફ રરપમૉટ્ધ ર તરીકે, સને 
1996-97મા ં“સદેંશ” દૈમનકમા,ં સને 
1997થી સને 2005ના સળંગ 9 વષ્ધ 
“લોકસત્ા-જનસત્ા” દૈમનકમા ંસટાફ 
રરપમૉટ્ધર, સને 2006થી 2008 “સદેંશ” 
દૈમનકમા ંડેપ્ટુી ચીફ રરપમૉટ્ધર અને 
ન્રુ ઍરડટર તરીકે, સને 2008-09મા ં
ગજુરાતી ન્રુ ચૅનલ “ટી.વી.-9”મા ં
ન્રુ-હેડ અને ્્રુમૉ-ચીફ (નવી 
રદલહી) તરીકે અને સને 2009-10મા ં
ગજુરાતી સાપતારહક “અલભયાન”ના 
ડેપ્ટુી ઍરડટર તરીકે ફરજ બજાવયા 
બાદ સને 2011થી રાજય સરકારમા ં
સેવારત છં.

તમારી પ્રથમ કૃમત કઈ કે જે 
પહેલી વાર પ્રગટ થઈ તેનો 
આનદં તમને થયો હતો?

સને 1986-87મા ંમારી પ્રથમ કૃમત 
અનકુ્રમે કાવય અને લઘકુથા 
મુબંઈના ગજુરાતી સારહતય 
સામમયક (મામસક) “પ્રખ-
ર”મા ંપ્રગટ થઈ તયારે ખબુ 
આનદં થયો હતો.

તમે દૈમનકપત્રોમાં કઈ 
કઈ કમૉલમ લખી? લખી 
રહ્ા છો?

સારહતયનો શોખ મને પત્રકારતવ 
કે્ષતે્ર લઈ આવયો, તેના મળૂમા ંકમૉલમ 
લેખનનો હતે ુપર હતો. જે જે દૈમન-
કપત્રોમા ંમેં ફરજ બજાવી એ તમામ 
દૈમનકપત્રોની પમૂતશિઓમાં મેં કમૉલમ 
લેખન પર ક્ુું. જેમ કે “શ્રી નતૂન 
સૌરાષટ્”, “સમભાવ”, “ગજુરાત 
સમાચાર”,  “સંદેશ”,  “મુંબઈ 
સમાચાર”, “સંદેશ”, “લોકસત્ા-
જનસત્ા” અને “અલભયાન” ઉપરાતં 
“ગહૃશોભા” મામસક, “જયરહંદ” દૈમનક 
વગેરેમા ંકમૉલમ લેખન ક્ુું. “ગજુરાત 
સમાચાર” દૈમનકમા ંસને 1990થી સને 
1995 દરમમયાન મારી દર બરુવારે 
પ્રગટ થતી “મપ્રય સખી” કમૉલમે 
લાખો વાચકોમાં અભતૂપવૂ્ધ ખયામત 
અપાવી. “મપ્રય સખી” સીરરરના બે 
પસુતકો “સખી” અને “સજની” પર 
ખબુ લોકમપ્રય રહ્ા છે. હાલ “ગારંીન-
ગર સમાચાર” દૈમનકમા ંકમૉલમ પ્રગટ 
થાય છે. અતયાર સરુીમા ંજુદા જુદા 
100 મવષયો ઉપર મારા નામ સાથે 
6,000થી વધ ુલેખો પ્રગટ થઈ ચકુ્યા 
છે.

તમને કમવતા ઉપરાતં વાતા્ધ અને 
નવલકથા લખવાની પે્રરરા કેવી 
રીતે મળી?

કમવતા હોય કે વાતા્ધ-નવલક-
થા હોય તેની મવષયવસત ુઆપરા 
જીવનની આસપાસ સમાજમા ંજોવા 
મળતા મવલભન્ વયક્તઓના જીવન 
પર આરારીત હોય છે. લોકોના 
જીવનની ભીતર ડોરક્ુ ં કરીએ તો 
સમજાય કે સૌની પોતપોતાની નોખી-
અનોખી વાતા્ધ અને કમવતા હોય છે. 
સમાજને જુદી નજરથી જોવાની અને 
અવલોકન કરવાની ખબુ આપરને 
સારહતયલેખન માટે રમૉ-મરટરરયલ પરંુુ 
પાડે છે ને પે્રરરા આપે છે.
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તમે સારહતયના કયા કયા સવરુ-
પમા ંલેખનકાય્ધ ક્ુું છે?

