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જ્યારે કોરયા કયાગળ ઉપર શબ્ો લખયા્ છ ેત્યારે એ કયાગળ ઉપર જ મંદ્રનું સજ ્જન થતુ હો્ તેવી હકયાર 

ભયાવનયા જનમે છ.ે 

વવશ્વનયા કોઈ પણ શબ્કોષમયાં આપણે જો સૌથી પવવત્ર શબ્ શોધવયા જઈએ તો એક જ શબ્ મળે, “મયાં.

મયારી મયાતયાનયાં જનમ દ્વસે “વવચયાર્યાત્રયા”નયાં પ્રથમ અંકને ્ેશ વવ્ેશમયાં રહેતયા સવ્જ ગુજરયાતીઓને અપ્જણ 

કરતયા આનં્ અનુભવું છુ.ં

મયારયા મયાતયા,વપતયા, ગુરુ શ્ી સૌરીન ઊપયાધ્યા્ તથયા સવ્જ વમત્રો અને વડીલોનયાં સનેહ અને આશીવયા્જ્થી 

“વવચયાર્યાત્રયા” સયામયાવ્ક થકી મયાં ગુજ ્જરીને કંઈક અપ્જણ કરી શકંુ એવી મહેચછયા છ.ે

“વવચયાર્યાત્રયા”નયાં સંપયા્નકયા્્જ કરવયાનયાં હેતુથી ઘણયાં સયારયા ગજાનયાં લેખકોનયા સંપક્જમયાં આવવયાનું બન્ું. જમેયાં 

શ્ી ઉત્તમ ગજ્જર અને શ્ી ગોવવં્ મયારંુ નો ફયાળો ખુબજ અમૂલ્ છ.ે 

હંુ જમેનયાં હયાઇકુનયાં લખયાણથી ખુબજ પ્રભયાવવત થ્ો તેવયા આરતીબેન પરીખનો ખુબ ખુબ આભયાર વ્કત 

કરંુ છુ.ં જઓે હંમેશયા “LET ME KNOW IF I CAN HELP YOU” કહીને વવચયાર્યાત્રયાનયા સંપયા્નકયા્્જમયાં 

કોઈ પણ સમ્ે મ્્ કરવયા હયાજર રહેતયા.

“વવચયાર્યાત્રયા”નયાં પ્રથમ અંકનું કયા્્જ સરળ બનયાવવયામયાં પ્રવીણયા અવવનયાશ (પ્રવીણયા aunty) એ જ ેહંુફ આપી 

છ ેએ નોંધવયા ્ોગ્ છ.ે

આજ મદહનયામયા ંસનહેયાબેન પટેલ સયાથનેી મુલયાકયાત વવસરી શકયા્ એમ નથી. એમનુ ંલખયાણ જ એમનયા નયા્યાન 

વ્વકતતવ વવષે ઘણં કહી જા્ છ.ે એક વયાંચન રવસક ને જો કોઈ આપવયા ્ ોગ્ ભેટ હો્ તો તે પુસતક છ.ે જ ે

સનેહયાબેને ખુબ પયારખી લીધું અને એમનયા સવલેવખત 4 પુસતકો મને ભેટ આપી મને “વવચયાર્યાત્રયા”ની 

સફળતયાની શભેુચછયા પયાઠવી. હયાલમયા ંજ એમનુ ંએક પસુતક “અવષિતયારક” ખબુજ લોકવપ્ર્ થ્ંુ છ.ે 

સનેહયા પટેલનયાં પુસતકોની ્યા્ી https://akshitarak.wordpress.com/my-books/

“વવચયાર્યાત્રયા” સંકળયા્ેલ બધયાજ લેખકોનો હૃ્્પૂવ્જક આભયાર મયાનું છુ.ં   

 અંગત વમત્ર અને “વવચયાર્યાત્રયા”નયાં લેખોનું ટયાઇપ સેદટંગ અને design કરનયાર 

પ્રકયાશ સુથયાર નો પણ હૃ્્થી આભયાર વ્કત કરંુ છુ.ં 

“વવચયાર્યાત્રયા” દ્યારયા ્રેક અંકમયાં વૈવવધ્પૂણ્જ વયાંચન સયામગ્ી વયંાચકો 

સુધી પહોંચે તેવયાં સતત પ્ર્તન કરતયા રહીશું. આભયાર

- મૌવલક “વવચયાર”

www.maulikvichar.com
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- {kir÷f “rð[kh”
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વહાલા મૌલીકભાઈ,
આજના યુવાનો કમાવા અને મોજશોખ કરવા માટ ેવવદેશ જાય છ ેઅને સવદેશ 
પરત ફરતા નથી. જયારે તમ ેભરયવુાનીમા ંમાતભૃાષા અન ેસગંીતન ેસમદૃ્ધ કરવાના 
ઉમદા આશયથી ENGLAND થી પરત આવયા અને તમારા ઉમદા આશયને 
સાકાર કરવા સક્ીય થયા તેને હંુ તહે દીલથી બીરદાવું છુ.ં આપની માતુશ્ીના 
જનમદીવસે ‘વવચારયાત્ા’ નામક વવચારપત્ શરુ કરવાના આ બહુ ઉપકારક કાય્ય 
માટ ેઅઢળક અભીનનદન.... ધનયવાદ. 
..ગોવવંદ મારુ..
www.govindmaru.wordpress.com

બલોગ મૈત્ીથી આપ જવેા કવવ અને સંગીતકારની ઓળખાણ થઈ. સૂર, શબદ 
અને સાહહતય જમેના મન હૃદયમાં રકતની જમે ભ્રમણ કરતું હોય તેવા જુવાન 
જયારે પોતાના મનના વવચાર તરંગોને એક મેગવેિન દ્ારા વયકત કરવા કહટબધધ 
થાય તયારે એમને વબરદાવવા જ ઘટ.ે "વવચારયાત્ા" ને ખૂબ જ સફળતા મળે એ 
જ અંઃતકણ્યની શુભેચછાઓ.
https://pravinshastri.wordpress.com

વરિય મૌવલક
"વવચારયાત્ા" સફળતાન ેવરે તવેી શભેુચછા. પૂ. માતશુ્ીના જનમ હદવસે શરૂ કરેલી 
"વવચારયાત્ા" એક પછી એક રિગવતના સોપાન સર કરે તેમાં શંકાને સથાન નથી. 
સફળતા અને રિગવતના મંડાણ શરૂ થઈ ગયા છ.ે 
રિવીણા અવવનાશના આવશવા્યદ
જય શ્ી કૃષણ.
www.pravinash.wordpress.com

ઓવારણાં

ગોવિંદ મારુ

પ્રિીણ શાસ્તી

પ્રિીણા અવિનાશ
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વરિય ભાઈ મૌવલક
તમે મેગેિીન માટ ેજ ેવવચાર કયયો છ.ે તે આવકાય્ય ની સાથે અવભનંહદત છ.ે
આ શુભ કાય્યમાં તમને ખુબજ સફળતા રિાપ્ત થાય તેવી ઈશ્વર ને રિાથ્યના.
www.riteshmokasana.wordpress.com

મૌવલકભાઈ જવેા યુવાન દ્ારા વવચારયાત્ા જવેું મેંગિીને શરૂ થતું જોઈએ તયારે હૃદયને 
એક શાતા વળે કે આવા ટમટમતા તારલાઓ ગુજરાતી ભાષાનું ભવવષય અમાસી રાત જવેું 
અંધકારમય નહહ રહેવા દે . મૌવલકભાઈ રામી પોતાની માતા ના જનમહદને વવચારયાત્ાની 
શરૂઆત કરીને ગજુ ્યરી માતાનું પણ સનમાન કરી રહ્ા છ.ે તયારે આ પનોતા પુત્ને એના ધયયે 
રિાવપ્ત માટ ેગૌરવ સાથે અઢળક શુભેચછાઓ.

www.bozil.wordpress.com

When we walk for a reason, we walk with concern of the route 
but when the route is beautiful (gujarati sahity) one should nev-
er care about the route. Because when there is a will, there is a 
way. All the best Maulik & DO your the best for Gujarati Sahity 
through your e-magazine "Vicharyatra"
www.artiparikh.wordpress.com

ઓવારણાં

રીતેશ મોકાસણા
Qatar

હમેલ િૈષણિ

આરતી પરીખ
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ચાહત, રિેમ, प्यार, महोब्बत, Love…, 
Love… આહાહ. . .  અલગ અલગ 
ભાષાઓમાં એક જ અથ્ય ધરાવતો શબદ. 

પણ, આ સમાનથથી શબદો વાંચી વયવકત વયવકતએ અલગ 
અલગ સંવેદનની અનુભૂવત થઇ હશે. 

‘રિેમ’ વાંચી કોઈ ઘેલી નવયુવતીને મેક-અપ અને 
કોસમેટીક સજ ્યરીથી ઢળતી ઉંમર છુપાવવા મથતો 
વસકસ-પેક જાળવી રાખવા જીમમાં કમરતોડ કસરત 
કરતો સલમાનખાન યાદ આવયો હશે તો કોઈ રિેમ અને 
વાસના (love & sex) વચચેના પારદશ્યકપટલથી સાવ 
અજાણ વાચકે સવરૂપવાન સ્તી અને રિવતભાશાળી પુરુષના 
આવલંગનની કલપના કરી હશે. તો વળી, મહોબબત..
પયાર..વાંચી કોઈ સંવેદનશીલ મા-બાપને દૂર હોસટલેમાં 
ભણતાં બાળકોની વચંતા સતાવી ગઈ. વવદેશમાં વસતાં 
કોઈક વાચકને દેશનો વવરહ વવહવળ કરી ગયો તો કોઈએ 
કોસો દૂર વસતી બહેનને માથે મસતીભરી ટાપલી માયા્યનો 
અહેસાસ કયયો. તો વળી કોઈ દોસતારે બાળપણમાં ભૂસકો 
માયયો. રિમે શબદે કોઈકને માથે માનો હેતાળ હાથ ફયયો તો 
કોઈને પપપાનો રિમેાળ ઠપકો ઠપકારી ગયો............

Just Listen… words of L.. O.. V.. E.. Listen 
to everything around Y.. O.. U..

તમે જો સાંભળવાની કોવશષ કરશો 

તો દરેક સજીવ તો શું વનજી્યવ વસતુ પણ તમને બોલતી.. 
બોલકી.. લાગશે. વૃક્ષ, ફળ, ફૂલ, હવા, આકાશ, જમીન, 
ઘર, ઘરની હદવાલ, છત.. બધું જ બોલે છ.ે ખરેખર બોલે 
છ.ે.. જો તમે સાંભળી શકો તો... આપણે.. તમે ને હંુ.. 
બોલીએ છીએ તેમ જ.. જરા હદલથી કાન માંડીને, રિેમથી 
આંખ બંધ કરીને.. સાંભળી જુઓ.. 

વેકેશન દરમયાન મનગમતો વવદેશરિવાસ કયયો હોવા 
છતા,ં શુ ંઅમસતા ંજ ઘરમા ંપગ મકૂતાનંી સાથ ે‘હાશકારો’ 
અનુભવીએ છીએ ?!! એને ઘરની માયા કહો કે પછી 
ઘરની હદવાલો, છત, રાચરચીલા રિતયેનો રિેમ.. જ ેથાકી 
હાશકારાની અનુભવૂત થાય છ.ે

એ વવચારો કે, ‘તમે કદીય રિેમ કયયો છ?ે’ તમે જો રિેમ 
કયયો હોય, ખરેખર વનસવાથ્ય રિેમ કયયો હોય તો અનુભવયુ ં
હશે જ કે, શબદો વસવાયનો પણ વયવહાર હોય શકે છ.ે 
Communication.. જીંદગી એક રેિમાળ communica-
tion પર જ આધાહરત છ.ે કોઈની પણ સાથે, કોઈ એકની 
સાથે અથવા અનેકની સાથે.. આ કોઈ હફલસૂફીની વાત 
નથી, સાવ સાદીસીધી રિેમની રિેમાળ વાત છ,ે વજદંગીની 
હકીકત છ.ે 

ચાહો.. સનહે રાખો.. રિમે કરો.. કોઈને પણ, કેવી રીતે 
પણ, એકને કે અનેકને.. મનથી.. સપશ્યથી.. આંખોથી.. 
કાનથી.. સેવાભાવથી.. સખાભાવથી.. પડોશભાવથી.. 
કુટુબંભાવથી.. વત્યનથી.. વત્યણંકથી.. આપણા સૌની પાસે 
અઢળક રિેમ છ.ે આપણે એ બીજાને આપી શકીએ છીએ.. 

“રિમે”_એક માત્ એવી ચમતકાહરક જાગીર.. જાયદાદ.. 
છ ેકે જ ેવહેંચતા જઈએ તેમ વધતી જાય છ.ે 

રિેમ જબ અનંત હો ગયા; રોમ રોમ સંત હો ગયા, 
દેવાલય હો ગયા બદન; હૃદય મહંત હો ગયા....

 

સવંદેનાનો સળવળાટ
આરતી પરીખ
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ગુજંન કરતો ભમરો આવ્ો, 

એણે ફૂલને કહ્ ુકાનમા,ં 

ચાલ ફૂલ ત ુનતૃ્ કર, 

અને ગાઈએ બનેં તાનમા.ં
કમર લચક માફક ડાળખી ઝુલાિી, 

ફૂલ ભમરા સાથે તાનમા ંડોલી, 

ભમરા એ રાખી ફૂલની લાજ, 

ફૂલ કહ ેમને ચમુો રાજ.

ભીંજાવુ ંછે તારા વહાલમા,ં 

તમે ગુજં્ા કરો આમ તાનમા,ં

હોઠ ભીંજિી હું ઝુમી ઉઠુ, 

મને ડોલિા દો બેધ્ાનમા.ં 

રગંરસીયો વવચાર
મૌવિક વવચાર

કોમળ પાખંડી અને સિુાળી રજ, 

પષુપ રાણી થઇ િસતંમા ંસજજ,

તો અરજ કરંુ ઓ ભમરા રાજ, 

આજે પીિો મારા અંગે અંગ નો રસ.
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ભગવાન ખૂબ અસમંજસમાં હતા. શું આ હહકકત 
છ?ે મારા દ્ારે આવી ધક્ામુક્ી કરતો નથી. 
તેના મુખની એક પણ રેખા તંગ નથી.

અરે, આજ ેતો કોઈ નવજુવાન ભકત મારે દ્ારે આવીને 
ઉભો છ.ે નવાઈ તો એ છ ેકે એ કાંઇ માગવા નથી આવયો. 
મને શુભ સંદેશો 

આપવા તતપર છ!ે 
‘હે નવયુવાન, તારા શુભ આરંભમાં મારો સાથ છ.ે તારા 

ઉમંગ અને રિોતસાહનની હંુ કદર કરંુ છુ.ં બસ આવી તારી 
તતપરતા હમેશા 

ટકાવજ.ે આજના તરવહરયા યુવાનો પર મન ેખબૂ ભરોસો 
અને શ્દ્ધા છ.ે તેઓ પોતાનો માગ્ય ચાતરે છ.ેજોઉં તો ખરો એ 
બીજા ભકતો કરતાં કઈ રીતે અલગ તરી આવે છ ે!’

 તયાંતો એ જ રામાયણ ! દરેક મનુષયને આ રિશ્ન મુિંવે 
છ.ે આ મુિંવણનો સીધો સાદો એક ઉપાય છ.ે એ વળી શું? 
ફહરયાદ કરવાનું બંધ કરી દેવાનું. માગણવેડા તયજી દેવાના! 
ચાલો બતાવુ ંહંુ કોની વાત કરંુ છુ.ં કદાચ તમ ેસમજી પણ ગયા 
હશો ! હા, એની જ ભગવાનની. આખા હદવસમાં એકાદ બે 
એવા વવરલા મળી જાય કે હંુ થાકયો (યા થાકી) આ ભગવાન 
બહેરો છ?ે કેટલી વવનવણી કરી, કાંઈ કેટલી માનતા માની. 
રોજ રિાથ્યના કરંુ છુ.ં સાંભળતો જ નથી.