કમવતા, નવલલકા, લઘનુવલ, નવ-
લકથા, લલલત મનબરં, ચરરત્રલેખન, 
ગદ્-પદ્ સપંાદન, અવલોકન-મવવે-
ચન, કાયદો, પત્રકારતવ, મવજ્ાન 
વગેરે.

તમારા ગમતા ગજુરાતી અને 
અંગે્રજી સારહતયકાર અને તેમની 
ગમતી કમૃત મવશે જરાવશો?

ગજુરાતી સારહતયમા ંગમતા લેખક 
પન્ાલાલ પટેલ અને તેમની ગમતી 
કથા “માનવીની ભવાઈ” તથા 
અંગે્રજી સારહતયમાં ગમતા લેખક 
ચાલસ્્ધ રડરકનસ્ અને તેમની કથા 
“ડેમવડ કમૉપરરફલડ” મપ્રય છે.

તમારી કારરકદટીમા ંકોનુ ંકોનુ ંમહ-
તવનુ ંયોગદાન રહુ ંછે?

મારી પત્રકારતવ કારરકદટીના સને 
1989થી સને 2010 સરુીના 22 વષ્ધમા ં
જેમરે મને કાય્ધ કરવાની તકો આપી 
એ તમામનુ ંયોગદાન ઉલલેખનીય 
ગરાય. જેમ કે (1) “શ્રી નતૂન સૌરા-
ષટ્” દૈમનકના તતં્રીશ્રી હસમખુ રાવલ 
અને હંસાબહને રાવલ, (2) “સમભાવ” 
દૈમનકના તતં્રીશ્રી ભપૂતભાઈ વડોદરર-
યા, (3) “ગજુરાત સમાચાર” દૈમનકના 
તતં્રીશ્રી શે્રયાસંભાઈ શાહ, (4) “મુબંઈ 
સમાચાર” કંપનીના વડાશ્રી મચેંરજી 
કામા અને તતકાલીન તતં્રીશ્રી ગીરર-
શભાઈ મત્રવેદી, (5) “સદેંશ” દૈમનકના 
તતં્રીશ્રી ચીમનભાઈ પટેલ અને શ્રી 
ફાલગનુભાઈ પટેલ, (6) “ર ઈકનડયન 
ઍ્સપે્રસ” ગપૃના “ફાઈનાકનસયલ 
ઍ્સપે્રસ” અને “લોકસત્ા-જનસત્ા” 
દૈમનકના તતં્રીશ્રી જયતંી દવે અને 
મવવેક દવે, (7) ગજુરાતી ન્રુ ચેનલ 
“ટી.વી.-9”ના ચેનલ હડેશ્રી લોકેશકુ-
માર તથા (8) “અલભયાન” સાપતારહ-

કના તતં્રીશ્રી રકરરભાઈ વડોદરરયા, 
દીપલ મત્રવેદી અને રદલીપ ગોરહલ 
ઉલલેખનીય છે. આ ઉપરાંત મને 
વરરષ્ પત્રકારો નીરુભાઈ દેસાઈ, 
વાસદેુવ મહતેા, અશોક હષ્ધ, ભપૂત-
ભાઈ વડોદરરયા, નરભેરામ સદાવ્રતી, 
શમશકાનત નારાવટી, વજ્ર માતરી, 
ગરુવતં છોટાલાલ શાહ, જયવદન 
પટેલ ઈતયાદીના સામનધયનો પર 
લાભ મળયો છે.

તમારા પસુતકો મવશે કયા કયા 
મવવેચકોનો પ્રમતભાવ સાંપડ્ો 
છે?

પ્રમથતયશ ગજુરાતી સર્જકો-મવવે-
ચકો સવ્ધશ્રી (1) રારેશયામ શમા્ધ, (2) 
ડમૉ. રીરુ પરીખ, (3) ડમૉ. મધસુદૂન 
પારેખ મપ્રયદશજી, (4) ડમૉ. સમુન શાહ, 
(5) મજું રવેરી, (6) ડમૉ. ભોળાભાઈ 
પટેલ, (7) રઘવુીર ચૌરરી, (8) 
ડમૉ. ચદં્કાંત શે્, (9) ડમૉ. ચદં્કાંત 
ટોપીવાળા, (10) ડમૉ. રમરલાલ 
જોશી, (11) લાભશકંર ્ાકર, (12) 
ડમૉ. કુમારપાળ દેસાઈ, (13) ડમૉ. ચદં્-
કાતં મહતેા, (14) ડમૉ. પ્રવીર દરજી, 
(15) ડમૉ. રમર સોની, (16) ડમૉ. ઉષા 
ઉપાધયાય, (17) હષ્ધદ મત્રવેદી વગેરે 
સારહતયસવામી – સારસવતોએ મારી 
કલમને પ્રમારી – લબરદાવી છે.