બાપલા હંુ બધું સાંભળું છુ.ં તમને બધાને શું જોઈએ છ ે

એની મને બરાબર ખબર છ.ે હંુ ઉંઘતો પણ નથી અને હંુ 
બહેરો પણ નથી.સાંભળું છુ ંબધું અને જાણં છુ ંસઘળું. માત્ 
કરંુ છુ ંહંુ મારી ફુરસદે. તમારે બધાને માટ ેહંુ એકલો છુ ંમારે 
માટ ેતમે ગણયા ગણાય નહી તેટલા. હવે તમે નયાય કરો હંુ શું 
કરંુ. જો તમારી વવનતી, અરજી કે કાલાવાલાના તરત જવાબ 
આપું તો આ જગમાં આંધાધુંધી ફેલાઈ જાય. આમ પણ તમે 
બધાએ પટે ચોળીન ેપીડા ઉભી કરી છ.ે સપંીન ેરહેવાન ેબદલે 
એકબીજા સાથે યુદ્ધ ેચડાયા છો. એવા ટાણે જો હંુ તમારી 
મનોકામના પૂણ્ય કરવા બેસું તો આ જગતનું સંચાલન કેવી 
રીતે કાબૂમાં રાખું. મારા નામે કેટલી કતલ કરો છો? હંુ તો 
કયાયં આવા રિસંગે હાજરી આપતો નથી.

મારી આગળ િોળી ફેલાવનાર બધી વયના છ.ે તમેા ંકોઈ 
અપવાદ નથી. જો હંુ તમને યાદી બતાવું તો કદાચ તમે ગાંડા 
થઈ જશો. મારે તો સમતા ધારણ કરી અનયાય ન થાય તેનો 
સદા ખયાલ કરવાનો હોય છ.ે નાનું બાળક માતા ચોકલેટ કે 
કેક ન આપે તો તેની માગણી કરશે. એને શું ખબર કે એ બહુ 
ખાવાથી ખાંસી થાય. દાંત સડી જાય. આ એકદમ સામાનય 
વાત છ.ે જમે ઉમર વધારે હોંવશયારી વધારે તમે માગણીઓના 
રિકાર બદલાતા જાય.

દીકરી વપયર આવે તો ભાભી કહેશે, હે રિભુ આ તોફાન 
કયારે તેને ઘરે પાછુ ંજશે. તને પાંચ રૂવપયા ભેટ ધરીશ આને 
જલદી વવદાય કર. તયારે ભુલાઈ જાય કે પોતે વપયર જાય 
છ ેતયારે ભાભી આવું ઈચછ ેતો? ઘણી વખત ભાભી હોય 
જ નહી એટલે આવી પહરવસથવત શકય ન હોય. પવત પતની 
પાછળ ગોરખ ધંધા કરે અને મને કહેશે, હે ભગવાન જો જો 
મારો ભાંડો ઘરે ફુટી ન જાય!

તો કોઈક પતની, પવત કમાવામા પડ્ો હોવાથી એકલતા 
દૂર કરવા રંગરેવલયા મનાવે અને મને ચૂપ રહેવા માટ ે૧૧ 
રૂવપયાનુ ંદુધ ચડાવે. સાસથુી ત્ાસલેી વહુ તનેુ ંકાસળ કાઢવાના 
હકવમયા કરે અને મને કહે એવું બતાવજ ેકે ઠસે વાગવાથી 

ભગવાન તને  

       સંભળાય છે ?
ઝ�ખો
પ્રવીણા અવવનાશ
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બુઢ્ી મરી ગઈ.
લગ્ન વખત ેસરખો દાયજો ન લાવવાના બહાના હેઠળ વર 

અને તેની મા કાવાદાવા કરે અને કહેશે આરતી કરતાં દીવી 
પડી નાયલોનની સાડી હતી તેથી દાિી ગઈ.

પેલા મુલ્ાજી તો જાણે હંુ બહેરો ન હોંઉ તેમ કેવડી મોટી 
બાંગ પુકારે. એક વાર નહી હદવસમાં પાંચ વાર. મારે કાનમાં 
ડાટા મારવા પડ.ે મને એમ થાય કે મારા કાનના પડદા ફાટી 
તો નહી જાય ને? મહંદરની આરતી શરૂઆતમાં મીઠી લાગે 
પણ પછી ઘંટારવ સંભળાય તયારે બે હાથે કાન બંધ કરવા 
પડ.ે જાણે અજાણયે હંુ ઉંઘતો હોંઉ તો જાગી જાંઉ અને બહેરો 

હોંઉ તો કાનના ડૉકટર પાસે જઈ કાન સાફ કરાવી આવું.
આ તો તમને બે ચાર રળ્ા ખળ્ા નમૂના બતાવયા. મારે 

તો રોજ અબજો લોકોની વાતો સાંભળવાની હોય. જો હંુ 
બધાનું સાંભળી તરત જ ‘તથાસતુ’ કહી દંઉ તો આ જગત 
રહેવા લાયક નહી રહે. વધરજ ધર જમે ચાલે છ ેતેમ ચાલવા 
દે. તાલ જોતો જા. તને મારામાં વવશ્વાસ છ ેએ મને ખબર છ.ે 
તારો વારો પણ આવશે, તારી મનોકામના પૂણ્ય થશે, તારો 
મારા પરનો વવશ્વાસ દૃઢ બનશે ! 

“હંુ બધું સાંભળું છુ.ં યથા સમયે સહુને સહાય કરંુ છુ ં“.

Mk{wÿYÃke ð†ðk¤e,  

Ãkðoík YÃke MíkLkðk¤e yLku rð»ýw ÃkíLke nu Ãk]Úðe !  

ík{Lku ðkhtðkh Lk{Mfkh fÁt Awt.  

{khk ÃkøkLkku ík{Lku MÃkþo ÚkkÞ Au {kxu ûk{k fhku. 

Mk{wÿðMkLku Ëurð ! ÃkðoíkMíkLk{tz÷u >
rð»ýwÃkÂíLk ! Lk{MíkwÇÞt ÃkkËMÃkþo ûk{Mð {u >>

Éý Mðefkh
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રાગ.. હો રાજ મને લાગયો કસુંબીનો રંગ - િવેરચંદ મેઘાણી 

હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨)
મા તારા હૈયામાં  મસતીથી ગાજતંા ગાજતંા દીઠા અષાઢી રે મેઘ,

...........................................મા અમે દીઠા અષાઢી રે મેઘ. 
ને ધનય અમે...(૨) 

લાલ થઈ  િીલયા એ ધસમસતા પૂર ....ઓ માત અમે િીલયા એ ધસમસતા પૂર 
....હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ (૨).

 એ સાગરના  હહલોળે જ લહેરાતા લહેરાતા..સૂણયા અમે હાલરડાંના બોલ
................................માડી અમે િીલયા હાલરડાંના બોલ 

ને માડી ઓ માડી....
એ બોલે જ ખીલયા આ બાળપણ...ને લાલ થઈ માણયા એ મઘમઘતા સંપૂટ....

હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨).
 હે માત  તારી(2)... 

હથેલીની થાપલીમાં ઘોળ્ા રે ઘોળ્ા રે... લાખેણા લાડના રે કંુભ
...............રે માડી તેં ઘોળ્ા લાખેણા લાડના રે કંુભ 
એ િીલીને અંગ અંગ મહેંકયાં જ...મહેકયાં જ..

……………..ને વહાલ ભરી ચાખયા કસુંબલ રે ઘૂંટ... 
....હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ.(૨)

 હે મા તારાં અધરોની ચૂમીમાં ઘોળાતી ઘોળાતી ..િીલી અમે સનેહની સુગંધ
..............હે માત અમે િીલી રે સનેહની સુગંધ. 