તમને કયા કયા પારરતોમષકો 
એનાયત થયા છે?

(1) રાજકોટ સારહતય સભા 
ઍવમૉડ્ધ – 1988, (2) શ્રીજી કલા 
વ ૃદં સારહતય ઍવમૉડ્ધ – 1988, 
(3) ગજુરાત સારહતય સંગમ 
ઍવમૉડ્ધ – 1996, (4) સાક્ષરભમૂમ 
સારહતયરતન ઍવમૉડ્ધ – 2007, (5) 
સાબરરતન સારહતય ઍવમૉડ્ધ – 2012 
અને (6) ગજુરાત રહનદી સારહતય 
અકાદમી ઍવમૉડ્ધ – 2013

અતયાર સરુીમાં તમારા કેટલા 
પસુતકો પ્રગટ થયા છે?

ગજુરાતી, રહનદી અને અંગે્રજી 
એમ કુલ ત્રર ભાષામા ંમળીને સને 
1988થી સને 2017 સરુીમા ંમારા 56 
પ્રગટ થયા છે અને હજુ 6 પસુતક મપ્ર-
કનટિંગ પ્રમૉસેસમા ંછે. આમ 62 પસુતક 
ગરાવી શકાય.

વડાપ્રરાન મા.શ્રી નરેનદ્ભાઈ 
મોદીના વયક્તતવ ઉપર આપે 
ઘરા પસુતકો લખયા છે, મારી જાર 
પ્રમારે જેમા ંરાજનૈમતક વાતોનો 
ક્યાંય પર ઉલલેખ નથી, તો 
જેમનુ ંજીવન જ રાજનીમત અને 
દેશને સમમપશિત છે એવા વયક્ત-
તવના મવચારદશ્ધન આપ રાજનૈ-
મતક વાતો લખયા વગર વર્ધવો 
છો, એ મવશે થોડંુ જરાવશો?

જી. મા.શ્રી નરેનદ્ભાઈ મોદી મવષયક 
મેં થીમ-બેર કુલ મળીને 22 પસુતક 
લખયા. જેમા ં17 ગજુરાતી, બે રહનદી 
અને ત્રર અંગે્રજી પસુતકનો સમાવેશ 
થાય છે. રાજનીમત મસવાય કેમ ના 
લખી શકાય? મેં આ પસુતકોમા ંતેમના 
જીવન-કાય્ધ, મવમવર પ્રસગંો, વહીવટી 
કૌશલય, વહીવટી આયોજન, પ્રશાસન 
અને મવકાસ, સરુક્ષા, ગજુરાત મમૉડલ, 
ગજુરાતને મળેલી ગલમૉબલ ઓળખ, 
દેશ માટે પ્રદાન 
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વગેરે થીમ આરારીત બાબતો પ્રસતતુ 
કરી છે.

આપની મનયમમતતા અને પસુતક 
લખવાની સમયમયા્ધદામા ંઆપ 
પ્રકાશકોના માનીતા છો, એવા 
અમકુ પ્રસગંો જરાવશો?

સારહતય કે્ષતે્ર પર ઘરી વાર શમૉટ્ધ  
નોરટસમા ંકાય્ધ કરવાનુ ંહોય છે. પત્ર-
કારતવમા ંતો 24 કલાકમા ંટાસક પરંુુ 
કરવાનો સૌનો રોતજંદો અનભુવ હોય 
છે. (1) સને 2000-01મા ં્નુાઈટેડ 
નેશનસે ઈનટરનેશનલ મવમેન યર 
જાહરે કરેલુ ંતયારે “સ્તીની આરપાર” 
પસુતક ટૂંકા સમયમા ંમેં લખ્ુ ંઅને 
નવભારત સારહતય મરંદર દ્ારા સને 
2003માં પ્રગટ થયેલુ ં છે. (2) સને 
2010મા ંઅમદાવાદ શહરેની સથાપ-
નાને 600 વષ્ધ થયા તયારે આ મનમમતે્ 
અમદાવાદ મવશે જુદા જુદા કમવઓના 
અમદાવાદ મવષયક નગરકાવયો 
પસદં કરીને સપંાદીત કરવાનુ ંકાય્ધ 
બે સપતાહમા ંપરૂ્ધ ક્ુું હત ુ.ં આ પસુતક 
“અમદાવાદ બતાવુ ંચાલો” ગરૂ્જર 
ગ્રંથરતન કાયા્ધલય તરફથી પ્રગટ 
થયેલુ ંછે. (3) સને 2010મા ંગજુરાત 
રાજયની સથાપનાને 50 વષ્ધ પરૂ્ધ થયા 
એ સવુર્ધ જયતંી વષ્ધ મનમમતે્ ગરૂ્જર 
ગ્રથંરતન કાયા્ધલય તરફથી રતનગ-ૂ
ર્જરી શે્રરીમા ં મવમવર પસુતકો પ્રગટ 
કરવામા ંઆવયા તયારે “ગજુરાતના ં
પત્રકાર-રતનો” પસુતક લખવાનુ ંકાય્ધ 
પર મેં બે સપતાહમા ંપરૂ્ધ ક્ુું હત ુ.ં 
આ પ્રમારે સમય આરારીત એટલે 
કે સમયમયા્ધદામા ંપરૂ્ધ કરવાના હોય 
એવા બીજા પર ઘરા બરા પસુતકો 
લખવાનો રોમાચં અવર્ધનીય રહ્ો છે.

આપના mass communication 
અંગેના ત્રર પસુતક અને કાયદાનુ ં
એક પસુતક ્ મુનવમસશિટી સતરે રેફ-

રનસ બકૂ તરીકે છે એ અંગે થોડંુ 
જરાવશો?

જી. (1) “ગજુરાતના પત્રકાર-
રતનો” – (જારીતા પત્રકારોના જીવ-
નસકેં્ષપ) પ્ર.આ. 2009 – પ્ર. ગરૂ્જર 
ગ્રથંરતન કાયા્ધલય, ગારંી રોડ, અમ-
દાવાદ (રતનગરૂ્જરી શે્રરી – ગજુરાત 
રાજયની સથાપનાની સવુર્ધજયંતી 
મનમમતે્) (2) “ગજુરાતી દૈમનકપત્રોઃ 
તાસીર અને તસવીર” – (ઈમતહાસ) 
પ્ર.આ. 2010 – પ્ર. ગરૂ્જર ગ્રથંરતન કા-
યા્ધલય, ગારંી રોડ, અમદાવાદ અને 
(3) “ઈલે્ટ્મૉમનક મીરડયા” – પ્ર.આ. 
2013 – પ્ર. રન્ાદે પ્રકાશન, ગાંરી 
રોડ, અમદાવાદ મળીને મારા ત્રર 
પસુતક રેફરનસ બકૂ તરીકે લોકમપ્રય 
બનયા છે એનો આનદં છે. મારંુ કાય-
દામવષયક એક પસુતક “ગ્રાહક સરુક્ષા, 
ગ્રાહકના હાથમા”ં એ કનર્મુર પ્રમૉ-
ટે્શન ઍ્ટ – સી.પી.એ. આરારીત 
છે. જેની પ્રથમ આવમૃત્ સને 2007મા ં
અને બીજી આવમૃત્ સને 2011મા ં
પ્રગટ થઈ છે. આ પસુતક કાયદા મવ-
દ્ાશાખા માટે ઉપયોગી રેફરનસ બકૂ 
બન્ુ ંછે. એનો પર આનદં છે.

હાલના સમયમાં પ્રદુષર એ 
મવશ્વની સૌથી મોટામાં મોટી 
સમસયા છે, એ મવષયને આવરી 
લેત ુ ંઆપનુ ંપસુતક “પ્રદુષરથી 
બચીએ, પયા્ધવરરને ઓળખીએ” 
મવશે થોડંુ જરાવશો?