ને ભલી ચૈતનય સૃવટિના રંગે ઉમંગે....લાલ થઈ ચાખયા જ અમૃતના ઘૂંટ....
હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨). 

 સવાથથી જગતમાં મા તું જ એક વવરડી...સંસારે િગમગતી આશ
....................રે માડી સંસારે િગમગતી આશ 

કેમ જ ભૂલું ઓ જનની જશોદા(૨)
રે ભાગય લઈ કોણ આળોટું આંગણની ધૂળ...ને વસુધાએ માણયાતા બ્રહ્રમાંડી સુખ....

હો માત અમે પીધા મમતાના રે ઘૂંટ(૨)

માતા-પિતાના ઋણની  
પિંમત અણમોલ છે

આકાશદીપ
રમશે પટિે
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તેની વાતો સાંભળી ને મારી આંખો છિકાઈ ગઈ. 
હૃદય ની િીસી સપાટી પર તેના પ્રેમનો િીસોટો 
પડી ગયો. તેને શું કેહવું એ માટે મારા મોમાં 

શબદો ખૂટી પડ્યા હતા. એક તરફ તેની માસવુમયત, 
તેના વનઃસવાર્થ વચનો અને તેનું પ્રમેરી છિકાતું હૈયું.

અને ્બીજી તરફ હું. તેના માટે િાગણી ના હોવા 
છતાં પણ આંખમાંરી આંસુ સરી પડ્યા.તેની ભોળી 
વાતો તેનું નાદાન વદિ ્બધું આંખો સમક્ષ તરી આવયુ.ં 
કંઈ ખ્બર પડતી ન હતી કે શું કહું અને.આજે જાણે 
તેને કેહવા માટે મારી પાસે કશું જ નહતું. અને કહું 
પણ શું એને!. કંઈ વાંક ના હોવા છતાં પણ આ 
પેહિી વાર મને શવમ્થનદગી નો આભાસ હતો. ના જાણે 
આ શું હતું! કોઈ નો પ્રમે આટિો પવવત્ હોઈ શકે! 
આ પ્રશ્ન વારંવાર મને વદમાગ માં આવી રહયો હતો. 
તેનો પયાર,્બવિદાન,િાગણીઓ,વનખાિસતા મને મોહી 
ગયા હતા. હે ખુદા આ તે મને કયાં િાવીને મુકયો 
છે!. આવી છોકરી જેના વદિને કાંટો પણ વાગવો 
ના જોઈએ તેને મેં કેવી રીતે તોડી નાખયું!. મને કંઈ 
સમજાતું નરી. હું કેમ ના સમજી શકયો તેને તેની 
ભાવનાઓને, કેમ ના દેખી શકયો એની આંખોમાં એ 
ખુમાર, કેમ ના સાંભળી શકયો એની વાતો માં એ 
પયાર નો ઇકરાર, કેમ ના સમજી શકયો તેના ભોળા 
ઇશારાઓ? કેવી રીતે રઇ આ ્બધું રઇ ગયું મને કઈ 
જ સમજાતું નરી. એક વદવસમાં શું રઇ ગયું જાણે હજુ 
પિંગમાં જ સૂતો આંખો ્બંધ કરં તો સપના જેવું િાગે 

છે.આગળ શું કરવું એ સમજાતું નરી, કોને કેહવું, કોને 
પૂછવું કશું વવચારાતું નરી.

છલેિા કટેિાય સમયરી ફોન પર વાતો રાય 
અમારી તો કિાક કયાયં વીતી જાય કઈં ખ્બર જ ન 
પડે. તનેી વાતો કોઈક હસાવી દ ેતો કોઈ વવચારમાં 
નાખી દ ેક ેકટેિુ ંવવચાર ેછ ેઆ પગિી. ત ેમારી ખુ્બ 
જ સારી વમત્ હતી પણ કદાચ તનેા માટ ેહુ ંવમત્રી 
વધાર ેહતો. જ ેમન ેખ્બર ના હતી. તનેી જોડે ્બધી 
વાતો રાય તને ેમારી જોડે વાતો કરવી ખુ્બજ ગમતી 
હતી અન ેમન ેપણ.જાણે કઇંક હતુ ંઅમારી વચચ ેજનેો 
મન ેઅદંાજ જ ન હતો. મારો અભયાસ પરૂો રયો ને 
એનો ચાિતો હતો. ત ેમન ેવવવવધ પ્રશ્નો અન ેમૂઝંવણો 
પૂછ.ે નાની મોટી ્બધી વાતો પૂછી પૂછી ન ેકરતી. મને 
જવા્બ આપવામા ંવાર રાય તો અકળાય અન ેનખરા 
પણ રૂપાળા કરતી. ત ેખુ્બ જ વનખાિસ હતી અને 
તનેી જોડે વાતો કરતા હુ ંમારો શરમાળ સવભાવ પણ 
ભિૂી જતો. જાણે કઇંક નશો હતો એનામાં ક ેહુ ંએની 
જોડે એના જવેો રઇ જતો. નાના ્બાળક જવેી િાગતી 
કોઈ વાર એ મન.ે.નખરા કરતી,નારાજ રતી,ફવરયાદ 
કરતી, વળી કોઈક વાર એટિા સવાિો કરતી ને 
એટિુ ં્બધુ ં્બોિતી ક ેમન ેરાય એનુ ંમોઢુ ંનઇ દખુતું 
હોય.? પણ મારા માટ ેતો ત ેમાત્ મારી ખુ્બ સારી વમત્ 
હતી.તનેી સૌરી સારી વાત જ ેમન ેખુ્બ ગમતી હતી 
એ ક ેત ેખુ્બ જ સરળ હતી. ખૂ્બસરુતતા તો એના 
વદિમા ંહતી તો એનો ચહેરો પણ એનારી ચવઢયાતો 
હતો. અન ેઅદાઓ અન ેવાતો તો એવી ક ેકોઈનુ ંપણ 
વદિ જીતી િ.ે

છલેિા કટેિાય સમયરી માર ભણવાનુ ંપતયા ્બાદ 
હુ ંરોડો વધાર ેવયસત રઇ ગયો હતો. તનેા એસએમએસ 
નો સારા જવા્બ પણ આપી શકુ ંક કોઈ વાર સાવ 
તોછડો જવા્બ પણ આપતો.હુ ંપણ શુ ંકરં! એક ્બાજુ 
સીએની પરીક્ષા માં રનેક આવયાની ખુશી હતી અને 
્બીજી ્બાજ ુ ગવ્થ. હવ ેજાણે વવશ્વ કઇંક અિગ જ 
િાગતુ.ં આટિી સફળતા ્બાદ ખુ્બ વયસત રઇ ગયો હું 

તરતો વહમાિય
વહમાિી શાહ
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સારી નોકરી સારી છોકરી શોધવાની આશા ના દીપ 
ઝળહળતા હતા. જાણ ે્બ ેવેંત ઉપર ચાિતો હંુ. જાણી 
જોઈન ેનવહ પણ આ તો સવાભાવવક જ છ ેન!ે.તમે 
છતા ંએના ંમાટ ેરોડો સમય તો કાઢી િતેો. ્બાકીનો 
સમય તો હુ ં મારી સાપનોની દવુનયામા ંજ ખોવાયિેો 
રહેતો. આ ્બધા વચચ ેમને મુ્ંબઈમા ંજો્બ મળી ગઈ 
હતી. મારી મનગમતી કપંનીમા ંઅને પગાર પણ એવો 
ક ેમારા ઘરના ્બધા જ ેનોકરી કરે છ ેતમેના ્બધાના 
પગારનો સરવાળો કરો તનેારી પણ વધ.ુ તનેે ફોન 
કયો્થ આ સમાચાર આપવા માટે તો એ તો જાણ ેખુશીરી 
ઉછળી પડી. ત ેપણ કદાચ ખશુ હતી. તનેી ઉતસુતા 
તનેા અવાજમા ંછિકાતી હતી. કોઈ વાર એના મસેેજ 
આવે જમેા ંઅન ેપૂછય્ુ ંહોય. કઈ વહરોઈન જોડ ેમારી 
પસ્થનાિીટી મચે રાય, તો કોઈવાર પ્રોવમસ ડ ે ના 
ન ેચોકૉિેટ ડ ેપર તમ ેમન ેકઈ ચોકોિેટ આપો તો 
કોઈવાર એન ે િા્ંબા પ્રશ્નો િખયા હોય મારા વવષે 
િખો, તાર ંફવેવરટ ફડૂ વગરેે વગરેે..કોઈવાર સવારે 
આવેિા અન ેમસેજેનો જવા્બ હંુ છકે સાજં ેઆપતો તો 
કોઈવાર મન ેરોડુ ંમન ના હોય તો ના પણ આપતો. 
પણ ત ે ફવરયાદ અવશય કરતી ફોન પર. એકવાર 
તનેો મસેજે આયો:

“ i miss you a looooooooooot
(Lot માં જેટિા O છે એટિું ્બધું)”
મને ખુ્બજ અજી્બ િાગયું કે આ છોકરી સાવ 

પાગિ છે શું કેહ છે મને. તો મેં એને કીધું “Thanks 
a lot”. આજ કાિ આ મારો સટાનડડ્થ મેસેજ રઇ 
ગયો હતો તેના માટે. ્બઉ ્બીઝી રઇ ગયો હતો ને 
હું. તેને તો જાણે તરત જ ખોટું િાગી ગયું આનારી. 
મને કેહ આવા સટાનડડ્થ ટેમપિેટ મને નઈ કરવાના. 
મને તો હસવું આવી ગયું. કે વ્બજુ તો શું કહું તને? 
ધીમે ધીમે ખ્બર નઈ શું રયું એને.એક-્બે વદવસ એના 
મેસેજ પણ ના આયા. એનું નામ રોજે ઇન્બૉકસમાં 
જોવાની ટેવ પડી ગઈ હતી ને.! તો ફોન કરી દીધો 
એને..િગભગ ્બીજીજ વરંગ પર ફોન ઉપડી ગયો. 
જાણે એકદમ નામ જોયા વગર ઉપાડ્યો હોય તેમ એક 
વમવનટ માટેઓળખી જ નવહ.પછી અવાજ પરરી તરત 
ઓળખી ગઈ મને. રોડી વાતો કરી એને અને રોડી 
ફવરયાદો. કેહવા િાગી હવે તો મેં નક્ી જ કરી 
િીધું છે તને મેસેજ જ ના કરં તું તો મને ટેમપિટ 
જ મોકિે છે. તો મેં એને મશકરીમાં કીધું કે સટાનડડ્થ 
િોકો માટે સટાનડડ્થ ટેમપિટ જ હોય ને. તો એમાં તો 
જાણે વરસાઈ ગઈ. મને કેહ સટાનડડ્થ એટિે શું હે! 
મેં કીધું તારે જે સમજવું હોય એ. એમ મજાક મશકરી 
કરતા ફોન મુકયો. એ વદવસે તેનું કોનવોકેસન હતું. 
હા એનો આખી કોિેજમાં પહેિો નં્બર આવયો હતો 
તો તે વદવસે સાંજે ગોલડમેડિ મળવાનો હતો. હતી તો 
એ પણ સવ્થશ્ેષ્ઠ જ. સુંદરતા રી માંડીને ભણવામારંી 
માંડીને ્બધી જ ્બા્બતોમાં. જોડે આ પેહિા મેં આ 
્બા્બતો પર કયારેય ખુ્બ ધયાનરી વવચાર નહતો 
કયો્થ. એ પછી ્બે-ત્ણ વદવસ ગયા. વળી ફરી એનો 

કોઈ મેસજ નવહ.
મેં સામેરી જ મેસેજ કરી પૂછી િીધું કેવું રહયુ ં

તારં કોનવોકેસન. ્બપોરે િગભગ એક વાગય ેએને 
મેસેજ કયો્થ હતો. હું ભિે એને સવારના મેસેજ ના રાતે 
જવા્બ આપું પણ તે તો કાયમ મને તરત જ જવા્બ 
આપતી. પણ એ વદવસે છેક સાંજના સાત વાગયા 
સુધી એનો જવા્બ જ ના આવયો. હવે સમજાય છે 
તેના માટે પણ આ ્બધું કરવું કેટિું અઘરં હશે. પણ 
તયારે રોડી ખ્બર હતી મને. મેં વળી સામેરી મેસેજ 
કરી પૂછી િીધું ્બઉ વ્બઝી િાગો છો મેડમ તમે. રોડી 
વારમાં તેનો જવા્બ આયો. TIT FOR TAT. હું 
તારી વકટ્ા. તેનો આ જવા્બ વાંચીને અને વકટ્ાની 
્બાજુમાં મૂકેિું જીભ ્બતાવતું મોઢું અને મુકયું હતું. આ 
જોઈ હું તેની નદાનીયાત ના નશામાં ખોવાવા િાગયો. 
હાસતો વળી!!. કોઈ એકવીસ વષ્થની છોકરી તમને 
વકટ્ા કેહ તો કેવું જાણે ્બચપન યાદ આવી જાય. મેં 
એક-્બે મેસેજ કયા્થ અને મનાવા. એનો જવા્બ આયો 
તારી જોડે હું ઉવચત સમય આવવા પર જ હવે વાત 
કરીશ. હું તો ચમકયો કે અચાનક આ શું સુજયુ ંઆને. 
મેં એક-્બે વાર મનાયું તેમ છતાં માર તો માની પણ 
નહીં. મેં તો કહી દીધું આટિું તો મેં ્બીજી કોઈ છોકરી 
ને મનાવી હોત તો એ પણ પટી ગઈ હોત. તે પછી 
એનો કોઈ જવા્બ જ નહીં. હું રોડીવાર મુંજવાયો. 
પછી રાત પડીને ફરી ફરી પાછો હું મારા સપનાની 
દુવનયામાં ખોવાઈ ગયો.

- અપૂણ્થ

તમારા નામના  
મળૂાક્ષરોનુ ં 

તો કેવુ ંનશી્બ કે એ  
તમારી 

ઓળખ થઇ શક્ા
- “વવચાર”

ફૂમતું
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પથારીમાથંી ઉઠતા ંજ આખંો ખોલીકે સામ ેદીવયતમ 
રૂપી અજવાસ પથરાઈ ગયો. રાતનો થાક તો 
અંધારા સાથે ઓગળી ગયો લાગે છ.ે નવીનતમ 

હદવસની શરૂઆત એક તાજા શ્વાસના આશ્ેષ સાથે થઇ. 
ઘરની બહાર ચકલીઓનુ ંવૃદં ચી ચી ચી કરીન ેસગંીત રસ 
પીરસી રહી છ.ે તો ફૂલોની સોડમથી રૂમ મહેકી ઉઠ્ો છ.ે

આખંોથી આ રૂડુ ંઉજીયાળંુ જગ દખેાયંુ. નાકોથી એ 
ફૂલોની મહેકતી સોડમ લઈન ેધનય બનયો. એ મધરુ સગંીત 
સાંભળીન ેમન સાથ ેતન પણ ડોલી ઉઠંુ્. એક તાજા શ્વાસનાં 
પમરાટ ેએય અનભુવયુ ંકે મારંુ શરીર અલમસતાન છ,ે કોઈ 
તો તકલીફ નથી. ગઈ કાલ ેએક સવજનની તવબયત કુશળતા 
અથથે હોસપીટલ ેગયો તો હદલન ેઘણ ંદઃુખ લાગલેુ.ં પણ પરત 
ફયયો તયારે ખશુી પણ થઇ કે, હાશ મારે કોઈ તકલીફ નથી. 
સવાર સવારમાં જ ેઅનુભવૂતઓ થઇ ત ેઅદ્ત છ ે!