જવાબઃ- કુલ 400 પાનાંન ુ ંઆ 
પસુતક “પ્રદુષરથી બચીએ, પયા્ધવર-
રને ઓળખીએ” સને 2008મા ંપ્રગટ 
થ્ુ ંછે. જે ્ મુનવમસશિટી લેવલે સાયનસ 
ફૅકલટીમા ંઍનવાયન્ધમેનટ સાયનસના 
માસટસ્્ધ રડગ્રી કમૉસ્ધમાં રેફરનસ બકૂ 
તરીકે જારીત ુ ં છે. એ વાતનો પર 
આનદં છે.

ગજુરાતી ભાષાનો આપનો કોઈ 
અમતમપ્રય શ્દ જરાવશો? મારો 
મપ્રય શ્દ છે, “મવચાર”.

“એકતા” યાને “ઐક્ય” અને 
“સમાનતા” તથા “સહકારભાવના”.

જો “મવચાર” શ્દ મવશે જો હું 
2-3 લાઈન ઇનસટનટ લખવા કહું 
તો આપ શુ ંલખશો?

“મવચાર-મવસફમૉટ” યાને “થમૉટ-
્લાસટ” આજના સમયની માગ છે. 
એક મવચાર મારસને ઉન્મત અથવા 
પતન તરફ દોરી જઈ શકે છે. પસદંગી 
મારસે કરવાની હોય છે. “મવચાર”ની 
આ તાકાત છે, જેનો અનાદર થઈ 
શકે નરહ.

ટૂંક સમયમાં આપના જો કોઈ 
પસુતક પ્રકામશત થવાના હોય તો 
એની યાદી આપશો?

જી. આ સાથે અલગથી મારા પ-ુ
સતકોની યાદી આપી છે.

આપે ઘરા બરા પ્રકાશકો સાથે 
કામ ક્ુું છે. અલગ અલગ પ્રકા-
શકો સાથેનો આપનો અનભુવ?

દરેક પ્રકાશક સાથે સાનકુળૂ અને 
સમેુળભયા્ધ અનભુવો રહ્ા છે.

પત્રકારતવ કે્ષતે્ર ્વુાપેઢીને કાર-
રકદટી બનાવવા માટે કોઈ સચૂન 
આપશો?

આજની ્ વુા પેઢી સેલફ કમૉકનફડનટ 
છે અને ટેકનમૉ-સેવી પર છે. આ 
કે્ષત્રમાં કકનટન્ઈુંગ લમનિંગ પ્રમૉસેસ 
રહવેી જોઈએ.
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બારરે તાજંા ફૂલોના તોરર હોય એ કોઈ શભુ પ્રસગંના સકેંત આપે છે. રંગબેરંગી ફૂલોના 
તોરરથી ઉંબરાની શોભા તો વરે જ છે, સાથેસાથ આવનાર પમવત્ર સમયની સવુાસ પર 
આવે છે. આ તો વાત રહી ઘરના આંગરે બારેંલ તોરરની, મનના આંગરે પર સવપનોના 
તોરર બરંાય, જયારે કોઈ નવા સબંરંની સવુાસ આવે. તોરર સશુોભન માટે વપરાય છે 
અને સવાભામવક છે કમવઓને પર પોતાની કમવતાઓ શરગારવા એવી જ હકારવમૃત્વાળા 
મવશેષરોની જરૂર પડે જ છે. 

“રદવસો જુદાઈના જાય છે” જેવી અમર ગરલના ગરલકાર ગની દહીંવાળા તોરર શ્દને 
તક અને શક્યતાના ત્રાજવે તોલે છે, સપશ્ધ થકી નયન દ્ારા હૃદય સાથે નાતો બારંવાનંી 
શક્યતા કમવ શ્રી વર્ધવે છે, સબંરંના શરગારને સવપનોના તોરરો થકી આવકારવાની વાત 
કમવ કરે છે, અને કહ ેછે કે, 

સ્પર્શથી નાતો હૃદય ્પોતાની રીતે જોડરે, ટેરવાં નવરાં, ્પરસ્પર ટાચકા કંઈ ફોડર
આ પ્રવાહો તો ્પવનનો સાથ લૈ દોડી રહયા,
રકયતા ્પોતે જ રું અવસરનાં તોરણ તોડરે…