રે પરમેશ્વર ! કાલે તો મારાથી ઘણં વધુ પડતું તને 
કહેવાઈ ગયું. મારા દુઃખનો ડુગંરો માથે મેલીને તારા ધામે 
આવેલો. મેં બહુ કકળાટ કરેલો કેમ ? રોડના એક ખુણામાં 
ટૂહંટયું વળીને પડલે; જજ ્યહરત વસ્તધારી વયવકતને જોઇને 
મારા દેહ સામે જોયું તો મારી શંકાનું વનવારણ થઇ ગયું. 
મારો દેહ તો સંપૂણ્ય રીતે સાફસુથરા વસ્તોથી સજ્જ છ.ે 
હોવસપટલમાં એક લાચાર વયવકત, ડોકટર પાસે પગમાં 

આળોટતો જોયેલો તે હજી મારી આંખો સમક્ષ તરવરે છ.ે
“ ડોકટર, તમ ેજોઈએ એટલા રૂવપયા લઈલો, પણ મારી 

પતનીને બચાવી લો. ”
કોઈ તો એવું કહે છ ેકે રૂવપયામાં ઘણી તાકાત હોય છ.ે 

તો એ વયવકત રૂવપયાની તાકાત તો નહોતો જ લગાવતો, 
બે હાથ એના જોડલેા હતા. તેના ચહેરા પર પાવર નહોતો 
પણ પીડા હતી !

હે દીનાનાથ, મારી બધી રિાથ્યનાઓ હવ ેમન ેબબેનુીયાદી 
લાગે છ.ે જ ેદુઃખના રોદણા હંુ તમારી પાસે રડી ગયો તેના 
માટ ેમને ખેદ છ.ે મને ખબર નથી કે તમારા દરબારમાં 
કરેલી ફહરયાદો અમારા સરકારી કોટ્યની જમે પાછી ખેંચી 
શકાય ! હવે તમે મને એવું ના કહેતા કે મારે તો એ રોજનું 
થયું. થોડીક ભીડ પડીકે તારા દ્ાર ખખડાવું છુ.ં એવું નથી 
વહાલા, મેં બીજા દ્ારો પણ ખખડાવી જોયા છ.ે લોકો તો 
એવું કહીને ભગાડી મુકે છ,ે જવેા તારા નસીબ ! અને મને 
તો એટલું જ્ાન મળેલું છ ેકે નસીબની બધી રેખાઓ તો 
તમારા દ્ારે આવીને અટકે છ.ે બીજાની તો મને ખબર નથી 
પણ, મન ેએ રેખાઓ રિાપય થાય તો હંુ કદી તમન ેહેરાન ના 
કરંુ. તમારંુ મૌન વસમત મન ેઅકળાવીન ેપણ શાતા આપ ેછ.ે 
કાશ હંુ પણ મૌન બનીન ેઆવયો હોત ! અન ેતમ ેમારી બધી 
ફહરયાદો ને મૌન મને સાંકેવતક રીતે એનો ઉકેલ આણો.

હવે હંુ મને પોતાને દુવનયાનો ખુશમાં ખુશ વયવકત 
સમજુ ંછુ.ં

- રીતેશ મોકાસણા, સુરત (હાલ દોહા, કતાર)
ફિલમ રાઈટર અને પ્ોડ્ુસર 

પ્થમ ગુજરાતી ફિલમ 
ઓલ્ેયજ ( Always) રહીશું સાથે

ઘમમર વિોણું
રીતશે મોકાસણા, કતાર
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પટલે રાવજી છોટાલાલ: કવવ, વાતા્યકાર, નવલકથાકાર. 

જનમ : ૧૫-૧૧-૧૯૩૯, ખેડા વજલ્ાના વલ્વપુરામાં. 

અવસાન : ૧૦-૮-૧૯૬૮ અમદાવાદમાં.રિાથવમક વશક્ષણ ડાકોરમાં. 

અમદાવાદની નવચેતન હાઈસકૂલમાંથી એસ.એસ.સી. આટ્યસ કૉલેજમાં બે વષ્ય સુધીનો 

અભયાસ. 

અમદાવાદની કાપડ વમલમાં, ગૂજરાત વવદ્ાપીઠના પુસતકાલયમાં, ‘કુમાર’ કાયા્યલયમાં-એમ 

વવવવધ સથળે નોકરી. થોડો સમય ‘સંદેશ’ અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ સાથે સંલગ્ન. મૃતયુ પહેલાંના 

સાત-આઠ મહહના અમરગઢના ક્ષયવચહકતસાલયમાં. 

અશ્ુધર (૧૯૬૬) : રાવજી પટલેની પહેલી નવલકથા. ક્ષયથી પીડાતા કથાનાયક સતયનું પાત્ 

કથાના કેનદ્રમાં છ.ે સૅનેટોહરયામથી વતન ભણી અને ફરીને વતનથી સૅનેટોહરયમ ભણીની નાયકની 

યાત્ા વચચ ેઆપ્તજનની હંૂફ જવંુે પાત્ છ ેનાવયકા લવલતાનુ.ં પરંત ુલવલતાની રિથમ રિાવપ્તથી માડંી 

લવલતાની અંવતમ રિાવપ્ત વચચે વેદનાની જ ેગવતવવવધ નવલકથાકારે ઉપસાવી છ,ે ભાવવળાંકો 

અને ભાવસકં્મણો જ ેરીતે વનરૂપયાં છ,ે અવભવયવકતની જ ેતાજગી અને ભાષાની જ ેકાવયાતમકતા 

ઉપસાવી છ ેતે આ નવલકથાને આકષ્યક ઠરેવે છ.ે 

િિંા (૧૯૬૬) : રાવજી પટલેની નવલકથા. કયાકં બએેક પત્નો આશ્ય લવેાયો છ,ે એ વસવાય 

મખુયતવ ેમખુયપાત્ પૃથવીની ડાયરીરૂપે આ કથા રજૂ થઈ છ.ે આ કથામા ંનાયકનુ ંઅવસતતવ સંબધંોનાં 

સંવેદનો વચચે ઉપસાવવાનો રિયતન છ.ે 

અંગત (૧૯૭૧) : રાવજી પટલેનો છાંદસ, અછાંદસ, ગીત, ગિલ અને દીઘ્ય રચનાઓને 

સમાવતો મરણોત્તર કાવયસંગ્રહ.
Sources: Internet
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મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમયા,

મારી વે’લ શંગારો વીરા, શગને સંકોરો,

રે અજવાળા પહેરીને ઉભા શ્વાસ !
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‘ઓળખ’ ગજુરાતી સાહહતય–લખેન અન ેસગંીત–કલાકારો સાથનેી રસરિદ વાતચીત–સવંાદની કૉલમ 

છ.ે આ ‘વવચારયાત્ા’ના રિથમ અંકમાં વવચારયાત્ાના મોટા આધારસતંભ સમા એવા ખૂબ જ રિેમાળ 

સજ્જનોની ઓળખ કરવાનો અવસર હંુ જતો નહહ કરંુ. ‘વવચારયાત્ા’ની નૈયાના સાચા નાવવકો સમાન આ 

વમત્ જવેા વડીલોએ મને ખૂબ ખૂબ શુભેચછાઓ અને માગ્યદશ્યનથી મારા આતમવવશ્વાસમાં વધારો કયયો છ.ે 

‘વવચારયાત્ા’નુ ંનામકરણ કરનાર અન ેખબૂ જ સરળ અન ેઉમદા વયવકતતવના 

માવલક, શ્ી ગોવવનદ મારુનો ખૂબ ખબૂ આભાર વયકત કરંુ છુ.ં ‘અવભવયવકત’ (રૅશનલ 

વાચનયાત્ા) ( https://govindmaru.wordpress.com/ ) નામક એક જ્ાનસભર 

બલોગ, તઓે આઠ વરસથી ચલાવ ેછ.ે દર શકુ્વારે તમેા ંવવચારરિરેક નવો લખે 

મકુાય જ.. તમેા ંધમ્ય, ધયાન, યોગ, અધયાતમ જવેા વવષયો વસવાયના; માનવજીવનને 

ખોટી પરમપરા, વનરથ્યક કમ્યકાડંોમાથંી મવુકત અપાવનારા કે સમાજન ેભરડો દઈને 

વયાપલેી અધંશ્દ્ધામાથંી છુટકારો અપાવનારા, અતયતં જાગવૃતભયા્ય લખેો રજૂ કરીન,ે 

લોકોમા ંઅવેરનસે–જાગૃવત લાવવાની સામાવજક સેવા–રિવવૃત્તમા ંતઓે વયસત છ.ે   

 

સુરતના શ્ી ઉત્તમ ગજ્જર જમેણે ‘વવચારયાત્ા’ના મારા વવચારને, એમનાં 

સલાહ, સૂચન અને અનુભવથી એક ઊજળી હદશા બતાવી છ.ે એમની સાથેની 

રિથમ વાતચીતમાં, 81 વરસની ઉમમરે પણ કાય્ય કરવાનો એમનો અદમય ઉતસાહ 

અને ગુજરાતી ભાષાના સંવધ્યનની એમની લગની જોઈ હંુ ખૂબ રિભાવવત થયો 

હતો. મને જયારે જયારે પણ તેઓ ‘વમત્’ કહીને સમબોધે છ,ે તયારે કંઈક અલગ 

જ ઊજા્યનો મને અનુભવ થાય છ.ે 

છલે્ા ંઅવગયાર વષ્યથી તમેણ ે‘Sunday e.Mahefil’ નામની ‘વાચનયાત્ા’ શરૂ 

કરી છ,ે જ ેહજી પણ વનયવમત રીતે ચાલુ છ.ે તે તમને http://www.gujaratilexicon.com/literature/

sundayemahefil/ ઉપર જોવા મળી શકે અથવા એમને uttamgajjar@gmail.com પર મેલ લખશો તો 

તમને ‘Sunday e.Mahefil’ મળશે.

ગુરુ સમાન એ બને્ મહાનુભાવોને વંદના..

કોઈ પણ કાય્ય કરતાં પહેલાં સપનું જોવું પડ ેઅને એ સપનું સાકાર કરવા યોજનાબદ્ધ અને દીઘ્યદૃવટિથી 

તેનું આયોજન કરી પછી કાય્ય કરવું પડ.ે એવું મારા વપતાજી હંમેશાં મને શીખવતા..

તેમને સમરી અને વંદી, તેમના એ વશક્ષણને નજર સમક્ષ રાખી, આજ ેહંુ આ નવા ક્ષેત્માં પદાપ્યણ 

કરંુ છુ.ં.

- મૌવલક ‘વવચાર’
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સુદશ્યના જ કહુ ને? પરસપરને આંખોમાં ભરી લેવા સીવાય કયા સંબંધના બંધનથી 
હજુ જોડાયેલા છીએ.

આપણા વમલન બાદ આ તને રિથમ પત્ જ લખુ છુ. (કદાચ) ત ુમારા પત્ની રાહ 
જ જોતી હોઈશ. પરંતુ આ મારો રિથમ પત્ હોઈ હંુ હજુ થોડો અઢવઢમા ંછુ કે તને શું 
લખુ અને શું ના લખુ. શું લખુ તો તને વધુ ગમશે?

યાદ કરુ છુ, આપણા વમલન નો એ સમય
‘તારી શવમ્યલી આંખો, કાંપતા હોઠ, ઉઠાવા મથતી અને ફરી િૂકતી પલકો... 

ઉમંગોનો કેવો આહલાદ... નવા પહરચય, નવા સહવાસ નુ માધુય્ય... અને મધુય્યમાંથી 
જનમતો અજીબ અહેસાસ...’

થાય છ ેફરી એક વાર તને આંખો ભરી પી લઉ.
એ અજપંીત માધુય્યનો મોકો જલદી આવે તેમજ રિાથથીશ.
રિતયુતરની તુરંત અપેક્ષા સાથે વવરમ ુછુ.

Mkw-ËþoLkતષુાર મણીયાર
પત્સતેુ

કેમ કરીને ઓળખો તમે પોતયાને....

પોતયાનયા થઈને મળો ્ુવન્યા ને....

તો જ ્ુવન્યા મયાનશે અહી પોતયાનયા ....

પોતયાને મળશે વવશ્વયાસુ પોતયાનો....

આજ હંુ પોતયાની જ શોધમયંા ખોવયા્ો....

પોતયાને મળવયા તમયારયા સયાંવનધ્ે ....

આજ હંુ લયાગણી રુપી જાળ મયા વલપયા્ો ....

કૈ રીતે સમજીશ આનો ઉકેલવો....

લયાગણી ની જાળો બયાંધવી જ પોતયાને.....

કૈ રીતે મળશો તો તમે પોતયાને .....

“ÃkkuíkkLke 
    þkuÄ{kt nwt”હતેિ ઝીનઝવુાડીયા 
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તમે જોજો ના વાયદા વવતાવજો,વપયુ પહેલી 
પેસેનજરમાં આવજો....

ઉપરની પંવકત સાંભળતાની સાથે જૂની રંગભૂવમ 
માનસપટ પર ઉપસી આવે છ ે.કેટલાય વરસો જૂની 
પરંપરા સાવ લુપ્તતાને આરે છ.ે થીયેટર પરંપરા 
સાવ વવસરાતી જાય છ.ે કલાકારો ભૂલાતા જાય 
છ.ેરંગભૂવમના કલાકારો જ ેવસ્તો પહેરતા એ પણ 
હવે જુના પટારામાં પડ્ા-પડ્ા ચીથરેહાલ થઇ ગયા 
છ.ેબહંુ દખુ થાય છ,ેજૂની પરંપરાની આપણ ેકઇ નોંધ 
જ ના લીધી...

 એક મકાન શોધતા-શોધતા એક જુનવાણી 
મકાન પાસે ગાડી ઉભી રાખી.બપોર હજી સરખી 
જામી નહોતી તેમ છતાં ગરમીનું રિમાણ વધુ હતું 
એટલે એ.સી.ચાલુ હતું.પપપાએ દરવાજો ખખડાવયો 
અને પૂછું ધીરેનદ્રભાઈ સોમાણીનું ઘર ?? અંદરના 
દરવાજામાં હીંચકા ખાતા એક દાદાએ ખુબ ભાવ 
સાથ ેકીધુ ં“હા જી ...આવો...આવો..” પપપાએ પહરચય 

આપવાની શરૂઆત કરી અને તરત ઓળખી ગયા 
અરે વવનોદભાઈ ઘણા સમયે મળ્ા આપણે...આવો..
આવો..આ ભાઈ સાથે ??? અને પપપાએ પહરચય 
આપયો મારો મોટો દીકરો કવન ,એને નવું-નવું 
જાણવાનો બહુ શોખ છ.ેઅને વાતોએ વળગયા..

આ વાત અતયારે એટલે કહી રહયો છુ ં કેમકે 
રંગભૂવમ પરંપરા આજ વવસરાઈ ગઈ છ ેતયારે આપણી 
આવનારી પેઢીને આ જૂની પરંપરાને જાણવાની 
જરૂર છ.ેઆ પરંપરાને જીવાડી રાખવા સતત મથતા 
ધીરેનદ્રભાઈ સોમાણી આજ ેવજદંગીના આઠમાં દાયકે 
પહોચયા છ ેપરંતુ હજી જપંીને બેઠા નથી તેવા આ 
સંશોધક અમદાવાદમાં રહે છ.ેતેમનું વનવાસસથાન 
રંગભવૂમના અરિાપય દસતાવજેો નુ ંમયિુીયમ સમાન છ.ે

ધીરુદાદાને રંગભૂવમ સાથે ૩ પેઢીનો સંબંધ છ.ે 
સાત વષ્યની ઉંમરે બાળગાયક સપધા્યમાં રિથમ આવી 
જુનાગઢ નવાબના હસતે સુવણ્યચંદ્રક થી શ્ીગણેશ 
કરી અતયાર સુધીમાં અનેક મન,સનમાન ધીરેનદ્રભાઈ 
સોમાણીએ મેળવયા છ.ેધીરુદાદાનો સરળ સવભાવ 
જોઈ સલામ કરવાનું મન થઇ જાય.હીંચકા પર પપપા 
અને ધીરુદાદા હીંચકા ખાતા-ખાતા રંગભૂવમની વાતો 
કરતા હતા.બન્નેી વાતો હંુ ખરુશીમા ંબસેીન ેએકદમ 
ધયાનપૂવ્યક સાંભળતો હતો અને અંદરથી વવચારતો 
હતો આપણ ેકેવડા મોટા વારસાન ેસાવ મતૃઃરિાય કરી 
દીધો છ.ેવાતો ની સાથ-ેસાથ ેકયારેક જુના રંગભવૂમના 
ગીતોની પવંકતઓ ગનુગનુાવતા જતા અન ેરંગભવૂમની 

સજાવટ
કવન વી .આચાય્થ
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1. વણ્ય એટલે શું? 