– ગની દહીંવાળા

શ્દો થકી કુદરતી સૌંદય્ધની આરારના કરવી એ કમવ શ્રી મકરંદ દવેની ખામસયત 
છે, એમની એકએક પકં્તમા ંકુદરતી સૌંદય્ધનુ ંશ્દપાન થાય છે. “તોરર”મા ંરંગીન ફૂલો 
પર છે અને સવુાસ પર છે, એટલે જ હકાર અને શભુ પ્રસગંનુ ંપ્રતીક છે. વહલેી પરોઢને 
શરગારવા માટે કમવ શ્રી સયૂ્ધ નારાયરનુ ંસવાગત કરે છે અને આ આભના આંગરે પખંીઓ 
એમના રંગીન ટહકુાઓ ના તોરર બારંી પ્ૃથવીને ઔર શરગારે છે એનુ ંવર્ધન કમવશ્રીની 
કાવય પકં્તમા ંથાય છે, 

્પંખીના ટહુકાનું તોરણ બાંધે છે કોઈ
ઊગતી ્પરોઢને બારણે, આ તેજની સવારી કોને કારણે ?

-મકરંદ દવે
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એ જ કમવ રાહબરની અરરારી રાહ જોતા તદ્ન એવો જ શરગાર ભયમો પયા્ધય યોજે છે 
અને કહ ેછે કે, 

આવવાનું કહી ગયા છે એ બધું મેલી, છતાં,
તોરણો છે, સાથથયા છે, ખુલલી છે ડેલી, છતાં.

-મકરંદ દવે

લીલીછમ જવાનીમા ંશ્વાસમા ંભેજ ભયા્ધ રદવસો રંગીન રદવસોમા ંઅમકુ રદવસો છે, પર 
એ જ ભેજ જયારે આંખમા ંપારી થઇ સમે છે તયારે કોરા રર જેવુ ંસકંુૂ જીવન થઇ જાય છે. 
મહરેફલ ભરેલ જવાનીના આંગરે જારે સવુાસ વગરના સકૂા જામ જેવી હાલત થઇ જાય 
છે,  કમવ શ્રી ખલીલ રનતેજવી પર એનુ ંસકુુમય વર્ધન એમની કાવય પકં્તઓમા ંકરે છે, 

તરસ હોઠ ્પર આંખ છે ્પાણી ્પાણી,
ને ચહેરા ઉ્પર ધીકતું રણ મળે છે.
વળાવીને બેઠું છે ઘર એની રોનક,
હવે દ્ાર્પર સુકું તોરણ મળે છે.
          —ખલીલ ધનતેજવી

સામાનય મારસના મવચારોના જયા ંઅંત થાય તયાથંી કમવગર મવચારવાનુ ંશરૂ કરે, 
કમવઓના શ્દો એટલે બ્રહ્માડંની પ્રદલક્ષરા, સમજવી પર અઘરી અને સવીકારવી પર અઘરી. 

ગજુરાતી ગીત સગંીતમા ંએક અમવનાશી અમર નામ એટલે અમવનાશ વયાસ. ગજુરાતી 
ગીત સગંીતના એક સતભં સમાન કમવ શ્રી અમવનાશ વયાસ આકાશને મવના સતભં વડે 
લટકાવવાની વાત કરે છે, ક્યારેક તેઓ નો કમવ કલપના થકી આભને ચદંરવાની ઉપમા 
મળે તો ક્યારેક આભને માતાજીની ચ ૂદંડીના પાલવની ઉપમા મળે. ક્યારેક તેમને ચાદં 
સરુજ માતાજીની ચ ૂદંડીમા ંટપકાવેલ રટક્ીઓ જેવા લાગે તો પ્રસતતુ કમવતામા ંતેઓ નાભના 
આંગરીયામા ંટીંગાવેલ તોરર જેવા લાગે છે, એક પકં્તમા ંકમવ અમવનાશ વયાસ વર્ધન 
કરે છે કે,  

સથંભ થવના આખું આકાર લટકાવયું મહીં ચાંદ સૂરજ તારાનું તોરણ ટીંગાવયું, સહુને 
ટીંગાવનાર લટકંતો લાલ, મારા ્પાલવની કોરે ટીંગાયો,જરોદાનો જાયો…

– અથવનાર વયાસ

હકીકતમાં ફૂલોના તોરરનુ ંભમવષય ભલે બે-ત્રર રદવસનુ ંહોય, પરંત ુકમવઓ દ્ારા 
કમવતામા ંમળેલ સથાન અને માનને કારરે તોરરનુ ંઆ્ષુય અમર થઇ ગ્ુ ંછે.
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