2. "અશ્ુઘર" નવલકથાના લેખક નું નામ?

3. ગાંધીજી ની આતમકથા નું નામ?

4. "કવવતા એટલે જ જુસસો" એમ કહેનાર કોણ?

5. અબબાસ અબદુલાલી વાસી નું તખલુ્સ નામ શું છ?ે 

6. કસુંબી નો રંગ કાવયના કવવ? 

1. અક્ષર, 2. રાવજી પટલે, 3. સતયના રિયોગો, 4. નમ્યદ, 5. મરીિ, 6.િવેરચંદ મેઘાણી

વાતો કરતા જતા હતા કયારેક વચચ-ેવચચ ેમને કહેતા 
તમે ધયાનથી સાંભળજો બેટા ...કેમકે હવે તમારે આ 
માહહતી અનયને જણાવવાની છ.ેકયારેક તો ધીરુદાદા 
સરસ મજાની પોતાની કાવયપંવકત પણ બોલતા.
રંગભૂવમની વાતો કરતા કરતા એક-બે વાર તો દાદા 
ઢીલા પડી ગયા,કારણ કે રંગભૂવમની આજની હાલત 
જોઇને તેઓ ખુબ વચંવતત હતા.

 વાતો કરતા કરતા ધીરુદાદા અમને એમનો સગં્રહ 
બતાવવા લઇ ગયા.એક વવશાળ રૂમમાં રંગભૂવમ 
અંગેના એમના સંસોધનો હતા.અંગ્રેજોના સમયની 
વવકટોહરયા નાટક મડંળીથી,લઈને પારસી નાટક મડંળી 
ની વવગતો,કલાકાર-કસબીઓ,પુસતકો અને ફોટાની 
નેગેટીવ અને ૧૫૦ વષ્યથી વધુનો ઈવતહાસ એમના 
આ ખજાનામાં જોવા મળ્ો,દાદાએ અતયાર સુધીમાં 
૨૫,૫૨૯ પત્ો લખયા છ ેએની નોંધ બતાવતુ ંરજીસટર 
નજરે જોયું.

ધીરુદાદા પાસે વતજોરી ભરી રૂવપયા નથી 
પરંતુ રૂવપયા ભરેલી વતજોરી દેતા પણ ન મળે તેવો 
રંગભવૂમના ઈવતહાસના દસતાવજેો નો સગં્રહ છ.ેઅનકે 
કલાકની વાતો પછી પણ એવુ ંલાગતુ ંહતુ ંકે હજી કઈક 

બાકી છ.ે સમયપાલન બાબતે ધીરેનદ્રદાદા આજપેણ 
ચોક્સ છ.ેએકવાત એમની જોવા જવેી હતી એમણે 
એકવાત ખુબ સરસ કરી કે હંુ કયારેય ઘરમાં શટ્યના 
બટન બંધ નથી કરવા સમય બગડતો માત્ બે બટન 
બંધ કરંુ અને બાકીના ચાલતો-ચાલતો રસતામાં એ 
બંધ કરી લઉં..

વમત્ો ,આજ ધીમે-ધીમે જૂની પરંપરા વવસરાતી 
જાય છ,ેનાટક,ભવાઈ,બહુરૂપી,નટબજાણીયા,જવેા 
કલાકારો ભૂલતા જાય છ.ે.તો આપણને નથી લાગતું 
કે આ પરદેશી પરંપરાને અપનાવવાની સાથે આપણા 
વડીલો તરફ થી મળેલી ભેટ રૂપી મળેલા વારસાને 
આપણે નહહ જીવાડીયે તો કોણ જીવડશે.???

દોસતો,હેરીટજે વોક અન ેહેરીટજે વવકની ઉજવણી 
આપણે લોકો કરી રહ્ા છીએ તયારે રંગભૂવમની 
એનસાઈકલોપીહડયા જવેા ધીરેનદ્રભાઈ સોમાણી સાથનેી 
વાતોને વાગોળીને આપણી ભુલાતી પરંપરા ને પણ 
હેરીટજે ઉજવણી નાં લીસટમાં નાં જોડી શકીએ???

અમૃત કોળીયો :-
માલવપતી મુંજ નાટકનું યાદગાર ગીત...
“હૃદયના શદુ્ધ રિમેીન ેવનગમના જ્ાન ઓછા છ.ે....
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વવચાર શબદને કવવઓ ખુબ વવવવધ રંગે કવવતા/ ગિલમાં શણગારે છ ેઅને  
એનાથી વવવવધ પહરવસથવતઓનું વણ્યન થાય છ.ે 

વવચારોની અવભવયવકત ઘણી વભન્ છ.ે કયારેક માં નો વવચાર હોય તો કયારેક વરિયતમાનો, કયારેક 

વવરહની વેદનાથી વવચાર સળગે તો કયારેક માશુકની હાજરના વવચારથી જ મન ખીલી ઉઠ.ે કયારેક 

સંતનો વવચાર તો કયારેક સંસારનો. કયારેક દ્રાક્ષ તો કયારેક રૂદ્રાક્ષ.

જયારે પણ હંુ એકાંતની શોધમાં હોઉં છુ ંતયારે હંુ અંધકારનો સહારો લઉં છુ.ં  
જથેી મારા પડછાયાની પણ હાજરી ના હોય, પણ વવચારના આવેશ ને કોણ રિવેશતા રોકી શકે.

એટલે એ અંધકારમાં એક શેર રચાયું.

 "એકાંતવાળું ના સથળ કોઈ જડ ેછ.ે

 માણસો ના હોય પણ તયાં વવચારો નડ ેછ"ે

- મૌવલક "વવચાર"

"આપણે જ આપણા દુશમન" એ કહેવત ને ગિલકાર ખુબ સુંદર પવંકત ઓ થી સજાવે છ.ે  

બે ગણ વાળા મુરબબામાં કવવ કહે છ.ે

"શું મારા વવચાર છ.ે 

જીવનના રિહાર છ.ે"

મનોજ ખંડહેરયા ના એક શેરમાં કવવ વવચાર ને કંઈક અલગ જ અંદાજથી વણ્યવે છ.ે

"જયાં પહોચવાની િંખના વષયો સુધી હોય તયાં,

મન પહોચતાજ પાછુ ંવળે એવું પણ બને."

- મનોજ ખંડહેરયા

સતત એક જ વવચારમાં રંગાયેલું મન મંિીલ મળતા જ કયાંતો થાકી ગયું હોય,  
કયાં ધરાઈ ગયું હોય એવું પણ બને.

વષયો વરસ જનેે પામવાની લાલસા ક્ષણભરનાં સહવાસથી મન  

પાછા પગલે ચઢી ઠકેાણે પણ આવે.

વવચારોના વનવગડા ને મારા વરિય કવવ રાવજી પટલે કોઈક અલગ જ ઊવમ્યઓથી શણગારે છ.ે  

મનમાંને મનમાં જ પરણીને મનમાં જ રંડાવાની કટાક્ષ કરતા કવવ કહે છ ેકે 

 અટારી નીચે વૃક્ષ ઉડયુંતું મનમાં 

વવચારો થઇ આજ અટવાય પંખી.    

furVÞík
કવેફયત
મૌવિક વવચાર
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